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บทคัดย่อ 
ไดท้  าการส ารวจและวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มในภูมิภาคต่างๆ โดย

ใชแ้บบสอบถามส ารวจขอ้มูลกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีลาดชนั  7 จงัหวดั คือ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงราย 

เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ ์  จนัทบุรี  เลย และสตูล ในปี 2556 ผลการส ารวจผลปรากฏวา่ ลกัษณะภูมิประเทศทั้งหมด

เป็นพื้นท่ีสูงเขตภูเขาเป็นท่ีลาดชนั  ตั้งแต่  20-45  เปอร์เซ็นต ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดย

อาศยัน ้าฝนเป็นหลกั  ส าหรับพืชท่ีนิยมปลูก ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละขา้วไร่ ในภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ยางพารา ปาลม์ และไมผ้ล ในภาคตะวนัออกและภาคใต ้ส่วนใหญ่ท่ีตั้งของชุมชนตั้งอยูใ่กล้

แหล่งตน้น ้าล าธารจนถึงริมฝ่ังท่ีราบลุ่มใกลแ้ม่น ้าสายหลกั เม่ือมีฝนตกหนกัติดต่อกนัหลายวนั พื้นท่ีสูงท่ีมีความ

ลาดชนัสูงจะอุม้น ้าเตม็ท่ี โครงสร้างดินหลวม ขาดรากตน้ไมใ้หญ่ ใกลร่้องน ้า โดยเฉพาะบริเวณท่ีไม่มีตน้ไมใ้หญ่ 

หรือมีตน้ไมใ้หญ่นอ้ย หรือ บริเวณท่ีท ากินท่ีเป็นพืชลม้ลุก จะเกิดรอยร้าวของดินเป็นทางยาวขวางกบัแนวเขา เม่ือ

มีฝนตกหนกัต่อเน่ืองน ้าจะขงัในรอยแตกปริมาณมาก เกิดการถล่มและทรุดตวัลงดา้นล่างอยา่งรวดเร็ว เม่ือมีส่ิงกีด

ขวาง เช่น บา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยัคน  คอกสัตวเ์ล้ียง แหล่งน ้า ฯลฯ ก็จะไดรั้บความเสียหายอยา่งรุนแรง เป็นภยัพิบติั  

 

รหสัการทดลอง 03-03-56-01-01-01-01-56  
1 ศูนยว์จิยัพฒันาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 2 ศูนยว์จิยัพฒันาการเกษตรท่ีสูงเชียงราย 3 ศูนยว์จิยัและพฒันาการ
เกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ 4 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรอุตรดิตถ์   5 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรเลย สวพ.3   6 
ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 6 และ 7 ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 



 2 

จากผลการส ารวจและวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม ในภูมิภาคต่างๆ (7 

จงัหวดั)  สามารถสรุปไดว้า่ รูปแบบระบบการปลูกพืชอยา่งย ัง่ยนืในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มแตกต่างกนัในแต่ละ

ภูมิภาค โดยภาคเหนือตอนบนและตอนล่างมีจดัระบบการปลูกพืชท่ีมีกาแฟเป็นพืชหลกัร่วมกบัไมร่้มเงาถาวร ไม้

ร่มเงาชัว่คราว พืชสมุนไพรและหญาแฝก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการจดัระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วโพดเป็นพืช

หลกัร่วมกบัพืชตระกูลถัว่ ภาคตะวนัออกไดร้ะบบการปลูกมนัส าปะหลงัร่วมกบัหญา้แฝก และภาคใตไ้ดจ้ดัระบบ

การปลูกไมผ้ลผสมผสาน (สวนสมรม) และระบบการปลูกปาลม์ร่วมกบัพืชคลุมดิน ซ่ึงระบบการปลูกพืชในทุก

ภูมิภาคมีเป้าหมายเพื่อลดการพงัทลายของดินในพื้นท่ีลาดชนั  

 
ค ำน ำ 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในเขตอาศยัน ้ าฝน เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมโดยอาศยัน ้ าฝนเป็นหลกั  ส าหรับพืชท่ีนิยมปลูก ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์รองลงมา คือ มนั
ส าปะหลงั ออ้ย พืชตระกูลถัว่ และขา้วไร่  สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ตั้งอยูอ่ยูใ่นพื้นท่ีลาดชนัตั้งแต่  2  เปอร์เซ็นตข้ึ์น
ไป  ในท่ีดอนเป็นพื้นท่ีลาดลอนคล่ืน  2-20  เปอร์เซ็นต์  ในพื้นท่ีสูงเขตภูเขาเป็นท่ีลาดชัน  ตั้ งแต่  20-45  
เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม พื้นท่ีดงักล่าวเกษตรกรนิยมปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชเด่ียว (กรมวิชำกำรเกษตรม
,2538)  

กำรอนุรักษดิ์นและน ้ำในพื้นท่ีลำดชนัประเทศไทย ส่วนใหญ่นิยมใชห้ญำ้แฝกปลูกตำมควำมลำดเท
ร่วมกบักำรปลูกถัว่มะแฮะปลูกไมพุ้ม่  ไมย้นืตน้  และปลูกหญำ้เล้ียงสัตวอ่ื์นๆ  ท ำใหล้ดกำรชะพงัทลำยของดิน
ไดม้ำก (สมเจตน,์ 2546) ในขณะท่ี กรมพฒันำท่ีดิน (2545) รำยงำนวำ่ กำรปรับปรุงแกไ้ขดินท่ีมีสภำพกำรชะลำ้ง
พงัทลำยสูง  ควรใชแ้ถบหญำ้แฝกปลูกบนควำมลำดชนัของพื้นท่ีห่ำงกนั  8-10  เมตร  โดยปลูกเป็นแถวเดียวท่ี
มีระยะห่ำงระหวำ่งตน้  5-10  ซม.  เม่ือปลูกขำ้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชหลกัใหมี้กำรใชปุ๋้ยเคมีควบคู่กนัโดยใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร  16-20-0  อตัรำ  25  กก./ไร่  รองพื้นก่อนปลูก  และใส่ปุ๋ย  21-0-0  อตัรำ  25  กก./ไร่  หลงัขำ้วโพดอำย ุ 
21  วนั  ไดผ้ลผลิตขำ้วโพดอยูใ่นเกณฑสู์ง   ส ำนกังำน  กปร.  (2545)  ไดร้ำยงำนไวว้ำ่  หญำ้แฝกช่วยในกำร
อนุรักษดิ์นและน ้ำ  โดยท่ีสำมำรถเจริญเติบโตไดทุ้กสภำพ  ตั้งแต่ท่ีรำบจนถึงระดบัท่ีทะเลสูงถึง  2,000  เมตร  ดิน
เปร้ียว   ดินด่ำง  ดินเคม็    ดินท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ต ่ำตลอดจนท่ีมีปริมำณน ้ำฝน  200-500  มม.  และท่ีมีอำกำศ
เยน็  -9  องศำเซลเซียส  ถึงร้อนจดั  45  องศำเซลเซียส  เม่ือน ำหญำ้แฝกเป็นแนวของควำมลำดเท  ท ำใหล้ดกำรชะ
พงัทลำยของผวิดินถึง  3-5  เท่ำ  จำกท่ีไม่มีแฝกและลดกำรสูญเสียน ้ำได ้ 25-70%  เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
ได ้ เม่ือตดัหญำ้แฝกคลุมดิน  เม่ือหญำ้แฝกอำย ุ 4  เดือน  จะเป็นธำตุของพืชแก่หนำ้ดิน  เฉล่ีย  N 1.29 %  S 0.15%  
P2O5  1.20%  K2O  1.3%  โดยน ้ำหนกัหญำ้แหง้  แนวทรงพุม่หญำ้แฝกกินพื้นท่ีไม่เกิน  1.5  ม.  มีระบบรำกหยัง่
ลึกและแผก่วำ้งเพียง  50  เซนติเมตร  เม่ือน ำหญำ้แฝกมำใชก้บัพืชไร่  รำกหญำ้แฝกจะชอนไชผำ่นลงไปในดิน  
ชั้นล่ำงท ำใหมี้กำรระบำยน ้ำดีน ้ำในดินโปร่งมีกำรถ่ำยเทอำกำศไดดี้ 

จำกกำรประเมินทำงเลือกเพื่อทดแทนกำรปลูกขำ้วโพดในท่ีลำดชนั สำวติรและพิชยั (2551) รำยงำนวำ่ 
ขอ้มูลปฐมภูมิจำกเกษตรกรท่ีกำรปลูกขำ้วโพดในพื้นท่ีลำดชนั พบวำ่ ขอ้ดีกำรปลูกขำ้วโพด เป็นพืชเสริม
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รำยได ้ ท่ีมีตลำดรับซ้ือแน่นอน  และไดร้ำคำดีกวำ่พืชอ่ืน ไดเ้งินเร็วภำยใน 4-5 เดือน  ปลูกง่ำย และไดรั้บกำร
สนบัสนุนปัจจยักำรผลิต (แหล่งเงินกู ้เมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย สำรเคมี เคร่ืองมืออุปกรณ์พน่สำรเคมีและเคร่ืองนวดกะเทำะ)  
มีพื้นท่ีลำดชนัมำกกวำ่พื้นท่ีนำ จึงเหมำะกบักำรปลูกขำ้วโพดไร่อำศยัน ้ำฝน ส ำหรับปัญหำกำรปลูกขำ้วโพดท่ีลำด
ชนั เกิดกำรชะลำ้งหนำ้ดิน ท ำใหพ้ืชเจริญเติบโตนอ้ยลง ผลผลิตต ่ำลง  ไม่มีตน้ไมใ้หญ่ชะลอปริมำณฝนท่ีตก
หนกั  ท ำใหเ้กิดปัญหำน ้ำท่วมฉบัพลนั  น ้ำป่ำไหลหลำก น ้ำลน้ตล่ิง  รำคำน ้ำมนัเช้ือเพลิงเพิ่มสูงข้ึน ท ำใหร้ำคำปุ๋ย
แพง ค่ำแรงงำนสูง ขำยผลผลิตไดไ้ม่คุม้ทุน  ปริมำณผลผลิตขำ้วโพดสูง  เกิดจำกกำรขยำยพื้นท่ี  ไม่ใช่กำรเพิ่ม
ผลผลิตต่อพื้นท่ี  ง่ำยต่อกำรระบำดของศตัรูขำ้วโพด (หนู แมลงและโรค) เน่ืองจำกเป็นพื้นท่ีผนืใหญ่ติดต่อกนั  
ควำมมัน่คงทำงอำหำรในครัวเรือน  และควำมมัน่คงในอำชีพกำรเกษตรลดลง  เพรำะปลูกพืชชนิดเดียวและเลิก
ปลูกขำ้ว ตอ้งซ้ือขำ้วกิน และเกิดปัญหำกำรบุกรุกพื้นท่ีป่ำอนุรักษ ์ ส่งผลต่อระบบนิเวศ และวถีิควำมเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั 

