ศึกษาระบบการปลูกพืชอย่ างยัง่ ยืนในพื้นที่เสี่ ยงภัยดินถล่ มในจังหวัดสตูล
ชนินทร์ ศิริขนั ตยกุล1 ซ่ อนกลิน่ แก้ วสด1 นิภา หมื่นเมือง1

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาระบบการปลู กพื ช อย่า งยัง่ ยื นในพื้ นที่ เ สี่ ย งภัย ดิ นถล่ ม ในจัง หวัด สตู ล ได้ค ัด เลื อกพื้ น ที่
ดาเนินการ หมู่ที่ 5 (บ้านน้ าร้อน) ตาบลทุ่งนุย้ อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเข้าร่ วม คือ นายอินทร์
คาหล้า ซึ่ งงานวิจยั นี้ ดาเนินการเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงนิ เวศน์เกษตร เพื่อใช้ในการจัดระบบ
การผลิตพืชในพื้นที่ดินถล่ม และเพื่อศึกษารู ปแบบระบบการผลิตพืชที่เหมาะสมในพื้นที่เสี่ ยงภัยและประสบภัย
ดิ นถล่ม ผลการดาเนิ นงาน ตลอดระยะเวลาการวิจยั ไม่พบการถล่มของดิ นหรื อการสไลด์ตวั ของหน้าดิ น
เนื่ องจากพื้นที่แปลงปลูกมีพืชปลูกขึ้ นเต็มพื้นที่ และมีพืชที่ข้ ึ นปกคลุมหน้าดิน และในการดาเนิ นการ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตพืช ซึ่ งแปลงดังกล่าวมีการปลูกไม้ผลยืนต้น ได้แก่ ทุเรี ยน มังคุด ลองกอง ขนุน และ
แนะนาให้เกษตรกรปลูกพืช ในพื้นที่ที่อาจไม่ใช้ประโยชน์ เช่น เป็ นที่ช้ืนแฉะ เนื่องจากเคยเป็ นทางน้ าไหล แต่มี
ความสมบูรณ์ การปลูกพืชผัก โดยเฉพาะพืชผักอายุส้ นั เพื่อเป็ นอาหารและเป็ นรายได้ อีกทั้งยังใช้เป็ นพืชคลุม
ดินได้ ทาให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการปลูกพืช เพิ่มขึ้น และยอมรับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และ
สามารถนาไปปรับใช้ได้
คาสาคัญ: ระบบการปลูกพืช พื้นที่เสี่ ยงภัย ดินถล่ม

