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การจัดการพืชเมื่อประสบปัญหาน้าท่วม
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ต้นเดือนมกราคม ของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูมรสุม มีฝนตกชุกในพื้นที่ภาคใต้
โดยสภาพฝนตกหนักจะไล่ช่วงเวลาเริ่มมาจากจังหวัดชุมพรจนไปสิ้นสุดที่จังหวัดนราธิวาส

ภาพที่ 1 การกระจายตัวของฝนรายเดือน 48 ปี ระหว่างปี 2493-2540 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (สีแทนปริมาณ
น้าฝนที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อเดือน) ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (ม.ป.ป.)
ลักษณะการเกิดน้าท่วมจะมี 3 แบบ คือท่วมแบบน้าป่าไหลหลาก จะเกิดในบริเวณพื้นที่ริมเชิงเขา จะมี
น้าหลากท่วมอย่างรวดเร็ว 1-2 วัน และหมดไป พืชมักจะเสียหายจากแรงปะทะของกระแสน้า แบบที่สองเป็นน้า
ท่วมขังในที่ลุ่ม มักจะเป็นพื้นที่บริเวณตอนกลางของภาคใต้จะเกิดจากปริมาณน้าสะสมทั้งจากน้าฝน และน้าป่า
ความเสียหายจะเกิดจากระดับน้าและระยะเวลาของการท่วมขัง แบบที่สามเป็นน้าท่วมขังของพื้นที่ริมฝั่งทะเล
หรือชายฝั่งแม่น้า ซึ่งจะมีน้าจากแบบที่สองมาสมทบกับระดับน้าทะเลหนุนทั้งบริเวณทะเลอ่าวไทย ทะสาบ หรือ
บริเวณแม่น้าสายต่างๆ ความเสียหายมากมีมากเนื่องจากน้าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน และระดับน้าค่อนข้างสูง
คาแนะนาในการจัดการพืชเพื่อป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟู มีดังนี้
1. ความเข้าใจเรื่องสรีระวิทยาพืชกับสภาพน้าท่วมขัง
1.1 สภาพน้าขัง เป็นสภาพที่น้าได้เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ผิวดินโดยแทนที่อากาศไม่ให้ลงไปสู่ผิวดิน
และน้าได้ซึมลงสู่เนื้อดิน โดยแทนที่อากาศตามช่องว่างต่างๆของเนื้อดิน มีผลทาให้รากของพืช ส่ วนใหญ่ไม่
สามารถนาอากาศมาใช้หายใจได้
1.2 กลไกของพืชที่ตอบสนองต่อน้าท่วมขัง ในสภาพปกติส่วนของระบบรากและกิ่งใบของต้นไม้จะมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยรากจะหายใจเอาออกซิเจนมาเป็นพลังงานเพื่อดูดน้าและแร่ธาตุส่งไปให้ใบเพื่อ
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ทาหน้าที่ผลิตอาหารส่งมาเลี้ยงรากและลาตัน ใบให้เจริญเติบโต หากรากเสียหายจากการตัดทาลายหรือน้าท่วม
จนไม่มีอากาศในดิน จะทาให้รากไม่สามารถหายใจและดูดน้าแร่ธาตุขึ้นไปได้ และก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์อาจ
เกิดความเข้มข้นจนเป็นพิษต่อพืชได้ ส่งผลทาให้ใบไม่สามารถปรุงอาหารได้ ใบดอกผลลาต้นก็จะเหี่ยว หรือ เมื่อ
ทาการตัดกิ่งตัดใบออกไปจานวนหนึ่ง ก็จะลดการสร้างอาหารและไม่พอส่งไปเลี้ยงระบบรากทาให้รากส่วนหนึ่ง
ตายไปหรือการเจริญเติบโตลดลง ในสภาพน้าแช่ขังโดยทั่วไป ออกซิเจนจะหมดไปจากดินในเวลาประมาณ 24
ชั่วโมง ซึง่ ส่งผลต่อการอยู่รอดของพืช
1.2 ความทนทานของต้นไม้ต่อน้าท่วมขัง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น
1.2.1 ความสามารถในการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic aspiration) การสร้างรูเปิด
(lenticel formation) สาหรับในการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างภายในและภายนอกลาต้น รูเปิดนี้มักอยู่ ณ ส่วน
