
เกณฑ์การพิจารณาความเสียหายของพืชเนื่องจากภัยธรรมชาติ 

กรมวิชาการเกษตร 2563 (พืชไร่) 

ชนิดภัย
ธรรมชาติ 

ชนิดพืช ระดับความ
รุนแรง 

ระยะเวลาที่เกิด
ความเสียหาย 

ลักษณะความเสียหาย ระยะเวลาฟื้นฟู 

1. ภัยแล้ง พืชไร่ 
อายุสั้น 

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 

มาก 7-14 วัน 
 

ระยะงอก เมล็ดไม่งอก  
ใบเจริญบนผิวดินแห้งตาย 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

มากกว่า 30 วัน ระยะหลังงอก ถึงก่อนออก
ดอก ใบเหี่ยว ใบล่างเหลือง
แห้ง ต้นแคระแกร็น หรือ
แห้งตาย 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

มากกว่า 30 วัน ระยะออกดอก ถึงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตลดลงมากกว่า 60 
เปอร์เซ็นต์ หรือไม่สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หรือ
แห้งตาย 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

ข้าวโพดฝักสด มาก 7-14 วัน 
 

ระยะงอก เมล็ดไม่งอก ใบ
เจริญบนผิวดินแห้งตาย 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

มากกว่า 15 วัน 
 

ระยะหลังงอกถึงเก็บเกี่ยว 
ต้นข้าวโพดแคระแกร็น 
หรือต้นแห้งตาย 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

พืชตระกลูถั่ว 
(ถ่ัวเหลือง ถั่ว
เขียว ถั่วลิสง) 

มาก 7-14 วัน ระยะงอก เมล็ดไม่งอก 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

มากกว่า 15 วัน ระยะหลังงอก ถึง เก็บเกี่ยว 
ใบเจริญบนผิวดินแห้งตาย 
ใบเหี่ยวเฉา ฝักและเมล็ด
ลีบ หรือไม่ได้ผลผลิตต้นถั่ว
แห้งตาย 
 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ชนิดภัย
ธรรมชาติ 

ชนิดพืช ระดับความ
รุนแรง 

ระยะเวลาที่เกิด
ความเสียหาย 

ลักษณะความเสียหาย ระยะเวลาฟื้นฟู 

1. ภัยแล้ง พืชไร่ 
อายุยาว 

อ้อย มาก 
 

มากกว่า 10 วัน ระยะงอก ถึงแตกกอ ไม่
งอก ถ้างอกใบเหลืองไม่
เจริญ เติบ โต ไม่แตกกอ 
ผลผลิต เสียหายมากกว่า 
80 เปอร์เซ็นต์ 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

มากกว่า 30 วัน 
 

ระยะหลังแตกกอ ถึงระยะ
เ ก็ บ เ กี่ ย ว  ช ะ งั ก ก า ร
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต  ต้ น เ ตี้ ย 
ใบเหลืองจนเป็นสีน้้าตาล 
เหี่ ย ว แห้ งต าย  ผลผลิ ต
ล ด ล ง ม า ก ก ว่ า  7 0 
เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ห รื อ ไ ม่ 
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

มันส้าปะหลัง มาก มากกว่า 30 วัน อายุ 1 เดือน เปอร์เซ็นต์
ความงอกต่้าหรือไม่งอก 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

มากกว่า 90 วัน 
 

อายุ 2-3 เดือน แห้งตาย 
ชะงักการเจริญเติบโต หัว
ฝ่อมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
หรือไม่ได้ผลผลิต 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

ปาล์มน้้ามัน มาก 90 วันขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ชะงักการ
เจริญเติบโต ใบล่างเหี่ยว 
แผ่บใบห่อตัว สลด แห้ง
ตาย ผลผลิตลดลงมากกว่า 
70  เปอร์ เ ซ็นต์  หรื อ ไม่
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 
 
 
 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ชนิดภัย
ธรรมชาติ 

ชนิดพืช ระดับความ
รุนแรง 

ระยะเวลาที่เกิด
ความเสียหาย 

ลักษณะความเสียหาย ระยะเวลาฟื้นฟู 

2. น ้าท่วม พืชไร่ 
อายุสั้น 

ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 

มาก มากกว่า 5 วัน ทุกระยะการเจริญเติบโต
เมล็ดเน่าไม่งอก ใบเหลือง 
ต้นเน่าตาย ไม่สามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

ข้าวโพดฝักสด มาก มากกว่า 5 วัน 
 

ทุกระยะการเจริญเติบโต 
เมล็ดเน่าไม่งอก ใบเหลือง 
ล้าต้นเน่าตาย ไม่สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิตได้ 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