1

กลุ่มวิชาการ สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

คานา
ดินถล่มเป็ นภัยพิบตั ิที่เกิ ดจากมวลดิ นและหิ นที่ไหลมาตามลาดเขาที่ ขาดเสถียรภาพ เกิ ดการเคลื่อนที่
อย่างรวดเร็ วจากอิทธิ พลของแรงโน้มถ่วงของโลก โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันสู ง ซึ่ งเหตุการณ์ดินถล่มที่
เกิ ดขึ้ นในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้ นที่ ภาคใต้ ส่ วนใหญ่มกั เกิ ดจากพายุฝนที่ ตกหนักต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน
น้ าฝนที่มีปริ มาณมากซึ มลงไปในดิ น ทาให้น้ าในดินมีปริ มาณเพิ่มขึ้ น ซึ่ งเมื่อถึงจุดอิ่มตัว ความสามารถอุม้ น้ า
แรงยึดเกาะระหว่างมวลดิ นลดลงและน้ าหนักของดินเพิ่ม แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดินลดลง จึงเกิดการ
เลื่อนไหลของมวลดิ นและหิ น ทาให้เกิดดินถล่ม โดยพื้นที่เสี่ ยงภัยมักเป็ นพื้นที่อยู่ตามลาดเขาหรื อที่ ลุ่มติดกับ
ภูเขา(กรมทรัพยากรธรณี , 2549)
สตูลเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่ อยู่ชายฝั่ งตะวันตกของภาคใต้ตอนล่าง มีพ้ืนที่ทาการเกษตร 714,615ไร่ พื้นที่
ปลูกส่ วนใหญ่เป็ นยางพารา ไม้ยืนต้น ไม้ผล นาข้าว และอื่นๆ สภาพพื้นที่มีความหลากหลาย เกษตรกรส่ วน
ใหญ่ทาการเกษตรแบบผสมผสานแต่ละครัวเรื อน สภาพพื้นที่ดอนเกษตรกรมักปลูกยางพารา ไม้ผลหรื อไม้ยืน
ต้น ส่ วนที่ ลุ่มปลูกข้าว หรื อพืชผัก หรื อพืชร่ วม ได้แก่ ข้าว พืชผัก พืชไร่ เช่ น ข้าวโพดหวาน ถัว่ ลิสง เป็ นต้น
ลักษณะการปลุกพืชแบบผสมผสานนั้น พืชในระบบเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กบั นิ เวศวิทยาและสภาพแวดล้อม
ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อการเจริ ญเติ บโต ผลผลิ ต พื ช ปั จจุ บันปั ญหาภาวะโลกร้ อนและการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็ นปั ญหาสาคัญที่ ส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และระบบนิ เวศน์ โดยเฉพาะภาค
เกษตรกรรม อุณหภูมิที่สูงขึ้น น้ าท่วม/ภัยแล้ง ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
ปั ญหาฝนตกติ ดต่ อกันเป็ นระยะเวลานาน ในพื้ นที่ จงั หวัดสตู ล มักเกิ ดขึ้ นทุกปี โดยเฉพาะเดื อน
กันยายน-ธันวาคมจะมีฝนตกต่อเนื่ องและมีปริ มาณน้ าฝนมาก ส่ งผลกระทบในหลายๆพื้นที่ เช่น ในที่ ราบลุ่ม
เกิดน้ าท่วมซ้ าซาก พื้นที่ลาดชันก็เกิดปั ญหาการชะล้างผิวหน้าดิน จนเกิดดินถล่มในบางพื้นที่ เนื่ องจากปั ญหา
การตัดไม้ทาลายป่ า เพื่อนาที่ดินมาปลูกพืชทากิน การปลูกพืชในพื้นที่สูงและลาดชันของเกษตรกร จะเป็ นการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยางพาราและปาล์มน้ ามัน โดยพืชดังกล่าวมีระบบรากตื้น เมื่อมีฝนตกลงมาในปริ มาณมาก
ติดต่อกันหลายวัน อาจทาให้ดินเกิดการเลื่อนไหล ถล่มลงมาจากพื้นที่สูง โดยจะพาต้นไม้ต่างๆ ที่ปลูกอยู่ลงมา
ด้วย
การนาระบบการปลูกพืชอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่เสี่ ยงภัยดินถล่ม มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก การมีแนวทาง
ที่ สามารถปรับใช้การปลูกพืชในพื้นที่ ลาดชัน จึ งควรปลูกพืชที่ มีระบบรากลึกและมีทรงพุ่มใหญ่เล็กสลับกัน
เพื่อลดแรงของน้ าฝน ไม่ให้กระทบผิวดินโดยตรง แต่จะผ่านทรงพุ่มลงมาก่อนถึงพื้นดิน ในชั้นระดับล่างจะมี
การปรับพื้นที่ ให้เกิ ดการชะลอความเร็ ว เพิ่มระยะทางการไหล เพื่อให้น้ าซึ มลงในดิ นให้มากขึ้ น และโดยการ
อนุรักษ์ดินและน้ าในการจัดการกับพื้นที่เสี่ ยงภัยดินถล่ม เนื่ องจากหากเกิดปั ญหาดังกล่าว จะทาให้การผลิตพืช
ในพื้นที่ ประสบปั ญหาทั้งในด้านผลผลิตและคุณภาพ ส่ งผลถึงรายได้ทางการเกษตรของเกษตรกรด้วย จึ งได้
ดาเนิ นการศึ กษาวิจยั เพื่อศึกษารู ปแบบและจัดระบบการผลิตพืชที่ เหมาะสมในพื้นที่ เสี่ ยงภัยดินถล่ม ในพื้นที่
จังหวัดสตูล ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีขอ้ มูลและความเข้าใจในการผลิตพืชในพื้นที่ดงั กล่าว
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. แบบสัมภาษณ์เกษตรกร เรื่ อง การสารวจและวิเคราะห์ระบบนิ เวศน์เกษตรในพื้นที่เสี่ ยงภัยดินถล่ม
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
2. พันธุ์พืช เพื่อป้ องกันการชะล้างหน้าดิ น เช่ น แฝก ตะไคร้ ไม้พุ่ม และพืชผักต่างๆ เพื่อการบริ โภค
และเป็ นรายได้
3. ปุ๋ ยเคมี สู ตรต่างๆ เช่น 15-15-15 8-24-24 13-13-21
4. กล้องบันทึกภาพ
5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
วิธีการ
1. สารวจข้อมูลพื้นฐานนิเวศน์เกษตรในพื้นที่เสี่ ยงภัยดินถล่ม จังหวัดสตูล
2. สารวจระบบการผลิตพืช สภาพพื้นที่ สภาพทางเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่
3. เก็บข้อมูลพื้นฐาน ผลกระทบที่เกิดขึ้น และปัญหาของเกษตรกร
4. เก็บข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ และอื่นๆ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2558
สถานที่ดาเนินการ หมู่ที่ 4 (บ้านน้ าร้อน) ตาบลทุ่งนุย้ อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ผลการทดลองและวิจารณ์
ข้ อมูลพื้นฐานจังหวัดสตูล(ข้ อมูลทุตยิ ภูม)ิ
จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ ท้ งั หมด 1.7 ล้านไร่ (2,807.52 ตารางกิ โลเมตร) พื้นที่ ทาการเกษตร 714, 615 ไร่
มีประชากรทั้งหมด 2.8 แสนล้านคน ปัจจุบนั แบ่งการปกครองออกเป็ น 7 อาเภอ คือ
อาเภอ
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1. เมืองสตูล
802.57
2. ละงู
380.35
3. ควนกาหลง
452.33
4. ทุ่งหว้า
532.08
5. ควนโดน
220.8
6. ท่าแพ
209.32
7. มะนัง
210.07
รวม
2,807.52
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แผนที่ จังหวัดสตูล

ภาพที่ 1 แสดงอาณาเขตการปกครองของจังหวัดสตูล
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

อาณาเขตที่ต้งั
อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง และอาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซี ย
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซี ย
ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย โดยมีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันคาราคีรีเป็ นเส้นกั้น
อาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซี ย

