
 
การจัดการพืชเพื่อรับมือกบัน ้าท่วม 
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ในช่วงเดือน ตุลาคม-ต้นเดือนมกราคม ของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูมรสุม มีฝนตกชุกในพื้นท่ีภาคใต้ โดยสภาพฝนตก
หนักจะไล่ช่วงเวลา เริ่มมาจากจังหวัดชุมพร จนไปสิ้นสุดที่จังหวัดนราธิวาส โดยแต่ละปีจะมีความรุนแรงของน้้า
ท่วมแตกต่างกันไปตามปริมาณฝนตกอันเนื่องมาจากมีพายุพัดเข้ามา ลักษณะการเกิดน้้าท่วมจะมี 3 แบบ คือ 
แบบแรก ท่วมแบบน้้าป่าไหลหลาก จะเกิดในบริเวณพื้นท่ีริมเชิงเขา จะมีน้้าหลากท่วมอย่างรวดเร็ว 1-2 วัน และ
หมดไป พืชมักจะเสียหายจากแรงปะทะของกระแสน้้า  
แบบที่สอง เป็นน้้าท่วมขังในท่ีลุ่ม มักจะเป็นพื้นท่ีบริเวณตอนกลางของภาคใต้ จะเกิดจากปริมาณน้้าสะสมท้ังจาก
น้้าฝน และน้้าป่า ความเสียหายจะเกิดจากระดับน้้าและระยะเวลาของการท่วมขัง    
แบบที่สาม เป็นน้้าท่วมขังของพื้นท่ีริมฝ่ังทะเลหรือชายฝั่งแม่น้้า ซึ่งจะมีน้้าจากแบบท่ีสองมาสมทบกับ
ระดับน้้าทะเลหนุนท้ังบริเวณทะเลอ่าวไทย ทะสาบ หรือบริเวณแม่น้้าสายต่างๆ ความเสียหายมากมีมากเนื่องจาก
น้้าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน และระดับน้้าค่อนข้างสูง 
 
 



 
 
ค้าแนะน้าในการจัดการพืชเพื่อป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟู จากน้้าท่วม มีดังนี้ 
 
1. ความเข้าใจเร่ืองสรีระวิทยาพืชกับสภาพน ้าท่วมขัง 

1.1 สภาพน ้าขัง ดิน และ พืช  เป็นสภาพท่ีน้้าได้เข้ามาปกคลุมบริเวณพ้ืนท่ีผิวดินโดยแทนท่ีอากาศไม่ให้
ลงไปสู่ผิวดิน และน้้าได้ซึมลงสู่เนื้อดินโดยแทนท่ีอากาศตามช่องว่างต่างๆของเนื้อดิน มีผลท้าให้รากของพืชส่วน
ใหญ่ไม่สามารถนาอากาศมาใช้หายใจได้ 

1.2 กลไกของพืชที่ตอบสนองต่อน ้าท่วมขัง ในสภาพปกติส่วนของระบบรากและกิ่งใบของต้นไม้จะมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยรากจะหายใจเอาออกซิเจนมาเป็นพลังงานเพื่อดูดน้้าและแร่ธาตุส่งไปให้ใบเพื่อท้า
หน้าท่ีผลิตอาหารส่งมาเลี้ยงรากและล้าตันใบให้เจริญเติบโต หากรากเสียหายจากการตัดท้าลายหรือน้้าท่วมจนไม่
มีอากาศในดิน จะท้าให้รากไม่สามารถหายใจและดูดน้้าแร่ธาตุขึ้นไปได้ และก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์อาจเกิดความ
เข้มข้นจนเป็นพิษต่อพืชได ้ส่งผลท้าให้ใบไม่สามารถปรุงอาหารได้ ใบดอกผลล้าต้นก็จะเหี่ยว หรือ เมื่อท้าการตัด
กิ่งตัดใบออกไปจ้านวนหนึ่งก็จะลดการสร้างอาหารและไม่พอส่งไปเลี้ยงระบบรากท้าให้รากส่วนหนึ่งตายไปหรือ
การเจริญเติบโตลดลง ในสภาพน้้าแช่ขังโดยทั่วไป ออกซิเจนจะหมดไปจากดินในเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ซึ่ง
ส่งผลต่อการอยู่รอดของพืช 

