
คาดการณพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ป 2562 

การคาดการณน้ําทวม เปนการคาดการณโอกาสท่ีจะเกิดน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีทําการเกษตรลวงหนา เพ่ือ
ใชในการจัดทําแผนเตรียมรับสถานการณน้ําทวมในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ซ่ึงเปนขอมูลเพ่ือใชในการจัดทําแผน
เตรียมรับสถานการณภัยพิบัติดานการเกษตรในชวงฤดูฝน ป 2562 สําหรับการวิเคราะหขอมูลเพ่ือคาดการณ
น้ําทวมประกอบดวย 
  1. ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนขอมูลเชิงกายภาพแสดงถึงความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม อาทิเชน ความ

ลาดชันของพ้ืนท่ี ระยะหางจากลําน้ํา ความสามารถในการระบายน้ําของดิน เปนตน 

  2. ขอมูลสถิติพ้ืนท่ีท่ีเคยเกิดน้ําทวมขัง 

  3. ขอมูลคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทย 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี คาดการณวาพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีทําการเกษตร
ในชวงป 2562 พบวา ครอบคลุมในพ้ืนท่ี 6.72 ลานไร ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี 48 จังหวัด 420 อําเภอ 3,851 ตําบล 
ดังนี้ (ภาพท่ี 1, ตารางท่ี 1) 

1. ภาคเหนือ พ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีโอกาสท่ีเกิดน้ําทวมขังใน 12 จังหวัด ประกอบดวย เชียงราย เชียงใหม 
เพชรบูรณ กําแพงเพชร นครสวรรค พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี คิดเปน
พ้ืนท่ีประมาณ 2.36 ลานไร  

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีโอกาสท่ีเกิดน้ําทวมขังใน 17 จังหวัดประกอบดวย 
กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ มหาสารคาม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร 
สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี และ อุบลราชธานี คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 2.95 ลานไร 

3. ภาคกลาง พ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีโอกาสท่ีเกิดน้ําทวมขังใน 12 จังหวัด ประกอบดวย ชัยนาท นครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และ อางทอง 
คิดเปนพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 1.28 ลานไร 

4. ภาคตะวันออก พ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีโอกาสท่ีเกิดน้ําทวมขังใน 2 จังหวัด ประกอบดวย สระแกว และ 
ปราจีนบรุี คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 0.03 ลานไร 

5. ภาคใต พ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดน้ํา ทวมขังใน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปตตานี พัทลุง สงขลา และสุราษฎรธานี คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 0.09 ลานไร 
 
* ท้ังนี้จังหวัดท่ีควรเฝาระวังเปนพิเศษ* คาดวาพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดน้ําทวมขังเปนบริเวณกวาง 
และเปนระยะนาน สงผลใหพืชท่ีปลูกไดรับความเสียหายหรือตายจากสภาวะน้ําทวมขัง และสงผลกระทบตอ
การเจริญเติบโต จํานวน 3 จังหวัด ไดแก พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีคาดการณพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีทําการเกษตรป 2562 

หมายเหตุ : การคาดการณพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีโอกาสจะเกิดนํ้าทวมขังไดจากการวิเคราะห เปนการคาดหมายระยะ

นาน ใชเพ่ือการคาดการณสําหรับวางแผนเตรียมการรับมือกับสถานการณภัย อาจมีการคาดเคลื่อนไดข้ึนอยูกับ

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ และสถานการณปรากฏการณเอลนีโญ/ลานีญา ซึ่งจะตองมีการเฝาติดตาม

