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ภาวะน ้าท่วมของไทยท่ีก าลังเกิดข้ึนขณะน้ีในหลายจังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

สง่ผลกระทบต่อผลผลิตขา้วนาปีท่ีก าลงัทยอยเก็บเกี่ยว คาดเสยีหายราว 2,900-3,100 ลา้นบาท  

  สถานการณ์น ้าท่ีเร่ิมส่อแววรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อไทยตั้งแต่

เดือนส.ค.2565 จากอิทธิพลของพายุมู่หลาน และในขณะน้ี กรม

อุตุนิยมวิทยา คาดว่า ไทยจะไดร้บัอิทธิพลจากพายุไตฝุ่้นโนรู ท่ีจะ

เคล่ือนตวัเขา้สู่ประเทศไทยในราวปลายเดือนก.ย.น้ี และอาจมีพายุ

ลูกใหม่เขา้มาเพ่ิมเติมไดอี้กในช่วงเดือนต.ค. ซึ่งจะท าใหเ้กิดฝนตก

ชุกต่อเน่ือง
1
 น ้าท่วมฉับพลัน และน ้ าป่าไหลหลากในหลายพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ท่ีจะส่งผล

กระทบต่อพืชเกษตรในฤดูกาลอย่างข้าวนาปี ซึ่ง เกษตรกรได้

ด าเนินการปลูกไปแลว้เป็นส่วนใหญ่
2
 และอาจสรา้งผลกระทบต่อ

                                                             
1
 ทั้งน้ี ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.-25 ก.ย.2565 ทั้งประเทศเฉล่ียอยู่ที่ 1,505.3 มิลลิเมตร เพิ่มข้ึนจากปีก่อนรอ้ยละ 14 และเพิ่มข้ึนจากค่าเฉล่ียร้อยละ 24 (ขอ้มูล

จากกรมชลประทาน ณ 28 ก.ย.2565) 
2
 การเพาะปลูกขา้วนาปีในเขตชลประทานในช่วงฤดูฝน พบว่า เกษตรกรมีการปลูกขา้วนาปีไปแลว้กว่ารอ้ยละ 93 เมื่อเทียบกบัแผนการปลูก (ขอ้มูลจากกรมชลประทาน ณ 

21 ก.ย.2565) 

CURRENT ISSUE 
28.3348 | 29 กันยายน 2565 

ภาวะน้้าท่วมในหลายภูมิภาคของไทยที่ก้าลังเกิดขึ้นในขณะนี้ คาดว่าจะกระทบต่อ

ผลผลิตพืชเกษตรฤดูฝนอย่างข้าวนาปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปีก้าลัง

ทยอยออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซ่ึงมีผลผลิต

ข้าวหอมมะลิจ้านวนมาก และเป็นพื้นที่ที่พายุก้าลังเคล่ือนเข้าสู่ประเทศไทย จะท้าให้

มีฝนตกหนัก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าความเสียหายของข้าวนาปีจาก

ผลกระทบของน้้าท่วมในช่วงเดือนส.ค.-ต.ค.2565 น่าจะอยู่ที่ราว 2,900-3,100 ล้าน

บาท และน่าจะดันราคาข้าวให้ประคองตัวในระดับสูงได้ในช่วงนี้ 

มองต่อไป ในช่วงเดือนต.ค.2565 ไทยน่าจะยังได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนอยู่ ซ่ึง

จะส่งผลต่อปริมาณน้้าฝนให้อยู่ในระดับสูง เนื่องจากยังไม่ส้ินสุดฤดูฝน และอาจมี

พายุเข้ามาเพิ่มเติมได้อีก จึงยังคงต้องจับตาถึงระดับความรุนแรง/จ้านวนลูกของพายุ

ที่อาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ ก้าลังเก็บเก่ียว

ผลผลิตมากขึ้น ซ่ึงหากมีความรุนแรงเพิ่มจนท้าให้พื้นที่ข้าวนาปีได้รับผลกระทบและ

เสียหายขยายเป็นวงกว้างขึ้น ก็อาจท้าให้มูลค่าความเสียหายของข้าวนาปีในปี 

2565 สูงกว่ากรอบบนที่ประเมินไว้ในเบื้องต้น 

 

น้้าท่วมในเดือนส.ค.-

ต.ค.2565 อาจสร้าง

ความเสียหายต่อข้าว

นาปีราว 2,900-3,100 

ล้านบาท...แต่คงต้อง

จับตาความรุนแรงของ

สถานการณ์น้้าที่ยังมี

ความไม่แน่นอนสูง 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ   %

เหนือ   %

กลาง     %

ใต ้   %

สัดส่วนผลผลิตขา้วนาปีของไทยปี      

แยกรายภาค … ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือ เป็นแหล่งผลิตขา้วนาปีหลัก

ของไทยกว่ารอ้ยละ   

ท่ีมา: ส านักงานเศรษ กิจการเกษตร 

รวบรวมโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย 



 

 

