
คาดการณความแหงแลงจากฝนทิ้งชวงในพ้ืนที่ทําการเกษตร ป 2562 
 

 การคาดการณฝนท้ิงชวงในพ้ืนท่ีทําการเกษตร เปนการคาดการณโอกาสท่ีจะเกิดความแหงแลง
จากฝนท้ิงชวงในพ้ืนท่ีทําการเกษตรลวงหนา เพ่ือใชในการจัดทําแผนเตรียมรับสถานการณ ซ่ึงชวง 
มิ.ย.- ก.ค. จะเกิดจากฝนท้ิงชวงและเกิดข้ึนเฉพาะบางพ้ืนท่ี สําหรับการวิเคราะหขอมูลเพ่ือคาดการณ
ความแหงแลงประกอบดวย;  
 1. ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนขอมูลเชิงกายภาพแสดงถึงความเสี่ยงตอการเกิดความแหงแลง 

 2. ขอมูลสถิติพ้ืนท่ีประสบความแหงแลง 

 3. ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงความแหงแลงดานอุตุนิยมวิทยา 

 4. ขอมูลและปจจัยแวดลอมอ่ืนท่ีสําคัญไดแก ปริมาณน้ําท่ีพืชตองการใชตลอดอายุ และ

ปริมาณน้ําตนทุน 

 5. ขอมูลคาดหมายอากาศชวงฤดูฝน ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยใชวิธีการถวงน้ําหนักจากปจจัย
ตาง ๆ  
 จากการคาดการณพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงจากฝนท้ิงชวง ป 2562 พบวามีบาง
พ้ืนท่ีท่ีอาจจะประสบปญหาภัยแลงจากฝนท้ิงชวงได โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกษตรนอกเขตชลประทานท่ี
อาศัยน้ําฝนเปนหลัก ซ่ึงปริมาณน้ําไมเพียงพอสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงจากการ
คาดการณพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงจากฝนท้ิงชวง ป 2562 พบวาพ้ืนท่ีทําการเกษตร
จะประสบความแหงแลงจากฝนท้ิงชวงรวม 37 จังหวัด คิดเปนเนื้อท่ี 14.95 ลานไร ไดแก (ตารางท่ี 1, 
ภาพท่ี 1) 
 1. ภาคเหนือ พ้ืนท่ีเกษตรท่ีจะประสบความแหงแลงจากฝนท้ิงชวงใน 12 จังหวัด ประกอบดวย 
เชียงใหม เพชรบูรณ แพร ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ 
คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 3.74 ลานไร 
 2.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีเกษตรท่ีจะประสบความแหงแลงใน 19 จังหวัด 
ประกอบดวย เลย กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม 
มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย นองบัวลําภู อํานาจเจริญ และ
อุดรธานี คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 9.26 ลานไร  
 3. ภาคกลาง พ้ืนท่ีเกษตรท่ีจะประสบความแหงแลงใน 3 จังหวัด ประกอบดวย นครนายก 
ลพบุรี และสระบุรี คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 1.45 ลานไร  
 4. ภาคตะวันออก พ้ืนท่ีเกษตรท่ีจะประสบความแหงแลงใน 3 จังหวัด ประกอบดวย 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแกว คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 0.49 ลานไร  
 
 
* ท้ังนี้จังหวัดท่ีควรเฝาระวังเปนพิเศษ* คาดวาจะประสบความแหงแลงจากฝนท้ิงชวง ในพ้ืนท่ีเกษตร
เปนบริเวณกวางน้ําไมเพียงพอสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต จํานวน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัด
เพชรบูรณ หนองคาย อุดรธานี และสุรินทร 
 



ตารางท่ี 1 ตารางแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงจากฝนท้ิงชวงในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ป 2562  
   รายจังหวัด 

ภาค จังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตําบล เนื้อท่ี (ไร) 

 ภาคเหนือ   จ.เชียงใหม  10 33 24,052 

   จ.เพชรบูรณ  11 114 2,871,978 

   จ.แพร  8 51 147,907 

   จ.ตาก  1 1 231 

   จ.นครสวรรค  2 9 160,450 

   จ.นาน  13 52 170,443 

   จ.พะเยา  1 1 339 

   จ.พิจิตร  1 1 7,750 

   จ.พิษณุโลก  2 7 65,113 

   จ.ลําปาง  9 50 292,374 

   จ.ลําพูน  2 2 1,468 

   จ.อุตรดิตถ  1 1 735 

 ภาคเหนือ ผลรวม    61 322 3,742,840 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จ.เลย  4 12 277,480 