ของลาต้นที่อยู่เหนือผิวน้าที่ท่วมขังขึ้นมาเพียงเล็กน้อย หากต้นไม้สามารถที่จะสร้างรูเปิดนี้ได้เร็วก็จะมีโอกาสอยู่
รอดได้สูง
1.2.2 สภาพน้าที่ท่วมขัง หากเป็นน้าไหล ต้นไม้มีโอกาสได้รับออกซิเจนที่ละลายมากับน้า ทาให้
ระบบรากสามารถนาไปใช้ได้จะช่วยลดความเสียหายลงได้ แต่ถ้าเป็นน้าที่ท่วมขังที่เป็นน้านิ่งและเน่า ระดับความ
สูงของน้าที่ท่วมขังสูง ท่วมระยะเวลานาน ท่วมขังหลายรอบ และสภาพดินเหนียวจัด จะทาให้เกิดความเสียหาย
แก่พืชรุนแรงขึ้น
1.2.3 สภาพความสมบูรณ์ของพืช ต้นไม้ทสี่ ะสมอาหารไว้มาก เช่น ไม่มีการติดผลหรือได้รับ
การดูแลรักษาเป็นอย่างดี จะทนสภาพน้าท่วมได้นานกว่าต้นไม้ที่กาลังให้ผลหรือเคยให้ผลผลิตที่สูงมากมาก่อน
หรือต้นที่ทรุดโทรม อ่อนแอ ต้นไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าย่อมมีระบบรากที่เล็กกว่า ความทนทานจึงสู้ต้นไม้ที่มีขนาด
ใหญ่กว่าหรืออายุมากกว่าไม่ได้
1.2.4 สภาพอากาศ ที่ทาให้ต้นไม้เสียหายมากขึ้นในช่วงน้าท่วม คืออากาศร้อนจัด และลมแรง
1.3 ชนิดของไม้ผลที่ทนน้าท่วม แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่อ่อนแอมาก อาจตายภายหลังจากน้า
ท่วมขังเพียง 24 ชั่วโมง ได้แก่ มะละกอ จาปาดะ กลุม่ อ่อนแอปานกลาง อาจทนอยู่ได้ระหว่าง 3-5 วัน เช่น
กล้วย ส้มเขียวหวาน ทุเรียน มะม่วงกะล่อน มะนาว ขนุน และกลุ่มที่ทนทานได้เล็กน้อย อาจสามารถอยู่ได้
ระหว่าง 7-15 วัน เช่น ชมพู่ พุทรา ละมุด มะขาม และมะพร้าว
1.4 อาการของพืชเมื่อประสบกับสภาพน้าท่วมขัง
อาการใบเหลือง ซึ่งมากจาการขาดอาหาร ใบลู่หรือห้อยลง ทิ้งใบ ดอก และผล ซึ่งมาจากการสร้าง
ฮอร์โมนเอทธิลีน (ethylene) ในปริมาณที่สูง การทิ้งใบจะเกิดในใบที่มีอายุมากกว่าก่อนใบอ่อน อย่างไรก็ตาม
ไม้ผลบางอย่างอาจไม่แสดงอาการทิ้งใบแต่จะยืนต้นตายทั้งที่มีใบอยู่เต็มต้น เช่น มะม่วง
2. การจัดการพืชเพื่อรับมือกับสภาพน้าท่วมขัง
2.1 ก่อนน้าท่วมขัง
2.1.1 ป้องกันน้าท่วมสวนโดยเสริมคันดินรอบนอกให้แข็งแรงและเตรียมการสูบน้าออก
2.1.2 เก็บเกี่ยวต้นไม้อย่าให้มีผลอยู่ติดกับต้น และตัดแต่งกิ่งให้เหลือใบน้อยลง
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2.1.3 ให้ปุ๋ยทางใบที่มีโพแทสเซียมสูง ประมาณ 1-2 ครั้ง
2.2 ขณะที่ถูกน้าท่วมขังอยู่
2.2.1 หากต้นไม้ยังไม่แสดงอาการทิ้งใบ ให้ทาการเสริมคันดินให้แข็งแรงและเร่งรีบสูบน้าออกจาก
พื้นที่สวนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
2.2.2 หาวิธีเติมอากาศโดยทาให้น้าที่ท่วมขังมีการเคลื่อนไหว ถ่ายเทหรือหมุนเวียน เช่นใช้เครื่อง
อัดอากาศให้ออกซิเจนละลายในน้าเพิ่มขึ้น ใช้เครื่องพ่นอากาศลงในน้า ใช้กังหันตีน้า หรือใช้ท่อไม้ไผ่ปักลงไปใน
ดิน
2.3 หลังน้าลด
2.3.1 เมื่อระดับน้าลดแล้วแต่ดินยังเปียกหรือหมาดอยู่ ห้ามเดินย่าผิวดินโดยเด็ดขาด เนื่องจากดิน
รอบระบบรากยังอิ่มตัวด้วยน้า ระบบรากของต้นไม้ซึ่งได้รับความบอบช้ามาก่อนแล้วจะได้รับความกระทบ
กระเทือนมากขึ้นและต้นตายได้โดยง่าย ควรปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 วันให้หน้าดินแห้งก่อน
2.3.2 ในระยะนี้อาจหาวิธีเติมอากาศลงสู่ดินก็จะช่วยเร่งให้ต้นไม้ผลพื้นตัวเร็วขึ้น และยังเป็น
การช่วยไล่น้าที่ยังคงค้างอยู่ในดินให้ระบายออกไปเร็วมากขึ้น