       ผลจำกกำรปลูกขำ้วโพดมำเป็นเวลำนำนบนพื้นท่ีมีควำมลำดชนัมำก  ส่งผลให้เกิดกำรพงัทลำยและชะลำ้ง
ธำตุอำหำรจำกดิน ท ำให้เกษตรกรต้องลงทุนสูงข้ึนและไม่คุ ้มทุน  จึงเป็นเหตุให้เกษตรกร  ให้ควำมสนใจ
ทำงเลือกกำรเกษตรท่ีสร้ำงรำยไดใ้หม่  เช่น กำรปลูกยำงพำรำ ปลูกไมโ้ตเร็ว กำรท ำระบบเกษตรผสมผสำนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีปลูกขำ้วโพดในท่ีลำดชนั  

จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น จะมีหนทำงใดท่ีจะท ำให้เกษตรกรลดกำรขยำยพื้นท่ีท ำกินเข้ำไปในเขต
ป่ำ  และท ำให้น ้ ำท่ำอุดมสมบูรณ์ กำรวิจยัแบบมีส่วนร่วมท่ีเกษตรกรลงมือปฏิบติัและเรียนรู้ดว้ยตนเองในกำร
ปลูกพืชทดแทนขำ้วโพด น่ำจะเป็นทำงออก เน่ืองจำกกำรปลูกขำ้วโพด ซ่ึงนอกจำกจะท ำลำยพื้นท่ีป่ำตน้น ้ ำแลว้ 
เกษตรกรยงัพบกบัปัญหำรำคำผลผลิตตกต ่ำ จะตอ้งเดินขบวนปิดถนนประทว้งทุกปี เพื่อกระตุน้ให้ภำครัฐสนใจ
พยุงรำคำ แต่ก็ไม่ไดช่้วยให้เกษตรกรลดพื้นท่ีกำรปลูกลง หรือหำวิธีท่ีจะปลูกพืชชนิดใหม่ ในกำรน้ีจึงมีควำม
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งอำศยังำนวิจยัเชิงปฏิบติัเขำ้มำหนุนช่วย เพื่อให้เกษตรกรมีทำงเลือก และมีแรงจูงใจท่ีจะเปล่ียน
ชนิดพืช วิธีกำรผลิตและรำคำท่ีทำ้ทำย จึงจะให้เกษตรกรให้ควำมสนใจท่ีจะเปล่ียนแปลง  พร้อมกบัพฒันำกลไก
ของตลำดไปควบคู่ดว้ย เพื่อใหก้ำรมีส่วนร่วมของชุมชนเขม้แข็งและเกษตรกรยนือยูไ่ดด้ว้ยตนเอง สำมำรถแกไ้ข
ปัญหำของตนเองและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้้วยพลงัตนเองจำกสภำพปัญหำขำ้งตน้ จึงมีควำมจ ำเป็นและเหตุผล
เพียงพอท่ีจะท ำงำนวิจยัเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหำดงัท่ีกล่ำวมำ  วตัถุประสงค์ของการทดลองน้ี เพื่อศึกษำ
ขอ้มูลพื้นฐำนกำรเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตร เพื่อใชใ้นกำรจดัระบบกำรผลิตพืชในพื้นท่ีดินถล่มในภูมิภำคต่ำงๆ  

 
วธีิด ำเนินกำรและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองวดัพิกดั แผนท่ี แบบสอบถาม อุปกรณ์เก็บตวัอยา่ง ดิน พืช น ้า ขอ้มูลดา้นพืช อุตุนิยมวทิยา วสัดุ

ส านกังานและวสัดุคอมพิวเตอร์ 
วธีิกำร 
กลุ่มตัวอย่ำง 
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1. จ านวนตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีลาดชนั จ านวน 100 ราย โดยท ำกำรส ำรวจ
ศึกษำขอ้มูลพื้นฐำนนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มน ำร่อง 5 ภำค รวม 7 จงัหวดั ดงัน้ี 
1.1 ภำคเหนือตอนบน ไดแ้ก่  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และจงัหวดัเชียงรำย 
1.2 ภำคเหนือตอนล่ำง ไดแ้ก่  จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดัอุตรดิตถ ์
1.3 ภำคตะวนัออก ไดแ้ก่  จงัหวดัจนัทบุรี 
1.4 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเลย 
1.5 ภำคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัสตูล 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงไดพ้ฒันารูปแบบและเน้ือหาสาระของ
แบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการส ารวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1   ขอ้มูลพื้นฐาน 
ตอนท่ี 2   ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์เกษตรของเกษตรกร 
ตอนท่ี 3   ขอ้มูลปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
ขอ้มูลท่ีส ารวจ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) การส ารวจโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบการผลิตพืช/ สภาวะเศรษฐกิจสังคมในพื้นท่ี ฯลฯ การศึกษา 

ผลกระทบ/ความตอ้งการ/ปัญหาของเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อหาประเด็นวจิยัในการจดัการะบบการ

ผลิตร่วมกบักลุ่มเกษตรกร 

2) ศึกษาปฏิทินการปลูกพืช (crop calendar) 

3) ศึกษาการเปล่ียนแปลงโรค-แมลงศตัรูพืช แมลง/สัตวท่ี์มีประโยชน์  

4) ศึกษาขอ้มูลสภาพภูมิอากาศ 

กำรรวบรวมข้อมูล 
 เจา้หนา้ท่ีในโครงการไดป้ระสานงานขอความร่วมมือกบักรมทรัพยากรธรณี เพื่อขอขอ้มูลพื้นท่ีดินถล่ม
ในประเทศไทย และเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารและส่ิงพิมพต่์างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยอาศยัจ านวนและร้อย
ละของเกษตรกร  
 

ระยะเวลำ (เร่ิมต้น-ส้ินสุด) 
ระยะเวลำเร่ิมตน้  ตุลำคม 2555    ส้ินสุด  กนัยำยน  2556         รวม       1            ปี 

 
สถำนทีด่ ำเนินกำร 



 5 

ด ำเนินกำรส ำรวจในไร่เกษตรกรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัเชียงรำย  จงัหวดัเพชรบูรณ์  จงัหวดัอุตรดิตถ์   
จงัหวดัจนัทบุรี  จงัหวดัเลย  และจงัหวดัสตูล     

