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บทคัดย่อ 

การศึกษาระบบการปลูกพืชอย่างย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถล่มในจังหวดัสตูล ได้คัดเลือกพ้ืนท่ี
ด าเนินการ หมู่ท่ี 5 (บา้นน ้าร้อน) ต าบลทุ่งนุย้ อ  าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล มีเกษตรกรเขา้ร่วม คือ นายอินทร์ 
ค าหลา้  ซ่ึงงานวิจยัน้ี ด าเนินการเพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานการเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตร  เพ่ือใชใ้นการจดัระบบ
การผลิตพืชในพ้ืนท่ีดินถล่ม และเพ่ือศึกษารูปแบบระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัและประสบภยั
ดินถล่ม  ผลการด าเนินงาน ตลอดระยะเวลาการวิจยั ไม่พบการถล่มของดินหรือการสไลด์ตวัของหนา้ดิน 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีแปลงปลูกมีพืชปลูกข้ึนเต็มพ้ืนท่ีและมีพืชท่ีข้ึนปกคลุมหนา้ดิน และในการด าเนินการ ไดมี้การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลการผลิตพืช ซ่ึงแปลงดงักล่าวมีการปลูกไมผ้ลยืนตน้ ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด ลองกอง ขนุน และ
แนะน าใหเ้กษตรกรปลูกพืช ในพ้ืนท่ีท่ีอาจไม่ใชป้ระโยชน ์เช่น เป็นท่ีช้ืนแฉะ เน่ืองจากเคยเป็นทางน ้าไหล แต่มี
ความสมบูรณ์ การปลูกพืชผกั โดยเฉพาะพืชผกัอายุสั้น เพ่ือเป็นอาหารและเป็นรายได ้อีกทั้งยงัใชเ้ป็นพืชคลุม
ดินได ้ท าให้เกษตรกรมีความเขา้ใจในการปลูกพืชเพ่ิมข้ึน และยอมรับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และ
สามารถน าไปปรับใชไ้ด ้
 
ค าส าคัญ: ระบบการปลูกพืช  พ้ืนท่ีเส่ียงภยั  ดินถล่ม 
 
  

                                                           
1 กลุ่มวิชาการ  ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8  จงัหวดัสงขลา  
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ค าน า 
 ดินถล่มเป็นภยัพิบติัท่ีเกิดจากมวลดินและหินท่ีไหลมาตามลาดเขาท่ีขาดเสถียรภาพ เกิดการเคล่ือนท่ี
อย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของแรงโนม้ถ่วงของโลก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง ซ่ึงเหตุการณ์ดินถล่มท่ี
เกิดข้ึนในประเทศไทย  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคใต ้ส่วนใหญ่มกัเกิดจากพายุฝนท่ีตกหนกัต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 
น ้าฝนท่ีมีปริมาณมากซึมลงไปในดิน ท าใหน้ ้ าในดินมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเม่ือถึงจุดอ่ิมตวั ความสามารถอุม้น ้ า 
แรงยึดเกาะระหว่างมวลดินลดลงและน ้ าหนกัของดินเพ่ิม แรงตา้นทานการเล่ือนไหลของดินลดลง จึงเกิดการ
เล่ือนไหลของมวลดินและหิน ท าใหเ้กิดดินถล่ม โดยพ้ืนท่ีเส่ียงภยัมกัเป็นพ้ืนท่ีอยู่ตามลาดเขาหรือท่ีลุ่มติดกบั
ภูเขา(กรมทรัพยากรธรณี, 2549) 

สตูลเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีอยู่ชายฝ่ังตะวนัตกของภาคใตต้อนล่าง มีพ้ืนท่ีท าการเกษตร 714,615ไร่ พ้ืนท่ี
ปลูกส่วนใหญ่เป็นยางพารา ไมย้ืนตน้ ไมผ้ล นาขา้ว และอ่ืนๆ สภาพพ้ืนท่ีมีความหลากหลาย  เกษตรกรส่วน
ใหญ่ท าการเกษตรแบบผสมผสานแต่ละครัวเรือน สภาพพ้ืนท่ีดอนเกษตรกรมกัปลูกยางพารา ไมผ้ลหรือไมย้ืน
ตน้ ส่วนท่ีลุ่มปลูกขา้ว หรือพืชผกั หรือพืชร่วม ไดแ้ก่ ขา้ว พืชผกั พืชไร่ เช่น ขา้วโพดหวาน ถัว่ลิสง เป็นตน้  
ลกัษณะการปลุกพืชแบบผสมผสานนั้น พืชในระบบเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กบันิเวศวิทยาและสภาพแวดลอ้ม 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตพืช  ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะภาค
เกษตรกรรม อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน น ้าท่วม/ภยัแลง้  ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดลง  
 ปัญหาฝนตกติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล  มกัเกิดข้ึนทุกปี โดยเฉพาะเดือน
กนัยายน-ธนัวาคมจะมีฝนตกต่อเน่ืองและมีปริมาณน ้ าฝนมาก ส่งผลกระทบในหลายๆพ้ืนท่ี เช่น ในท่ีราบลุ่ม
เกิดน ้าท่วมซ ้ าซาก พ้ืนท่ีลาดชนัก็เกิดปัญหาการชะลา้งผิวหนา้ดิน จนเกิดดินถล่มในบางพ้ืนท่ี เน่ืองจากปัญหา
การตดัไมท้ าลายป่า เพ่ือน าท่ีดินมาปลูกพืชท ากิน  การปลูกพืชในพ้ืนท่ีสูงและลาดชนัของเกษตรกร จะเป็นการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว เช่น ยางพาราและปาลม์น ้ามนั โดยพืชดงักล่าวมีระบบรากต้ืน เม่ือมีฝนตกลงมาในปริมาณมาก 
ติดต่อกนัหลายวนั อาจท าใหดิ้นเกิดการเล่ือนไหล ถล่มลงมาจากพ้ืนท่ีสูง โดยจะพาตน้ไมต่้างๆ ท่ีปลูกอยู่ลงมา
ดว้ย 
 การน าระบบการปลูกพืชอยา่งย ัง่ยืนในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม มีความส าคญัเป็นอย่างมาก การมีแนวทาง
ท่ีสามารถปรับใชก้ารปลูกพืชในพ้ืนท่ีลาดชนั จึงควรปลูกพืชท่ีมีระบบรากลึกและมีทรงพุ่มใหญ่เล็กสลบักนั 
เพ่ือลดแรงของน ้าฝน ไม่ใหก้ระทบผิวดินโดยตรง แต่จะผ่านทรงพุ่มลงมาก่อนถึงพ้ืนดิน  ในชั้นระดบัล่างจะมี
การปรับพ้ืนท่ีให้เกิดการชะลอความเร็ว เพ่ิมระยะทางการไหล เพ่ือให้น ้ าซึมลงในดินให้มากข้ึน และโดยการ
อนุรักษดิ์นและน ้าในการจดัการกบัพ้ืนท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม เน่ืองจากหากเกิดปัญหาดงักล่าว จะท าใหก้ารผลิตพืช
ในพ้ืนท่ีประสบปัญหาทั้งในดา้นผลผลิตและคุณภาพ ส่งผลถึงรายไดท้างการเกษตรของเกษตรกรดว้ย  จึงได้
ด าเนินการศึกษาวิจยั เพ่ือศึกษารูปแบบและจดัระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสตูล  ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กษตรกรมีขอ้มูลและความเขา้ใจในการผลิตพืชในพ้ืนท่ีดงักล่าว 
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 อุปกรณ์ 
 1. แบบสัมภาษณ์เกษตรกร เร่ือง การส ารวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตรในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
 2. พนัธ์ุพืช เพ่ือป้องกนัการชะลา้งหนา้ดิน เช่น แฝก ตะไคร้ ไมพุ้่ม และพืชผกัต่างๆ เพ่ือการบริโภค
และเป็นรายได ้
 3. ปุ๋ยเคมี สูตรต่างๆ เช่น 15-15-15  8-24-24  13-13-21 
 4. กลอ้งบนัทึกภาพ 
 5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 วธีิการ 
 1. ส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานนิเวศนเ์กษตรในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม จงัหวดัสตูล 
 2. ส ารวจระบบการผลิตพืช สภาพพ้ืนท่ี สภาพทางเศรษฐกิจสงัคมในพ้ืนท่ี  
 3. เกบ็ขอ้มูลพ้ืนฐาน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และปัญหาของเกษตรกร  
 4. เกบ็ขอ้มูลสภาพดินฟ้าอากาศ และอ่ืนๆ 
 

 ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2556 - กนัยายน 2558 
 สถานท่ีด าเนินการ  หมู่ท่ี 4 (บา้นน ้าร้อน) ต าบลทุ่งนุย้ อ  าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล 
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 ข้อมูลพื้นฐานจงัหวดัสตูล(ข้อมูลทุตยิภูม)ิ 
 จงัหวดัสตูล มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 1.7 ลา้นไร่(2,807.52 ตารางกิโลเมตร)  พ้ืนท่ีท าการเกษตร 714, 615 ไร่    
มีประชากรทั้งหมด 2.8 แสนลา้นคน  ปัจจุบนั แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ 

อ าเภอ พื้นที่ (ตารางกโิลเมตร) 
1. เมืองสตูล 802.57 
2. ละงู 380.35 
3. ควนกาหลง 452.33 
4. ทุ่งหวา้ 532.08 
5. ควนโดน 220.8 
6. ท่าแพ 209.32 
7. มะนงั 210.07 
รวม 2,807.52 
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     แผนท่ี จงัหวดัสตูล   

ภาพที่ 1 แสดงอาณาเขตการปกครองของจงัหวดัสตูล 
 

อาณาเขตที่ตั้ง 
ทิศเหนือ  อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา  อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง และอ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 
ทิศใต้  รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวนัออก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวนัตก ทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอินเดีย โดยมีเทือกเขาบรรทดัและเทือกเขาสนัคาราคีรีเป็นเสน้กั้น 
  อาณาเขตระหวา่งจงัหวดัสตูลกบัจงัหวดัอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 
 

ลกัษณะภูมปิระเทศ  
พ้ืนท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวนัออก เป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาส าคญัๆ คือ เทือกเขา

