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คํานํา 
 

คู�มือ “การสร	างเครือข�ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรสําหรับเกษตรกรสวนยางพารา

รายย�อย” นี้ เป>นผลลัพธ&จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action 

Research) เพื่อสร	างเครือข�ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรในพื้นที่ตําบลทุ�งใหญ� อําเภอ

หาดใหญ� จังหวัดสงขลา ในช�วงพ.ศ. 2555 – 2559  ของนักวิชาการจํานวนหนึ่งจากสาขาวิชาการที่

หลากหลายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร& ซึ่งได	เรียนรู	และทุ�มเทแรงกายแรงใจร�วมกับเกษตรกร

สวนยางพาราซึ่งมีความมุ�งมั่นที่จะร�วมมือร�วมใจกันพัฒนาสวนยางพาราเชิงเดี่ยวให	เป>นสวน

ยางพาราแบบวนเกษตร เพื่อตอบโจทย&ความต	องการทั้งด	านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล	อม และความมั่นคง

ทางอาหารสําหรับครัวเรือนและชุมชนของตนเอง โดยได	รับการสนับสนุนจากหน�วยงานหลายฝVาย 

ทั้งหน�วยงานราชการที่เกี่ยวข	อง องค&กรปกครองท	องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ และสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร&  

สาระสําคัญในคู�มือเล�มนี้เกิดจากการกลั่นกรองประสบการณ& ความรู	 แรงบันดาลใจ และ

บทเรียนที่ได	สรุปจากกระบวนการเรียนรู	ร�วมกันในช�วงเวลา 5 ปX ระหว�างชาวบ	านกับนักวิชาการ 

เพื่อนําเสนอเป>นแนวทางการส�งเสริมให	เกิดการประสานความร�วมมือกันระหว�างกลุ�มแกนนําใน

ชุมชน นักวิชาการในศาสตร&ต�างๆ และเจ	าหน	าที่หน�วยงานภาครัฐและเอกชน ในการถักทอและสาน

ร	อยสายใยความสัมพันธ&ระหว�างสมาชิกในชุมชนเกษตรกรสวนยางพาราขนาดเล็ก ซึ่งต	องเผชิญกับ

แรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งด	านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล	อม เพื่อส�งเสริมให	เกิดกลุ�มและ

เครือข�ายเกษตรกรซึ่งร�วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสวนยางพาราแบบวนเกษตรในระดับตําบล ทั้งนี้

กระบวนการพัฒนาดังกล�าวนี้จะเกิดขึ้นได	ก็ต�อเมื่อมีการสร	างเสริมพลังจากภายในชุมชนเป>นหลัก 

รวมทั้งได	รับแรงหนุนเสริมในด	านต�างๆ อย�างบูรณาการกันจากหน�วยงานภายนอกอย�างต�อเนื่อง  

คณะผู	จัดทําคู�มือฯ คาดหวังว�า กระบวนการนี้นอกจากจะเป>นส�วนหนึ่งในการแก	ไขป\ญหาด	าน

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล	อม และความมั่นคงทางอาหาร สําหรับเกษตรกรเจ	าของสวนยางพาราขนาดเล็ก

แล	ว ยังจะนําไปสู�การสร	างความเข	มแข็งให	แก�ชุมชนและสิ่งแวดล	อมด	วยเช�นกัน 

 

                          เยาวนิจ กิตติธรกุล  ผกามาศ ทองคํา  

             ประกาศ สว�างโชติ และสาระ บํารุงศรี 

             เมษายน พ.ศ. 2559 
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2.4 สําหรับกิจกรรมที่มีความจําเป>นต	องสร	างโรงเรือนเพื่อการเกษตร จะต	องไม�มี

ผลกระทบต�อการเจรญิเติบโตและจํานวนต	นของพืชหลัก 

2.5 ให	จัดงวดงานเกษตรผสมผสาน ทั้งค�าแรง ค�าวัสดุสงเคราะห& และค�าพันธุ& ตาม

ความจําเป>น และสอดคล	องกับกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยพิจารณาเทียบเคียงหรือให	ใช	อัตรา

การจ�ายสงเคราะห&ปลูกแทนแบบ 1 ในกรณียางพันธุ&ดีเป>นพืชหลัก หรือ แบบ 3 ในกรณีไม	ยืน

ต	นเป>นพืชหลัก เพื่อบันทึกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ AFR) แทนก็ได	 

2.6 กรณีผู	รับการสงเคราะห&ปลกูแทนแบบ 1, 2 และ 3 มีความประสงค&ขอ

เปลี่ยนแปลงการปลูกแทนมาเป>นแบบ 5 และได	รับเงินหรือวัสดสุงเคราะห&ไปแล	วบางส�วน ให	

นําเงินที่จ�ายไปแล	วในแบบเดิมมาหักออกจากยอดเงินสงเคราะห& แบบ 5 เหลือจากนั้นให	นํามา

จัดงวดงานใหม�ทั้งหมด รวมทั้งในกรณีกลับกัน 

2.7 การนําเงินสงเคราะห&มาจัดงวดงาน ตามข	อ 2.5 และ 2.6 ถ	ามยีางพันธุ&ดีเป>นพืช

หลัก ต	องจัดให	ได	ระยะเวลาในการให	การสงเคราะห& 7 ปX และถ	ามไีม	ยืนต	นเป>นพืชหลัก ต	องจัด

