
คาดการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม 
ระหว่างวันที่  12 – 17 ตุลาคม  2563 

บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณประเทศ

ลาวตอนล่างในระยะครึ งแรกของสัปดาห์ จากนั้นได้พาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และ
ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่าลั ง
แรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน 
“นังกา (NANGKA (2016))” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนที เคลื อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนิญบิญ ทางตอนใต้ของ
เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื อเวลา 16.00 น. ของวันที  14 ต.ค. และอ่อนก่าลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน
บริเวณเมืองทัญฮว้า ประเทศเวียดนาม เมื อเวลา 19.00 น. ก่อนจะอ่อนก่าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่า
ก่าลังแรงปกคลุมบริเวณแขวงหัวพัน ประเทศลาวในวันต่อมา อีกทั้งมีพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนกลางได้เคลื อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง เมื อเวลา 01.00 น. ของวันที  17 ต.ค. และอ่อน
ก่าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าก่าลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชาในเวลาต่อมา ลักษณะดังกล่าวท่าให้
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะในระยะครึ งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนหนาแน่น
ตลอดสัปดาห์ โดยมีรายงานน้่าท่วมในหลายพ้ืนที  (ที มา: กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/climate) 

สถานการณ์ในพื้นที่น้้าท่วม 

จากข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO_SkyMed – 1,2,4 บันทึกในช่วงระหว่างวันที  12 – 17 
ตุลาคม 2563 (ที มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) เมื อน่ามาวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์  ซ้ อนทั บกับข้ อมู ลสภาพการใช้ที ดิ นของภาค กลาง ภาคตะวันออก                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พบว่า ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้่าท่วมอย่างต่อเนื อง โดยเฉพาะในพ้ืนที 
การเกษตรที เป็นพื้นที ลุ่มต ่า และพ้ืนที ชุมชน โดยมีพ้ืนที น้่าท่วมในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
เพชรบุรี จ่านวน 36,226 ไร่ คิดเป็นพื้นที ร้อยละ 0.08 ของพ้ืนที ภาคกลาง พ้ืนที น้่าท่วมในภาคตะวันออก ได้แก่
จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว จ่านวน 16,928 ไร่ คิดเป็นพื้นที ร้อยละ 0.07 ของพ้ืนที ภาคตะวันออก พ้ืนที น้่า
ท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา จ่านวน 32,450 ไร่ และพ้ืนที น้่า
ท่วมภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สตูล และสุราษฎร์ธานี จ่านวน 7,446 ไร่ ซึ งพ้ืนที การเกษตรที คาด
ว่าจะได้รับผลกระทบบางส่วน พบว่า 

1. ภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที นาข้าว 32,008 ไร่ ปาล์มน้่ามัน 928 ไร่ พืชไร่ 31 ไร่ ไม้ผล 7 ไร่ พ้ืนที 
ชุมชนและสิ งปลูกสร้าง 222 ไร่ และพ้ืนที อื นๆ 3,030 ไร่ รวมทั้งสิ้น 36,226 ไร่ 

2. ภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที นาข้าว 6,495 ไร่ พืชไร่มีเนื้อที  6,521 ไร่ ไม้ผล 57 ไร่  ไม้ยืนต้น 
1,795 ไร่ พ้ืนที ชุมชนและสิ งปลูกสร้าง 926 ไร่ และพ้ืนที อื นๆ 1,134 ไร่ รวมทั้งสิ้น 16,928 ไร่ 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที นาข้าว 28,072 ไร่ พืชไร่มีเนื้อที  718 ไม้ยืนต้น 34 ไร่ พ้ืนที 
ชุมชนและสิ งปลูกสร้าง 138 ไร่ และพ้ืนที อื นๆ 3,488 ไร่ รวมทั้งสิ้น 32,450 ไร่ 

4. ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที นาข้าว 2,815 ไร่ ไม้ยืนต้น 2,571 ไร่ พ้ืนที ชุมชนและสิ งปลูกสร้าง 115 ไร่ และ
พ้ืนที อื นๆ 1,945 ไร่ รวมทั้งสิ้น 7,446 ไร่ 

 
รายละเอียดสรุปพ้ืนที ที คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้่าท่วมบางส่วนดังตารางที  1, 2, 3, 4  และภาพที  1, 2, 3, 4

https://www.tmd.go.th/climate


 

 

ตารางท่ี 1 พ้ืนที ที คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้่าท่วมบางส่วนภาคกลางรายจังหวัด ระหว่างวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 

นาข้าว ปาล์มน ้ามัน

1 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 113             928             - - 928              - 1,969            
2 จ.เพชรบุรี 31,895         - 31                7                 2,102            222              34,257          

32,008         928             31                7                 3,030            222              36,226          

ล้าดับท่ี

ผลรวมทั งหมด

เนื อท่ี (ไร่)
พืชเศรษฐกิจ

จังหวัด พืชไร่ ไม้ผล พื นท่ีอ่ืนๆ
พื นท่ีชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง

 

หมายเหตุ : ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO_SkyMed – 1,2,4 บันทึกในช่วงวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 
                   (ที มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ่าเป็นต้องมีการตรวจสอบในพ้ืนที อีกครั้ง 
 - พืชไร่ เช่น ยาสูบ พริก แตงโม ถั วเหลือง เป็นต้น 
 - ไม้ผล เช่น มะม่วง ไม้ผลผสม ชมพู่ เป็นต้น 
 - ไม้ยืนต้น เช่น สัก ยูคาลิปตัส ไผ่ เป็นต้น 
 - พ้ืนที อื นๆ เช่น สถานที เพาะเลี้ยงสัตว์น้่า พ้ืนที ลุ่ม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพที่ 1  แผนที พื้นที น้่าท่วมภาคกลาง ระหว่างวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 