บรรทดัและ เทือกสันกาลาคีรี  พ้ืนท่ีลาดเอียงลงสู่ทะเลดา้นทิศตะวนัตก และทิศใตมี้ท่ีราบแคบขนานไปกบั
ชายฝ่ังทะเล  ถดัจากท่ีราบลงไปเป็นป่าชายเลน  เป็นจงัหวดัท่ีไม่มีแม่น ้าไหลผา่น คงมีแต่ล าน ้าสายสั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัสตูล 
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 สภาพพ้ืนท่ีท่ีส ารวจในจงัหวดัสตูล  เป็นเชิงเขา ลาดชนั ลาดเอียง และเป็นท่ีลุ่มในบางพ้ืนท่ี พบว่า มี
การพงัทลายของดินในพ้ืนท่ีของเกษตรกร ซ่ึงเป็นการปลูกพืชในแนวลาดชนั 3 ราย เป็นการปลูกยางพาราและ
ปาลม์น ้ ามนั โดยปลูกเป็นพืชเชิงเด่ียว ความเสียหายต่อพ้ืนท่ี รายละคร่ึงไร่ถึง 1 ไร่ โดยเกิดข้ึนในปี 2555/56  
อาจมีสาเหตุจากมีฝนตกติดต่อกนัหลายวนัในช่วงก่อนเกิดเหตุดงักล่าว ท่ีท าให้ดินมีน ้ามาก มีน ้ าหนกัมากข้ึน  
จึงท าใหเ้กิดการพงัทลาย 
 

ลกัษณะภูมอิากาศ 
ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน ฝนตกชุก มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน และฤดูฝนตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 27.1-35.3 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 80 % ปริมาณฝน
ตกเฉล่ียปีละ 155.9 มิลลิเมตร ช่วงท่ีฝนตกมากท่ีสุดไดแ้ก่ เดือนสิงหาคม กนัยายน และพฤษภาคม ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 1) 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณน ้าฝนรวมและจ านวนวนัฝนตกในรอบปี (2549-2558 ) และปริมาณน ้าฝนสูงสุด(2555-2558) 

ปี ปริมาณน า้ฝนรวม

(มลิลเิมตร) 

จ านวนวันฝนตก

(วนั) 

ปริมาณน า้ฝนสูงสุด

(มลิลเิมตร) 

เม่ือวนัที่ 

2558 2,773.7 172 138.2 27 กนัยายน 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   
ท่ีมาขอ้มูล :สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล  www.phuketmet.tmd.go.th 
 

 สภาพภูมิอากาศ  มีฝนตกตามฤดูกาล ฤดูฝนจะยาว เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม  ในปี 
2558 ปริมาณน ้ าฝนรวมตลอดปี 2,773.7 มิลลิเมตร จ านวนวนัฝนตกตลอดปี 172 วนั ปริมาณฝนสูงสุด 138.2 
มิลลิเมตร เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2558 
 
 

http://www.phuketmet.tmd.go.th/
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ทรัพยากรดนิ 

 จงัหวดัสตูลประกอบดว้ยกลุ่มชุดดิน และหน่วยแผนท่ีดินต่างๆ แบ่งตามลกัษณะพ้ืนท่ีดงัน้ี 
พื้นที่ลุ่ม พบกลุ่มชุดดินท่ี 2 5 6 7 10 13 14 16 17 22 25 และ 59 ซ่ึงพบในทุกอ าเภอ ยกเวน้อ าเภอมะนงั

ท่ีไม่มีพ้ืนท่ีลุ่ม  กลุ่มชุดดินท่ีพบมากคือ กลุ่มชุดดินท่ี 13 ดินเลนเค็มชายทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินกรด
ก ามะถนั ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่าง การระบายน ้าเลวมาก ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง มีพ้ืนท่ี 202,991
ไร่  รองลงมาคือกลุ่มชุดดินท่ี 6 ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน ้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก การ
ระบายน ้าเลวถึงค่อนขา้งเลว ความอุดมสมบูรณ์ต ่า พ้ืนท่ี 55,189 ไร่  กลุ่มชุดดิน 6sp/6 พ้ืนท่ี 30,041 ไร่ พ้ืนลุ่ม
เหมาะส าหรับการปลูกขา้ว 

พื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดินช้ืน กลุ่มชุดดินท่ีพบไดแ้ก่ 26 32 34 43 45 50 51 53 และ 60 พบว่ามีอยู่ในทุก
อ าเภอในจงัหวดัสตูล กลุ่มชุดดินท่ีพบมากคือ 45B ลกัษณะดินเป็นดินต้ืนถึงลูกรัง เศษหินหรือกอ้นหิน ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัด ระบายน ้ าดีถึงดีปานกลางความอุดมสมบูรณ์ต ่า มีความลาดชัน 2-5% มีพ้ืนท่ี 129,994 ไร่ 
รองลงมา 53C ซ่ึงเป็นดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ลูกรังหรือเศษหิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั การระบาย
น ้าดี ความอุดมสมบูรณ์ต ่า มีความลาดชนั 5-12 % 

พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขา ประกอบดว้ยกลุ่มชุดดิน 62 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีลาดชนัเชิงซอ้นท่ีมีความ
ลาดชนัมากกว่า 35% พ้ืนท่ีบริเวณน้ียงัไม่มีการศึกษา เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัสูงไม่เหมาะส าหรับ
ท าการเกษตร 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 การใชป้ระโยชนท่ี์ดินของจงัหวดัสตูล พบว่ามีการคลา้ยคลึงกนั ในช่วงท่ีผ่านมาพบว่า พ้ืนท่ีปลูกพืชมี
การเปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ดั ทุกอ าเภอของจงัหวดัสตูลมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารารวมเพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของราคายางพาราท าใหเ้กษตรกรเปล่ียนพืชปลูกจากนาขา้วหรือไมผ้ลมาเป็นยางพาราหรือปาลม์น ้ามนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีปลูกขา้ว และไมผ้ลลดลง ท่ีเหลือเป็นการปลูกไมย้ืนตน้ เช่น ปาลม์น ้ามนั และพืชผกั พืช
ไร่ ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย 
 

