
คาดการณ์พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม 
ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ ธันวาคม  2560 

บริเวณภาคใต้ 

ในระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศ
จีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความ    
กดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวแล้วมีก าลังอ่อนลงในวันสุดท้ายของสัปดาห์ 
ลักษณะดังกล่าวท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวบางพ้ืนที่ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วงส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาคจาก
อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงเกือบตลอดสัปดาห์ 

 
สถานการณ์ในพื้นที่น้้าท่วมภาคใต ้

- ลักษณะภูมิประเทศ ของภาคใต้เป็นแบบคาบสมุทรที่มีเทือกเขาเป็นสันอยู่ตอนกลาง และมีพ้ืนที่ 

ลาดลงสู่ทะเลทั้ง 2 ด้าน คือ ทางด้านอ่าวไทยเป็นที่ราบกว้าง ส่วนทางด้านทะเลอันดามันเป็นที่ราบแคบ  

- ลักษณะการท่วมขัง ของน้้าในพ้ืนที่ภาคใต้ จะเป็นลักษณะการท่วมแบบฉับพลันและน้้าป่าไหลหลาก     

มาไวไปไวไม่ท่วมขังนานตามลักษณะภูมิประเทศ  
- อิทธิพลของน้้าทะเลหนุน บริเวณที่ราบลุ่มตามบริเวณสองฝั่งแม่น้ าที่อยู่ห่างจากปากอ่าวหรือทะเล 

ไม่ไกลนัก ระดับน้ าในแม่น้ าบริเวณนั้นมักจะได้รับอิทธิพลน้ าขึ้น- น้ าลง จากระดับน้ าทะเลหนุนตลอดเวลา
ดังนั้นเมื่อน้ าที่ไหลหลากลงมาตามแม่น้ ามีปริมาณมากและตรงกับช่วงเวลาที่ระดับน้ าทะเลหนุนสูงเกินกว่าปกติ
ก็จะท าให้เกิดสภาวะน้ าท่วมในพ้ืนที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย โดยถ้าท่วมขังมากกว่า 1 สัปดาห์ก็จะเกิดการ
เน่าเสียตามมา 

จากข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO_SkyMed-1 และดาวเทียม RADARSAT2 บันทึกในช่วง
ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ที่มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) 
เมื่อน้ามาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ้อนทับกับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของภาคใต้ พบว่า 
สถานการณ์น้้าท่วมเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ โดยยังคงมพ้ืีนที่น้้าท่วมในภาคใต้ประมาณ ๕๔๑,๗๙๒ ไร่ คิด
เป็นพ้ืนที่ร้อยละ ๑.๑๗ ของพ้ืนที่ภาคใต้ โดยพ้ืนที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่     
นาข้าว ๓๗๕,๖๒๙ ไร่ พืชไร่มีเนื้อที่ ๑,๙๓๒ ไร่ ไม้ยืนต้น ๘๐,๑๔๐ ไร่ ไม้ผล 2,969 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ๘๑,๑๕๘ ไร่  

 

รายละเอียดสรุปพื้นที่ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้้าท่วมดังตารางที่ ๑ 
 

 



ตารางท่ี 1 พ้ืนที่น้้าท่วมภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO_SkyMed-1 และดาวเทียม RADARSAT2 บันทึกในช่วงวันที่ ๕ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 (ที่มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ้าเป็นต้องมีการตรวจสอบในพ้ืนที่อีกครั้ง 
 - พืชไร่ เช่น พริก มันเทศ พืชผัก เป็นต้น 
 - ไม้ผล เช่น มะพร้าว มะม่วง ไม้ผลผสม เป็นต้น 
 - ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ไม้ยืนต้นผสม เป็นต้น 
 - พ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

นาข้าว ปาลม์น ้ามัน ยางพารา
1 จ.ตรัง 1,340           2,078           1,791           - - - 1,318           6,527           
2 จ.นครศรีธรรมราช 130,008        28,204         1,761           1,699           11,998         1,041           38,130         212,841       
3 จ.นราธวิาส 13,155         1,651           563             - - 486             3,700           19,555         
4 จ.ปัตตานี 36,792         1,664           4,122           - 13               726             5,191           48,508         
5 จ.พทัลุง 44,752         3,854           1,956           168             393             166             5,499           56,788         
6 จ.ยะลา 5,790           164             853             - - 11               611             7,429           
7 จ.สงขลา 141,195        3,594           1,852           65               606             539             16,193         164,044       
8 จ.สตูล - - - - - - 460             460             
9 จ.สุราษฎร์ธานี 2,597           11,460         710             - 817             - 10,056         25,640         

375,629       52,669         13,608         1,932           13,827         2,969           81,158         541,792       

ลา้ดับที่

ผลรวม (ไร่)

เน่ือที ่(ไร)่
พืชเศรษฐกิจ

จงัหวัด พืชไร่ ไม้ยนืต้น ไม้ผล พื นทีอ่ื่นๆ



 

 
 