ให	ได	ระยะเวลาในการให	การสงเคราะห& 4 ปX กรณีเมื่อจัดงวดงานแล	วเงินไม�พอ ให	ผู	รับการ

สงเคราะห&ออกเงินสมทบ 

2.8 ยกเว	นกรณีผู	รับการสงเคราะห&ปลูกแทนแบบ 4 ไม�สามารถเปลีย่นแปลงการปลูก

แทนเป>นแบบ 5 ได	 รวมทั้งในกรณีกลับกัน 

 

***รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต�อสอบถามได ที่การยางแห�งประเทศไทยทุกจังหวัด 
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1. การส�งเสริมการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตร 

 

 

คณะผู	วิจัยประสานงานกับผู	นาํชุมชน และ 

กรรมการศูนย&ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

พร	อมทั้งให	ความรู	เบื้องต	นเกี่ยวกับการทํา

สวนยางพาราแบบวนเกษตร 

ผู	ช�วยวิจัยลงพื้นที่เปgดรับสมัครเกษตรกร

ชาวสวนยางเข	าร�วมโครงการฯ  ในแต�ละ

หมู�บ	าน 

จัดกิจกรรมการสร	างความรู	ความเข	าใจ

เกี่ยวกับการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตร 

ให	กับเกษตรกร เช�น ความสําคัญ รูปแบบและ

ประโยชน&ของสวนยางพาราแบบวนเกษตร 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นทีท่ี่ประสบ

ความสําเร็จในการทําสวนยางพาราแบบวน

เกษตร  

สรุปผลการเรียนรู	จากกิจกรรมศึกษาดูงาน 

เพื่อการนําไปประยุกต&ใช	ในการพัฒนาสวน

ยางพาราแบบวนเกษตรของเกษตรกร 

จัดหาพันธุ&กล	าไม	 / ขอรับการสนับสนุนจาก

หน�วยงานต�างๆ ทีเ่กี่ยวข	อง  
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ตามหนังสือที่ กษ 2002/1/0306 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 มีการแจ	งให	สํานักงานกองทุน

สงเคราะห&การทําสวนยางทุกจังหวัด ดําเนินการให	การปลูกแทนเกษตรผสมผสาน (แบบ 5) 

โดยมีวัตถุประสงค&เพื่อลดความเสีย่งในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ผู	รบัการสงเคราะห&พึ่งพาตนเอง

โดยการปลูกพืชหลัก และสร	างกิจกรรมเสริมควบคู�และเกื้อกูลกันอย�างเหมาะสม เพิ่มศักยภาพ

ในการใช	ทรัพยากรในสวนให	เกิดประโยชน&สูงสุด  สร	างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศน& รวมทั้งยังเป>นการลดพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อแก	ไขป\ญหาราคายาง 

เพื่อให	การดําเนินงานให	การสงเคราะห&ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสานเป>นไปตาม

วัตถุประสงค& สํานักงานฯ จึงยกเลกิหนังสือที่ กษ 2002/1/0306 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ลง

วันที่ 17 ธันวาคม 2544 และกําหนดหลักเกณฑ&และวิธีปฏิบัติในการให	การสงเคราะห&ปลูกแทน

แบบเกษตรผสมผสาน (แบบ 5) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. การให,การสงเคราะห2ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน หมายถึง “การให	การ

สงเคราะห&ปลูกแทนที่มีกิจกรรมทางการเกษตรตั้งแต� 2 กิจกรรมขึ้นไป ภายในพื้นที่และห	วง

เวลาเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมเหล�านี้จะสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมี

การผสมผสานระหว�างกิจกรรม ดงันี้ พืช+พืช, พืช+ปศุสัตว&, พืช+ประมง และ พืช+ปศุสัตว&+

ประมง โดยมียางพันธุ&ดี หรือไม	ยืนต	นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเป>นพืชหลัก” 

 

2. หลักเกณฑ2ในการพิจารณาให,การสงเคราะห2ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน 

2.1 การสํารวจรังวัด อนุญาตให�ไม)ต�องตัดเนื้อที่กรณีสวนยางเดิมมีไม�ป-า ไม�หวงห�าม 

หรือไม�ยืนต�นอื่นที่ผู�รับการสงเคราะห0ไม)ประสงค0ที่จะโค)นออก  

2.2 การปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน สามารถปลูกแทนด	วยยางพันธุ&ดี หรือไม	ยืน

ต	น พืชร�วม รวมทั้งการทําปศุสตัว& และประมง โดยมยีางพันธุ&ดีหรือไม	ยืนต	นเป>นพืชหลักและพืช

รอง รวมกันแล	วไม�ต่าํกว�า 2 ชนิด ปลูกเตม็เนื้อที่ที่ได	รับอนุมัติให	การสงเคราะห&  ทั้งนี้ ถ	าปลูก

ยางพันธุ&ดีเป>นพืชหลัก ต	องมีจํานวนต	นยางไม	น	อยกว�า 40 ต	นต�อไร� และมรีะยะปลูกสม่ําเสมอ 

