
คาดการณ์พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม 
ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๐ กันยายน  256๒ 

บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่า
บริเวณประเทศกัมพูชาในระยะครึ งแรกของสัปดาห์ จากนั้นร่องมรสุมได้เลื อนกลับขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่า
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยในวันสุดท้ายของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงก่าลังค่อนข้างแรง       
จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้      
ร่องมรสุมเลื อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ก่าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนในระยะครึ งแรกของสัปดาห์ 
จากนั้นอ่อนก่าลังลง ลักษณะดังกล่าวท่าให้บริเวณประเทศไทยมีฝน โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและ       
ภาคตะวันออกมีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ (ที มา: กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/climate) 

 

สถานการณ์ในพื้นที่น้้าท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากข้ อมู ลจากภาพถ่ ายดาวเที ยม  COSMO_SkyMed – ๑,๒ ,๔  บั นทึ กในช่ วงระหว่ างวันที่                
๑๖ – ๒๐กันยายน ๒๕๖๒ (ที่มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) เมื่อน ามา
วิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ้อนทับกับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น  าท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื นที่การเกษตรที่เป็น
พื นที่ลุ่มต่ า และพื นที่ชุมชน โดยมีพื นที่น  าท่วมในภาคเหนือประมาณ ๗๓๙,4๓๖ ไร่ คิดเป็นพื นที่ร้อยละ 0.๖๙ 
ของพื นที่ภาคเหนือ และพื นที่น  าท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑,๓๔๓,๐๑๔ ไร่ คิดเป็นพื นที่ร้อยละ ๑.๒๗ 
ของพื นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพื นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ พบว่า 

1. ภาคเหนือ ส่วนใหญ่ เป็นพื นที่นาข้าว ๖๐๒,๙๐๒ ไร่ พืชไร่มีเนื อที่  ๕,๘๗๕ ไร่ ไม้ผล ๙๕4 ไร่  
ไม้ยืนต้น ๔๘๖ ไร่ พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ๘,๓๔๕ ไร่ และพื นที่อ่ืนๆ ๑๒๐,๘๗๔ ไร่ รวมทั งสิ น 
๗๓๙,4๓๖ ไร่ 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นพื นที่นาข้าว ๑,๐๓๔,๘๕๐ ไร่ พืชไร่มีเนื อที่ ๕,๖๒๖ ไร่ ไม้ผล 
๒๐๒ ไร่ ไม้ยืนต้น ๙,๑๙๔ ไร่ พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ๙,๖๑๘ ไร่ และพื นที่อ่ืนๆ ๒๘๓,๕๒๔ ไร่ 
รวมทั งสิ น ๑,๓๔๓,๐๑๔ ไร่ 
 

รายละเอียดสรุปพื นท่ีที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน  าท่วมดังตารางที่ ๑ ,ตารางที่ ๒ และภาพที่ ๑ , ภาพที่ ๒



 

ตารางท่ี 1 พื นทีท่ีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบจากน  าท่วมภาคเหนือ วันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

นาข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน  ามัน ยางพารา
1 จ.นครสวรรค์ 81,087   14     7       - - - - 9             25      755       31,879     113,776 
2 จ.พิจิตร 273,526 36     277   50           39           - 8          85           662     2,171     1,926       278,780 
3 จ.พิษณุโลก 68,710   96     643   66           8            - 6          89           159     1,429     65,747     136,953 
4 จ.เพชรบูรณ์ 55,504   2,263 1,363 760         24           16         6          35           101     3,254     4,090       67,416   
5 จ.สุโขทัย 120,206 - 245   - - - - - - 736       17,220     138,407 
6 จ.อุตรดิตถ์ 3,869    28     - - 181         - 7          - 7        - 12          4,104    

602,902 2,437 2,535 876         252         16         27        218         954     8,345     120,874   739,436 

ล าดับท่ี

เนื อท่ีรวม (ไร่)

จังหวัด
พืชเศรษฐกิจ พื นท่ี

ชุมชนและ
พื นท่ีอ่ืนๆ เนื อท่ี (ไร่)พืชไร่อ่ืนๆ ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ไม้ผล

 