1.3 ความทนทานของต้นไม้ต่อน ้าท่วมขัง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
1.3.1 ความสามารถในการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic aspiration) การสร้างรูเปิด 

(lenticel formation) ส้าหรับในการแลกเปลี่ยนก๊าซ ระหว่างภายในและภายนอกล้าต้น รูเปิดนี้มักอยู่ ณ ส่วน
ของล้าต้นที่อยู่เหนือผิวน้้าท่ีท่วมขังขึ้นมาเพียงเล็กน้อย หากต้นไม้สามารถท่ีจะสร้างรูเปิดนี้ได้เร็วก็จะมีโอกาสอยู่
รอดได้สูง 

 
 



1.3.2 สภาพน ้าที่ท่วมขัง หากเป็นน้้าไหล ต้นไม้มีโอกาสได้รับออกซิเจนท่ีละลายมากับน้้า ท้าให้ระบบราก
สามารถน้าไปใช้ได้จะช่วยลดความเสียหายลงได้ แต่ถ้าเป็นน้้าท่ีท่วมขังท่ีเป็นน้้านิ่งและเน่า ระดับความสูงของน้้าท่ี
ท่วมขังสูง ท่วมระยะเวลานาน ท่วมขังหลายรอบ และสภาพดินเหนียวจัด จะท้าให้เกิดความเสียหายแก่พืชรุนแรง
ขึ้น 

1.3.3 สภาพความสมบูรณ์ของพืช ต้นไม้ท่ีสะสมอาหารไว้มาก เช่น ไม่มีการติดผลหรือได้รับการดูแล
รักษาเป็นอย่างดี จะทนสภาพน้้าท่วมได้นานกว่าต้นไม้ที่ก้าลังให้ผลหรือเคยให้ผลผลิตที่สูงมากมาก่อน หรือต้นท่ี
ทรุดโทรม อ่อนแอ ต้นไม้ท่ีมีขนาดเล็กกว่าย่อมมีระบบรากท่ีเล็กกว่า ความทนทานจึงสู้ต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า
หรืออายุมากกว่าไม่ได้  

1.3.4 สภาพอากาศ ท่ีท้าให้ต้นไม้เสียหายมากขึ้นในช่วงน้้าท่วม คืออากาศร้อนจัด และลมแรง 
1.4 ชนิดของไม้ผลที่ทนน า้ท่วม แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีอ่อนแอมาก อาจตายภายหลังจากน้้าท่วม

ขังเพียง 24 ชั่วโมง ได้แก่ มะละกอ จ้าปาดะ กลุ่มอ่อนแอปานกลาง อาจทนอยู่ได้ระหว่าง 3-5 วัน เช่น กล้วย 
ส้มเขียวหวาน ทุเรียน มะม่วง มะนาว ขนุน และกลุ่มท่ีทนทานได้เล็กน้อย อาจสามารถอยู่ได้ระหว่าง 7-15 วัน 
เช่น ชมพู่ พุทรา ละมุด มะขาม และมะพร้าว 

1.5 อาการของพืชเมื่อประสบกับสภาพน ้าท่วมขัง อาการใบเหลือง ซึ่งมาจาการขาดอาหาร ใบลู่หรือ
ห้อยลง ท้ิงใบ ดอก และผล ซึ่งมาจากการสร้างฮอร์โมนเอทธิลีน (ethylene) ในปริมาณท่ีสูง การท้ิงใบจะเกิดใน
ใบท่ีมีอายุมากกว่าก่อนใบอ่อน อย่างไรก็ตาม ไม้ผลบางอย่างอาจไม่แสดงอาการท้ิงใบแต่จะยืนต้นตายท้ังท่ีมีใบอยู่
เต็มต้น เช่น มะม่วง 
 