พืชตระกลูถั่ว 
(ถ่ัวเหลือง ถั่ว
เขียว ถั่วลิสง) 

มาก มากกว่า 3 วัน 
 

ทุกระยะการเจริญเติบโต 
เมล็ดและต้นเน่าตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

พืชไร่ 
อายุยาว 

อ้อย มาก มากกว่า 14 วัน ระยะงอก ถึง ก่อนแตกกอ
ใบเหลือง ชะงักการ
เจริญเติบโต 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

มาก มากกว่า 30 วัน ระยะแตกกอ ถึง เก็บเก่ียว 
ใบเหลือง ชะงักการ
เจริญเติบโต เน่าตาย 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

มันส้าปะหลัง มาก มากกว่า 3 วัน ใบเหลือง ทิ้งใบ หัวเน่า 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

ปาล์มน้้ามัน มาก มากกว่า 15 วัน อายุ  1-3 ปี   ช่อดอกและ
ทะลายที่ออกช่วงดังกล่าว
เน่าเสียหายและตาย 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

มาก มากกว่า 60 วัน อายุมากกว่า 3 ปี ใบเหลือง 
ทะลายเน่าเสยีหาย และต้น
ตาย 
 
 
 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ชนิดภัย
ธรรมชาติ 

ชนิดพืช ระดับความ
รุนแรง 

ระยะเวลาที่เกิด
ความเสียหาย 

ลักษณะความเสียหาย ระยะเวลาฟื้นฟู 

3.โรคและ
แมลง 
ศัตรูพืช 

พืชไร่ 
อายุสั้น 

 มาก มากกว่า        
50 เปอร์เซ็นต์ 

ระยะงอก ถึงก่อนเก็บเกี่ยว
ใบและล้ าต้นถูกท้าลาย 
ผลผลิตเสียหาย มากกว่า 
50  เปอร์เซ็นต์ หรือไม่
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

พืชไร่ 
อายุยาว 

 มากกว่า       
70 เปอร์เซ็นต ์

ระยะงอก ถึงก่อนเก็บ
เ กี่ ย ว ใบและล้ า ต้ นถู ก
ท้าลาย ผลผลิตเสียหาย
มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 
หรือไม่สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

4. น ้าป่า
ไหล หลาก/ 
ดิน และ 
โคลนถล่ม 

พืชไร่ 
อายุสั้น 

 มาก มากกว่า        
50 เปอร์เซ็นต์ 

ทุกระยะการเจริญเติบโต 
น้้าป่าไหลหลาก ดินและ
โคลนถล่ม ทับถม เกิดความ
เสียหาย และสูญหาย 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

พืชไร่ 
อายุยาว 

 มากกว่า        
50 เปอร์เซ็นต์ 

ทุกระยะการเจริญเติบโต 
น้้าป่าไหลหลาก ดินและ
โคลนถล่ม ทับถม เกิดความ
เสียหาย และสูญหาย ไม่
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

 

 

 

 



 ผลกระทบที่พืชได้รับเนื่องจากภัยธรรมชาติ (พืชไร่ อายุสั้น) 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

 
ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย

ธรรมชาติ 
ระยะเวลาที่ได้รับ

ผลกระทบ 
ระดับความรุนแรง 

(มาก/ปานกลาง/น้อย) 
ลักษณะความเสียหาย /อาการ ระยะเวลา/ 

ความสามารถในการฟื้นฟู 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภัยแล้ง 7-14 วัน  
 

มาก ระยะงอก 1-14 วัน หลังปลูกไม่ได้รับน้้า
หลังหยอดเมล็ดเป็นระยะเวลา 7-14 วัน 
เมล็ดไม่เจริญแทงใบพ้นเหนือดิน เน่าใน
ดิน หรือใบที่เจริญพ้นผิวดินแห้งตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

15-30 วัน  ปานกลาง ระยะหลังงอก ถึงระยะก่อนออกดอก  
15-45 วันหลังปลูก ขาดน้้าเป็นระยะเวลา 
15-30 วัน ข้าวโพดมีอาการใบม้วน เหี่ยว 
ใบล่างเหลือง แห้ง ชะงักการเจริญเติบโต   
ข้อปล้องสั้น  

