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บทคัดย่อ 
ได้ด าเนินการศึกษาระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มในประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือตอนบนที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย  ภาคตะวันออกท่ีจังหวัดจันทบุรี และภาคใต้ท่ีจังหวัดสตูล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษารูปแบบระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ด าเนินการ
ในไร่เกษตรกร ในปี 2557-2558 ผลการทดลอง พบว่า พ้ืนที่สูงภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างได้จัดระบบ
การปลูกพืชที่มีกาแฟอราบิก้าเป็นพืชหลักร่วมกับไม้ยืนต้นเพื่อเป็นร่มเงาถาวรและเป็นพืชที่มีระบบรากลึกสามารถ
ยึดดินไว้  ได้แก่ แมคคาเดเมีย อาโวกาโด สะตอ เพกา และไม้ผลอ่ืนๆ รวมทั้งปลูกพืชเป็นแนวขวางความลาดชันเพื่อ
ลดการพังทะลายของดิน ได้แก่ ชา พืชผัก สมุนไพรฯ และระบบการปลูกพืชผสมผสาน โดยการปลูกไม้ผลผสมผสาน 
ได้แก่ มะขามเปรี้ยว มะม่วง(แก้ว) และส้มโอ เป็นพืชหลัก ร่วมกับการปลูกพืชไร่อายุสั้น ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วลิสง แซม
บริเวณแถวปลูกไม้ผล พ้ืนที่ลาดชันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นพืชหลักร่วมกับพืชไร่ตระกูลถั่ว เช่น ถั่วนิ้วนางแดง ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกขวางแนวลาดชันเพื่อลดการชะล้าง
ของดิน พ้ืนที่ลาดชันภาคตะวันออก ได้จัดระบบการปลูกพืชที่มีมันส าปะหลังเป็นพืชหลักร่วมกับพืชตระกูลถั่วคลุม
ดิน ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกขวางแนวลาดชันเพื่อลดการชะล้างของดิน และพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  ได้จัดระบบการ
ปลูกพืชไม้ผลแบบผสมผสานโดยมีไม้ผลเป็นพืชหลัก ไก้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะละกอ กล้วย และสะตอ  เพ่ือ
เป็นพืชที่มีระบบรากลึกสามารถยึดดินไว้ ร่วมกับการปลูกพืชผัก เช่น พริก และมะนาว   และการปลูกพืชคลุมดินใน
สวนปาล์มน้ ามัน 
 

รหัสการทดลอง 03-03-56-01-01-01-02-57  
1 ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 



 2 

2 ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ ์
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 
5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 
6 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 6 
7 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

ค าน า 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จัดว่าเป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อนความมั่นคงและการพัฒนาของนานา
ประเทศ อีกท้ังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชากรโดยรวม และบั่นทอนความทุ่มเทของสังคม
นานาชาติที่จะต่อสู้กับความยากจน ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า ภายในปี ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 
2643) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อาจจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 
ลดลงถึงร้อยละ 7 ต่อปี ระดับน้ าทะเลอาจจะเพ่ิมสูงขึ้นถึง 50 เซนติเมตร และสภาวะสุดขีดของลมฟ้าอากาศ เช่น 
อุทกภัย ภัยแล้ง และพายุหมุนเขตร้อน จะเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งล้วนแต่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคง
ทางด้านอาหาร (food security) และเกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ชุมชนในระดับรากหญ้าและประชากรที่
ยากจนนับล้าน ซึ่งมีความล่อแหลมสูงอยู่แล้ว ถูกบังคับให้ทนทุกข์ต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ิมทวีคูณ 
(อัสมน, 2554) สอดคล้องกับรายงานแนวโน้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยของศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEA START) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พบว่า อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย  พ้ืนที่ที่จะมีอากาศร้อนจัดจะแพร่ขยายขึ้นมาก ช่วงเวลาอากาศร้อนจะ
ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวหดสั้นลง ฤดูฝนคงระยะเวลาเดิม แต่ปริมาณน้ าฝนรายปีเพ่ิมสูงขึ้น และความผันผวนระหว่าง
ฤดู และระหว่างปีเพิ่มสูงขึ้น (ศุภกร, 2557)  

ผลกระทบดังกล่าว จากผลกระทบดังกล่าว ท าให้เกิดภาวะดินถล่มในพ้ืนที่ลาดชันเชิงเขาในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยบ่อยครั้งขึ้น   การเกิดธรณีพิบัติภัยฉับพลันนั้น เป็นภัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถยับยั้งได้ และเกิด
บ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน ในบริเวณพ้ืนที่เกือบทุกภาคของประเทศไทย เช่น พื้นที่บ้านน้ าก้อ บ้านน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่บ้านแม่พูล อ าเภอลับแล บ้านน้ าต๊ะ บ้านน้ ารี อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และล่าสุดใน
เดือนสิงหาคมปี 2554 ที่บ้านห้วยเดื่อ บ้านต้นขนุน และบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งอีก
หลายพื้นท่ีที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมาก  

พ้ืนที่สูงในอดีตทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณสัตว์
ป่า สังคมและวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการท าลายป่าเพ่ือท าการเกษตรกรรม เกิด
ปัญหาการใช้ประโยชน์ สิ่งแวดล้อม มลพิษ เศรษฐกิจ ตลอดไปถึงสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
เข้าใจหาวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความยั่งยืนของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ฟ้ืนคืน
สภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของชุมชน (Liu, 
2551)  

