
คาดการณพืน้ที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำทวมในพืน้ที่ทำการเกษตร ป 2565 

การคาดการณน้ำทวม เปนการคาดการณโอกาสที่จะเกิดน้ำทวมในพ้ืนที่ทำการเกษตรลวงหนา เพ่ือใช
ในการจัดทำแผนเตรียมรับสถานการณน้ำทวมในพ้ืนที่ทำการเกษตร ในชวงฤดูฝน ป 2565 สำหรับการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือคาดการณน้ำทวมประกอบดวย 
  1. ขอมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเปนขอมูลเชิงกายภาพแสดงถึงความเสี่ยงตอการเกิดน้ำทวม อาทิเชน ความ

ลาดชันของพ้ืนที่ สภาพพ้ืนที่ (ลุม,ดอน,ที่สูง) ความสามารถในการระบายน้ำของดิน เปนตน 

  2. ขอมูลสถิติพ้ืนที่ที่เคยเกิดน้ำทวมขัง 

  3. ขอมูลคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ คาดการณวาพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำทวมในพ้ืนที่ทำการเกษตรในชวง
ป 2565 พบวา ครอบคลุมในพ้ืนที่ 17.71 ลานไร ซึ่งอยูในพ้ืนที่ 69 จงัหวัด 641 อำเภอ 4,098 ตำบล ดังน้ี 
(ภาพที ่1, ตารางที่ 1) 

1. ภาคเหนือ พ้ืนที่เกษตรทีม่ีโอกาสที่เกิดน้ำทวมใน 16 จังหวัด ประกอบดวย กำแพงเพชร เชียงราย
เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ และ
อุทัยธานี คิดเปนพ้ืนที่ประมาณ 2.90 ลานไร  

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสที่เกิดน้ำทวมใน 18 จังหวัด ประกอบดวย 
กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ 
สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลำภู  อำนาจเจริญ อุดรธานี  และ อุบลราชธานี  คิดเปนพ้ืนที่            
ประมาณ 9.77 ลานไร 

3. ภาคกลาง พ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสที่เกดิน้ำทวมใน 16 จังหวัด ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร 
กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทมุธานี พระนครศรอียุธยา ราชบุรี ลพบุร ีสมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี สพุรรณบุรี และอางทอง คิดเปนพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1.01 ลานไร 

4. ภาคตะวันออก พ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสที่เกิดน้ำทวมใน 7 จังหวัด ประกอบดวย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว คิดเปนพ้ืนที่ประมาณ 1.44 ลานไร 

5. ภาคใต  พ้ืนที่ เกษตรที่ มี โอกาสที่ จะเกิดน้ำทวมใน  12 จังหวัด ไดแก  กระบ่ี  ชุมพร ตรัง 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี คิดเปนพ้ืนที่ประมาณ 
2.58 ลานไร 
 
*ทั้งน้ีจังหวัดที่ควรเฝาระวังเปนพิเศษ* คาดวาพ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดน้ำทวม สงผลใหพืชที่ปลูกไดรับ
ความเสียหายหรือตายจากสภาวะน้ำทวม และสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต ไดแก นครสวรรค พิจิตร 
พิษณุโลก สุโขทัย นครราชสีมา ขอนแกน ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และปตตานี 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ : การคาดการณพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีโอกาสจะเกิดน้ำทวมไดจากการวิเคราะห เปนการคาดหมายระยะยาว 

ใชเพ่ือการคาดการณสำหรับวางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณภัย อาจมีการคาดเคลื่อนไดข้ึนอยูกับความ

แปรปรวนของสภาพอากาศ สถานการณปรากฏการณเอลนีโญ/ลานีญา และการบริหารจัดการในแตละพ้ืนท่ี     

ซ่ึงจะตองมีการเฝาติดตามสถานการณอยางใกลชิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่คาดการณพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำทวมในพ้ืนที่ทำการเกษตรป 2565 



ตารางที่ 1 แสดงจังหวัดที่มีโอกาสเกิดน้ำทวมในพ้ืนที่ทำการเกษตร ป 2565 
 

ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล เนื้อที่ (ไร) 

