
คาดการณ์พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ กันยายน 256๑ 

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หย่อมความกดอากาศต ่าปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในวันแรกของสัปดาห์ โดย
ในระยะครึ งหลังของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงก่าลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงปกคลุมประเทศ
ลาวและเวียดนาม ก่อนจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันสุดท้ายของสัปดาห์ 
ท่าให้ร่องมรสุมที พาดผ่านประเทศเมียนมา ลาวและเวียดนามตอนบนได้เลื อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทย
ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยอ่อนก่าลังลง
ในระยะกลางสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวท่าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะในระยะต้น
และปลายสัปดาห์ (ที มา: https://www.tmd.go.th/climate) 

สถานการณ์ในพื้นที่น้้าท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO_SkyMed-1 และดาวเทียม RADARSAT2 บันทึกในช่วงวันที่ 
๑ – ๗ กันยายน 256๑  (ที่มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) เมื่อน ามา
วิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ซ้อนทับกับข้อมูลการใช้ที่ดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่า พ้ืนที่น้ า
ท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่ ๑,๕๗๖,๔๓๖ ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 1.50 ของพ้ืนที่                                 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีน ่าท่วมบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 

สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อ่านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี พ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นาข้าว ๑,00๓,๘๗๓ ไร่ พืชไร่มีเนื้อที่ ๓,๔๘๖ ไร่ ไม้ผล ๒๓๙ ไร่ ไม้ยืนต้น ๑๓๘,๒๓๖ ไร่ 
และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ๔๓๐,๖๐๒ ไร่ 

รายละเอียดสรุปพื้นท่ีที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมดังตารางที่ ๑ 

 

 

  



         ตารางท่ี 1 แสดงพ้ืนที่น้ าท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ กันยายน 256๑ 

 

          หมายเหตุ : 1. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO_SkyMed-1 และดาวเทียม RADARSAT2 บันทึกในช่วงวันที ่๑ – ๗ กันยายน 256๑ 
            (ที่มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบในพื้นที่อีกครั้ง 
         - พืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น 
         - ไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย มะพร้าว มะขาม เป็นต้น 
         - ไม้ยืนต้น เช่น ยูคาลิปตัส ปาล์มน้ ามัน ยางพารา เป็นต้น 
         - พื้นที่อ่ืนๆ เช่นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์ 

นาข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์มน  ามัน ยางพารา

1 จ.กาฬสินธ์ุ 17,232     - 8           16          - - - 40          - 511       17,807     

2 จ.นครพนม 476,273   - 94          18          1,240      5,546      101       45,209     47          103,309 631,837   

3 จ.บึงกาฬ 166,088   - 39          - 5,366      17,635    185       26,535     107        55,536   271,491   

4 จ.ยโสธร 10,945     - 9           95          - - - 53          10          4,030    15,142     

5 จ.ร้อยเอ็ด 34,666     - - - - - - - - 4,338    39,004     

6 จ.ศรีสะเกษ 1,421       - - - - - - - - 6,024    7,445       

7 จ.สกลนคร 130,247   190        799        26          773        3,786      509       10,274     165,300 311,904   

8 จ.สุรินทร์ - - - - - - - - - 327       327         

9 จ.หนองคาย 151,321   14          707        18          2,748      7,853      127       9,735      75          26,985   199,583   

10 จ.อ านาจเจริญ 2,121       - 53          - - - - 17          - 906       3,097       

11 จ.อุดรธานี 7,771       - - 455        114        85          - 1,097      - 60,858   70,380     

12 จ.อุบลราชธานี 5,788       - 23          - - 122        - 8            - 2,478    8,419       

1,003,873 204        1,732      628        10,241    35,027    922       92,968     239        430,602 1,576,436 

ล าดับท่ี

รวมเนื อท่ี (ไร่)

เนื อท่ี (ไร่)จังหวัด
พืชเศรษฐกิจ

พืชไร่อ่ืนๆ ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ไม้ผล พื นท่ีอ่ืนๆ



 



แนวทางการจัดการและฟื้นฟูดินหลังน ้าท่วม 

จากสถานการณ์น ่าท่วมขังในหลายพื นที เป็นระยะเวลานาน  โดยเฉพาะในพื นที เกษตรกรรม กรณีที น ่าท่วมขังจะ
ท่าให้ช่องว่างหรือรูพรุนในดินทั งขนาดใหญ่และขนาดเล็กอิ มตัวด้วยน ่า ดินจึง อ่อนตัว โครงสร้างของดินง่ายต่อการ      
ถูกท่าลาย และเกิดการอัดแน่นได้ง่าย สภาพดินเสื อมจากน ่าท่วมขังหรือกระแสน ่าพัดพาจุลินทรีย์และหน้าดิน ออกไป 
ดังนั นเมื อน ่าลดแล้วจ่าเป็นต้องมีการจัดการดินและฟ้ืนฟูสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ ก่อนที จะมีการเพาะปลูกพืชในฤดูกาล
ต่อไป อย่างไรก็ตามทางกรมพัฒนาที ดินมีการเตรียมพร้อมที จะให้การช่วยเหลือและเสนอแนะแนวทางให้แก่เกษตรกร    
ที ได้รับความเดือดร้อนดังนี  
1.พื นที่น ้าท่วมขังนานจนเกิดการเน่าเสีย 