 
ผลกำรทดลองและวจิำรณ์ 

จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
 ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและวิเครำะห์กำรเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน โดยมีพื้นท่ีเป้ำหมำย คือ  บำ้นหว้ยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขำ ๙๐ เปอร์เซ็นต ์ท่ีรำบเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต ์พื้นท่ีมีควำม
สลบัซบัซอ้นสูงต ่ำข้ึนอยูก่บัตน้น ้ ำท่ีจะไหลลงสู่แม่น ้ ำปำย หรือ แม่น ้ ำยวม ก่อนท่ีจะไหลลงสู่แม่น ้ ำสำละวิน โดย
ชุมชนของคนแม่ฮ่องสอน ท่ีตั้งของชุมชนและท่ีท ำกินมกัจะตั้งอยูใ่กลแ้หล่งตน้น ้ำล ำธำรจนถึงริมฝ่ังท่ีรำบลุ่มใกล้
แม่น ้ำสำยหลกั เม่ือมีฝนตกหนกัติดต่อกนัหลำยวนั พื้นท่ีสูงท่ีมีควำมลำดชนัสูงจะอุม้น ้ำเตม็ท่ี โครงสร้ำงดินหลวม 
ขำดรำกตน้ไมใ้หญ่ ใกลร่้องน ้ ำ โดยเฉพำะบริเวณท่ีไม่มีตน้ไมใ้หญ่ หรือมีตน้ไมใ้หญ่นอ้ย หรือ บริเวณท่ีท ำกินท่ี
เป็นพืชลม้ลุก เช่น ขำ้ว ขำ้วโพด ถัว่เหลือง หรืองำ จะเกิดรอยร้ำวของดินเป็นทำงยำวขวำงกบัแนวเขำ เม่ือมีฝนตก
หนกัต่อเน่ืองน ้ ำจะขงัในรอยแตกปริมำณมำก ก็จะเกิดกำรถล่มและทรุดตวัลงดำ้นล่ำงอย่ำงรวดเร็ว เม่ือมีส่ิงกีด
ขวำง เช่น บำ้นเรือน ท่ีอยูอ่ำศยัคน  คอกสัตวเ์ล้ียง แหล่งน ้ำ ฯลฯ ก็จะไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งรุนแรง เป็นภยัพิบติั  
 จำกกำรส ำรวจหมู่บำ้นห้วยโผ พบวำ่ หมู่บำ้นห้วยโผเป็นหมู่บำ้นหน่ึงในต ำบลแม่ยวม อ ำเภอแม่สะเรียง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยประชำกรท่ีมีเช้ือสำยปกำกะญอ มีครัวเรือนทั้ งหมด 232 ครอบครัวรวม
ประชำกรทั้งส้ิน 713 คน คนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัด ำรงวถีิชีวิตตำมขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมคนป
กำกะญอไวอ้ยำ่งเหนียวแน่น ดงันั้นควำมเช่ือเร่ืองผีจึงเป็นควำมเช่ือท่ียงัมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนมำจนตรำบเท่ำทุกวนัน้ี 
 ท ำเลท่ีตั้งของชุมชนแห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณชำยเขำมีล ำห้วยโผไหลผำ่นและติดกบับนพื้นท่ีรำบลุ่มท่ีมีทุ่งนำ
ทอดยำวไปจนติดกบัล ำน ้ำยวม ชำวบำ้นใชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีในกำรท ำนำปลูกขำ้วเพื่อกำรบริโภคในครอบครัว ดงันั้น
แต่ละครอบครัวจึงมีท่ีนำไม่มำกนกั 
 นอกจำกกำรปลูกขำ้วเพื่อยงัชีพแลว้ ชำวนำยงัมีกำรเพำะปลูกขำ้วโพดและถัว่เหลืองเพื่อขำยโดยใชพ้ื้นท่ี
บนภูเขำท่ีมีควำมสูงชนัและมีลกัษณะเป็นดินปนทรำยในกำรท ำเพำะปลูก กำรถำงป่ำท ำไร่จนไม่มีรำกไมใ้หดิ้นยึด
เกำะ ท ำใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีมีโอกำสเส่ียงท่ีจะประสบกบักำรเกิดดินโคลนถล่ม 
 แลว้เหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดฝันก็เกิดข้ึนเม่ือ “พำยุนกเตน” เคล่ือนเขำ้สู่ประเทศไทยอ ำเภอแม่สะเรียงเป็นอีก
พื้นท่ีหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบท ำใหมี้ฝนตกลงมำอยำ่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2554 ต่อเน่ืองจนกระทัง่
ถึงวนัท่ี 3 สิงหำคม 2554 นบัเป็นพำยฝุนตกหนกัมำกกวำ่ทุกคร้ังท่ีผำ่นมำปริมำณน ้ำฝนท่ีตกลงมำเป็นจ ำนวนมำก
น้ีท ำให้บำ้นเรือนชำวบำ้นไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งหนกั เกิดน ้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มผำ่นล ำห้วยโผ พดั
เอำเศษหิน ดิน ทรำย เขำ้สู่หมู่บำ้น 
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 นอกจำกน้ีบนไหล่เขำห่ำงจำกหมู่บำ้นออกไปประมำณ 200 เมตร ยงัเกิดดินยุบตวัลงจำกกำรส ำรวจของ
ชำวบำ้นพบพื้นท่ีดินท่ียบุตวัจ ำนวน 10 กวำ่แห่ง มีควำมลึกตั้งแต่ 1 เมตรไปจนถึง 1.50 เมตร มีควำมยำวประมำณ 
200 เมตรถึง 300 เมตร 
 จำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวชำวบำ้นไดรั้บควำมช่วยเหลือเพื่อบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนเฉพำะหน้ำจำก
หน่วยงำนต่ำงๆเช่น เทศบำล อ ำเภอ เหล่ำกำชำดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ก่ิงกำชำดอ ำเภอแม่สะเรียง มูลนิธิพฒันำเด็ก
เครือข่ำยลุ่มน ้ ำสำละวิน สถำบนัพฒันำองค์กรชุมชน สถำนีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง3 ฯลฯ ในกำรจดัส่งเคร่ือง
อุปโภคบริโภคพร้อมน ้ ำด่ืมรวมถึงได้มีกำรอพยพชำวบำ้นไปอยู่ในท่ีท่ีปลอดภยัท่ีโรงเรียนบำ้นห้วยโผ หน่วย
พฒันำกำรเคล่ือนท่ีท่ี 36 กรมทหำรพรำนท่ี 36 น ำเคร่ืองจกัรกลเข้ำเปิดเส้นทำง น ำดินโคลนท่ีถล่มออกจำก
บำ้นเรือนประชำชน จนมัน่ใจว่ำปลอดภยัชำวบำ้นจึงยำ้ยกลบัหมู่บำ้นเม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2555 หลงัจำกเกิด
เหตุกำรณ์ชำวบ้ำนในชุมชนต้องร่วมกันเฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์อยู่ตลอดเวลำ ควำมเสียหำยในคร้ังนั้นพบว่ำมี
บำ้นเรือนเสียหำย 8 หลงัคำเรือน พื้นท่ีท ำกินเสียหำย 43 รำย 98.5 ไร่ถึงแมไ้ม่มีผูท่ี้สูญเสียชีวิต แต่บำ้นเรือนกว่ำ 
100 หลงัคำเรือนก็ยงัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัควำมหวำดกลวักบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนท ำให้ชำวบำ้น 7 ครัวเรือนตอ้งยำ้ย
ออกไปอยูน่อกหมู่บำ้นและในอีก 12 วนัต่อมำ (วนัท่ี15 สิงหำคม 2554)ชำวบำ้นจึงไดจ้ดัประชำคมหมู่บำ้น และมี
มติขอควำมช่วยเหลือจำกทำงรำชกำรในกำรยำ้ยท่ีตั้ งหมู่บ้ำนไปอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีควำมปลอดภัย โดยจ ำนวน
ครัวเรือนท่ีขอยำ้ยน้ีมีจ  ำนวนทั้งส้ิน 150 ครัวเรือน 476 คน 
 ในอีก 5 วนัต่อมำ เจำ้หนำ้ท่ีทรัพยำกรธรณีจำกส ำนกัธรณีวทิยำ เขต 1 ล ำปำง กรมทรัพยำกรธรณีไดเ้ขำ้มำ
ส ำรวจควำมเสียหำย พบรอยแตก 3 กลุ่มใหญ่ แนวแตกใหญ่สุดประมำณ 300 เมตร ขนำนไปตำมเชิงเขำดำ้นทิศ
ตะวนัตกของหมู่บำ้นห่ำงจำกหมู่บำ้นประมำณ 250-300 เมตรและมีแนวยำวหลำยแนวท่ีมีทิศทำงพุ่งตรงเขำ้สู่
หมู่บำ้น ท ำใหห้มู่บำ้นน้ีมีโอกำสท่ีประสบกบัดินโคลนถล่มซ ้ ำ ทำงส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั จึงเห็นควรใหย้ำ้ยท่ีตั้งหมู่บำ้นไปอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีควำมปลอดภยักวำ่พื้นท่ีเดิม  
 เน่ืองจำกหมู่บำ้นห้วยโผเดิมเป็นหมู่บำ้นท่ีชำวบำ้นส่วนใหญ่ฐำนะยำกจน มีอำชีพท ำนำในพื้นท่ีขนำดเล็ก 
1-4 ไร่ มีพื้นท่ีท ำไร่ปลูกขำ้วโพด ถัว่เหลือง ในบริเวณพื้นท่ีเกิดดินถล่ม ตอ้งคืนพื้นท่ีเพื่อฟ้ืนสภำพป่ำประมำณ 
300 ไร่ ท ำใหร้ำยไดล้ดลงกำรขำดรำยไดใ้นช่วงระหวำ่งกำรปลูกสร้ำงบำ้น รวมทั้งหลำยรำยตอ้งกูเ้งินมำใชใ้นกำร
ปลูกสร้ำงบำ้นเน่ืองจำกน ำวสัดุเก่ำมำใช้ไดน้้อยหรือไม่เพียงพอ บำงรำยก็มีบริเวณบำ้นท่ีกวำ้งข้ึนตำมควำมเช่ือ
ของชนเผำ่ปกำกะญอวำ่บำ้นท่ีสร้ำงใหม่ตอ้งไม่เล็กกวำ่เดิม(ซ่ึงอำจไม่แตกต่ำงจำกคนทัว่ไปท่ีเม่ือสร้ำงบำ้นใหม่ก็
ตอ้งพยำยำมสร้ำงให้ดีกว่ำเดิม) บำ้นเสร็จตำมท่ีหน่วยงำนต่ำงๆมำช่วย คือ ท ำโครงสร้ำง หลงัคำ พื้นบำ้น ห้อง
ส้วม เสร็จบำงบำ้นไดถึ้งฝำผนงั ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ตอ้งจำ้งช่ำง/แรงงำนมำเพิ่ม โดยเฉพำะบำ้นท่ีไม่มีคนในบำ้นท่ี
ท ำได ้หลำยคนตอ้งกูเ้งินกลุ่มออมทรัพยห์รือกู้เงินนอกระบบมำใช้ ท ำให้ตอ้งมีภำระกำรจ่ำยคืนทั้งเงินตน้และ
ดอกเบ้ีย 
 “มีนำอยู่ 4 ไร่ ปีน้ีขำ้วไม่ค่อยดี เพล้ียลง ยงัไม่รู้ว่ำขำ้วจะพอกินหรือเปล่ำ เดิมเคยท ำถัว่เหลืองดว้ย 3 ไร่
บริเวณท่ีดินแยก ก็เลยตอ้งคืนพื้นท่ีไป งำนรับจำ้งก็มีบำ้งไปเป็นลูกจำ้งดบัไฟป่ำไดว้นัละ 150 บำท”นำยบุญมี นที
โสภำ ชำวบำ้นหว้ยโผ 
 ดงันั้น กำรส ำรวจปัญหำหน้ีสิน วำงแผนกำรพฒันำอำชีพรำยไดล้ดรำยจ่ำยส ำหรับชำวบำ้นห้วยโผจึงเป็น
เร่ืองส ำคญัเร่งด่วน อยำ่งเช่น ตอนน้ีกลุ่มทอผำ้ท่ีหยุดไปช่วงสร้ำงบำ้น ไดไ้ปซ้ือฝ้ำยมำเร่ิมทอกนัใหม่ มีกำรปลูก



 7 

ผกัในบริเวณบำ้น/กลบัไปปลูกในท่ีสร้ำงบำ้นเดิม เป็นส่ิงท่ีพอจะเร่ิมท ำได ้แมว้่ำพื้นท่ีสร้ำงชุมชนใหม่จะเป็น
พื้นท่ีท่ีมีควำมปลอดภยัข้ึน แต่จำกสภำพดินท่ีเป็นกรวดปนทรำยและมีกำรเปิดหนำ้ดินเพื่อปรับพื้นท่ีปลูกบำ้น ท ำ
ถนน ท ำใหย้งัมีแนวโนม้ท่ีอำจเกิดดินโคลนถล่มได ้หำกมีฝนตกหนกัและยงัไม่มีแนวกนัดิน กำรใชไ้มก้นัชัว่ครำว 
กำรปลูกตน้ไมท้ดแทนตน้ไมท่ี้ถูกตดัหรือปล่อยให้หน่อตน้สักท่ีตดัโค่นไปแลว้ไดเ้ติบโต กำรปลูกหญำ้แฝกเป็น
แนวกนัดินจึงเป็นงำนท่ีชุมชนตอ้งช่วยกนัท ำ กำรจดัใหมี้ท่ีทิ้ง/เผำขยะ กำรวำงกติกำในกำรจดักำรขยะ กำรช่วยกนั
ดูแลพื้นท่ีท่ีเกิดดินแยกและกำรดูแลรักษำป่ำในบริเวณใกลเ้คียงหมู่บำ้น นบัเป็นภำรกิจท่ีตอ้งชุมชนตอ้งร่วมกนัท ำ
ในอนำคต 
 ปัจจุบนัไดด้ ำเนินกำรสัมภำษณ์เกษตรกรในเร่ือง ระบบนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มในหมู่บำ้น
ห้วยโผ ต ำบลแม่ยวม อ ำเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ ำนวน 60 รำย/ครัวเรือน เพื่อน ำมำวิเครำะห์ขอ้มูล
ต่อไป 