การกสิกรรมบนพื้นที่สูง เช่น อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทีต่ั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันเทือกเขาเพชรบูรณ์ มี
พ้ืนที่ทั้งหมด 833, 125 ไร่ พื้นที่การเกษตร 89,829 ไร่ จ านวนประชากร 32,932 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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มากกว่า 70% ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี พ้ืนที่ดินอุดมสมบูรณ์หน้าดินลึกเหมาะส าหรับท าการเกษตร 
(Samrit et all., 2551) ที่เกิดการท าลายพ้ืนที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือผลิตพืชอาหาร ด้วย
กระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิตชนิดพืชและการปลูกพืชเดิมซ้ าพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะพืชฤดูเดียว
อายุสั้นที่ต้องท าปีต่อปี เช่น พืชผักพืชไร่ พริก มะเขือ ขิง ข้าวไร่ ข้าวโพด ที่มุ่งเน้นผลผลิตสูง แต่ขาดความเข้าใจใน
เรื่องการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน ไม่ค านึงถึงเรื่องการอนุรักษ์ดิน–น้ า และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนที่ปลูก มีการจัดการที่ผิดวิธี เช่น ใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ไถพรวนพ้ืนที่ 2 ครั้ง ในพ้ืนที่มีความลาดชันสูงกว่า 
30 เปอร์เซ็นต์ มีผลท าให้พื้นที่เกิดการเสื่อมโทรมท้ังทางเคมีและกายภาพ รวมทั้งเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
สูง พื้นที่เกิดเป็นร่องลึก ผลผลิตต่อพ้ืนที่ต่ า ต้องลงทุนสูงขึ้นทั้งในเรื่องปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช เกิด
การสะสมของสารเคมีในแหล่งต้นน้ าล าธาร ไม่สามารถปลูกซ้ าแปลงเดิมได้ เนื่องจากเกิดการสะสมเชื้อสาเหตุโรคพืช 
ก่อเกิดปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนในเขตอุทยานต่าง ๆ เพ่ือขยายและเปลี่ยนพื้นที่ปลูก การแก้ไข
ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยเน้นเรื่องการท าการเกษตรโดยใช้หลักอนุรักษ์ดินและน้ า รวมทั้งเร่งฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่
ป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร เพ่ือป้องกันและรักษาพ้ืนที่ไม่ให้เกิดการชะล้างและการพังทลายของหน้าดิน ป้องกันไม่ให้เกิด
อุทกภัยและแผ่นดินถล่ม ซึ่งในระยะหลัง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพ้ืนที่ และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นซ้ า ๆ ในพื้นที่
เดียวกัน ด้วยความลาดชันของพ้ืนที่ที่ขาดความเหมาะสมในการท าการเกษตร การจัดท ายุทธศาสตร์เกษตร 
จ าเป็นต้องมีการปรับใช้หลายทางเลือกทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามแนวทางการวิจัยและพัฒนาแบบผสมผสานเพ่ือ
ความยั่งยืนของระบบเกษตรบนพ้ืนที่สูง และคืนความยั่งยืนสู่ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม (Rerkasem, 2538) การ
ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูงอย่างถูกต้อง  เพ่ือช่วยปรับปรุงและรักษาระบบ
นิเวศของพ้ืนที่สูง รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน การใช้พ้ืนที่บนที่สูงซึ่งมี
ความลาดชันในการปลูกพืชจ าเป็นต้องมีวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้หน้าดินเกิดการชะล้าง
พังทลาย การปลูกพืชแบบผสมผสานในเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมบนพื้นที่สูงร่วมกับการปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การปลูก
พืชตามแนวระดับร่วมกับการปลูกไม้ยืน/ไม้ผลเป็นแนวทางหนึ่งของการท าระบบเกษตรยั่งยืนบนพ้ืนที่สูง จะช่วยลด 
ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยปรับปรุงระบบนิเวศให้ดีขึ้น  เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ที่ส าคัญ
เกษตรกรจะสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืนตลอดไป  การปลูกพืชตามแนว ระดับ จะช่วย
ลดอัตราความเร็วของการไหลบ่าของน้ าหน้าผิวดิน เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ า และเป็นตัวกักตะกอนดิน การชะ
ล้างดินจากด้านบนของแต่ละแถบพืชจะมาตกตะกอนทับถมที่แถบด้านล่าง ระยะห่างท่ี เหมาะสมของแนวป้องกันแต่
ละแนว ขึ้นอยู่กับความลาดชันของพ้ืนที่ คือ ที่ลาดชันมาก (มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) ที่ลาดชันปานกลาง (ระหว่าง 
26 – 35 เปอร์เซ็นต์) และที่ลาดชันน้อย (ระหว่าง 15– 25 เปอร์เซ็นต์) ควรท าแนวป้องกันทุก ๆ ระยะ 6 , 9 และ 
12 เมตรตามล าดับ การผสมผสานไม้ยืนต้น/ไม้ผลในระบบเกษตรบนพ้ืนที่สูง ท าให้มีพืชที่ปลูกถาวรคลุมดิน  ช่วย
ป้องกันการพังทลายและการเสื่อมสภาพของดิน (ประภาสและคณะ, 2555) 

จากประเด็นปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะพ้ืนทีสู่งและพ้ืนที่ลาด
ชันเชิงเขา เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวไร่ ท าให้ระบบการผลิตไม่มีความยั่งยืน 
ทั้งด้านผลผลิต คุณภาพ และรายได้  เกษตรกรยังคงมีการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกอยู่มาก ท าให้มีรายได้ต่ า ผลผลิตด้อย
คุณภาพ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและสุขภาพเกษตรกรอ่อนแอ ดังนั้น การจัดระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดิน
ถล่ม โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดชันเชิงเขา จึงจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือสร้างความม่ันคงในการประกอบ
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อาชีพเกษตรกรรม สร้างวิถีชีวิตเกษตรกรรายย่อยให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ท าให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน ชุมชน
ขาดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึก
ในด้านอนุรักษ์ดินและน้ า วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบระบบการผลิตพืชที่เหมาะสมในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
   

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ ์
1. เมล็ดพันธุ์พืชและก่ิงพันธุ์พืช 
2. ปุ๋ยเคม ี
3. สารก าจัดวัชพืช 
4. สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรู 
วิธีการ 