แหล่งน ้า 
 สภาพแหล่งน ้าในพ้ืนท่ี  เกษตรกรใชน้ ้ าจากน ้าตกปาหนนั เป็นคลองไหลลงมาผ่านหมู่บา้น แต่ในบาง
ปีท่ีมีปริมาณน ้าไหลหลาก จะมีดินทรายท่ีน ้าพดัจากดา้นบนท่ีสูงกว่า ท าใหค้ลองต้ืนเขิน เกิดเป็นเนินทราย และ
บางสายเกิดการพงัทลายของพ้ืนท่ีสวนและตล่ิง จนเกือบถึงถนนของหมู่บา้น 
 การคดัเลือกพ้ืนท่ีด าเนินการศึกษาการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศนเ์กษตรในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม จงัหวดั
สตูล ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 (บา้นน ้าร้อน) ต าบลทุ่งนุย้ อ  าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล โดยมีขอ้มูลการส ารวจพ้ืนท่ีใน
จงัหวดัสตูล เพ่ือคัดเลือกพ้ืนท่ี เกษตรกร และระบบการปลูกพืช ท่ีมีความเหมาะสมและมีความสนใจร่วม
ด าเนินการ โดยมีการช้ีแจงโครงการดงักล่าวกบัเกษตรกรท่ีสนใจเขา้ร่วม  โดยในเบ้ืองตน้ไดมี้การส ารวจและ
สอบถามขอ้มูลพ้ืนท่ีต่างๆ ของจงัหวดัสตูลใน 6 อ าเภอ(จาก 7 อ าเภอ) จากการส ารวจ พ้ืนท่ี อ.ควนกาหลง และ 
อ.มะนงั จ.สตูล  สามารถด าเนินการงานวิจยัฯ เน่ืองจากมีการประกาศจากหน่วยงานป้องกนัภยั ให้เป็นพ้ืนท่ี
เส่ียงภยัดินถล่ม  
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สถานที่ ข้อมูลพื้นที ่
อ.ควนกาหลง จ.สตูล - ม.3,4,5,6 ต.ทุ่งนุย้ มีลกัษณะเป็นภูเขา มีการปลูกยางพาราและไมผ้ล 

- ม.5,6,8,11 ต.ควนกาหลง พ้ืนท่ีมีลกัษณะเป็นควนสูง มีการปลูกยางพาราและไมผ้ล  
  

ในช่วงแรกการด าเนินการปี 2556/2557(ไตรมาส 1 และ 2)  ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลทั้งจงัหวดั รวมถึง
อ าเภอควนกาหลงอยู่ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกและหยุดตกอย่างต่อเน่ือง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการต่างๆ ได้
โดยสะดวก โดยเฉพาะไม่สามารถเตรียมการวจิยั ในช่วงเวลาดงักล่าวได ้
 ทั้งน้ีในช่วงแรกของการด าเนินงาน(ปี2556/57) ไดป้ระสานงานไวก้บัเกษตรกรร่วมโครงการเดิม คือ 
นายบลเหลา๊ะ ใจดี  ม.5 ต.ทุ่งนุย้ อ.ควนกาหลง  ซ่ึงมีการท าสวนยางปลูกใหม่ อายุ 2 ปี และปลูกพืชผสมผสาน
ในสวนยางดงักล่าว ไดแ้ก่ สะตอ กลว้ย พริก  ในเบ้ืองตน้คาดว่าจะไดท้ าการทดสอบการปลูกพืชท่ีเป็นรายได้
ก่อนเปิดกรีดยางพารา ร่วมกบัการปลูกพืชคลุมดินหรือพืชท่ีมีระบบรากป้องกนัเหตุดินถล่ม แต่ต่อมาเกษตรกร
ดงักล่าว ไม่สามารถร่วมโครงการได ้เน่ืองจากมีภารกิจในดา้นบริหารการศึกษา(ด ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษาเอกชนมุสลิมในพ้ืนท่ี) จึงไดเ้สนอเกษตรกรรายใหม่ร่วมโครงการ คือ นายอินทร์ ค าหลา้ ซ่ึงมีการ
ปลูกพืชผสมผสาน สวนไมผ้ล ไดแ้ก่ เงาะ ทุเรียน มงัคุด ลองกอง จ าปาดะ และอ่ืนๆ และท าสวนยาง  
 และจากการสัมภาษณ์เกษตรกรร่วมโครงการ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน มีขอ้มูล
รายละเอียดต่างๆ ดงัภาคผนวก 

