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คำานำา

 ความมั่นคงทางอาหาร เป็นวาระสำาคัญที่ถูกกล่าวถึงทั้ง
ยุทธศาสตร์ระดับโลกและระดับประเทศไทย โดยยุทธศาสตร์ในระดับ
โลกกำาหนดเปน็เปา้หมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (SDGs) โดยกำาหนด
ว่าภายในปี 2573 ประชากรทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและผู้ด้อยโอกาส 
จะตอ้งเขา้ถงึอาหารอยา่งเพยีงพอและมคีณุคา่ทางโภชนาการ ดงัน้ัน
จึงต้องกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ให้มนุษย์
สามารถเข้าถงึแหลง่ทีดิ่นทำากนิ มกีารใชเ้ทคโนโลยแีละการตลาดอยา่ง
เท่าเทียม สำาหรับประเทศไทยกำาหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2573) เป้าหมายคือการรักษาความมั่นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล โดยกำาหนดกลยุทธ์การบริหาร
จัดการพื้นที่ กฎหมายการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา และสร้าง
ความตระหนกัรูใ้หกั้บประชาชนเพือ่รักษาฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน น้ำาและอาหาร
 สำาหรับภาคใต้การขับเคลื่อนเรื่องความมั่นคงทางอาหาร  
กำาลังเป็นวาระสำาคัญเนื่องจากพื้นท่ีสถานการณ์ปัจจุบันที่ยางพารา 
มีราคาลดต่ำาลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคครัวเรือน  
ทำาให้เกษตรกรบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอในการซื้ออาหารท่ีมี
คุณภาพมาบริโภคซ่ึงส่งผลต่อภาวะโภชนาการของครอบครัวไม่น้อย 
การจะทำาให้คนภาคใต้เข้าถึงอาหารได้ จำาเป็นต้องเปลี่ยนวิถีการผลิต  
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยควรต้องเพิ่มพืชอาหารเข้าไปในพื้นท่ี 
ของตนเอง เพื่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนและชุมชน
 เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมกรณีศึกษาของเกษตรกรท่ีปรับ
เปลีย่นวถิกีารผลติตัง้แตก่ารทำาสวนยางพารา การทำาสวนปาลม์น้ำามนั  
การปลูกข้าว การทำาประมง และธนาคารต้นไม้ ซึ่งสามารถให้ผู้อ่าน
นำาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่เกษตรของตนเองต่อไป

เทพรัตน์ จันทพันธ์ และคณะ



สารบัญ

1. ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายเร่ืองความมั่นคง 

 ทางอาหารในงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559

2. สถานการณ์การขับเคลื่อนประเด็นเกษตรกรรม 

 เพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคาร 

 ต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทาง 

 อาหาร

3. การถอดบทเรียน

4. ร่างข้อเสนอเ ร่ืองเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: 

 สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้  

 ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

5. ภาคผนวก
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เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

1. ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบาย
 เรื่องความมั่นคงทางอาหาร
 ในงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559

 การขับเคลื่อนนโยบายเร่ืองความมั่นคงทางอาหารเมื่อปี 
2559 ได้นำาเสนอประเด็นความมั่นคงทางอาหาร “แกะรอยข้าวใต้ 
ใครทำาใครกนิ” ได้นำากรณศีกึษาการจดัการตนเองในเรือ่งความมัน่คง
ทางอาหารของตำาบลควนรู อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และกรณี
ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวของจังหวัดพัทลุง ในท่ีประชุมได้สรุป
แนวทางการขับเคลื่อนเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ดังนี้

ข้อเสนอต่อ สสส.
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
ท่ีทำางานด้านอาหาร เพื่อผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ทางอาหารในทุกระดับ และผลักดันให้เกิดกองทุนความมั่นคง 
ทางอาหารในระดับจังหวัด เช่น ให้มีการจัดทำาแผนการจัดการ 
ความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
  
ข้อเสนอต่อ สช.
 กำาหนดใหป้ระเดน็เรือ่งความมัน่คงทางอาหารเปน็วาระหลกั
ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดเพื่อสร้างนโยบาย

สาธารณะทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร
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เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

ข้อเสนอต่อ สปสช.
 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำาบลต้องมีการจัดทำา

โครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงทางอาหาร โดยควรมีการ

จัดสรรงบประมาณของกองทุนไม่น้อยกว่า 10% ในแต่ละปี

ข้อเสนอต่อ กระทรวงสาธารณสุข
 ควรจะต้องบูรณาการเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับเรื่อง

อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยโดยจัดทำาเป็นแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการในทุกระดับ

ข้อเสนอต่อสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
 1. ควรมีรายการหลักที่มีการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมอาหาร 

ภูมิปัญญาด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร มิติทางวัฒนธรรม 

เพื่อการแบ่งปันด้านอาหาร เกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมยั่งยืน 

 2. ควรใหน้กัขา่วพลเมอืงมกีารนำาเสนอเรือ่งความมัน่คงทาง

อาหารเป็นประเด็นหลัก เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความรู้ 

ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงทางอาหาร

ข้อเสนอต่อองค์กรอื่นๆ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 1. ส่งเสริมให้มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ของ 

ภาคใต้ ตลอดจนมาตรการและการจัดการข้าวของภาคใต้ เนื่องจาก

ข้าวของภาคใต้มีความเฉพาะในเรื่องฤดูกาล พันธุ์ข้าวพื้นเมือง การ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นอาหาร หรือ เวชสำาอาง
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 2. ส่งเสริมการสร้างแปลงนารวมของชุมชน เพื่อให้คนท่ี 
ไรท่ี้ดนิทำากนิไดม้สีว่นรว่มในการผลติอาหารดว้ยตนเอง และสามารถ
เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย
 3. สนบัสนนุและสง่เสรมิใหเ้กดิกองบญุขา้ว (วนัทำาขวญัขา้ว) 
ในระดับตำาบล เพื่อกระจายอาหารให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
 4. สนับสนุนให้มีการสร้างกลไกการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ในจังหวัดให้เป็นกลไกที่ยั่งยืน โดยมีสำานักงานมาตรฐาน  
มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการทำางาน และมีมาตรฐานรับรอง 
3 ระดับ ได้แก่
  - ระดับตนเอง (GPS) 
  - ระดับประเทศ (ออแกร์นิกส์ไทยแลนด์)
  - ระดับต่างประเทศ (Ifoam)
 5. สนับสนนุการจดัทำากระบวนการผลติ ตัง้แตต่น้น้ำา (เมลด็
พันธ์ุ) กลางน้ำา (โรงสีข้าว) และปลายน้ำา (การแปรรูปและการ 
ส่งออก) ให้ได้มาตรฐาน GMP.
 6. กำาหนดมาตรการส่งเสริมโครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ 
ในรปูองคก์ร โดยเปน็โครงการนำารอ่งในระดับจังหวดั เชน่ ศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล ให้รับซือ้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของ
องค์กรในชุมชน หรือเครือข่ายในระดับจังหวัด
 7. สนับสนุนให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ (Matching) ระหว่าง
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในภาคการผลิตและภาคการตลาด 
เช่น การสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าระหว่างชุมชนกับชุมชนหรือองค์กร 
กับองค์กร เพื่อสร้างระบบรับประกันการมีอาหารกินที่ยั่งยืน 
 8. สนับสนุนและผลักดันระบบ Co-farming ระหว่าง

เกษตรกรกับผู้บริโภค เพื่อประกันความเสี่ยงของเกษตรกร
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2. สถานการณ์การขับเคลื่อน
 ประเด็น เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: 
 สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว
 ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ 
 และความมั่นคงทางอาหาร

 การขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ปี พ.ศ.2561 

ยังคงเป็นวาระสำาคัญในงานสร้างสุขภาคใต้ เนื่องด้วยสถานการณ์

ปัจจุบันประเด็นความมั่นคงทางอาหารได้ถูกกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์

สำาคญั ทัง้ในระดับโลกและระดับประเทศ ยทุธศาสตรร์ะดบัโลกกำาหนด

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นยุทธศาสตร์ที่ขจัด 

ความหิวโหยและความอดอยากของมนุษย์ทุกรูปแบบให้ได้ภายในปี 

2573 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึง

อาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการตลอดทั้งปี จึงกำาหนด

เป้าหมายการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความ

เป็นอยู่และกำาลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก เพื่อให้มนุษย์ 

เข้าถึงแหล่งที่ดินทำากิน เทคโนโลยีและการตลาดอย่างเท่าเทียม 

สำาหรับประเทศไทยได้กำาหนดเรื่องความมั่นคงทางอาหารอยู่ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2573 บรรจุอยู่ในประเด็นการ

รักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ 

ทางทะเล โดยมีเป้าหมายพัฒนาประสิทธิภาพแนวทางการบริหาร
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เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

จัดการ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การนำา

นวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม ่สรา้งความตระหนกัรูต้อ่ประชาชน 

ตลอดจนนำาเป้าหมาย/แนวทาง/มาตรฐานสากลมาปรับใช้ ในการ

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความมัน่คงทางพลงังาน น้ำา และอาหาร นอกจากนีเ้รือ่งความมัน่คง

ทางอาหารยังถูกบรรจุในกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร 

ของประเทศไทย โดยมีกลยุทธ์จำานวน 10 ข้อได้แก่ 1) เร่งรัดปฏิรูป

การถือครองที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่การเกษตร 2) จัดการ

ทรัพยากรน้ำาและดิน เพื่อการเกษตรและป่าชุมชน 3) สร้างความ

สมดุลระหว่างพืชอาหารกับพืชพลังงาน 4) พัฒนาประสิทธิภาพ 

การผลติอาหาร 5) สรา้งแรงจงูใจในการทำาการเกษตร และเพิม่จำานวน

เกษตรกรรุ่นใหม่ 6) ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับชุมชนและ 

ครัวเรือน 7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตร

และอาหาร 8) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาค

ประชาชนในการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร 9) วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวตักรรมตลอดหว่งโซอ่าหาร 10) จดัระบบเพือ่รองรบั

ความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤติ 

 สำาหรับวาระขบัเคลือ่นงานสรา้งสขุภาคใต ้ป ี2561 เครอืขา่ย

ได้นำาเสนอเรื่องความมั่นคงทางอาหารในประเด็นเกษตรกรรม 

เพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำาบล

บูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร ด้วยเล็งเห็นว่าคนใต้กำาลัง

เผชิญกับวิกฤตเร่ืองความมั่นคงทางอาหาร สืบเนื่องมาจากรูปแบบ

การทำาเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะการทำา

สวนยางพาราเมื่อยางพาราตกต่ำาทำาให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ภาค
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เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

ครวัเรือน เอกสารเลม่นีจ้งึนำาเสนอสถานการณส์ำาคญัของความมัน่คง

ทางอาหารของภาคใต้ และทางออกเพื่อแก้วิกฤตด้านความมั่นคง 

ทางอาหาร

2.1 การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ
 ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมภาคใต้
 ภาคใต้มีเนื้อที่ทั้งหมด 44,196,992 ไร่ เป็นเน้ือท่ีการใช้

ประโยชน์ทางการเกษตรจำานวน 21,750,986 ไร่ (คิดเป็น 49.2% 

ของพื้นที่ทั้งหมด) โดยมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกษตร 

ในภาคใตจ้ะเนน้ปลกูพชืเศรษฐกจิแบบเชงิเดีย่วเพยีง 3 ชนดิ ประกอบ

ไปด้วย ยางพารา ปาล์ม และข้าว และเป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการ

ผลิตแบบเชิงเด่ียวดังกล่าวมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นจำานวนมาก

ตลอดช่วงเวลาของการผลิตจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ผลท่ีตามมาคือ  

ภาคใต้เปลี่ยนสภาพจากพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความ 

หลากหลายมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ปัจจุบันได้กลายเป็นทะเล

ทรายสีเขียว (Green desert) ผลสืบเนื่องมาจากการทำาเกษตร

เชิงเดี่ยวที่มุ่งเน้นเพ่ือการค้าเป็นหลัก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม 

ของระบบนิเวศ การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญ

เสียความมั่นคงทางด้านอาหาร คุณภาพชีวิตและศักยภาพในการพึ่ง

ตนเองของเกษตรกรนอ้ยลง เพราะพึง่พงิปจัจัยจากภายนอกเป็นหลกั 

ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต และยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของ

ราคาซึ่งอิงอยู่กับตลาดโลก

 แม้ว่าพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของไทยจะมีแนวโน้มการขยาย

ตวัอยา่งตอ่เนือ่งในตลอดระยะเวลา 10 ปทีีผ่า่นมา ผลจากการสำารวจ
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เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

ข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดินพบว่า พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ 

ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขยายตัว 

เพิ่มขึ้นจาก 235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ.2557 เป็น 284,918.44 ไร่ 

ในปี พ.ศ.2558 (เพิ่มขึ้น 20.97%) แต่เมื่อนำาสัดส่วนพื้นที่เกษตร

อินทรีย์เปรียบเทียบกับพื้นที่การเกษตรท้ังหมดของประเทศกลับ 

พบว่ามีค่าเพียง 0.158% ซึ่งจัดว่าเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมากเมื่อ 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าให้เห็นว่า

เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นการผลิตเพื่อขายเป็นหลัก วิธีการ

ผลิตจงึถกูปรบัเปลีย่นและเนน้การใชป้จัจยัการผลติจากภายนอกไมว่า่

จะเป็นพันธุ์ ปุ๋ย และสารเคมี (บางครั้งได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริม

จากภาครฐั) เพือ่เรง่การเจรญิเตบิโตและเพิม่ปรมิาณผลผลติให้ไดม้าก

ที่สุด โดยไม่คำานึงถึงคุณภาพหรือผลกระทบที่จะเกิดกับตัวเอง  

ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

 กอปรกับผลจากการประเมินของแผนงานวิจัยและพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประมาณการว่า ในปัจจุบันนี้

ตวัเลขผู้ป่วยจากสารเคมท่ัีวประเทศอาจสูงถงึ 200,000-400,000 ราย

ต่อปี โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่มีจำานวนและอัตราผู้ป่วยจาก 

สารเคมทีางการเกษตรเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งทกุป ีข้อมลูดงักลา่วแสดง

ใหเ้หน็ไดว้า่ระบบเกษตรเคมเีชงิเดีย่วทีท่ำาอยูม่ผีลเชือ่มโยงต่อสุขภาพ

โดยรวมของคนในสังคม

  การถอดบทเรียนและสังเคราะห์การขับเคลื่อนระบบ

เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมภาคใต้ครั้งนี้  

ได้เลือกเอาวิถีการทำาเกษตรกรรมที่สำาคัญของชาวใต้ส่วนใหญ่  
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เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

ซึ่งประกอบด้วย การทำาสวนยางพารา (2 กรณีศึกษา) การทำา 

สวนปาลม์ (2 กรณศีกึษา) การทำานา (6 กรณศีกึษา) ธนาคารตน้ไม ้

(4 กรณีศึกษา) และประมงพื้นบ้าน (2 กรณีศึกษา) รวมทั้งการใช้

ข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ มาประกอบใช้ในการสังเคราะห์

 ผลการถอดบทเรียนและสังเคราะห์จากตัวอย่างเกษตรกร

ต้นแบบข้างต้นพบว่า จุดเปลี่ยนที่สำาคัญของเกษตรกรต้นแบบ 

ส่วนใหญ่ มาจากผลกระทบท่ีได้รับจากการทำาเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว  

โดยเฉพาะผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ (ราคาปจัจยัการผลติ/ผลผลติ 

หนี้สิน) และผลกระทบต่อสุขภาพ (ภาพที่ 1) 

ภาพที่ 1 มูลเหตุที่ทำาให้เกษตรกรต้นแบบปรับเปลี่ยนระบบการผลิต

 สำาหรับสาเหตุที่ทำาให้เกษตรกรต้นแบบประสบความสำาเร็จ 

สว่นใหญเ่กดิจากการทีพ่วกเขามคีวามเปน็เกษตรกรนักวจิยั/เกษตรกร

ผู้ประกอบการ ที่มีการแสวงหาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา ท้ังจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากนั้นนำาองค์ความรู้ 
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เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามภูมินิเวศ/ภูมิสังคม โดยเน้นการ

พึ่งพาตัวเอง การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น มีการจัดทำาบัญชีครัวเรือน 

และการเพิม่ภูมคิุม้กนัใหแ้กต่วัเองโดยมชีอ่งทางการผลติทีห่ลากหลาย

และผสมผสานมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี การรวมกลุ่มกันเพื่อผลิต  

เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือเพื่อสร้างศักยภาพทางด้านการ

แข่งขัน/ต่อรองก็ยังมีความจำาเป็น (ภาพที่ 2) 

 เมือ่มองไปทีเ่ปา้หมายสงูสดุในอนาคตของเกษตรกรต้นแบบ

พบว่า พวกเขาเหล่านั้นให้ความสำาคัญกับมิติทางสังคมเป็นหลัก  

โดยเฉพาะมติเิรือ่งสขุภาพทัง้ของผูผ้ลติและผูบ้ริโภค รวมถงึการขยาย

ผลองค์ความรู้ไปสู่วงกว้าง อาทิ แนวคิดธนาคารต้นไม้ซึ่งจัดได้ว่า 

เป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก ถัดมาก็เป็นมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม  

และเศรษฐกิจตามลำาดับ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 2 สาเหตุที่ทำาให้เกษตรกรต้นแบบประสบความสำาเร็จ
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เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

 ผลจากการวิเคราะห์ ทำาให้เห็นแนวทางในการขับเคลื่อน 
ระบบเกษตรกรรมเพือ่สขุภาพท่ีเหมาะสมกบัภมูสิงัคมภาคใต ้โดยการ 
ชูประเด็นสุขภาพ/สุขภาวะเป็นเป้าหมายสูงสุด แทนที่จะมองหา 
สิ่งอ่ืน เช่น กำาไรสูงสุด (Maximum profit) เหมือนท่ีผ่านมา 
เนือ่งจากสขุภาพเปน็สิง่ใกลต้วัของทกุคน สามารถสรา้งความตระหนกั
ได้ดีกว่าอย่างอ่ืน เพราะหากพิจารณาดีๆ แล้วสุขภาพต่างหากที่มี
ความสำาคัญ ดังคำากล่าวที่ว่า สุขภาพอยู่ในทุกอย่าง “Health is the 
whole” ทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หากสุขภาพ 
ไมแ่ข็งแรง คณุภาพชวีติกจ็ะต่ำา ประสิทธภิาพการทำางานลดลง ยงัผล
ให้การพัฒนาในระดับต่างๆ มีประสิทธิภาพลดลงตามไปด้วย ดังนั้น
การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคใหม่ จึงมีความจำาเป็นต่อทั้งผู้ผลิต
และผู้บรโิภค เพือ่ประโยชนใ์นการนำาเกษตรสขุภาพออกจากวงจำากดั
ในตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่มอย่างในปัจจุบันไปสู่กระแสหลักให้ได้ 

ภาพที่ 3 เป้าหมายการผลิตของเกษตรกรต้นแบบในอนาคต
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เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

โดยการชูประเด็นสุขภาพเป็นธงนำา ผนวกด้วยกระแสความต่ืนตัว 
ในเรื่องการดูแลสุขภาพและความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ 
และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม กจ็ะชว่ยเปน็แรงผลกัดนัท่ีกอ่ให้เกดิตลาด
ของกลุ่มผู้บริโภครูปแบบใหม่ๆ ขึ้นได้
 อย่างไรกด็ ีในการขบัเคลือ่นงานใหเ้กดิผลเชงิรปูธรรม จะต้อง
มกีารพฒันาตน้แบบแหลง่เรยีนรูเ้กษตรเพือ่สขุภาพ การพฒันาระบบ
การรับรองเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพโดยชุมชนให้กลายเป็นนวัตกรรม
ชุมชน (Community Innovation) เพราะที่ผ่านมาระบบมาตรฐาน
อินทรีย์ที่ส่วนกลางกำาหนดมายังไม่ตอบโจทย์และยังไม่สอดคล้อง 
กับบริบทของแต่ละภูมิสังคม (No one size fits all) นอกจากนี้ 
การสร้างหลักจริยเกษตรในระดับชุมชนก็มีความสำาคัญไม่แพ้กัน 
เพราะทีผ่า่นมาพบวา่ ระบบการผลติทีมุ่ง่แสวงหากำาไรสูงสุดโดยไมไ่ด้
ยืนอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ทำาลายคุณค่าทางจริยธรรม
และความรับผิดชอบระหว่างกันจนเหลือน้อยลงทุกวัน 
 จากน้ันทำาการขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรสุขภาพ 
ทัว่พืน้ทีภ่าคใตเ้พือ่แลกเปลีย่นและพัฒนาตอ่ยอดองคค์วามรู ้พฒันา
ระบบศูนย์กลางข้อมูล (Agriculture & Health Data Hub)  
เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกขึ้นของกลุ่มบุคคลทั่วไป มีการกำาหนด
เขตเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพในระดับหมู่บ้าน/ตำาบล และพัฒนา 
เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและสุขภาพให้เชื่อมโยงทั่วทั้งภาค 
ท้ายที่สุดระบบเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพยังช่วยสร้างความเชื่อมโยง 
กับแนวทางสู่ความยั่งยืนอ่ืนๆ เช่น การค้าที่เป็นธรรม ขบวนการ
อาหาร ขบวนการเกษตรกรรายย่อย ชุมชนเกษตรกรรม หรือเกษตร
ในเมือง เป็นต้น จากนั้นปรากฏการณ์ “ตัดยาง เล่นแคง ซื้อแกงถุง” 
จะค่อยๆ เลือนหายไปจากสังคมภาคใต้
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2.2 ทิศทางและแนวโน้มของสถานการณ์
 การทำาสวนยาง
 ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออก

ยางพารา ได้มากท่ีสุดในโลกมีเกษตรกรชาวสวนยาง ประมาณ  

1.6 ลา้นครวัเรือนและมผู้ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมยางพารา ทัง้ระบบ

กว่า 6 ล้านคน แต่ปัจจุบันยางพาราตกต่ำาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี  

ที่ผ่านมาทำาให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

หนีส้นิในครวัเรอืนสงูขึน้ คณุภาพชวีติตกต่ำาลง กอ่ให้เกดิความเครียด

ทางจิตใจ วิตกกังวลและรู้สึกไม่มีความมั่นคงในชีวิตและอาชีพการ 

ทำาสวนยาง เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นคนกรีดยางจะต้องตื่นขึ้นมา 

กรีดยางในช่วงเวลา 12.00-06.00 น. ต้องใช้กล้ามเนื้อและกระดูก

ในการทำางาน ทำาให้มีอาการปวดหลังปวดกล้ามเน้ือข้อและกระดูก 

ระบบสายตา ท่ีเสือ่มกอ่นวยัอนัควร เนือ่งจากการใชแ้สงสวา่งในขณะ

ที่กรีดยาง ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนนอนหลับสนิท อีกทั้งยังสุ่มเสี่ยง 

ต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากสัมผัสอยู่ ในดง

คาร์บอนไดออกไซด์ระบบทางเดินอาหารที่รับประทานอาหารไม่ตรง

เวลา นอกจากนี้เกษตรกรชาวสวนยางยังต้องเผชิญกับการสัมผัส 

กรดซัลฟูริกในการหยอดยางให้แข็งตัว ปัญหากลิ่นเหม็นของยางดิบ

และสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชกำาจัดวัชพืช มีความสุ่มเสี่ยงต่อไข้มาลาเรีย

จากยุงกัดในสวนยางและสัตว์มีพิษต่างๆ เช่น งู ตะขาบ นอกจากนี้

จำานวนชั่วโมงในการทำางานที่มากเกินไป จำานวนแรงงานที่มีน้อย  

สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง
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2.3 ทศิทางและแนวโนม้ของสถานการณป์าลม์น้ำามนั
 การปลูกปาล์มน้ำามันนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของเกษตรไทย 
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ปลูกปาล์มน้ำามันหลายจังหวัด ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีจะปลูกปาล์มน้ำามันเป็นอันดับ 1 ของ 14 จังหวัด 
ภาคใต้ ส่วนอันดับ 2 จะเป็นจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพรอยู่ในอันดับ
ที่ 3 ของ 14 จังหวัดภาคใต้ ปาล์มน้ำามันเป็นพืชที่ต้องการน้ำามาก
พอสมควร ซึ่งจากงานวิจัยสำานักเศรษฐกิจการเกษตรคำานวณถึง 
ปาล์มน้ำามันเป็นพืชท่ีกินน้ำา ต้นละอย่างน้อย 200 ลิตรต่อวัน  
จึงไม่เหมาะสมกับพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำามันส่วนใหญ่
จะปลูกระยะห่าง 8 x 9 เมตร หรือ 21 ต้นต่อ 1 ไร่ และการบำารุง
รักษาให้เจริญเติบโตจึงนิยมใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่จึงทำาให้ 
ค่าของดินและอินทรียวัตถุส้ินเปลืองเป็นจำานวนมากถูกนำามาใช้มาก
โดยเฉพาะโบร่อนในดินจะมีความเจือจางมากปาล์มน้ำามันให้ผลผลิต
ติดต่อกันยาวนานแค่ 35 ปี บำารุงดินให้ดีก็จะมีอายุยืนยาวกว่านั้น
แต่ปัญหาคือ ลำาต้นจะสูงมากยากแก่การเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงมี 
ความจำาเป็นที่จะต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูงประกอบกับราคาในช่วง 
4 ปีที่ผ่านมาราคาตกต่ำาตามลำาดับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่กิโลละ 3 บาท  
40 สตางค์และคล้ายปี 2560 ราคาตกต่ำาเหลือกิโลละ 2 บาท  
50 สตางค์ ถึง 2 บาท 70 สตางค์ ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นความไม่มั่นคง
ของอาชพีการทำาสวนปาลม์น้ำามนัเพราะเปน็พชืเศรษฐกจิทีเ่กษตรกร
ไม่สามารถกำาหนดราคาเองได้ พ่อค้าเป็นผู้กำาหนดราคาปาล์มน้ำามัน
มาโดยตลอด เกษตรกรชาวสวนปาล์มส่วนใหญ่ของร้อยละ 95 
จะปลูกเฉพาะตามในที่ดินอันนั้นหรือพูดง่ายๆ คือเป็นการทำา
เกษตรกรรมเชงิเดีย่วและผลผลติปาลม์น้ำามนักไ็มส่ามารถทีจ่ะบรโิภค
ได้ทนัท ีเมือ่เกบ็เกีย่วจากตน้จึงตอ้งนำาไปขายให้พอ่คา้เปลีย่นผลผลติ

เป็นเม็ดเงิน
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2.4 ทิศทางและแนวโน้มของสถานการณ์ข้าว
 ข้าวมีความจำาเป็นต่อวิถีชีวิตของคนไทยรวมทั้งเป็นหนึ่ง 
ในสินค้าส่งออกที่สำาคัญของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวไทยให้มีความ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยได้ทำาการระดมความคิดเห็นและบูรณาการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร และ 
ภาคเอกชนผู้ประกอบการค้าข้าวในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา  
ตลาดข้าวได้ขยายอย่างต่อเนื่องไปสู่ทุกภูมิภาคของโลกไม่ได้จำากัด 
อยู่แค่เพียงประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียเหมือนในอดีต ปัจจุบัน
ประชากรทัว่ทกุมมุโลกบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกัทำาใหห้ลายประเทศ
หันมาสนใจการพัฒนาพันธุ์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก 
และการค้าข้าวจนเกิดความร่วมมือระหว่างกันในรูปแบบองค์กร
ระหวา่งประเทศ เพือ่ทำาหนา้ทีศ่กึษา วจิยั พฒันา และวางแผนบรหิาร
จัดการข้าวให้มีศักยภาพและมีความหลากหลายเพื่อสร้างทางเลือก
ใหมแ่กผู่บ้รโิภคและสรา้งความมัน่คงทางดา้นอาหาร ขา้วจงึมบีทบาท
สำาคัญทางเศรษฐกิจซึ่งทุกท่านในที่นี้ต่างก็ให้ความสนใจและมีจุด 
มุ่งหมายเดียวกันคือการร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาระบบการ 
ผลิตและการค้าข้าวให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนเป็นประโยชน์โดยรวม
ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดไป 
 อย่างไรก็ตามในขณะที่ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์และ 
ความผูกพนัทีค่นไทยมตีอ่ขา้วมาชา้นานทำาใหไ้ทยเปน็ผูน้ำาในการผลติ
ข้าวในความเป็นจริงมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเป็นตัวแปรสำาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางด้าน
ปริมาณ ราคาและภาวะตลาดของข้าวไทยแนวโน้มความต้องการ
บริโภคข้าวในอนาคตท่ีเพิ่มสูงขึ้นกระตุ้นให้เกิดการผลิตและส่งออก
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ขา้วจากหลายประเทศเขา้สู่ตลาดโลกมากขึน้ ขณะเดยีวกนัพฤตกิรรม 
รสนยิม และกระแสการบรโิภคสมยัใหมท่ีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั โดยเฉพาะ
กระแสความต่ืนตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพและความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นแรง 
ผลักดันที่ก่อให้เกิดตลาดของกลุ่มผู้บริโภครูปแบบใหม่ๆ ที่ต้องการ
ข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและพร้อม 
ที่จะจ่ายส่วนเพิ่มให้กับคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างที่มีอยู่ในสินค้า 
เหล่านี้ ตลาดของกลุ่มผู้บริโภคในลักษณะนี้จึงเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วย
สนับสนุน ยกระดับผลผลิต ในท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นให้เป็นที่รู้จัก
ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำาลังซื้อสูงและต้องการสินค้าคุณภาพ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายและแนวทาง
พัฒนาข้าวของประเทศมอบหมายให้กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก
ทีด่ำาเนนิการเรือ่งข้าวทุกเร่ืองของประเทศตัง้แตต่น้ทางในการวางแผน
การผลิตข้าวไปจนถึงปลายทางให้ชาวนาขายข้าวคุณภาพได้ในราคา 
ทีดี่และเป็นธรรม สำาหรบัภารกจิดา้นขา้วทีห่นว่ยงานอืน่เปน็ผูด้ำาเนนิ
การขอให้กรมการข้าวคอยติดตาม ดูแลและอำานวยความสะดวก
พัฒนาวิธีการและกระบวนการทำางานแบบบูรณาการใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย ติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้น
เพือ่ใหก้ารทำางานดา้นขา้วไดผ้ลดตีอ่ไป โดยจดัทำาแผนการดำาเนนิงาน
ด้านข้าวใหม่ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นทางในเรื่องการวางแผนการผลิต
ข้าวไปจนถึงปลายทางที่ชาวนาขายข้าวคุณภาพได้ในราคาท่ีดีและ 
เปน็ธรรมคดิวธิกีารทำางานใหมท่ัง้ระบบโดยการผลติขา้วในอนาคตตอ้ง
กำาหนดเป้าหมาย ลูกค้าตลาดคุณภาพข้าวให้ชัดเจน โดยให้ทบทวน
ยทุธศาสตรข์า้วไทยด้านการผลติและการตลาดโดยดกูารเปลีย่นแปลง
ในอนาคตด้วย ข้าวที่ผลิตเพื่อการส่งออกเพื่ออุตสาหกรรมและ 
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เพื่อการบริโภคในประเทศมีแนวทางการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน ท้ังน้ี
ต้องกำาหนดวิธีการที่จะผลักดันให้ข้าวไทยเป็นแชมป์เปี้ยนในเรื่อง
คุณภาพไม่ใช่ปริมาณในการส่งออก ชาวนาไทยขายข้าวได้ราคาดี 
มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยการจัดทำาแผนการผลิตและการตลาด
ต้องชัดเจนทั้งต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา มีแผนงานต่อโครงการ
รองรับทุกกระบวนการมุ่งไปสู่เป้าหมายรวมทั้งต้องมีการบูรณาการ 
กับหน่วยงานที่ทำางานด้านข้าวทั้งการผลิตและการตลาดข้าว
 สถานการณก์ารผลติขา้วตามแผนการผลติและการตลาดข้าว
ครบวงจร พื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวรอบที่ 1 ปีการผลิต 2559/2560 
ทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น 54.80 ล้านไร่ในปัจจุบันมีพื้นที่ที่ปลูกแล้ว 
จำานวน 58.44 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 106.64 ของพื้นที่เป้าหมาย 
ส่งเสริมการผลิตข้าวแบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 14.78 ล้านไร่ 
พื้นที่นอกเขตชลประทาน 43.66 ล้านไร่โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้วแบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 14.78 ล้านไร่ผลผลิต 6.42  
ล้านตันข้าวเปลือก และพื้นที่นอกเขตชลประทาน 22.56 ล้านไร่ 
ผลผลิต 9.81 ล้านตันข้าวเปลือกรวมมีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งสิ้น 
37.34 ล้านไร่คิดเป็น ร้อยละ 63.94 ของพื้นท่ีปลูกข้าวรอบท่ี  
1 ทั้งหมด ปัญหาสำาคัญที่ผู้ทำาอาชีพชาวนาต้องเผชิญมาโดยตลอด
คือ การถูกความ “ยากจน” คุกคาม โดยรายได้สุทธิจากการปลูกข้าว
ที่ชาวนาไทยได้รับเพียง 271 บาทต่อไร่ต่อปี มีเพียงชาวนาใน  
21 จังหวัดหรือประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ท่ีมีรายได้ต่อปีมากกว่า 
เสน้ความยากจน จากคำากลา่วทีว่า่ “ยิง่ทำานากย่ิ็งเป็นหน้ีสินมากข้ึน” 
เนือ่งจากตน้ทนุการผลติทีส่งูเกนิไป การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และภยัธรรมชาตท่ีิรนุแรงขึน้ทุกปทีางออกหนึง่ของการแกป้ญัหานีค้อื 

การหันมาทำานาเกษตรอินทรีย์
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2.5 ทิศทางและแนวโน้มของสถานการณ์
 การทำาประมง
 ในอดีตทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบที่มีความอุดมสมบูรณ์

ของสตัวน์้ำาหลากหลายชนดิ และด้วยระบบน้ำาทีแ่ยกออกเปน็สามน้ำา

ส่งผลให้มีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำาสูงมาก อาชีพประมงพื้นบ้าน 

จงึเปน็อาชพีหลกัทีส่ำาคญัของผูค้นในแถบนีแ้ละมกีารสืบทอดมาหลาย

ชัว่อาย ุมกีารพฒันาเครือ่งมอืการทำาประมงในทะเลสาบสงขลาหลาย

ชนิดทั้งที่เป็นแบบพื้นบ้านและเครื่องมือประมงสมัยใหม่ เช่น ไซนั่ง 

อวน เบ็ด เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือบางประเภทก็มีประสิทธิภาพในการ

จับสัตว์น้ำาสูงมากและส่งผลต่อการลดลงของสัตว์น้ำาวัยอ่อน  

แต่เน่ืองจากในอดีตยังมีผู้คนท่ีทำาการประมงไม่มากนักประกอบกับ 

ยังไม่มีโครงการพัฒนาต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทำาให้

ธรรมชาติสามารถฟื้นตัวได้ ชาวประมงจึงสามารถประกอบอาชีพ 

ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้เครื่องมือประมงแบบต่างๆ  

เหล่านั้นปัจจุบันทะเลสาบสงขลามีความเส่ือมโทรมลงอย่างมาก  

โดยเฉพาะจากการใช้เครื่องมือประมงที่มีผลในการทำาลายระบบ

นิเวศน์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัย และสัตว์น้ำาวัยอ่อนที่ยังไม่ 

เจริญพันธุ์ได้คราวละมากๆ ต่อชนิดเครื่องมือ เช่น อวนรุน โพงพาง 

เป็นต้น ผลการจากการลดลงของสัตว์น้ำาได้กระทบต่อรากฐานในการ

ดำารงชีวิตของผู้คนที่ต้องพึ่งพารายได้จากทรัพยากรเหล่าน้ัน จึงมี

ความพยายามทีจ่ะฟืน้ฟสัูตวน์้ำาในทะเลสาบสงขลาใหก้ลบัมามคีวาม

สมบูรณ์เหมือนก่อนผ่านการรวมตัวกันในรูปแบบต่างๆ มากมาย 

ทั้งการรวมตัวเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำา
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ที่ร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและบางส่วนก็ร่วมมือกับภาครัฐจัดต้ัง

เขตอนุรักษ์ของชุมชน เช่น กรณีของการจัดทำาฟาร์มทะเล นอกจาก

น้ียังมีความพยายามจากภาครัฐทั้งกรมประมง กรมทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝัง่ สถาบนัการศกึษาในการผลกัดนัใหม้กีารรว่มกนั

ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชน

2.6 ทิศทางและแนวโน้มของสถานการณ์
 ธนาคารต้นไม ้ในรปูแบบต้นไม้ในสวนยางพารา 
 สวนปาล์มน้ำามัน สวนผลไม้ และในนาข้าว
 ที่ดินในประเทศไทยมี 321 ล้านไร่ ข้อมูลจากกรมพัฒนา 

ที่ดินที่ใช้ในปัจจุบันเป็นป่าสมบูรณ์ 102 ล้านไร่ มีที่ดินตาม 

ประมวลกฎหมายที่ดิน 129 ล้านไร่ ที่ราชพัสดุ 1 ล้านไร่ ที่ สปก. 

32 ล้านไร่ เขื่อนและอ่างเก็บน้ำา แม่น้ำาลำาคลอง 10 ล้านไร่ ที่ไม่มี

เอกสารสิทธิ์ 36 ล้านไร่ ซึ่งในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อ 

ต่อการดำารงอยู่ เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสำาคัญ 

แห่งหนึ่งของโลก แต่นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของ

ของรัฐกับประเทศคู่สัญญาตามข้อตกลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  

เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่การผลิตยุคอุตสาหกรรม เร่ิมต้ังแต่แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกโดยเฉพาะนโยบาย 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการภาคเกษตรเปน็เกษตรเคมเีชงิเดีย่วเพือ่ปอ้น

อุตสาหกรรมและส่งออกสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติส่งผล 

ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากข้อมูล 
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ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พบว่าพื้นที่ป่าไม้ของไทยลดลงจาก 171 ล้านไร่ หรือประมาณ 

ร้อยละ 53 ของพื้นที่ในปี พ.ศ.2504 และเหลือเพียงร้อยละ 31.75 

ของพื้นที่ประเทศในปัจจุบัน 

 การลดลงของพืน้ทีป่า่ไมเ้ปน็ปญัหาท่ีเกีย่วพนักบัการขยายตวั

ของประชากร ซึ่งเป็นท่ีน่าคิดคำานึงถึงอนาคตของประเทศชาติไทย

เมื่อตัวเลขจากข้อมูลสำานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ปี 2557 แจงตัวเลขการถือที่ดินของประเทศไทยว่ามีกลุ่ม 

ผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 แรกเป็นผู้ถือครองที่ดินมากเป็น 322.6 

เท่าของกลุ่มผู้ถือครองน้อยท่ีสุดร้อยละ 20 สุดท้าย (รายงาน

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2558) หรือเทียบได้กับกลุ่มผู้มี 

รายได้สูงร้อยละ 10 แรก มีที่ดินร้อยละ 61 ของที่ดินความยากจน 

ความเป็นชนบทและเกษตรรายย่อย การรุกรานของพื้นที่เกษตรเคมี

เชิงเดี่ยวสภาพสังคมก้าวสู่ยุคทุนนิยมเกษตรกรแสวงหาความมั่งคั่ง

ด้วยการผลิตให้ได้ผลผลิตสูงสุด ผลิตอย่างเดียวซื้อทุกอย่าง ด้วยคิด

ว่าความมั่งคั่งคือความมั่นคงการผลิตท่ามกลางการเบียดเบียน

ธรรมชาติกล่าวคือ เมื่อมีความต้องการมากขึ้นของประชาชนและ 

ป่าธรรมชาติไม่สามารถตอบสนองให้เพียงพอ ซึ่งทำาการแผ้วถาง

ทำาลายเพื่อสร้างพื้นที่เกษตรที่ได้ผลผลิตมากกว่าและตอบสนอง 

ต่อรายได้สังคมเกษตรกลายเป็นสังคมแรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี

เกษตรทั้งหมดเป็นของระบบทุนเป็นเกษตรฟาร์มใหญ่ พัฒนา

เทคโนโลยีและใช้เครื่องจักรในการทำาการเกษตรให้ผลผลิตสูงสุด 
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ด้วยเกษตรเคมีเชิงเด่ียว เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นการ

พฒันาประเทศแตพ่บวา่เกษตรรายยอ่ยถกูรกุรานโดยการถกูกวา้นซือ้

ที่ดินอันเป็นพื้นที่เกษตรไปสะสมเพื่อความมั่งคั่งของระบบทุน 

สถานภาพการเป็นอยู่ของเกษตรรายย่อยอยู่ในรูปแบบการเป็นหนี้

ผูกพัน กล่าวคือการเป็นหนี้แบบเพิ่มขึ้นตามศักยภาพการจ่ายคืน 

ในปีต่อปี แต่กู้เพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นหนี้พอกพูนดูเสมือนว่า 

มีศักยภาพในการจ่ายคืน แต่แท้จริงคือหนี้พอกพูนจนสุดท้าย 

ไมส่ามารถจา่ยชำาระหนีค้นืไดจ้นตอ้งขายทีด่นิซึง่ภาครฐัและธนาคาร

ของรัฐไม่เคยทำาการวิเคราะห์และชี้แจงมูลเหตุนี้การกระตุ้นและ 

ส่งเสริมภาคการเกษตรของไทยมุ่งเน้นที่การผลิตเพื่อการค้า เน้นที่

คุณภาพด้านรูปลักษณ์และปริมาณแต่ขาดการคำานึงถึงด้านคุณภาพ

ความปลอดภัยของผลผลิตที่ไปสู่บริโภคและความปลอดภัยใน

กระบวนการผลิต การใช้ปุ๋ย ยา สารเคมีต่างๆ ถูกใช้อย่างไม่จำากัด

การใช ้สง่ผลกระทบตอ่สุขภาพ ทัง้ผู้ผลติและผูบ้รโิภค และสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เกษตรกรขาดการพึง่ตนดา้นอาหาร พลงังาน

และปจัจยัการผลติซึง่สวนทางกบัการพฒันาด้านสังคมและเทคโนโลยี

ที่มีมากขึ้น จนคนไทยขาดหายด้านภูมิคุ้มกันในทุกด้านสภาพสังคม

ชนบทเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเมือง สถานภาพครอบครัวเป็น