ลักษณะภูมปิ ระเทศ
พื้นที่ ทางทิ ศเหนื อและทิ ศตะวันออก เป็ นเนิ นเขาและภูเขาสู ง โดยมี เทื อกเขาสาคัญๆ คื อ เทื อกเขา
บรรทัดและ เทื อกสันกาลาคีรี พื้นที่ ลาดเอียงลงสู่ ทะเลด้านทิ ศตะวันตก และทิ ศใต้มีที่ราบแคบขนานไปกับ
ชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็ นป่ าชายเลน เป็ นจังหวัดที่ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน คงมีแต่ลาน้ าสายสั้นๆ

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล
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สภาพพื้นที่ ที่สารวจในจังหวัดสตูล เป็ นเชิ งเขา ลาดชัน ลาดเอียง และเป็ นที่ ลุ่มในบางพื้นที่ พบว่า มี
การพังทลายของดินในพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่ งเป็ นการปลูกพืชในแนวลาดชัน 3 ราย เป็ นการปลูกยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน โดยปลูกเป็ นพืชเชิ งเดี่ ยว ความเสี ยหายต่อพื้นที่ รายละครึ่ งไร่ ถึง 1 ไร่ โดยเกิ ดขึ้ นในปี 2555/56
อาจมีสาเหตุจากมีฝนตกติ ดต่อกันหลายวันในช่วงก่อนเกิ ดเหตุดงั กล่าว ที่ ทาให้ดินมีน้ ามาก มีน้ าหนักมากขึ้ น
จึงทาให้เกิดการพังทลาย
ลักษณะภูมอิ ากาศ
ภูมิอากาศเป็ นแบบร้อนชื้น ฝนตกชุก มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน และฤดูฝนตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.1-35.3 องศาเซลเซี ยส ความชื้ นสัมพัทธ์เฉลี่ย 80 % ปริ มาณฝน
ตกเฉลี่ยปี ละ 155.9 มิลลิเมตร ช่วงที่ฝนตกมากที่สุดได้แก่ เดือนสิ งหาคม กันยายน และพฤษภาคม ตามลาดับ
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริ มาณน้ าฝนรวมและจานวนวันฝนตกในรอบปี (2549-2558 ) และปริ มาณน้ าฝนสู งสุ ด(2555-2558)
ปี

ปริมาณนา้ ฝนรวม

จานวนวันฝนตก

ปริมาณนา้ ฝนสู งสุ ด

เมื่อวันที่

(มิลลิเมตร)

(วัน)

(มิลลิเมตร)

2558

2,773.7

172

138.2

27 กันยายน 2558

2557

2,496.6

179

61.4

4 ตุลาคม 2557

2556

2,213.1

178

120.0

9 มิถุนายน 2556

2555

2,190.2

172

76.0

10 กรกฎาคม 2555

2554

2,427.5

195

2553

2,549.2

205

2552

2,584.2

170

2551

2,418.9

177

2550

2,300.3

196

2549

2,079.4

174

ที่มาข้อมูล :สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล www.phuketmet.tmd.go.th

สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกตามฤดูกาล ฤดูฝนจะยาว เริ่ มตั้งแต่เดื อนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ในปี
2558 ปริ มาณน้ าฝนรวมตลอดปี 2,773.7 มิลลิเมตร จานวนวันฝนตกตลอดปี 172 วัน ปริ มาณฝนสู งสุ ด 138.2
มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558
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ทรัพยากรดิน
จังหวัดสตูลประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน และหน่วยแผนที่ดินต่างๆ แบ่งตามลักษณะพื้นที่ดงั นี้
พื้นที่ล่ ุม พบกลุ่มชุดดินที่ 2 5 6 7 10 13 14 16 17 22 25 และ 59 ซึ่ งพบในทุกอาเภอ ยกเว้นอาเภอมะนัง
ที่ไม่มีพ้ืนที่ลุ่ม กลุ่มชุดดินที่พบมากคือ กลุ่มชุดดินที่ 13 ดินเลนเค็มชายทะเลที่มีศกั ยภาพก่อให้เกิดเป็ นดินกรด
กามะถัน ปฏิกิริยาดินเป็ นกลางถึงด่าง การระบายน้ าเลวมาก ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสู ง มีพ้ืนที่ 202,991
ไร่ รองลงมาคือกลุ่มชุ ดดิ นที่ 6 ดิ นเหนี ยวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้ า ปฏิ กิริยาดิ นเป็ นกรดรุ นแรงมาก การ
ระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่า พื้นที่ 55,189 ไร่ กลุ่มชุดดิน 6sp/6 พื้นที่ 30,041 ไร่ พื้นลุ่ม
เหมาะสาหรับการปลูกข้าว
พื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดินชื้ น กลุ่มชุดดินที่พบได้แก่ 26 32 34 43 45 50 51 53 และ 60 พบว่ามีอยู่ในทุก
อาเภอในจังหวัดสตูล กลุ่มชุดดินที่พบมากคือ 45B ลักษณะดินเป็ นดินตื้นถึงลูกรัง เศษหิ นหรื อก้อนหิ น ปฏิกิริยา
ดิ นเป็ นกรดจัด ระบายน้ า ดี ถึงดี ปานกลางความอุ ด มสมบู ร ณ์ ต่ า มี ค วามลาดชัน 2-5% มี พ้ื นที่ 129,994 ไร่
รองลงมา 53C ซึ่ งเป็ นดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหิ นพื้น ลูกรังหรื อเศษหิ น ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัด การระบาย
น้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่า มีความลาดชัน 5-12 %
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้ อนหรื อพื้นที่ภูเขา ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 62 ซึ่ งเป็ นพื้นที่ลาดชันเชิ งซ้อนที่มีความ
ลาดชันมากกว่า 35% พื้นที่บริ เวณนี้ ยงั ไม่มีการศึกษา เนื่ องจากสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสู งไม่เหมาะสาหรับ
ทาการเกษตร
การใช้ ประโยชน์ ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดสตูล พบว่ามีการคล้ายคลึงกัน ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า พื้นที่ปลูกพืชมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั ทุกอาเภอของจังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ ปลูกยางพารารวมเพิ่ มขึ้ น เนื่ องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของราคายางพาราทาให้เกษตรกรเปลี่ยนพืชปลูกจากนาข้าวหรื อไม้ผลมาเป็ นยางพาราหรื อปาล์มน้ ามัน
ซึ่ งสอดคล้องกับพื้นที่ปลูกข้าว และไม้ผลลดลง ที่เหลือเป็ นการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ ามัน และพืชผัก พืช
ไร่ ซึ่ งพื้นที่ปลูกมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
แหล่ งน้า
สภาพแหล่งน้ าในพื้นที่ เกษตรกรใช้น้ าจากน้ าตกปาหนัน เป็ นคลองไหลลงมาผ่านหมู่บา้ น แต่ในบาง
ปี ที่มีปริ มาณน้ าไหลหลาก จะมีดินทรายที่น้ าพัดจากด้านบนที่สูงกว่า ทาให้คลองตื้นเขิน เกิดเป็ นเนิ นทราย และ
บางสายเกิดการพังทลายของพื้นที่สวนและตลิ่ง จนเกือบถึงถนนของหมู่บา้ น
การคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์เกษตรในพื้นที่เสี่ ยงภัยดินถล่ม จังหวัด
สตูล ในพื้นที่หมู่ที่ 4 (บ้านน้ าร้อน) ตาบลทุ่งนุย้ อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีขอ้ มูลการสารวจพื้นที่ใน
จังหวัดสตู ล เพื่ อคัดเลื อกพื้ นที่ เกษตรกร และระบบการปลู กพื ช ที่ มีความเหมาะสมและมี ค วามสนใจร่ วม
ดาเนิ นการ โดยมีการชี้ แจงโครงการดังกล่าวกับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่ วม โดยในเบื้องต้นได้มีการสารวจและ
สอบถามข้อมูลพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสตูลใน 6 อาเภอ(จาก 7 อาเภอ) จากการสารวจ พื้นที่ อ.ควนกาหลง และ
อ.มะนัง จ.สตูล สามารถดาเนิ นการงานวิจยั ฯ เนื่ องจากมีการประกาศจากหน่ วยงานป้ องกันภัย ให้เป็ นพื้นที่
เสี่ ยงภัยดินถล่ม
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สถานที่
อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ข้ อมูลพื้นที่
- ม.3,4,5,6 ต.ทุ่งนุย้ มีลกั ษณะเป็ นภูเขา มีการปลูกยางพาราและไม้ผล
- ม.5,6,8,11 ต.ควนกาหลง พื้นที่มีลกั ษณะเป็ นควนสู ง มีการปลูกยางพาราและไม้ผล