สถานการณอยางใกลชิด 



ตารางท่ี 1 แสดงจังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ป 2562 
 

ภาค 
พ้ืนท่ีเส่ียงน้ําทวมขัง 

เนื้อท่ี (ไร) 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

กลาง จ.ชัยนาท 6 54 55,758 

  จ.นครปฐม 7 83 136,659 

  จ.นนทบุรี 4 20 17,431 

  จ.ปทุมธานี 4 22 13,165 

  จ.พระนครศรีอยุธยา 15 253 365,319 

  จ.ราชบุรี 5 13 11,691 

  จ.ลพบุรี 6 73 74,265 

  จ.สมุทรสาคร 1 1 224 

  จ.สระบุรี 3 20 21,296 

  จ.สิงหบุร ี 6 60 42,220 

  จ.สุพรรณบุรี 7 144 463,940 

  จ.อางทอง 7 127 87,342 

กลาง ผลรวม   71 870 1,289,310 

ตะวันออก จ.ปราจีนบุรี 1 7 4,823 

  จ.สระแกว 5 25 26,718 

ตะวันออก ผลรวม   6 32 31,541 

เหนือ จ.กําแพงเพชร 11 61 124,308 

  จ.เชียงราย 10 21 7,894 

  จ.เชียงใหม 3 8 8,283 

  จ.นครสวรรค 13 198 737,058 

  จ.พะเยา 6 21 8,395 

  จ.พิจิตร 12 185 504,604 

  จ.พิษณุโลก 7 151 366,294 

  จ.เพชรบูรณ 8 114 201,596 

  จ.แพร 1 1 183 

  จ.สุโขทัย 9 134 330,127 

  จ.อุตรดิตถ 4 41 31,162 

  จ.อุทัยธาน ี 5 31 43,102 

เหนือ ผลรวม   89 966 2,363,006 



ตารางท่ี 1 แสดงจังหวัดท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีทําการเกษตร ป 2562 (ตอ) 
 

ภาค 
พ้ืนท่ีเส่ียงน้ําทวมขัง 

เนื้อท่ี (ไร) 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กาฬสินธุ 12 64 125,842 

  จ.ขอนแกน 17 89 118,074 

  จ.ชัยภูมิ 12 80 147,633 

  จ.นครราชสีมา 30 306 622,146 

  จ.บึงกาฬ 5 45 43,185 

  จ.บุรีรัมย 21 172 300,670 

  จ.มหาสารคาม 9 62 103,401 

  จ.ยโสธร 9 80 159,882 

  จ.รอยเอ็ด 19 185 345,124 

  จ.ศรีสะเกษ 21 181 264,248 

  จ.สกลนคร 12 105 94,682 

  จ.สุรินทร 13 129 299,317 

  จ.หนองคาย 8 86 79,612 

  จ.หนองบัวลําภ ู 5 21 11,372 

  จ.อํานาจเจริญ 5 33 34,642 

  จ.อุดรธาน ี 15 120 113,933 

  จ.อุบลราชธานี 14 83 86,936 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม   227 1,841 2,950,699 

ใต จ.นครศรีธรรมราช 10 44 23,958 

  จ.ปตตาน ี 1 1 267 

  จ.พัทลุง 5 30 31,146 

  จ.สงขลา 4 15 4,441 

  จ.สุราษฎรธาน ี 7 52 35,316 

ใต ผลรวม   27 142 95,128 

ผลรวมท้ังหมด   420 3,851 6,729,684 
 
 
 
 