ครอบครัวเดีย่วขาดการพึง่พงิ แบง่ปนักนั ซึง่นัน่หมายถงึการลม่สลาย

ของสภาพสังคมแบบวิถีไทย 
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3. การถอดบทเรียน

3.1 การปลูกยางพารา
 3.1.1 กรณีศึกษา: นายสุพรชัย จันทร์ทับ 
 1) ข้อมูลทั่วไป
 นายสุพรชัย จันทร์ทับ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำาบลมะมุ 
อำาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โทร. 087-1186986 ทำาสวนยาง 
ในพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน เมื่อปี พ.ศ.2546 ยางพาราอายุ 15 ปี  
ปลูกยางพาราหนาแน่น 3 x 5 เมตร ประมาณ 400 ต้น และ 
โค่นยางออกเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา 50 ต้น พื้นที่ 2 งาน เพื่อปลูกพืช
ร่วมยางและนายสุพรชัย ได้จดทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง 
กับการยางแห่งประเทศไทย บ้านอาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน มีนาย 
สุพรชัย ทำาสวน คุณแม่และคุณป้าทำาขนมและเปิดร้านของชำา
 2) จุดเด่นและวิธีการ
 เป็นสวนยางอินทรีย์ แบ่งพื้นที่ปลูกพืชร่วมยาง ทำาเกษตร
ผสมผสาน ผลิตปุ๋ยใช้เอง ที่น่าสนใจก็คือ มีรายได้อย่างอื่นมากกว่า
รายได้จากการขายยาง ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบสวนยางยั่งยืน 
ตามศาสตร์พระราชา ของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยได้
 3) จุดเปลี่ยนและแรงบันดาลใจ
 จากวิกฤตยางพาราไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ราคายางพารา
ตกต่ำาอยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบกบันอ้งสาวนายสพุรชยั เอาพนัธุม์ะนาว
มาให้ปลูก นายสุพรชัย จึงตัดสินใจโค่นยาง 50 ต้น ในพื้นที่ 2 งาน 
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เพื่อปลูกพืชร่วมยาง เช่น กล้วย มะละกอ สับปะรด มะนาว  
ผกัสวนครวั ต้นผักเหมยีงได้ปลกูร่วมยางมานานแลว้ สว่นแรงบนัดาล
ใจมาจากการติดตามทางอินเตอร์เน็ตและรายการทีวี ที่เกี่ยวข้อง 
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 รวมทั้งความรัก
ความศรัทธาในพระองค์ท่าน 
 4) การจัดการและรายได้
  • รายได้จากยางพารา
  กรีดยางวันเว้นวัน หยุดกรีดในช่วงฝนตกและช่วงปิดกรีด
มรีายไดจ้ากการขายยางกอ้นถว้ย (ขีย้าง) ปพี.ศ.2559 ไดจ้ำานวนเงนิ 
60,000 บาท ปีพ.ศ.2560 ได้จำานวนเงิน 40,000 บาท ช่วงแรกที่ยัง
ไม่มีผลผลิตใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปีละ 6 กระสอบ เมื่อปี พ.ศ.2558 ใช้ปุ๋ย
เคมี 3 กระสอบ และเลิกใช้ปุ๋ยเคมีตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยใช้น้ำาหมัก
ชีวภาพทำาเอง มีส่วนผสมน้ำาหมัก 1 ลิตรต่อน้ำา 200 ลิตร ใช้ครั้งละ 
1,200 ลิตร ใส่ปุ๋ยคอกปีละ 2 คร้ัง ต้นยางจะผลัดใบปลายเดือน
ธันวาคม โดยเริม่หยดุกรดีกลางเดือนกมุภาพนัธ ์และเปดิกรดีอกีครัง้ 
ในวันพืชมงคลเดือนพฤษภาคม 
  • รายได้จากพืชร่วมยาง
   ผักเหมียง เก็บได้อาทิตย์ละ 100 กำา โดยในแต่ละปี 
จะมีช่วงฝนตก ผักไม่ยอด 4 เดือน ดังน้ันจะเก็บได้ปีละ 3,200  
กำาใหญ่ (ส่งให้แม่ค้าไปแบ่งเป็น 2 กำา) ขายกำาละ 20 บาท ได้เงิน 
ปีละ 64,000 บาท พริกไทย เก็บพริกไทยตากแห้งได้ปีละ 4 กิโลกรัม 
แบ่งขายถุงเล็กๆ ขายได้กิโลกรัมละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินปีละ 
4,000 บาท มะนาวยังไม่มีผลผลิต หมากปลูกไว้กินเอง กล้วย  
ปลูกไว้ทำาขนมและกินเอง ผักสวนครัว ปลูกไว้กินเองและแบ่งปัน 
ให้เพื่อนบ้าน
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  • รายได้จากเกษตรผสมผสาน
   เลี้ยงไก่ไข่ 120 ตัว ให้อาหาร 2 วันต่อ 1 กระสอบ
ผสมกับหยวกกล้วยท่ีปลูกเก็บไข่ได้วันละ 90 ฟอง ขายฟองละ  
4 บาท รวมเป็นเงินปีละ 131,400 บาท ขี้ไก่ได้เดือนละ 20 กระสอบ  
ขายกระสอบละ 40 บาท รวมเปน็เงนิปลีะ 9,600 บาท เลีย้งไสเ้ดอืน 
เพือ่ผลติปุย๋มลูไสเ้ดอืน (อยูใ่นชว่งการทดลอง) เลีย้งผึง้ไดน้้ำาผึง้ปลีะ 
5 ขวด ขายขวดละ 500 บาท รวมเป็นเงินปีละ 2,500 บาท  
สรุปรายได้ จากการขายยางเฉลี่ยปีละ 50,000 บาทต่อปี และรายได้
อื่นจากพืชร่วมยางและการทำาเกษตรผสมผสาน 211,500 บาทต่อปี
 5) การขยายผลในพื้นที่
 จากการทำาเกษตรอินทรีย์ในสวนยางจนมีรายได้เพียงพอ 
ในการเลี้ยงดูครอบครัวด้วยหลักคิดของคุณสุพรชัย “สวนที่เลี้ยง 
ตัวเองได้ถ้าเราไม่มีหนี้สินเยอะ ขยัน ประหยัด และมีความสุขในสิ่ง
ที่ทำา ทำาเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ ทำาแบบพอเพียง” ทำาให้มีหน่วยงานภาค
รัฐและบุคคลทั่วไปสนใจมาดูงานอย่างมากมายส่งผลให้ชุมชน 
ใกล้เคียงทำาเกษตรอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยไว้กินเองมากขึ้น
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 3.1.2 กรณีศึกษา: นายสุวิทย์ อินทรปัตย์
 1) ข้อมูลทั่วไป
 นายสุวิทย์ อินทรปัตย์ อายุ 36 ปี และนางสาวรัตกา 
อาริยธรรม อายุ 36 ปี สองสามีภรรยา อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 3 
ตำาบลคุริง อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง 
ในฐานะคนกรีดยางของนายผัสโสภาคย์ รัตนบันดาล อายุ 31 ปี 
อาศยัอยูบ่า้นเลขที ่238 หมูท่ี่ 8 ตำาบลท่าแซะ อำาเภอทา่แซะ จงัหวดั
ชุมพร (บ้านของตัวเอง) เป็นเจ้าของสวน เนื้อที่ 12 ไร่ 
 2) จุดเด่นและวิธีการ
 มีรายได้เสริมท่ีมากกว่ารายได้จากการกรีดยางซึ่งเดิมที่ดิน
แปลงนี้ปลูกทุเรียนทั้งหมด แต่เนื่องจากการทำาทุเรียนทวายทำาให้
ผลผลติเกนิกำาลงัทีต่น้ทุเรยีนจะรบัไดท้เุรยีนกต็ายไปเรือ่ยๆ จงึเปลีย่น
มาเป็นปลกูยางพาราโดยปลอ่ยใหต้น้ทเุรยีนอยูใ่นสวนตามธรรมชาต ิ
อยูใ่นสวนยางประมาณ 40 ตน้ จงึกลายเปน็พชืร่วมยางไปในปัจจุบัน 
ในขณะนี้จำานวนต้นยางพาราที่กรีดได้จำานวน 700 ต้น ให้ผลผลิต 
วันละ 40-50 กิโลกรัม โดยการทำายางก้อนถ้วย มีการกรีด 3 วัน
เว้น 1 วัน และจะหยุดประมาณ 2 เดือนในช่วงฤดูยางผลัดใบ 
โดยเฉลี่ยทั้งปีก็จะกรีดได้ประมาณ 120 วัน เนื่องจากเป็นอุปสรรค
กับดินฟ้าอากาศด้วย ฤดูแล้งนานๆ ก็ไม่สามารถกรีดได้และฤดูฝน
ตกชุกหนาแน่นก็ไม่สามารถกรีดได้เช่นกัน 
 3) จุดเปลี่ยนและแรงบันดาลใจ
 นายสุวิทย์และนางสาวรัตกา เป็นคนกรีดยางพารา ของนาย
ผสัโสภาคย ์รัตนบันดาล มานานถงึ 6 ปีเตม็ ครอบครวัประสบปญัหา
หนี้สินมากมาย เพราะรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และเร่ิมวิตก
กังวล ส่งผลให้สุขภาพจิตไม่ค่อยดีเท่าที่ควร จึงได้ออกรับจ้างตัด 
ปาล์มน้ำามัน ร่างกายก็ต้องใช้กำาลังเยอะ จนบางวันร่างกายก็ไป 
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ไม่ไหว จึงค้นหาอาชีพเสริมเป็นอย่างอื่น โชคดีมีคนในหมู่บ้านเชิญ
ชวนไปอบรมศึกษาและเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดฟาง ด้วยซังทะลาย
ปาล์มน้ำามันและมีพ่อค้าในหมู่บ้านเป็นผู้ลงทุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ในการเพาะเห็ดฟางที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 45,000-50,000 บาท 
ต่อครั้ง และเป็นผู้รับซื้อเห็ดที่เพาะได้ 
 4) การจัดการและรายได้จากยางพารา
 จำานวนต้นยางพาราท่ีกรีดได้จำานวน 700 ต้น ให้ผลผลิต 
วันละ 40-50 กิโลกรัม โดยการทำายางก้อนถ้วย มีการกรีด 3 วัน
เว้น 1 วัน และจะหยุดประมาณ 2 เดือนในช่วงฤดูยางผลัดใบ 
โดยเฉลี่ยทั้งปีก็จะกรีดได้ประมาณ 120 วัน เนื่องจากเป็นอุปสรรค
กับดินฟ้าอากาศด้วยฤดูแล้งนานๆ ก็ไม่สามารถกรีดได้และฤดูฝนตก
ชุกหนาแน่นก็ไม่สามารถกรีดได้เช่นกันรายได้จากการขายยาง
ประมาณ 120,000 บาทต่อปีแบ่งปันกับเจ้าของสวน 50 ต่อ 50 
เหลือรายได้สุทธิประมาณ 60,000 บาทต่อปี แต่ครอบครัวของ 
นายสุวิทย์ จะมีรายจ่ายประมาณ 65,000 บาทต่อปี
 • รายได้จากการเพาะเห็ดฟาง
 การเพาะเห็ดฟางใช้เวลาว่างในช่วงกลางวันหลังจากกรีดยาง 
ซึ่งมีแปลงเพาะเห็ดฟางในสวนปาล์มท่ีเป็นญาติของเจ้าของสวนยาง
โดยมีการลงทุน 45,562 บาทต่อครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. อุปกรณ์การเพาะเชื้อเห็ดฟาง 15,000 บาท
 2. ทะลายปาล์มน้ำามัน 1 คันรถสิบล้อ 15,520 บาท
 3. กะลาปาล์ม 1 คันรถสิบล้อ 16,042 บาท
 โดยมีวิธีการทำาแปลงเพาะเห็ดฟาง 80 แถว ความยาว 
แถวละ 5 เมตร จากการเพาะเห็ดฟาง 8 เดือนที่ผ่านมามียอดกำาไร
สุทธิ 100,563 บาท สรุปรายได้ รายได้จากการการกรีดยาง 60,000 
บาทต่อปี และรายได้จากการเพาะเห็ดฟาง 100,563 บาทต่อปี
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3.2 การทำาสวนปาล์มน้ำามัน
 3.2.1 กรณีศึกษา: นายธนเทพ กมศิลป์
 1) ข้อมูลพื้นฐาน
 นายธนเทพ กมศิลป์ อยู่บ้านเลขที่ 222 หมู่ 11 ตำาบล 

ชุมโค อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 

 2) จุดเด่นและวิธีการ
 นายธนเทพ กมศิลป์ มีที่ดินปลูกปาล์มน้ำามัน จำานวน 7 ไร่

ครึ่ง ไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมี ปาล์มน้ำามันทั้งหมดให้ผลผลิตในการเก็บเกี่ยว

ต่อครั้งจำานวน 600 กิโลกรัม ต่อมาเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการใส่ปุ๋ย

ชวีภาพ ทำาใหป้าลม์น้ำามนัใหผ้ลผลติครัง้แรก 600 ถงึ 1,200 กโิลกรมั

และเมื่อ พ.ศ.2557 จึงแบ่งสวนปาล์มออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 

จำานวน 3 ไร่ครึ่งได้ทำาสวนปาล์มผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่

แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยเริม่ตน้จากการเลีย้งไกอ่ารมณ์

ดี 150 ตัว เลี้ยงเป็ดไข่ธรรมชาติ 150 ตัว ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด

นางฟ้าได้ 2 โรง สระน้ำาเลี้ยงปลานานาชนิดก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยง

ปลาดุกอุย เลี้ยงกบและบ่อซีเมนต์ วัสดุของเหลือใช้เพื่อเป็นปุ๋ย
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ชีวภาพในพื้นท่ีดังกล่าวได้ปลูกไม้ยืนต้นเป็นไม้ใช้สอย สภาวะทาง

สังคมจะค่อยๆ เกิดเพราะทุกคนในชุมชนได้บริโภคอาหารท่ีสะอาด

และปลอดภัยจากผลผลิตในสวนปาล์มน้ำามันท่ีประยุกต์เพื่อลดค่าใช้

จ่ายเพิ่มรายได้ 

 3) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ
 จากกรณี เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ด้วยหยวกกล้วยผล ประมาณ 

85 เปอร์เซ็นต์ หัวอาหาร 10 เปอร์เซ็นต์ รำาข้าว 5 เปอร์เซ็นต์  

ไก่ 150 ตัว จะออกไข่วันละ 90-100 ของทุกวัน เป็ดไข่เพิ่มสูตรผสม

อาหารเอาปลาปน่เพิม่ 5 เปอร์เซ็นต ์จะออกไขใ่ห้วนัละ 30-50 ฟอง 

ในส่วนของเห็ดนางฟ้า จะออกให้เก็บทุกวันวันละประมาณ 50-60 

กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่กิโลละ 50 บาท ไม่ได้ทำาในเชิงธุรกิจ  

แต่ต้องการให้คนในชุมชน บริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย

ปราศจากสารเคมี เป้าหมายคือการลดการบริโภคสารเคมีในชุมชน 

ให้ได้ปีละ 25 เปอร์เซ็นต์ ผลจากการปรับสภาพเพื่อให้เกิดสุขภาวะ

ที่ดีของเกษตรกรในมุมมองและทัศนคติคือการลงมือทำาให้เกิด 

3 สมัฤทธิผ์ลโดยเอาสุขภาพเป็นทีต่ัง้และสภาพแวดลอ้มใหล้งตวัพอดี

จากการวิเคราะห์ศึกษาผลงานที่ทำามาคือการเดินตามนาฬิกาชีวิต

ร่างกายมนุษย์ทุกคนต้องการพักผ่อนที่เพียงพอในเวลา 24 ชั่วโมง

หรือ 1 วัน ร่างกายควรจะพักผ่อน 6-8 ชั่วโมง และให้ตรงกับเวลา

จาก 21.30-04.30 น. ออกกำาลังกายอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จัดการ

ภารกิจส่วนตัวอย่างน้อย 1 ชั่วโมง พักผ่อนตามอัธยาศัยทำาอาหาร 

ลงมือทำาที่เกี่ยวกับอาชีพตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึงเที่ยงวันพักผ่อน 

รับประทานอาหารมื้อเท่ียงและลงทำางานต่อตอนบ่ายโมงควรจะ 
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เลิกงานไม่เกิน 4 โมงครึ่งตอนเย็นหรือทำางานอาชีพ 7-8 ชั่วโมง 

ต่อวัน 15 วันหรือ 1 เดือน ควรตรวจเช็คร่างกายพร้อมวัดคลื่น 

ความถี่ของหัวใจและความดันของโลหิตทำางานให้เข้ากับงานพอดีกับ

ระดับการเต้นของหัวใจ ถ้าเราทำาน้อยหรือทำาเกินอวัยวะภายใน 

ก็จะทำางานผิดปกติธรรมชาติและเมื่อทุกส่วนของร่างกายทำางานเป็น

ปกต ิสขุภาพรา่งกายกเ็กดิความแขง็แรงโรคภยักไ็มเ่กดิและมภีมูคิุม้กนั

ที่ดีในระบบการทำางานของอวัยวะภายในร่างกายเป็นกระบวนการ

สร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับทุกคน

 4) การจัดการและรายได้
 มีแนวคิดในการใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและที่สำาคัญ 

คือมีบ่อน้ำาตื้นที่ใช้ในครัวเรือน ในอดีตและปัจจุบัน ได้ติดตั้งปั๊มน้ำา

เพื่อนำาไปผลิตน้ำาดื่มชุมชนที่มีความปลอดภัยเพื่อบริการให้ชุมชน 

ได้ใช้น้ำาที่สะอาดและปลอดภัยโดยมีมาตรการบริการชุมชน 6 เดือน

แรก ให้คนในชุมชนได้มีน้ำาดื่มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและตั้งแต่เดือน

ที่ 7 เป็นต้นไปจะขอค่าบริการ 5 บาทต่อน้ำา 20 ลิตร เพื่อเป็น 

ค่าบำารุงอีกส่วนหนึ่ง ก็ปล่อยให้เป็นสวนปาล์มตามธรรมชาติเหมือน

เดิมโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอยู่ในที่ดิน ที่ทำาเกษตรผสมผสาน 

โดยเอามูลของไก่ไข่และของเสียไปทำาปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งได้ดำาเนินการ 

มาแลว้ 2 ปเีมือ่ปลายเดอืน ป ี2560 จะเหน็ได้วา่ผลผลติปาลม์น้ำามนั

จำานวน 7 ไร่ครึ่ง สูงสุด 1,200 กิโลกรัมมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 

กิโลกรัมต่อการเก็บเกี่ยว 1 ครั้ง และมีความหวังอีก 2-3 ปีต่อไป 

ขา้งหน้าจะปรบัปรงุและพฒันาองคป์ระกอบของจลุนิทรยีแ์ละอนิทรยี์

วตัถเุพือ่เร่งผลผลติการเจรญิเตบิโตมากขึน้ คาดการณว์า่จะได ้5,000 

กิโลกรัมต่อการเก็บเกี่ยว 1 ครั้ง 
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 รายได้ในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม่ทำาเกษตรเพื่อสุขภาพท่ีนำา

มาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันจะเริ่มลงตัวพอดีกับการมุ่งเป้าเพื่อให้เกิด

ผลผลติตามธรรมชาตแิละใหเ้พิม่รายได้ ลดรายจ่ายให้เห็นอย่างชดัเจน  

พ.ศ.2557-2559 ได้ผลผลิตจากปาล์มน้ำามัน 7 ไร่ครึ่ง วิธีการ 

เก็บเกี่ยว 20 วันต่อครั้งหรือ 3 เดือน 2 ครั้ง อยู่ที่ 1200 กิโลกรัม 

คิดเป็นเงิน 4,200 บาทโดยเฉลี่ยเดือนละ 2,800 บาท ยอดสุทธิ 

33,600 บาทต่อปี ต่อมาได้ปรับสภาพดินในสวนปาล์มน้ำามันโดยใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอกเมื่อ พ.ศ.2559-2561 ได้ผลผลิตมากในการ 

เก็บเกี่ยว 2,500 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 8,750 บาทต่อครั้ง รายได้ 

อยู่ที่เดือนละ 5,800 บาท ยอดสุทธิ 70,000 บาทต่อปี ส่วนอาชีพ

เสริมที่อยู่ในสวนปาล์มน้ำามัน เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี จำานวน 150 ตัว

ออกไข่ วันละ 90 ฟอง คิดเป็นเงิน 270 บาทต่อวัน ยอดสุทธิ 8,100 

บาทต่อเดือน เลี้ยงเป็ดธรรมชาติ 150 ตัว ออกไข่ให้วันละ 30 ฟอง 

ยอดสทุธ ิ3,600 บาทตอ่เดอืน ศกึษาทดลองการเพาะเลีย้งเหด็นางฟา้  

ให้ผลผลิตวันละ 50 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 50 บาทเป็นเงิน  

2,500 บาทต่อวัน รายได้ต่อเดือน เดือนละ 75,000 บาท รวม  

3 เดือน 1 ปี มีการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า 3 รุ่น คิดเป็นรายได้สุทธิ 