ในช่ วงแรกการดาเนิ นการปี 2556/2557(ไตรมาส 1 และ 2) ในพื้นที่ จงั หวัดสตู ลทั้งจังหวัด รวมถึ ง
อาเภอควนกาหลงอยู่ในช่ วงฤดู ฝน มี ฝนตกและหยุดตกอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ไม่สามารถดาเนิ นการต่ างๆ ได้
โดยสะดวก โดยเฉพาะไม่สามารถเตรียมการวิจยั ในช่วงเวลาดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ในช่ วงแรกของการดาเนิ นงาน(ปี 2556/57) ได้ประสานงานไว้กบั เกษตรกรร่ วมโครงการเดิม คื อ
นายบลเหล๊าะ ใจดี ม.5 ต.ทุ่งนุย้ อ.ควนกาหลง ซึ่ งมีการทาสวนยางปลูกใหม่ อายุ 2 ปี และปลูกพืชผสมผสาน
ในสวนยางดังกล่าว ได้แก่ สะตอ กล้วย พริ ก ในเบื้องต้นคาดว่าจะได้ทาการทดสอบการปลูกพืชที่ เป็ นรายได้
ก่อนเปิ ดกรี ดยางพารา ร่ วมกับการปลูกพืชคลุมดินหรื อพืชที่มีระบบรากป้ องกันเหตุดินถล่ม แต่ต่อมาเกษตรกร
ดังกล่าว ไม่สามารถร่ วมโครงการได้ เนื่องจากมีภารกิจในด้านบริ หารการศึกษา(ดารงตาแหน่งรองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาเอกชนมุสลิมในพื้นที่) จึงได้เสนอเกษตรกรรายใหม่ร่วมโครงการ คือ นายอินทร์ คาหล้า ซึ่ งมีการ
ปลูกพืชผสมผสาน สวนไม้ผล ได้แก่ เงาะ ทุเรี ยน มังคุด ลองกอง จาปาดะ และอื่นๆ และทาสวนยาง
และจากการสัมภาษณ์เกษตรกรร่ วมโครงการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน มีขอ้ มูล
รายละเอียดต่างๆ ดังภาคผนวก
ซึ่ งพบว่า นายอินทร์ คาหล้า เกษตรกรใน ต.ทุ่งนุย้ มีพ้ืนที่ ถือครองและทาการเกษตรเป็ นที่อยู่อาศัย 1
ไร่ 2 งาน บ่อปลา 1 งาน แปลงไม้ผลไม้ยืนต้นและแปลงยางพารา 37 ไร่ รวมเป็ น 38 ไร่ 3 งาน นอกเหนื อจาก
การทาสวนยางพารา มีการปลูกทุเรี ยน มังคุด ลองกอง มะละกอ กล้วย และสะตอ สภาพพื้นที่ สวนไม้ผลและ
ยางพารา เป็ นที่เชิงเขาลาดชัน ราบลุ่ม และมีบางส่ วนของพื้นที่ใกล้น้ าตก มีสายน้ าไหลผ่านระหว่างแปลงไม้ผล
กับแปลงยางพารา ใช้น้ าประปาภูเขาทาการเกษตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ แต่มีปัญหาเรื่ องความสมบูรณ์ของ
ต้นพืชและปัญหาโรคและแมลง โดยเฉพาะทุเรี ยน ซึ่ งปลูกมาเป็ นเวลานาน อายุมาก ต้นโทรมและให้ผลผลิตต่า
ได้แลกเปลี่ยนและปรับการปฏิบตั ิดูแลรักษาต้นพืช(จากเดิมมีการปฏิบตั ิตามวิธีเกษตรกร) ให้สามารถดาเนิ นการ
ได้อย่างเหมาะสม ร่ วมกับการปลูกใหม่ทดแทนต้นเดิ ม ดาเนินการปลูกและปฏิบัติดูแลรั กษาพื ชเป็ นชั้ นต่ างๆ
ได้ แก่ ชั้นล่ าง เช่ น พืชสมุนไพร:หัว ต้ น ใบ ชั้นกลาง เช่ น ไม้ ผล/ไม้ ยืนต้ นขนาดกลาง และชั้นบน เช่ น ไม้ ผล/ไม้
ยืนต้ น หรื อไม้ ป่า ตามแนวระดับความชันของพื้นที่ซึ่งมีระดับความลาดเทต่ างๆ กัน ร่ วมกับการปลูกพืช พร้อม
ทั้งการปลูกพืชคลุมดิ นหรื อพืชที่มีระบบรากป้ องกันเหตุดินถล่ม และได้ สนับสนุนพันธุ์พืชและปั จจัยการผลิต
เกษตรกรมีการปลูกพืชจาพวกผักเพื่อบริ โภค นอกเหนื อจากพืชปลูกหลักไม้ผลเพื่อจาหน่ ายตามฤดูกาล และ
ปลูกพืชที่มีรากแผ่กระจาย เช่น ตะไคร้ พืชคลุม ไม้พุ่มในพื้นที่ลาดเอียงเพื่อป้ องกันการชะล้างหน้าดินในกรณี
ฝนตกหนักในพื้นที่
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วิจารณ์ ผล
ในปี 2553/54 มีเหตุการณ์ดินถล่มในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งนุ ย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยเป็ นพื้นที่ ปลูก
ยางพาราบนไหล่เขาที่มีความลาดชันของนายบลเหล๊าะ ใจดี (เกษตรกรรายแรกที่ขอถอนตัว) โดยมีพ้ืนที่ ที่ดิน
ไหลลงมาประมาณหนึ่ ง ไร่ ซึ่ งในช่ วงปี ดังกล่าว(ตารางที่ 1) พื้นที่ มีปริ มาณน้ าฝนต่อปี รวม 2,427.5-2,549.2
มิลลิ เมตร และมี จานวนวันฝนตกรวม 195-205 วัน และในปี ที่ ดาเนิ นการวิจยั ระหว่างปี 2556-2558 พื้ นที่ มี
ปริ มาณน้ าฝนต่ อปี รวม 2,213.1-2,773.7 มิ ลลิ เมตร และมี จานวนวันฝนตกรวม 172-179 วัน แต่ ไ ม่มีค วาม
เสี ยหายของพื้นที่และแปลงเกษตรจากดินถล่ม ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากแม้ว่าในปี ที่ทาการวิจยั ปี 2556-2557 อาจมี
ปริ มาณน้ าฝนรวมน้อยกว่าหรื อใกล้เคี ยงกับปี 2554/55 และในปี 2558 จะมีปริ มาณน้ าฝนรวมมากกว่า แต่ช่วง
หลังนั้น มีจานวนวันฝนตกรวมน้อยกว่า และอาจน้อยกว่าในปี ที่เกิดดินถล่มในช่วงเดือนเดียวกัน อีกทั้งจากการ
ดาเนิ นงานเกษตรกรได้มีการปลูกพืชต่างๆ ที่ จะสามารถรักษาและเกาะยึดหน้าดิ นไว้ และปลูกพืชที่ จะปกคลุม
หน้าดินไว้ในกรณี ที่มีฝนตกหนักและมีน้ าขังในบางจุดหรื อไหลผ่านในบางช่วงได้
สรุ ปผลการทดลอง
ปั ญ หาดิ น ถล่ ม มี ส าเหตุ มาจากฝนที่ ต กหนักอย่า งต่ อ เนื่ อ งติ ด ต่ อกันหลายวัน ปริ ม าณน้ า ฝนมาก
ปริ มาณน้ าในดิ นเพิ่มขึ้ น ความสามารถในการอุม้ น้ าและการยึดเกาะของดิ นลดลง และจากน้ าหนักของดิ นที่