ด าเนินการในพ้ืนที่น าร่องเสี่ยงภัยดินถล่ม ได้แก่ ภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัด
เชียงราย ภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย  ภาค
ตะวันออกท่ีจังหวัดจันทบุรี และภาคใต้ท่ีจังหวัดสตูล โดยน าผลการส ารวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศษ์เกษตรในพ้ืนที่
เป้าหมายในแต่ละภูมิภาค  เพ่ือวางแผนการจัดระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักรูปแบบระบบการปลูกพืช
แบบผสมผสาน ตั้งแต่ชนิดและประเภทของพืชตลอดจนคุณสมบัติทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เช่น ระบบราก ลักษณะ
ทรงต้น ความต้องการธาตุอาหาร ความทนทานต่อความแห้งแล้ง ฯลฯ ของพืชแต่ละชนิดที่จะมาปลูกร่วมในระบบ
พหูกสิกรรม การเลือกระบบการปลูกพืชที่มีไม้ยืนต้นหรือไม้ผลเป็นหลัก และปลูกพืชรองเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นพุ่ม
เล็ก แซมระหว่างหลุมพืชหลัก ส่วนระหว่างแถวพืชหลักปลูกพืชล้มลุกอายุสั้นสร้างรายได้ในระยะแรกที่ยังไม่ได้เก็บ
เกี่ยวผลผลิตพืชหลัก ได้แก่ พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ  และมีแนวหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน 
พ้ืนทีท่ดสอบ 1 ไร่ต่อแปลง จ านวน 7 แปลง (จังหวัด) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไดด้ าเนินการปลูกไม้ผลผสมผสาน ได้แก่ มะขามเปรี้ยว มะม่วง(แก้ว) ส้มโอ ในช่วง
ต้นฤดูฝน ปี 2557 และดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม และก าจัดวัชพืช มีการปลูกพืชอายุสั้น ได้แก่ ข้าวโพด ถั่ว
ลิสง แซมบริเวณแถวปลูกไม้ผล 

2) จังหวัดเชียงราย ได้น าผลการส ารวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตรในพ้ืนที่เป้าหมายในแต่ละภูมิภาค 
เพ่ือวางแผนการจัดระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักรูปแบบระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน ตั้งแต่ชนิด
และประเภทของพืชตลอดจนคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และชีวภาพของพืชแต่ละชนิดที่จะมาปลูก การเลือกระบบ
การปลูกพืชที่มีไม้ยืนต้นหรือไม้ผลเป็นหลัก และปลูกพืชรองเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นพุ่มเล็กแซมระหว่างหลุมพืชหลัก 
ส่วนระหว่างแถวพืชหลักปลูกพืชล้มลุกอายุสั้นสร้างรายได้ในระยะแรกที่ยังไม่ได้เก็บเก่ียวผลผลิตพืชหลัก จึงได้
ด าเนินการปลูกกาแฟอราบิก้าเป็นพืชหลักร่วมกับปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผล ได้แก่ มะคาเดเมียเป็นพืชร่มเงาถาวร  

3) จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีกาแฟอราบิก้าเป็นพืชหลัก มีพ้ืนที่เป้าหมาย 
ได้แก่  ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ   จ.เพชรบูรณ์  ไดส้ ารวจข้อมูลระบบการผลิตพืชในเขตพ้ืนที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร และเก็บข้อมูลพืช สภาพแวดล้อม ผลกระทบความต้องการ ปัญหาของ
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เกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือหาประเด็นวิจัยในการจัดการระบบการผลิตพืช และวางผังการปลูกพืช โดยแบ่งตามระดับพื้นท่ี
ความลาดชัน น้อยไปมาก เลือกพืชตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ เป็นไม้อายุยืนให้ผลผลิตยาวนานเป็นที่ต้องการของ
ตลาด มีระบบรากแข็งแรงเพ่ือป้องกันการซะล้างพังทลายของหน้าดิน เมื่อก าหนดพืชได้แล้ว ท าการเตรียมพ้ืนที่ปลูก 
ก าจัดวัชพืช ท าความสะอาดแปลง โดยการเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง ท าการไถดะ ไถแปร วัดพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 
5 ส่วน ส่วนละ 1 ไร่ ปลูกหญ้าแฝกก้ันแนวแยกแต่ละส่วน ก าหนดการปลูกพืชดังนี้ 

ระบบที่ 1. ปลูกมะคาเดเมีย ระหว่างต้นปลูกสะตอ กล้วย ระหว่างแถวปลูกกาแฟอาราบิก้า  
ระบบที่ 2. ปลูกมะคาเดเมีย ระหว่างต้นปลูกกล้วยระยะ 4x4 เมตร ปลูกอาโวกาโดระหว่างกลางและปลูก

พริกไทยให้เลื้อยขึ้นต้นอาโวกาโด พ้ืนที่ว่างปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ ดีปลากั้ง  
 ไดป้ฏิบัติดูแลรักษาในภาพรวมของแปลง ก าจัดวัชพืชทั้งในแปลงและรอบโคนต้น ค้ ายันต้นให้ตั้งตรง คลุม
โคนต้นด้วยเศษหญ้าแห้ง ท าแนวป้องกันไฟรอบแปลง ส าหรับพืชมะคาเดเมีย ที่ปลูกจากก่ิงทาบ ที่มีอายุ 1 ปี มี
ความสูง 80-100 เซนติเมตร ปลูกเริ่มแรกถึงอายุ 3 ปี จ าเป็นต้องมีการตัดแต่งก่ิงที่งอกจากต้นตอ กิ่งที่อยู่ต่ าจาก
พ้ืนดิน 80-100 เซนติเมตร เลือกกิ่งที่แข็งแรงบังคับกิ่งให้ตั้งตรง เด็ดยอดก่ิงที่ความสูง 80-100 เซนติเมตร เพ่ือ
บังคับทรงพุ่ม เมื่อกิ่งแตกยอดอ่อนเลือกก่ิงข้างที่ท ามุมกว้างและอยู่ในทิศตรงกันข้ามกันไว้ 2-4 กิ่ง เพ่ือให้ได้ทรงพุ่ม
ที่ดี และเลี้ยงกิ่งประธานตั้งตรงขึ้นไป 1 กิ่ง เมื่อความสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร ตัดยอดอีกครั้งให้แตกยอด
ใหม่บังคับทรงพุ่มเช่นเดิมกับฉัตรแรก และปล่อยให้เจริญเติบโตตามปกติไม่มีการการตัดแต่งเพ่ือบังคับทรงพุ่มอีก แต่
ต้องคอยตัดกิ่งกระโดง กิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้งที่แมลงท าลาย และกิ่งที่งอกจากโคนต้นที่เป็นกิ่งจากต้นตอ 

4) จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ศึกษาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มน าร่อง อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ ์ เกษตรกร 1 ราย จ านวน 5 ไร่ ปลูกกาแฟอราบิก้า ใช้ระยะปลูก 2x2 เมตร จ านวน 240 ต้น/ไร่  
ขนาดหลุมปลูก กว้างxยาวxลึก 50x50x50 เซนติเมตร แยกดินบนและดินล่างออกจากกัน โดยเอาดินบนลงใส่ใน
หลุมก่อนจากนั้นรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กรัม/หลุม  ปลูกโดยใช้ต้นกล้าอายุ 8-12 เดือน 
จ านวน 1 ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ยปีที่1 ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กรัม/ต้น ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กรัม/ต้น ใส่ 2 
ครั้ง/ป ี ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 75 กรัม/ต้น ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 75 กรัม/ต้น ใส่ 2 ครั้ง/ปี  พ่นสาร
ก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น และเตรียมต้นกล้าพริกไทยพันธุ์ซีลอนและพันธุ์ซาลาวัคอย่างละ 100 ต้น ปลูก
จ านวน 2 ต้น/ค้าง (ใช้ต้นทุเรียนเป็นค้าง) ห่างจากค้าง 15 เซนติเมตร โดยปลูกให้ปลายยอดเอนเข้าหาค้าง ปีที่ 1 ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 400-500 กรัม/ค้าง  ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 800-1,000 กรัม/ค้าง โดยแบ่ง
ใส่ 3-4 ครั้ง  การตัดแต่งในปีที่ 1 เหลือยอดที่สมบูรณ์ไว้ค้างละ 4-6 ยอด ใช้เชือกผูกยอดให้แนบติดกับค้างโดยผูกข้อ
เว้นข้อจนกระท่ังพริกไทยอายุ 1 ปี ตัดเถาให้เหลือ 50 เซนติเมตร จากระดับผิวดิน ปีที่ 2 ตัดแต่งเช่นเดียวกับปีแรก 
จนพริกไทยสูงประมาณ 1 เมตร และใช้เชือกไนลอนผูกเป็นเปราะๆ ห่างกัน 40-50 เซนติเมตร ถ้าพริกไทยยังไม่สูง
ถึง 1 เมตร ให้ตัดช่อดอกออกให้หมด เพราะจะท าให้พริกไทยเจริญเติบโตช้า พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ตามความจ าเป็น ส าหรับดีกั้ง ปลูกระยะ 60x20 เซนติเมตร 2 แถวคู่ขวางทางลาดชัน ท าการเกี่ยวใบทิ้งในฤดูแล้ง
หลังจากเก็บผลผลิต  

5)  จังหวัดเลย ได้ด าเนินการศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดิน
ถล่มในจังหวัดเลย โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ด าเนินการเกษตรกร 2 รายๆ ละ 5 ไร่ โดย
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เกษตรกรรายแรกได้จัดท าแปลงระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วนิ้วนางแดง ถั่วด า 
เพ่ือลดการพังทลายของดิน เปรียบเทียบกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเดี่ยว 

6) จังหวัดจันทบุรี ได้ท าการศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีมันส าปะหลังเป็นพืชหลัก ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี ในปี 2557-58 พ้ืนที่ 5 ไร่ ผลการด าเนินงานท าการการวิเคราะห์พื้นที่ เตรียมพื้นท่ี การไถปรับพ้ืนที่ 
เก็บเศษก้อนหินออกจากแปลง การจัดท าผังแปลงตามแนวระดับแบบขั้นบันใด เก็บดินส่งวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ
ของ สวพ.6 โดยเก็บดินตามระดับผังแปลง 2-3 ระดับ ที่ความลึก 0-30 เซนติเมตร ปลูกหญ้าแฝกโดยใช้ระยะ
ระหว่างแถวและต้น 10X10 เซนติเมตร อย่างน้อย 10 แถว เพ่ือป้องกันการพังทะลายของดิน ส่วนในบริเวณท่ีจะ
ปลูกพืชหลัก ท าการปลูกถ่ัวพร้า เพ่ือปรับโครงสร้างดิน อัตรา 10-15 กิโลกรัม/ไร่ 

7) ได้ท าการเลือกพ้ืนที่ด าเนินการเลือกเกษตรกร คือ นายอินทร์ ค าหล้า เกษตรกรใน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนการ
หลง จ.สตูล ซึ่งมีการปลูกทุเรียน มังคุด ลองกอง มะละกอ กล้วย และสะตอ  มีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของต้นและ
ปัญหาโรคและแมลง โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งปลูกมาเป็นเวลานาน อายุมาก ต้นโทรมและให้ผลผลิตต่ า ได้แลกเปลี่ยน
และปรับการปฏิบัติดูแลรักษาต้นพืช(จากเดิมมีการปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร) ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 
ร่วมกับการปลูกใหม่ทดแทนต้นเดิม คาดว่าจะด าเนินการปลูกพืชเป็นชั้นต่างๆ ได้แก่ ชั้นล่าง เช่น พืชสมุนไพร:หัว 
ต้น ใบ ชั้นกลาง เช่น ไม้ผล/ไม้ยืนต้นขนาดกลาง และชั้นบน เช่น ไม้ผล/ไม้ยืนต้น หรือไม้ป่า ตามแนวระดับความชัน
ของพ้ืนที่ซึ่งมีระดับความลาดเทต่างๆ กัน ร่วมกับทดสอบปลูกพืชพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งหา
แนวทางในการปลูกพืชคลุมดินหรือพืชที่มีระบบรากป้องกันเหตุดินถล่ม 
  

ระยะเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
ระยะเวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2556    สิ้นสุด  กันยายน  2558         รวม       2            ปี 

 
สถานที่ด าเนินการ 

ศึกษาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มน าร่อง ดังนี้ 
1) ภาคเหนือตอนบน ได้แก่  อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
2) ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่  อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
4) ภาคตะวันออก ได้แก่  อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
5) ภาคใต้ ได้แก่ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

