การจัดการดินหลังนํ้าท่วมพื้นที่ปล ูกยางพารา
จัดทําโดย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

การปลูกยางพาราในพืน้ ที่ภาคใต้ มี 2 ลักษณะ คือ การปลูกยางพาราในพืน้ ที่ที่เหมาะสม ซึ่งเป็ น
พืน้ ทีด่ อน นํา้ ท่ วมไม่ ถงึ แต่ อาจจะเกิดนํา้ ไหลบ่ าในช่ วงฤดูฝน ควรมีการปลูกหญ้ าแฝกเพือ่ ป้ องกัน
การชะล้ างพังทลายของดิน และการปลูกยางพาราในพืน้ ทีไ่ ม่ เหมาะสม ได้ แก่ การปลูกในพืน้ ทีล่ ่ มุ ทําให้ เกิดนํา้ ท่ วมขังซํ้าซากต้ องมีการ
จัดการทีด่ เี พือ่ ป้ องกันนํา้ ท่ วมขังยางพาราเป็ นพืชที่ไม่ ทนสภาพนํา้ ท่ วมขัง โดยที่ยางพาราที่อายุ 2-8 เดือน ทนนํา้ ท่ วมได้ ไม่ เกิน 15 วัน
และถ้ าปริ มาณนํ้ามากจนท่ วมยอดจะตายภายใน 7 วัน ยางพาราที่อายุน้อยเมื่อถูกนํ้าท่ วมใบจะร่ วงและเริ่ มตายจากยอดลงมาสํ าหรั บ
ยางพาราทีอ่ ายุมากกว่ า 8 เดือน สามารถทนสภาพนํา้ ท่ วมขังได้ บ้าง ไม่ ตายแต่ จะล้ มง่ าย เนื่องจากพืน้ ดินอ่ อนตัวเพราะชุ่ มนํา้
ในขณะที่มีนํา้ ท่ วมขัง ดินจะอิม่ ตัวด้ วยนํา้ ทําให้ ดินขาดอากาศ ดินจะอ่ อนตัว โครงสร้ างของดินจะถูกทําลายและ
เกิดการอัดแน่ น หน้ าดินจะถูกพัดไปกับกระแสนํา้ ทําให้ ดินสู ญเสี ยความอุดมสมบูรณ์ สิ่ งมีชีวิตในดินบางชนิดที่ทน
อยู่ไม่ ได้ จะสู ญหายไป
ภายหลังนํ้าลด โดยทั่วไปดินที่ถูกนํ้าท่ วมเป็ นเวลานาน ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง (pH) จะเปลี่ยนแปลงไปจนเกือบ
เป็ นกลาง (pH ประมาณ 7) ปริมาณอินทรียวัตถุ จะลดลงในดินบริเวณที่ถูกกระแสนํ้าพัดพาไป ขณะเดียวกันจะมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น ในพื้น ที่ ล่ ุ ม ที่ มี ต ะกอนมาทั บ ถม ปริ ม าณธาตุ อ าหารพื ช หลั ก ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซี ย ม จะถู ก นํ้า ชะล้ า งหรื อ เคลื่อ นย้ า ยไปพร้ อ มกับ ตะกอนหน้ า ดิ น และอาจมี โ ลหะหนั ก หรื อ สารพิษ
ตกตะกอนกระจายอยู่ในพืน้ ที่

การจัดการดินหลังนํา้ ท่ วมเบือ้ งต้ น
1. รี บ ทํ า การระบายนํ้ า ออกอย่ า งเร่ ง ด่ ว น ถ้ า ปริ ม าณนํ้า ลดลงภายใน 15 วั น ให้ ตั ด ส่ วนที่ ต ายออก
ยางพาราจะแตกยอดใหม่ และเจริญเติบโตได้ ดงั เดิม
2. ขณะดินชื้นหรือชุ่ มนํา้ ห้ ามเดินเหยียบยํา่ หรือใช้ เครื่องจักรกลหนักเข้ าพืน้ ที่ เพือ่ ป้ องกันดินแน่ น
3. ยางพาราทีอ่ ายุมากกว่ า 8 เดือน ทีไ่ ม่ ตายแต่ จะล้มง่ าย ต้ องทําการคํา้ ยันต้ นยางพาราไว้ ภายใน 7 วัน
4. เมื่อดินแห้ ง ให้ พรวนดินโคนต้ นยางพาราที่อายุน้อย เพื่อช่ วยระบายอากาศในดิน สํ าหรั บยางพาราที่
อายุมากไม่ ควรพรวนดินใต้ โคนต้ น เพราะจะทําให้ กระทบกระเทือนต่ อราก และเพิม่ อินทรียวัตถุให้ ดนิ
5. ฟื้ นฟูสมบัติของดิน โดยใช้ สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.3 ที่ขยายเชื้อในปุ๋ ยหมักที่ผลิตจากสารเร่ งซุ ปเปอร์
พด.1 ในกรณีทพี่ นื้ ทีอ่ ยู่ในสภาพนํา้ แช่ ขังเป็ นเวลานานและเสี่ ยงต่ อการเกิดโรค
6. หากดินเป็ นกรด ให้ ใส่ ปูน เพื่อปรั บสภาพความเป็ นกรดของดิน โดยปริ มาณการใช้ ขึน้ อยู่กับสภาพ
ความรุ นแรงของกรดในพืน้ ที่น้ันๆ

การจัดการดินในพืน้ ทีป่ ลูกยางพาราอย่ างยัง่ ยืน
1. โดยการใส่ ปุ๋ยหมักเพื่อปรั บปรุ งบํารุ งดิน และควรปลูกพืชตระกูลถั่ว หรื อ
คลุมดินด้ วยเศษพืชและใบยางระหว่ างแถวปลูกยางพาราเพือ่ ยึดหน้ าดิน และ
ชะลอการไหลของนํา้ ซึ่งอาจพัดพาหน้ าดินที่อุดมสมบูรณ์ ไป
2. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การใช้ ปุ๋ยอินทรี ย์ใ นท้ องถิ่น เพื่อ เพิ่มความอุด ม
สมบูรณ์ ของดินและฟื้ นฟูดนิ หลังนํา้ ท่ วมให้ เหมาะสม
3. ในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ เหมาะสมกับการปลูกยางพารา ควรปรับเปลีย่ นไปปลูกพืชอืน่
หรื อมีการจัดระบบการปลูกที่เหมาะสม เช่ น การยกร่ องปลูก การเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ ของดินด้ วยการใส่ อนิ ทรียวัตถุ

ติดต่อขอรับคําแนะนําได้ท่ี  หมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน
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