เกริ่นนำ�
ข้ อ มู ล สถานการณ์ ร ะบบอาหารของจั ง หวั ด สงขลาพบว่ า แนวโน้ ม พื้ น ที่ เ กษตรที่ ผ ลิ ต อาหารมี แ นวโน้ ม ลดลง
เนือ่ งจากการทำาเกษตรเชิงเดีย่ ว ทำาให้เกิดความไม่มนั่ คงเรือ่ งอาหาร โดยเฉพาะช่วงทีย่ างพารามีราคาตกต่าำ ก็ทาำ ให้สง่ ผลกระทบ
ต่อรายได้ของครัวเรือนมากขึ้น การทำาวนเกษตร ผสมผสานในสวนยางพาราหรือพืชร่วมยางจึงเป็นทางเลือกหรือทางรอดของ
เกษตรกร ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในระยะยาว แนวคิดการทำาพืชร่วมยางมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ผลิต
อาหาร ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล ปศุสตั ว์ และประมงน้าำ จืด ผลผลิตทีไ่ ด้นอกจากจะใช้สาำ หรับการบริโภคในครัวเรือนแล้ว หากผลผลิต
เหลือจากการบริโภคยังสามารถแจกจ่ายเพื่อนบ้าน จำาหน่ายในตลาดชุมชน หรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็นการลดรายจ่าย
ด้านอาหารและสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย
การดำาเนินงานตามโครงการบูรณาการระบบอาหารและโภชนาการจังหวัดสงขลา โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การสนับสนุน
ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สร้างรูปธรรมความสำาเร็จจากการดำาเนินงานพืชร่วมยาง
เกิดองค์ความรู้ หลักสูตร และแหล่งเรียนรูข้ องเกษตรกรต้นแบบ ทีผ่ า่ นการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ทสี่ ะท้อนผลตอบแทน
จากการทำาพืชร่วมยางอย่างเป็นรูปธรรม เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดรูปแบบการทำาพืชร่วมยางหลายๆ แบบ
ที่ทางโครงการร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวบรวมและจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ให้
ผู้สนใจนำาไปศึกษาหรือปรับใช้กับสวนของตนเองต่อไป
สถาบันนโยบายสาธารณะ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงค์ศรี ที่ได้ถอดแบบแหล่งเรียนรู้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่
จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และการยางแห่งประเทศไทยสาขา อำาเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ สะเดา เทพา และ
คลองหอยโข่ง ที่ให้การสนับสนุน อำานวยความสะดวกในการดำาเนินงาน ขอบคุณ ดร.ไชยยะ คงมณี และ ดร.อริศรา ร่มเย็น
เณรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ ทีช่ ว่ ยประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ ขอบคุณเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่าน ทีไ่ ด้ถา่ ยทอดประสบการณ์
บทเรียนการทำาพืชร่วมยาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู้อ่าน โดยเฉพาะเกษตรกร นำาไปปรับใช้
การทำาเกษตรต่อไป

1

แหล่งเรียนรู้

แปลงนายจรูญ พรหมจรรย์

พื้นที่ 10 ไร่

ความคาดหวังจากการทำาพืชร่วมยาง ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันด้านอาหารปลอดภัย
เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี เพิ่มรายได้ครัวเรือน และต้องการน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
สละ

ทางเดินในสวน

ซอยโล๊ะผักกูด

แพะ
สละ
สละ-ผักพื้นบ้าน

วัว

คอกหมูหลุม

ทุเรียน
ขนำา

สวนยางพารา

สะตอ
มะพร้าว

มะม่วงหิมพานต์

หมู

มะม่วงเบ�

ผึ้ง

ถนนสายวังพา-บ้านโอ๊ะ

คลองต่ำา

ปล�จ�ระเม็ด

กล้วย

ทุเรียนพันธุ์

ปล�ดุก
มะพร้�ว

ไผ่ตง

ปล�แรด

ทุเรียนพื้นบ้าน

สละ-ผักพื้นบ้าน

แปลงแยก 4 ไร่ มีการปลูกพืชผสมผสาน ความหลากหลายมากกว่า 50 ชนิด
เริ่มโดยปลูกกล้วยกระจายเต็มพื้นที่ แล้วปลูกพืชอื่นๆ ตาม เช่น ทุเรียน สละ มะนาว ลองกอง ฯลฯ
ผักพื้นบ้าน (สมุย มันปู ชะอม มะม่วงหิมพานต์ ดาหลา จิกนา ผักกูด ผักหนาม ไผ่ ฯลฯ)