จากการส ารวจพ้ืนที่และสัมภาษณ์เกษตรกร บ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในปี 2556 พบว่า พ้ืนที่ที่เกษตรกรใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่ในการปลูกข้าวเพ่ือยังชีพ และ
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ยังมีการเพาะปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองเพ่ือขายโดยใช้พื้นที่บนภูเขาท่ีมีความสูงชันและมีลักษณะเป็นดินปนทรายใน
การท าเพาะปลูก การถางป่าท าไร่จนไม่มีรากไม้ให้ดินยึดเกาะ ท าให้พ้ืนที่บริเวณนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะประสบกับการ
เกิดดินโคลนถล่ม และเมื่อประภัยพิบัติดินถล่มแล้ว มีการย้ายที่ตั้งหมู่บ้านไปอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัย โดย
จ านวนครัวเรือนที่ขอย้ายนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 150 ครัวเรือน เนื่องจากหมู่บ้านห้วยโผเดิมเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ฐานะยากจน มีอาชีพท านาในพ้ืนที่ขนาดเล็ก 1-4 ไร่ มีพ้ืนที่ท าไร่ปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง ในบริเวณพ้ืนที่เกิดดิน
ถล่ม ต้องคืนพ้ืนที่เพ่ือฟ้ืนสภาพป่าประมาณ 300 ไร่ และไม่มีการใช้ประโยชน์ในบริเวณด้านบนของพ้ืนที่ที่เกิดดิน
ถล่ม จึงเหลือพ้ืนที่บริเวณที่เป็นที่ลุ่ม ซึ่งได้มีการสอบถามถึงความต้องการในการสร้างระบบการปลู กพืช พบว่า 
เกษตรกรมีความต้องการปลูกไม้ผลผสมผสาน ได้แก่ มะขามเปรี้ยว มะม่วง(แก้ว) ส้มโอ เสริมในพ้ืนที่ว่างภายใน
แปลงที่มีอยู่เดิม ซึ่งไม่เต็มพ้ืนที่ เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน หรือเสริมรายได้และลดความรุนแรงของการไหลบ่าของ
น้ าและดินโคลนถล่มหากประสบปัญหาดังกล่าวอีกครั้ง ได้ด าเนินการปลูกไม้ผลผสมผสาน ได้แก่ มะขามเปรี้ยว 
มะม่วง(แก้ว) ส้มโอ ในช่วงต้นฤดูฝน (ปลายเดือนพฤษภาคม 2557) และดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม และจ าจัด
วัชพืช มีการปลูกพืชอายุสั้น ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วลิสง แซมบริเวณแถวปลูกไม้ผล ปัจจุบันไม้ผลยังมีขนาดเล็ก โดย 
มะขามเปรี้ยวมีขนาดเส้นรอบโคนต้นเฉลี่ย 3.3 เซนติเมตร สูงเฉลี่ย 93 เซนติเมตรและความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 50 
เซนติเมตร มะม่วงมีขนาดเส้นรอบโคนต้นเฉลี่ย 5.1 เซนติเมตร สูงเฉลี่ย 78 เซนติเมตรและความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 
49 เซนติเมตร ส้มโอมีขนาดเส้นรอบโคนต้นเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร สูงเฉลี่ย 76 เซนติเมตรและความกว้างทรงพุ่ม
เฉลี่ย 52 เซนติเมตร 

 
จังหวัดเชียงราย  

แปลงที่ 1 ผลการทดลองแปลงของนายอิสระพงษ์ ศรีตอน พบว่า ได้ท าการบันทึกการเจริญเติบโตของ
กาแฟและมะคาเดเมีย โดยท าการวัดความกว้าง ความสูงของทรงพุ่ม และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นของ
กาแฟ ทุกๆ 2 เดือน  พบว่า กาแฟมีการเจริญเติบโตของขนาดทรงพุ่มที่ขยายขนาดอย่างชัดเจนและเพ่ิมสูงขึ้น โดยมี
ค่าเฉลี่ยความกว้างและความสูงของทรงพุ่มในเดือนกรกฎาคม เท่ากับ 59.90 และ 59.87 เซนติเมตร (ซม.) 
ตามล าดับ และในเดือนกันยายน เท่ากับ 68.45 และ 64.92 ซม. ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของล าต้นนั้นไม่แตกต่างมากนัก โดยในเดือนกรกฎาคม เท่ากับ 1.28 ซม. และในเดือนกันยายน เท่ากับ 
1.42 ซม.  ส าหรับการเจริญเติบโตของมะคาเดเมียมีค่าเฉลี่ยความกว้าง ความสูงของทรงพุ่ม และขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้น เท่ากับ 22.20, 49.60 และ 0.87 ซม. ตามล าดับ และได้ท าการบันทึกต้นทุนการผลิต โดยให้
เกษตรกรท าการบันทึกรายจ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นค่าจ้างแรงงาน และทางผู้วิจัยได้สนับสนุนค่าวัสดุการเกษตร ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 พบว่า ต้นทุนการผลิตในช่วงที่เริ่มต้นการปลูกสร้างแปลงซึ่งยังไม่สามารถให้
ผลผลิตได้นั้น ส่วนใหญ่ต้นทุนอยู่ที่ค่าวัสดุการเกษตรซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เท่ากับ 9,920 บาทต่อไร่ ส่วนค่าจ้าง
แรงงาน เท่ากับ 4,300 บาทต่อไร่ รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 14,220 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายการต้นทุนการผลิตของกาแฟและมะคาเดเมีย ของนายอิสระพงษ์ ศรีตอน ต่อไร่ต่อปี 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าจ้างแรงงาน 
- เตรียมพื้นท่ี 1,500 
- ตัดหญ้า 2,100 
- ใส่ปุ๋ย 300 
- พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 600 
รวม 4,300 
ค่าวัสดุการเกษตร 
-ต้นกล้ามะคาเดเมีย จ านวน 30 ต้น 1,500 
-ปุ๋ยสูตร 46-0-0 1,560 
-ปุ๋ยสูตร 15-15-15 1,900 
-ไกลโฟเซต 2,400 
-กรัมม๊อกโซน 1,700 
-คาร์โบซัลแฟน 800 
รวม 9,920 
รวมต้นทุนทั้งหมด 14,220 

 
 