 

 

แนวทางการจัดการและฟื้นฟูดินหลังน ้าท่วม 

จากสถานการณ์น้ าท่วมขังในหลายพ้ืนที่เป็นระยะเวลานาน  โดยเฉพาะในพ้ืนที่เกษตรกรรม กรณีที่น้ า
ท่วมขังจะท าให้ช่องว่างหรือรูพรุนในดินทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กอ่ิมตัวด้วยน้ า ดินจึงอ่อนตัว โครงสร้างของดิน
ง่ายต่อการถูกท าลาย และเกิดการอัดแน่นได้ง่าย สภาพดินเสื่อมจากน้ าท่วมขังหรือกระแสน้ าพัดพาจุลินทรีย์และ
หน้าดินออกไป ดังนั้นเมื่อน้ าลดแล้วจ าเป็นต้องมีการจัดการดินและฟ้ืนฟูสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ ก่อนที่จะมีการ
เพาะปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป อย่างไรก็ตามทางกรมพัฒนาที่ดินมีการเตรียมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและ
เสนอแนะแนวทางให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนดังนี้ 

1.พื นที่น ้าท่วมขังนานจนเกิดการเน่าเสีย 

พ้ืนที่การเกษตรหรือพ้ืนที่ในชุมชนที่เกิดน้ าท่วมขัง ให้ใช้สารบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจาก       
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 จ านวน 15-25 ลิตรต่อไร่ ในน้ าท่วมขังลึก 10-15 ซม. หากความลึกเฉลี่ย 75 ซม. ให้ใช้น้ า
หมักชีวภาพเฉลี่ย 120 ลิตร โดยบริเวณน้ าท่วมขังที่มีกลิ่นเน่าเหม็นใช้ทุกๆ 10 วัน และบริเวณน้ าท่วมขังที่มีกลิ่น
เน่าเหม็นมากใช้ทุกๆ 3 วัน เพ่ือช่วยบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็น  

 2.พื นที่นาข้าว  

กรณีที่นาข้าวถูกน้ าท่วมขังจนเสียหายหมด ให้ใช้ พด.2 ในอัตรา 5 ลิตรต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ ราดเพ่ือให้ตอซัง
ย่อยสลายได้เร็วขึ้น ช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมพ้ืนที่ในการท านาฤดูกาลต่อไปได้ แต่กรณีที่เกษตรกร         
ไม่สามารถปลูกข้าวได้ทันตามฤดูกาล แนะน าให้ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ และ
พืชตระกูลถั่ว แล้วสับกลบเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 

กรณีท่ีนาข้าวถูกน้ าพัดพาหน้าดิน ท าให้หน้าดินสูญเสียธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้ปรับปรุงบ ารุง
ดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักในอัตรา 2 ตันต่อไร่ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ิม
อินทรียวัตถุให้กับดินอย่างต่อเนื่อง  

3.พื นที่ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น  

กรณีพ้ืนที่ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นถูกน้ าท่วมขัง ควรเร่งระบายน้ าออกจากพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือรากต้นไม้ผลที่
ขาดออกซิเจน และพยายามไม่รบกวนบริเวณโคนต้นที่มีรากพืชอยู่ หลังน้ าลดและดินค่อนข้างแห้งควรเก็บตัวอย่าง
ดินส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน เพ่ือวางแผนการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนที่สวนผลไม้ และต้องรีบด าเนินการแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับต้นไม้ผลคือ หากพบว่าล าต้นเอนใกล้ล้ม ให้ใช้ไม้ค้ ายันไว้ โดยไม่เข้าไปเหยียบย่ าโคนต้น จากนั้นต้องระบาย
น้ าที่แช่ขังบริเวณโคนต้นออกให้หมด เมื่อดินเริ่มแห้งให้ตัดแต่งกิ่งที่ใบแก่และใบที่ไม่ได้รับแสงแดดออก ใส่ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใส่บริเวณรอบๆ ทรงพุ่ม ส าหรับ ปุ๋ยหมักที่ใช้ให้ขยายเชื้อจาก
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ก่อนเพ่ือป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า รดด้วยน้ าหมักชีวภาพที่เตรียมจากสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.2 เจือจาง 1:500 เพ่ือเร่งการเจริญของระบบรากพืช ร่วมกับการให้ปุ๋ยทางใบเพ่ือให้ต้นไม้ฟ้ืนตัวเร็วขึ้น 

อย่างไรก็ตาม หากในพ้ืนที่น้ าท่วมมีน้ าไหลหลากด้วยและกลัวว่าสภาพดินอาจเสื่อม เกษตรกรสามารถ
เพ่ิมอินทรียวัตถุเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินหรือเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินเพ่ือ            
ขอค าแนะน าได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือปรึกษาหมอดินอาสาใกล้บ้านท่าน ก่อนที่จะเพาะปลูกพืชใน
ฤดูกาลต่อไป  

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 
      กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
               ข้อมูล ณ วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 