2.3 กรณีที่ผู	รับการสงเคราะห&ต	องการมีแหล�งน้ําเพื่อการเกษตร อนุญาตให�ไม)ต�องตัด

เนื้อที่แหล)งน้ําได�ไม)เกิน 5% ของเนื้อที่ทําจริง 
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ภาคผนวก   

“หลักเกณฑ2และวิธีปฏิบัติในการให,การสงเคราะห2ปลูกแทน 

แบบเกษตรผสมผสาน (แบบ 5)” 

ข,อมูลจาก หนังสือที่ กษ 2002/1/0306 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 
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เกษตรกรปลูกต	นไม	ในสวนยางพารา

เชิงเดี่ยว / จัดกิจกรรมปลูกต	นไม	สําหรับ

เกษตรกรที่ไม�มแีรงงานในการปลูกต	นไม	 

จัดกิจกรรมประชุมประจําเดือนเพื่อติดตามผล

การดําเนนิงานต�างๆ ของเกษตรกร 

จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนสวนยางพาราแบบวน

เกษตรของเกษตรกร 
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 กิจกรรมการส�งเสริมการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตร 

 

1. กิจกรรมการสร,างความรู,ความเข,าใจเกี่ยวกับการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตร ให,กับ

เกษตรกร เช�น ความสําคัญ รูปแบบและประโยชน2ของสวนยางพาราแบบวนเกษตร 

เป>นกิจกรรมที่ปูพื้นฐานความรู	ความเข	าใจเกี่ยวกับการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตรให	

เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีการนําสื่อการเรียนรู	ต�างๆ ได	แก� ภาพสวนยางพาราแบบวนเกษตร

ในรูปแบบต�างๆ แผนภาพ “ประโยชน&ของสวนยางพาราแบบวนเกษตร” เป>นต	น มาใช	

ประกอบการเรียนรู	 เพื่อให	เกษตรกรเกิดความเข	าใจและเกิดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนสวน

ยางพาราเชิงเดี่ยวเป>นสวนยางพาราแบบวนเกษตรมากขึ้น  

ข อพึงตระหนัก :  

1. เกษตรกรต�องประกอบอาชีพอื่นๆ ด�วย จึงมีข�อจํากัดเรื่องเวลา ดังนั้น ในการจัดกิจกรรม

แต)ละครั้งต�องใช�เวลาอย)างมีประสทิธิภาพ 

2. การกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม ให�พิจารณาตามความสะดวกของ

เกษตรกร 

 

2. กิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตร  

เป>นกิจกรรมที่สร	างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ	นให	เกษตรกรเปลีย่นสวนยางพาราเชิงเดี่ยว

เป>นสวนยางพาราแบบวนเกษตร ทั้งนี้การเลือกพื้นที่ศึกษาดูงานควรพิจารณาความต	องการของ

เกษตรกรเป>นสําคัญ ซึ่งขั้นตอนในการศึกษาดูงานควรมีทั้งการให	ความรู	 การเยี่ยมสวน การ

แลกเปลีย่นเรยีนรู	กับเจ	าของสวน และการสรุปผลการเรียนรู	 เพื่อให	การศึกษาดูงานดังกล�าว 

เกิดผลสมัฤทธิ์กับเกษตรกรสูงสดุ  

ข อพึงตระหนัก : ก)อนการจัดกิจกรรมจะต�องมีการจัดประชุม เพื่อกําหนดวัตถุประสงค0 และ

เป:าหมายร)วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให�สามารถกําหนดสถานที่ศึกษาดูงานที่ตอบสนองความ

ต�องการของเกษตรกรได�ครบถ�วน และหลังจากเสรจ็สิ้นการศึกษาดูงาน จะต�องสรุปผลการ

เรียนรู�และการนําไปประยุกต0ใช�ในการพัฒนาสวนยางพาราแบบวนเกษตร  
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13  ปริมาณซากพืชที่ร�วงหล�น 
ปริมาณซากพืชที่ร�วงหล�นในสวนยางพาราแบบวนเกษตร (ใบไม	 กิ่งไม	 และส�วนอื่นๆ ของ

พืชที่ร�วงหล�นบนพื้นดิน) มีปริมาณมากกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว (ใบและส�วนอื่นๆ ของ
ยางพารา) ประมาณ 1.5 - 1.8 เท�า  

(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 14 และ 15) 
 

14  การย�อยสลายของใบยางพารา 
สวนยางพาราแบบวนเกษตรมีการย�อยสลายของใบยางพาราสม่ําเสมอและเร็วกว�าสวน

ยางพาราเชิงเดี่ยว  
(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 12) 

 

15  การหมุนเวียนธาตุอาหาร 
ในการผลิตน้ํายางสด 1,000 กิโลกรัม ต	นยางพาราจะสูญเสียไนโตรเจน 20 กิโลกรัม 

โพแทสเซียม 25 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส และแคลเซียม อย�างละ 5 กิโลกรัม สวนยางพาราแบบวน
เกษตร สามารถคืนไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสู�ดินมากกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 
ประมาณ 1.4 - 1.7 เท�า จากปริมาณซากพืชที่ร�วงหล�น ดังนั้นการปลูกพืชร�วมกับยางพารา จึง
เป>นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่หมุนเวียนและช�วยรักษาความสมดุลของธาตุอาหารในระบบ 