พื้นที่ 6 ไร่สวนยางพารา อายุมากกว่า 25 ปี
มีการทำาปศุสัตว์ร่วมด้วย ภายในมีโรงเรือนแพะใต้ถุน
ใช้เป็นคอกหมูหลุม ที่วางน้ำาหมักชีวภาพ ที่นอนไก่บ้าน

หลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน “สวนในฝัน” การปลูกและผสมพันธุ์สละ การเลี้ยงแพะในสวนยางพารา การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงวัว
การเลี้ยงผึ้ง การทำาระบบน้ำาในสวน การทำาน้ำาหมักชีวภาพ การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ การทำาบัญชีครัวเรือน

2

ไก่

คอกแพะ

“การทำาพืชร่วมยางทำาให้ได้ผลผลิตอาหารใช้ในครัวเรือนและขายส่วนที่เหลือ สุขภาวะในครอบครัวดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
พออยู่พอกิน ไม่มีหนี้สิน ใช้สิ่งที่ผลิตเองเป็นหลักเพราะคิดว่าปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันเรื่องสุขภาพเบื้องต้น” (นายจรูญ พรหมจรรย์)

ลองกอง

ปล�สว�ย

หน่อไม้

ปล�นิล

สับปะรด

ปล�บึก

มะละกอ
ผักกูด
ผักก�ด

มะน�ว

น้ำ�หมักชีวภ�พ
น�ข้�ว 1 ง�น

3
มะเขือเปร�ะ

พริกขี้หนูสวน

จำ�หน่�ยขี้วัว

แหล่งเรียนรู้

แปลงนายนิวัฒน์ เนตรทองคำา

พื้นที่ 13 ไร่

ความคาดหวังจากการทำาพืชร่วมยาง ต้องการเพิ่มรายได้ มีเงินเหลือเก็บออม
เป็นภูมิคุ้มกันคุณภาพชีวิตคนในครอบครัว
ถนนหูแร่-โตนงาช้าง
หมูหลุม

เป็ด-ไก่
ปุ๋ยหมัก

บ้าน

บ่อปลา

ผึ้ง

ศ.ฟ.ก.หาดใหญ่

ร่องน้ำา

พื้นที่สวนยาง 13 ไร่ ปลูกผสมผสาน (Random mixture ปราโมทย์ 2558) พืชร่วม (กล้วย ลองกอง ไผ่ มะนาว หมาก มะละกอ ตะเคียน สะเดา มะฮอกกานี พะยอม)
ผักพื้นบ้าน (ผักกูด ราม ผักหวานบ้าน บอน ฯลฯ) สัตว์เลี้ยง (ไก่ป่า ไก่บ้าน ปลาหมอ ปลาดุก เป็ด) ทั้งหมดทำาแบบเกษตรอินทรีย์ ความหลากหลายในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ชนิด
ผักกูดมากจำาหน่ายเป็นต้นพันธุ์ทั่วประเทศ
หลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน การปลูกผักกูด การเลี้ยงเป็ดในสวนยาง การเลี้ยงปลาน้ำาจืด การเลี้ยงหมูหลุม การทำาปุ๋ยหมัก
การทำาน้ำาหมักชีวภาพ การเลี้ยงผึ้งโพรง ระบบการจัดการน้ำาในแปลงเกษตร การทำาตลาดออนไลน์

4

“การทำาพืชร่วมยางทำาให้มีรายได้หลายทาง เป็นวิทยากรการปลูกพืชร่วมยาง เป็นพื้นที่เรียนรู้ดูงาน เชื่อว่ารูปแบบการทำา
อยู่รอดได้ทั้งตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม สุขภาวะดีทั้งตัวเองและคนในครอบครัว” (นายนิวัฒน์ เนตรทองคำา)