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

25-30 วัน 
 

ปานกลาง ระยะออกดอกถึงระยะเก็บเกี่ยว 46-70 
วันหลังปลูก ขาดน้้าเป็นระยะเวลา 25-30 
วัน ข้าวโพดมีอาการใบม้วน เหี่ยว ใบล่าง
เหลืองแห้ง  มีการพัฒนาช่อดอกแต่มีช่วง
การโปรยละอองเกสรสั้น ช่อดอกแห้งเร็ว 
การออกไหมติดฝักของข้าวโพดช้าลง 
หรือไม่มีฝัก เกิดความแตกต่างของวันออก

สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย
ธรรมชาติ 

ระยะเวลาที่ได้รับ
ผลกระทบ 

ระดับความรุนแรง 
(มาก/ปานกลาง/น้อย) 

ลักษณะความเสียหาย /อาการ ระยะเวลา/ 
ความสามารถในการฟื้นฟู 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไหมและดอกตัวผู้ เป็นผลให้ฝักไม่ติดเมล็ด 
จ้านวนฝักต่อต้น และขนาดเมล็ดลดลง 

30 วันขึ้นไป 
 

มาก ระยะหลังงอก ถึงระยะก่อนออกดอก 15-
45 วันหลังปลูก และระยะออกดอก ถึง
ระยะเก็บเกี่ยว 46-70 วันหลังปลูก ขาด
น้้า 30 วันขึ้นไป ข้าวโพดจะแห้งตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

น้้าท่วม 2-3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

 
 

ระยะงอกถึงระยะออกดอก 1-45 วันหลัง
ปลูก หากน้้าท่วมขังเป็นระยะเวลา 2-3 
วัน  มี ผลต่ อการ พัฒนาการของราก
ข้าวโพด การดูดใช้ธาตุอาหารลดลง เกิด
ภาวะขาดธาตุไนโตรเจน  แสดงอาการ
ใบเหลือง ชะงักการเจริญเติบโต  

สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 
 
 

ปานกลาง ระยะออกดอก 50-60 วันหลังปลูก หาก
น้้าท่วมขังเป็นระยะเวลา 2-3 วัน แสดง
อาการใบเหลืองในใบล่าง จากภาวะการ
ขาดธาตุไนโตรเจน 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

5 วันขึ้นไป มาก ทุกระยะการเจริญเติบโต หากน้้าท่วมขัง
เป็นระยะเวลา มากกว่า 5 วันขึ้นไป ต้น
จะเน่าตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ผลกระทบที่พืชได้รับเนื่องจากภัยธรรมชาติ (พืชไร่ อายุสั้น) 
ข้าวโพดฝักสด 

 
ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย

ธรรมชาติ 
ระยะเวลาที่

ได้รับผลกระทบ 
ระดับความรุนแรง 

(มาก/ปานกลาง/น้อย) 
ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 

ความสามารถในการฟื้นฟู 
2 ข้าวโพดฝักสด ภัยแล้ง 7 -14 วัน  

 
มาก ระยะงอก 1-14 วัน หลังปลูกหากขาด

น้้าหลังหยอดเมล็ด เป็นระยะเวลา 7-
14 วัน ท้าให้ความงอกของเมล็ดลดลง 
หรือเมล็ดไม่งอก 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

7 -14 วัน  
 

ปานกลาง ระยะหลังงอก ถึงระยะออกดอก 1-45 
วัน หากขาดน้้า 7-14 วันจะส่งผลให้
ใบเหลือง ต้นแคระแกร็น ผลผลิต
ลดลงมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต ์

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

7 -14 วัน  
 

ปานกลาง ระยะออกดอก ถึงเก็บเกี่ยว 46-75 
วันหลังปลูก หากขาดน้้า 7-14 วัน
ส่งผลให้ใบเหลือง เหี่ยว ล้าต้นแคระ
แกร็น การเจริญเติบโตชะงัก การติด
ฝักน้อย ผลผลิตลดลงมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

มากกว่า 15 วัน 
 

มาก ระยะหลังงอก ถึงระยะเก็บเกี่ยว 30-
75 วัน หากขาดน้้าจะท้าให้แคระ

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 



ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย
ธรรมชาติ 

ระยะเวลาที่
ได้รับผลกระทบ 

ระดับความรุนแรง 
(มาก/ปานกลาง/น้อย) 

ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 
ความสามารถในการฟื้นฟู 

แกร็น หรือต้นแห้งตาย ไม่ได้ผลผลิต 
น้้าท่วม 

 
2-3 วัน  

 
มาก 

 
ระยะงอก 1-30 วัน หากน้้าท่วม  
เป็นระยะเวลา 2-3 วัน ท้าให้เน่าตาย  

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 

3-5 วัน ปานกลาง ระยะงอก ถึงเก็บเกี่ยว 30-75  วัน จะ
ท้าให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตใบ
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เนื่องจากเกิดการ
สูญ เสี ยธ าตุ ไน โตร เจน  ส่ งผลให้
ผลผลิตลดลง  