จำกการส ารวจและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ด าเนินการท่ีบ้านห้วยโผ ตั้ งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 ต  าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย
ประชากรท่ีมีเช้ือสายปกากะญอ มีครัวเรือนทั้งหมด 232 ครอบครัว โดยการส ารวจและสัมภาษณ์เกษตร จ านวน 
66 ครอบครัว โดยสรุป คือ ท าเลท่ีตั้งของบา้นหว้ยโผตั้งอยูบ่ริเวณชายเขามีล าหว้ยโผไหลผา่นและติดกบับนพื้นท่ี
ราบลุ่มท่ีมีทุ่งนาทอดยาวไปจนติดกบัล าน ้ ายวม ชาวบา้นใชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีในการท านาปลูกขา้วเพื่อการบริโภคใน
ครอบครัว ดังนั้ นแต่ละครอบครัวจึงมีท่ีนาไม่มากนัก นอกจากการปลูกข้าวเพื่อยงัชีพแล้ว ชาวนายงัมีการ
เพาะปลูกขา้วโพดและถัว่เหลืองเพื่อขายโดยใชพ้ื้นท่ีบนภูเขาท่ีมีความสูงชนัและมีลกัษณะเป็นดินปนทรายในการ
ท าเพาะปลูก การถางป่าท าไร่จนไม่มีรากไมใ้หดิ้นยดึเกาะ ท าใหเ้กิดน ้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มผา่นล าหว้ย
โผ พดัเอาเศษหิน ดิน ทราย เขา้สู่หมู่บ้าน ท าให้บา้นเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหาย จึงควรมีการฟ้ืนฟูและ
ป้องกนัปัญหาดงักล่าว โดยปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้ผสมผสาน เพื่อเป็นอาหารและเสริมรายได้ รวมทั้งยงัช่วยลด
ความรุนแรงจากปัญหาน ้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอีกวธีิหน่ึง 
 
จังหวดัเชียงราย  
  ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจและวเิครำะห์กำรเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม ในจงัหวดั
เชียงรำย โดยมีพื้นท่ีเป้ำหมำย ไดแ้ก่  บำ้นดอยลำ้น หมู่ 4 ต ำบลวำว ีอ ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย  มีรำยละเอียด 
ดงัน้ี  

ลกัษณะภูมิประเทศ  หมู่บำ้นดอยลำ้น ต ำบลวำว ี อ ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย มีลกัษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ มีควำมลำดชนัและเป็นพื้นท่ีโล่งเตียน สูงจำกระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,000 เมตร ดินส่วนใหญ่
เป็นดินร่วนเหนียว สีแดง มีควำมอุดมสมบูรณ์ และมีล ำหว้ยขนำดเล็กหลำยสำยท่ีเกิดจำกหุบเขำ  
มีลกัษณะภูมิอำกำศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนำคมถึงพฤษภำคม  ฤดูหนำว เร่ิมตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยนถึงกุมภำพนัธ์ุ  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่ปลำยเดือนพฤษภำคม  ฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนำยน และฝนตกชุกใน
เดือนกรกฎำคม อุณหภูมิต ่ำสุดอยูใ่นช่วงเดือนมกรำคมและสูงสุดในเดือนเมษำยน  ประชำกรของหมู่บำ้นดอยลำ้น 
ส่วนใหญ่เป็นชนเผำ่ลีซอประมำณ 90 % รองลงมำเป็นชนเผำ่อำข่ำประมำณ 10 % ประชำกำรในพื้นท่ีบำ้นดอย
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ลำ้น จำกขอ้มูลของทะเบียนรำษฎร์อ ำเภอแม่สรวย ประกอบดว้ย ชำยจ ำนวน 370 คน และหญิงจ ำนวน 325 คน 
จ ำนวนครัวเรือน 248 ครัวเรือน  กำรปกครองของหมู่บำ้นดอยลำ้น ปกครองโดยผูใ้หญ่บำ้นท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง 
และมีสมำชิกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลวำวจี  ำนวน 2 คน ไม่มีหมู่บำ้นบริวำร 
 โครงสร้ำงพื้นฐำนของหมู่บำ้นดอยลำ้นประกอบดว้ย ถนนส่วนใหญ่ในหมู่บำ้นเป็นถนนคอนกรีต มี
ไฟฟ้ำใชทุ้กหลงัคำเรือน มีน ้ำประปำภูเขำเพื่อกำรอุปโภคและปริโภค มีโรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดน (ตชด.) 1 
แห่ง คือ โรงเรียน ตชด. บำ้นดอยลำ้น เปิดสอนตั้งแต่ระดบัอนุบำล 1 ถึงประถมศึกษำชั้นปีท่ี 6 ซ่ึงอยูใ่นเขตพื้นท่ี
พิเศษ ระยะทำงห่ำงจำกท่ีวำ่กำรอ ำเภอแม่สรวย 16 กิโลเมตร และมีศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นดอยชำ้ง 1 แห่ง และมี
โบสถ ์1 แห่ง ช่ือ คริสตจกัรไมตรีจิตดอยลำ้น 
 ดำ้นเศรษฐกิจ  ต ำบลวำวมีีจ ำนวน 25 หมู่บำ้น จำกกำรจ ำแนกรำยไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีของพฒันำชุมชน
อ ำเภอ แม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย  พบวำ่ หมู่ 4 บำ้นดอยลำ้น อยูใ่นล ำดบัท่ี 12 มีรำยเฉล่ีย 26,897.25 บำทต่อคนต่อ
ปี ประชำกรส่วนใหญ่มีรำยไดน้อ้ย ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และปลูกกำแฟเป็นพืชหลกั 
รองลงมำเป็นขำ้วโพด ขำ้ว และพืชผกัสวนครัวปลูกเพื่อกำรบริโภคในครอบครัว ดำ้นปศุสัตวมี์กำรเล้ียงสุกรและ
ไก่เพื่อกำรบริโภคในครอบครัว 

พื้นท่ีท่ีมีโอกำสเกิดดินถล่ม  พื้นท่ีป่ำธรรมชำติในบริเวณภูเขำสูงชนั มีกำรบุกรุกท ำลำยเพื่อใชป้ระโยชน์
จำกท่ีดิน ในดำ้นกำรเกษตร ท่ีอยูอ่ำศยัและคมนำคม นบัวนัยิง่ทวคีวำมเขม้ขน้ในกำรใชพ้ื้นท่ีมำกข้ึน จำกกำร
เปล่ียนแปลงของสภำพพื้นท่ีดงักล่ำวส่งผลใหเ้กิดกำรชะลำ้งพงัทลำยของดิน นอกจำกน้ียงัท ำใหคุ้ณสมบติัทำง
กำยภำพและทำงเคมีของดินเกิดควำมเส่ือมโทรม 
 ในปีพ.ศ. 2553 กรมทรัพยำกรธรรมชำติไดว้เิครำะห์ถึงปัจจยัท่ีเก่ียวกบักำรเกิดดินถล่ม ไดแ้ก่  ลกัษณะ
ทำงธรณีวทิยำ ควำมลำดชนั และพืชพรรณท่ีปกคลุม เพื่อจดัท ำแผนท่ีแสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกำสเกิดดินถล่ม สำมำรถ
แบ่งพื้นท่ีท่ีมีโอกำสเกิดดินถล่มออกเป็น 3 อนัดบั ดงัน้ี  

1. พื้นท่ีสีแดงหรือพื้นท่ีท่ีมีโอกำสเกิดดินถล่มอนัดบั 1 ดินมีโอกำสถล่มเม่ือมีปริมำณฝนมำกกวำ่ 100 มิลิ
เมตรต่อวนั หนำ้ดินหนำ ขำดรำกไมย้ดืเหน่ียวและควำมลำดเอียงของพื้นท่ีมำกกวำ่ 30 องศำ  

2. พื้นท่ีสีแดงหรือพื้นท่ีท่ีมีโอกำสเกิดดินถล่มอนัดบั 2 ดินมีโอกำสถล่มเม่ือมีปริมำณฝนมำกกวำ่ 200 มิลิ
เมตรต่อวนั หนำ้ดินหนำ ขำดรำกไมย้ดืเหน่ียวและควำมลำดเอียงของพื้นท่ีมำกกวำ่ 30 องศำ  

3. พื้นท่ีสีแดงหรือพื้นท่ีท่ีมีโอกำสเกิดดินถล่มอนัดบั 3 ดินมีโอกำสถล่มเม่ือมีปริมำณฝนมำกกวำ่ 300 มิลิ
เมตรต่อวนั หนำ้ดินหนำ ขำดรำกไมย้ดืเหน่ียวและควำมลำดเอียงของพื้นท่ีมำกกวำ่ 30 องศำ  

ผลจำกกำรท ำแผนท่ี แสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกำสเกิดดินถล่ม พบวำ่จงัหวดัเชียงรำยมีพื้นท่ีท่ีมีโอกำสเกิดดิน
ถล่มอยูต่ำมภูเขำสูง เป็นหินแกรนิต หินโคลน หินทรำย ประกอบกบัมีอตัรำมีกำรผพุงัสูง หนำ้ดินหนำและอ่ิมตวั
ดว้ยน ้ำ ยิง่มีโอกำสเส่ียงต่อกำรเกิดดินถล่มสูง จงัหวดัเชียงรำยมีพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม 16 อ ำเภอ 56 ต ำบล 652 
หมู่บำ้น ไดแ้ก่ อ ำเภอเมือง ขนุตำล เชียงของ เชียงแสน ดอยหลวง เทิง ป่ำแดด พญำเมง็รำย พำน แม่จนั แม่ลำว แม่
สรวย แม่ฟ้ำหลวง เวยีงแก่น เวยีงเชียงรุ้ง และเวยีงป่ำเป้ำ ซ่ึงหมู่ 4 บำ้นดอยลำ้น ต ำบลวำว ีอ ำเภอแม่สรวย จงัหวดั
เชียงรำยจดัอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มเช่นกนั 