5

แหล่งเรียนรู้

แปลงนายสรพล นภาพงษ์

พื้นที่ 70 ไร่

ความคาดหวังจากการทำาพืชร่วมยาง รายได้จากความหลากหลายพืชร่วมและแซมยาง
มีความสุขตามอัตภาพในชีวิตหลังเกษียณ
โรงเก็บวัสดุ

ยางขยายแถวร่วมมะพร้าว
ยางขยายแถวร่วมทุเรียน

บ้าน

ยางขยายแถวร่วมกาแฟ

ยางขยายแถวร่วมมังคุด ไม้ป่า

ยางร่วมสมุนไพร
สระน้ำา-บ่อน้ำา

ไม้ผลผสมผสาน

ยางแถวปกติแซมสมุนไพร
ยางพื้นเมือง

ในพื้นที่ 70 ไร่ ปลูกยางพาราสลับแถว (Alternate rows) สลับแถบ (Alternate strips) ผสมผสาน (Random mixture) ขยายแถว (Expand row)
โดยขอทุนสงเคราะห์แบบ 5 ปลูกกาแฟ มะพร้าว ทุเรียน ผักพื้นบ้าน สมุนไพร บ่อเลี้ยงปลา ยางระยะ 3x8 และ 3x10 เมตร ตามหัวไร่ปลายนา ปลูกสมุนไพร ผักพื้นบ้าน
ไม้ป่า หมาก เงาะ ลองกอง ส้มควาย ส้มแขก สะตอ เหลียง มะเหมี่ยว ไผ่ ฯลฯ ความหลากหลายไม่น้อยกว่า 60 ชนิด (ปราโมทย์ 2558)
หลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกขอทุนสงเคราะห์แบบ 5 การทำาวนเกษตรยางพารา การอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน
ไม้ผลพื้นเมือง การทำาเกษตรผสมผสาน การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

6

“การทำาพืชร่วมยางทำาให้ได้ปัจจัยพื้นฐานดำารงชีพ เข้ากลุ่มเกษตรท่องเที่ยว จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
สร้างภูมิคุ้มกันด้านอาหารและสุขภาพ” (นายสรพล นภาพงษ์)

7

แหล่งเรียนรู้

แปลงน�ยอ�ทร สุกสว่�งผล

พื้นที่ 10 ไร่

ความคาดหวังจากการทำาพืชร่วมยาง ต้องการอนุรักษ์ไม้ป่าไม้ผลพื้นเมืองไว้ในสวน
ให้ผู้อื่นเห็นเป็นแบบอย่าง ช่วยทำาให้มากขึ้น มีรายได้เพิ่มในสวนยาง

สละร่วมยาง
น้ำาหมักชีวภาพ
ปุ๋ยหมัก

ผักพื้นบ้าน ไม้ผลพื้นเมือง

สละร่วมยาง

พื้นที่ 10 ไร่ ปลูกผสมผสาน (Random mixture ปราโมทย์ 2558) เลือกเว้นพืชที่มาขึ้นเอง แล้วหาชนิดที่ยังไม่มีมาเพิ่มตามช่องว่าง พืชอาหาร เช่น สละ สับปะรด
ปุดหอม ข่าลิง บอนส้ม กะทือ ผักหวานป่า มันปู ผักเหมียง กระท้อน จำาปาดะ ละมุด จำาปูริ้ง มะพร้าว ยอป่า เลียบ ไม้ใช้สอย เช่น ตะเคียนทอง พะยอม จิกนม กะพ้อ
สิเหรง ทัง ไผ่ต่างๆ สมุนไพร เช่น ชะพลู เปราะหอม ทำาการผลิตแบบปลอดสารพิษ เพื่อจำาหน่ายและบริโภคในครัวเรือน
หลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกพืชแบบวนเกษตร ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมือง การทำาน้ำาหมักชีวภาพ การทำาปุ๋ยหมัก การเลี้ยงผึ้ง