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

5 วันขึ้นไป มาก ทุกระยะการเจริญเติบโต หากน้้าท่วม
ขังเป็นระยะเวลา มากกว่า 5 วันขึ้น
ไป ต้นจะเน่าตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

อุณหภูมิสูง
มากกว่า 35 oc 

7  วันขึ้นไป มาก ระยะออกดอก 45 วันหลังปลูก หาก
อุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส  
ท้าให้เกสรไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เมล็ด
ติดไม่ เต็มฝัก ฝักไม่สมบูรณ์   ลีบ
เล็ก เก็บผลผลิตไม่ได้ 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 

หนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุด 

สามารถพบโรค
ได้ทุก ระยะการ

เจริญเติบโต 

มาก ต้นข้าวโพดไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็ก 
ยอดเหี่ยว และต้นตาย  
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ผลกระทบที่พืชได้รับเนื่องจากภัยธรรมชาติ (พืชไร่ อายุสั้น) 
ถั่วเหลือง 

 

ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย
ธรรมชาติ 

ระยะเวลาที่
ได้รับผลกระทบ 

ระดับความรุนแรง 
(มาก/ปานกลาง/น้อย) 

ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 
ความสามารถในการฟื้นฟู 

3 ถั่วเหลือง ภัยแล้ง 7-14 วัน มาก 
 

ระยะงอก เมล็ดตายไม่งอก 
หรือต้นกล้าเหี่ยวแห้งตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 

ปานกลาง 
 

ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น 
ถั่วเหลืองชะงักการเจริญเติบโต   

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

ระยะออกดอก ถึงติดฝักดอก
ร่วงหล่นส่งผลให้ผลผลิตลดลง 
12-44 เปอร์เซ็นต์ระยะเวลาใน
การฟ้ืนฟูประมาณ 7-14 วัน 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

15 วันขึ้นไป มาก ทุกระยะการเจริญเติบโต ใบมีสี
เหลือง เหี่ยว และแห้งตายใน
ที่สุด 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

น้ าท่วม 2-3 วัน มาก ระยะงอก เมล็ดเน่าไม่งอก  ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 ปานกลาง 

 
 

ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น
ถึงเก็บเกี่ยว รากไม่เจริญเติบโต 
ต้นชะงักหรือโตช้ากว่าปกติ  
 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย
ธรรมชาติ 

ระยะเวลาที่
ได้รับผลกระทบ 

ระดับความรุนแรง 
(มาก/ปานกลาง/น้อย) 

ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 
ความสามารถในการฟื้นฟู 

  น้ าท่วม 3 วันขึ้นไป มาก ทุกระยะตั้งแต่ระยะงอกถึงเก็บ
เกี่ยว หากน้ าท่วมขังมากกว่า  
3 วัน ส่งผลให้ล าต้นเน่า ต้น
ตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

น้ าป่าไหลหลาก 
ดินโคลนถล่ม 

 มาก ระยะงอกถูกน้ าไหลหลากท่วม
ขัง เมล็ดเน่าเสียหรือสูญหาย  
ต้นถั่วเหลืองถูกท าลาย หรือสูญ
หาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลกระทบที่พืชได้รับเนื่องจากภัยธรรมชาติ (พืชไร่ อายุสั้น) 
ถั่วเขียว 

 
ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย

ธรรมชาติ 
ระยะเวลาที่

ได้รับผลกระทบ 
ระดับความรุนแรง 

(มาก/ปานกลาง/น้อย) 
ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 

ความสามารถในการฟื้นฟู 
4 ถั่วเขียว ภัยแล้ง 7-14 วัน มาก ระยะงอก เมล็ดไม่งอก หรือต้นกล้าเหี่ยวแห้ง ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

15 วันขึ้นไป มาก ระยะหลังงอก ถึงก่อนออกดอก เมล็ดไม่
งอก หรือใบเจริญบนผิวดิน ต้นถั่วแห้งตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 

15 วันขึ้นไป มาก ระยะออกดอก  ถึงเก็บเกี่ยว ต้นเหี่ยวเฉา 
ฝักและเมล็ดลีบ ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 