นอกจากนี้ การปกคลุมเรือนยอดต	นไม	 และจํานวนชั้นเรือนยอด ช�วยรักษาธาตุอาหารไม�ให	
ถูกชะล	างได	ง�ายอีกด	วย 

(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 2, 9, 12, 13 และ 14) 
 

16 การเปรียบเทียบความยั่งยืนของสวนยางพาราแบบวนเกษตรกับสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 
การทําสวนยางพาราแบบวนเกษตรสร	างประโยชน&ให	กับเจ	าของสวน ดังนี้ 

(1) ทุนธรรมชาติ ได	แก� ข	อ 1, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14 และ 15  
(2) ทุนเงินตรา ได	แก� ข	อ 2, 5, 6, 7, 9 และ 10 
(3) ทุนทางสังคม ได	แก� การสร	างแรงบันดาลใจและเปgดโอกาสให	ผู	ที่สนใจเข	ามาเรียนรู	

แนวคิด เทคนิคและวิธีการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตร ทําให	เกิดเครือข�ายผู	สนใจการทํา
สวนยางพาราแบบวนเกษตรในพื้นที่ต�างๆ ทั่วประเทศ 

(4) ทุนมนุษย& ได	แก� เจ	าของสวนมีความรู	และทักษะในการจัดการสวน รวมทั้งมีสุขภาพ
ที่ดีจากการบริโภคผลผลิตปลอดสารเคมีจากพืชร�วมยาง  
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9  ความเข,มข,นของน้ํายาง 
สวนยางพาราแบบวนเกษตรมีความเข	มข	นของน้ํายางเฉลี่ยมากกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 

1.4 % (ต�อไร�ต�อวัน)  
(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 1, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14 และ 15) 

 

10  ปริมาณยางแห,ง 
สวนยางพาราแบบวนเกษตรมีปริมาณยางแห	งเฉลี่ยมากกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 3.98 

กิโลกรัม (ต�อไร�ต�อวัน)  
(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 1, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14 และ 15) 

 

11  การชะล,างพังทลายของดิน 
สวนยางพาราแบบวนเกษตรมีน้ําไหลผ�านหน	าดินน	อยกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 0.3 - 5 

เท�า (บางจุดอาจจะถึง 10 เท�า) และดูดซับน้ําได	มากกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 2 - 3 เท�า 
เนื่องจากสวนยางพาราแบบวนเกษตร มีชั้นเรือนยอดต	นไม	หลายระดับ มีรูปร�างใบไม	ที่
หลากหลายซึ่งช�วยชะลอให	น้ําฝนไหลสู�ผิวดินช	าลง นอกจากนี้ ใบไม	ทั้งใบยางพาราและใบไม	
อื่นๆ ที่ปกคลุมบนผิวดิน ช�วยลดโอกาสที่เม็ดฝนตกลงมากระแทกดินโดยตรงและดูดซับน้ําฝนไว	  

(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 15) 
 

12  ความชื้นในดินและอุณหภมูผิิวดิน 
จากความชื้นในดินและอุณหภูมิผิวดินเป>นป\จจัยที่สําคัญในการทํางานของจุลินทรีย& ซึ่งทํา

หน	าที่ย�อยสลายเศษซากอินทรียวัตถุให	เป>นธาตุอาหารที่หมุนเวียนคืนสู�ดิน สวนยางพาราแบบ
วนเกษตรมีความชื้นในดินมากกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 1.4 % มีอุณหภูมิผิวดินในเวลาเที่ยง
วันต่ํากว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 2 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ&สูงกว�า 33 % ทําให	
อัตราการย�อยสลายของใบยางพาราในสวนยางพาราแบบวนเกษตรเร็วกว�าสวนยางพารา
เชิงเดี่ยว ส�งผลให	เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารคืนสู�ดินได	เร็วกว�า สม่ําเสมอกว�า และมีปริมาณ
มากกว�า  

(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 12) 
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3. กิจกรรมส�งเสริมการปลูกต,นไม, 

เป>นกิจกรรมที่สร	างแรงจูงใจให	เกษตรกรปลูกพืชร�วมยาง โดยเฉพาะอย�างยิ่งหากมีพันธุ&ไม	
แจกฟรีก็จะยิ่งกระตุ	นให	เกษตรกรมีการปลูกพืชร�วมยางมากยิ่งขึ้น 
ข อพึงตระหนัก : การจัดหากล�าไม�ทําได�ยาก ไม)รู�แหล)ง ไม)มีเงิน และไม)มีความมั่นใจที่จะลงทุน 

ดังนั้น การสนับสนุนกล�าไม�ให�เกษตรกร จึงเป=นการสร�างแรงจูงใจในการทําสวนยางพาราแบบ

วนเกษตร 

 

4. กิจกรรมเยี่ยมเยียนสวนยางพาราแบบวนเกษตร 

เป>นกิจกรรมที่สร	างความภาคภูมิใจและสร	างคุณค�าให	กับเกษตรกรเจ	าของสวน ซึ่งนําไปสู�
การพัฒนาความรู	และสวนยางพาราแบบวนเกษตร ในขณะเดียวกันกลุ�มผู	มาเยี่ยมสวนก็จะได	
ความรู	และประสบการณ&ในการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตรที่มคีวามหลากหลายด	วย
เช�นกัน 
ข อพึงตระหนัก : กิจกรรมการเยี่ยมเยียนสวนเป=นกิจกรรมที่สาํคัญ ควรจัดทันทีหลังจากที่