8

“การทำาพืชร่วมยางทำาให้ผู้มาเยี่ยมชมภูมิใจเห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและสังคม ได้เข้ากลุ่มพืชร่วมยาง กลุ่มเกษตรอินทรีย์
เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ช่วยให้สิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศดีขึ้น ปัจจุบันได้รับรองมาตรฐาน GAP” (นายอาทร สุกสว่างผล)

9

แหล่งเรียนรู้

แปลงน�ยปฎิญญ� อิบรอเห็น

พื้นที่ 17 ไร่

ความคาดหวังจากการทำาพืชร่วมยาง ต้องการสร้างรายได้เสริมจากยางพาราเชิ่งเดี่ยว
สระน้ำา บ่อปลา

ไม้ใช้สอย
คอกแพะ-ไก่ ผัก

ยาง

บ้าน

ไม้ผล

ในพื้นที่ 17 ไร่ ปลูกผสมผสาน (Random mixture) มียางพารา 10 ไร่ และปลูกผสมผสาน 7 ไร่ ตามข้างร่องน้ำามีผักกูด ผักหนาม มันปู ดาหลา ข่าป่า ไม้ผล เช่น กล้วย
สละอินโด ทุเรียน มะนาว ลองกอง ไม้ใช้สอย เช่น มะฮอกกานี ยางนา ตำาเสา ตะเคียนทอง สะเดา สัก และสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ไข่ ปลาดุก แพะ
ความหลากหลายในพื้นที่มีไม่น้อยกว่า 50 ชนิด (ปราโมทย์ 2558)
หลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำาสวนยางแบบผสมผสาน การปลูกผักปลอดภัย การเลี้ยงปลาในสวนยาง การเลี้ยงแพะในสวนยาง การทำาปุ๋ยหมัก
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“การทำาพืชร่วมยางทำาให้มีผลผลิตปลอดภัยสำาหรับขายและบริโภคในครอบครัว มีภูมิคุ้มกันด้านอาหารและสุขภาพ
เป็นวิทยากรเผยแพร่ประสบการณ์ มีความสุขทั้งกายและใจ มีสิ่งทดแทนตามธรรมชาติเข้ามาเอง เช่น เห็ดต่างๆ ที่เกื้อกูลอยู่กับต้นไม้
เช่น เห็ดเผาะ เห็ดชะโงก เห็ดขอน เห็ดปลวก เห็ดตับเต่า เป็นต้น” (นายปฏิญญา อิบรอเห็น)

11

แหล่งเรียนรู้

แปลงนายเจียร ทองคง

พื้นที่ 6 ไร่

ความคาดหวังจากการทำาพืชร่วมยาง ต้องการมีรายใด้เพิ่มในสวนยาง
คอกวัว แก๊สชีวภาพ
บ่อปลา
ผักพื้นบ้าน

ปาล์มน้ำามัน

บ่อปลา
ยาง ไก่ เป็ด
ไม้ใช้สอย

พื้นที่สวนยาง 6 ไร่ ปลูกผสมผสาน (Random mixture) ไม้ผล เช่น มังคุด ลองกอง ชมพู่ทับทิมจันทร์ มะพร้าวเบา ส้มโอ เงาะ ผักพื้นบ้าน เช่น อัญชัน ตำาลึง ตะไคร้ ข่าลิง
พริกขี้หนู พริกไทย แตงกวา มะเขือ ผักหวานบ้าน บัวบก ไผ่ ผักกูด สมุย กะพ้อ สัตว์เลี้ยง เช่น วัวขุน ไก่ เป็ด ปลาดุก ผึ้ง ไม้ใช้สอย เช่น สะเดา กระพ้อ ตะเคียน
มีบ่อแก๊สชีวภาพ ใช้ปุ๋ยที่ผลิตเองบำารุงพืชพรรณ น้ำาบ่อปลาดุกรดพืชปลูก ทำาแบบเกษตรอินทรีย์ ความหลากหลายในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด (ปราโมทย์ 2558)
หลักสูตรการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงวัวขุน การเลี้ยงเป็ดในสวนยางพารา การเลี้ยงปลาดุกในสวนยางพารา
การเลี้ยงไก่ในสวนยางพารา การทำาแก๊สชีวภาพ การทำาอาหารปลา
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“การทำาพืชร่วมยางทำาให้เข้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ เอาปุ๋ยคอกจากสัตว์เลี้ยงมาทำาปุ๋ยบำารุงพืชพรรณ
ปลอดสารพิษเป็นผลดีต่อสุขภาพ” (นายเจียร ทองคง)
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แหล่งเรียนรู้