ประวติักำรเกิดดินถล่มพื้นท่ีอ ำเภอแม่สรวย เกิดธรณีพิบติัภยัดินไหล ณ บำ้นทุ่งพร้ำว หมู่ 8 ต ำบลวำว ี
อ ำเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงรำย เหตุกำรณ์เกิดเม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 2553 บริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 12-13 ถนนสำย
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แม่สรวย-วำว ีท ำใหถ้นนทรุดตวัยำวกวำ่ 100 เมตร ลึก 20 เมตร สำเหตุเน่ืองจำกอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียง
ใต ้ก ำลงัปำงกลำงถึงค่อนขำ้งแรงพดัปกคลุมทะเลอนัดำมนั ประเทศไทยและอ่ำวไทย ประกอบกบัร่องมรสุมพำด
ผำ่นบริเวณประเทศไทยตอนบน ท ำใหฝ้นตกหนำแน่น 

 
จังหวดัเพชรบูรณ์  

 ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและวิเครำะห์กำรเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ โดยมีพื้นท่ีเป้ำหมำย ไดแ้ก่  ต.สะเดำะพง อ.เขำคอ้   จ.เพชรบูรณ์  มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 สภำพพื้นท่ี  อ ำเภอเขำคอ้ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของบริเวณเขำคอ้ เป็นป่ำและภูเขำ บำงแห่งสูงชนัสลบัซบัซ้อน 

มีควำมสูงจำกระดบัทะเลปำนกลำง ตั้งแต่ 500-1,400 เมตร โดยเฉพำะพื้นท่ีดำ้นตะวนัตกของอ ำเภอเขำคอ้ติด เขต

ป่ำสงวนแห่งชำติทุ่งแสลงหลวง พื้นท่ีเป็นลกัษณะลูกฟูก  

สภำพภูมิอำกำศ มีอำกำศหนำวเย็นตลอดปี  ฤดูร้อนอำกำศไม่ร้อนจดั ส่วนฤดูหนำวอำกำศหนำวจดั

อุณหภูมิต ่ำสุดท่ีเคยวดัได้ เฉล่ียประมำณ 3 องศำเซลเซียส ในช่วงระหว่ำงเดือนธันวำคม ถึงเดือนกุมภำพนัธ์

ส ำหรับฤดูฝนมีฝนตกชุก ปริมำณน ้ ำฝนวดัไดเ้ฉล่ีย 189 มิลลิเมตรต่อเดือน สูงสุดเคยวดัได ้300 มิลลิเมตรต่อเดือน 

ต ่ำสุด 50 มิลลิเมตรต่อเดือน อุณหภูมิเฉล่ียประมำณ 22.6 องศำเซลเซียส เน่ืองจำกพื้นท่ีเขำคอ้ส่วนใหญ่ติดกบัป่ำ

สงวนแห่งชำติ และเขตพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติทุ่งแสลงหลวง ประกอบกบัมีล ำน ้ ำเข็กไหลผำ่น รวมทั้งมีกำรสร้ำง

อ่ำงหรือท ำนบส ำหรับเก็บกกัน ้ ำไวใ้ห้เกษตรกรใช้เพื่อกำรเกษตร และบริโภค จึงท ำให้มีควำมช้ืนสัมพทัธ์ใน

อำกำศสูงตลอดปีตอนเช้ำมีหมอกหนำปกคลุมมำกในช่วงฤดูหนำว และฤดูฝน ในฤดูร้อนซ่ึงมีอุณหภูมิสูงท ำให้

เกิด กำรระเหยของไอน ้ำในอำกำศไดสู้ง แต่เน่ืองจำกมีแนวพดัของลมใต ้และลมตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้ง ท ำใหมี้กำร

หอบน ำไอน ้ำมำจำกบริเวณอ่ำวไทย และทะเลจีนใต ้ท ำใหค้วำมช้ืนสัมพทัธ์ไม่ต ่ำมำกนกัคือ มีค่ำควำมช้ืนสัมพทัธ์

เฉล่ียร้อยละ 70.3 ซ่ึงแตกต่ำงกบัฤดูฝนท่ีมีอุณหภูมิต ่ำกว่ำ และปริมำณฝนมำกกว่ำ เน่ืองมำจำกอิทธิพลของลม

มรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัเขำ้สู่ประเทศไทย ท ำให้ควำมช้ืนสัมพทัธ์สูงกวำ่ในฤดูร้อน ส่วนอุณหภูมิในฤดูหนำว

ต ่ำกว่ำในฤดูร้อนและฤดูฝน และปริมำณฝนก็จะต ่ำกว่ำในฤดูร้อนและฤดูฝน เน่ืองจำกอิทธิพลของลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัพำควำมหนำวเยน็และควำมแห้งแลง้  ท ำให้ควำมช้ืนสัมพทัธ์ในฤดูหนำวต ่ำกวำ่ฤดูฝน

และร้อน 

ผลกำรส ำรวจเกษตรกร 12 รำย  ผลกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

1)ขอ้มูลพื้นฐำน 

- เกษตรกรมีอำยุระหว่ำง 41- 60 ปี จ  ำนวน 6 คน และอำยุมำกว่ำ 60 ปี จ  ำนวน 6 คน  - สถำนะภำพใน

ครัวเรือนเป็นเจำ้ของบำ้นจ ำนวน  7 รำย และเป็นผูอ้ำศยัจ  ำนวน 5 รำย  - กำรศึกษำอยูร่ะดบัประถมศึกษำ(ป.1-ป.6) 

จ  ำนวน 10 คน ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ (ม.1-ม.-3) จ ำนวน 1 คน และระดบัปริญญำตรี จ ำนวน 1 คน  เกษตรกร
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ท่ีสัมภำษณ์มีสมำชิกในครัวเรือน จ ำนวน  1-2 คน มี 3 รำย สมำชิกในครัวเรือนจ ำนวน 3-4 คน มี 6 รำย จ ำนวน 5-

6 คน มี 2 รำย จ ำนวน 7-8 คน มี 1 รำย  

- อำยุสมำชิกในครัวเรือนท่ีเป็นเพศชำยส่วนใหญ่อำยุ  60 ปีข้ึน มีจ ำนวน 9 รำย  มีอำยุระหว่ำง 41-60 ปี 

จ  ำนวน 5 รำย  อำยนุอ้ยกวำ่ 15 ปี มี 4 รำย อำยรุะหวำ่ง 20-40  ปี  จ  ำนวน  3 รำย และ  และอำยุสมำชิกในครัวเรือน

ท่ีเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อำยุ  41-60  ปี  มีจ  ำนวน 9 รำย  มีอำยุระหวำ่ง 20-40  ปี จ  ำนวน 8 รำย  อำยุ > 60 ปี  ข้ึน

ไป  อำยนุอ้ยกวำ่ 15 ปี มี 2 รำย อำยรุะหวำ่ง 15-20  ปี จ  ำนวน 1 รำย  

- อำชีพเกษตรกรในพื้นท่ีเส่ียงภัยดินถล่มในเขตอ ำเภอเขำค้อ  จังหวดัเพชรบูรณ์  มีอำชีพหลักของ

ครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นดำ้นเกษตรกรรม  จ  ำนวน 10 รำย คำ้ขำย จ ำนวน 1 รำย และรับรำชกำร จ ำนวน 1 รำย 

และมีอำชีพรองของครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นรับจำ้งอิสระจ ำนวน 7 รำย คำ้ขำยจ ำนวน 2 รำย ดำ้นเกษตรกรรม 

จ ำนวน 2 รำย เป็นพนกังำนบริษทัเอกชน จ ำนวน 1 รำย  

- ประสบกำรณ์ในอำชีพกำรเกษตรมำกวำ่ 10 ปี จ ำนวน 12 รำย  

- กำรเป็นสมำชิกกลุ่มส่วนใหญ่เกษตรจะเป็นสมำชิกธนำคำรเพื่อเกษตรและสหกรณ์  จ ำนวน 8 รำย 

สมำชิกกองทุนหมู่บำ้น จ ำนวน 2 รำย และกำรเป็นสมำชิกธนำคำรเพื่อเกษตรและสหกรณ์และสมำชิกกองทุน

หมู่บำ้น จ ำนวน 2 รำย 

2) สภำพพื้นท่ี 

- สภำพพื้นท่ีท่ีท ำกำรส ำรวจส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลอนชนั (U3) – ลำดชนั  30 % มีจ ำนวน  6  รำย เป็นพื้นท่ี

รำบสูง (U1) – ลำดชนั  35  %  มีจ  ำนวน 4  รำย และเป็นพื้นท่ีเนินเขำ (U4) – ลำดชนั  35 %  จ  ำนวน  2  รำย   

- แหล่งน ้ ำท่ีใช้ในกำรเกษตรส่วนใหญ่ได้จำกคลองธรรมชำติ  จ  ำนวน 10  รำย และไดจ้ำกกำรขุดสระ  

จ ำนวน  2 รำย ลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็น ดินร่วนทรำย  จ  ำนวน  9  รำย  ลกัษณะดินร่วน  จ  ำนวน 2 รำย  ลกัษณะ

ดินร่วนเหนียว  จ  ำนวน 1 รำย  

- ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินสูง จ ำนวน  5 รำย ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินปำนกลำง 4 รำย ควำมอุดม

สมบูรณ์ของดินสูงมำก จ ำนวน 3 รำย 

- กำรระบำยน ้ ำของดินสูงมำก  จ ำนวน  6 รำย กำรระบำยน ้ ำของดินสูง จ ำนวน 4 รำย กำรระบำยน ้ ำของ

ดินสูงปำนกลำง จ ำนวน 2 รำย   

- ลักษณะกำรอุ้มน ้ ำของดินสูง  จ ำนวน  7 รำย ลกัษณะกำรอุ้มน ้ ำของดินสูงปำนกลำง จ ำนวน 3 รำย 

ลกัษณะกำรอุม้น ้ำของดินสูงมำก จ ำนวน 2 รำย   

- ลกัษณะดินจ ำนวน  11 แปลง ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำดินเค็ม ดินด่ำง ดินพรุ ดินกรด/ดินเปร้ียว และมี

จ ำนวน 1 แปลงท่ีดินมีปัญหำเป็นดินด่ำง 

3) ขอ้มูลสภำพอำกำศ 
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ฤดูร้อนจะอยูใ่นช่วงเดือนมีนำคม ถึงช่วงเดือนเมษำยน  ฤดูฝนจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤษภำคม ถึงช่วงเดือน

สิงหำคม ช่วงฤดูหนำวจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงช่วงเดือนกุมภำพนัธ์ ช่วงฝนทิ้งช่วง/แลง้จะอยูใ่นช่วง

เดือนมีนำคมถึงช่วงเดือนพฤษภำคม ช่วงฝนชุกจะอยูใ่นช่วงเดือนกรกฎำคมถึงสิงหำคม  ช่วงอุณหภูมิต ่ำจะอยู่