ซ่ึงพบว่า นายอินทร์ ค าหลา้ เกษตรกรใน ต.ทุ่งนุย้ มีพ้ืนท่ีถือครองและท าการเกษตรเป็นท่ีอยู่อาศยั 1 
ไร่ 2 งาน บ่อปลา 1 งาน แปลงไมผ้ลไมย้ืนตน้และแปลงยางพารา 37 ไร่ รวมเป็น 38 ไร่ 3 งาน  นอกเหนือจาก
การท าสวนยางพารา มีการปลูกทุเรียน มงัคุด ลองกอง มะละกอ กลว้ย และสะตอ  สภาพพ้ืนท่ีสวนไมผ้ลและ
ยางพารา เป็นท่ีเชิงเขาลาดชนั ราบลุ่ม และมีบางส่วนของพ้ืนท่ีใกลน้ ้ าตก มีสายน ้าไหลผ่านระหว่างแปลงไมผ้ล
กบัแปลงยางพารา ใชน้ ้ าประปาภูเขาท าการเกษตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ แต่มีปัญหาเร่ืองความสมบูรณ์ของ
ตน้พืชและปัญหาโรคและแมลง โดยเฉพาะทุเรียน ซ่ึงปลูกมาเป็นเวลานาน อายุมาก ตน้โทรมและใหผ้ลผลิตต ่า 
ไดแ้ลกเปล่ียนและปรับการปฏิบติัดูแลรักษาตน้พืช(จากเดิมมีการปฏิบติัตามวิธีเกษตรกร) ใหส้ามารถด าเนินการ
ไดอ้ย่างเหมาะสม ร่วมกบัการปลูกใหม่ทดแทนตน้เดิม ด าเนินการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาพืชเป็นช้ันต่างๆ 
ได้แก่ ช้ันล่าง เช่น พืชสมุนไพร:หัว ต้น ใบ ช้ันกลาง เช่น ไม้ผล/ไม้ยืนต้นขนาดกลาง และช้ันบน เช่น ไม้ผล/ไม้
ยืนต้น หรือไม้ป่า ตามแนวระดบัความชันของพื้นที่ซ่ึงมีระดับความลาดเทต่างๆ กัน ร่วมกบัการปลูกพืช พร้อม
ทั้งการปลูกพืชคลุมดินหรือพืชท่ีมีระบบรากป้องกนัเหตุดินถล่ม และได้สนับสนุนพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิต  
เกษตรกรมีการปลูกพืชจ าพวกผกัเพ่ือบริโภค นอกเหนือจากพืชปลูกหลกัไมผ้ลเพ่ือจ าหน่ายตามฤดูกาล และ
ปลูกพืชท่ีมีรากแผ่กระจาย เช่น ตะไคร้ พืชคลุม ไมพุ้่มในพ้ืนท่ีลาดเอียงเพ่ือป้องกนัการชะลา้งหนา้ดินในกรณี
ฝนตกหนกัในพ้ืนท่ี 
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 วจิารณ์ผล 
  ในปี 2553/54 มีเหตุการณ์ดินถล่มในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 ต.ทุ่งนุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยเป็นพ้ืนท่ีปลูก
ยางพาราบนไหล่เขาท่ีมีความลาดชนัของนายบลเหล๊าะ ใจดี (เกษตรกรรายแรกท่ีขอถอนตวั) โดยมีพ้ืนท่ีท่ีดิน
ไหลลงมาประมาณหน่ึงไร่ ซ่ึงในช่วงปีดงักล่าว(ตารางท่ี 1) พ้ืนท่ีมีปริมาณน ้ าฝนต่อปีรวม 2,427.5-2,549.2 
มิลลิเมตร และมีจ านวนวนัฝนตกรวม 195-205 วนั และในปีท่ีด าเนินการวิจยัระหว่างปี 2556-2558 พ้ืนท่ีมี
ปริมาณน ้ าฝนต่อปีรวม 2,213.1-2,773.7 มิลลิเมตร และมีจ านวนวนัฝนตกรวม 172-179 วนั แต่ไม่มีความ
เสียหายของพ้ืนท่ีและแปลงเกษตรจากดินถล่ม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแมว้่าในปีท่ีท าการวิจยั ปี 2556-2557 อาจมี
ปริมาณน ้าฝนรวมนอ้ยกว่าหรือใกลเ้คียงกบัปี 2554/55 และในปี 2558 จะมีปริมาณน ้าฝนรวมมากกว่า แต่ช่วง
หลงันั้น มีจ านวนวนัฝนตกรวมนอ้ยกว่า และอาจนอ้ยกว่าในปีท่ีเกิดดินถล่มในช่วงเดือนเดียวกนั อีกทั้งจากการ
ด าเนินงานเกษตรกรไดมี้การปลูกพืชต่างๆ ท่ีจะสามารถรักษาและเกาะยึดหนา้ดินไว ้และปลูกพืชท่ีจะปกคลุม
หนา้ดินไวใ้นกรณีท่ีมีฝนตกหนกัและมีน ้าขงัในบางจุดหรือไหลผา่นในบางช่วงได ้
 

สรุปผลการทดลอง 
ปัญหาดินถล่ม มีสาเหตุมาจากฝนท่ีตกหนักอย่างต่อเน่ืองติดต่อกันหลายวนั  ปริมาณน ้ าฝนมาก  

ปริมาณน ้ าในดินเพ่ิมข้ึน  ความสามารถในการอุม้น ้ าและการยึดเกาะของดินลดลง และจากน ้ าหนกัของดินท่ี
เพ่ิมข้ึน  แรงตา้นการเล่ือนไหลของดินลดลง จึงเกิดการไหล เกิดการถล่มของดินและหิน  โดยพ้ืนท่ีเส่ียงภยั จะ
เป็นพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาหรือท่ีลุ่มติดกบัภูเขา 

แนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าว โดยการปรับเปล่ียนระบบการปลูกพืชในพ้ืนท่ีลาดชนัเชิงเขา โดยปรับ
สภาพพ้ืนท่ีใหมี้การชะลอความเร็ว เพ่ือใหน้ ้ าฝนซึมลงดินไดม้ากข้ึน ร่วมกบัการปลูกพืชท่ีมีระบบรากลึกและ
พืชคลุมดิน  เพ่ือรักษาหน้าดินไม่ให้เกิดการชะลา้ง และการน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เพ่ือพฒันาระบบการผลิตพืชให้ย ัง่ยืน โดยในพ้ืนท่ีด าเนินการ 
จากรายไดท่ี้ไดรั้บจากพืชหลกัเพียงอย่างเดียว ก็มีการน าพืชอ่ืนๆ ปลูกร่วม เพ่ือเพ่ิมรายได ้ในช่วงท่ีพืชหลกัยงั
ไม่มีรายได ้และเพ่ือป้องกนั(ประกนั) ความเส่ียงจากราคาพืชหลกัท่ีไม่แน่นอนหรือเกิดความเสียหายกบัพืช
รายไดห้ลกั เน่ืองจากปัญหาต่างๆ เช่น การเขา้ท าลายของโรค แมลง หรือเกิดดินถล่ม  ซ่ึงหากมีหรือไดมี้การ
ด าเนินการดงักล่าว จะท าใหเ้กิดความยัง่ยืนในการประกอบอาชีพท าการเกษตรในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม ต่อไป 
 

เอกสารอ้างองิ 
กรมทรัพยากรธรณี.  2549.  รายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการศึกษาหาแนวทางป้องกนัและลดผลกระทบจากภยั 

ดินถล่ม 6 จงัหวดัภาคใต.้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร. 
กรมทรัพยากรธรณี.  2554.  แผนท่ีเส่ียงภยัดินถล่มระดบัชุมชน จงัหวดัตรัง.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร.  59 หนา้. สืบคน้ไดจ้าก  
http://www.dmr.go.th/images/article/freetemp/article_20110801154110.pdf 

นิรนาม.  มปป..  แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั (ระนอง พงังา ภูเกต็ กระบ่ี ตรัง) พ.ศ.2557-2560.   
ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั กระทรวงมหาดไทย.  44 หนา้.  สืบคน้ไดจ้าก  
http://www.osmsouth-w.moi.go.th/all-article.php?l=th 
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ภานุวสัน์ เขียวสลบั และปิยพงษ์ ทองดีนอก.  2557.  การประเมินพ้ืนท่ีเส่ียงภยัดินถล่มโดยการประยุกต์ใช้
 เทคนิควิธีดชันีปัจจยัร่วมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าห้วยแม่สรอย จงัหวดัแพร่.  
 ปัญหาพิเศษระดบัปริญญาโท  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร.  8 หนา้ 
ศรินณา ชูธรรมธัช  ทวี แจ่มจันทร์  บุญพา ชูผอม  บุญณิศา ฆงัคมณี  นันทิการ์ เสนแก้ว  อภิญญา สุราวุธ  
 อาริยา จูดคง  ลกัษมี สุภทัรา  ชนินทร์ ศิริขนัตยกลุ และอุดร เจริญแสง.  2556.  รายงานผลงานเร่ืองเต็ม
 การทดลองส้ินสุด ปี 2556  การทดลองส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตร
 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสตูล.  ส านักวิจยัแลพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา  
 กรมวิชาการเกษตร. 
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ภาคผนวก 
 ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เกษตรกรร่วมโครงการ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
 ช่ือ-สกลุ  นายอินทร์  ค าหลา้   เพศ  ชาย   อายุ  67  ปี 
 สมาชิกในครัวเรือน  3  คน   ชาย  2  คน  หญิง  1  คน 
 เพศชาย อาย ุ20-40 ปี  1  คน  อายมุากกวา่ 60 ปี  1  คน 
 เพศหญิง อายมุากกวา่ 60 ปี  1  คน 
 อาชีพ  ท าการเกษตร(2 คน)/รับราชการ(1 คน) 
 ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ(การเกษตร)  30  ปี 
ตอนที่ 2 ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศนเ์กษตรของเกษตรกร 
 2.1 ข้อมูลด้านสภาพพื้นที่และสภาพภูมอิากาศ 
 2.1.1 ลกัษณะพ้ืนท่ี 
 1) สภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  พ้ืนท่ีเนินเขา ลาดชนั 15-20% (U4) 
      การเกิดดินถล่ม  ดินถล่มไม่เกิน 3 คร้ัง ในรอบ 10 ปี  (S1) 
      แหล่งน ้า  ประเภท ปะปาภูเขา (R) 
 2) ลกัษณะดิน 
      ดินร่วน  70% (L) 
      ดินร่วนทราย  30% (SL) 
 3) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
      สูง (H) 
 4) การระบายน ้าของดิน 
      สูง (H) 
 5) การอุม้น ้าของดิน 
      ปานกลาง (M) 
 6) ดินมีปัญหา 
      ปกติ (N) 
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 2.1.2 สภาพภูมิอากาศ 
 2.1.2.1 สภาพอากาศทัว่ไป 

สภาพภูมอิากาศ 
ปัจจุบัน อดตี(3-5 ปีที่ผ่านมา) 