แปลงนายนิรันดร์ สุวรรณโณ

พื้นที่ 6 ไร่

ความคาดหวังจากการทำาพืชร่วมยาง ให้ต้นไม้ที่ปลูก
งอกงามดี จะได้มีความสุขกับการได้ปลูกได้ทำา
ลดปัญหาความเครียด
ที่พัก
ไม้ใช้สอย

สมุนไพร
ผักพื้นบ้าน

ในพื้นที่ 6 ไร่ มีทั้งปลูกสลับแถว (Alternate rows) และปลูกผสมผสาน (Random mixture) เบื้องต้นปลูกให้ขึ้น ไม่เหมาะต้นไหนเอาออกมาใช้ประโยชน์ก่อน
ปลูกตามหลุมยางตายและตามระหว่างอกร่องยาง ไม้ใช้สอย เช่น ทัง ตำาเสา ตะเคียน สมุนไพร เช่น ปลาไหลเผือก พริกไท ข่าป่า ดาหลา กระทือ เมื่อมีเวลาขุดหลุมใส่ปุ๋ยคอกไว้
เข้าหน้าฝนรีบปลูกโอกาสรอดตายสูง ปัจจุบันความหลากหลายไม่น้อยกว่า 40 ชนิด (ปราโมทย์ 2558)
หลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกไม้ป่าร่วมยาง การเลือกพืชสมุนไพรปลูกในสวนยาง การปลูกไม้ตามหลัก 4 จ.
(1.เจริญเติบโตง่าย 2.จัดหาได้ 3.จำาหน่ายดี 4.ใจรัก)
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“การทำาพืชร่วมยางปลูกไม้ใช้สอยและสมุนไพรหายากวันข้างหน้าราคายิ่งสูง ปลูกร่วมในสวนยางเป็นแนวทางสร้างรายได้
มีผลต่อคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว” (นายนิรันดร์ สุวรรณโณ)
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แหล่งเรียนรู้

แปลงนายพันธ์ ประพรม

พื้นที่ 10 ไร่

ความคาดหวังจากการทำาพืชร่วมยาง ต้องการรายได้เพิ่มจากพื้นที่สวนยาง
ไม้ผล ผักพื้นบ้านผสมผสาน
ที่พัก

ยางผสมไม้ใช้สอย

ยางร่วมกาแฟ

ในพื้นที่ 8 ไร่ ปลูกสลับแถว (Alternate rows) และบางส่วนปลูกผสมผสาน (Random mixture) ปลูกพืชร่วมสลับแถวยาง เช่น ยางนา พยอม ตะเคียน สะเดา กาแฟ
ทุเรียน กล้วย สะตอ มะม่วง เงาะ ลองกอง ขนุน ผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ พริกขี้หนู ขมิ้น มะเขือ ข่าลิง ผักหวานบ้าน หญ้าเลี้ยงวัว สมุนไพร เช่น เพกา ฟ้าทะลายโจร
สัตว์เลี้ยง เช่น ไก่บ้าน วัวขุน ปลาดุก โดยทำาแบบเกษตรอินทรีย์ ความหลากหลายในพื้นที่มีไม่น้อยกว่า 40 ชนิด (ปราโมทย์ 2558)
หลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกกาแฟโรบัสต้าร่วมยางและการแปรรูปกาแฟจำาหน่าย การปลูกไม้ป่าร่วมยางการเลี้ยงวัวขุน
ในสวนยางพาราแบบชาวบ้าน การทำากลุ่มเครือข่ายอาชีพเลี้ยงวัว (กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อทุ่งลาน)
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“การทำาพืชร่วมยางทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตร่วม เช่น กล้วย สะตอ กาแฟ เป็นต้น” (นายพันธ์ ประพรม)
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