200,000-225,000 บาทต่อปี โดยสรุปทั้งหมด ผลผลิตที่เป็นรายได้

ในสวนปาล์มน้ำามันจำานวน 7 ไร่ครึ่งต่อปี มีรายได้ประมาณ  

92,500 บาท
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 3.2.2 กรณีศึกษา: นางสาลี สุขเกิด
 1) ข้อมูลทั่วไป
 สวนปาล์มน้ำามัน ผสมผสานของ นางสาลี สุขเกิด หรือ 
ป้านุ้ย อายุ 67 ปี และนายบุญทิม สุขเกิด อายุ 79 ปี ตั้งอยู่บ้าน
เลขที่ 28 หมู่ 3 ตำาบลคุริง อำาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และเป็น
ประธานคณะกรรมการร้านค้าชุมชน มีที่ดินปลูกปาล์มประมาณ  
10 ไร่ 
 2) จุดเด่นและวิธีการ
 จุดเด่น
 เป็นการทำาสวนผสมผสานท่ีมีรายได้เพียงพอในการเลี้ยง
ครอบครัวจากการประกอบอาชีพตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่  
ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มรายย่อยได้เรียนรู้
และทำาตาม
 วิธีการ
 รูปแบบการทำาสวนปาล์มลักษณะสวนผสมผสานจึงแบ่ง 
พื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ เป็นที่อยู่อาศัย 3 ไร่ สวนสมรม 4 ไร่ สวน
ปาล์มน้ำามัน 3 ไร่ หรือ 60 ต้น จากพื้นที่ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นส่วน 
ผสมผสาน ไดม้กีารปลกูพชืหลากหลายชนดิ โดยทีจ่ดัสรรทีด่นิใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด ถึงมีต้นไม้ผสมผสานกัน มีต้นมะพร้าว ต้นหมาก  
ต้นสะตอ ต้นมังคุด ต้นลองกอง ต้นมะกรูด ต้นมะนาว ผักเหมียง 
ชะอม ตะไคร้ ข่า และผักสวนครัวอ่ืนๆ มีครบสำาหรับการบริโภค 
ในครัวเรือนในส่วนของไม้ยืนต้นมีทั้งไม้ยืนต้นท่ีมีเน้ือแข็งและ 
ไม้ยืนต้นชนิดโตเร็ว เช่น มะฮอกกานี ต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง 
ต้นจำาปาทอง ประเภทไมโ้ตเรว็ม ีกระถนิเทพา สะเดาเทยีม ในชมุชน
บ้านวงัปรางค ์ได้สรา้งสรรคช์มุชนเขม้แขง็โดยการจดัตัง้รา้นคา้ชมุชน
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เป็นแนวทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำาหรับคนในชุมชนด้วยกันโดยมี
คณะกรรมการบริหารขึ้นมา 1 ชุด ดังนี้
 1. นางสาลี  สุขเกิด  ประธานร้านค้าชุมชน 
 2. นางอารีย์  ใยบัวทอง รองประธาน 
 3. นางดวงรัตน์  เยาวยัง  เหรัญญิก 
 4. นางวรรณดี  เยาว์ยัง  ผู้ช่วย
 5. นางสุภาวดี  นตรีทศน์ เลขานุการ 
 6. นางวรรณยุกต์ วงนคร  ผู้ช่วยเลขา 
 7. นางสายรุ้ง  สมพร  กรรมการ 
  ในกลุ่มร้านค้าชุมชน มีสมาชิกทั้งหมด 131 คน
 3) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ
 ในอดีตพื้นท่ีแปลงนี้ปลูกปาล์มน้ำามันทั้งหมดแต่ด้วยความ 
ไม่แน่นอนว่าปาล์มน้ำามันราคาจะดีตลอดหรือจะตกต่ำาลง จากความ
ไม่มั่นคงเร่ืองราคาปาล์มน้ำามันจึงมีแนวคิดการทำาสวนปาล์มแบบ 
ผสมผสานเพื่อสร้างความยั่งยืนกับครอบครัว 
 4) การจัดการและรายได้
 ในปัจจุบันผลผลิตปาล์มน้ำามัน 60 ต้นให้ผลผลิตโดยเฉลี่ย
จำานวน 2,000 กโิลกรมัตอ่ครัง้ เปน็เงนิประมาณ 7,000 บาท ผลผลติ
ที่ได้จากมะพร้าวโดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,800 ลูก คิดเป็นเงิน 
28,800 บาท ผลผลิตท่ีได้จากหมากในปีที่ผ่านมายอดสุทธิเป็นเงิน 
150,000 บาท ผลผลิตของพริกไทย พ.ศ.2560 เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
1,200 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 300 บาทคิดเป็นเงิน 360,000 บาท  
ผักเหมียง รวมยอดทั้งปี ประมาณ 7,000 บาท ขายพันธุ์หมากและ

พริกไทยเฉลี่ยปีละ 20,000 บาท 
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3.3 การปลูกข้าว
 3.3.1 กรณีศึกษา: กลุ่มข้าวไร่เขาโร
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มข้าวไร่เขาโรมีสมาชิก ทั้งหมด 15 คน นางจำาเนียร 

ไชยรัตน์ ประธานกลุ่ม อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ตำาบลนาไม้ไผ่ 

อำาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลูกข้าวไร่ในสวนยางพารา 

อายุ 0-3 ปีและในสวนปาล์มน้ำามัน อายุ 0-2 ปี

 2) จุดเด่นและวิธีการ
 • ข้าวไร่มีจุดเด่น คือ สามารถปลูกได้กับทุกพื้นที่ เช่น  

ที่ราบ ที่ดอน หรือที่เขา สิ่งสำาคัญคือ ใช้น้ำาฝนหล่อเลี้ยงการเจริญ

เติบโตและสามารถปลูกในร่องยางพาราที่มีอายุ 0-3 ปี ได้ปลูก 

ในสวนปาลม์น้ำามนั ทีม่อีาย ุ0-2 ป ีไดป้ลกูข้าวไร่ไมยุ่่งยากมากเพยีง

แต่ต้องดูแลอย่าให้หญ้าขึ้นรกมากจนเกินไป
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 • ศัตรูตัวร้ายของข้าวไร่ คือ หนู นกกระจิบ และแมลง 

ข้างลายที่ดูดน้ำานมข้าวข้าวไร่ สามารถปลูกได้ทุกภูมิภาค เช่น  

พื้นที่ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เป็นพืชท่ี 

ใช้น้ำาน้อยมากเพียงแต่ข้าวไร่จะแตกต่างกับข้าวนาแค่กลิ่นท่ีหอม 

ถ้าเกิน 1 ปี กลิ่นจะไม่ค่อยหอม

 3) รูปแบบและวิธีการ
 • ข้าวไร่ท่ีเกษตรกรปลูกต้องเป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองจาก 

รุ่นสู่รุ่น เมล็ดพันธุ์จึงไม่ค่อยสมบูรณ์นักจะต้องคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 

โดยถูกวิธี 

 • เมื่อปลูกข้าวงอกสูงประมาณ 1 คืบ ก็จะไปแยกต้นข้าว

ให้เหลือ 5-6 ต้นต่อกอ

 • เริ่มคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ในระยะที่ข้าวแตกกอ ออกรวง 

ก่อนเก็บเกี่ยว โดยใช้วิธีการสังเกตเป็นระยะและเมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว 

จะต้องนำาไปตากแดดให้แห้ง 1 ถึง 3 วันแล้วนำาไปเก็บแยกต่างหาก 

 • การคัดเลือกพันธุ์ต้องคัดเลือกรวงที่เยอะที่สุดและดีที่สุด

หากนำาไปชั่งข้าว 1000 รวง จะต้องมีน้ำาหนักถึง 3.5-4 กิโลกรัม

 • การปลูกข้าวไร่ปลูกแบบหยอดเมล็ดในหลุมที่แทงด้วย 

ไม้คู่ (ไม้สัก) ให้มีระยะห่างประมาณ 1 คืบโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ 

8-10 เม็ดต่อหลุม 

 • ควรปลูกซ่อมแซมให้จำานวนต้นให้สม่ำาเสมอกันทั้งแปลง

 • การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ จะใส่

ครั้งเดียวก็พอและใส่ตอนที่ข้าวกำาลังจะกอ
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 4) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ
 • จากสถานการณ์ปัจจุบันคนเป็นโรคเบาหวาน ความดัน 

เหน็บชา มีสารพิษตกค้างในร่างกายจำานวนมากสุขภาพของคน 

ในชุมชนแย่ลง 

 • พื้นที่ที่เคยทำาข้าวไร่ในอดีตเกษตรกรหันไปปลูกปาล์ม

น้ำามันและยางพาราเกือบทั้งหมด โดยแปรสภาพเป็นสวนทำาให้พื้นที่

ทำาข้าวไร่ลดลงไปมาก และทำาให้ข้าวไร่มีคนปลูกน้อยมากจน

พันธุกรรมข้าวไร่เกือบจะสูญพันธ์

 5) ข้อดี ข้าวไร่ 
 ข้าวไรส่ามารถปลกูควบคูก่บัพชืเศรษฐกจิอืน่ๆ ไดห้ลายชนดิ 

เช่น ในแปลงยางพารา สวนปาล์มน้ำามัน สวนทุเรียน สวนกาแฟ 

ฯลฯ

 

 3.3.2 กรณีศึกษา: บ้านพอเพียงสวนสมรม คงสังข์
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 บ้านพอเพียงสวนสมรม คงสังข์ เป็นของนางสาวกัลป์ตะวัน 

คงสังข์ (เบ็น) ที่ตั้งบ้านเลขที่ 78 ซอยไสท้อน ถนนทางหลวงชนบท 

หนองหม้อ-โคกกระถิ่น หมู่ 9 ตำาบลสวนหลวง อำาเภอเฉลิม- 

พระเกรียติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 2) จุดเด่นและวิธีการ
 การทำาเกษตรในรูปแบบที่ข้าพเจ้าทำาอยู่ ข้าพเจ้าขออนุญาต

เรียกการทำาเกษตรแบบนี้ว่า เกษตรแบบบ้านพอเพียงสวนสมรม  

คงสังข์ ซึ่งเป็นการทำานาแบบผสมผสานซึ่งได้นำาเอาภูมิปัญญาและ

ปรัชญาในการทำางานของหลากหลายปราชญ์ของหลากหลายท่าน 
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มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความชอบส่วนตัว 

ในรูปแบบที่เป็นของตัวเองโดยที่มิได้ยึดติดของท่านใดท่านหน่ึง  

โดยมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามแหล่งข้อมูลต่างๆ นำามา 

ปรบัเปลีย่นประยุกตใ์หเ้กดิความคุม้คา่ในการใชพ้ืน้ทีใ่หม้ากทีส่ดุและ

มีความหลากหลายมากที่สุด ในนาข้าวไม่ได้มุ่งเน้นแต่การทำานาและ 

เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทำาเกษตรแบบ 

ผสมผสานในแปลงนาจะมิใช่มีเพียงข้าวเพียงอย่างเดียว แต่จะมีพืช

ที่มีความหลากหลายท้ังพืชน้ำา พืชบก ทั้งอายุยืนและหมุนเวียน  

มกีารเลีย้งปลาในนาขา้วและการจดัทำาระบบชลประทานใหง้า่ยสะดวก

สบายในการทำางานลดความเสยี อนัเกดิจากน้ำาท่วมน้ำาแลง้ให้ไดม้าก

ที่สุด โดยมีแหล่งน้ำาเป็นของตนเอง กรณีที่แหล่งน้ำาในบ่อไม่พอหรือ

ชลประทานไมป่ลอ่ยน้ำาตามหว้งเวลาการผลติทีต้่องการน้ำากส็ามารถ

ดึงน้ำาจากบ่อปลาอีกแหล่งมาใช้ หรือจากลำาคลองอีกแหล่งมาใช้ได้

ทันทีโดยที่จะไม่เผชิญหรือประสบปัญหาไม่มีน้ำาในการหล่อเลี้ยงขาว

และพืชต่างๆ รอบๆ คันนา

 3) รูปแบบและวิธีการ
 • เริ่มจากการเตรียมแปลงนา ปลูกพืช จัดรูปแบบตามแบบ

ที่ต้องการว่ารอบๆ คันนาเราต้องการหรืออยากหลักชนิดใดพืชรอง

ชนิดใดและพืชเสริมชนิดใด (ระหว่างรอพืชหลักและพืชรองเจริญ

เติบโตจนไม่สามารถปลูกพืชเสริมได้) และศึกษาว่าพืชแต่ละชนิด

สามารถอยู่หรืออิงอาศัยกันได้หรือไม่

 • เมื่อได้พืชหลัก พืชรอง และพืชเสริมแล้วเริ่มทำาการ 

ปรับเปลี่ยนพื้นที่รอบๆ คันนาให้มีระดับที่พืชสามารถเจริญเติบโต 

ไดแ้ละสงูกวา่กวา่พืน้นาพอสมควร (ในทีน่ีร้ะยะเร่ิมแรกใชค้วามกวา้ง
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แค่ 3-4 เมตร แล้วค่อยๆเพิ่มเมื่อพืชมีการร้องขอ ดูและสังเกต 

ได้จากรากของพืช เพื่อให้มีพืชที่ผลิตข้าวได้มากสุดด้วย ซึ่งในระยะ

แรกพืชยังมิจำาเป็นต้องใช้พื้นที่การเจริญเติบโตเยอะ ซึ่งในแปลง 

นาข้าว ซึ่งจะมีการเลี้ยงปลาและกุ้งแม่น้ำาลงไปด้วย ศึกษาชนิดของ

ปลาทีส่นใจและชอบกนิเปน็ลำาดบัแรกกอ่นวา่สามารถเลีย้งในนาข้าว

ซึ่งมีห้วงเวลาท่ีสามารถเลี้ยงได้เต็มท่ีไม่น่าเกิน 3 เต็มซึ่งเราจะต้อง 

ไม่ลืมว่าในนาข้าวมิอาจมีน้ำาได้ตลอดเวลา เพราะข้าพเจ้าใช้เทคนิค

การเปียกสลับแห้งร่วมด้วยและทำาการขุดร่องน้ำาในนาให้มีขนาด 

ที่เหมาะสมรอบๆ คันนา ด้านในแปลงข้าวให้ลึกกว้างประมาณ 

50-70 เซนตเิมตรโดยประมาณและรอ่งกลางตามยาวตามอกี 2 รอ่ง 

ซึ่งสามารถช่วยในการแก้ปัญหาพื้นท่ีในแปลงที่ไม่มีความสม่ำาเสมอ 

ได้ดีพอสมควร เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของปลาที่เลี้ยง ได้ในช่วงที่เรา

ต้องเอาน้ำาออกเพื่อให้ต้นข้าวแห้งตามทิศทางการไหลเข้าและออก 

ของน้ำาเพ่ือสะดวกในการนำาน้ำาเข้าออกโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำา 

โดยหัวแปลงและท้ายแปลงข้าพเจ้าจะทำาการฝั่งท่อในระดับต่ำากว่า 

พื้นท้องนาเล็กน้อยส่วนร่องน้ำาที่เหลือก็ทำาในลักษณะตัดขวางขนาด 

ความลึกกว้างขนาดเท่าปกติทั่วไป 

 • วางแผนว่าจะปลูกข้าวสายพันธุ์ใดบ้าง ระยะเวลา 

เพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวในกรณี ของข้าพเจ้า มุ่งเน้นการปลูกข้าว 

สายพันธุ์ดี ที่ข้าพเจ้าและคนที่ข้าพเจ้ารักได้กินเป็นลำาดับแรก 

กอ่นมุง่เน้นการตลาดและเพือ่ไวศ้กึษาความเหมาะสมของพืน้ท่ี และ

เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกและแบ่งปันในรอบฤดูการผลิตต่อไป ซึ่งจะเริ่ม

ต้นจากสายพันธุ์ข้าวปลูกเพียงไม่กี่กิโลกรัม เริ่มจาก 2 5 7 10 

กิโลกรัม ซึ่งอาจปลูกในแปลงนาเดียวกันและเร่ิมทำาการไถ 1 รอบ  
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เพื่อตากหรือแช่พวกตอชังซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูกาลเพาะปลูกหลังจากน้ัน

ปล่อยให้น้ำาเข้าและทำาการใส่น้ำาหมักเพื่อสลายตอชัง (ช่วยได้พอ

สมควร) และทำาการตีด้วยรถตีนตะขาบอีกรอบและปล่อยให้แห้ง

ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้วัชพืชที่เมล็ดร่วงหล่นงอกขึ้นมาและ 

ปลอ่ยน้ำาเขา้เขา้และใชร้ถเลก็ทำาเทอืกและทำาการแต่แบ่งหรือซอยพืน้ท่ี

ปลกูเป็นแปลงย่อยๆ โดยใชร้อ่งน้ำาแบง่และการดงึเชอืกฟางเปน็แนว

แบง่เขตสายพนัธุ ์และศกึษาวา่ขา้วแตล่ะสายพนัธุช์อบน้ำามากน้ำานอ้ย

เพือ่จะไดเ้ลอืกพืน้ท่ีตำาแหนง่ปลกูใหเ้หมาะสมและงา่ยตอ่การคดัแยก

เก็บเกี่ยวแต่ละสายพันธุ์ไม่ให้ป่นกัน

 พื้นที่บนคันนาที่ทำาไว้เริ่มจากปลูกพืชหลักคือมะพร้าว 

ใช้ระยะห่างประมาณ 13-15 เมตร เพื่อที่ระหว่างแถวสามารถปลูก

พืชรองและพืชเสริมได้ พืชรองได้แก่ พืชกินยอด ต้นมะม่วงหินพาน 

ต้นมะตูมแขก ผักหวานบ้าน ตะไคร้ ผักหวานบ้าน ต้นติ้ว เสม็ดชุน 

มะกอกบ้าน มันปู และกล้วย ไว้เก็บยอดควบคุมไม่ให้ต้นใหญ่ 

หรือพุ่มใหญ่ในลักษณะขนาดท่ีง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ระหว่างน้ีที่พืช

หลักพืชรองยังไม่โตและเก็บเก่ียวผลผลิตได้ก็ทำาการหว่านปอเทือง 

เพือ่ปรบัสภาพดนิเปน็การเตมิปุย๋ใหด้นิและชว่ยเป็นร่มเหงาให้พชืหลกั

พืชรอง ระหว่างที่ยังไม่แข็งแรงได้ด้วยและยังมีพื้นท่ีเหลือก็ปลูกพืช

เสริม เช่น พริกขี้หนู บวบ ถั่วฝักยาว ถั่วกาหยี ชมจัน มะละกอ 

หวายสำาหรับทานหน่อเป็นต้น

 • หลังจากหว่านข้าวหรือโยนกล้า (ขึ้นอยู่กับเวลาและ

สถานการณ์ที่สามารถดำาเนินการได้สะดวกในช่วงนั้นๆ) ได้ระยะ 

ที่สามารถขังน้ำาได้แล้ว เร่ิมนำาผักพาย และผักลิ้นมาปลูกในร่องน้ำา
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ใหญ่เพือ่เป็นแหลง่อาหารและแหลง่หลบซอ่นปลาท่ีจะนำามาเลีย้งและ

นำาแหนแดงและแหนต่างๆ มาปล่อยในแปลงนาเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด

และแหล่งอาหารของปลาและทำาการปลามาเลี้ยงซึ่งเลือกปลาไซด์

ขนาด 3-5 มาเลีย้งซึง่จากการสอบถามจากเจา้ของฟารม์วา่จะใชเ้วลา

เลี้ยง 3-4 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะนำามาเลี้ยงในนา

ระยะแรกอาจมีการให้อาหารปลาร่วมด้วย (ร่องน้ำารอบคันนายังใช้ 

ในการเป็นแหล่งรดน้ำาผักรอบคันนาอีกด้วย)

 • เมื่อถึงเวลาเก็บเก่ียวข้าวก็เท่ากับถึงเวลาต้องจับปลา  

จับกุ้งเก็บหอยใช้วิธีการเปิดน้ำาผ่านทางท่อน้ำาที่วางไว้โดยไม่ต้อง 

สบูน้ำาแตอ่ยา่ลมืหาไซดักปลาหรือเคร่ืองมอืดกัปลาชนดิอืน่มารบัปลา

จากท่อปล่อยน้ำาด้วยและเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโดยเลือกเก็บจากชนิดข้าว

ที่สุกแก่เหมาะสมก่อน เพราะข้าวแต่ละชนิดอายุเก็บเกี่ยวไม่เท่ากัน

จึงเลือกใช้วิธีเก็บเกี่ยวด้วยมือและฝาดข้าวแทนรถเกี่ยวข้าว ซึ่งจะมี

การป่นเปื้อนจากเมล็ดพันธุ์จากแปลงอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ๆ  

ไม่วา่เจ้าของรถจะรบัปากวา่จะกวาดข้าวจากถงัจากท่อรถเกยีวดยีังไง

ก็ตามก็ยังไม่หมดอยู่ดี จากประสบการณ์ตรง เลยไม่คิดจะเกี่ยวด้วย

รถอีกเลย (โดยเฉพาะแปลงเก็บเมล็ดพันธุ์) 

 • หลังจากฝาดข้าวก็ทำาการตากและแบ่งสีเป็นข้าวสาร 

และเก็บไว้ทำาพันธุ์ ลำาดับแรกหลังจากการสีข้าวสารข้าพเจ้าจะเก็บ 

ไว้กินและมอบให้คนที่ข้าพเจ้ารักได้กินก่อนถึงนำาออกมาขาย 

ทั้งในรูปของข้าวสารขาวหรือข้าวสารกล้อง แล้วแต่สั่งและเมล็ดพันธุ์

เพื่อแปรเป็นเงินในการทำาทุนในฤดูการผลิตต่อไป
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 4) นวัตกรรม
 • เนน้การผสมผสานเกษตรอินทรียย์คุเกา่กบัเกษตรอนิทรย์ี