เพิ่มขึ้น แรงต้านการเลื่อนไหลของดินลดลง จึงเกิดการไหล เกิดการถล่มของดินและหิ น โดยพื้นที่เสี่ ยงภัย จะ
เป็ นพื้นที่ลาดเชิงเขาหรื อที่ลุ่มติดกับภูเขา
แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชในพื้นที่ลาดชันเชิ งเขา โดยปรับ
สภาพพื้นที่ให้มีการชะลอความเร็ ว เพื่อให้น้ าฝนซึ มลงดิ นได้มากขึ้ น ร่ วมกับการปลูกพืชที่มีระบบรากลึกและ
พืชคลุมดิ น เพื่อรั กษาหน้าดิ นไม่ให้เกิ ดการชะล้าง และการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาระบบการผลิตพืชให้ยงั่ ยืน โดยในพื้นที่ ดาเนิ นการ
จากรายได้ที่ได้รับจากพืชหลักเพียงอย่างเดี ยว ก็มีการนาพืชอื่นๆ ปลูกร่ วม เพื่อเพิ่มรายได้ ในช่วงที่พืชหลักยัง
ไม่มีรายได้ และเพื่อป้ องกัน(ประกัน) ความเสี่ ยงจากราคาพืชหลักที่ ไม่แน่ นอนหรื อเกิ ดความเสี ยหายกับพื ช
รายได้หลัก เนื่ องจากปั ญหาต่างๆ เช่ น การเข้าทาลายของโรค แมลง หรื อเกิดดิ นถล่ม ซึ่ งหากมีหรื อได้มีการ
ดาเนินการดังกล่าว จะทาให้เกิดความยัง่ ยืนในการประกอบอาชีพทาการเกษตรในพื้นที่เสี่ ยงภัยดินถล่ม ต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
กรมทรัพยากรธรณี . 2549. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาหาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากภัย
ดินถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กรุ งเทพมหานคร.
กรมทรัพยากรธรณี . 2554. แผนที่เสี่ ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน จังหวัดตรัง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม กรุ งเทพมหานคร. 59 หน้า. สื บค้นได้จาก
http://www.dmr.go.th/images/article/freetemp/article_20110801154110.pdf
นิรนาม. มปป.. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2557-2560.
สานักบริ หารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กระทรวงมหาดไทย. 44 หน้า. สื บค้นได้จาก
http://www.osmsouth-w.moi.go.th/all-article.php?l=th
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ภานุ วสั น์ เขี ยวสลับ และปิ ยพงษ์ ทองดี นอก. 2557. การประเมิ นพื้ นที่ เสี่ ยงภัยดิ นถล่มโดยการประยุกต์ใช้
เทคนิ ควิธีดชั นี ปัจจัยร่ วมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื้นที่ ลุ่มน้ าห้วยแม่สรอย จังหวัดแพร่ .
ปัญหาพิเศษระดับปริ ญญาโท คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร. 8 หน้า
ศริ นณา ชู ธรรมธัช ทวี แจ่ มจันทร์ บุ ญพา ชู ผอม บุ ญณิ ศา ฆังคมณี นันทิ การ์ เสนแก้ว อภิ ญญา สุ ร าวุธ
อาริ ยา จูดคง ลักษมี สุ ภทั รา ชนินทร์ ศิริขนั ตยกุล และอุดร เจริ ญแสง. 2556. รายงานผลงานเรื่ องเต็ม
การทดลองสิ้ นสุ ด ปี 2556 การทดลองสารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิ ตพื ชภายใต้ระบบเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยงในจังหวัดสตู ล. ส านักวิจยั แลพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัด สงขลา
กรมวิชาการเกษตร.
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ภาคผนวก
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรร่ วมโครงการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่ อ-สกุล นายอินทร์ คาหล้า
เพศ ชาย
อายุ 67 ปี
สมาชิกในครัวเรื อน 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน
เพศชาย อายุ 20-40 ปี 1 คน อายุมากกว่า 60 ปี 1 คน
เพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี 1 คน
อาชีพ ทาการเกษตร(2 คน)/รับราชการ(1 คน)
ประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพ(การเกษตร) 30 ปี
ตอนที่ 2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์เกษตรของเกษตรกร
2.1 ข้ อมูลด้ านสภาพพื้นที่และสภาพภูมอิ ากาศ
2.1.1 ลักษณะพื้นที่
1) สภาพพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เนินเขา ลาดชัน 15-20% (U4)
การเกิดดินถล่ม ดินถล่มไม่เกิน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี (S1)
แหล่งน้ า ประเภท ปะปาภูเขา (R)
2) ลักษณะดิน
ดินร่ วน 70% (L)
ดินร่ วนทราย 30% (SL)
3) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
สู ง (H)
4) การระบายน้ าของดิน
สู ง (H)
5) การอุม้ น้ าของดิน
ปานกลาง (M)
6) ดินมีปัญหา
ปกติ (N)
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2.1.2 สภาพภูมิอากาศ
2.1.2.1 สภาพอากาศทัว่ ไป
สภาพภูมอิ ากาศ
1. ฤดูกาล
- ฤดูร้อน
- ฤดูฝน
- ฤดูหนาว
2. ฝนทิ้งช่วง/แล้ง
3. ฝนชุก
4. อุณหภูมิต่า
5. อุณหภูมิสูง
6. น้ าท่วม
7. ดินถล่ม