ในช่วงเดือนธนัวำคมถึงเดือนมกรำคม ช่วงอุณหภูมิสูงจะอยูใ่นช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน ส่วนช่วงน ้ำท่วม 

และดินถล่มนั้นยงัไม่พบ 

 

จังหวดัอุตรดิตถ์  
ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจและวเิครำะห์กำรเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มในจงัหวดั

อุตรดิตถ ์โดยมีพื้นท่ีเป้ำหมำย ไดแ้ก่ อ ำเภอลบัแล และอ ำเภอน ้ำปำด  จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีรำยละเอียด ดงัน้ี  
พื้นท่ีอ ำเภอลบัแล เป็นพื้นท่ีท่ีถูกดินถล่มเม่ือปี 2549 เคยเป็นพื้นท่ีท่ีเคยปลูก ทุเรียน ลำงสำด ลองกอง แต่

ปัจจุบนัน้ีไม่สำมำรถปลูกพืชได ้ เน่ืองจำกหนำ้ดินไดถ้ล่มลงมำ ท่ีเหลือก็จะเป็นหิน และมีวชัพืชข้ึนปกคลุม ส่วน
ในบำงพื้นท่ีท่ียงัพอมีหนำ้ดินเหลืออยู ่ เกษตรกรจะปลูกพืช ไดแ้ก่ ทุเรียน ลองกอง และลำงสำด ซ่ึงเป็นพืชชนิด
เดิมข้ึนมำทดแทน ส่วนพื้นท่ีอ ำเภอน ้ำปำด มีสภำพพื้นท่ีหลงัจำกดินถล่มเม่ือ ปี 2554 ท่ีผำ่นมำ  ลกัษณะพื้นท่ีส่วน
ใหญ่จะเป็นภูเขำหวัโลน้และมีดินถล่มทุกปี พื้นท่ีเดิมเคยปลูกขำ้วไร่และขำ้วโพดเล้ียงสัตวเ์ปล่ียนเป็นหิน ไม่
สำมำรถท ำกำรเกษตรได ้  
ข้อมูลด้านสภาพพืน้ที ่

- สภาพพื้นที่ จำกกำรส ำรวจส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีภูเขำ (U5) – ลำดชนั  (40 -50 %) คิดเป็นร้อยละ 93.48 

เป็นพื้นท่ีเนินเขำ (U4) – ลำดชนั  (30 - 35  %)  เป็นร้อยละ 6.25 

- แหล่งน ้า ท่ีใช้ในกำรเกษตรส่วนใหญ่ไดจ้ำกน ้ ำฝน  เป็นร้อยละ 95.65 และไดจ้ำกบ่อบำดำล  ร้อยละ 

4.35 ลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็น ดินร่วนทรำย ร้อยละ 2.17  ลกัษณะดินร่วน ร้อยละ 97.83   

- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สูง ร้อยละ 21.74 ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินปำนกลำงร้อยละ 97.83  

- การระบายน า้ของดิน สูงเป็นร้อยละ 78.26  กำรระบำยน ้ำของดินสูงปำนกลำง ร้อยละ 2.17 

- ลกัษณะการอุ้มน า้ของดิน สูง  เป็นร้อยละ 100  

ข้อมูลด้านสภาพอากาศทัว่ไป 

ฤดูกาล 

- ฤดูร้อนจะอยูใ่นช่วงเดือนกุมภำพนัธ์ ถึงช่วงเดือนพฤษภำคม ของทุกปี   

- ฤดูฝนจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤษภำคม ถึงช่วงเดือนตุลำคม ของทุกปี   

- ช่วงฤดูหนำวจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงช่วงเดือนกุมภำพนัธ์ ของทุกปี 

- ช่วงฝนทิ้งช่วง/แลง้จะอยูใ่นช่วงเดือนมิถุนำยนถึงช่วงเดือนสิงหำคม ของทุกปี  (อดีต 3-5 ปี) 

- ช่วงฝนชุกจะอยูใ่นช่วงเดือนกรกฎำคมถึงกนัยำยน ของทุกปี 
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- ช่วงอุณหภูมิต ่ำจะอยูใ่นช่วงเดือนธนัวำคมถึงเดือนมีนำคม ของทุกปี 

- ช่วงอุณหภูมิสูงจะอยูใ่นช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม ของทุกปี 

- ส่วนช่วงน ้ำท่วม และดินถล่มนั้นยงัไม่พบ 

จ านวนวนัฝนตก ปริมาณน า้ฝน จากดินถล่มทีผ่่านมา 

 เม่ือปี พ.ศ. 2549 อ ำเภอลบัแล มีจ ำนวนวนัท่ีฝนตกติดต่อกนั 10-20 วนั และมีปริมำณน ้ำฝนมำกกวำ่ 200 

มิลลิเมตร ท ำใหเ้กิดดินถล่มลงมำ  

ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม 

ปัญหำดำ้นแมลง มีระดบัควำมรุนแรงสูงคิดเป็น ร้อยละ 6.25 มีระดบัควำมรุนแรงปำนกลำงคิดเป็น ร้อยละ 

      28.26 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 28 

ปัญหำดำ้นโรค มีระดบัควำมรุนแรงสูงคิดเป็น ร้อยละ 13.04 มีระดบัควำมรุนแรงปำนกลำงคิดเป็น ร้อยละ 

      73.92 

ปัญหำดำ้นวชัพืช มีระดบัควำมรุนแรงสูงคิดเป็น ร้อยละ 8.70 มีระดบัควำมรุนแรงปำนกลำงคิดเป็น ร้อยละ 

       82.60 

ปัญหำดำ้นน ้ำท่วมขงั มีระดบัควำมรุนแรงสูงมำกคิดเป็น ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 

       8.70 

ปัญหำดำ้นฝนทิ้งช่วง มีระดบัควำมรุนแรงสูงมำกคิดเป็น ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงสูงคิดเป็น ร้อยละ  

       13.04 ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำงคิดเป็น ร้อยละ 6.52 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 8.70 

ปัญหำดำ้นพำยฤุดูร้อน มีระดบัควำมรุนแรงสูงคิดเป็น ร้อยละ 4.35 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 8.70 

ปัญหำดำ้นฝนตกชุก มีระดบักำรรุนแรงระดบัสูงมำกคิดเป็น ร้อยละ 2.17 ระดบัสูงคิดเป็น ร้อยละ 6.52 ระดบั 

       ปำนกลำงคิดเป็น ร้อยละ 65.22 ระดบัต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 4.35 

ปัญหำดำ้นดินกรด มีระดบักำรรุนแรงต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 4.35 

ปัญหำดำ้นดินด่ำง มีระดบักำรรุนแรงต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 4.35 

ปัญหำดำ้นดินเคม็ มีระดบักำรรุนแรงต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 4.35 

ปัญหำดำ้นดินเคม็ มีระดบักำรรุนแรงต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 4.35 

ปัญหำดำ้นดินโคลนถล่ม มีระดบักำรรุนแรงสูงคิดเป็น ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำงคิดเป็น 

         ร้อยละ 6.53 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 41.30 

ปัญหำดำ้นอุณหภูมิสูง มีระดบักำรรุนแรงสูงมำกคิดเป็น ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำงคิดเป็น  

        ร้อยละ 63.05 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 21.74 

ปัญหำดำ้นอุณหภูมิต ่ำ มีระดบักำรรุนแรงปำนกลำงคิดเป็น ร้อยละ 6.52 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำคิดเป็น 
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         ร้อยละ 30.43 

ปัญหำดำ้นกำรเผำตอซงั / เผำออ้ย / เผำวชัพืช มีระดบักำรรุนแรงต ่ำคิดเป็น ร้อยละ 2.17 

ปัญหาด้านการผลติพืช   

ปัญหำดำ้นกำรใชพ้นัธ์ุผลผลิตต ่ำ มีระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 4.35 ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 

       6.25 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 76.09 

ปัญหำดำ้นอตัรำประชำกรต ่ำ มีระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 6.25 

      ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 78.27 

ปัญหำดำ้นกำรจดักำรประชำกรไม่ดี มีระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 4.35 ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 

       4.35 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 78.90 

ปัญหำดำ้นกำรจดักำรธำตุอำหำรไม่ดี มีระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 

6.25 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 76.90 

ปัญหำดำ้นกำรจดักำรน ้ำไม่ดี มีระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 6.25 ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 10.87 

      ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 17.39 

ปัญหำดำ้นกำรจดักำรวชัพืชไม่ดี มีระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 13.05 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 

      73.90 

ปัญหำดำ้นดินอดัตวัแน่นทึบ มีระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 78.26 

ปัญหำดำ้นกำรจดักำรโรคแมลงศตัรูพืชไม่ดี มีระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 15.21 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ 

ร้อยละ 76.09 

ปัญหำดำ้นกำรเก็บเก่ียวและวทิยำกำรหลงักำรเก็บเก่ียวไม่ดี มีระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 4.35 ระดบั 

       ควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 80.43 

ปัญหำดำ้นกำรแปรรูปและผลผลิตไม่ดี มีระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ 

        ร้อยละ 6.52 

ปัญหาด้านเศรษฐกจิสังคม 

รำคำผลผลิตตกต ่ำ มีระดบัควำมรุนแรงสูงมำกคิดเป็น ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 65.22 

       ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 21.74 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 8.70 

รำคำผลผลิตแปรปรวน มีระดบัควำมรุนแรงสูงมำกคิดเป็น ร้อยละ 10.87 ระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 

       73.91  ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 8.70 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 4.35 

รำคำปัจจยักำรผลิตสูง มีระดบัควำมรุนแรงสูงมำกคิดเป็น ร้อยละ 8.70 ระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 13.04   

      ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 67.39 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 8.70 
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ขำดแหล่งรับซ้ือ มีระดบัควำมรุนแรงสูงมำกคิดเป็น ร้อยละ 10.87 ระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 2.17 ระดบั 

       ควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 63.04 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 10.87 

ขำดแหล่งเงินทุน มีระดบัควำมรุนแรงสูงมำกคิดเป็น ร้อยละ 6.25 ระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 19.57 ระดบั 

       ควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 54.35 

ขำดเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตร มีระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 6.52 

       ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 67.39 

เมล็ดพนัธ์ุคุณภำพไม่ดี มีระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 69.57 

ขำดแหล่งเมล็ดพนัธ์ุ มีระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 2.17 ระดบัควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 4.35 ระดบั 

       ควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 67.39 

ขำดแคลนแรงงำน มีระดบัควำมรุนแรงสูงมำกคิดเป็น ร้อยละ 4.35 ระดบัควำมรุนแรงสูง ร้อยละ 8.70 ระดบั 

       ควำมรุนแรงปำนกลำง ร้อยละ 10.87 ระดบัควำมรุนแรงต ่ำ ร้อยละ 58.70 

 
จังหวดัเลย  

ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจและวเิครำะห์กำรเปล่ียนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มในจงัหวดัเลย 
โดยมีพื้นท่ีเป้ำหมำย ไดแ้ก่  อ.ด่ำนซำ้ย จ.เลย มีรำยละเอียด ดงัน้ี  

1) บำ้นกำ้งปลำ ต.ด่ำนซำ้ย อ.ด่ำนซำ้ย จ.เลย พิกดั  47Q0731861, 1909051  จุดวดัพิกดัสูงจำก
ระดบัน ้ำทะเลปำนกลำง 637 ม. ลกัษณะโดยทัว่ไป : เป็นพื้นท่ีภูเขำ มีควำมลำดชนัมำกกวำ่ 35 เปอร์เซ็นต ์สูงจำก
ระดบัน ้ำทะเลปำนกลำงประมำณ 600-923 เมตร  ควำมลึกของหนำ้ดินประมำณ 1-1.5 เมตร ลกัษณะของเน้ือดิน
เป็นดินเหนียวร่วนปนทรำย มกัมีเศษหิน กอ้นหิน หรือหินพื้นโผล่กระจำยทัว่ไป พอยงัมีพื้นท่ีท่ีเป็นป่ำไมป้ระเภท
ต่ำงๆ เช่น ป่ำเบญจพรรณ ป่ำเตง็รัง หรือป่ำดิบช้ืน บำ้ง แต่ส่วนใหญ่มีกำรท ำไร่เล่ือนลอย โดยปรำศจำกมำตรกำร
ในกำรอนุรักษดิ์นและน ้ำ ซ่ึงเป็นผลท ำใหเ้กิดกำรชะลำ้งพงัทลำยของดิน พืชท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นขำ้วโพดเล้ียง
สัตว ์และ ขำ้วไร่ ขิง และถัว่ต่ำงๆ (ตำมตลำด) บำ้งเล็กนอ้ย  

  2) บำ้นหมำกแขง้ ต.กกสะทอน อ.ด่ำนซำ้ย จ.เลย พิกดั 47Q0726971, 1885546 สูงจำกระดบัน ้ำทะเลปำน
กลำง 684 ม. ลกัษณะโดยทัว่ไป พื้นท่ีเป็นภูเขำสูงชนั ประมำณ 90 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ี มีควำมลำดชนัมำกกวำ่ 35 
เปอร์เซ็นต ์ควำมสูงจำกระดบัน ้ำทะเลปำนกลำง ประมำณ 738-800 เมตร ลกัษณะดินเป็นดินเหนียวร่วนปนทรำย 
ส่วนใหญ่มีเศษหินปะปนในดินชั้นล่ำง เก็บน ้ำไดย้ำก กิจกรรมกำรปลูกพืช เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ 
โดยเฉพำะขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์(ประมำณ 85 %) มีพื้นท่ีนำ ขำ้วไร่ และ ไมผ้ล ไมย้นืตน้ พืชผกั เล็กนอ้ย 

 สภำพภูมิอำกำศทั้ง 2 พื้นท่ี ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีสูง ท ำใหมี้อำกำศหนำวและน ้ำคำ้งเกือบตลอดปี มีช่วง
ฤดูกำลดงัน้ี ฤดูหนำว มีอำกำศหนำวและหนำวจดัในช่วงเดือนธนัวำคม-กุมภำพนัธ์ มีลมพดัแรง อุณหภูมิต ่ำสุด
เฉล่ีย 8.9องศำเซลเซียส  ฤดูร้อน อำกำศร้อนระหวำ่งเดือน มีนำคม-พฤษภำคม อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 30.9 องศำ
เซลเซียส และฤดูฝน จะมีฝนเล็กนอ้ย ตั้งแต่เดือนกุมภำพนัธ์ เป็นตน้ไปจนถึงเดือนเมษำยน และฝนจะเร่ิมตกชุก



 15 

ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม-เดือนกนัยำยน โดยปริมำณน ้ำฝนจะมีมำกในเดือนสิงหำคมและกนัยำยน โดยบำงปีสูงถึง 
340 มิลลิเมตร/เดือน 

ภยัธรรมชำติในพื้นท่ีจงัหวดัเลย 
1. ฝนแลง้ มกัจะประสบปัญหำฝนแลง้และทิ้งช่วงทุกปี ส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วงเดือนกรกฎำคม  

         2. พำยลูุกเห็บ  เคยเกิดภยัพำยลูุกเห็บจนพืชเสียหำยท่ีบำ้นหมำกแขง้ ต.กกสะทอนในปี  2546  
             3. ดินถล่ม-น ้ำหลำก ยงัไม่มีภยัเร่ืองดินถล่ม แต่พื้นท่ีใกลเ้คียงบำ้นหมำกแขง้ ต.กกสะทอน มีภยัน ้ำหลำก
จนมีผูเ้สียชีวติในปี 2549   

 
จังหวดัจันทบุรี  
 ไดท้  ำกำรส ำรวจเป้ำหมำยเพื่อเตรียมเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภำษณ์ ในพื้นท่ีอ ำเภอเขำคิชฌกูฏ และ
อ ำเภอสอยดำว จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมีประวติัดินถล่มบริเวณเทือกเขำคิชฌกูฏ บำ้นวงัตะเคียน ต ำบลวงั
ตะเคียน บำ้นคลองพลู ต ำบลคลองพลู อ ำเภอเขำคิชฌกูฏ และเทือกเขำสอยดำว บำ้นทรำยขำว ต ำบลทรำยขำว 
อ ำเภอสอยดำว จงัหวดัจนัทบุรี 

1) ขอ้มูลพื้นฐำน จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกร จ ำนวน 42 รำย พบวำ่ร้อยละ 42.8 เป็นเพศชำย ร้อยละ 57.1 
เป็นเพศหญิง มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีข้ึนไปร้อยละ 40.5 เกษตรกรทั้งหมดเป็นเจำ้บำ้นเอง และจบกำรศึกษำระดบั
ประถมศึกษำปีท่ี 1-6 ร้อยละ 80.9 และมีเกษตรกรร้อยละ 19.0 ท่ีไมไ้ดเ้รียนหนงัสือ มีสมำชิกในครัวเรือนมำกกวำ่ 
5 รำย ร้อยละ 40.5  ร้อยละ 95.2 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม มีประสบกำรณ์ทำงกำรเกษตรมำกกวำ่ 10 ปี ร้อยละ 
64.2 เป็นสมำชิกกลุ่มธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ ไม่เป็นสมำชิกร้อยละ 35.7 

2) ขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์เกษตรของเกษตรกร พบวำ่ส่วนใหญ่เป็นท่ีลำดเอียง 3-5 
เปอร์เซ็นต ์สลบักบัพื้นท่ีดอน และอยูติ่ดบริเวณเทือกเขำ จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรในพื้นท่ี พบวำ่มีกำรถล่มของ
ดินทุกปีแต่ไม่รุนแรง ในอดีตท่ีผำ่นมำประมำณปี พ.ศ. 2542 มีกำรถล่มของดินจำกเทือกเขำคิชฌกูฏ ท ำใหไ้มผ้ลท่ี
อยูบ่ริเวณดงักล่ำวไดรั้บควำมเสียหำย จำกขอ้มูลสภำพอำกำศพบวำ่มีปริมำณฝนตกรวม 2,890 มิลลิเมตร 
โดยเฉพำะเดือนกนัยำยน มีฝนตกรวม 358 มิลลิเมตร จ ำนวน 23 วนั ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนหินลูกรัง และหิน
ภูเขำปนดินเหนียว 

3) ระบบกำรปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นท่ีอ ำเภอเขำคิชฌกูฏ ปลูกไมผ้ลทุเรียน เงำะ พริกไทย ยำงพำรำ 
หลงัจำกเกิดดินถล่มมีกำรปรับเปล่ียนมำปลูกยำงพำรำมำกข้ึน และระบบกำรปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นท่ีอ ำเภอ
สอยดำว มีกำรปลูกพืชไร่ ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส ำปะหลงั ฝ้ำย ถัว่เหลือง หลงัจำกเกิดดินถล่มมีกำรปรับเปล่ียนมำ
ปลูกล ำไย มนัส ำปะหลงั ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ปัจจุบนัมีกำรขยำยพื้นท่ีปลูกล ำไยนอกฤดู เน่ืองจำกใหผ้ลผลิตสูง รำคำ
ค่อนขำ้งสูง และอยูใ่กลแ้หล่งรับซ้ือและส่งออก 

4) รำยไดแ้ละตน้ทุนกำรผลิตของเกษตรกรในภำคกำรเกษตร ในปัจจุบนั และยอ้นหลงั 3-5 ปี เกษตรกร
ในพื้นท่ีอ ำเภอเขำคิชฌกูฏ มีกำรท ำสวนแบบผสมผสำนท่ีมีกำรจดักำรดูแลรักษำร่วมกนั ส่วนเกษตรกรในพื้นท่ี
อ ำเภอสอยจะนิยมปลูกพืชเด่ียว เม่ือสอบถำมกระบวนกำรผลิต เช่น ตน้ทุนกำรผลิต ผลผลิต รำยได ้ เกษตรกรมี
รำยไดแ้ละตน้ทุนกำรผลิต  
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จังหวดัสตูล 
 ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจเบ้ืองตน้และสอบถำมขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มจงัหวดัสตูลใน 3 อ ำเภอ ไดแ้ก่ 

1) อ ำเภอควนโดน  ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 บำ้นทุ่งมะปรัง และหมู่ท่ี 3 บำ้นวงัประจนั ต ำบลวงัประจนั เป็นพื้นท่ี
ไหล่เขำ ถนนตดัผำ่น มีกำรปลูกยำงพำรำและไมผ้ล 