หมายเหตุ : ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO_SkyMed – ๑,๒,๔ บันทึกในช่วงวันที ่๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 (ที่มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบในพื นที่อีกครั ง 
 - พืชไร่ เช่น ยาสูบ พริก แตงโม ถั่วเหลือง เป็นต้น 
 - ไม้ผล เช่น มะม่วง ส้ม ล าไย ไม้ผลผสม เป็นต้น 
 - ไม้ยืนต้น เช่น สัก ยูคาลิปตัส ไผ่ เป็นต้น 
 - พื นที่อ่ืนๆ เช่น ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์ พื นที่ลุ่ม เหมืองเก่า เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาพที่ ๑  แผนที่พื นที่น  าท่วมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 



 

ตารางท่ี ๒ พื นทีท่ี่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน  าท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

นาข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์มน  ามัน ยางพารา
1 จ.กาฬสินธ์ุ 31,375     31          248   - - - 54          - 362              795          32,865         
2 จ.นครพนม 1,115       8            16     109       70         12       365        - 115              27,993      29,803         
3 จ.บึงกาฬ 21,730     53          16     50         356        327      1,262      - 62                6,964       30,820         
4 จ.มหาสารคาม 1,060       - - - - - - - 24                1,930       3,014          
5 จ.ยโสธร 201,366    237         100   6           47         99       261        19     446              18,415      220,996       
6 จ.ร้อยเอ็ด 465,561    305         458   - 68         7         535        - 3,036            15,081      485,051       
7 จ.ศรีสะเกษ 44,814     26          - - 152        101      203        - 337              42,643      88,276         
8 จ.สกลนคร 3,335       197         384   31         171        - 468        - 908              35,055      40,549         
9 จ.สุรินทร์ 460         260         18     22         - - 125        - 78                4,201       5,164          
10 จ.หนองคาย 4,280       - 6       - 55         17       164        102    517              1,148       6,289          
11 จ.อ านาจเจริญ 37,869     353         929   - 18         - 1,498      - 30                2,740       43,437         
12 จ.อุดรธานี 656         24          462   22         - - 262        - 62                16,364      17,852         
13 จ.อุบลราชธานี 221,229    733         33     26         529        166      2,265      81     3,641            110,195    338,898       

1,034,850 2,227      2,670 266       1,466     729      7,462      202    9,618            283,524    1,343,014    

ล าดับท่ี

เนื อท่ีรวม (ไร่)

พื นท่ีอ่ืนๆ เนื อท่ี (ไร่)จังหวัด
พืชเศรษฐกิจ พื นท่ีชุมชนและ

ส่ิงปลูกสร้าง
พืชไร่อ่ืนๆ ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ไม้ผล

 

หมายเหตุ : ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO_SkyMed – ๑,๒,๔ บันทึกในช่วงวันที  ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 (ที มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) ร่วมกบัการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ่าเป็นต้องมีการตรวจสอบในพ้ืนที อีกครั้ง 
 - พืชไร่ เช่น พริก แตงโม เป็นต้น 
 - ไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย ไม้ผลผสม เป็นต้น 
 - ไม้ยืนต้น เช่น ยูคาลิปตัส สัก เป็นต้น 
 - พ้ืนที อื นๆ เช่น พ้ืนที ลุ่ม ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม เป็นต้น 

 
 
 



 

 
ภาพที่ ๒  แผนที่พื นที่น  าท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 



 

แนวทางการจัดการและฟื้นฟูดินหลังน ้าท่วม 

จากสถานการณ์น้่าท่วมขังในหลายพ้ืนที เป็นระยะเวลานาน  โดยเฉพาะในพ้ืนที เกษตรกรรม กรณีที น้่า
ท่วมขังจะท่าให้ช่องว่างหรือรูพรุนในดินทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กอิ มตัวด้วยน้่า ดินจึงอ่อนตัว โครงสร้างของดิน
ง่ายต่อการถูกท่าลาย และเกิดการอัดแน่นได้ง่าย สภาพดินเสื อมจากน้่าท่วมขังหรือกระแสน้่าพัดพาจุลินทรีย์และ
หน้าดินออกไป ดังนั้นเมื อน้่าลดแล้วจ่าเป็นต้องมีการจัดการดินและฟ้ืนฟูสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ ก่อนที จะมีการ
เพาะปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป อย่างไรก็ตามทางกรมพัฒนาที ดินมีการเตรียมพร้อมที จะให้การช่วยเหลือและ
เสนอแนะแนวทางให้แก่เกษตรกรที ได้รับความเดือดร้อนดังนี้ 