เกษตรกรดําเนินการปลูกต�นไม�ในสวนยางพาราเชิงเดี่ยว เพื่อเป=นการให�กําลังใจและกระตุ�นให�

เกษตรกรได�พัฒนาความรู�และสวนยางพาราแบบวนเกษตรของตนเองต)อไป 

 

5. กิจกรรมประชุมประจําเดือนเพื่อติดตามผลการดําเนินงานต�างๆ ของเกษตรกร 

เป>นกิจกรรมที่ทําให	เกิดการพบปะและแลกเปลีย่นเรยีนรู	ร�วมกันของเกษตรกร เกิดการ

รวมกลุ�ม/เครือข�ายที่เกี่ยวข	องกับการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตร รวมทั้งเป>นการสร	างแรง

กระตุ	นให	มีการทํากิจกรรมอื่นๆ ร�วมกัน 

ข อพึงตระหนัก :  

1. เกษตรกรต�องประกอบอาชีพอื่นๆ ด�วย จึงมีข�อจํากัดเรื่องเวลา ดังนั้น ในการจัดประชุมแต)

ละครั้งต�องใช�เวลาอย)างมีประสิทธิภาพและได�ข�อสรุปที่ชัดเจน  

2. การกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม ให�พิจารณาตามความสะดวกของ

เกษตรกรส)วนใหญ) สาํหรับบางคนที่ไม)ว)างมาประชุม จะต�องมอบหมายให�สมาชิกที่อาศัย

อยู)ใกล�กันแจ�งผลการประชุม 
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2. การสร,างความเข,มแข็งของกลุ�ม/เครือข�ายเกษตรกร 

สวนยางพาราแบบวนเกษตร 

คณะผู	วิจัยจัดประชุมประจําเดือนระดับตําบล 

เพื่อร�วมกันออกแบบกจิกรรมต�างๆ กับแกน

นําและสมาชิกเครอืข�ายเกษตรกรสวน

ยางพาราแบบวนเกษตรในแต�ละหมู�บ	าน 

จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในพื้นทีท่ี่ประสบ

ความสําเร็จในการสร	างและพัฒนาศักยภาพ

ของคนในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืน  

จัดกิจกรรมการประชุมประจําเดือนในระดับ

หมู�บ	าน  

จัดกิจกรรมการฝnกอบรมทักษะการเป>น

วิทยากรกระบวนการ  
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5  รายจ�าย (รวมค�าจ,าง และค�าน้ํามันรถ) 
สวนยางพาราแบบวนเกษตรมีรายจ�ายเฉลี่ยน	อยกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 175.41 บาท 

(ต�อไร�ต�อวัน) คิดเป>น 39.53% เพราะสวนยางพาราแบบวนเกษตรมีค�าจ	างแรงงานในการกรีด
ยาง การใส�ปุoย การตัดหญ	า รวมทั้งค�าปุoยน	อยกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว  

(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 1, 3, 8, 11, 12, 13, 14 และ 15) 
 

6  รายจ�าย (ไม�รวมค�าจ,าง และค�าน้ํามันรถ) 
สวนยางพาราแบบวนเกษตรมีรายจ�ายเฉลี่ยน	อยกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 8.46 บาท (ต�อ

ไร�ต�อวัน) คิดเป>น 8.46% เพราะสวนยางพาราแบบวนเกษตรมีการใช	ปุoยน	อยกว�าสวนยางพารา
เชิงเดี่ยว  

(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 12, 13, 14 และ 15) 
 

7  การใช,ประโยชน2 
สวนยางพาราแบบวนเกษตรมีความหลากหลายของชนิด และจํานวนพันธุ&ไม	ทั้งที่ปลูกและ

ขึ้นเอง ซึ่งให	ประโยชน&ทั้งในแง�ทุนธรรมชาติและประโยชน&ใช	สอยด	านต�างๆ ดังนี้  
- พืชยังชีพ เช�น ยางพารา เต�าร	าง จําปาดะ เป>นต	น  
- ไม	ใช	สอย เช�น ตะเคียนทอง ยางนา นาคบุด เป>นต	น 
- สมุนไพร เช�น บังบาย ฝนแสนห�า ข�าลิง ข�อย เป>นต	น 
- ไม	เชื้อเพลิง เช�น ส	านใหญ� จิกนา ไทร มะเม�า เป>นต	น 
- ผลไม	ตามฤดูกาล/อาหารสตัว&ปVา เช�น มะเดื่อ กระท	อน เป>นต	น 

นอกจากนี้ กล	าไม	และลูกไม	แต�ละชนิดยังสามารถนําไปขยายพันธุ&เพื่อสร	างความ
หลากหลายในสวนยางพาราแบบวนเกษตร และจําหน�ายเพื่อเป>นการสร	างรายได	เสรมิ 

(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 1) 
 

8  เปอร2เซ็นต2การครอบคลุมเรือนยอด 
สวนยางพาราแบบวนเกษตรมีเรือนยอดต	นไม	ครอบคลมุพื้นที่มากกว�า 80 % จึงช�วยอนุรักษ&