   จ.กาฬสินธุ  3 9 77,814 

   จ.ขอนแกน  7 17 113,665 

   จ.ชัยภูมิ  8 30 384,895 

   จ.นครพนม  4 12 48,922 

   จ.นครราชสีมา  11 65 891,696 

   จ.บึงกาฬ  8 52 484,591 

   จ.บุรีรัมย  5 32 302,491 

   จ.มหาสารคาม  1 4 33,889 

   จ.มุกดาหาร  7 53 681,162 

   จ.ยโสธร  2 13 230,524 

   จ.รอยเอ็ด  6 36 297,570 

   จ.ศรีสะเกษ  7 19 121,746 

   จ.สกลนคร  9 63 783,568 

   จ.สุรินทร  15 139 1,612,040 

   จ.หนองคาย  9 60 513,875 

   จ.หนองบัวลําภ ู 5 47 466,260 



ตารางท่ี 1 ตารางแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงจากฝนท้ิงชวงในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ป 2562  
   รายจังหวัด (ตอ) 
 

ภาค   จังหวัด  
 จํานวน
อําเภอ  

 จํานวน
ตําบล   เนื้อท่ี (ไร)  

   จ.อํานาจเจริญ  2 10 80,974 

   จ.อุดรธาน ี 20 143 1,860,168 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม  133 816 9,263,330 

 ภาคกลาง   จ.นครนายก  2 10 15,377 

   จ.ลพบุรี  10 83 1,249,041 

   จ.สระบุรี  4 12 187,414 

 ภาคกลาง ผลรวม    16 105 1,451,832 

 ภาคตะวันออก   จ.ฉะเชิงเทรา  2 4 43,198 

   จ.ปราจีนบุร ี 7 45 401,540 

   จ.สระแกว  1 3 54,347 

 ภาคตะวันออก ผลรวม    10 52 499,085 

 ผลรวมท้ังหมด    220 1,295 14,957,087 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีคาดการณพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดฝนท้ิงชวงในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ป 2562 

หมายเหตุ: การคาดการณความแหงแลงจากฝนท้ิงชวงในพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีไดจากการวิเคราะห 
เปนการคาดหมายระยะนาน ใชเพ่ือการคาดการณสําหรับวางแผนเตรียมการรับมือ อาจมีการ
คาดเคลื่อนได ข้ึนอยูกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ และสถานการณปรากฏการณเอลนี
โญ/ลานีญา ซ่ึงจะตองมีการเฝาติดตามสถานการณอยางใกลชิด 
 



แนวทางการจัดการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากความแหงแลงจากฝนทิ้งชวง 

ในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงจากฝนท้ิงชวง เปนพ้ืนท่ีมีแนวโนมในการขาดแคลนน้ํา ดังนั้นการจัดการเรื่อง
น้ําจึงเปนสิ่งสําคัญ  ท่ีจะตองใหมีการเก็บกักน้ํา การชะลอการไหลของน้ํา และการเพ่ิมระยะเวลาการ
ไหลของน้ําใหยาวนานข้ึน เนื่องจากแหลงท่ีมาของน้ําในประเทศไทย ไดรับน้ําจากน้ําฝนในชวงฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต พายุไตฝุน และดีเปรสชั่นท่ีพัดผาน ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
กรมพัฒนาท่ีดินจึงมีแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บกักน้ําฝนไวใชประโยชนใหมากท่ีสุดโดย 
 1. การกักเก็บน้ําไวบนผิวดิน 
  เปนการสรางแหลงกักเก็บน้ําผิวดิน เพ่ือใหเกษตรกรกักเก็บน้ําไวใชในชวงแลง เปนแหลงน้ํา
สํารองในระยะฝนท้ิงชวง ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินมากข้ึน และเปนการชวยเพ่ิมระดับน้ําใต
ดินอีกดวย ประกอบดวย 

- โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
- โครงการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน 
- โครงการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน (1,260 ลบ.ม.) 

เพ่ือนํามาพัฒนาบริหารจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้ 
 2. การเก็บน้ําไวใตดิน 
  2.1 การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด เพ่ือชวยใหดินเก็บกักน้ําได
มากข้ึน 
   2.2 การรณรงคไถกลบตอซังแทนการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร เพ่ือลดการสูญเสียน้ําและสามารถ
ใชเศษวัสดุทางกาเกษตรสําหรับคลุมดินลดการระเหยของน้ํา 
   2.3 รณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพ่ือรักษาความชุมชื้นใหกับดินโดยการปลูกหญา
แฝกรอบๆ ตนไมผล หรือ รอบแปลงปลูกผัก ในชวงหนาแลงใหตัดใบหญาแฝก เพ่ือลดการคายน้ํา ลด
การใชน้ําของหญาแฝก ใชใบคลุมโคนตนไมและแปลงผัก 
   2.4 การฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน ชวยในการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ี
ตนน้ํา ชะลอความเร็วของน้ําทําใหน้ําซึมลงดินเปนน้ําใตดินเพ่ือเติมใหกับแหลงน้ําในพ้ืนท่ีตอนลาง ลด
ปริมาณตะกอนดินท่ีจะไปสะสมในแหลงน้ําและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 
กลุมวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร 

กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

 