น้ าท่วม 
 

2-3 วัน  มาก ระยะงอก 1-7 วันหลังปลูก  เมล็ดและต้น
กล้าเน่าเสียหาย  

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

2-3 วัน  ปานกลาง ระยะเจริญเติบโตทางล าต้นถึงระยะออก
ดอกและเก็บเกี่ยว หากน้ าท่วมขังระยะเวลา 
2-3 วัน ท าให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ใบ
เปลี่ ยนเป็นสี เหลือง ผลผลิตลดลง 50 
เปอร์เซ็นต ์

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

3 วันขึ้นไป มาก ทุกระยะตั้งแต่ระยะงอกถึงระยะออกดอก
และเก็บเกี่ยว หากน้ าท่วมขังมากกว่า 3 วัน 
ส่งผลให้ล าต้นเน่า ต้นตาย  
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย
ธรรมชาติ 

ระยะเวลาที่
ได้รับผลกระทบ 

ระดับความรุนแรง 
(มาก/ปานกลาง/น้อย) 

ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 
ความสามารถในการฟื้นฟู 

  ใบด่างถ่ัว
เขียว 

 
 

สามารถพบได้ทุก
ระยะการ

เจริญเติบโต 
 

มาก มีลักษณะใบด่างเหลืองร่วมกับใบแห้งไหม้  
ออกดอกติดฝักน้อย ฝักมีลักษะโค้งงอเล็ก
ลีบ เมล็ดไม่สามารถใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อได้ 
 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลกระทบที่พืชได้รับเนื่องจากภัยธรรมชาติ (พืชไร่ อายุสั้น) 
ถั่วลิสง 

 
ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย

ธรรมชาติ 
ระยะเวลาที่ได้รับ

ผลกระทบ 
ระดับความรุนแรง 

(มาก/ปานกลาง/น้อย) 
ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 

ความสามารถในการฟื้นฟู 
5 ถั่วลิสง ภัยแล้ง 7-14 วัน มาก ระยะงอก เมล็ดไม่งอก ต้นกล้าเหี่ยวแห้งตาย ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

ปานกลาง ระยะก่อนออกดอก ใบถั่วลิสง เหี่ยวเฉาหาก
ได้รับน้ าสามารถฟ้ืนตัวได้ภายใน 2-3 วัน 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

ปานกลาง ระยะออกดอก ถึงระยะฝักพัฒนา  ใบ
เหี่ยวเฉา ดอกหลุดร่วงหรือไม่สามารถ
พัฒนาเข็มได้ ผลผลิตลดลง หากได้รับน้ า
สามารถสร้างดอกชุดใหม่ ใน 3-10 วัน 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

15 วันขึ้นไป มาก ใบเหี่ยวเฉา ฝักและเมล็ดไม่พัฒนา เมล็ดลีบ 
ผลผลิตลดลง 90 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ให้
ผลผลิต 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

น้ าท่วม 2-3 วัน มาก ระยะงอก เมล็ดเน่าเสีย ไม่งอก ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
ปานกลาง ก่อนออกดอก  ต้นจะชะงักการ

เจริญเติบโต ต้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง  
สามารถฟ้ืนฟูได้ 

 
น้ าท่วม 3 วันขึ้นไป มาก ตั้งแต่ระยะงอกถึงเก็บเกี่ยว น้ าท่วมขัง

มากกว่า 3 วัน ท าให้ใบเปลี่ยนเป็นสี
เหลือง เมล็ดและฝักไม่พัฒนา ต้นเน่าตาย  

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

 



ผลกระทบที่พืชได้รับเนื่องจากภัยธรรมชาติ (พืชไร่ อายุยาว) 
อ้อย 

 
ล าดับ ชนิดพืช ประเภท

ธรรมชาติ 
ระยะเวลาที่

ได้รับผกระทบ 
ระดับความรุนแรง 

(มาก/ปานกลาง/น้อย) 
ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 

ความสามารถในการฟื้นฟู 
6 อ้อย ภัยแล้ง 10 วันขึ้นไป มาก อายุอ้อยหลังงอก 1-2 เดือน  ขาดน้้าจะท้าให้

อ้อยไม่งอก หรือถ้างอกแล้วจะไม่เจริญเติบโต 
เสียหาย 80-100 เปอร์เซ็นต ์

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

10 วันขึ้นไป มาก อายุอ้อย 3-5 เดือน อ้อยไม่แตกกอ ใบเหลืองไม่
เจริญเติบโต อาศัยความชื้นในดิน ได้นาน 7-10
วัน ถ้านานเกินกว่านี้ อ้อยจะแห้งตาย ไม่ได้
ผลผลิต 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