แบบมีส่วนร่วม ( PGS )

 • การวางระบบชลประทาน ทีง่่ายสะดวกและประหยดัคา่ใช้

จ่ายในระยะยาว

 • เน้นการผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองจาก มูลสัตว์ที่เลี้ยง ผสมกับเศษ

พืชเหลือใช้ต่างๆ และเศษซากสัตว์ที่เหลือ ใช้ทำาอาหารหรือขาย 

 • ใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสด ได้ทั้งปุ๋ย อาหารปลา กุ้ง และ

ลดอัตราการงอกและเจริญเติบโตของวัชพืชหลังขังน้ำากล้าข้าว

 • ใชก้ลไกลของการไถแปลงนาดว้ยรถทีห่ลากหลายตามระยะ

เวลาที่เหมาะสม (อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มขึ้น แต่ลดการใช้หรือไม่ใช้

สารเคมีในการกำาจัดหญ้า)

 • การทำานาแบบไมใ่ช้ปุ๋ยแตใ่ช้ธรรมซาตเิลีย้งและดแูลกนัเอง 

เช่น การเลี้ยงแหนในนาเป็นแหล่งอาหารและปุ๋ยและถ้ามีหนอนลง 

ก็เปิดน้ำาให้ท่วมยอดยาวและปลาก็มากินนอน ลดอัตราการทำาลาย

ของน้อยได้

 • ลดการใช้เมล็ดข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวมีความแน่นความถี่มาก

เกินไปเพื่อเป็นแหล่งหลบซ่อนของศัตรู

 • ข้าวจำาพวกแมลงและหนอนเพิ่มพื้นที่ให้กล้าได้รับแสง

ทำาใหม้พีืน้ทีใ่นการแตกกอมากขึน้เมือ่แตกกอมากข้ึนผลผลติกม็ากข้ึน

เมือ่เปรยีบเทยีบตน้ทนุปริมาณเมลด็พนัธุท่ี์ใช้กับอตัราผลผลติทีไ่ดร้บั

มใิชผ่ลผลติจากจำานวนไร่แตห่มายถงึการคำานวณจากผลผลติ ลบดว้ย

ตน้ทนุ เทา่กบัอัตรารายไดค้งเหลอื (ขึน้อยูก่บัประสบการณแ์ละความ

ชำานาญเพื่อกำาหนดระยะห่างระหว่างกอของการหว่าน ดำา และโยน 

ที่ข้าพเจ้าเลือกใช้) 
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 • ฟางขา้วเกบ็มาใชเ้ปน็อาหารใหวั้วและใส่ต้นไมใ้นคอกเป็ด

ไกเ่พือ่ใชใ้นการหมกัปุย๋ในตวั สว่นตอ ซงัไถเปน็ปุย๋ให้ดนิเพือ่เลีย้งให้

ไส้เดือนในนาตัวอ้วนๆ

 • การเลือกใช้เครื่องสีข้าวที่มี 2 ระบบ ที่สามารถสีได้ทั้ง 

ข้าวขาวและขา้วกลอ้ง รวมทัง้เปลีย่นจากแกลบใหก้ลายเปน็รำาเพือ่ใช้

ในการเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำาปลาและส่วนที่เหลือใช้ทำาปุ๋ย

 5) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ
 • เริม่จากการเริม่มาทำาธรุกจิขายเมลด็พนัธุข์า้วปลกูและปุย๋

เคมี ให้ชาวนาด้วยเงินเชื้อ ทำาให้เห็นว่าชาวนาส่วนใหญ่มักจะไม่เก็บ 

เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองพอเร่ิมฤดูการผลิตใหม่ก็จะมาซื้ออีกทำาให้มี 

คา่ใชจ้า่ยพวกนีต้ลอดเวลาและการใชปุ้ย๋เคมซี้ำาๆ และไมม่กีารพกันา 

ทำาให้ฤดูกาลผลิตต่อไปต้องเพิ่มปุ๋ยมากขึ้น และทำาให้โรคและแมลง

เพิ่มขึ้น ร่วมท้ังการใช้สารเคมีมากขึ้นซ้ำาๆ (ส่วนของสารเคมีกำาจัด

ต่างๆ ไม่ได้ขาย) ทำาให้โรคและแมลงปรับตัวมีวิวัฒนาการต้านทาน

สารกำาจดัศัตรพูชืเพิม่มากขึน้ เกษตรกรของตอ้งเพิม่สารเคมทีีม่ากขึน้

และแรงขึ้น

 • พี่สาวท่ีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยลองมาทำานาเพราะ

ไหนๆ ก็ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยเองแต่ก็จ้างเองทุกขบวนการ 

ทำาตามที่เกษตรกรท่านอื่นๆ ทำากัน 2 ฤดูการผลิต สุดท้ายก็ประสบ

ภาวะขาดทุนและเลิกทำาไป 

 • ด้วยใจที่รักการทำาเกษตรตั้งแต่เด็กบวกกับการท่ีตัวเอง 

ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการผลิตพืชมาบ้าง ไหนก็ขอลองทำาเองบ้าง 

แต่ขอทำาแบบตามใจเบ็น และเริ่มจากการใช้ต้นทุนการผลิตให้น้อย

ที่สุดเริ่มแรกจากข้าวปลูกแค่ 5 กิโลกรัม ณ เวลานั้น คิดว่าแค่ทำา

43



เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

เลน่ๆ ขำาๆ สนุกๆ แตพ่อทำาแลว้ไมใ่ชเ่ลย มนัเจอปญัหาและอปุสรรค

เยอะมาก ทั้งน้ำาท่วม หอยเชอรี่มากินกล้าการเพาะข้าวในแผงเพาะ

กล้าตายจาก 100 แผงเหลือเพียง 63 แผงเฉลี่ยเหลือข้าวไม่เกิน  

3.5 กิโลกรัม ต่อนาประมาณ 1 ไร่ และหญ้าที่ขึ้นมาแทนที่ข้าว 

ที่หอยกิน สรุปทำาให้เหลือข้าวน่าไม่เกิน 2 กิโลกรัม ในฤดูกาลผลิต

แรกโดยวิถีการทำานาโยนทำาให้ได้รู้ว่าการทำานาไม่จำาเป็นต้องใช้เมล็ด

พันธุ์เยอะๆ ให้เราได้จำานวนเมล็ดข้าวมากขึ้นผลผลิตบวกลบต้นทุน

แลว้ใหไ้ดก้ำาไรสงูสดุมใิช่การใช้เมลด็พนัธุเ์ยอะๆ หวา่นสว่นใหญท่ีท่า่น

อื่นใช้คืออัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแถบจะไม่มีการแตกกอเลย

และมันแน่นมากๆ แสงแถบไม่ถึงโคนต้นและจากการเจอปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ ในการทำานาครั้งแรกทำาให้รู้มากขึ้นว่าการปลูกข้าว 

ไม่จำาเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ์เยอะเลย และเราไม่จำาเป็นต้องใส่ปุ๋ยก็ได้

แค่เพียงเราเลี้ยงดินให้สะอาดและสมบูรณ์ เราแถบไม่จำาเป็นต้องใช้

ปุ๋ยเลยแค่เพียงไม่ทำานาแบบเอาเปรียบพื้นนา

 • เร่ิมทำาการศึกษาเพิ่มเติมในวิธีการผลิตข้าวและสายพันธุ์

ข้าวต่างๆ ทำาให้รู้จักข้าวสายพันธุ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นและเริ่มรักและชอบ

การทำานามากขึ้นจนยึดมาเป็นอาชีพ

 • จากการที่ได้เห็นราคาข้าวและนโยบายของรัฐที่มีความ 

ไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามนโยบายของแต่รัฐบาลซึ่งหาความมั่นคง 

ไมไ่ดถ้า้เราจะทำานาและรอคอยแตผ่ลผลติขา้วอย่างเดยีวเลยหันมาลด

พื้นที่ปลูกแต่ยังอยากปลูกข้าวเลยคิดว่านาข้าวใช่ว่าจะต้องมีแต่ข้าว 

มีอย่างอ่ืนที่กินได้ปลูกได้กินได้ ชอบแสงเยอะเหมือนข้าวและ 

ไม่รบกวนการเจริญเติบโตของข้าวมากนัก
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 6) การจัดการและรายได้
 รายได้ของข้าพเจ้าที่สามารถแปรมูลค่าเป็นตัวเงินได้ยังได้ 

ไม่มากนักเพราะเริ่มทำานา เพียงแค่ 3 รอบฤดูการผลิตเท่านั้น  

แต่ความสุขทางใจและสุขภาวะของชีวิตและสุขภาพของข้าพเจ้า 

และคนที่ข้าพเจ้ารักท่ีตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้อยากนักเพราะข้าพเจ้า 

เน้นการผลติเพือ่การบรโิภคเองและแจกจา่ยเปน็หลกั รายไดป้ระมาณ

การผลิตที่คาดว่าจะได้รับเมื่อพืชเจริญเติบโตและสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้

 3.3.3 กรณศีกึษา: วสิาหกจิชมุชนชมรมสือ่แหง่ปญัญา
    พัฒนาเกษตรยั่งยืน (วิชชาลัยรวงข้าว)
 1) ข้อมูลทั่วไป
 วิสาหกิจชุมชนชมรมสื่อแห่งปัญญาพัฒนาเกษตรย่ังยืน 

(วชิชาลยัรวงขา้ว) ตัง้อยู ่400 หมู ่5 ตำาบลพนางตงุ อำาเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง มีพื้นท่ีในการปลูกข้าว 100 ไร่ นายอำามร สุขวิน  

เป็นประธานกลุ่ม

 2) จุดเด่นและวิธีการ
 ชาวนาเป็นนักวิจัยชุมชนที่ทำาการทดลองในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากฐาน

ภูมิปัญญา ซึ่งรูปแบบการทำานาของเกษตรกรบ้านท่าช้างในปัจจุบัน

ยังคงนำาภูมิปัญญาบรรพบุรุษมาใช้ในบางขั้นตอน เช่น พันธุ์ข้าว 

พื้นบ้าน การดูแลรักษาและการเก็บข้าวด้วยแกะ แต่ค่อนข้างจะ

ถดถอยมกีารนำาวทิยาการใหมเ่กีย่วกบัองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยมีาใช ้

แต่ทนุแรงและใหป้ระสทิธภิาพสงูสดุและทีน่า่สงัเกตในกลุม่ไดท้ดลอง
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มุ่งเน้นการทำานาอินทรีย์ท่ีเป็นรูปแบบการทำานาที่สำาคัญในการ 

บูรณาการความรู้เดิมที่มีการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์เป็นหลักไม่มีการใช้ 

สารเคมีเน้นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

ลดต้นทุนการผลิต สำาหรับกระบวนการผลิตนั้นมีการพัฒนาแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าให้กับสมาชิกมากกว่าการขาย 

โดยการนำาเอานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปขนาดเล็กมาปรับใช้จน

ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส่งออกสู่ตลาดสุขภาพ

 3) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ
 ทำานาจากการปลกูเพือ่การยงัชีพพออยู ่พอกนิ พึง่พาตนเอง 

มีระบบการเกื้อกูลระหว่างชาวนากับชาวนา ชาวนากับคนในชุมชน 

ชาวนากับธรรมชาติ ชาวนาผูกพันและเคารพธรรมชาติ ให้ความ

สำาคญักบัพนัธุข์า้วพืน้บ้านผา่นวฒันธรรมขา้วเคารพแมโ่พสพมคีวาม

หลากหลายของพนัธกุรรมพืน้บา้น ทรพัยากรธรรมชาตสิมดลุในน้ำามี

ปลา ในนามีข้าว มีความมั่นคงทางด้านอาหารผสมผสานกับวิถี

วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน 

 4) การจัดการและรายได้
 ต้นทุนการทำานาดำามีจำานวน 4,125 บาท ได้ผลผลิต 

920 กิโลกรัมต่อไร่จากการซื้อผลผลิตข้าวเปลือกแห้งของกลุ่ม 

วิชชาลัยมีการซื้อในราคา กิโลกรัมละ 20 บาท คิดเป็นจำานวนเงิน 

18,400 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิ 14,275 บาท ส่วนต้นทุนการทำานา

หวา่นจำานวน 2,295 ได้ผลผลติ 458 กโิลกรมัตอ่ไร ่จากการซือ้ผลผลติ

ขา้วเปลอืกแหง้ของกลุม่วชิชาลยัมกีารซือ้ในราคากโิลกรัมละ 20 บาท 

ดังนั้นเป็นจำานวนเงิน 9,160 บาท รายได้สุทธิ 6,865 บาท 
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 3.3.4 กรณีศึกษา: ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้าง 
    ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 1) ข้อมูลทั่วไป
 ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตั้งอยู่บ้าน
เลขที่ 36 หมู่ที่ 5 ตำาบลพนางตุง อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
นางมาลี พันธ์วงค์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 200 คน มีพื้นที่ปลูก
กว่า 300 ไร่ 
 2) จุดเด่นและวิธีการ
 ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจมีความ 
เขม้แขง็ทัง้ทางดา้นการผลติ การแปรรปูและด้านการตลาดซึง่สามารถ
เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ในด้านเกษตรอินทรีย์ได้มีการขยาย
ความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่มและมีการถอดบทเรียนการ
ทำางานไว้อย่างเป็นระบบและใช้เป็นข้อมูลในการร่วมกันวิเคราะห์ 
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มและขยายแนวคิดแนวทาง 
เพื่อพัฒนาตลาดข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ระดับจังหวัด มีวิธีการ
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 • การลดต้นทุนการผลิต กลุ่มไม่ได้ขายข้าวเปลือกให้แก่
พ่อค้าคนกลางแต่เอาข้าวเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวกล้องและข้าว 
ซ้อมมือเพื่อเพิ่มคุณค่าของข้าวและราคาผลผลิตข้าว มีการพัฒนา 
รูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณภาพดียิ่งขึ้น จนได้รับการรับเลือก 
เป็นผลิตภัณฑ์สุดยอดหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจำาปี 2549 
ประเภทการผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ส่งผลให้ข้าวสังข์หยด
อินทรีย์ของพัฒนาศักยภาพกลุ่มศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้าง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นที่รู้จักมาก
 • การตลาดและการจำาหน่าย ทางเลือกในการเพิ่มรายได้  
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเป็นกองทุนฟื้นฟูฯ บ้านท่าช้างโดยนำาเงิน 
ของสมาชิกที่เก็บได้ จำานวน 5,500 บาท มาเป็นต้นทุนในการรับซื้อ
ข้าวสังข์หยดโดยเป็นผลผลิตท่ีเหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือน 
เมื่อขายได้ก็จะนำาเงินมาคืนกองทุน (ส่วนกลาง) ส่วนผลกำาไรที่ได้ก็
จะแบ่งเท่ากัน 
 • ส่วนการแปรรูปนั้นเติบโตและปรับตัวตามความต้องการ
ของตลาด มีลู่ทางการตลาดเปิดช่องทางการตลาดสุขภาพมากขึ้น  
โดยเน้นข้าวสังข์หยดอินทรีย์มีการจัดแสดงและจำาหน่ายสินค้าที่น่า
สนใจ เน้นการให้คุณค่าความเป็นชาวนาและเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ทำาให้ราคาจำาหน่ายมีราคาเพิ่มขึ้น
 • การผลิต มีหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุน 
กลุม่ทำานาโดยสนบัสนนุท้ังปุ๋ยอินทรียใ์นกระบวนการผลติจนไดร้บัรอง
มาตรฐานเกษตรเกษตรอินทรีย์สากล IFOM และรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
 • การจัดจำาหน่าย ออกจำาหน่ายสินค้าและมีตลาดคู่ค้า
รองรับสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆ ราคาข้าวสังข์หยดอินทรีย์ก็ได้ปรับตัว 
สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดร้านฝากขาย เช่น ศูนย์ OTOP 
จังหวัดพัทลุง เป็นต้น
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 3) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ

 • ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวที่เหมาะกับภูมินิเวศน์ (ข้าว GI) 

มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์กับร่างกาย จนเป็นที่รู้จักมากขึ้นทางกลุ่ม 

มีการวางแผนในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปสู่ความปลอดภัย

มากข้ึน มีการแปรรูปเป็นข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือเป็นผลิตภัณฑ์ 

สุดยอดหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำาปี 2549 ประเภท 

การผลิตภัณฑ์ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ส่งผลให้ข้าวสังข์หยดอินทรีย์

ของพัฒนาศักยภาพกลุ่มศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟู

เศรษฐกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้น

 4) การจัดการและรายได้

 ทางกลุม่รับซ้ือขา้วสังขห์ยดอินทรีย์จากชาวนาตนัละ 13,000 

บาท เพราะมั่นใจว่าตนเองจะไม่ขาดทุน (แม้ส่วนของกำาไรจะลดลง) 

โดยจ้างชาวบ้านให้เป็นผู้สีข้าวเป็นค่าจ้างรายวัน วันละ 250 บาท
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 3.3.5 กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 13 
ตำาบลปันแต อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 2) จุดเด่นและวิธีการ
 แนวคดิของวสิาหกจิบา้นเขากลางมุง่ทีจ่ะผลติข้าวท่ีมคีณุภาพ
สูงและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีสุขภาวะ
ที่ดีขึ้น โดยทางกลุ่มวิสาหกิจบ้านเขากลางได้รับรองมาตรฐาน GAP 
ในเรื่องของโรงสีข้าวเป็นกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยและ
คุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตั้งแต่วางแผนการผลิต การจัดเก็บ 
การควบคุมคุณภาพตลอดจนการขนส่งถึงผู้บริ โภค วิธีการ 
กระบวนการจดัการการบรหิารงานจดัการผลผลิตกลุม่วสิาหกจิชมุชน 
บ้านเขากลางมีขั้นตอนในการจัดการผลผลิตหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่
การผลิตจนถึงการเก็บเก่ียวโดยเน้นให้ได้ผลผลิตที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ผลผลิตปลอดภัย 
จากสารเคมีและไม่มีข้าวพันธุ์ปนและหลังจากการรวบรวมผลผลิต 
จากสมาชกิมกีารลดความชืน้และเกบ็รกัษาไมใ่หม้ศีตัรรูบกวน ดงัน้ัน
เจา้หน้าทีส่ง่เสริมการเกษตรจงึตอ้งเปน็ผูม้คีวามรูล้กัษณะสหวชิาการ
 3) การจัดการผลผลิต/ทรัพยากร
 • ส่งเสริมการผลิตตามระบบ จีไอ จีเอพี และอินทรีย์  
โดยมีเงื่อนไขอยู่หลายประการ เช่น การกำาหนดพื้นที่ การเตรียมดิน 
เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ทุกสามฤดู เป็นต้น มีวิธีการเพาะปลูกอยู่  
3 วิธี เช่น เพาะปลูกแบบหว่านแห้งใช้เมล็ดพันธุ์ 12 กิโลกรัม 
ต่อไร่ เพาะปลูกแบบหว่านน้ำาตมใช้เมล็ดพันธุ์ 10 กิโลกรัมต่อไร่  

เพาะปลูกแบบปักดำาใช้เมล็ดพันธุ์ 8 กิโลกรัมต่อไร่
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 • สง่เสรมิการจดัการผลผลติ (ขา้วเปลอืก) สำาหรบัครอบครวั

มีอยู่ 4 ส่วน เก็บไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัวเก็บไว้เพาะปลูก 

นาปีต่อไปตามความเหมาะสม ส่งมอบหรือขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เกบ็ไวข้ายเมือ่ราคาสูงหรอืสมาชกิจะแปรรปูขา้วสารและจำาหนา่ยเอง

 • การตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกสอบถามแหล่งท่ี 

เพาะปลูกวัดความชื้นของข้าวเปลือกเกิน 25 เปอร์เซ็นต์ หรือเปียก

ตรวจสอบสิ่งเจือป่นเกินมาตรฐานหรือไม่กะเทาะเปลือกข้าวออก  

เพื่อดูเมล็ดข้าวป่นเกิน 5 เปอร์เซ็นต์หรือไม่

 • การรับซ้ือหรือรวบรวมข้าวเปลือกกำาหนดราคาประกัน  

รับซื้อเฉพาะผลผลิตที่สมาชิก ผลิตระบบ จีไอ จีเอพี และอินทรีย์

เท่านั้น

 • การอบความชื้นกระทำาการอบลดความชื้นข้าวเปลือก

ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้รบัซือ้โดยตูอ้บทีท่นัสมยัขนาด 30 ตนั

ต่อวันใช้เวลาอบความชื้น 6 ชั่วโมง

 • การเก็บสต็อกข้าวเปลือกใช้กระสอบขนาด 800 กิโลกรัม 

วางบนพาเลทยก หรือเคลื่อนย้ายโดยรถยกขนาด 2.5 ตัน เก็บใน 

ยุ้งฉางที่ถ่ายเทได้สะดวกมีระบบการป้องกันสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข  