1.พื นที่น ้าท่วมขังนานจนเกิดการเน่าเสีย 

พ้ืนที การเกษตรหรือพ้ืนที ในชุมชนที เกิดน้่าท่วมขัง ให้ใช้สารบ่าบัดน้่าเสียและขจัดกลิ นเหม็นจาก       
สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 จ่านวน 15-25 ลิตรต่อไร่ ในน้่าท่วมขังลึก 10-15 ซม. หากความลึกเฉลี ย 75 ซม. ให้ใช้น้่า
หมักชีวภาพเฉลี ย 120 ลิตร โดยบริเวณน้่าท่วมขังที มีกลิ นเน่าเหม็นใช้ทุกๆ 10 วัน และบริเวณน้่าท่วมขังที มีกลิ น
เน่าเหม็นมากใช้ทุกๆ 3 วัน เพื อช่วยบ่าบัดน้่าเสียและขจัดกลิ นเหม็น  

 2.พื นที่นาข้าว  

กรณีที นาข้าวถูกน้่าท่วมขังจนเสียหายหมด ให้ใช้ พด.2 ในอัตรา 5 ลิตรต่อพ้ืนที  1 ไร่ ราดเพื อให้ตอซัง
ย่อยสลายได้เร็วขึ้น ช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมพ้ืนที ในการท่านาฤดูกาลต่อไปได้ แต่กรณีที เกษตรกร         
ไม่สามารถปลูกข้าวได้ทันตามฤดูกาล แนะน่าให้ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั วพร้า ถั วมะแฮะ และ
พืชตระกูลถั ว แล้วสับกลบเพื อปรับปรุงบ่ารุงดิน 

กรณีที นาข้าวถูกน้่าพัดพาหน้าดิน ท่าให้หน้าดินสูญเสียธาตุอาหารที เป็นประโยชน์ต่อพืช ให้ปรับปรุงบ่ารุง
ดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักในอัตรา 2 ตันต่อไร่ เพื อปรับปรุงโครงสร้างและสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพิ ม
อินทรียวัตถุให้กับดินอย่างต่อเนื อง  

3.พื นที่ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น  

กรณีพ้ืนที ไม้ผล หรือไม้ยืนต้นถูกน้่าท่วมขัง ควรเร่งระบายน้่าออกจากพ้ืนที เพื อช่วยเหลือรากต้นไม้ผลที 
ขาดออกซิเจน และพยายามไม่รบกวนบริเวณโคนต้นที มีรากพืชอยู่ หลังน้่าลดและดินค่อนข้างแห้งควรเก็บตัวอย่าง
ดินส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารที มีอยู่ในดิน เพื อวางแผนการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ปรับปรุงบ่ารุงดินในพ้ืนที สวนผลไม้ และต้องรีบด่าเนินการแก้ไขและป้องกันความเสียหายที จะเกิด
ขึ้นกับต้นไม้ผลคือ หากพบว่าล่าต้นเอนใกล้ล้ม ให้ใช้ไม้ค่้ายันไว้ โดยไม่เข้าไปเหยียบย ่าโคนต้น จากนั้นต้องระบาย
น้่าที แช่ขังบริเวณโคนต้นออกให้หมด เมื อดินเริ มแห้งให้ตัดแต่งกิ งที ใบแก่และใบที ไม่ได้รับแสงแดดออก ใส่ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใส่บริเวณรอบๆ ทรงพุ่ม ส่าหรับ ปุ๋ยหมักที ใช้ให้ขยายเชื้อจาก
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ก่อนเพื อป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่า รดด้วยน้่าหมักชีวภาพที เตรียมจากสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.2 เจือจาง 1:500 เพื อเร่งการเจริญของระบบรากพืช ร่วมกับการให้ปุ๋ยทางใบเพื อให้ต้นไม้ฟ้ืนตัวเร็วขึ้น 

อย่างไรก็ตาม หากในพ้ืนที น้่าท่วมมีน้่าไหลหลากด้วยและกลัวว่าสภาพดินอาจเสื อม เกษตรกรสามารถ
เพิ มอินทรียวัตถุเพื อปรับปรุงบ่ารุงดินหรือเก็บตัวอย่างดินเพื อส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินเพื อ            
ขอค่าแนะน่าได้ที สถานีพัฒนาที ดินทุกจังหวัด หรือปรึกษาหมอดินอาสาใกล้บ้านท่าน ก่อนที จะเพาะปลูกพืชใน
ฤดูกาลต่อไป  
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