30 วันขึ้นไป มาก 
 

ระยะเจริญเติบโต ถึงเก็บเกี่ยว 6-12 เดือน ถ้า
ขาดน้้า อ้อยจะชะงักการเจริญเติบโต ต้นเตี้ย 
ใบเหลือง จนเป็นสีน้้าตาล และเริ่มเหี่ยวแห้งตาย  

ไมส่ามารถฟ้ืนฟูได้ 

น้้าท่วม 14 วันขึ้นไป มาก อายุอ้อย 1-2 เดือน ถ้าน้้าท่วมขังมิดยอดอ้อย
มากกว่า 14 วัน อ้อยจะใบเหลืองและเน่าตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

30 วันขึ้นไป 
 

มาก 
 

ระยะย่างปล้องและแตกกอ 3-5 เดือน ถ้าน้้าท่วม
ขังมากกว่า 30 วัน ใบอ้อยเหลืองชะงักการ
เจริญเติบโต เน่าตาย  

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 

ปานกลาง ระยะย่างปล้องและแตกกอ 3-5 เดือน ถ้าน้้าท่วม
ขังน้อยกว่า 35 วัน และน้้าไม่ท่วมถึงยอดอ้อย 
และจะสร้างรากอากาศตามข้ออ้อยบริเวณโคน
ต้น เมื่อน้้าลดอ้อยสามารถเจริญเติบโต แตกกอ
และให้ผลผลิตต่อไปได ้

สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ล าดับ ชนิดพืช ประเภท
ธรรมชาติ 

ระยะเวลาที่
ได้รับผกระทบ 

ระดับความรุนแรง 
(มาก/ปานกลาง/น้อย) 

ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 
ความสามารถในการฟื้นฟู 

น้อยกว่า 40 วัน ปานกลาง ระยะเจริญเติบโต ถึงเก็บเกี่ยว 6-12 เดือน อ้อย
สามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 

โรคใบขาว
ระบาด 

สามารถพบโรค
ได้ทุกระยะการ
เจริญเติบโต 

มาก 
 
 
 

อ้อยที่เพ่ิงงอกและระยะ1-3 เดือน ถ้าระบาดมาก 
พบอาการใบขาวทั้งแปลง ล้าต้นแคระแกร็นไม่
เจริญเติบโต ผลผลิตอาจจะเสียหายได้ถึง 40-90 
% ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 
 

ปานกลาง อ้อยที่โตแล้ว อายุ 5-6 เดือนขึ้นไป ถ้าแสดง
อาการเกิดโรคใบขาว เมื่อได้รับฝนและมีการ
บ้ารุงรักษาใส่ปุ๋ยแล้วอย่างดี อาการใบขาวของ
อ้อยอาจจะหาย แต่เชื้อโรคใบขาวยังอยู่ในต้น
อ้อย ไม่ควรน้าไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

 

 

 

 

 

 

 



ผลกระทบที่พืชไร่อายุยาวประสบภัยธรรมชาติ 

มันส าปะหลัง 

 

ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย
ธรรมชาติ 

ระยะเวลาที่
ได้รับ

ผลกระทบ 

ระดับความรุนแรง 
(มาก/ปานกลาง/

น้อย) 

ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 
ความสามารถในการ

ฟื้นฟู 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มันส้าปะหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภัยแล้ง 30 วันขึ้นไป มาก อายุ 1 เดือน หลังการปลูก มีเปอร์เซ็นต์การงอก
ต่้าหรือไม่งอก 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

ปานกลาง อายุ 2 – 5 เดือนหลังการปลูก เปอร์เซ็นต์การ
อยู่รอดต่้า และชะงักการเจริญเติบโตทางด้านล้า
ต้น และการสร้างหัวช้า 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

90 วันขึ้นไป 
 

มาก อายุ  2-3 เดือนหลังการปลูก แห้งตาย ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
ปานกลาง 

 
อายุ 3 - 5 เดือนหลังการปลูก ชะงักการ
เจริญเติบโต และการสร้างหัวช้า ผลผลิตลดลง 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

อายุมากกว่า 5 เดือนหลังปลูก หัวฝ่อ ผลผลิต
ลดลง 20-50 เปอร์เซ็นต ์

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

น้้าท่วม 3-5 วัน มาก ใบเหลือง ทิ้งใบ หัวเน่า ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
แมลง

ศัตรูพืช(ไร
แดง) 

7 วัน มาก อายุ 1 เดือน หลังการปลูก ไรดูดกินน้้าเลี้ยงใบ
เป็นสีขาวซีดจนถึงน้้าตาล ใบแห้งกรอบ ร่วงหล่น
ไป และตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