แมว และนก หนู หรือแมลงต่างๆ

 • การแปรรูปข้าวเปลือกไม่ได้แปรรูปทุกวันแต่จะแปรรูป 

ตามความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป เช่น ข้าวชนิดกล้อง 

ซ้อมมือ ชมพู ขาว ปลายข้าวแป้งข้าวสังข์หยด และจมูกข้าว
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 4) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ
 กลุ่มวิสาหกิจบ้านเขากลางตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 13 ตำาบล 

ปนัแต อำาเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ เดิมหมูบ่า้นแหง่นีเ้ปน็หมูบ่า้น

ดอ้ยพฒันา ทัง้ดา้นการศกึษา ดา้นสงัคม ดา้นสาธารณปูโภค เปน็ต้น  

มีประชากรอาศัยอยู่จริง 25 ครัวเรือนมีอาชีพทำานาปีละ 1 ครั้ง 

ได้ผลผลิตบ้างไม่ได้บ้างขึ้นอยู่กับภัยจากน้ำาท่วมประกอบกับอาชีพ 

ทำานาสมัยก่อน ไม่มีวิชาการ ไม่มีการแข่งขันกันทำาตามที่บรรพบุรุษ

สืบทอดกันมาประชาชนส่วนใหญ่ฐานะยากจนมากแต่ละครอบครัว 

มีปัญหามากเกือบทุกปีที่ต้องซื้อข้าวสารจากพ่อค้ากิน “ทำาไม่ส้ิน  

กินไม่พอ” คำานี้ติดตรึงอยู่ในใจประชาชนตลอดปัจจุบันมีประชาชน 

ที่อาศัยอยู่จริง 67 ครัวเรือน 

 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2540 คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตบ้านเขากลาง ได้มีมติให้นำาเงินส่วนที่ เหลือจ่าย  

ไปรวบรวมขา้วเปลือกจากสมาชิก เก็บไวร้อราคาดกีจ็ะขายขา้วเปลอืก

ให้กับพ่อค้า ส่วนเงินกำาไรที่ได้จะนำาไปปันผลต่อเฉลี่ยคืนให้สมาชิก

ทุกๆ ปี ต่อมาทางคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก็มีมติ 

ให้จัดตั้งกลุ่มฯ เป็นทางการให้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง  

โดยทางคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายนัด อ่อนแก้ว ประธาน 

เป็นผู้แทนในการจดทะเบียน ณ สำานักงานเกษตรอำาเภอควนขนุน 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 84 คน 

สมาชิกต้องการแก้ไขปัญหาเร่ืองอาชีพทำานาที่หลายคนรังเกียจ 

โดยการพัฒนาอาชีพทำานาสร้างหลักประกันเรื่องราคาข้าวเปลือก 

และสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างมูลค่า 

ต่อผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มขึ้น
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 5) การจัดการและรายได้

 มีการจ้างแรงงานประจำาอยู่จำานวน 3 คน คือ ประธาน  

เลขา และเหรัญญิกซึ่งค่าแรง รายวันๆ ละ 300 บาท แต่ถ้าคนสีข้าว 

วันละ 500 บาทใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนและออกการทำางาน  

มีการบันทึกการทำางานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยมีระเบียบ

การปฏิบัติในการทำางาน ดังนี้

 1. มีการแต่งกายตามข้อบังคับของระบบจีเอ็มพี

 2. ไม่สวมเครื่องประดับต่างๆ ในขณะทำางาน

 3. ให้เก็บทรัพย์สินรวมทั้งโทรศัพท์มือถือไว้ในล็อคเกอร์

 4. หากจำาเป็นต้องใช้โทรศัพท์ให้ไปใช้ในสถานท่ีกำาหนด  

  (มุมโทรศัพท์) และไม่ควรเกิน 5 นาที ต่อครั้ง หรือไม่ 

  เกิน 3 ครั้งต่อครึ่งวัน

 5. ควรแนะนำาใหท้กุคนทีค่ยุธรุะกบัเราใชโ้ทรศพัทก์ลางเบอร ์ 

  074–693392 โดยให้ธุรการมาตาม ออกไปคุยตาม 

  ที่จำาเป็น

 6. ไม่ควรนั่งหรือนอนในสถานที่ทำางานเพราะไม่เหมาะสม 

  หรือที่ที่ไม่ได้กำาหนดไว้โดยเด็ดขาด

 7. ถ้าป่วยหรือเพิ่งรู้ว่าป่วยไม่ควรมาทำางาน

 8. ควรกำาหนดจำานวนคนมาทำางานแต่ละวันให้พอดีกับงาน  

  (ให้กำาหนดกันเอง)

 9. ทกุคนทำางานไดท้กุงาน ไมเ่ลอืกทำาเฉพาะงานใดงานหนึง่ 

  โดยเด็ดขาด
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 10. ก่อนเข้าหรือกลับบ้านทุกคนควรดูแลความเรียบร้อย 

   ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เรียบร้อย

 11. ควรตรวจสุขภาพประจำาปีทุกคน

   ผู้ใดฝ่าฝืนตั้งแต่ข้อ 4-10 โดยมอบหมายให้เพื่อนดูแล  

   ควบคุม รายงานกันเองมีบทลงโทษดังนี้

   • ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 4 ตัดเวลาทำางาน 1 ชั่วโมงต่อวัน

   • ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 6 ตัดเวลาทำางาน 1 วันต่อครั้ง

   • ร่วมกันกำาหนดข้อ 8 ให้ปฏิบัติได้กำาหนดออกมา 

    เป็นแผนปฏิบัติงานวันไหน กี่คน เวลาใด

   • ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 9-10 ตัดเวลาทำางาน 

    1 ชั่วโมงวัน
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3.4 การทำาประมง
 3.4.1 กรณีศึกษา: กลุ่มประมงพื้นบ้านตำาบลเชิงแส
 1) ข้อมูลทั่วไป 

 ตำาบลเชิงแสประกอบด้วยบ้านเขาใน หมู่ท่ี 1 บ้านรัดปูน  

หมู่ที่ 2 บ้านเชิงแส หมู่ที่ 3 และบ้านเชิงแสหมู่ที่ 4 มีเพียงบ้าน 

รัดปูนพื้นที่ไม่ติดทะเลสาบอีก 3 หมู่บ้านมีพื้นที่ติดทะเลสาบ

 2) จุดเด่นและวิธีการ

 สำาหรบัอาชพีประมงในพืน้ทีต่ำาบลเชงิแส อำาเภอกระแสสนิธุ ์

จงัหวดัสงขลามสีภาพภมูปิระเทศท่ีเอือ้อำานวยตอ่การประกอบอาชพี

ประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นการประกอบอาชีพประมงเพื่อยังชีพขนาดเล็ก

ในครัวเรือนและมีผลผลิตมากินในครัวเรือนและที่เหลือนำาไปเพิ่ม 

รายได้ให้แก่ครัวเรือน สำาหรับวิธีการชาวบ้านส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยง

ปลาดุกและปลาชะโดในกระชังอาหารของปลาเหล่านี้ก็จะเอามาจาก

ปลาทีล่อยไดเ้หลอืจากการรบัประทานในครวัเรอืนและเหลอืจากการ

จำาหน่ายมาเป็นอาหารให้ปลาในกระชังอีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ 

ในการเลี้ยงครอบครัวเพื่อการดำารงชีพในการประกอบอาชีพด้านอื่น 

อกีทัง้ผลผลติสามารถนำาไปประกอบอาหารในครวัเรอืนและอาจจะนำา

ผลผลติบางสว่นมาแปรรูปเปน็ปลาตากแหง้ ปลาสม้ ปลารา้ เพือ่เพิม่

มูลค่าและรายได้ที่เหลือก็นำาไปขาย การขายก็จะขายให้แก่ชาวบ้าน

ละแวกข้างเคียงโดยตรง บางครั้งอาจมีพ่อค้ามารับชื้อถึงที่บ้าน
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 3) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ 
 อาชีพประมงในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงตนเองเลี้ยงบุคคลใน 

ครัวเรือนและอยู่ ในพื้นที่ที่ เอื้ออำานวยต่อการประกอบอาชีพ 

มีวัฒนธรรมที่ดีรู้จักการจัดการรายได้ รายจ่ายการเพิ่งตนเองไม่มี 

หนี้สิน เป็นอาชีพที่คนในชุมชนมีความเหมือนและสืบทอดกันมา 

เป็นเวลาหลายปี รู้จักการรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีให้มีความ

สมดุลกับธรรมชาติจะส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 4) การจัดการและรายได้
 การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านมีรายได้จากการประกอบ

อาชีพประมงในภาพรวมทั้งการจับสัตว์น้ำาในทะเลสาบและการเลี้ยง

ปลาในกระชังมีรายได้เฉลี่ย 375,000 บาท ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

187,000 บาท (50 x 15 x 250 วัน) กระชัง 15 x 50 บาท 

ต่อกิโลกรัม x 500 กิโลกรัม = 300,000 บาท = 862,500 บาท

 การแปรรูปหรือจำาหน่ายยังไม่ได้สำารวจการประกอบอาชีพ

ประมงหรือกลุ่มประมงเป็นการประกอบอาชีพและกลุ่มแบบไม่เป็น

ทางการรายบุคคล

  ผลผลิตการแปรรูปในครัวเรือนและนำาผลผลิตบางส่วน 

มาแปรรูปเป็นปลาแห้ง ปลาส้ม ปลาร้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้

เป็นการถนอมอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและจำาหน่ายขายให้ 

แกช่าวบา้นในชมุชนโดยตรงบางคร้ังอาจมพีอ่คา้คนกลางมารบัถงึบา้น
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 3.4.2 กรณศีกึษา: กลุม่อนรุกัษฟ์ารม์ทะเลบา้นทา่เสา 
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 พื้นที่อนุรักษ์ฟาร์มทะเลชุมชนบ้านท่าเสามีเนื้อที่ ประมาณ 

283 ไร่ โดยมีระยะห่างจากฝั่งประมาณ 800 เมตร โดยจุดแบ่งเขต

หมู่บ้านจุดแรกเป็นพื้นที่เขตแดนระหว่าง หมู่ท่ี 1 บ้านใหม่และ 

หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสายาวไปจนจรดพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อปาบโดยมี 

กฎกติกาของชุมชนห้ามทำาประมงทุกชนิดในพื้นที่อนุรักษ์ (แสดง 

ดังภาพด้านล่าง) โดยเร่ิมประกาศอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก 

ใน ปี พ.ศ.2557

 2) จุดเด่นและวิธีการ
 มีการสร้างเขตอนุรักษ์ขึ้นมาเพื่อให้มีพื้นท่ีให้สัตว์น้ำาได้มี 

ที่อยู่อาศัยที่หลบภัยและเป็นพื้นที่ในการฟูมฟักเลี้ยงดูตัวอ่อน 

จนเติบโตมีขนาดที่เหมาะสมสำาหรับการทำาการประมงปัจจุบันได้มีตั้ง

คณะกรรมการประมงอาสาบา้นทา่เสาและรว่มกนัสรา้งกฎกติกาและ

ข้อตกลงในการจัดการเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำาชุมชนโดยให้ความสำาคัญ 

กับการบังคับใช้ที่มีบทลงโทษแบบค่อยเป็นค่อยไป สำาหรับวิธีการ

จัดการทรัพยากรของชุมชนแบ่งออกเป็นสามช่วงกล่าวคือ ช่วงแรก

เป็นการกำาหนดเขตอนุรักษ์ของชุมชนโดยมีการประกาศร่วมกัน

ระหว่างพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 แต่ยังไม่มีการกำาหนดมาตรการ 

ในการบริหารจัดการช่วงที่ 2 เริ่มมีการเข้ามาจัดการทรัพยากรโดยมี

การฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนพยายามปลูกจิตสำานึกและให้ความรู้

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งแต่ดำาเนินการได้เพียงระยะเวลาหน่ึง

ก็หยุดไปช่วงที่ 3 เป็นการเข้ามาจัดการทรัพยากรโดยชุมชนภายใต้
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ชื่อกลุ่มอนุรักษ์ฟาร์มทะเลบ้านท่าเสาการดำาเนินการมีการทำางาน 

รว่มกนัของคนในชมุชนเปน็หลกัโดยไดร้บัการสนบัสนนุจากหนว่ยงาน

ต่างๆ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ เช่น ประมงจังหวัดสงขลา 

ศูนย์บริหารจัดการประมงภาคใต้ตอนล่าง หน่วยงานปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่คอื องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสงขลาและสถาบนัวชิาการ

คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

 การแก้ปัญหาเรื่องการลักลอบเข้ามาทำาการประมงในพื้นที่ 

เขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเลและชุมชนจะใช้กฎกติกาและข้อตกลงที่ร่าง 

ร่วมกันในชุมชนเป็นหลักในการดำาเนินการกับผู้กระทำาผิด โดยจะมี

การอ่านกฎกติกาข้อตกลงของชุมชนให้ผู้กระทำาผิดได้รับทราบก่อน 

ทุกคร้ังก่อนทำาการปรับตามที่วางไว้บันทึกข้อมูลและให้ผู้กระทำา 

ผดิลงลายมอืชือ่ หลงัจากนัน้จะนำาเอกสารดังกลา่วสง่ตอ่ไปยงัตำารวจ

เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป 

 การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเน้นการสร้างซั้ง 

บ้านปลาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ที่หลบภัยและที่เลี้ยงดูตัวอ่อนของ 

สัตว์น้ำาเป็นหลัก รวมถึงมีการดำาเนินการเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนชุมชน

ควบคู่ไปด้วย 

 สำาหรับการสร้างเสริมรายได้ของชุมชนมีการดำาเนินการ

ประกอบดว้ย การศกึษาเรือ่งการเพาะเลีย้งพนัธุป์ลาตะกรบั(ปลาขีต้งั) 

การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว และการสร้างกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน

 3) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ 
 ปี พ.ศ.2545 แกนนำาชุมชนประกอบด้วย นายหมัด  

หมัดอาหลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายสูเด็น จันทนา นายมะหนับ 

หีมเหม นายเส็น โบโสย ได้เริ่มต้นปักแนวเขตโดยครอบคลุมพื้นที่  
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2 หมู่บ้าน แต่ไม่มีกระบวนในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็น 

รูปธรรม เป็นการกำาหนดเขตกว้างๆ ว่าชุมชนต้องการอนุรักษ์ไว้

เท่านั้น

 ต่อมาในปี พ.ศ.2548-2550 มีการแยกการทำางานในการ

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชุมชนออกจากหมู่ที่ 1  

มาชัดเจนขึ้นในหมู่ที่ 2 โดยมีกลุ่มแกนนำาในช่วงนั้น ประกอบด้วย  

นายมูฮัมหมัด หมุดกะเส็ม นายหนับ อ่อนนวน นายดล ขุนฤทธิ์ 

นายยูซูป หวังเอียด ได้เข้ามาทำากิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยได้รับ

การสนับสนุนจากบริษัทยูโนแคล แต่ไม่ได้มีการดำาเนินการต่อเนื่อง

และเป็นรูปธรรมมากนัก 

 จนกระท่ังในปี พ.ศ.2557 เกิดการจัดตัง้เปน็กลุม่อนุรกัษ์ฟารม์

ทะเลบ้านท่าเสา 2 ชุด หลังจากชุดแรกตั้งขึ้นประมาณ 2 เดือน  

แต่ไม่มีการดำาเนินการจึงเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งมีการ 

ดำาเนินการจนถึงปัจจุบัน 

 การดำาเนินกิจกรรมเรื่องจากการกำาหนดแนวเขตจัดทำาป้าย

บอกอาณาเขตบอกเนื้อที่ การจัดทำาซั้งบ้านปลาและจัดกิจกรรม 

เปิดป้ายแนวเขตโดยได้รับการสนับสนุนจากประมงจังหวัดสงขลา  

ศูนย์บริหารจัดการประมงภาคใต้ตอนล่างเทศบาลสิงหนคร สถานี

ตำารวจภูธรสิงหนคร มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสงขลา 

 มีการตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 สิงหาคม 2557  

หลังจากนั้นได้มีการประชุมเพื่อวางกฎกติกาชุมชนเรื่องการบริหาร

จัดการแนวเขต พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ทำาความเข้าใจคน 

ในชุมชนและชุมชนข้างเคียง กิจกรรมที่กลุ่มทำาไปแล้ว การสร้าง 
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บ้านปลา การทำาแพท่ีทำาการกลุ่ม การสร้างสะพานปล่อยพันธุ์ 

สัตว์น้ำา การสร้างจุดเฝ้าระวังรักษาเขตอนุรักษ์ฟาร์มทะเลบ้านท่าเสา

และมกีารดำาเนนิการในการจัดการทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝัง่

โดยชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน

 4) การจัดการและรายได้
 • การบริหารจัดการร่วมชุมชนด้านประมง

 จัดต้ังกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังดำาเนินการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย

เฝ้าระวังการทำาประมงในทะเลสาบสงขลา สมาชิก 20 คน และได้นำา

สมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังการทำาประมงมาฝึกอบรมอาสาสมัคร 

เฝ้าระวังการทำาประมงโดยศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ 

ตอนล่างสงขลา ได้รับงบประมาณประจำาปี 2558 จากกองบริหาร

จัดการด้านการประมงเพื่อดำาเนินการฝึกอบรมตามโครงการอบรม

อาสาเฝ้าระวังการทำาประมง วัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวประมงเกิด 

ความรักและหวงแหนมีความรู ้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสัตว์น้ำาในพื้นที่โดยมีกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวัง บ้านท่าเสา 

ตำาบลสทิงหม้อ อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีจำานวนสัตว์น้ำา 

เพิ่มขึ้นทำาให้คนในหมู่บ้านหันมาทำาประมงอย่างเดิมไม่ออกทำางาน

นอกพื้นที่

 • รายได้

 การขายสัตว์น้ำาก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากเมื่อก่อนจับปลา 

ขนาดเลก็ขายเปน็อาหารสตัว ์แตป่จัจบุนัเมือ่ปลาวางไข ่มเีขตอนรุกัษ์

ได้ปลาตัวใหญ่ตามมาตรฐานความต้องการของผู้บริโภค เช่น  

เมื่อก่อนปลาขี้ตัง ตัวเล็ก ขายได้กิโลกรัมละ 3 บาท เป็นอาหารสัตว์ 

แต่ปัจจุบัน ปลาได้ขนาดมาตรฐาน ได้กิโลกรัมละ 500 บาท
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3.5 ธนาคารต้นไม้รูปแบบ ต้นไม้ในสวนยางพารา 
 สวนปาล์มน้ำามัน สวนผลไม้ และในนาข้าว
 3.5.1 กรณีศึกษา: เครือข่ายธนาคารต้นไม้
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 เครือข่ายธนาคารต้นไม้ ร่วมกันวิเคราะห์พร้อมหาทางออก

สำาหรับสังคมไทยโดยใช้เครื่องมือแห่งความสมดุลนั่นคือ “ต้นไม้” 

(“ต้นไม้”) ในความหมายของธนาคารต้นไม้คือ ไม้ที่ใช้เนื้อไม้ได้  

และต้องเป็นไม้ที่ไม่ทำาลายระบบนิเวศและไม่ใช่พืชกระแส) เพื่อเป็น

เครือ่งมอืทีน่ำามาสรา้งเงือ่นไขทีเ่ปน็กลางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมศาสตร์

และสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเข้ามา 

เกี่ยวข้องกล่าวคือ ธนาคารต้นไม้เสนอให้ใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือ 

ทางเศรษฐศาสตร์โดยยึดหลักการประเมินมูลค่าต้นไม้ให้เป็นทรัพย์

ขณะมีชีวิตให้กับผู้ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้เพื่อสร้างแรงจูงใจและ 

สร้างสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่เกษตรและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์

ภัยพิบัติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแส 
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การเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสภาพการเปลี่ยน 

แปลงดา้นสิง่แวดลอ้มซึง่สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นภมูอิากาศ

ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ 

 ความหมาย: ธนาคารตน้ไมเ้ปน็องคก์รภาคประชาชนรวมตวั
กันจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ ให้

หลากหลายในพื้นที่เกษตรที่เป็นที่ดินทำากินของตนเองแล้วจัดทำา

ทะเบียนข้อมูลต้นไม้ประเภทไม้ป่าที่ใช้เนื้อไม้ได้กับธนาคารต้นไม้

สาขาตลอดจนการประเมนิมูลคา่ตน้ไมใ้นขณะทีม่ชีวีติใหม้มีลูคา่เปน็

ทรพัยด์ว้ยกระบวนการใช้พลงักลุม่เรียกร้อง ผลกัดนัให้รฐัรบัรอง แลว้

นำามูลค่าต้นไม้ไปใช้กับรัฐและธนาคารของรัฐ 

 2) จุดเด่นและวิธีการ
 แนวปฏบิตัขิองธนาคารตน้ไมร้ว่มกบัโครงการปลกูตน้ไมใ้ชห้นี้

ของรัฐบาล แล้วขับเคลื่อนภายใต้องค์กรธนาคารต้นไม้ มีสโลแกนว่า 

พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 โครงสรา้งองค์กร: กระบวนการขบัเคลือ่นขององคก์รธนาคาร
ต้นไม้ประกอบด้วยธนาคารต้นไม้สำานักงานใหญ่และธนาคารต้นไม้

สาขาโดยการจัดเวทีปลูกต้นไม้ในใจคน สร้างความเข้าใจและจัดต้ัง

ธนาคารต้นไม้สาขาในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีสมาชิกอย่างน้อย 