ดินและน้ําได	ดีกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว ซึ่งมีเรือนยอดต	นไม	น	อยกว�า 65 % ของพื้นที่  
(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 11 และ 15) 
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คําอธิบาย :  
1  ชั้นเรือนยอด 

สวนยางพาราแบบวนเกษตร มีจาํนวนของชั้นเรือนยอดของต	นไม	 3 ชั้น ดังนี้  
- เรือนยอดชั้นบน คือ ยางพารา  
- เรือนยอดชั้นกลาง ได	แก� กฤษณา ตะเคียนทอง ยางนา นวล เมา จําปา เต�าร	าง เป>น

ต	น  
- เรือนยอดชั้นล�าง (นับทุกต	น) ได	แก� กล	าไม	และลูกไม	 จํานวน 28 - 53 ชนิด/ไร� รวม 

1,938 - 3,294 ต	น/ไร�  
มากกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว ที่มีชั้นเรือนยอดเพียงชั้นเดียว คือ ยางพารา  
(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 8 และ 11) 

 

2  รายรับจากยางพารา 
สวนยางพาราแบบวนเกษตร มีรายรับเฉลี่ยจากผลผลิตยางพารา (เศษยาง น้ํายางสด และ

ยางแผ�น) มากกว�าสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 341.69 บาท (ต�อไร�ต�อวัน) คิดเป>น 22.28% (ราคา
เฉลี่ยของน้ํายางสดในช�วงเดือน พ.ย. 2555 – ต.ค. 2556 73.43 บาทต�อกิโลกรัม)  

(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 1, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14 และ 15) 
 

3  ความหลากหลายของพืช 
สวนยางพาราแบบวนเกษตร 1 ไร� มีจํานวนชนิดของพันธุ&ไม	ที่ปลูกและขึ้นเอง (ที่มีเส	นผ�าน

ศูนย&กลาง 1 เซนติเมตรขึ้นไปที่ความสูงระดับอก)  6 - 20 ชนิด และมีความหนาแน�นของกล	า
ไม	และลูกไม	 158 - 319 ต	น 

(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 และ 15) 
 

4  การดูดซับและการเก็บกักกJาซคาร2บอนไดออกไซด2 
สวนยางพาราแบบวนเกษตร เก็บกักกpาซคาร&บอนฯ ได	 13 ตัน/ไร� (คิดเฉพาะส�วนของต	นไม	

ที่อยู�เหนือพื้นดินในขณะที่ยางพาราอายุ 20 ปX และพืชร�วมยางอายุ 5 - 13 ปX) และดูดซับกpาซ
คาร&บอนฯ เพิ่มขึ้นอย�างน	อยปXละ 16 % โดยต	นไม	จะดูดซับและเก็บกักกpาซคาร&บอนฯ ไว	ในรูป
ของเนื้อไม	 ซึ่งอัตราจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อต	นไม	มีขนาดใหญ�ขึ้น จึงมีส�วนช�วยในการแก	ไขป\ญหาโลก
ร	อน ซึ่งเป>นวิกฤตสิ่งแวดล	อมของโลก  

(มีความเชื่อมโยงกับข	อ 3) 
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กิจกรรมการประชุมประจําเดือนในระดับ

หมู�บ	าน ทําให	เกิดกิจกรรมและกลุ�มต�างๆ 

ตามความสนใจร�วมของแกนนําและสมาชิก

เครือข�ายฯ แต�ละหมู�บ	าน  ดังนี ้

1. กลุ�มปุoยหมักชีวภาพ 

2. กิจกรรมการทําหมกัสมนุไพรขับไล�แมลง  

3. กิจกรรมการเยี่ยมเยียนสวนฯ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู	ร�วมกนั 

4. กลุ�มแปรรูปผลผลิตจากสวนยางพาราแบบวนเกษตร 

แกนนําและสมาชิกเครือข�ายฯ ถ�ายทอด

ความรู	ให	กับนักศึกษา และเกษตรกรอื่นๆ 

ที่สนใจ 

นักศึกษามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทําปุoย

หมักชีวภาพ 

เกษตรกรในพื้นที่อืน่ๆ มาศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตร 



10 

 

กิจกรรมสร,างความเข,มแข็งของกลุ�มและครือข�ายเกษตรกร 

สวนยางพาราแบบวนเกษตร 
 

1. กิจกรรมการประชุมประจําเดือนในระดับหมู�บ,าน  

เป>นการรวมกลุ�มเพื่อติดตามและวางแผนการดําเนินงานตามความสนใจร�วม ซึ่งเน	นการ

สร	างรายได	เสริมอย�างเป>นรูปธรรม รวมทั้งเป>นการแลกเปลี่ยนข	อมูลข�าวสารต�างๆ แกนนําทํา

หน	าที่ประสานและเชื่อมร	อยความสัมพันธ&ของคนในหมู�บ	าน/กลุ�ม  

ข อพึงตระหนัก :  

1. เกษตรกรต�องประกอบอาชีพอื่นๆ ด�วย จึงมีข�อจํากัดเรื่องเวลา ดังนั้น ในการจัดประชุมแต)