14 – 30 วัน ปานกลาง อายุ 2 - 3 เดือนหลังการปลูก ใบเป็นจุดด่างขาว 
ขยายบริ เวณกว้างเ พ่ิมมากขึ้น ใบเริ่มเป็นสี
น้้าตาลหรืออาจร่วงหล่น 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย
ธรรมชาติ 

ระยะเวลาที่
ได้รับ

ผลกระทบ 

ระดับความรุนแรง 
(มาก/ปานกลาง/

น้อย) 

ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 
ความสามารถในการ

ฟื้นฟู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 วันขึ้นไป มาก  อายุ 2 - 3 เดือนหลังการปลูก และไม่มีฝน
หรือไม่สามารถให้น้้าได้ ใบเป็นจุดด่างขาว ขยาย
บริเวณกว้างเพ่ิมมากขึ้น และใบเป็นสีขาวซีด
จนถึงเป็นสีน้้าตาลและร่วงหล่น 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

แมลง
ศัตรูพืช

(เพลี้ยแป้งสี
ชมพู) 

30 วัน มาก อายุ 1 เดือนหลังการปลูก พบเพลี้ยแป้งดูดกิน
น้้าเลี้ยงบริเวณยอด ท้าให้ยอดหดสั้น หงิกงอ ใบ
ล่างพบเชื้อราด้าปกคลุม มีผลต่อการเจริญเติบโต 
อาจท้าให้ต้นมันส้าปะหลังตายได้ 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

30 วันขึ้นไป มาก อายุ 1 เดือนหลังการปลูก พบเพลี้ยแป้งดูดกิน
น้้าเลี้ยงบริเวณยอด ท้าให้ยอดหดสั้น หงิกงอ ใบ
ล่างพบเชื้อราด้าปกคลุม ชะงักการเจริญเติบโต 
ต้นมันส้าปะหลังตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

30 วัน ปานกลาง อายุ 2 - 3 เดือนหลังการปลูก พบเพลี้ยแป้งดูด
กินน้้าเลี้ยงบริเวณยอด ท้าให้ยอดหดสั้น หงิกงอ 
อาจพบเชื้อราด้าปกคลุมบางส่วน แต่สามารถ
เจริญเติบโตได้ 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

แมลง
ศัตรูพืช

(เพลี้ยหอย
เกล็ด) 

30 วัน ปานกลาง อายุ 3 - 5 เดือนหลังการปลูก พบเพลี้ยหอยดูด
กินน้้าเลี้ยงบริเวณล้าต้น เริ่มมองเห็นล้าต้นเป็นสี
ขาว และอาจลามไปถึงใบ  

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

30 วัน มาก อายุ 1-3 เดือนหลังการปลูก พบเพลี้ยหอยดูด
กินน้้าเลี้ยงบริเวณล้าต้นลามไปถึงใบและยอด 
ท้าให้มองเห็นล้าต้นเป็นสีขาว ซึ่งถูกปกคลุมด้วย

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ล าดับ ชนิดพืช ประเภทภัย
ธรรมชาติ 

ระยะเวลาที่
ได้รับ

ผลกระทบ 

ระดับความรุนแรง 
(มาก/ปานกลาง/

น้อย) 

ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 
ความสามารถในการ

ฟื้นฟู 
เพลี้ยหอย ใบเป็นสีน้้าตาล ล้าต้นแห้งและตาย 

โรคใบด่าง 
สาเหตุโรค  

Sri Lankan 

cassava 

mosaic 

(SLCMV)  

สามารถพบ
โรคได้ทุกระยะ
การ
เจริญเติบโต 
 

มาก มีอาการใบด่าง ยอดแตกใหม่แสดงอาการด่าง 
ต้นแคระแกร็น ใบเสียรูปทรง ไม่ให้ผลผลิต หรือ 
ผลผลิตเสียหาย 80-100 เปอร์เซ็นต์  ขึ้นกับอายุ
ของพืช เมื่อพบต้นเป็นโรคต้องท้าลายทิ้งทันที  

 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

โรคพุ่มแจ้ สามารถพบ
โรคได้ทุกระยะ
การ
เจริญเติบโต 

มาก มีอาการพุ่มแจ้ ใบเล็กลดรูป ข้อถี่สั้น ท่อล้าเลียง
เปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล เปอร์เซ็นต์แป้งลดลง เมื่อ
พบต้นเป็นโรคต้องท้าลายทิ้งทันที  