 ภาคเหนือ   กำแพงเพชร       10         42       29,394  

   เชียงราย       15         90       66,123  

   เชียงใหม       11         67         9,201  

   ตาก         3           8           816  

   นครสวรรค       13        107      748,040  

   นาน         4         16         3,793  

   พะเยา         9         50       85,381  

   พิจิตร       12         83      531,457  

   พิษณุโลก         9         71      493,478  

   เพชรบูรณ         8         56      216,884  

   แพร         8         54       18,579  

   ลำปาง       12         56       31,590  

   ลำพูน         4         10           821  

   สุโขทัย         9         71      449,885  

   อุตรดิตถ         5         35      186,121  

   อุทัยธานี         4         17       25,160  

ภาคเหนือ ผลรวม  16    136        833   2,896,723  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กาฬสินธุ      11         31         183,124  
 ขอนแกน      15         61       1,290,374  
 ชัยภูม ิ      14         80       1,014,143  
 นครพนม      12         83         297,173  
 นครราชสีมา      30        223       2,296,784  
 บึงกาฬ        8         47         144,940  
 บุรีรัมย      22        119         598,210  
 มหาสารคาม        5         38         915,629  
 ยโสธร        9         66         307,234  
 รอยเอ็ด      18        121         652,933  
 ศรีสะเกษ      22        178         494,890  
 สกลนคร      15         84         238,709  

 

 



 

ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล เนื้อที่ (ไร) 

 สุรินทร      15        103         633,375  
 หนองคาย        8         49         175,078  
 หนองบัวลำภู        4         13            3,414  
 อำนาจเจริญ        5         26          47,899  
 อุดรธานี      13         65         151,106  
 อุบลราชธานี      17        112         329,889  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม 18    243     1,499       9,774,904  

 ภาคกลาง   กรุงเทพมหานคร         4         15            9,586  

   กาญจนบุร ี        1           2                45  

   ชัยนาท         6         40          77,742  

   นครนายก         4         25         120,681  

   นครปฐม         7         59         100,247  

   นนทบุรี         5         22          18,510  

   ปทุมธานี         7         42          26,681  

   พระนครศรีอยุธยา       16        199         176,629  

   ราชบุรี         5         17            3,097  

   ลพบุร ี        7         68         118,148  

   สมุทรปราการ         2           8            4,550  

   สมุทรสาคร         1           1              280  

   สระบุรี         9         39          20,893  

   สิงหบุร ี        6         42          47,146  

   สุพรรณบุร ี        9         89         205,157  

   อางทอง         7         69          79,131  

ภาคกลาง ผลรวม 16      96        737      1,008,523  

ภาคตะวันออก จันทบุรี        5         27       34,164  

  ฉะเชิงเทรา      10         87      648,696  

  ชลบุรี        7         40       85,774  

  ตราด        3         17       32,192  

 
 
 



ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล เนื้อที่ (ไร) 

  ปราจีนบุรี        7         60      581,686  

  ระยอง        5         20       19,452  

  สระแกว        6         34       40,571  

ภาคตะวันออก ผลรวม 7      43        285   1,442,535  

ภาคใต  จ.กระบ่ี          3           5           415  
  จ.ชุมพร          7         42       14,624  
  จ.ตรัง          9         54       76,010  
  จ.นครศรีธรรมราช        23        154   1,041,451  
  จ.นราธิวาส        12         60      123,418  
  จ.ปตตานี        12        108      220,033  
  จ.พังงา          2           8         1,644  
  จ.พัทลุง        11         61      369,617  
  จ.ยะลา          5         36       62,791  
  จ.สงขลา        16        104      386,219  
  จ.สตูล          6         17         9,395  
  จ.สุราษฎรธานี        17         95      279,302  

ภาคใต ผลรวม  12     123        744   2,584,919  

ผลรวมทัง้หมด                      69     641     4,098   17,707,604  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดการพื้นที่ที่เกิดน้ำทวม 

 การจัดการพ้ืนที่ที่เกิดน้ำทวม สามารถจำแนกตามสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจากน้ำทวมออกเปน 6 ประเภท คือ 

 1. บริเวณพ้ืนที่ที่ น้ำทวมนานจนเกิดเนาเสีย ไมวาจะเปนพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ในชุมชนและ
อุตสาหกรรม ใหใชสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเรงซุปเปอร พด.6 จำนวน 15-25 ลิตรตอไร ใน
น้ำทวมขังลึก 10-15 ซม. หากความลึกเฉลี่ย 75 ซม. ใหใชน้ำหมักชีวภาพเฉลี่ย 120 ลิตร กรณีน้ำขังมีความลึก
มากนอยกวาที่ระบุไวใหคำนวณตามสัดสวน โดยเทลงบริเวณที่น้ำทวมขังที่มีกลิ่นเนาเหม็นทุก ๆ 10 วัน และ
บริเวณน้ำทวมที่มีกลิ่นเนาเหม็นมากทุก ๆ 3 วัน เพ่ือชวยบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นกอน 

 2. พื้นที่นาขาวที่อยูในเขตชลประทาน กรณีที่นาขาวถูกน้ำทวมจนเสียหายหมด ใหใช พด.2 ใน
อัตรา 5 ลิตรตอพื้นที่ 1 ไร ราดเพื่อใหตอซังยอยสลายเร็วขึ้น หากกรณีพื้นที ่นาขาวเปนดินเปรี้ยวจัด
รุนแรงมากถึงรุนแรงปานกลาง ใชวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมารล โดโลไมท) ในพื้นที่นาขาวที่เปนดิน
เปรี้ยวจัด ในอัตรา 100-300 กิโลกรัมตอไร เพ่ือชวยปรับสภาพดินใหเปนกลาง 