ปัจจุบัน
เดือน

เดือน

กุมภาพันธ์
พฤษภาคม
ธันวาคม
กันยายน
พฤศจิกายน
กุมภาพันธ์
ตุลาคม
กันยายน

เมษายน
พฤศจิกายน
มกราคม
ตุลาคม
ธันวาคม
เมษายน
ธันวาคม
พฤศจิกายน

อดีต(3-5 ปี ที่ผ่านมา)
เดือน
เดือน
มีนาคม
พฤษภาคม
มกราคม
กันยายน
ธันวาคม
มีนาคม
กันยายน
กันยายน

2.1.2.2 จานวนวันฝนตก ปริ มาณน้ าฝน และความเสี ยหายจากดินถล่มที่ผา่ นมา
จานวนวันฝนตก
ปริมาณนา้ ฝน
ความเสี ยหาย
ดินถล่ ม
ดินถล่ ม
ติดต่ อกัน(วัน)
(มิลลิเมตร)
(เปอร์ เซนต์ )
<5
0-25
0
6-10
26-50
1-25
11-20
51-75
26-50
21-30
75-100
51-75

31-60
101-125
75-100
60-90
126-150

> 90
151-175
176-200
> 200
*ปริ มาณน้ าฝนรวมทั้งหมดที่ทาให้ดินถล่ม

2.2 ข้ อมูลระบบฟาร์ มในครัวเรื อน
2.2.1 กิจกรรมทางการเกษตรและการใช้ที่ดิน
2.2.1.1 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชไร่ นาเศรษฐกิจ
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เมษายน
ธันวาคม
กุมภาพันธ์
พฤศจิกายน
มกราคม
เมษายน
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน

ดินถล่ ม



1) ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชไร่ นาเศรษฐกิจ ในปัจจุบนั
กลุ่มพืช ชนิดพืช

พันธุ์

ยางพารา ยางพารา

RRIM
600

พื้นที่
ปลูก
(ไร่ )

ผลผลิต
(กก./พื้นที)่

รายได้
(บาท/พื้นที)่

8

1,000

50,000

ช่ วงการเจริญเติบโต
(เดือน)
วัน
ปลูก

วัน
ออกดอก

วัน
เก็บเกีย่ ว

ความสาคัญ*
อาหาร

รายได้



20 ปี ที่แล้ว

2) ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชไร่ นาเศรษฐกิจ ในอดีต 3-5 ปี ที่ผา่ นมา
กลุ่มพืช ชนิดพืช

พันธุ์

ยางพารา ยางพารา

RRIM
600

พื้นที่
ปลูก
(ไร่ )

ผลผลิต
(กก./พื้นที)่

รายได้
(บาท/พื้นที)่

8

1,000

40,000 80,000

ช่ วงการเจริญเติบโต
(เดือน)
วัน
ปลูก

วัน
ออกดอก

วัน
เก็บเกีย่ ว

ความสาคัญ*
อาหาร

รายได้



20 ปี ที่ผา่ นมา

2.2.1.2 ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ
1) ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ ในปัจจุบนั
กลุ่มพืช
ไม้ผล
เมืองร้อน

ชนิดพืช
1.ทุเรี ยน

2.มังคุด
3.เงาะ
4.ลองกอง

พืชผัก

1.ผักบุง้
2.ผักชีลอ้ ม

พืช
สมุนไพร

1.ข่า
2.ตะไคร้
3.ขมิ้น

พันธุ์
หมอนทอง
,ก้านยาว
,ชะนี
โรงเรี ยน
ตันหยงมัส
นางนวล
-

ช่ วงการเจริญเติบโต
(เดือน)
วัน
วัน
วัน
ปลูก ออกดอก เก็บเกีย่ ว

พื้นที่
ปลูก
(ไร่ )

ผลผลิต
(กก./พื้นที่)

รายได้
(บาท/พื้นที่)

4

500

10,000

-

-

4
2
1
1/4
1/4

1,000
1,000
1,000
100
100

10,000
10,000
7,000
1,000
5,000

ปี 2556
ปี 2556

-
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ความสาคัญ*
อาหาร

รายได้

กรกฎาคม





กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
















2) ข้อมูลด้านระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ ในอดีต 3-5 ปี ที่ผา่ นมา
กลุ่มพืช

ไม้ผล
เมืองร้อน

ชนิดพืช

1.ทุเรี ยน

2.มังคุด
3.เงาะ
4.ลองกอง

พืชผัก
พืช
สมุนไพร

1.ผักบุง้
2.คะน้า
1.ข่า
2.ตะไคร้
3.ขมิน้

พันธุ์

หมอนทอง
,ก้านยาว
,ชะนี
โรงเรี ยน
ตันหยงมัส
นางนวล
-

พื้นที่
ปลูก
(ไร่ )