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

โรคโคนเน่า
หัวเน่า 

30 วัน 
 

มาก มันส้าปะหลังแสดงอาการใบเหลืองทั้งต้นและ
เหี่ยว หัวเน่า โคนต้นเน่า ยืนต้นตาย  

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

 

หมายเหตุ : ประเภทของภัยธรรมชาติได้แก่ น้้าท่วม ภัยแล้ง การระบาดของศัตรูพืช 

 

 

 



ผลกระทบที่พืชได้รับเนื่องจากภัยธรรมชาติ (พืชไร่ อายุยาว) 

ปาล์มน  ามัน 

 

ล าดับ ชนิดพืช ประเภท
ธรรมชาติ 

ระยะเวลาที่
ได้รับผกระทบ 

ระดับความรุนแรง 
(มาก/ปานกลาง/น้อย) 

ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 
ความสามารถในการฟื้นฟู 

8 
 

ปาล์ม
น้้ามัน 
 
 

ภัยแล้ง 30 -90 วัน ปานกลาง 
 

อายุ 1-3 ปี ปากใบปิด สร้างอาหารน้อยลง ใช้
อาหารที่สะสมในล้าต้น การเจริญของมัดท่อน้้า
อาหารลดลง ชะงักการเจริญเติบโต  

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

90 วันขึ้นไป มาก อายุ 1-3 ปี มีอาการปากใบปิด สร้างอาหาร
น้อยลง ใช้อาหารที่สะสมในล้าต้น การเจริญของ
มัดท่อน้้าอาหารลดลง ชะงักการเจริญ เติบโต ใบ
ยอดไม่คลี่ ใบล่างเหี่ยว แผ่นใบห่อตัว สลดและ
แห้งตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 

 
 

30 – 90 วัน 
 
 

ปานกลาง 
 

อายุมากกว่า 3 ปี ปากใบปิด สร้างอาหารน้อยลง  
ชะงักการเจริญเติบโต ใบยอดไม่คลี่ ทางใบหักพับ 
ผลผลิตลดลง 20-50 เปอร์เซ็นต์  

สามารถฟ้ืนฟูได้ 

90 วันขึ้นไป ปานกลาง อายุมากกว่า 3 ปี ขาดน้้ามากกว่า 90 วัน ปากใบ
ปิด สร้างอาหารน้อยลง ใช้อาหารที่สะสมในล้า
ต้น ชะงักการ เจริญเติบโต  ใบยอดไม่คลี่ ทางใบ
หักพับ ใบล่างเกิดความเสียหายและแห้ง ผลผลิต
ลดลง 50-80%  

สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 

น้้าท่วม 15 วันขึ้นไป 
 

ปานกลาง 
 

อายุ 1-3 ปี  น้้าท่วมขังเฉพาะโคนต้นสามารถ
ฟ้ืนฟูตัวเองได้หลังน้้าลดแล้ว 30 วัน 

สามารถฟ้ืนฟูได้ 



ล าดับ ชนิดพืช ประเภท
ธรรมชาติ 

ระยะเวลาที่
ได้รับผกระทบ 

ระดับความรุนแรง 
(มาก/ปานกลาง/น้อย) 

ลักษณะความเสียหาย/อาการ ระยะเวลา/ 
ความสามารถในการฟื้นฟู 

 15 วันขึ้นไป มาก อายุ 1-3 ปี  น้้าท่วมขังถึงยอด ส่วนทะลายที่ออก
ในช่วงนั้นเน่าเสียหายทั้งหมด  ต้นปาล์มน้้ามัน
ส่วนใหญ่ตาย 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

น้้าท่วม 30–60 วัน ปานกลาง อายุมากกว่า 3 ปี- เริ่มแสดงอาการใบเหลือง การ
ขาดธาตุอาหาร รากบางส่วนเสียหายทะลายที่ถูก
น้้าท่วมจะเน่าเสียหายทั้งหมด ทะลายที่อยู่สูงกว่า
ระดับน้้าจะเริ่มฝ่อและเน่าก่อนที่จะสุกเก็บเกี่ยว
ได้  

สามารถฟ้ืนฟูได้ 
 

 มากกว่า 60 วัน มาก อายุ มากกว่า 3 ปี ต้นทรุดโทรม ผลิตทางใบใหม่
ได้น้อยมาก หรือไม่ผลิตทางใบเพ่ิม ใบปาล์ม
น้้ามันเหลือง ใบล่างแห้ง  เนื่องจากระบบรากถูก
ท้าลาย  ผลผลิตทะลายจะเสียหายเกือบทั้งหมด 

ไม่สามารถฟ้ืนฟูได้ 

 

 