แปลงที่ 2 ผลการทดลองแปลงนายชายแดน รัตนานิพนธ์  ไดท้ าการบันทึกการเจริญเติบโตของกาแฟและ
มะคาเดเมีย โดยท าการวัดความกว้าง ความสูงของทรงพุ่ม และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น ทุกๆ 2 เดือน 
พบว่ากาแฟมีการเจริญเติบโตของขนาดทรงพุ่มที่ขยายขนาดอย่างชัดเจนและเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยความกว้าง
และความสูงของทรงพุ่มในเดือนกรกฎาคม เท่ากับ 28.80 และ 33.60 ซม. ตามล าดับ และในเดือนกันยายน เท่ากับ 
34.03 และ 37.25 ซม. ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นนั้นไม่แตกต่างมากนัก โดยใน
เดือนกรกฎาคม เท่ากับ 0.46 ซม. และในเดือนกันยายน เท่ากับ 0.57 ซม.   ส าหรับการเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย
มีค่าเฉลี่ยความกว้าง ความสูงของทรงพุ่ม และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง    ล าต้น เท่ากับ 19.60 52.20 และ 0.91 
ซม. ตามล าดับ  และได้บันทึกต้นทุนการผลิตกาแฟและมะคาเดเมีย โดยให้เกษตรกรท าการบันทึกรายจ่ายต่างๆ ซึ่ง
เป็นค่าจ้างแรงงาน และทางผู้วิจัยได้สนับสนุนค่าวัสดุการเกษตร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 
จากการบันทึกข้อมูล พบว่าต้นทุนการผลิตในช่วงที่เริ่มต้นการปลูกสร้างแปลงซึ่งยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้นั้น ส่วน
ใหญ่ต้นทุนอยู่ท่ีค่าวัสดุการเกษตรซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เท่ากับ 12,360 บาทต่อไร่ ส่วนค่าจ้างแรงงาน เท่ากับ 
3,600 บาทต่อไร่ รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 15,960 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  แสดงรายการต้นทุนการผลิตของกาแฟและมะคาเดเมีย ของนายชายแดน รัตนานิพนธ์ ต่อไร่ต่อป ี
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าจ้างแรงงาน 
- เตรียมพื้นท่ี 1,200 
- ตัดหญ้า 600 
- ใส่ปุ๋ย 600 
- พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 1,200 
รวม 3,600 
ค่าวัสดุการเกษตร 
-ต้นกล้ามะคาเดเมีย จ านวน 30 ต้น 1,500 
-ต้นกล้ากาแฟ จ านวน 500 ต้น 2,500 
-ปุ๋ยสูตร 46-0-0 1,560 
-ปุ๋ยสูตร 15-15-15 1,900 
-ไกลโฟเซต 2,400 
-กรัมม๊อกโซน 1,700 
-คาร์โบซัลแฟน 800 
รวม 12,360 
รวมต้นทุนทั้งหมด 15,960 

 
 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
ปี 2557 

ได้ท าการศึกษาระบบการผลิตพืชในเขตพ้ืนที่ อ าเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ เพ่ือดูชนิดพืชที่เหมาะ

ส าหรับปลูกในพ้ืนที่ เป็นที่ต้องการของตลาด โดยอ้างอิงข้อมูลพืชที่ปลูกทดลองได้ผลดี ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ และส่งเสริมสู่เกษตรกรในพ้ืนทีท่ี่ปลูกได้ผล เช่น มะคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้า อาโวกาโด และ
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พืชที่ได้จากการส ารวจพ้ืนที่ปลูกในแปลงเกษตรกร เขตต าบลสะเดาะพง และต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 

จ านวน 20 ราย สรุปผลดังนี้ 

เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสานเป็นส่วนมาก พืชที่ส ารวจพบได้แก่ มะคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้า อาโวกาโด 

พริกไทย สะตอ เสาวรส ข้าวพ้ืนเมือง ชาโยเต้ กล้วยน้ าว้า ปลูกพืชผักเช่น พริก ข่า ตะไคร้ ดีปลากั้ง พืชผักตระกูล

กระหล่ าปลี การเลือกชนิดพืชที่ปลูกเลือกจากความต้องการของตลาด และเลือกปลูกพืชที่มีการเจริญเติบโตให้ผล

ผลิตดี เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การดูแลรักษาง่ายเป็นหลัก แต่ลักษณะการปลูกกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ ขาด

ความเข้าใจในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การดูแลรักษาสภาพพ้ืนที่ให้ยั่งยืน 

สภาพปัญหาที่พบ พ้ืนที่เนินเขา ความลาดชัน 10- 50% สามารถปลูกพืชได้บางพ้ืนที่ และมีการชะล้าง

สูญเสียหน้าดินสูงจากการไถ การใช้สารก าจัดวัชพืช ถ้าเป็นพื้นที่หุบเขา เกิดน้ าท่วมซ้ าซากหรือมีน้ าขัง น้ าซึมน้ าซับ

ตลอดปี ไม่สามารถปลูกพืชได้ การปลูกพืชมีความยุ่งยากมากขึ้นจากสมัยก่อน เพราะความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง

มาก ขาดการบ ารุงปรับปรุงดิน เกิดโรคและแมลงระบาด ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล การปลูกพืชต้องใช้ปัจจัยการ

ผลิตเพ่ิมมากขึ้นเช่นปุ๋ยเคมี สารก าจัดวัชพืช โรคและศัตรูพืช ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผลผลิตที่ไม่มี

การจัดการ ขายส่งไม่คัดเกรดราคาตกต่ า  และผันผวนตามความต้องการของตลาด    

จากการเข้าพบเกษตรกร ชี้แจงท าความเข้าใจถึงการท าการเกษตรแบบยั่งยืนบนพื้นที่สูง เมื่อท าความเข้าใจ

ร่วมกันแล้ว เกษตรกรมีความต้องการที่จะด าเนินการตามแนวทาง ในเบื้องต้นได้วางแผนด าเนินการเพ่ือจัดท าแปลง

สาธิตระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยคัดเลือกแปลง ของนางนุชรา ทาเกิด หมู่บ้านเสลียงแห้ง 3 หมู่ 1 ต าบล

หนองแม่นา  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในพื้นที่ 5 ไร่ มีแนวความลาดชัน 30-70% แปลงปลูกข้าวไร่เดิมสร้างเป็นแปลง

สาธิต ในปีงบประมาณ 2557 วางผังการปลูกพืช แบ่งตามความลาดชันของพ้ืนที่ การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การก าจัด

วัชพืช ไถแปร ไถพรวน เตรียมหลุมปลูกกล้วยน้ าหว้าระยะ 8x8 เมตร ก าจัดวัชพืชรอบโคนต้น และเตรียมต้นกล้าพืช