2) อ  ำเภอมะนงั  ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 บำ้นผงัปำลม์ 7 ต ำบลปำลม์พฒันำ และหมู่ท่ี 2 บำ้นผงั 44,117,118  หมู่ท่ี 
9 บำ้นผงั 6,9 ต ำบลนิคมพฒันำ ซ่ึงทั้ง 2 พื้นท่ีมีลกัษณะเป็นควนสูง มีกำรปลูกปำลม์ โดยมีทั้งตน้ปำลม์เดิม ซ่ึงมี
อำยมุำก และปำลม์ปลูกใหม่ อีกทั้งยงัมีกำรสร้ำงถนนผำ่กลำงควนสูงอีกดว้ย 

3) อ  ำเภอควนกำหลง  ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 5,6,8,11 ต ำบลควนกำหลง ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่ำวมีลกัษณะเป็นควนสูง 
และหมู่ท่ี3,4,5,6 ต ำบลทุ่งนุย้ พื้นท่ีดงักล่ำวอยูโ่ดยรอบน ้ำตกปำหนนั ซ่ึงเป็นมีลกัษณะเป็นภูเขำ มีกำรปลูก
ยำงพำรำและไมผ้ล 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ี
จงัหวดัสตูล เพื่อไดข้อ้มูลระบบการผลิตพืชและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรและทราบประเด็น
ปัญหาในพื้นท่ีจงัหวดัสตูล เป็นแนวทางในการพฒันาตน้แบบต่อไป วิธีด าเนินการโดยการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน
ทางการเกษตรของจงัหวดัสตูล ออกแบบสอบถามและทดสอบแบบสอบถาม ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย ด าเนินการ
สัมภาษณ์เกษตรกร รวบรวมแลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการตั้งแต่ตุลาคม-กนัยายน 2556 ผลการด าเนินการ
ไดส้ ารวจ 7 อ าเภอ ของจงัหวดัสตูล ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสตูล ควนกาหลง  ควนโดน ท่าแพ ทุ่งหวา้ ละงู และ มะนงั 
รวม 105 ราย พบวา่ขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกรผูถู้กสัมภาษณ์เป็นเพศชาย 57.14% หญิง 45.45 %  สถานะภาพใน
ครอบครัว เป็นเจา้ของบา้น 92.93% และผูอ้าศยั 12.12 %  ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่าส่วนใหญ่จากการศึกษา
ระดบัประถม ศึกษา 65.66 % รองลงมาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 16.16 % มธัยมศึกษาตอนตน้ 7.07 % 
ไม่ไดรั้บการศึกษา 7.07% และอนุปริญญา 5.05 %  และปริญญาตรี   4.04 % อายุผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนมากอายุอยู่
ระหว่าง 41-60 ปี 59.60 % รองลงมาช่วงอายุ21-40 ปี จ  านวน 30.30 % และมากกว่า 60ปี จ  านวน 18.18 % 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท าการเกษตรมากกวา่ 10ปีถึง 77.78 %  

ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสตูลพบวา่ระบบเกษตรของ
เกษตรกรผูถู้กสัมภาษณ์ของจงัหวดัสตูล แบ่งเป็น 5 รูปแบบ เกษตรกรส่วนใหญ่มีระบบเกษตรแบบปลูกพืช
ผสมผสานมากท่ีสุดคือ 47.62 % มีรายไดเ้ฉล่ีย 295,135 บาท/ปี/ครัวเรือน รองลงมาคือรูปแบบพืชร่วมกบัปศุสัตว ์
34.29% รายไดเ้ฉล่ีย 220,311 บาท/ปี/ครัวเรือน การปลูกพืชส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบผสมผสาน ร่วมกบัการ
เล้ียงสัตวไ์ดแ้ก่ ไก่ เป็ด แพะ เป็นตน้ ส่วนการปลูกพืชเชิงเด่ียวมี 10.48% ท่ีเหลือ รูปแบบพืชร่วมกบัประมงคือ
เล้ียงปลาและ ปลูกพืชร่วมกบัเล้ียงสัตวแ์ละเล้ียงปลาเท่ากนั คือ 3.8 %  ส าหรับการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตพืช
ภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตพืชของ
จงัหวดัสตูลคือราคาผลผลิตสูงของพืชไดแ้ก่ยางพาราและปาล์มน ้ ามนั ท่ีน าเขา้มาแทนพืชท่ีราคาตกต ่าคือไมผ้ล
ส่วนใหญ่ เช่นลองกอง เป็นตน้  สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนท่ีมีผลกระทบท าให้พืชไม่ออกดอกและติด หรือให้
ผลผลิตมากจนลน้ตลาดท าใหร้าคาผลผลิตตกต ่าไม่คุม้การลงทุน หรือปัญหาน ้าท่วม เป็นเหตุใหเ้กษตรกรเลิกปลูก 
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ซ่ึงจากปัญหาท่ีพบในเกษตรกรรายย่อยท่ีมีพื้นท่ีน้อย จึงควรมีการพฒันาเร่ืองการจดัการการผลิตพืชในระบบ
เกษตรให้เป็นไปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชส่ิ้งท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพและคุม้ค่า ตลอดจนรู้จกั
วธีิการแกไ้ขปัญหาและจดัการระบบปลูกพืชและเลือกชนิดพืชใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและชนิดดิน ซ่ึงจะเป็น
ทางแนวช่วยแกปั้ญหาใหเ้กษตรกรสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งเป็นสุขและย ัง่ยนืต่อไป 

 
สรุปผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการส ารวจและวิ เคราะ ห์ การเป ล่ี ยนแปลงนิ เวศ น์ เกษตรในพื้ น ท่ี เส่ี ยงภัย ดินถ ล่ม                                
ในภูมิภาคต่างๆ (7 จงัหวดั) สามารถสรุปไดว้่า ลกัษณะภูมิประเทศทั้งหมดเป็นพื้นท่ีสูงเขตภูเขาเป็นท่ีลาดชัน  
ตั้งแต่  20-45  เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยอาศยัน ้ าฝนเป็นหลกั  ส าหรับพืชท่ี
นิยมปลูก ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละขา้วไร่ ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยางพารา ปาล์ม และไม้
ผล ในภาคตะวนัออกและภาคใต ้ส่วนใหญ่ท่ีตั้งของชุมชนตั้งอยูใ่กลแ้หล่งตน้น ้ าล าธารจนถึงริมฝ่ังท่ีราบลุ่มใกล้
แม่น ้าสายหลกั เม่ือมีฝนตกหนกัติดต่อกนัหลายวนั พื้นท่ีสูงท่ีมีความลาดชนัสูงจะอุม้น ้าเตม็ท่ี โครงสร้างดินหลวม 
ขาดรากตน้ไมใ้หญ่ ใกลร่้องน ้ า โดยเฉพาะบริเวณท่ีไม่มีตน้ไมใ้หญ่ หรือมีตน้ไมใ้หญ่นอ้ย หรือ บริเวณท่ีท ากินท่ี
เป็นพืชลม้ลุก จะเกิดรอยร้าวของดินเป็นทางยาวขวางกบัแนวเขา เม่ือมีฝนตกหนักต่อเน่ืองน ้ าจะขงัในรอยแตก
ปริมาณมาก เกิดการถล่มและทรุดตวัลงดา้นล่างอยา่งรวดเร็ว เม่ือมีส่ิงกีดขวาง เช่น บา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยัคน  คอก
สัตวเ์ล้ียง แหล่งน ้า ฯลฯ ก็จะไดรั้บความเสียหายอยา่งรุนแรง เป็นภยัพิบติั  ส าหรับรูปแบบระบบการปลูกพืชอยา่ง
ย ัง่ยืนในพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มแตกต่างกนัในแต่ละภูมิภาค โดยภาคเหนือตอนบนและตอนล่างมีจดัระบบการปลูก
พืช ท่ี มีกาแฟ เป็นพืชหลัก ร่วมกับไม้ร่ม เงาถาวร ไม้ ร่ม เงาชั่วคราว พื ชสมุนไพรและหญาแฝก ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีการจดัระบบการปลูกพืชท่ีมีขา้วโพดเป็นพืชหลกัร่วมกบัพืชตระกูลถัว่ ภาคตะวนัออกได้
ระบบการปลูกมนัส าปะหลงัร่วมกบัหญา้แฝก และภาคใตไ้ดจ้ดัระบบการปลูกไมผ้ลผสมผสาน (สวนสมรม) และ
ระบบการปลูกปาลม์ร่วมกบัพืชคลุมดิน ซ่ึงระบบการปลูกพืชในทุกภูมิภาคมีเป้าหมายเพื่อลดการพงัทลายของดิน
ในพื้นท่ีลาดชัน ท าให้ลดความเส่ียงจากดินโคลนถล่มโดยการจดัระบบการปลูกพืชร่วมหลายชนิดในพื้นท่ี
เดียวกนัเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดียวในพื้นท่ีลาดชนัภูมิภาคตจ่างๆของประเทศไทย           

 
การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

น าเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการของส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 1-8  
 

เอกสำรอ้ำงองิ 
กรมวิชำกำรเกษตร.2538.ทำงเลือกสู่เกษตรกรรมย ัง่ยืน.เอกสำรเพื่อสนบัสนุนกำรปรับโครงสร้ำง และระบบกำร

ผลิตทำงกำรเกษตร.กรมวชิำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.หนำ้ 97 
กรมพฒันำท่ีดิน.  2545.  กำรปรับปรุงแก้ไขดินท่ีสภำพกำรชะล้ำงพงัทลำยในคู่มือหมอดินอำสำและกำรใช้

ประโยชน์ท่ีดินและน ้ำ.  กรมพฒันำดิน,  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :  หนำ้ 64-67 



 18 

สำวติร มีจุย้ และพิชยั สุรพลไพบูลย.์ 2551. โครงกำรกำรพฒันำทำงเลือกระบบเกษตรท่ีเหมำะสมเพื่อทดแทนกำร
ปลูกขำ้วโพดบนพื้นท่ีลำดชนัโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของจงัหวดัน่ำน. เครือข่ำยวจิยัเพื่อกำรพฒันำเชิง
พื้นท่ีภำคเหนือตอนบน. ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั 

ส ำนกังำน กปร.  2545.  หญำ้แฝกกบักำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำ ใน สำระหน้ำรู้เร่ืองหญำ้แฝก  โครงกำรพฒันำและ
รณรงค์  กำรใช้หญ้ำแฝกอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน  
โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  :  14 หนำ้  

สมเจตน์  จนัทวฒัน์  2546  กำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำในประเทศไทย  ใน  ปฐพีวิทยำกำ้วไกลวิจยัวิชำกำรภำควิชำ
ปฐพีวทิยำ  คณะเกษตรมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์  :  หนำ้ 168-176 
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