ผลผลิต
(กก./
พื้นที)่

รายได้
(บาท/พื้นที)่

ช่ วงการเจริญเติบโต
(เดือน)

4

1,000

40,000

-

4
2
1
1/2
1/2

1,000
1,000
2,000
300
200

20,000
15,000
20,000
5,000
5,000

ปี 2556
ปี 2556

วัน
ปลูก

วัน
ออก
ดอก
-

-

ความสาคัญ*

วัน
เก็บเกีย่ ว

อาหาร

รายได้

กรกฎาคม





กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
















2.3 ข้ อมูลด้ านการเลีย้ งสั ตว์
2.3.1 กิจกรรมด้านปศุสตั ว์ ไม่มี
2.3.2 กิจกรรมด้านสัตว์น้ า
ชนิด
ปลานิล

จานวน
(ตัว)
500

จาหน่ าย
(ตัว)
200

รายได้
(บาท)
14,000

แหล่ งทีม่ า

แหล่ งอาหาร

ความสาคัญ

บ่ อนา้ (ไร่ )

ธรรมชาติ

ผลิตเอง

จากตลาด

อาหาร

รายได้

1/4

-



-





2.4 ข้ อมูลด้ านครัวเรื อน
2.4.1 ขนาดครัวเรื อน
2.4.1.1 พื้นที่ถือครอง 34 ไร่ 3 งาน
2.4.1.2 สัดส่ วนพื้นที่ถือครอง
1) ที่อยูอ่ าศัย 1 ไร่ 2 งาน
2) ที่ทาการเกษตร 37 ไร่
3) บ่อปลา 1งาน
2.4.1.3 ขนาดครัวเรื อน 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน
2.4.1.4 แรงงานในครัวเรื อน 2 คน
2.4.1.5 แรงงานนอกครัวเรื อน 2.4.1.6 สมาชิกในครัวเรื อนทางานนอกฟาร์ม 1 คน
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2.4.2 รายได้ครัวเรื อน แหล่งรายได้นอกภาคเกษตร ในปัจจุบนั และในอดีต 3-5 ปี ที่ผา่ นมา
แหล่ งรายได้
สมาชิกในครัวเรื อนส่งให้ใช้จ่าย

รายได้ (บาท/ครัวเรื อน/ปี )
ปัจจุบัน
อดีต 3-5 ปี ทีผ่ ่านมา
20,000
20,000

2.5 ข้ อมูลการปรับตัวของเกษตรกรและความช่ วยเหลือ
2.5.1 วิธีการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมในปี ต่อไปหลังประสบภัยดินถล่ม
- เปลี่ยนระบบการปลูกพืช 60%
- เปลี่ยนการจัดการดินน้ าปุ๋ ย 10%
- อื่นๆ ปลูกพืชเพิ่มเติมจากที่มีการปลูกเดิม(เพิ่มชนิดพืช) 30%
2.5.2 แหล่งและรู ปแบบความช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยดินถล่ม
- รัฐบาลให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการของจังหวัด (ต้นพันธุ์ทุเรี ยน) 4,500 บาท
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา
ระดับความรุ นแรง
สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
ตา่
1.ด้ านสภาพแวดล้ อม

1.1 แมลง

1.2 โรค

1.3 วัชพืช

1.4 น้ าท่วม

1.5 ฝนทิ้งช่วง

1.6 พายุฤดูร้อน

1.7 ฝนตกชุก
1.8 ดินกรด
1.9 ดินด่าง
1.10 ดินเค็ม
1.11 ดินเสื่ อม

1.12 ดินโคลนถล่ม
1.13 อุณหภูมิต่า
1.14 การเผาวัชพืช

1.15 อื่นๆ มีสตั ว์ป่า เช่น หมูป่า
ลิง ค้างคาว กัดกิน ทาลายพืชผล
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ตา่ มาก








ปัญหา

ระดับความรุ นแรง
สู ง
ปานกลาง

สู งมาก
2.ด้ านการผลิตพืช
2.1 ใช้พนั ธุ์ผลผลิตต่า
2.2 อัตราประชากรต่า
2.3 การจัดการดินไม่ดี
2.4 การจัดการด้านอาหารไม่ดี
2.5 การจัดการด้านน้ าไม่ดี
2.6 การจัดการวัชพืชไม่ดี
2.7 ดินอัดตัวแน่นทึบ
2.8 การจัดการโรคแมลงศัตรู พืชไม่ดี
2.9 การเก็บเกี่ยวและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวไม่ดี
2.10 การแปรรู ปและผลิตภัณฑ์ไม่ดี
2.11 อื่นๆ
3.ด้ านเศรษฐกิจสั งคม
3.1 ราคาผลผลิตต่า
3.2 ราคาผลผลิตแปรปรวน
3.3 ราคาปัจจัยการผลิตสู ง
3.4 ขาดแหล่งรับซื้ อ
3.5 ขาดแหล่งเงินทุน
3.6 ขาดเครื่ องจักรกลการเกษตร
3.7 เมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่ดี
3.8 ขาดแหล่งเมล็ดพันธุ์
3.9 ขาดแคลนแรงงาน
1.10 อื่นๆ

ตา่

ตา่ มาก
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