ละครั้งต�องใช�เวลาอย)างมีประสิทธิภาพและได�ข�อสรุปที่ชัดเจน  

2. การกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม ให�พิจารณาตามความสะดวกของเกษตรกร

เครือข)ายฯ ส)วนใหญ) สําหรับบางคนที่ไม)ว)างมาประชุม จะต�องมอบหมายให�สมาชิกที่อาศัย

อยู)ใกล�กันแจ�งผลการประชุม 

3. ในการจัดประชุมควรมีการหมุนเวียนสถานที่ประชุม เพื่อให�สมาชิกแต)ละคนมีโอกาสเป=น

เจ�าภาพในการจัดประชุม เพื่อให�ทุกคนเกิดความรู�สึกเป=นเจ�าของเครอืข)ายร)วมกัน 

4. ส)งเสริมให�เกษตรกรฝBกการจัดการประชุมแบบมสี)วนร)วม โดยให�หมุนเวียนกันทําหน�าที่ 

“ผู�ดําเนินการประชุม” 

 

2. กิจกรรมการประชุมประจําเดือนระดับตําบล  

เป>นการรายงานความก	าวหน	า ตดิตามและประเมินผลของกิจกรรมในกลุ�มย�อยต�างๆ ใน

ระดับหมู�บ	าน ทําให	เกิดการแลกเปลี่ยนข	อมลู พร	อมทั้งเกิดแรงกระตุ	นในการพัฒนากลุ�มของ

ตนเอง ในขณะเดยีวกันก็เป>นการแลกเปลีย่นข	อมูลข�าวสารต�างๆ ด	วยเช�นกัน 

ข อพึงตระหนัก : เหมือนกบักิจกรรมการประชุมประจําเดือนในระดับหมู�บ าน  
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5. การปลูกไม�อเนกประสงค0 (ไผ)) เป=นพืชร)วมยาง 

เหมาะกับเกษตรกรที่ไม�มีเวลาในการดูแลสวนมากนัก แต�ต	องเลือกชนิดของไผ�ที่มี

ความเหมาะสมกับการปลูกเป>นพืชร�วมยาง  ซึ่งเป>นทั้งแหล�งอาหาร (หน�อไม	) สําหรับ

บริโภค และแหล�งรายได	จากการขายหน�อ ลําไผ� และกล	าไผ�ได	ตลอดทั้งปX ดังแสดงใน

ภาพประกอบที่ 5 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 5  สวนที่มีการปลูกไม	อเนกประสงค& (ไผ�) เป>นพืชร�วมยาง 

(ที่มา :  โครงการร�วมอนุรักษ&เขาคอหงส&, 2556, น.7) 
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 3. กิจกรรมการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการสร,างและพัฒนาศักยภาพ

ของคนในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืน  

เมื่อมีการจัดตั้งกลุ�มทั้งที่เป>นกลุ�มย�อยในระดับหมู�บ	านและกลุ�มเพื่อหารายได	เสรมิ และ

รวมเป>นเครือข�ายฯ กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ�ม/เครือข�ายจึงทําให	เครือข�ายฯ 

มองเห็นภาพรวมของโครงสร	างที่ชัดเจนและเป>นระบบ ส�งผลให	เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา

ตนเอง ครอบครัว และเครือข�ายฯ ให	มีความเข	มแข็งมากขึ้น 

ข อพึงตระหนัก : ก)อนการจัดกิจกรรมจะต�องมีการจัดประชุม เพื่อกําหนดวัตถุประสงค0 และ

เป:าหมายร)วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให�สามารถกําหนดสถานที่ศึกษาดูงานที่ตอบสนองความ

ต�องการของเกษตรกรเครือข)ายฯ ได�ครบถ�วน และหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน จะต�อง

สรุปผลการเรยีนรู�และการนําไปประยุกต0ใช�ในการพัฒนาตนเอง สวนยางพาราแบบวนเกษตร 

และเครือข)ายฯ  

 

4. กิจกรรมการฝLกอบรมทักษะการเปMนวิทยากรกระบวนการ  

เป>นกิจกรรมที่สําคัญที่เอื้อให	แกนนําและสมาชิกเครือข�ายฯ กล	าพูด กล	าแสดงความ

คิดเห็น และมสี�วนร�วมในการดําเนินงานเครือข�ายฯ ในขณะเดยีวกันก็ช�วยให	แกนนําและสมาชิก

เครือข�ายฯ มีทักษะในการถ�ายทอดความรู	ให	กับเกษตรกรอื่นๆ ที่สนใจได	 เนื่องจากสมาชิกใน

เครือข�ายฯ ได	มีการพัฒนาความรู	ในการทําสวนยางพาราแบบวนเกษตรอย�างต�อเนื่องจากการ

เข	าร�วมอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู	ร�วมกัน และจากการเรียนรู	ด	วยประสบการณ& จึงได	สั่งสม

ความรู	ที่เป>นเอกลักษณ&ของตนเอง การส�งเสริมให	พวกเขายกระดับความสามารถในการสื่อสาร 

จึงส�งผลให	พวกเขามีความรู	 และทักษะในการสื่อสารต�อสาธารณะ รวมทั้งมีความรู	สึกมั่นใจใน