2 
ผลผลิตขา้วนาปีท่ีก าลงัทยอยเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดในช่วงเดือนส.ค.-ต.ค.คิดเป็นสดัส่วนราวรอ้ยละ 22.3 ของ

ปริมาณผลผลิตขา้วนาปีทั้งปีน้ี 
 

 ศูนยวิ์จยักสกิรไทย คาดว่า ภาวะน ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนในช่วงเดือนส.ค.-ต.ค.2565 จะท าใหผ้ลผลิตขา้วนาปี

ท่ีก าลงัทยอยเก็บเกี่ยวออกสูต่ลาดอาจไดร้ับความเสียหาย และเม่ือผนวกกับพายุท่ีจะเขา้มาและท าให้

เกิดการไหลของน ้าท่ีท่วมหลาก และในบางพื้ นท่ีอาจมีการแช่ขังของน ้าในระดบัสูง คาดว่าจะสรา้งความ

เสยีหายต่อผลผลิตขา้วนาปีท่ีมูลค่าราว 2,900-3,100 ลา้นบาท และอาจดนัราคาขา้วเฉล่ียในช่วงน้ีให้

ประคองตวัในระดบัสูงไดท่ี้ราว 10,000-11,000 บาทต่อตนั ซึ่งเป็นระดบัท่ีใกลเ้คียงเมื่อเทียบกบัช่วง 8 

เดือนแรกของปี 2565 ท่ีมีราคาขา้วเฉล่ียราว 10,165 บาทต่อตนั 

 

 
 

หมายเหตุ:  

- * เป็นขอ้มูลจากส านักงานเศรษ กิจการเกษตร ตามรายงานตวัเลขผลผลิตขา้วนาปีแบบเต็มปี 

- ** เป็นการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย โดยเป็นการประเมินในช่วงเดือนส.ค.-ต.ค.2565 ตามตัวเลขพ้ืนท่ีขา้ว

ไดร้บัผลกระทบตั้งตน้ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงาน ตั้งแต่ส.ค.-28 ก.ย.2565 ท่ี 974,463 ไร่ และมองต่อไปใน

เดือนต.ค.2565 คาดว่า พายุจะมีความรุนแรงข้ึนและอาจมีพายุลูกใหม่เขา้มาเพ่ิมเติมไดอี้ก ท าใหพ้ื้นท่ีไดร้บัผลกระทบและ

พ้ืนท่ีเสียหายในเดือนต.ค.น่าจะเพ่ิมขึ้ นกว่าในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. อีกทั้งราคาขา้วเฉล่ียและผลผลิตต่อไร่ (Yield) ท่ีสูงกว่าปี

ก่อน ท าใหมู้ลค่าความเสียหายของขา้วนาปีจากน ้าท่วมอาจมากกว่าปี 2564 

    

 ทั้งน้ี คงตอ้งจบัตาสถานการณน์ ้าท่ียงัมีความไม่แน่นอนสูง เน่ืองจากยงัไม่สิ้ นสุดฤดูฝน และอาจมีพายุ

เขา้มาเพิม่เติมไดอ้ีก ซ่ึงมองต่อไป ในช่วงเดือนต.ค.2565 ไทยน่าจะยงัไดร้ับอิทธิพลจากพายุเขตรอ้น

อยู ่ซ่ึงจะสง่ผลต่อปริมาณน ้าฝนใหอ้ยูใ่นระดับสูง จึงยงัคงตอ้งจบัตาถึงระดับความรุนแรง/จ านวนลูกของ

พายุท่ีอาจสรา้งความเสียหายต่อผลผลิตขา้วนาปี เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีก าลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมากขึ้ น ซึ่งหาก

ภาวะฝนมีความรุนแรงเพ่ิมจนท าใหพ้ื้นท่ีขา้วนาปีไดร้บัผลกระทบและเสียหายขยายเป็นวงกวา้งขึ้ น ก็อาจท าให้

มลูค่าความเสียหายของขา้วนาปีในปี 2565 สูงกว่ากรอบบนท่ีประเมินไวใ้นเบ้ืองตน้ 

 โดยสรุป ในภาพรวมผลผลิตขา้วนาปีทั้งปี 2565 ศูนยวิ์จัยกสิกรไทย คาดว่า ผลผลิตขา้วนาปีในปี 2565 

อาจไดร้บัผลกระทบ ทั้งจากราคาปุ๋ยเคมีในระดบัสูงและความเสยีหายจากน ้าท่วม กดดนัผลผลิตขา้วนา

พ้ืนท่ีขา้วไดร้บัผลกระทบ พ้ืนท่ีขา้วเสียหาย Yield ราคาขา้วเฉล่ีย มูลค่าความเสียหาย

(ลา้นไร่) (ลา้นไร่)  (กก.ต่อไร่)  (บาทต่อตนั)  (ลา้นบาท)

