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การจัดการดินและน้ำหลังน้ำท่วมในสวนผลไม้
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ผลเสียหายทีเ่ กิดแก่ไม้ผลทีถ่ กู น้ำท่วมขัง
1. ถ้าน้ำท่วมนานๆไม้ผลบางชนิดอาจจะล้มได้
2. น้ำท่วมทำให้ดินขาดการระบายอากาศ
ทำให้รากไม้ผลขาดออกซิเจน รากพืชจำเป็นต้องใช้
ในการหายใจและเป็นทีส่ ะสมของคาร์บอนไดออกไซด์
3. ขณะน้ำท่วมอินทรียวัตถุในดินเศษพืช และ
สัตว์ต่างๆ จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยกระบวน
การไม่ใช้ออ๊ กซิเจน ทำให้เกิดก๊าซพิษทีอ่ นั ตรายต่อ
รากไม้ผล
4. ขณะน้ำท่วมประสิทธิภาพการดูดน้ำ และ
แร่ธาตุตา่ งๆ ของไม้ผลจะลดลง ทำให้ตน้ ไม้ขาดน้ำ
และธาตุอาหาร
5. ขณะน้ำท่วมรากพืช ลำต้นของไม้ผลจะ
อ่อนแอง่ายต่อการทีโ่ รคและแมลงจะเข้าทำลาย

1. ห้ามเข้าไปเหยียบย่ำใต้ตน้ ไม้ผล เพราะ
จะทำให้รากขาดและอาจทำให้รากเน่าได้ง่าย
2. กรณี ท ี ่ ไ ม้ ผ ลจะล้ ม ต้ อ งทำการค้ ำ ยั น
ไม้ผลไว้ก่อน ต้องใช้ไม้ยาวๆ โดยหลีกเลี่ยงการ
เข้าไปเหยียบย่ำใต้ตน้ ไม้
3. ทำการระบายน้ ำ ออกจากโคนต้ น ให้
หมดเป็นการเร่งด่วน
3.1 ทำร่ อ งน้ ำ ระหว่ า งแถวไม้ ผ ลให้ ล ึ ก
อย่างน้อย 1 ฟุต เหมาะสมทีส่ ดุ คือ 50 ซม. ถ้าใน
ขณะนัน้ ดินเป็นเลน ให้ใช้ไหผูกเชือกแล้วลากให้เป็น
รอยลึกระหว่างแถว สามารถใช้เป็นทางระบายน้ำได้
3.2 เ อ า ไ ม ้
แหวกดิ น ให้ เ ป็ น ร่ อ ง
เล็กๆ ที่บริเวณโคนต้น
ให้น้ำไหลลงสู่ทาง
ระบายน้ำที่สร้างขึ้นมา
ไม้ค้ำ
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เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟืน้ ฟูปฐพีไทย

วิธลี ดความสียหายของไม้ผลจากน้ำท่วม

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

การจัดการดินและน้ำหลังน้ำท่วมในสวนผลไม้

8. ให้นำ้ รอบๆ โคนต้นในกรณีทด่ี นิ แห้ง
8.1. ในกรณีที่เป็นที่ต่ำ ยกขอบแปลงเป็น
คันดินให้สงู กว่าระดับน้ำทีเ่ คยท่วมไม่ตำ่ กว่า 30 ซม.
โดยทำการขุดคูนำ้ รอบๆ แปลง แล้วนำดินจากการ
ขุดคูน้ำมาปั้นเป็นคันดินรอบๆแปลง ขอบคูน้ำให้
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
และกรองตะกอนดินไม่ให้ไหลลงร่องน้ำ
8.2. นำดินที่ได้จากการขุดคูน้ำมาถมเป็น
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกทีเ่ รียกว่า คูยกร่องสวน
8.3. ควรขุดบ่อหรือสระน้ำไว้ในพื้นที่เพื่อ
ใช้ระบายน้ำเมื่อฝนตกชุก และนำไปใช้เมื่อฝน
ทิ้งช่วง
8.4. ถ้าพื้นที่เป็นดินลูกรัง หรือดินเหมือง
แร่เก่า หรือพืน้ ทีด่ นิ ทรายหรือดินแฉะ ให้ใช้วงบ่อ
ในการปลูกไม้ผล

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่สูง
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 0-2579-0111
ต่อ 2248 2250 z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

หรือที่

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟืน้ ฟูปฐพีไทย

4. ใช้พลัว่ ดึงเศษพืชและสัตว์ตา่ งๆ ทีด่ นิ เลน
ทับถมออกให้หมด เพราะการสลายตัวของเศษพืช
ทีฝ่ งั ดินและน้ำท่วม ทำให้เกิดความร้อนและก๊าซพิษ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อรากพืช
5. ในกรณีที่มีไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่เจาะรูปักไว้ใต้
โคนต้นเพือ่ ระบายความร้อน และก๊าซพิษออกจาก
โคนต้นขณะน้ำท่วมขังและดินแฉะ
6. เมือ่ ดินเริม่ แห้ง ทำการตัดแต่งกิง่ โดยเอา
ใบแก่และกิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในทรงพุม่ ทีใ่ บไม่ได้รบั แสงแดด
ออก เพราะใบพวกนี้ปรุงอาหารไม่ได้หรือได้น้อย
แต่กนิ อาหารมาก
7. ทำการให้ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ หมัก ร่วมกับปุย๋
เคมีสูตร 15-15-15 ใส่ในร่องที่ขุดดินขึ้นรอบๆ
ทรงพุม่ ความกว้างของร่องประมาณ 15 ซม. ลึก
ประมาณ 15 ซม. หรือใส่ทโ่ี คนต้นในกรณีทต่ี น้ ไม้ยงั
มีขนาดเล็ก