การทํางานร�วมกับคนภายนอกชุมชนมากขึ้น 

ข อพึงตระหนัก :  ควรมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเกษตรกรเครือข)ายฯ โดยการให�ฝBก

การจัดการประชุมแบบมีส)วนร)วม การเป=นวิทยากรให�ความรู�  และการพูดแสดงความคิดเห็น

อย)างต)อเนื่อง  เพื่อให�เกิดความมัน่ใจในการสื่อสารและการถ)ายทอดความรู�ในที่สาธารณะต)อไป 
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3. องค2ความรู,สวนยางพาราแบบวนเกษตร  
♦ สวนยางพาราแบบวนเกษตร หมายถึง  การทําสวนยางพาราที่มกีารใช	ประโยชน&ที่ดินอย�าง
ต�อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ  ซึ่งการเลือกองค&ประกอบต�างๆ ทั้งพันธุ&พืชและพันธุ&สัตว& 
ในหน�วยพื้นที่นั้นๆ จะต	องคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศ ดินฟqาอากาศ และความต	องการของ
เกษตรกรเป>นสําคัญ เพื่อตอบสนองต�อความต	องการในป\จจุบันและความยั่งยืนในอนาคตทั้ง
ในทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล	อม  และความมั่นคงทางอาหาร   
♦ รูปแบบของสวนยางพาราแบบวนเกษตร 

โครงการร�วมอนุรักษ&เขาคอหงส&  (2555) ได	วิเคราะห&ข	อมลูจากการสํารวจสวนยางพารา
แบบวนเกษตรใน 16 พื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด	วย จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง 
นครศรีธรรมราช สุราษฏร&ธานี และชุมพร ได	จําแนกสวนยางพาราแบบวนเกษตรตามลักษณะ
ชนิดพืชร�วมยางที่ปลูกเป>น 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การปล)อยไม�ธรรมชาติให�เติบโตแบบป-ายาง 

เป>นการเลยีนแบบปVาธรรมชาต ิ โดยปล�อยให	ต	นไม	ที่งอกเองได	เตบิโตตามธรรมชาต ิ เว	น
พื้นที่ว�างเฉพาะทางเดนิกรดียาง โดยใช	วิธีการสางต	นไม	เพื่อไม�ให	สวนรกจนเกินไป ไม�มกีารใส�ปุoย
เพื่อเพิ่มธาตอุาหาร มกีารปลกูพืชเสรมิบ	างเพื่อประโยชน&ทางด	านอาหารและการใช	สอย ทําให	มี
ความหลากหลายทั้งพืชและสตัว& เป>นทั้งแหล�งอาหาร ไม	ใช	สอย และแหล�งสมนุไพร รวมทั้งเป>น
แหล�งรายได	เสรมิจากการขายผลผลติในปVายาง และลดค�าใช	จ�ายในการบํารงุดแูลสวนได	 เพราะไม�
มคี�าปุoยและค�ากําจัดวัชพืช ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1  สวนรูปแบบปVายาง 

(ที่มา : เยาวนิจ กิตติธรกุล และคณะ, 2557, น.107) 
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4. การปลูกไม�ผลเป=นพืชร)วมยาง 

เลือกไม	ผลที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่  ปลูกพืชผัก ไม	ผล และ/หรอื ปล�อยให	พืชผัก

พื้นบ	านงอกเองตามธรรมชาติ  เพื่อเป>นแหล�งอาหาร และสร	างรายได	เสรมิจากการจําหน�าย

พืชผักและไม	ผล ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4  

 

 
 

ภาพประกอบที่ 4  สวนที่มกีารปลกูไม	ผลเป>นพืชร�วมยาง 

(ที่มา : เยาวนิจ กิตติธรกุล และคณะ, 2557, น.126) 
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3. การปลูกไม�ป-าและไม�ผลเป=นพืชร)วมยาง 

เน	นการปลูกไม	ปVาและไม	ผลที่หลากหลาย มีการปลูกพืชผัก ไม	ผล และ/หรือ ปล�อยให	
พืชผักพื้นบ	านงอกเองตามธรรมชาติ  โดยต	องวางแผนไม�ให	สวนรกจนเกินไป เพื่อสร	างรายได	
ระยะสั้นจากพืชผักและไม	ผล และรายได	ในระยะยาวจากไม	ปVา ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 3  สวนที่มีการปลูกไม	ปVาและไม	ผลเป>นพืชร�วมยาง 

(ที่มา : เยาวนิจ กิตติธรกุล และคณะ, 2557, น.64) 
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2. การปลูกไม�ป-าเป=นพืชร)วมยาง 

เป>นการปลูกไม	ปVา เช�น ตะเคียนทอง จําปาทอง กฤษณา ยางนา ฯลฯ ในสวนยางพารา 
โดยปลูกพืชผัก ไม	ผล และ/หรือ ปล�อยให	พืชผักพื้นบ	านงอกเองตามธรรมชาติ เพื่อเป>นแหล�ง
อาหาร แหล�งไม	ใช	สอย  และแหล�งรายได	เสริมจากการจําหน�ายเนื้อไม	ในอนาคต ดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2  สวนที่มีการปลูกไม	ปVาเป>นพืชร�วมยาง 

(ที่มา : เยาวนิจ กิตติธรกุล และคณะ, 2557, น.35) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