เดือน เดือน เดือน เดือน 
1. ฤดูกาล     
- ฤดูร้อน กมุภาพนัธ์ เมษายน มีนาคม เมษายน 
- ฤดูฝน พฤษภาคม พฤศจิกายน พฤษภาคม ธนัวาคม 
- ฤดูหนาว - - - - 
2. ฝนท้ิงช่วง/แลง้ ธนัวาคม มกราคม มกราคม กมุภาพนัธ์ 
3. ฝนชุก กนัยายน ตุลาคม กนัยายน พฤศจิกายน 
4. อุณหภูมิต ่า พฤศจิกายน ธนัวาคม ธนัวาคม มกราคม 
5. อุณหภูมิสูง กมุภาพนัธ์ เมษายน มีนาคม เมษายน 
6. น ้าท่วม ตุลาคม ธนัวาคม กนัยายน พฤศจิกายน 
7. ดินถล่ม กนัยายน พฤศจิกายน กนัยายน พฤศจิกายน 
 

 2.1.2.2 จ านวนวนัฝนตก ปริมาณน ้าฝน และความเสียหายจากดินถล่มท่ีผา่นมา 
จ านวนวันฝนตก 
ตดิต่อกนั(วนั) 

ดนิถล่ม 
ปริมาณน า้ฝน 
(มลิลเิมตร) 

ดนิถล่ม 
ความเสียหาย 
(เปอร์เซนต์) 

ดนิถล่ม 

< 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    

*ปริมาณน ้าฝนรวมทั้งหมดท่ีท าให้ดินถล่ม 

 
 2.2 ข้อมูลระบบฟาร์มในครัวเรือน 
 2.2.1 กิจกรรมทางการเกษตรและการใชท่ี้ดิน 
 2.2.1.1 ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตพืชไร่นาเศรษฐกิจ 
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 1) ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตพืชไร่นาเศรษฐกิจ ในปัจจุบนั 

กลุ่มพืช ชนิดพืช พนัธ์ุ 
พื้นที ่
ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลติ 
(กก./พื้นที)่ 

รายได้ 
(บาท/พื้นที)่ 

ช่วงการเจริญเตบิโต 
(เดือน) 

ความส าคญั* 

วนั 
ปลูก 

วนั 
ออกดอก 

วนั 
เกบ็เกีย่ว 

อาหาร รายได้ 

ยางพารา ยางพารา RRIM 
600 

8 1,000 50,000 20 ปีท่ีแลว้   

 

 2) ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตพืชไร่นาเศรษฐกิจ ในอดีต 3-5 ปีท่ีผา่นมา 

กลุ่มพืช ชนิดพืช พนัธ์ุ 
พื้นที ่
ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลติ 
(กก./พื้นที)่ 

รายได้ 
(บาท/พื้นที)่ 

ช่วงการเจริญเตบิโต 
(เดือน) 

ความส าคญั* 

วนั 
ปลูก 

วนั 
ออกดอก 

วนั 
เกบ็เกีย่ว 

อาหาร รายได้ 

ยางพารา ยางพารา RRIM 
600 

8 1,000 40,000 - 
80,000 

20 ปีท่ีผา่นมา   

 
 2.2.1.2 ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 
 1) ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ ในปัจจุบนั 

กลุ่มพืช ชนิดพืช พนัธ์ุ 
พ้ืนที่ 
ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลติ 
(กก./พ้ืนที่) 

รายได้ 
(บาท/พ้ืนที่) 

ช่วงการเจริญเติบโต 
(เดือน) 

ความส าคัญ* 

วัน 
ปลูก 

วัน 
ออกดอก 

วัน 
เกบ็เกีย่ว 

อาหาร รายได้ 

ไมผ้ล
เมืองร้อน 

1.ทุเรียน หมอนทอง 
,กา้นยาว 
,ชะนี 

4 500 10,000 - - กรกฎาคม   

2.มงัคุด - 4 1,000 10,000 - - กรกฎาคม   
3.เงาะ โรงเรียน 2 1,000 10,000 - - กรกฎาคม   
4.ลองกอง ตนัหยงมสั 1 1,000 7,000 - - กรกฎาคม   

พืชผกั 1.ผกับุง้ นางนวล 1/4 100 1,000 ปี 2556  ทุกเดือน   
2.ผกัชีลอ้ม - 1/4 100 5,000 ปี 2556  ทุกเดือน   

พืช
สมุนไพร 

1.ข่า -      ทุกเดือน   
2.ตะไคร้ -      ทุกเดือน   
3.ขมิ้น          
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 2) ขอ้มูลดา้นระบบการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ ในอดีต 3-5 ปีท่ีผา่นมา 
กลุ่มพืช ชนิดพืช พนัธ์ุ พื้นที ่

ปลูก 
(ไร่) 

ผลผลติ 
(กก./
พื้นที)่ 

รายได้ 
(บาท/พื้นที)่ 

ช่วงการเจริญเตบิโต 
(เดือน) 

ความส าคญั* 

วนั 
ปลูก 

วนั 
ออก
ดอก 

วนั 
เกบ็เกีย่ว 

อาหาร รายได้ 

ไมผ้ล
เมืองร้อน 

1.ทุเรียน หมอนทอง 
,กา้นยาว 
,ชะนี 

4 1,000 40,000 - - กรกฎาคม   

2.มงัคุด - 4 1,000 20,000 - - กรกฎาคม   
3.เงาะ โรงเรียน 2 1,000 15,000 - - กรกฎาคม   

4.ลองกอง ตนัหยงมสั 1 2,000 20,000 - - กรกฎาคม   
พืชผกั 1.ผกับุง้ นางนวล 1/2 300 5,000 ปี 2556  ทุกเดือน   