 
แนวทางการจัดการพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวมขัง 

 การจัดการพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวมขัง สมารถจําแนกตามสภาพพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากน้ําทวมออกเปน 6 ประเภท คือ 
 1. บริเวณพ้ืนท่ีท่ีน้ําทวมขังนานจนเกิดเนาเสีย ไมวาจะเปนพ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีในชุมชนและ
อุตสาหกรรม ใหใชสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเรงซุปเปอร พด.6 จํานวน 15-25 ลิตรตอไร ใน
น้ําทวมขังลึก 10-15 ซม. หากความลึกเฉลี่ย 75 ซม. ใหใชน้ําหมักชีวภาพเฉลี่ย 120 ลิตร กรณีน้ําขังมีความลึก
มากนอยกวาท่ีระบุไวใหคํานวณตามสัดสวน โดยเทลงบริเวณท่ีน้ําทวมขังท่ีมีกลิ่นเนาเหม็นทุกๆ 10 วัน และ
บริเวณน้ําทวมขังท่ีมีกลิ่นเนาเหม็นมากทุกๆ 3 วัน เพ่ือชวยบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็นกอน 
 2. พื้นที่นาขาวที่อยูในเขตชลประทาน กรณีที่นาขาวถูกน้ําทวมขังจนเสียหายหมด ใหใช พด.2 
ในอัตรา 5 ลิตรตอพื้นที่ 1 ไร ราดเพื่อใหตอซังยอยสลายเร็วขึ้น หากกรณีพื้นที่นาขาวเปนดินเปรี้ยวจัด
รุนแรงมากถึงรุนแรงปานกลาง ใชวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมารล โดโลไมท) ในพื้นที่นาขาวที่เปนดิน
เปรี้ยวจัด ในอัตรา 100-300 กิโลกรัมตอไร เพ่ือชวยปรับสภาพดินใหเปนกลาง 
 3. พื้นที่นาขาวที่อยูนอกเขตชลประทาน หากนาขาวถูกน้ําทวมขังจนเสียหายหมด ใหใช พด.2 
ในอัตรา 5 ลิตรตอพ้ืนท่ี 1 ไร พรอมกันนั้นกรมพัฒนาที่ดินยังแจกเมล็ดพันธุพืชปุยสดใหเกษตรปลูกหลัง
น้ําลด เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน และเพิ่มธาตุอาหาร จําพวกปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพรา ถั่วมะแฮะ และ
พืชตระกูลถ่ัว ใหเกษตรกรปลูก ชวยเพ่ิมการดูดซับธาตุอาหารพืชในดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการ
ถูกชะลาง และเพ่ิมธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามชนิดและปริมาณที่เหมาะสม
กับพืชท่ีปลูก ในอัตราประมาณ 5-8 กิโลกรัมตอไร 
 4. พ้ืนท่ีนาขาวท่ีถูกน้ําพัดพาหนาดิน กรณีท่ีนาขาวถูกน้ําพัดพาหนาดิน ทําใหหนาดินสูญเสียแรธาตุ
อาหารท่ีเปนประโยชนตอพืช ใหปรับปรุงดินโดยการใชปุยหมักในอัตรา 2 ตันตอไร เพ่ือปรับปรุงสภาพดินใหมี
ความอุดมสมบูรณ 
 5. พ้ืนท่ีไมผล หรือไมยืนตน กรณีพ้ืนท่ีไมผล หรือไมยืนตนถูกน้ําทวมขัง ควรปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนท่ี
สวนผลไม หลังน้ําลด เพ่ือชวยเหลือรากตนไมผลท่ีขาดออกซิเจน ขณะท่ีเศษซากพืชซากสัตวท่ีทับถมอยูในดิน
เกิดการยอยสลายในสภาพไมมีอากาศ เกิดเปนกาซพิษท่ีเปนอันตรายตอรากตนไม เชน กาซมีเทน กาซไขเนา 
เปนตน หลังจากน้ําเริ่มลดลงใกลแหงตองรีบดําเนินการแกไขและปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับตนไมผล
คือ หากพบวา ตนไมท่ีลําตนเอนใกลลม ใหใชไมยาวๆ คํ้ายันไว โดยไมเขาไปเหยียบย่ําโคนตน จากนั้นตอง
ระบายน้ําท่ีแชขังบริเวณโคนตนออกใหหมด เม่ือดินเริ่มแหงใหตัดแตงก่ิงท่ีใบแกและใบท่ีไมไดรับแสงแดดออก 
ใสปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีบํารุงดิน โดยใสบริเวณรอบๆ ทรงพุม สําหรับปุยหมักท่ีใชใหขยายเชื้อสาร
เรงซุปเปอร พด.3 กอน รดดวยน้ําหมักชีวภาพท่ีเตรียมจากสารเรงซุปเปอร พด.2 เจือจาง 1:500 เพ่ือเรงการเจริญ
ของระบบรากพืช กรณีพื้นที่ปลูกไมผลที่เปนดินกรด ใชวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมารล โดโลไมท)     
ในอัตราประมาณ 500-1,000 กิโลกรัมตอไร เพื่อปรับสภาพดินที่มีปญหา เชน ดินกรด ดินเปรี้ยว แกไข
ความเปนกรดแฝงในดิน และชวยใหเนื้อดินไมแนนทึบ โดยการหวานใหท่ัวพื้นที่หรือโดยรอบโคนตนแลว
ไถกลบ จะชวยใหดินมีสภาพเปนกลาง 
 6. พ้ืนท่ีปลูกพืชไร หากพืชตายเหลือแตตอซัง ใหทําการไถกลบเศษซากพืช และสงเสริมใหปลูกถ่ัว 
หรือพืชปุยสดโดยพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการดําเนินการ 
 หากเกิดพ้ืนท่ีน้ําทวม และมีน้ําไหลหลากดวย และกลัววาสภาพดินอาจเสื่อม เกษตรกรควรปรึกษา
หมอดินเพ่ือตรวจสอบสภาพดินกอนวา ขาดธาตุอาหารประเภทใดบาง อยางไรก็ตาม หากพ้ืนท่ีน้ําทวมขัง โดย



ไมมีการชะลางหนาดิน เกษตรกรไมตองหวงมาก เม่ือน้ําลดจุลินทรียหนาดินก็มีเหมือนเดิม ไมจําเปนตองปรับ
สภาพดินอะไรมากนัก เพราะดินสวนลางยังปกติทุกอยาง  
 
 
 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 

กลุมวางแผนการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร 

กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

 