 3. พื้นที่นาขาวที่อยูนอกเขตชลประทาน หากนาขาวถูกน้ำทวมจนเสียหายหมด ใหใช พด.2 ใน
อัตรา 5 ลิตรตอพื้นที่ 1 ไร พรอมกันนั้นกรมพัฒนาที่ดินยังแจกเมล็ดพันธุพืชปุยสดใหเกษตรปลูกหลังน้ำ
ลด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และเพิ่มธาตุอาหาร จำพวกปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพรา ถั่วมะแฮะ และพืช
ตระกูลถั่ว ใหเกษตรกรปลูก ชวยเพิ่มการดูดซับธาตุอาหารพืชในดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการถูก
ชะลาง และเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามชนิดและปริมาณที่เหมาะสมกับ
พืชที่ปลูก ในอัตราประมาณ 5-8 กิโลกรัมตอไร 

 4. พ้ืนที่นาขาวที่ถูกน้ำพัดพาหนาดิน กรณีที่นาขาวถูกน้ำพัดพาหนาดิน ทำใหหนาดินสูญเสียแรธาตุ
อาหารที่เปนประโยชนตอพืช ใหปรับปรุงดินโดยการใชปุยหมักในอัตรา 2 ตันตอไร เพ่ือปรับปรุงสภาพดินใหมี
ความอุดมสมบูรณ 

 5. พ้ืนที่ไมผล หรือไมยืนตน กรณีพ้ืนที่ไมผล หรือไมยืนตนถูกน้ำทวม ควรปรับปรุงบำรุงดินในพ้ืนที่
สวนผลไม หลังน้ำลด เพ่ือชวยเหลือรากตนไมผลที่ขาดออกซิเจน ขณะที่เศษซากพืชซากสัตวที่ทับถมอยูในดิน
เกิดการยอยสลายในสภาพไมมีอากาศ เกิดเปนกาซพิษที่เปนอันตรายตอรากตนไม เชน กาซมีเทน กาซไขเนา 
เปนตน หลังจากน้ำเริ่มลดลงใกลแหงตองรีบดำเนินการแกไขและปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตนไมผล
คือ หากพบวา ตนไมที่ลำตนเอนใกลลม ใหใชไมยาวๆ ค้ำยันไว โดยไมเขาไปเหยียบย่ำโคนตน จากน้ันตอง
ระบายน้ำที่แชขังบริเวณโคนตนออกใหหมด เมื่อดินเริ่มแหงใหตัดแตงกิ่งที่ใบแกและใบที่ไมไดรับแสงแดดออก 
ใสปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีบำรุงดิน โดยใสบริเวณรอบ ๆ ทรงพุม สำหรับปุยหมักที่ใชใหขยายเช้ือ
สารเรงซุปเปอร พด.3 กอน รดดวยน้ำหมักชีวภาพที่เตรียมจากสารเรงซุปเปอร พด.2 เจือจาง 1:500 เพ่ือเรงการ
เจริญของระบบรากพืช กรณีพื้นที่ปลูกไมผลที่เปนดินกรด ใชวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมารล โดโลไมท)     
ในอัตราประมาณ 500-1,000 กิโลกรัมตอไร เพื่อปรับสภาพดินที่มีปญหา เชน ดินกรด ดินเปรี้ยว แกไข
ความเปนกรดแฝงในดิน และชวยใหเนื้อดินไมแนนทึบ โดยการหวานใหทั่วพื้นที่หรือโดยรอบโคนตนแลว
ไถกลบ จะชวยใหดินมีสภาพเปนกลาง 

 6. พ้ืนที่ปลูกพืชไร หากพืชตายเหลือแตตอซัง ใหทำการไถกลบเศษซากพืช และสงเสริมใหปลูกถั่ว 
หรือพืชปุยสดโดยพิจารณาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ 



 หากเกิดพ้ืนที่น้ำทวม และมีน้ำไหลหลากดวย และกลัววาสภาพดินอาจเสื่อม เกษตรกรควรปรึกษา
หมอดินเพ่ือตรวจสอบสภาพดินกอนวา ขาดธาตุอาหารประเภทใดบาง อยางไรก็ตาม หากพ้ืนที่น้ำทวมขัง โดย
ไมมีการชะลางหนาดิน เกษตรกรไมตองหวงมาก เมื่อน้ำลดจุลินทรียหนาดินก็มีเหมือนเดิม ไมจำเปนตองปรับ
สภาพดินอะไรมากนัก เพราะดินสวนลางยังปกติทุกอยาง  
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กลุมวางแผนการจัดการที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน 

 