ปี 2564 3.9 0.12 447 8,152              437*

ส.ค.-ต.ค.2565 3.1 0.63 453 10,561           2,900-3,100**

ท่ีมา: คาดการณปี์ 2565 โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย (ณ 29 ก.ย.2565) จากขอ้มูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางสรุปความเสียหายของขา้วนาปีจากน ้าท่วม



 

 

3 
ปีใหอ้ยูท่ี่ราว 24-25 ลา้นตนั หรือลดลงรอ้ยละ 5.3-9.1(YoY) และเมื่อผนวกกบัผลผลิตขา้วนาปรังใน

ปีน้ี ท่ีคาดว่าอาจเพิม่ข้ึนไปอยูท่ี่ราว 7.2 ลา้นตนั ก็อาจดันใหภ้าพรวมผลผลิตขา้วรวมทั้งปี 2565 อาจ

อยู่ท่ีราว 31.2-32.2 ลา้นตัน ซึ่งเป็นระดับใกลเ้คียงกบัปีก่อนท่ีราว 31.7 ลา้นตัน และยงัเป็นระดับท่ี

ใกลเ้คียงกบัท่ีเคยคาดการณไ์วก้่อนหน้าน้ี 
   

 อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนพ.ย.2565 คงตอ้งติดตามสถานการณ์ผลผลิตขา้วท่ีเป็นช่วงผลผลิตขา้วนาปีออกสู่

ตลาดจ านวนมากท่ีสุดคิดเป็นสดัส่วนราวรอ้ยละ 65 ของผลผลิตขา้วนาปีทั้งปี ซึ่งน่าจะเป็นช่วงท่ีสถานการณ์

ฝนตกหนักไดค้ล่ีคลายลงไปแลว้จากการส้ินสุดฤดูฝน ท าใหม้ีความช้ืนในดินและดว้ยปริมาณน ้าท่ีเอ้ืออ านวย

ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ อาจช่วยหนุนผลผลิตขา้วใหเ้พ่ิมขึ้ นได ้แต่เกษตรกรคงตอ้งเผชิญการถูกกดราคาจากความช้ืน

ของขา้วท่ีสูง ท าใหร้าคาขา้วในช่วงน้ีอาจมีทิศท่ีปรบัตวัลดลงจากช่วงก่อนหน้าตามปัจจยัฉุดดา้นฤดูกาลดว้ย  
 

 แมก้ารประเมินตัวเลขความเสียหายต่อข้าวในปีน้ีอาจมีมูลค่าไม่มากเม่ือเทียบกับในอดีตท่ีมีน ้าท่วม

รุนแรงของไทยเช่นในปี 2554 (ราว 51,000 ลา้นบาท) 2560 (ราว 17,000 ลา้นบาท) และ 2562 (ราว 

9,500 ลา้นบาท)
3
 ทั้งในมิติของมูลค่าความเสียหายของขา้ว และความสูญเสียทางเศรษ กิจในภาพรวม

ระดบัประเทศ แต่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขั้วท่ีมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้ น ท าใหห้ากเกิดภยั

ธรรมชาติขึ้ นในอนาคต ความเสียหายต่อพ้ืนท่ีทางการเกษตรอาจจะยิ่งมีมากขึ้ นได้ ส าหรับในระดับภูมิภาค 

ผลกระทบจากน ้าท่วม นอกจากจะสรา้งความเสียหายต่อภาคเกษตรแลว้ ยงัอาจซ ้าเติมต่อภาคครวัเรือนท่ีเดิม

เผชิญความเปราะบางดา้นก าลงัซื้ อ ค่าครองชีพและหน้ีท่ีสูง นอกจากน้ี ในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.2565 อาจตอ้ง

จบัตาสถานการณน์ ้าท่วมในพ้ืนท่ีภาคใต ้ท่ีอาจสรา้งความเสียหายต่อผลผลิตยางพาราและปาล์มน ้ามนั ซึ่ง

เป็นพืชเกษตรหลกัในภาคใตอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             
3
 มูลค่าความเสียหายของขา้วจากน ้าท่วม ค านวณจาก (พื้ นที่ขา้วที่ไดร้ับความเสียหายจากน ้าท่วมตามรายงานของภาครั *Yield) * ราคาขา้วเฉล่ีย  

รายงานวิจัยนี้จัดท้าโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ้ากัด (KResearch) เพ่ือเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่เช่ือว่ามีความน่าเช่ือถือ

ที่ปรากฏขณะจัดท้า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ทั้งนี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ ์ หรือความเป็นปัจจุบันของ

ข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช้ีชวน เสนอแนะ ให้ค้าแนะน้า หรือจูงใจในการตัดสินใจเพ่ือด้าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้

วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณ)ี การน้าข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิ

ความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลทีส่าม (แล้วแต่กรณ)ี หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ท้าซ้้า ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร ่หรือกระท้าในลักษณะใดๆ 

เพ่ือวัตถุปรในช่วงก.ย.-ธ.ค.ราวร้อยละ 90 ของผลผลิตข้าวนาปีทั้งปีะสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณ)ี 

Disclaimers 