พื นที การเกษตรหรือพื นที ในชุมชนที เกิดน ่าท่วมขัง ให้ใช้สารบ่าบัดน ่าเสียและขจัดกลิ นเหม็นจากสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.6 จ่านวน 15-25 ลิตรต่อไร่ ในน ่าท่วมขังลึก 10-15 ซม. หากความลึกเฉลี ย 75 ซม. ให้ใช้น ่าหมักชีวภาพเฉลี ย     
120 ลิตร โดยบริเวณน ่าท่วมขังที มีกลิ นเน่าเหม็นใช้ทุก ๆ 10 วัน และบริเวณน ่าท่วมขังที มีกลิ นเน่าเหม็นมากใช้ทุก ๆ     
3 วัน เพื อช่วยบ่าบัดน ่าเสียและขจัดกลิ นเหม็น  
 2.พื นที่นาข้าว  

กรณีที นาข้าวถูกน ่าท่วมขังจนเสียหายหมด ให้ใช้ พด.2 ในอัตรา 5 ลิตรต่อพื นที  1 ไร่ ราดเพื อให้ตอซังย่อยสลาย
ได้เร็วขึ น ช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมพื นที ในการท่านาฤดูกาลต่อไปได้ แต่กรณีที เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้ทัน
ตามฤดูกาล แนะน่าให้ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั วพร้า ถั วมะแฮะ และพืชตระกูลถั วแล้วสับกลบ    
เพื อปรับปรุงบ่ารุงดิน 

กรณีที นาข้าวถูกน ่าพัดพาหน้าดิน ท่าให้หน้าดินสูญเสียธาตุอาหารที เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้ปรับปรุงบ่ารุงดิน
โดยการใช้ปุ๋ยหมักในอัตรา 2 ตันต่อไร่ เพื อปรับปรุงโครงสร้างและสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพิ มอินทรียวัตถุ
ให้กับดินอย่างต่อเนื อง  
3.พื นที่ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น  

กรณีพื นที ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นถูกน ่าท่วมขัง ควรเร่งระบายน ่าออกจากพื นที เพื อช่วยเหลือรากต้นไม้ผลที ขาด
ออกซิเจน และพยายามไม่รบกวนบริเวณโคนต้นที มีรากพืชอยู่ หลังน ่าลดและดินค่อนข้างแห้งควรเก็บตัวอย่างดิน       
ส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารที มีอยู่ในดิน เพื อวางแผนการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ปรับปรุงบ่ารุงดินในพื นที สวนผลไม้ และต้องรีบด่าเนินการแก้ไขและป้องกันความเสียหายที จะเกิดขึ นกับต้นไม้ผล       
คือ หากพบว่าล่าต้นเอนใกล้ล้ม ให้ใช้ไม้ค ่ายันไว้ โดยไม่เข้าไปเหยียบย ่าโคนต้น จากนั นต้องระบายน ่าที แช่ขังบริเวณ  
โคนต้นออกให้หมด เมื อดินเริ มแห้งให้ตัดแต่งกิ งที ใบแก่และใบที ไม่ได้รับแสงแดดออก ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมตีามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใส่บริเวณรอบๆ ทรงพุ่ม ส่าหรับ ปุ๋ยหมักที ใช้ให้ขยายเชื อจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ก่อน      
เพื อป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า รดด้วยน ่าหมักชีวภาพที เตรียมจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เจือจาง 1:500 เพื อเร่งการ
เจริญของระบบรากพืช ร่วมกับการให้ปุ๋ยทางใบเพื อให้ต้นไม้ฟ้ืนตัวเร็วขึ น 

อย่างไรก็ตาม หากในพื นที น ่าท่วมมีน ่าไหลหลากด้วยและกลัวว่าสภาพดินอาจเสื อม เกษตรกรสามารถเพิ ม
อินทรียวัตถุเพื อปรับปรุงบ่ารุงดินหรือเก็บตัวอย่างดินเพื อส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินเพื อขอค่าแนะน่าได้ที สถานี
พัฒนาที ดินทุกจังหวัด หรือปรึกษาหมอดินอาสาใกล้บ้านท่าน ก่อนที จะเพาะปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 
      กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
               ข้อมูล ณ วันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 