50 คน และกรรมการ 9-15 คนได้ทำาพิธีเปิดธนาคารต้นไม้สาขา

คลองเรือ ตำาบลปากทรง อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นแห่งแรก 

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2550 แล้วขยายผลไปทั่วประเทศ ปัจจุบันมีกว่า 

3,000 สาขา สมาชิกกว่า 300,000 คน 
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 การผลักดันสู่นโยบายรัฐ: ใช้พลังสมาชิกธนาคารต้นไม้  

ผลักดันให้รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายเม่ือ 25 มีนาคม 2552  

โดยดำาเนนิการตัง้คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นธนาคารต้นไมจ้นไดแ้ผน

ปฏิบัติการธนาคารต้นไม้พ.ศ.2553 เพื่อเสนอให้รัฐบาล แม้นรัฐบาล

ไม่ดำาเนินการต่อ แต่ประชาชนยังคงต่อสู้ ผลักดันต่อไป เพื่อให้เกิด

รูปธรรมทีช่ดัเจน เปา้หมายแผนปฏบิตักิารธนาคารตน้ไม ้ปพี.ศ.2553 

ภายใน 14 ปี สมาชิกธนาคารต้นไม้ 2.5 ล้านครัวเรือนสามารถ 

ใชต้น้ไมแ้กป้ญัหาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมโดยตรง โดยแกป้ญัหา

หน้ีสิน 2.5 แสนล้านบาท ป้องกันการสูญเสียที่ดิน 50 ล้านไร่  

จากการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ 1,750 ล้านต้นในพื้นที่ 43.75  

ล้านไร่ เกิดมูลค่าต้นไม้ 1.99 ล้านล้านบาท คิดเป็นพื้นท่ี  

13.5 เปอร์เซ็นต์ ของประเทศ จะทำาให้พ้ืนท่ีป่าของประเทศ 

ครบ 40 เปอร์เซ็นต์ ต้นไม้ดังกล่าว สะสมคาร์บอนได้ 602.5  

ล้านตัน และยังเพิ่มพูนต่อเนื่องจากการลงทุนภาครัฐสู่ประชาชน  

5 แสนล้านบาท (ที่มา; เอกสารรายงานส่งคณะกรรมการสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ: 2560)

 การขับเคลื่อนรูปแบบและกระบวนการธนาคารต้นไม้เป็นไป

อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เครือข่ายทำาการ 

ขับเคลื่อนกันเป็นแนวระนาบคือเราพัฒนาไปพร้อมกันทั้งการเสนอ

นโยบายและรูปธรรมการปลูกต้นไม้ รวมทั้งการศึกษาด้านวิชาการ

ต่างๆ มีวิธีการประเมินมูลค่าทางระบบนิเวศและมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ การศึกษาในรูปแบบการปลูกต้นไม้ในรูปแบบท่ี 

เหมาะสมกับการปลูกร่วมกับพืชเกษตรชนิดต่างๆ มีการเสนอ
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ทางออกสำาหรับการเพิ่มพื้นท่ีป่าด้วยการเติมเต็มต้นไม้ในพื้นที่ 

เกษตร 5 ประเภทให้เข้าสู่ยุทธศาสตร์การเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับรัฐบาล 

ด้วยการเสนอการปลูกต้นไม้ในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำามัน  

สวนผลไม้ หัวไร่ปลายนาและสวนป่า พร้อมนำาเสนอรูปแบบที่ได้ 

ทำาการศึกษาจนเห็นผลสำาเร็จอย่างชัดเจนว่าการปลูกต้นไม้ในสวน

ยางพาราแก้ปัญหาให้นิเวศในสวนยางพารากลับมาสมดุลได้อีกครั้ง 

มีผลกระทบทางด้านบวกท้ังทางด้านนิเวศและความมั่นคง ยั่งยืนได้ 

ซึ่งไม่ส่งผลกระทบในด้านลบให้กับต้นยางพารา เช่น การผลัดใบ 

ช้าลง น้ำายางไหลสม่ำาเสมอ โรคในยางพาราลดลง ต้นยางสูงขึ้น  

ความต้านทานต่อลม ความชื้นในดินมากขึ้น การใส่ปุ๋ยลดลง  

ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์มากขึ้น ฯลฯ การปลูกผสม

ผสานในสวนผลไม้หรือที่นิยมเรียกกันว่าสวนสมรม มีทั้งข้อเด่น 

และข้อด้อย ในพืชแต่ละชนิดมีการเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะในการอยู่

ร่วมกันมีการจัดลำาดับพืชแต่ละชนิดโดยต้องคำานึงถึงทรงพุ่มและ

ลกัษณะการหาอาหารของรากและการตอ้งการแสงของพชืแตล่ะชนดิ 

เช่น ปลูกร่วมกับหมาก มะพร้าว ทุเรียน กาแฟ ไผ่ ฯลฯ การปลูก

ในสวนปาล์มน้ำามัน มีรูปแบบการปลูกแบบตรงกลางแถวปาล์มและ

ปลูกข้างๆ แถวปาล์มซึ่งเว้นระยะการขนย้ายผลผลิต และเลือกชนิด

พันธ์ุไม้ที่เป็นไม้เด่นทรงพุ่มน้อยๆ และการปลูกต้นไม้ในนาข้าว  

นัน่คอืการปลกูต้นไมร้มิคนันานัน่เอง ซึง่คนันาจำาเปน็ตอ้งทำาใหก้วา้ง

กว่าปกติ เพื่อเป็นการเตรียมพื้นท่ีสำาหรับเติมต้นไม้และพืชอื่นลงไป

เพื่อสร้างนิเวศที่ดีให้กับนาข้าว 
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 3) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ
 การกำาเนิดคำาและแนวคิดธนาคารต้นไม้ เมื่อ 2548  

โดยพงศา ชูแนม ด้วยหลักคิดว่าต้นไม้ควรมีมูลค่าขณะมีชีวิต 

สร้างมูลค่าต้นไม้เป็นทรัพย์เชิงซ้อนในท่ีดินและใช้เป็นเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ แก้ปัญหาวิกฤตการณ์มนุษยชาติท้ังด้าน เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมและสร้างแนวทางการนำาคาร์บอนที่สะสม 

ในต้นไม้เป็นค่ากลางในการแลกเปลี่ยนของมนุษย์แทนบนพื้นฐาน

ความเชื่อว่าต้นไม้คือวิศวกรรมธรรมชาติที่เป็นตัวแปรหรือกุญแจ

สำาคัญของโลก หากจะฟื้นคืนความสันติสุขให้กับประชาชนก็จะต้อง

ทำาใหม้ตีน้ไม ้มปีา่ไมม้ากขึน้เทา่นัน้เอง แตป่ญัหาท่ีภาครฐัไมส่ามารถ

ทำาใหป้ระชาชนปลกูตน้ไมใ้หม้มีากขึน้ได ้เพราะมจีดุออ่น 2 ประการ

กลา่วคอืรฐัไมม่แีรงจงูใจใหป้ระชาชนปลกูตน้ไมแ้ละประชาชนไมรู่ส้กึ

ถึงความเป็นเจ้าของต้นไม้ 

 ธนาคารต้นไม้จึงแก้จุดอ่อนด้วยการให้ประชาชนปลูกต้นไม้

ในพืน้ทีท่ำากนิของตวัเอง จะไดรู้ส้กึเปน็เจา้ของ และใหร้ฐัรบัรองมลูคา่

ต้นไมข้ณะมชีวีติใหเ้ปน็ทรพัย ์เปน็แรงจงูใจกบัปญัหาการเปน็หนีข้อง

เกษตรกรไทยเกิดจากการทำาเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวทำาให้ขาดทุนเป็นหนี้ 

สุดท้ายต้องสูญเสียที่ดินทำากินให้นายทุน แล้วหันตัวเองเข้าบุกรุก 

ป่าที่เป็นทรัพย์ส่วนรวมของคนทั้งโลกเพื่อแผ้วถางสร้างที่ทำากินใหม่

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างสูงยิ่ง

65



เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

 4) การจัดการและรายได้
 สาระสำาคัญ: ประชาชนท่ีปลูกหรือดูแลรักษาต้นไม้ในที่ดิน 

ทำากินของตนเองและรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรธนาคารต้นไม้สาขารัฐ 

พงึตอ้งรบัรองมลูคา่ตน้ไมข้ณะมชีีวติของผู้นัน้ใหเ้ปน็ทรพัย ์ตามราคา

ที่ธนาคารต้นไม้กำาหนดโดยช่วงอายุ 1-10 ปี ให้รับรองตามราคาทุน

ช่วงอายุ 10 ปีขึ้นไปให้รับรองตามราคาจริงแล้วนำามูลค่าไปใช้ใน 

รปูแบบบัญชธีนาคารนำาไปใชก้บัรฐัแทนทรพัยส์นิอืน่ๆ โดยใหร้ฐัจา่ย

ค่าตอบแทนอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าต้นไม้ทุกปีและให้ธนาคาร 

ของรัฐลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 5 สำาหรับลูกหนี้ที่นำาต้นไม้ไป 

ค้ำาประกันหนี้ หัวใจหลักของธนาคารต้นไม้ 3 ข้อ ที่เป็นข้อเสนอเป็น

สิทธิประโยชน์ต่อประชาชน

 1. ต้นไม้ท่ีประชาชนปลูกหรือดูแลต้นไม้บนผืนแผ่นดินไทย 

ที่เป็นที่ดินทำากินของตนเองให้เป็นสิทธิ์และทรัพย์ของประชาชน 

 2. ใหรั้ฐรบัรองมลูคา่ตน้ไมเ้ปน็ทรพัยข์ณะมชีวีติบนหลกัการ

ทรัพย์และสิทธิ์ของประชาชน 

 3. มีองค์กรธนาคารต้นไม้ทำาหน้าที่จัดการต้นไม้และผลผลิต

ไมแ้ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน้ไมข้องประชนโดยมกีารสง่เสรมิแบบ

สรา้งแรงจงูใจ โดยโครงสรา้งองคก์รตอ้งมาจากประชาชนผูป้ลกูตน้ไม ้

 4. ควรมีกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการปลูกและดูแลรักษา 

บนหลักการเพื่อประชาชน บริหารจัดการองค์กรมาจากกิจการ  

เกี่ยวกับการจัดการไม้หรือเงินสนับสนุนของธุรกิจหรือองค์กรที่มี 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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 3.5.2 กรณีศึกษากรณีนาข้าวกับต้นไม้: 
    นางจุฑารัตน์ ศรียาเทพ
 1) ข้อมูลทั่วไป 
 นางจุฑารัตน์ ศรียาเทพ บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 8 ตำาบล 

คูหาใต้ อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พิกัดที่ 7 ำ10’30.7”N และ  

100 ำ15’08.0”E สมาชิกครอบครัว 6 คน อาชีพหลักทำานา ทำาสวน

และรับจ้าง มีที่ดิน 70 ไร่ ประเภทที่ดิน โฉนดแบ่งที่ดิน เป็น 3 ส่วน 

นา 25 ไร่ สวนยางพารา 29 ไร่ ละสวนผสม รวมที่อยู่อาศัย และ

หย่อมป่า 15-16 ไร ่ลกัษณะนเิวศนแ์ละเปน็ทีลุ่ม่ต่ำามคีลองไหลผา่น

พื้นที่รอบด้านเป็นที่นาและสวนยางพารา 

 2) จุดเด่นและวิธีการ
 จุดเด่นคือหย่อมป่าที่เปรียบเสมือนแหล่งผลิตสารต้ังต้น 

ของปุ๋ยตามธรรมอินทรียวัตถุที่ทับถมและไหลลงสู่แปลงนาอย่าง

บังเอิญจนเกิดสมดุลนิเวศน์ โคก หนอง นา ธรรมชาติ การสะสม 

และเติมปุ๋ยในรอบปีทำาให้เกิดการหมุนเวียนของพลังงานตาม

ธรรมชาติเกิดสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ตามฤดูกาลให้นาปีได้ผลผลิต 

ทีคุ่ม้คา่ตอ่การรอคอยและการลงแรงและการคน้พบวา่การทำานาท่ีได้

รบัผลผลติดจีดัการง่ายและมคีณุคา่ท่ีสุดคอืการทำานาปแีละใชพ้นัธุข์า้ว

ท้องถิ่นเท่านั้น 
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 3) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ 
 การเริ่มต้นชีวิตครอบครัวทำาธุรกิจรับเหมาขุดและวางท่อ

ประปาคิดเพียงทำางานให้ได้เงินมาก่อนต้องการจำานวนเงินเพิ่มขึ้น 

ให้เป็นรายได้ลมืคิดถึงการลงทุน ต้นทุนที่ใชก้ารนำาที่ดินไปค้ำาประกัน

เป็นหลักทรัพย์ช่วงสภาวะการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้ หน้ีสินพัวพัน 

งานรบัเหมาไมต่รงตามแผนหนักลบัมามองตน้ทนุดา้นทรพัยากรและ

ต้นทุนความสามารถและประการณ์ท่ีคุ้นเคยกับวิถีชีวิตลูกชาวนา 

มาก่อน กลับมาคิดใหม่ทำาใหม่ต้องกลับมาทำาสิ่งที่มีมาจัดการสิ่งที่มี

ให้คุ้มค่ามากที่สุดตัดส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายออก ตัดภาระบางส่วน 

ออกไป อยู่แบบมีเป้าหมายวางอนาคตให้มั่นคงมากข้ึน การทำานา 

ครั้งแรกไม่เยอะเรียนรู้ไปเร่ือยๆ หลังๆ เร่ิมเก็บข้อมูลศึกษาอย่าง

ละเอียด 

 วางแผนการจัดการชีวิตครอบครัวฝึกลูกๆ ให้รู้จักปรับตัว 

วางแผนการศึกษา ใหล้กูสรา้งตน้ทนุชวีติใหล้กูๆ คดิแตกตา่งจากการ

ศึกษาปัจจุบัน การศึกษาตามกระแสออกแบบชีวิตให้ลูกๆ โดยการ

ปฏิบัติให้เขาเห็นทำาไปพร้อมกันไม่คาดหวังเร่ืองการศึกษากระแส

ปัจจุบัน สอนให้ดูแลตัวเอง ให้ทำาในส่ิงที่ชอบและสามารถทำาได้  

ไมท่ำาสิง่ทีเ่กนิตวั ไมค่าดหวงัอนาคตใหล้กูตอ้งเรยีนและจบสงู ทำางาน

ที่เป็นหน้าเป็นตาของสังคมและสร้างความรักและภูมิใจในวิถีให้เขา

ตั้งแต่เล็กจนโตคิดว่าลูกๆ ยิ่งโตพ่อแม่ต้องยิ่งสบายเพราะพ่อแม่ 

ไมส่ามารถรักษาอะไรไวใ้หเ้ขาได ้หากเขาไมร่กัและภมูใิจไมเ่ปน็ภาระ

ต้องดูแลซึ่งกันและกัน
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  4) การจัดการและรายได้
 สวนผสมรวมหยอ่มปา่ 15 ไร ่(พืน้ทีห่ยอ่มปา่ 2 ไร)่ มกีลว้ย 

พืชผักสวนครัว ผัก พริก มะนาว มะเขือ ผักอายุสั้น ผักหวาน  

ใบแมงลัก กระเพรา โหระพา มะม่วงหิมพานต์ตัดยอด ฯลฯ  

มีรายได้เฉลี่ยวันละ 200 บาท (กิน แจก แลก ขาย) เป็นค่าใช้จ่าย

ในครัวเรือนแต่ละวัน พื้นที่หย่อมป่า เป็นต้น ยางเสียนอยู่เดิมขนาด

ความโตตั้งแต่ ขนาดไม่ถึง 80-200 เซนติเมตร ที่เป็นไม้ใหญ่และ 

มีไม้เล็กและไม้หนุ่มตั้งแต่มากกว่า 50 ต้น อายุไม่ต่ำากว่า 20 ปี และ

ปลูกเพิ่มเติมอีกมากกว่า 10 ชนิด และกล้าไม้ 

 สวนยางพารา 2 แปลง แปลงแรก 14 ไร่ ยางพารา อายุ 

15 ปี (หยุดกรีดตั้งแต่ยางพาราราคา 70 บาท) ระยะการปลูก

ยางพารา 7x3 เมตร เร่ิมปลกูตน้ไมเ้ตมิลงไประหวา่งอก ป ีพ.ศ.2549 

จำานวนเท่ากันกับต้นยางพารา แปลงท่ี 2 ปลูกยางพาราพร้อมกับ

ต้นไม้ อายุ 8 ปี (ยังไม่เปิดกรีด) ปลูกต้นไม้ระหว่างอก เท่ากับ

จำานวนต้นยาง ปลูกปี พ.ศ.2552 ชนิดไม้ที่ปลูก ขานาง พะยอม  

ยางเสียน พะยูง ตะเคียนทอง จำาปาทอง มะฮอกกานี มะหาด ไผ่ 

ฯลฯ 

 พื้นที่ทำานา 25-30 ไร่ แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละปี 

เป็นการทำานาแบบไม่ใช่สารเคมี ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมักชีวภาพและ

น้ำาหมักชีวภาพ พันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นพันธุ์พื้นบ้าน เพราะมีผลต่อการ

เจริญเติบโตในฤดูกาลและการตอบสนองปุ๋ยธรรมชาติมากกว่า 

ข้าวพันธุ์ที่ถูกปรับปรุงแล้ว เช่น ข้าวเล็บนก (อายุข้าว 7 เดือน)  

สังข์หยด ไรซ์เบอรี่ (ปัจจุบันไม่ทำาแล้ว ) ทำาข้าวนาปีส่วนหนึ่ง 
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เพื่อรักษาพันธุ์ข้าวและเชื่อว่าข้าวนาปีมีคุณค่าทางอาหารมากกว่า 

และปลูกง่ายกว่า การทำานาแบบประณีตตามฤดูกาล ต้นทุนต่ำามาก

ลกัษณะคนันาจะทำาใหก้วา้งพอสำาหรบัพืน้ทีป่ลกูต้นไมแ้ละพชืผักอ่ืนๆ 

ด้วย บนคันนาเติมเต็มด้วยต้นไม้ เร่ิมการปลูกต้นไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2558 ประมาณ 200 ต้น เช่น ตำาเสา พะยอม พะยูง ตะเคียนทอง 

จำาปาทอง มะฮอกกานี มะหาด ฯลฯ ยังมีลูกไม้ของไม้เดิมๆ เช่น 

ไม้นน ไม้รัก ไม้ยางเสียน ที่ขึ้นอยู่รายรอบเติมเต็มโคนต้นไม้ 

ด้วยพริกไทยและพืชผลอื่นๆ เช่น กล้วย มะม่วงเบา รอบๆ คันนา

ทั้ง 2 ด้าน ผ่านมา 3 ปี ความต้นไม้โตแตกต่างกันไปตาม 

องค์ประกอบด้านชนิดพันธุ์  และพื้นที่ที่ต้นไม้ น่ันยืนต้นอยู่  

บางต้นโตกว่า 40 เซนติเมตร เนื่องจากอยู่ตรงบริเวณการไหลของ 

น้ำาจากคอกวัว บางต้นก็เล็กขนาดสิบกว่าเซนติเมตร จากการสังเกต

และวัดจากผลผลิตข้าวที่ได้ ต้นไม้ไม่มีผลด้านลบในการเจริญเติบโต 

และผลผลิตของข้าว ยังส่งผลให้ต้นข้าวบริเวณรายรอบๆ คันนาต้น

โตแข็งแรงอย่างเห็นได้ชัด เริ่มการทำานาเต็มรูปแบบลดงานรับจ้างลง 

ตัง้แตป่ ีพ.ศ.2558 จนถงึปจัจบุนัขายตรง (มเีครือ่งสเีอง) เปน็ขา้วสาร

ตลอดการผลิต ผลผลิตข้าวต่อปีประมาณปีล่ะ 8-12 ตัน ปี พ.ศ.