แต่ละชนิดไว้ส าหรับปลูกในช่วงฤดูฝนปีถัดไป  

ปี 2558  

 ได้ท าการขยายพันธุ์ต้นกล้า เช่นดีปลากั้ง ข่า ตะไคร้ เพกา สะตอ เพ่ือให้ได้ตามผังการทดลอง และได้
รวบรวม มะคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้า อาโวกาโด ปฏิบัติดูแลรักษา เตรียมแปลงปลูกพืช โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนวบนสุดที่มีความลาดชันสูง ปลูกพืชระบบที่ 1 คือปลูกมะคาเดเมียระยะปลูฏ 8x8  เมตร 
ระหว่างต้นปลูกสะตอ กล้วย ระหว่างแถวปลูกกาแฟอาราบิก้า ปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวกั้นทั้งสองส่วนเพ่ือป้องกันการ
ชะล้างหน้าดิน ส่วนที่ 2 พ้ืนที่มีความลาดชันต่ าลงมา ปลูกพืชระบบที่ 2 ระบบที่ คือ ปลูก มะคาเดเมีย ระหว่างต้น
ปลูกกล้วยระยะ 4x4 เมตร ปลูกอาโวกาโดระหว่างกลางและปลูกพริกไทยให้เลื้อยขึ้นต้นอาโวกาโด พ้ืนที่ว่างปลูก
พืชผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ ดีปลากั้ง ปฏิบัติดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ก าจัด วัชพืชตามความจ าเป็น เนื่องจากปลูกโดย
อาศัยน้ าฝน พืชเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน และเจริญเติบโตช้าในช่วงฤดูแล้ง แต่สามารถที่จะอยู่ได้โดยมีกล้วยเป็น
พืชพ่ีเลี้ยง ในช่วงปีที่ 2 ได้เก็บผลผลิตจากกล้วย และ พืชผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ และอ่ืนๆ   
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  จากการประเมินความคิดเห็นของเกษตรกร ระบบที่ 2 ปลูกมะคาเดเมียระยะ 8x8 เมตร ระหว่างต้นปลูก

กล้วยระยะ 4x4 เมตร ปลูกอาโวกาโดระหว่างกลางและปลูกพริกไทยให้เลื้อยขึ้นต้นอาโวกาโด  พ้ืนที่ว่างปลูกพืชผัก

สวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ ดีปลากั้ง และอ่ืนๆ เป็นระบบที่เกษตรกรชื่นชอบมากกว่าระบบที่ 1 เนื่องจากมีลักษณะการ

ปลูกแบบผสมผสาน มีความหลากหลายของพืชที่ปลูกที่สามารถปลูกร่วมกันได้  สะดวกในการจัดการสวน สามารถ

เก็บผลผลิตได้ตามชนิดและต่างเวลากัน ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้คุ้ม พืชปกคลุมหน้าดินเพ่ิมความชื้นและลดการชะ

ล้างหน้าดินได้ดี  

 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

ไดส้ ารวจวิเคราะห์ (พ้ืนที่ไร่เกษตรกร) พร้อมคัดเลือกเกษตรกร  จ านวน  5 ไร่ ๑ ราย   นายประกอบ เตจ๊ะ
สร้อย ต าบลนานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นเตรียมสิ่งที่จะใช้ในการทดลอง เช่น ต้นกล้ากาแฟพันธุ์
อาราบิกา ต้นกล้าพันธุ์พริกไทย และต้นกล้าดีกั้ง ปุ๋ย วางผังแปลง 

ด าเนินการปลูกแปลงทดลองวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ ความ
สูงต้นเฉลี่ย 36.25 เซนติเมตร เส้นรอบวงเฉลี่ย 0.52 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 0.05 เซนติเมตร พริกไทย พันธุ์
ซีลอน ความสูงต้นเฉลี่ย 61.9 เซนติเมตร เส้นรอบวงเฉลี่ย 0.83 เซนติเมตร พริกไทย พันธุ์ซาลาวัค ความสูงต้นเฉลี่ย 
49.7 เซนติเมตร เส้นรอบวงเฉลี่ย 0.62 เซนติเมตร 

 
 
 

ตารางที่ 1 การการเจริญเติบโตของต้นกาแฟอราบิก้า ที่ไร่เกษตรกรต าบลนานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 
2527 

 
 
 
 

 
 
 

ตารางที่ 2 การการเจริญเติบโตพริกไทยพันธุ์ซีลอน ที่ไร่เกษตรกรต าบลนานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 
2527 
 

 
 
 

อายุ 
ความสูงต้นเฉลี่ย 

เซนติเมตร 
ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 

เซนติเมตร 
เส้นรอบวงเฉลี่ย 

เซนติเมตร 

1 เดือน 36.25 0.05 0.52 

อายุ 
ความสูงต้นเฉลี่ย 

เซนติเมตร 
จ านวนเถา 

เส้นรอบวงเฉลี่ย 
เซนติเมตร 

1 เดือน 61.9 - 0.83 
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ตารางที ่3  การการเจริญเติบโตพริกไทยพันธุ์ซาลาวัคที่ไร่เกษตรกรต าบลนานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 
2527 
 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ  เนื่องจากดีกั้งพอน าลงไปปลูกแล้วใบเก่าได้เน่ าและก าลังแตกใบใหม่จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตได้ และพริกไทยยังไม่มีการแตกเถาเพ่ิมจากต้นเดิมจึงไม่ได้ใส่จ านวนเถา 
 
จังหวัดเลย  

ได้ด าเนินการศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มในจังหวัดเลย 
โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่  อ.ด่านซ้าย จ.เลย ด าเนินการเกษตรกร 2 รายๆ ละ 5 ไร่ โดยเกษตรกรรายแรกได้จัดท า
แปลงระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วนิ้วนางแดง ถั่วด า เพ่ือลดการพังทลายของดิน 
เปรียบเทียบกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเดี่ยว ในขณะนี้ได้เก็บเก่ียวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ไพโอเนีย
บี 80 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ ส าหรับถั่วนิ้วนางแดง และถ่ัวด ายังอยู่ระหว่างการดูแลรักษา และเกษตรกรอีก
รายจัดท าแปลงปลูกระบบการปลูกพืชที่มีกาแฟเป็นพืชหลัก โดยปลูกร่วมกับแมคคาเดเมียเป็นไม้ร่มเงาถาวร ขณะนี้
อยู่ได้ปลูกแมคคาเดเมียแล้ว ส่วนกาแฟจะด าเนินการปลูกในช่วงต้นฤดูฝนต่อไป 
 
