
คาดการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม 
ระหว่างวันที่ 3 – 8 มกราคม  2562 

จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาบึก บริเวณภาคใต้ 

พายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK(1901))” 
ในช่วงบ่ายของวันที่ 1 ม.ค. จากนั้นพายุนี้เคลื่อนตัวค่อนไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง   
แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณระหว่างอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 12.45 น. ของวันที่ 4 ม.ค. 
ขณะมีก าลังแรงเป็นพายุโซนร้อน จากนั้นพายุนี้ได้เคลื่อนผ่านอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ก่อนอ่อนก าลังเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมบริเวณอ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
ในช่วงเช้าของวันที่ 5 ม.ค. จากนั้นได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันพร้อมทั้งอ่อนก าลังลงเป็นหย่อมความ     
กดอากาศต่ าก าลังแรงในช่วงค่ าของวันเดียวกันแล้วปกคลุมอยู่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนในวันสุดท้ายของ
สัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังแรงในระยะต้นช่วง 
ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนที่  และมีรายงานน้ าท่วม
ฉับพลันและลมกระโชกแรงหลายพ้ืนที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ อนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรง 
ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในระยะ
ครึ่งแรกของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีอากาศหนาวทาง
ตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่มา: https://www.tmd.go.th/climate) 

สถานการณ์ในพื้นที่น้้าท่วมภาคใต ้

จากข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO_SkyMed-1 และดาวเทียม RADARSAT2 บันทึกในช่วง
ระหว่างวันที่ 3 – 8 มกราคม 2562 (ที่มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) เมื่อ
น ามาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ้อนทับกับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินของภาคใต้ พบว่า สถานการณ์
น  าท่วมเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ โดยยังคงมีพ้ืนที่น้ าท่วมในภาคใต้ประมาณ 102,071 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่
ร้อยละ 0.26 ของพ้ืนที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง 139 ไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 66,206 ไร่ จังหวัดปัตตานี 
1,371 ไร่ จังหวัดพัทลุง 15,981 ไร่ จังหวัดสงขลา 30,424 ไร่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5,524 ไร่ โดยพ้ืนที่
การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าว 96,194 ไร่ พืชไร่ 289 ไร่ ไม้ยืนต้น 10,829 ไร่  
ไม้ผล 91 ไร่ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,063 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ 11,605 ไร่  

 

รายละเอียดสรุปพื นที่ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน  าท่วมดังตารางที่ 1 
 

 



ตารางท่ี 1 พื นทีท่ีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบจากน  าท่วมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3 – 8 มกราคม 2562 

นาข้าว ปาล์มน ้ามัน มะพร้าว ยางพารา

1  จ.ตรัง - 57            - 369       - - - - 139         139           
2  จ.นครศรีธรรมราช 49,805     4,622        139        827       273       2,042       66          740          7,692      66,206       
3  จ.ปัตตานี 1,154       11            - 40         - - - 15           151         1,371        
4  จ.พัทลุง 14,880     302          - 291       16         97           22          13           360         15,981       
5  จ.สงขลา 29,842     152          - 14         - 48           - 123          245         30,424       
6  จ.สุราษฎร์ธานี 513         1,630        14         68         - 102         - 172          3,025      5,524        

96,194     6,774        157        1,609     289       2,289       91          1,063       11,605     120,071     

ล้าดับท่ี

รวม (เนื อท่ี)

พื นท่ีชุมชน
และส่ิงปลูก

สร้าง

พื นท่ีอ่ืนๆ เนื อท่ี (ไร่)

พืชเศรษฐกิจ

จังหวัด พืชไร่ ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ไม้ผล

 

หมายเหตุ : ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO_SkyMed-1 และดาวเทียม RADARSAT2 บันทึกในช่วงวันที่ 3 – 8 มกราคม 2562 
 (ที่มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบในพ้ืนที่อีกครั้ง 
 - พืชไร่ เช่น พริก มันเทศ พืชผัก เป็นต้น 
 - ไม้ผล เช่น มะม่วง ไม้ผลผสม เป็นต้น 
 - ไม้ยืนต้น เช่น สนประดิพัทธ์ กระถิน ไม้ยืนต้นผสม เป็นต้น 
 - พ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เหมืองแร่ เป็นต้น 
 
 
 
 



 



 

แนวทางการจัดการและฟื้นฟูดินหลังน้้าท่วม 

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.พื้นที่น้้าท่วมขังนานจนเกิดการเน่าเสีย 

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.พื้นที่นาข้าว  

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.พื้นที่ไม้ผล 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  

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 
      กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
               ข้อมูล ณ วันที่  9  มกราคม  2562 
 


