จัดทําโดย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

การเกิดสภาวะนํ้าท่ วมพืน้ ที่นาข้ าว อาจเกิดได้ 2 กรณี คือจากฝนตกหนักนํ้าไหลบ่ า
ท่ วมฉั บพลัน หรื อนํ้าท่ ว มขังเป็ นระยะเวลานาน ผลกระทบและความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
ส่ งผลต่ อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้ าว ซึ่งความรุนแรงของความเสี ยหายขึน้ กับระยะ
การเจริญเติบโตของข้ าว ความลึกของนํา้ และระยะเวลาการท่ วมขัง ดังนี้
1. ระยะต้ นอ่อนทีอ่ ายุน้อยกว่ า 30 วัน ถ้ าท่ วมเกิน 10 วัน ข้ าวลอยและแช่ นํา้ เน่ าเสี ยหายทั้งหมด
2. ระยะแตกกอ นํา้ ท่ วมมิดยอดเกิน 1-2 สั ปดาห์ ข้ าวแช่ นํา้ เน่ าตาย กรณีข้าวโผล่ พ้นผิวนํา้
หลังนํา้ ลดจะทําให้ ต้นข้ าวหักล้ ม
3. ระยะเกิดช่ อดอก ทําให้ ชงักการเกิดช่ อดอกเป็ นผลให้ เมล็ดลีบในระยะหลัง
4. ระยะใกล้ออกดอก รวงจะโผล่ไม่ พ้นกาบใบ
5. ระยะออกดอก จะทําให้ เมล็ดข้ าวลีบ
6. ระยะใกล้เก็บเกีย่ ว ถ้ านํา้ ท่ วมขังนาน ข้ าวจะล้มและเน่ า เมล็ดข้ าวงอก

ในขณะที่นํ้าท่ วมขังในระดับสู ง ดินจะอิ่มตัวด้ วยนํ้า ทําให้ ดินขาดอากาศ และเกิดปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่ าง ก่ อให้ เกิด
สารประกอบอินทรี ย์มากมาย เช่ น กรดบู ทีริก และไฮโดรเจนซั ลไฟด์ ซึ่ งเป็ นพิษต่ อต้ นข้ าว ภายหลังนํ้าลด ปริ ม าณ
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารจะลดลงในดินบริเวณที่ถูกกระแสนํ้าพัดพาไป แต่ จะเพิม่ ขึน้ ในที่พนื้ ที่ล่ ุมตํ่า เนื่องจากการที่มี
ตะกอนมาทับถม

การจัดการเพือ่ ยับยั้งความเสี ยหาย ลดความรุนแรง และฟื้ นฟูพนื้ ที่
แนวทางการจัดการนาข้ าวทีน่ ํา้ ท่ วมขัง ต้ องทําให้ เหมาะสมกับความรุ นแรงของความเสี ยหายทีเ่ กิดกับข้ าว ดังนี้
1. พืน้ ที่นาข้ าวที่อยู่ในระยะแตกกอ ให้ ลดระดับนํา้ ในแปลงนา โดยระบายนํา้ ออกให้ ยอดโผล่ พ้นนํา้ เมื่อนํา้ ลดสู่ สภาวะปกติ ควบคุม
ระดับนํ้าให้ เหลือประมาณ 5-10 เซนติเมตร ใส่ ปุ๋ยตามอัตราแนะนํา และเสริ มด้ วยการฉี ดพ่ นนํ้าหมักชี วภาพที่ผลิตจากสารเร่ ง
ซุปเปอร์ พด. 2 อัตรา 5 ลิตรต่ อไร่ เมื่อข้ าวอายุ 50 และ 60 วัน ข้ าวพันธุ์ไวต่ อช่ วงแสงที่ปลูกในดินร่ วนเหนียวหรือดินเหนียว ใส่ ปุ๋ย
ยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัมต่ อไร่ ที่ระยะกําเนิดช่ อดอก หรือ 30 วันก่ อนข้ าวออกดอก สํ าหรับพันธุ์ข้าวไม่ ไวต่ อช่ วงแสงใส่ ปุ๋ยยูเรีย อัตรา
20 กิโลกรัมต่ อไร่
2. นาข้ าวทีอ่ อกรวง ให้ เร่ งระบายนํา้ ออก และไม่ ควรใส่ ปุ๋ยเคมี โดยเฝ้ าระวังโรคและแมลงระบาด
3. กรณีทขี่ ้ าวสุ กแก่ ทําการเก็บเกีย่ วข้ าวและตากให้ แห้ งโดยเร็ว เพือ่ ลดความชื้นของเมล็ด
4. พืน้ ทีน่ าข้ าวทีไ่ ด้ รับความเสียหายเกือบทั้งหมด เมื่อนํา้ ลดลงจนแห้ ง เกษตรกรสามารถเตรียมดิน
ปลูกข้ าวได้ แต่ กรณีทเี่ กษตรกรไม่ สามารถปลูกข้ าวได้ ทนั ตามฤดูกาล แนะนําให้ ปลูกพืชปุ๋ ยสดแล้ ว
สั บกลบเพือ่ ปรับปรุงบํารุงดิน หรือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ ใช้ เองหรือจําหน่ ายเพือ่ เป็ นรายได้ เสริม

ติดต่อขอรับคําแนะนําได้ท่ี  หมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน
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