 

 
 
 
 
 



 
2. การจัดการพืชเพื่อรับมือกับสภาพน ้าท่วมขัง 

2.1 ก่อนน ้าท่วมขัง 
2.1.1 ป้องกันน้้าท่วมสวนโดยเสริมคันดินรอบนอกให้แข็งแรงและเตรียมการสูบน้้าออก 
2.1.2 เก็บเกี่ยวผลผลิต อย่าให้มีผลอยู่ติดกับต้น และตัดแต่งกิ่งให้เหลือใบน้อยลง 
2.1.3 ให้ปุ๋ยทางใบที่มีโพแทสเซียมสูง ประมาณ 1-2 ครั้ง 
 
2.2 ขณะที่ถูกน ้าท่วมขังอยู่ 
2.2.1 หากต้นไม้ยังไม่แสดงอาการทิ้งใบ ให้ท้าการเสริมคันดินให้แข็งแรงและเร่งรีบสูบน้้าออกจากพื้นท่ี

สวนให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได้ 
2.2.2 หาวิธีเติมอากาศ โดยท้าให้น้้าท่ีท่วมขังมีการเคลื่อนไหว ถ่ายเทหรือหมุนเวียน เช่น ใช้เครื่องอัด

อากาศให้ออกซิเจนละลายในน้้าเพิ่มขึ้น ใช้เครื่องพ่นอากาศลงในน้้า ใช้กังหันตีน้้า หรือใช้ท่อไม้ไผ่ปักลงไปในดิน 
 
2.3 หลังน ้าลด 
2.3.1 เมื่อระดับน้้าลดแล้วแต่ดินยังเปียกหรือหมาดอยู่ ห้ามเดินย่้าผิวดินโดยเด็ดขาด เนื่องจากดินรอบ

ระบบรากยังอิ่มตัวด้วยน้้า ระบบรากของต้นไม้ซึ่งได้รบัความบอบช้ามาก่อนแล้วจะได้รับความกระทบกระเทือน
มากขึ้นและต้นตายไดโ้ดยง่าย ควรปล่อยท้ิงไว้ประมาณ 2 วัน ให้หน้าดินแห้งก่อน 

2.3.2 ในระยะนี้อาจหาวิธีเติมอากาศลงสู่ดิน ก็จะช่วยเร่งให้ต้นไม้ผลพื้นตัวเร็วขึ้น และยังเป็น การช่วยไล่
น้้าท่ียังคงค้างอยู่ในดินให้ระบายออกไปเร็วมากขึ้น 

2.3.3 ธาตุไนโตรเจน โพแตสเซียม และโบรอน จะสูญเสียไปมากช่วงน้้าท่วม จึงควรใส่เพิ่มประมาณ 20% 
ของอัตราปกติ และต้องใส่ปุ๋ยเร่งการสร้างรากใหม่แทนรากเดิมที่เสียหาย โดยให้ใช้ปุ๋ยทางใบ เช่น สูตร 15-10-10, 
25-20-20, 21–21–21 หรือจะผสมปุ๋ยกับน้้าตาลทรายขาว 200 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร และสารป้องกันก้าจัดเชื้อรา 
ฉีดพ่นให้กับต้นไม้ 2-3 ครั้ง ห่างกันประมาณ 3 วัน/ ครั้ง หรือเตรียมปุ๋ยทางใบท่ีมีส่วนผสมของ น้้าตาลเด็กซ์โตรส 
600 กรัม ฮิวมิคแอซิด 20 ซีซี ปุ๋ยเกล็ดสูตร 15–30-15 จ้านวน 20 กรัม (1 ช้อนแกง=15 กรัม) น้้า 20 ลิตร ควร
เติมสารจับใบลงไปเล็กน้อย และใส่สารป้องกันก้าจัดโรคและแมลง ตามความจ้าเป็น พ่นสัก 2 - 3 ครั้ง 