2.3.3 ธาตุไนโตรเจน โพแตสเซียม และโบรอน จะสูญเสียไปมากช่วงน้าท่วม จึงควรใส่เพิ่ม
ประมาณ 20% ของอัตราปกติ และต้องใส่ปุ๋ยเร่งการสร้างรากใหม่แทนรากเดิมที่เสียหาย โดยให้ใช้ปุ๋ยทางใบ
เช่น สูตร 15-10-10, 25-20-20, 21 – 21 – 21 หรือจะผสมปุ๋ยกับน้าตาลทรายขาว 200 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
และสารป้องกันกาจัดเชื้อรา ฉีดพ่นให้กับต้นไม้ 2-3 ครั้ง ห่างกันประมาณ 3 วัน/ ครั้ง หรือเตรียมปุ๋ยทางใบที่มี
ส่วนผสมของ น้าตาลเด็กซ์โตรส 600 กรัม ฮิวมิคแอซิด 20 ซีซี ปุ๋ยเกล็ดสูตร 15 – 30 - 15 จานวน 20 กรัม (1
ช้อนแกง=15 กรัม) น้า 20 ลิตร ควรเติมสารจับใบลงไปเล็กน้อย และใส่สารป้องกันกาจัดโรคและแมลง ตาม
ความจาเป็น พ่นสัก 2 - 3 ครั้ง
2.3.4 เมื่อดินแห้ง เอาดินหรือทรายออกจากโคนต้นพืช ตัดแต่งกิ่งปลิดผล เพื่อลดการคายน้าของ
พืชและเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น พรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ทาให้รากพืชแตกใหม่ได้ดีขึ้น หาก
พบว่ามีการผลิใบอ่อนขึ้นมาใหม่และสามารถอยู่จนกระทั่งใบเพสลาด แสดงผลว่า ระบบรากสามารถทางานได้
ตามปกติแล้ว
2.3.5 ในพืชที่ที่มีปัญหาของโรครากเน่า และโคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา หลังจากน้าลดแล้วหากพืช
ยังมีชีวิตอยู่ ให้ราดโคนต้นพืช หรือทาด้วยสารเคมีกันรา เช่น เมตาแลคซิล หรือ ฟอสเอทิล- อลูมินั่ม (อาลิ
เอท) (กรณีเกิดแผลที่โคนต้นพืชจะถากเนื้อเยื่อพืชที่เสียออกแล้วทาด้วยสารเคมี) โดยสารเคมีดังกล่าวจะใช้กับ
อาการรากเน่า และโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราพิเที่ยม (Pythium spp.) หรือไฟทอปธอรา (Phytophthora spp.)
สาหรับโรครากเน่าและโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราชนิดอื่นๆ เช่น เชื้อราฟูซาเรี่ยม (Fusarium spp.) ไรซ็อกโท
เนีย (Rhizoctonia spp.) หรือสเคลอโรเที่ยม(Sclerotium spp.) ให้ราดโคนต้นด้วยสารเคมีพีซีเอ็นบี หรือ
เทอร์ราคลอร์ นอกจากนี้อาจมีการปรับปรุงสภาพของดินไม่ให้เหมาะสมต่อการเกิดโรค โดยการโรยปูนขาวหรือ
โดโลไมท์ เพื่อให้ดินมีสภาพเป็นด่างเพียงเล็กน้อย
2.4 การปลูกพืชหลังประสบอุทกภัย
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ควรทาหลังจากที่ดินเริ่มแห้ง ควรใช้เครื่องมือขนาดเล็กกันดินอัดแน่น ก่อนปลูกพืช หากดินแห้ง
พอที่จะไถได้ ควรไถดินตากแดดสัก 2-3 วันก่อน หากไถไม่ได้ ก็ใช้วิธีขุดหลุมปลูกให้ได้ขนาดพอเหมาะตามชนิด
ของพืช แล้วผสมปุ๋ยคอก และปูนขาวเล็กน้อยรองก้นหลุมเพื่อปรับปรุงดิน หากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องโรคราก
เน่า และโคนเน่า ควรราดหรือโรยก้นหลุ มด้วยสารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อราในดิน เช่น เมตาแลคซิลฟอสเอทิล อลูมินั่ม หรือ พีซีเอ็นบีเทอร์ราคลอร์ แล้วแต่ชนิดของเชื้อสาเหตุ หรือจะใช้วิธีจุ่มรากของกล้าพืชในสารเคมี
ดังกล่าวก่อนจะปลูกก็ได้ หลังปลูกพืช ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยคอกเป็นระยะๆ เพื่อเร่ งการเจริญเติบโตของ
พืชมีการปฏิบัติดูแลรักษาต้นพืช และการป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ตามคาแนะนาสาหรับพืชแต่ละชนิด
บรรณานุกรม
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