 



 

 

ตารางท่ี 2 พ้ืนที ที คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้่าท่วมบางส่วนภาคตะวันออกรายจังหวัด ระหว่างวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 

พื นท่ีชุมชน
นาข้าว ข้าวโพด มันส้าปะหลัง อ้อย ปาล์มน ้ามัน ยางพารา และส่ิงปลูกสร้าง

1 จ.ปราจีนบุรี 2,745     - 486          109     - - 58         508         - 354      146             4,406      
2 จ.สระแก้ว 3,750     511     2,161       3,087   135       127       109       1,025      57    780      780             12,522    

6,495     511     2,647       3,196   135       127       167       1,533      57    1,134    926             16,928    

ล้าดับท่ี

ผลรวมทั งหมด

พื นท่ีอ่ืนๆจังหวัด
พืชเศรษฐกิจ

เนื อท่ี (ไร่)พืชไร่อ่ืนๆ ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ไม้ผล

 

หมายเหตุ : ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO_SkyMed – 1,2,4 บันทึกในช่วงวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 
                (ที่มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบในพ้ืนที่อีกครั้ง 
               - พืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น 
               - ไม้ผล เช่น มะม่วง มะละกอ เป็นต้น 
               - ไม้ยืนต้น เช่น ยูคาลิปตัส ปาล์มน้ ามัน ไผ่ เป็นต้น 
               - พ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่น สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พื้นที่ลุ่ม 
 

 
 
 



 
ภาพที่ 2  แผนที พื้นที น้่าท่วมภาคตะวันออก ระหว่างวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 

 



 

 

ตารางท่ี 3 พ้ืนที ที คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้่าท่วมบางส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายจังหวัด ระหว่างวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 

พื นท่ีชุมชน
นาข้าว ข้าวโพด มันส้าปะหลัง อ้อย และส่ิงปลูกสร้าง

1 จ.ขอนแก่น 2,327         - - 54             23             845            28                3,277         
2 จ.ชัยภูมิ 1,078         - - 218            - 2,399         - 3,695         
3 จ.นครราชสีมา 24,667        5               155            286            11             244            110              25,478        

28,072        5               155            558            34             3,488         138              32,450        

ล้าดับท่ี

ผลรวมทั งหมด

พืชเศรษฐกิจ
จังหวัด ไม้ยืนต้น พื นท่ีอ่ืนๆ เนื อท่ี (ไร่)

 

หมายเหตุ : ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO_SkyMed – 1,2,4 บันทึกในช่วงวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 
 (ที มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ่าเป็นต้องมีการตรวจสอบในพ้ืนที อีกครั้ง 
 - พืชไร่ เช่น พริก แตงโม เป็นต้น 
 - ไม้ผล เช่น มะม่วง ไม้ผลผสม เป็นต้น 
 - ไม้ยืนต้น เช่น ยูคาลิปตัส สัก เป็นต้น 
 - พ้ืนที อื นๆ เช่น พ้ืนที ลุ่ม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



 
ภาพที่ 3  แผนที พื้นที น้่าท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 

 



 
 
 

ตารางท่ี 4 พ้ืนที ที คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้่าท่วมบางส่วนภาคใต้รายจังหวัด ระหว่างวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 

นาข้าว ยางพารา ปาล์มน ้ามัน
1 จ.ตรัง 1,050          586            350            - 82                574               2,642            
2 จ.นครศรีธรรมราช - 138            68              23                - 363               592               
3 จ.สตูล 1,765          174            11              14                33                387               2,384            
4 จ.สุราษฎร์ธานี - 66              1,070          71                - 621               1,828            

2,815          964            1,499          108               115               1,945            7,446            

ล้าดับท่ี

ผลรวมทั งหมด

เนื อท่ี (ไร่)
พืชเศรษฐกิจ

ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ
พื นท่ีชุมชนและ
ส่ิงปลูกสร้าง

จังหวัด พื นท่ีอ่ืนๆ

 
หมายเหตุ : ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO_SkyMed – 1,2,4 บันทึกในช่วงวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 
 (ที มา: http://flood.gistda.or.th/ Thai Flood Monitoring System) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ่าเป็นต้องมีการตรวจสอบในพ้ืนที อีกครั้ง 
 - พ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 



 
ภาพที่ 4  แผนที พื้นที น้่าท่วมภาคใต้ ระหว่างวันที  12 – 17 ตุลาคม 2563 



 

แนวทางการจัดการและฟื้นฟูดินหลังน้้าท่วม 

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.พื้นที่น้้าท่วมขังนานจนเกิดการเน่าเสีย 

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.พื้นที่นาข้าว  

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.พื้นที่ไม้ผล 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 อส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหา รในดินเพื อ            
ขอค่าแนะน่าได้ที สถานีพัฒนาที ดินทุกจังหวัด หรือปรึกษาหมอดินอาสาใกล้บ้านท่าน ก่อนที จะเพาะปลูกพืชใน
ฤดูกาลต่อไป  

 

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 
      กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
               ข้อมูล ณ วันที่  21  ตุลาคม  2563 
 