จังหวัดจันทบุรี  

ได้เตรียมเก็บผลผลิตถั่วพร้าที่ปลูกระหว่างแถวมันส าปะหลังเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ ซึ่งพบว่า ไม่สามารถเก็บ
ผลผลิตถั่วพร้าได้ เนื่องจากถ่ัวพร้าไม่สมบูรณ์และมีจ านวนต้นน้อยมาก ดังนั้นจึงได้ไถเตรียมแปลงปลูกพืชหลัก 
เตรียมวัสดุเกษตร หลังจากไถเตรียมแปลงเก็บเศษวัชพืชและหินออกจากพ้ืนที่ ขนาดพ้ืนที่ทดสอบตามแนวขวาง 
56.8 เมตร ตามแนวลาดเอียง 168.6 เมตร พ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่ จากนั้นแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วนๆละ 56.8 เมตร 
ตามแนวขวาง และท าแนวกั้นระหว่างแปลงกว้าง 2-4 เมตร เพื่อปลูกหญ้าแฝก จากนั้นยกร่องปลูกตามแนวลาดเอียง
ของพ้ืนที่ ระยะระหว่างแถวปลูก 1 เมตร ใช้ระยะปลูก 0.60 เมตร ใช้มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 เป็นพันธุ์ปลูก 
หลังปลูกหว่านถั่วพร้าระหว่างแถวปลูกมันส าปะหลัง ส่วนการปฏิบัติดูแลรักษา เช่น ก าจัดวัชพืชที่ส าคัญและใส่
ปุ๋ยเคมีหลังปลูก 1-2 เดือน และการป้องกันก าจัดโรคแมลง ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน พบว่า ดินมีค่าความ
เป็นกรด ด่าง อยู่ระหว่าง 4.8-6.3 มีอินทรียวัตถุ 0.25-1.41 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) ส ารวจการระบาดของโรคแมลง
และท าการป้องกันก าจัดตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เก็บเก่ียวผลผลิตเมื่ออายุ 11-12 เดือน ประเมิน
ผลผลิต (เนื่องจากเป็นพืชอายุยาวจึงไม่สามารถรายงานผลผลิตได้ตามแผนงาน) 

อายุ 
ความสูงต้นเฉลี่ย 

เซนติเมตร 
จ านวนเถา 

เส้นรอบวงเฉลี่ย 
เซนติเมตร 

1 เดือน 49.70 - 0.62 
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ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีดินแปลงทดสอบอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ปี 2557 

 
รายการ pH % OM P K Ca Mg ลักษณะดิน 
ก่อนปลูก 4.8 0.25 17.43 58.18 821.73 433.29 ร่วนปนหิน 
หลังปลูก 6.3 1.41 43.11 73.02 845.43 276.98 ร่วนปนหิน 

หมายเหตุ วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ สวพ.6 
 
 จังหวัดสตูล 

ได้ด าเนินการเลือกเกษตรกร คือ นายมู่หมัด และด า เกษตรกรใน ต.ปาล์มพัฒนา อ .มะนัง จ .สตูล
นอกเหนือจากการท าปาล์มน้ ามัน มีการปลูกพืชผัก เช่น พริก และมะนาว และไม้ผล เช่น กล้วย และมะละกอบ้าง  
มีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของต้นปาล์ม เนื่องจากปลูกมาเป็นเวลานาน อายุมาก ต้นโทรมและให้ผลผลิตต่ า ได้
แลกเปลี่ยนและปรับการปฏิบัติดูแลรักษาต้นปาล์มน้ ามัน(จากเดิมมีการปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร) ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม  ในเบื้องต้นคาดว่าจะทดสอบโดยการใส่ปุ๋ยปาล์มตามค่าวิเคราะห์ดิน(ของกรมวิชาการ
เกษตร) ร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่เป็นพืชต่างๆ ที่มีศักยภาพของกรมวิชาการเกษตร เช่น พืชตระกูลถั่ว หรือพืชที่
มีระบบรากป้องกันเหตุดินถล่ม  ขณะนี้ทั้งสองแปลงได้ด าเนินการปลูกตามแผนงานที่วางไว้และอยู่ระหว่างดูแลรักษา  

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลอง สามารถสรุปรูปแบบระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย ดังนี้  พ้ืนที่สูงภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างได้จัดระบบการปลูกพืชที่มีกาแฟอรา
บิก้าเป็นพืชหลักร่วมกับไม้ยืนต้นเพื่อเป็นร่มเงาถาวรและเป็นพืชที่มีระบบรากลึกสามารถยึดดินไว้  ได้แก่ แมคคาเด
เมีย อาโวกาโด สะตอ เพกา และไม้ผลอ่ืนๆ รวมทั้งปลูกพืชเป็นแนวขวางความลาดชันเพื่อลดการพังทะลายของดิน 
ได้แก่ ชา พืชผัก สมุนไพรฯ และระบบการปลูกพืชผสมผสาน โดยการปลูกไม้ผลผสมผสาน ได้แก่ มะขามเปรี้ยว 
มะม่วง(แก้ว) และส้มโอ เป็นพืชหลัก ร่วมกับการปลูกพืชไร่อายุสั้น ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วลิสง แซมบริเวณแถวปลูกไม้
ผล พ้ืนทีล่าดชันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดระบบการปลูกพืชที่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักร่วมกับ
พืชไร่ตระกูลถั่ว เช่น ถั่วนิ้วนางแดง ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกขวางแนวลาดชันเพื่อลดการชะล้างของดิน พ้ืนที่ลาด
ชันภาคตะวันออก ได้จัดระบบการปลูกพืชที่มีมันส าปะหลังเป็นพืชหลักร่วมกับพืชตระกูลถั่วคลุมดิน ร่วมกับการปลูก
หญ้าแฝกขวางแนวลาดชันเพื่อลดการชะล้างของดิน และพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  ได้จัดระบบการปลูกพืชไม้ผลแบบ
ผสมผสานโดยมีไม้ผลเป็นพืชหลัก ไก้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะละกอ กล้วย และสะตอ  เพ่ือเป็นพืชที่มีระบบ
รากลึกสามารถยึดดินไว้ ร่วมกับการปลูกพืชผัก เช่น พริก และมะนาว   และการปลูกพืชคลุมดินในสวนปาล์มน้ ามัน 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) น าเสนอการฝึกอบรมพืชไร่หลังนาแก่นักวิชาการส่งเริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้
โครงการภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ 
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2) น าเสนอการฝึกอบรมพืชไร่หลังนาแก่นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวของกรมการข้าว 
3) น าเสนอการฝึกอบรมพืชไร่หลังนาแก่นักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรภายใต้โครงการขับเคลื่อน

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคเหนือตอนล่าง 
4) น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8  
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