2.3.4 เมื่อดินแห้ง เอาดินหรือทรายออกจากโคนต้นพืช ตัดแต่งกิ่งปลิดผล เพื่อลดการคายน้้าของพืชและ
เร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น พรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ท้าให้รากพืชแตกใหม่ไดด้ีขึ้น หากพบว่ามี
การผลิใบอ่อนขึ้นมาใหม่และสามารถอยู่จนกระท่ังใบเพสลาด แสดงผลว่า ระบบรากสามารถท้างานได้ตามปกติ
แล้ว 
       2.3.5 ในพืชท่ีท่ีมีปัญหาของโรครากเน่า และโคนเน่า ท่ีเกิดจากเชื้อรา หลังจากน้้าลดแล้วหากพืชยังมีชีวิตอยู่ 
ให้ราดโคนต้นพืช หรือทาด้วยสารเคมีกันรา เช่น เมตาแลคซิล หรือ ฟอสเอทิล-อลูมินั่ม (อาลิเอท) (กรณีเกิดแผลท่ี
โคนต้นพืชจะถากเนื้อเยื่อพืชท่ีเสียออกแล้วทาด้วยสารเคมี) โดยสารเคมีดังกล่าวจะใช้กับอาการรากเน่า และโคน
เน่าท่ีเกิดจากเชื้อราพิเท่ียม (Pythium spp.) หรือไฟทอปธอรา (Phytophthora spp.) ส้าหรับโรครากเน่าและ
โคนเน่าท่ีเกิดจากเชื้อราชนิดอื่นๆ เช่น เชื้อราฟิวซาเรี่ยม (Fusarium spp.) ไรซ็อกโทเนีย (Rhizoctonia spp.) 
หรือสเคลอโรเท่ียม(Sclerotium spp.) ให้ราดโคนต้นด้วยสารเคมีพีซีเอ็นบี หรือ เทอร์ราคลอร์ นอกจากนี้อาจมี
การปรับปรุงสภาพของดินไม่ให้เหมาะสมต่อการเกิดโรค โดยการโรยปูนขาวหรือโดโลไมท์ เพื่อให้ดินมีสภาพเป็น
ด่างเพียงเล็กน้อย 



 
 
2.4 การปลูกพืชหลังประสบอุทกภัย 
ควรท้าหลังจากท่ีดินเริ่มแห้ง ควรใช้เครื่องมือขนาดเล็กกันดินอัดแน่น ก่อนปลูกพืช หากดินแห้งพอท่ีจะไถ

ได้ ควรไถดินตากแดดสัก 2-3 วันก่อน หากไถไม่ได้ ก็ใช้วิธีขุดหลุมปลูกให้ได้ขนาดพอเหมาะตามชนิดของพืช แล้ว
ผสมปุ๋ยคอก และปูนขาวเล็กน้อยรองก้นหลุมเพื่อปรับปรุงดิน หากเป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเรื่องโรครากเน่า และโคน
เน่า ควรราดหรือโรยก้นหลุมด้วยสารเคมีป้องกันก้าจัดเชื้อราในดิน เช่น เมตาแลคซิลฟอสเอทิล - อลูมินั่ม หรือ 
พีซีเอ็นบ ีเทอร์ราคลอร์ แล้วแต่ชนิดของเชื้อสาเหตุ หรือจะใช้วิธีจุ่มรากของกล้าพืชในสารเคมีดังกล่าวก่อนจะปลูก
ก็ได้ หลังปลูกพืช ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยคอกเป็นระยะๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีการปฏิบัติดูแล
รักษาต้นพืช และการป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศตัรูพืช ตามค้าแนะน้าส้าหรับพืชแต่ละชนิด 
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