2.คะนา้ - 1/2 200 5,000 ปี 2556  ทุกเดือน   
พืช

สมุนไพร 
1.ข่า -      ทุกเดือน   

2.ตะไคร้ -      ทุกเดือน   
3.ขมิ้น          

 
 2.3 ข้อมูลด้านการเลีย้งสัตว์ 
 2.3.1 กิจกรรมดา้นปศุสตัว ์ ไม่มี 
 2.3.2 กิจกรรมดา้นสตัวน์ ้า 
ชนิด จ านวน 

(ตวั) 
จ าหน่าย 
(ตวั) 

รายได้ 
(บาท) 

แหล่งทีม่า แหล่งอาหาร ความส าคญั 
บ่อน า้(ไร่) ธรรมชาติ ผลติเอง จากตลาด อาหาร รายได้ 

ปลานิล 500 200 14,000 1/4 -  -   

 
 2.4 ข้อมูลด้านครัวเรือน 
 2.4.1 ขนาดครัวเรือน 
 2.4.1.1 พ้ืนท่ีถือครอง  34 ไร่ 3 งาน 
 2.4.1.2 สดัส่วนพ้ืนท่ีถือครอง   
 1) ท่ีอยูอ่าศยั  1 ไร่ 2 งาน 
 2) ท่ีท าการเกษตร  37 ไร่ 
 3) บ่อปลา  1งาน 
 2.4.1.3 ขนาดครัวเรือน  3 คน  ชาย  2 คน  หญิง  1 คน 
 2.4.1.4 แรงงานในครัวเรือน  2 คน 
 2.4.1.5 แรงงานนอกครัวเรือน  - 
 2.4.1.6 สมาชิกในครัวเรือนท างานนอกฟาร์ม  1 คน 
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 2.4.2 รายไดค้รัวเรือน  แหล่งรายไดน้อกภาคเกษตร ในปัจจุบนั และในอดีต 3-5 ปีท่ีผา่นมา 
แหล่งรายได้ รายได้(บาท/ครัวเรือน/ปี) 

ปัจจุบัน อดตี 3-5 ปีทีผ่่านมา 
สมาชิกในครัวเรือนส่งใหใ้ชจ่้าย 20,000 20,000 
 
 2.5 ข้อมูลการปรับตวัของเกษตรกรและความช่วยเหลือ 
 2.5.1 วิธีการปรับเปล่ียนระบบเกษตรกรรมในปีต่อไปหลงัประสบภยัดินถล่ม 
 - เปล่ียนระบบการปลูกพืช  60% 
 - เปล่ียนการจดัการดินน ้าปุ๋ย  10% 
 - อ่ืนๆ  ปลูกพืชเพ่ิมเติมจากท่ีมีการปลูกเดิม(เพ่ิมชนิดพืช)  30% 
 

 2.5.2 แหล่งและรูปแบบความช่วยเหลือ เม่ือประสบภยัดินถล่ม 
 - รัฐบาลใหค้วามช่วยเหลือผา่นโครงการของจงัหวดั (ตน้พนัธ์ุทุเรียน)  4,500 บาท 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

ปัญหา ระดบัความรุนแรง 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต า่ ต า่มาก 

1.ด้านสภาพแวดล้อม      
1.1 แมลง      
1.2 โรค      
1.3 วชัพืช      
1.4 น ้าท่วม      
1.5 ฝนท้ิงช่วง      
1.6 พายฤุดูร้อน      
1.7 ฝนตกชุก      
1.8 ดินกรด      
1.9 ดินด่าง      
1.10 ดินเคม็      
1.11 ดินเส่ือม      
1.12 ดินโคลนถล่ม      
1.13 อุณหภูมิต ่า      
1.14 การเผาวชัพืช      
1.15 อ่ืนๆ มีสตัวป่์า เช่น หมูป่า  
ลิง คา้งคาว กดักิน ท าลายพืชผล 
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ปัญหา ระดบัความรุนแรง 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต า่ ต า่มาก 

2.ด้านการผลติพืช      
2.1 ใชพ้นัธ์ุผลผลิตต ่า      
2.2 อตัราประชากรต ่า      
2.3 การจดัการดินไม่ดี      
2.4 การจดัการดา้นอาหารไม่ดี      
2.5 การจดัการดา้นน ้าไม่ดี      
2.6 การจดัการวชัพืชไม่ดี      
2.7 ดินอดัตวัแน่นทึบ      
2.8 การจดัการโรคแมลงศตัรูพืชไม่ดี      
2.9 การเกบ็เก่ียวและวิทยาการ 
หลงัการเกบ็เก่ียวไม่ดี 

     

2.10 การแปรรูปและผลิตภณัฑไ์ม่ดี      
2.11 อ่ืนๆ       

3.ด้านเศรษฐกจิสังคม      
3.1 ราคาผลผลิตต ่า      
3.2 ราคาผลผลิตแปรปรวน      
3.3 ราคาปัจจยัการผลิตสูง      
3.4 ขาดแหล่งรับซ้ือ      
3.5 ขาดแหล่งเงินทุน      
3.6 ขาดเคร่ืองจกัรกลการเกษตร      
3.7 เมลด็พนัธ์ุคุณภาพไม่ดี      
3.8 ขาดแหล่งเมลด็พนัธ์ุ      
3.9 ขาดแคลนแรงงาน      
1.10 อ่ืนๆ       
 