2560 ได้ข้าวเปลือก 12 ตัน แปรรูปเป็นข้าวสาร ข้าวเปลือก 1 ตัน 

ได้ข้าวสาร 600 กิโลกรัม ราคาขายไม่ต่ำากว่า 35 บาท รายได้จาก

การขายทัง้ปี ประมาณ 250,000 บาท ปนีีม้ัน่ใจว่าไดม้ากกวา่ปกีอ่นๆ 

650 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนหลักพันต่อไร่ ไม่เกิน 2,000 ต่อไร่ 20 ตัน

ต่อปี 

70



เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว 
ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

 5) การขยายผลสู่สังคม 
 เพราะมองเห็นปัญหาของการทำานาของเกษตรกรรายอื่น 

คือต้องการเงินก้อน ชาวนายุคปัจจุบันรอการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ 

เมื่อขายข้าวเปลือกจ่ายค่าจัดการหมดหักต้นทุนการผลิตทำาให้ไม่มี

กำาไรจากการทำานา จนตอ้งทำานาปี ละ 2 รอบ แตห่ากทำานา 4 เดอืน 

เวลาเหลือ 8 เดือน ต้องไปหารายได้จากสิ่งอื่นๆ และต้องออกแบบ

การใช้จ่ายกับรายได้ที่กระจาย วางแผนการจัดการใช้เงินให้เป็นไป 

ตามแผน การทำาอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เปน็ตวัอย่างให้คนในชมุชนได้เห็น 

การปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี การเข้าถึงชาวบ้านในชุมชนเกิดข้ึนจาก 

ตัวแบบและการพูดคุย ให้ทุกคนเข้ามาดู เริ่มชักชวนกันลงแรง 

(ลงแขก) ดำานา จนจบฤดูกาล พูดคุยและรวมกลุ่มกับเพื่อนบ้าน 

10 กว่าคน ค้นพบว่าการทำานาต้องรู้จักการรอฤดูกาล การขาย 

ต้องรอจังหวะที่เหมาะสม เริ่มเก็บข้าวเปลือกไว้ต้องเรียนรู้การตลาด

หลงัการชกัชวนใหเ้พือ่นๆ เกบ็ขา้วเปลอืกไวสี้ขายเอง ปีท่ีผ่านมาขาย

ข้าวเปลือกให้กับกลุ่มกว่า 20 ตัน ทำานา 10 ไร่ หากขายข้าวเปลือก

ได้ไม่เกิน 4-5 หมื่นบาท หากเก็บไว้และขายเป็นข้าวสารจะได้

ประมาณไร่ละ 30,000 บาท ทำาให้ลูกๆ ได้เห็นได้รับรู้และวางแผน

ตัวเองในอนาคต และเปิดร้านเพื่อเป็นแหล่งขายสินค้าถาวรมากกว่า

การเดินทางไปขายในงานหรือสถานที่ต่างๆ และขยายผลให้เป็น 

ที่เรียนรู้เพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้มาศึกษาเรียนรู้และนำาไป

ปฏิบัติได้
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ตารางข้อมูลพันธุ์ไม้ในหย่อมป่า 
ขนาดพื้นที่ 200 ตารางเมตร 

อายุไม้
(ปี)

จำานวน
(ต้น)

มูลค่าไม้
(บาท)

ปริมาณคาร์บอน
(กก.คาร์บอน)

3 2 600 6.37

4 1 400 22.36

5 14 7,000 590.65

7 7 4,900 624.99

10 1 1,000 131.03

มากกว่า 10 ปี 5 34,886 3,229.02

รวม 30 48,786 4,604.42

 เก็บตัวอย่างต้นไม้ในหย่อมป่าของแปลง ขนาดพื้นที่ 200 

ตารางเมตรจากพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 1.5 ไร่ พบไม้หนุ่มและใหญ่ 

จำานวน 18 ชนิด จำานวน 30 ต้น มีโมกป่ายางเสียน คอแห้ง  

จำาปาทอง ทัง นน พะยอม มะหาด มะฮอกกานี ยางเสียน รัก วา 

สะตอ ลองกอง สะเดาเทียม มีการเก็บกักปริมาณคาร์บอนปริมาณ

เท่ากับ 4.6 ตัน มีมูลค่าไม้ 48,786 บาท ไม้ใหญ่ส่วนใหญ่เป็น 

ยางเสียน หากเทียบเคียงพื้นที่ทั้งหมด จะได้ต้นไม้จำานวนประมาณ 
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360 ต้น หากเทียบเคยีงมลูคา่ 585,432 บาท ปรมิาณเกบ็กกัคารบ์อน

เท่ากับ 55.2 ตัน ไม่รวมไม้เล็ก นอกจากนี้ยังมีกล้าไม้ ไม้เล็ก  

และพืชสมุนไพรต่างๆ อีกมากมาย เช่น ตะเคียนทอง มะหาด 

มะฮอกกานี ยางเสียน เมา ไม้ทัง มันปู ยอดหมุย สาบเสือ  

ยอป่า เชียด ตาเป็ดตาไก่ ออบแอบ ฯลฯ 

 3.5.3 กรณีตัวอย่างการปลูกต้นไม้ในสวนปาล์ม:
    นางบุญเฝ้า ศรีสุวรรณ 
 1) ข้อมูลทั่วไป
 นางบุญเฝ้า ศรีสุวรรณ อายุ 82 ปี มีที่ดิน ทั้งหมด 30 ไร่ 

เป็นโฉนดที่ดินลักษณะนิเวศเป็นดินป่าพรุ และนา แบ่งที่ดิน  

เป็น 3 ส่วน หญ้าและต้นไม้ 4 ไร่ (เป็นพื้นที่การผ่านของเสาไฟฟ้า

แรงสูง) บ้านที่อยู่อาศัยและพืชอาหาร 10 ไร่ ผลไม้ หมาก  

(1.5 ตันต่อปี) ต้นไม้ 8 ไร่ ปาล์มและต้นไม้ 8 ไร่ ลักษณะดินเป็น

ป่าพรุ โดยธรรมชาติเป็นแหล่งกรองมลพิษมีอาหารนานาชนิด เช่น

ระกำา หลุมพี ผักหนาม ต้นไม้นานาชนิด เช่น จ่งโคร่งหรือเขียดว้าก 

นกนาๆ ชนิด เดิมมีลักษณะเป็นเรือกสวน ไร่นาเป็นที่ดินตั้งแต่สมัย

บรรพบุรุษ 

 2) จุดเด่นและวิธีการ
 การมตีน้ไมอ้ตัราเท่าๆ กบัปาลม์มนี้ำาหลอ่เลีย้งตามธรรมชาติ

และปาล์มให้ผลผลิตเกินมาตรฐานและการรักษาความหลากหลาย 

ในพืน้ทีต่ามลกัษณะนเิวศ ทำาใหพ้ึง่ตนในด้านอาหาร พลงังาน ปจัจยั

การผลิตและชุดความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตัวชี้วัดคือพืชน้ำาชนิดต่าง 

เช่น บัว สายติ่ง ที่ยังมีอยู่รอบบริเวณขอบบ่อและสระน้ำาในแปลง 
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 ส่วนหน่ึงในการออกแบบพื้นท่ีสวนโดยลูกชาย (นายพงศา 

ชูแนม) การปลูกหมากร่วมกับผลไม้ ได้กู้เงินจากธนาคารเมื่อ 30 ปี

ทีแ่ลว้ ปลกูรว่มกบัผลไม ้หมาก มงัคดุ ทุเรียน บ่อปลา ต้นไม ้จำาปาดะ 

ไผ่ มะพร้าว ฯลฯ มีพื้นที่ว่างโล่งเลี้ยงวัว หมู เอาขี้ทำาปุ๋ยพึ่งตนเอง 

มรีายไดพ้อเลีย้งชพีอยา่งยัง่ยนื ความหลากหลายถกูจดัวางอย่างลงตัว 

สร้างระบบนิเวศที่สามารถเลี้ยงครอบครัวลูกหลานได้อย่างมั่นคง  

เป็นที่พึ่งพาให้ลูกหลานได้พักพิง เป็นครอบครัวที่ยังสามารถคงวิถี

ครอบครัวใหญ่ที่มีผู้อาศัยในครอบครัวถึง 8 คน รวมลูกหลานซึ่ง 

ไม่สามารถมองหาได้ง่ายดายนักในสังคมปัจจุบันและส่งผลไปสู่การ 

ขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ของและลูกชาย ซึ่งเขาผู้ออกแบบ

การปลูกต้นไม้ในสวนปาล์ม เพื่อต้องการให้เป็นต้นแบบในการปลูก

ต้นไม้ในสวนปาล์ม และสนับสนุนแนวคิดธนาคารต้นไม้เพื่อสร้าง

ตัวอย่างให้กับคนในชุมชน และเพื่อเป็นการสร้างแปลงทดลองหรือ

ตัวอย่างเพื่อเป็นการยืนยัน แย้งกับทฤษฎีพืชเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว  

ใหเ้หน็เป็นรูปธรรม จนสารมารถเปน็การขยายผลในการจดัตัง้ธนาคาร

ต้นไม้สาขาไชยาและกลายเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของอำาเภอไชยา และ

อำาเภอ และจังหวัดใกล้เคียง และคนต่างถิ่น

 3) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ 
 ด้วยหลักคิดของ นายพงศา ชูแนม ว่าต้นไม้ควรมีมูลค่า 

ขณะมีชีวิต สร้างมูลค่าต้นไม้เป็นทรัพย์เชิงซ้อนในที่ดิน และใช้เป็น

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ แก้ปัญหาวิกฤตการณ์มนุษยชาติ 

ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้นำาหลักคิดพัฒนา

พื้นที่
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 4) การจัดการและรายได้
 บนพื้นที่ 30 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นที่อยู่

อาศัยบ้านที่อยู่อาศัยและพืชอาหาร 10 ไร่ ผลไม้ หมาก (1.5 ตัน

ต่อปี) ต้นไมม้พีชือาหาร ออดิบ สะตอ ผกัเหลยีง สายติ่่ง ผกัหนาม 

ลำาเท็ง ระกำา หลุมพี ผักสวนครัว ผักป่า ข้าวไร่ ผลไม้ ฯลฯ ผลผลิต

หมาก (1.5 ตันต่อปี) ส่วนที่ 2 ปาล์มและต้นไม้ 8 ไร่ พืชเศรษฐกิจ 

สร้างเศรษฐกิจ สร้างแหล่งอาหาร สร้างระบบนิเวศและสร้างความ

มัน่คงดว้ยเศรษฐกจิสเีขยีวแผข่ยายไปสูค่รอบครัว ลกูหลานและสังคม 

ส่วนที่ 3 หญ้าและต้นไม้ 4 ไร่ ปลูกสังคม ปศุสัตว์ วัว 4-10 ตัว 

หมู 20-30 ตัว ประมง 10 บ่อ (ปล่อยตามธรรมชาติ) การเลี้ยงหมู

สว่นใหญไ่มม่กีำาไร และไดผ้ลประโยชนท์างออ้มคอืไดปุ้ย๋ไวใ้ชใ้นแปลง

เกษตรและได้ขายบ้าง ส่วนวัวก็ได้มูลเช่นกัน ปลาก็ปล่อยและไว้

สำาหรับกินในครัวเรือนและให้ลูกหลานได้มาหาไปกินได้อย่างสะดวก 

 สวนปาล์มสมัยใหม่กับต้นไม้ที่กลายจากนาข้าวหยุดการ 

ทำานาป ีพ.ศ.2545 (ประมาณ 2-3 ป)ี ปลูกปาลม์เมือ่ป ี2548 ระยะ

การปลูก 9x9 เมตร จำานวน 160 ต้น ขุดร่อง 2 แถว : 1 ร่อง  

เพือ่เป็นการแยกน้ำาออกจากดนิ และลดการท่วมขังของน้ำา ปลกูต้นไม ้

200 ต้น ปลูกเมื่อ 2551 (ตะเคียนทอง-มะฮอกกานี) ผลผลิตปาล์ม

น้ำามัน 60 ตันต่อปี รายได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน การดูแล

รักษา โดยการใช้ปุ๋ยเคมี ปีละ 3 ครั้ง ต้นละ 2.5 กิโลกรัม และใช้ 

ขี้หมู ขี้วัวร่วมด้วยมาเป็นเวลา 10 ปี การใส่เปลี่ยนแปลงตามความ

ผันแปร แรงงาน ใช้แรงงานในครัวเรือนและมีแรงงานประจำา 1 คน 

รายได้รวม 40,000 บาทต่อเดือน ค่าแรง 10,000 บาทต่อเดือน
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 ปาล์มอายุ 13 ปี ต้นไม้อายุ 10 ปี ต้นปาล์มสูง 8 เมตร 

ต้นตะเคียนทองโต สูงเฉลี่ย 15 เมตร ต้นมะฮอกกานี โตเฉลี่ย  

36 เซนติเมตร สูงเฉลี่ย 14 เมตร ระยะการปลูกปาล์ม 9x9 เมตร 

ระยะการปลูกต้นไม้ 3x4 เมตร การปลูกต้นไม้ 2 แถวติดกับ 

รอ่งปาลม์ เพือ่สะดวกในการเกบ็เกีย่วผลผลติ ในแงม่ลูคา่ตน้ไม ้ตน้ไม้

อายุ 10 ปี จำานวน 200 ต้น คิดตามมูลค่าไม้ตามราคาทุน (ราคา

ธนาคารตน้ไม ้1-10 ปลีะ 100 บาท) 1-10 ป ี200 x100 = 20,000 

บาท 
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 3.5.2 กรณีศึกษา : นางจินตนา ไพบูลย์
    (วิถีจินตนา 1 ไร่พอเพียง)
 1) ข้อมูลทั่วไป

 นางจินตนา ไพบูลย์ มีที่ดินทั้งหมดมี 21 ไร่ ประเภท 

ทีด่นิเปน็ทีป่ลูกแบง่พืน้ท่ีเป็น 3 ส่วน ปลกูแบบผสมผสาน ปลกูตน้ไม้

ผสมผสานในสวนผลไม้ และปลูกริมเขตแดนรอบสวน ต้นไม้อายุ 

9-10 ปี มีจำานวน 8 ไร่ สวนยางพารา 5 ไร่ (300 ต้น) โดยปลูก

ตน้ไมใ้นสวนยางพาราในระหวา่งอกยาง และแทนตน้ยางพาราทีต่าย 

รอบบ้านเป็นแปลงผักแบบผสมผสาน รอบบ้านเรือน จำานวน 6 ไร่ 

(ในรูปแบบวิถีจินตนา 1 ไร่พอเพียง) กิจกรรมที่ครัวเรือนน้ีได้ปฏิบัติ

นอกเหนือจากการทำาเกษตรกรรม ยังมีการพึ่งตนด้านอื่นๆ เช่น 

การเผ่าถา่น เลีย้ง เปด็ ไก ่แพะ และกจิกรรมการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 

วิถีเกษตรกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานที่เป็นต้นแบบ 

ที่สำาคัญในหลายๆ ด้าน 

 2) จุดเด่นและวิธีการ

 คำาตอบของผลกระทบต่อพืชเกษตรจากการปลูกต้นไม้  

ด้านระบบนิเวศมีความหลากหลายขึ้น ดินดีขึ้นสุขภาพต้นไม้ดีขึ้น 

ทเุรยีนไมค่อ่ยเปน็โรคมากเมือ่เทียบกับแปลงอืน่ๆ ผลกระทบดา้นลบ

มีมากที่สุดคือ ทุเรียนหมอนทองเมื่อต้นไม้มีกิ่งบังหรือเบียดจะเกิด

การทิ้งกิ่ง (แห้งตายเอง) และสูงชะรูด ไม่ค่อยติดผล วิธีแก้คือ 

การคอยดแูล และตดัแตง่ก่ิงตน้ไมไ้มใ่หส่้งผลกระทบและการปลกูรว่ม

กับสวนทุเรียนควรต้องปลูกริมเขตแดนและในอกระหว่างต้นเท่านั้น 
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และไม่ควรปลูกให้ถี่เกินไปส่วนผลไม้อื่นๆ ไม่มีผลกระทบใดๆ  

ปลูกร่วมกับ สะตอ ลูกเนียง มังคุด ลองกองได้และท่ีสำาคัญ 

ค้นพบวา่ ลกูจนัทรเ์ทศเปน็พชืทีเ่ปน็ทัง้ผลไมแ้ละสมนุไพรในตัวเดยีว 

ซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมของชาวจังหวัดชุมพร สามารถปลูกเติมและออกผล

ได้ดีในช่วงอายุต้ังแต่ 4-5 ปี อาจดูเป็นนวัตกรรมเกษตรแนวใหม่ 

แตแ่ทจ้ริงคอืภูมปัิญญาท่ีเราลมืไปวา่บรรพบรุษุเราดำารงอยูด่ว้ยวถิกีาร

ทำาสวนสมรม 

 3) รูปแบบและแผนผังโครงสร้างพื้นที่เกษตร

 นางจินตนา ไพบูลย์ สมาชิกธนาคารต้นไม้เลขที่ 86–08–

04–06-007 : จากการสำารวจพื้นที่แปลงตัวอย่าง 400 ตารางเมตร 

พื้นที่ทั้งหมด 21 ไร่ ประเภทที่ดิน สปก. แบ่งพื้นเป็น 3 ส่วน  

แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน 

 1) สวนสมรม (ปลูกต้นไม้ผสมผสานในสวนผลไม้ และ 

ปลูกริมเขตแดนรอบสวน) ต้นไม้อายุ 9-10 ปี จำานวน 8 ไร่ 

 2) สวนยางพารา 5 ไร่ ปลูกต้นไม้ในอกยางพารา 300 ต้น 

ปลูกต้นไม้เท่าๆ กับยางพารา 

 3) รอบบ้านเป็นแปลงผักแบบผสมผสานรอบบ้านเรือน 

จำานวน 6 ไร่ ในรูปแบบวิถีจินตนา 1 ไร่พอเพียง
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ตารางแสดงข้อมูลจากการสำารวจ
พื้นที่แปลงตัวอย่าง 400 ตารางเมตร

ในพื้นที่
400 ตารางเมตร

เทียบเคียง
พื้นที่/ไร่

มีต้นไม้ยืนต้น 29 ต้น 8 ชนิด มี แยกเป็นพืชเกษตร 5 ชนิด ลองกอง 
ทุเรียน มังคุด มะกอก และต้นไม้ตามที่ขึ้นทะเบียนตามแนวทางธนาคาร
ต้นไม้ 4 ชนิด มี ตะเคียนทอง มะฮอกกานี ขุนไม้ และจำาปาทอง

ปริมาณเก็บกักคาร์บอน 
1.48

ตันคาร์บอน
5.7

ตันคาร์บอน

มีปริมาณการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์

5.42 
ตันคาร์บอน-
ไดออกไซด์

20.86 
ตันคาร์บอน-
ไดออกไซด์

ปริมาณ
การปลดปล่อยออกซิเจน 

3.93
ตันออกซิเจน

15.6
ตันออกซิเจน

มีปริมาตรเนื้อไม้ 
2.72

ลูกบาศก์เมตร
10.8

ลูกบาศก์เมตร

มีมูลค่าเนื้อไม้ 14,000 บาท 56,000 บาท

คิดเป็น 5% 
ของมูลค่าเนื้อไม้ 

700 บาท 2,800 บาท
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 4) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ 
 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์กสิกรรม

ธรรมชาติเพลิน (ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท) เดือนพฤศจิกายน  

ปี พ.ศ.2549 ได้ฟังบรรยายเรื่องธนาคารต้นไม้จากคุณพงศา ชูแนม 

รักในคำาว่า “ปลูกต้นไม้ในใจคน” เชื่อมั่นศรัทธาในคำาสอนของ 

องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ชอบในเรือ่งปา่ 3 อยา่ง

ประโยชน์ 4 อย่าง ทำาตามคำาสอนของพระองค์ท่านฟังคร้ังแรก 

กลับมาก็ทำาทันทีด้วยการปลูกต้นไม้และนำามาขยายผลในชุมชน  

ชกัชวนเพือ่นๆ ในชมุชนเขา้รว่มอบรมและกลบัมาปลกูตน้ไม ้ทำาเวที

ปลูกต้นไม้ในใจคน ในชุมชนอีกครั้งทำามาเรื่อยๆ เติมเต็มความรู้ 

แลกเปลี่ยนกับเครือข่าย จนมั่นใจว่าวิถีนี้เป็นสิ่งที่มาอย่างถูกทางคือ

การพออยู ่พอกนิ แบ่งปันได้และแรงบัลดาลใจทีส่ำาคญัคอืสรา้งความ

มั่นคงไว้ให้ลูกหลานทำาให้เป็นตัวอย่างแก่ลูก แทนคำาสอน ซึ่งก็ได้ผล

เป็นอย่างดี 

 5) การจัดการและรายได้
 ความหลากหลายในพื้นที่สวนผลไม้มีความหลากหลาย 

ด้วยจำานวนชนิดไม้ที่เติมเต็มในพื้นที่สวนมากกว่า 10 ชนิดเช่น  

ตน้จำาปาทอง ตะเคยีนทอง จกินม พะยอม กระถนิเทพา มะฮอกกาน ี

ขุนไม้ จันเทศ ยมหอม ทุ้งฟ้า ฯลฯ โดยการปลูกส่วนใหญ่ปลูกริม

เขตแดน พร้อมด้วยหมาก และปลูกผสมผสานในสวน ในสวนรวม

มากกว่า 300 ต้น รวมทั้งแปลงสวนยางพารา ประมาณ 300 ต้น 

 ผลผลิตจากสวนจินตนา มีอย่างหลากหลายทั้งรายปี  

รายเดือน รายสัปดาห์และรายวัน รายได้รายปี ได้แก่ ยางพารา  
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ปีละประมาณ 30,000 บาท ทุเรียน ประมาณปีละ 200,000 บาท 

จำานวนต้นทุเรียนที่ได้ผลผลิตจำานวน 50 ต้น อายุประมาณ 27 ปี 

ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนปัจจัยการผลิต  

สว่นใหญใ่ชแ้บบชีวภาพ รายได้จากมงัคดุ และลองกองประมาณปลีะ 

30,000 บาท ผลผลติมาก แตเ่นือ่งด้วยราคาตกต่ำาจงึไดน้อ้ยสว่นใหญ่

ไม่คุ้มแม้กระทั่งค่าแรงในการเก็บเกี่ยวหมากปลูกไว้รอบเขตแดน

ประมาณ 100 ต้น รายได้ต่อปี 15,000-18,000 บาทต่อปี รายได้

จากการขายถ่านเดือนละประมาณ 2,000 บาท ค่าน้ำาส้มควันไม้

จำานวนเงิน 1,500 บาท ถ่านเผาประมาณเดือนละ 4-5 กระสอบ 

น้ำาส้มควันไม้ได้เตาละประมาณ 10 ลิตร โดยใช้ไม้จากในสวนตนเอง

ทั้ งหมดได้จากการตัดแต่งกิ่ งและโค่นออกบางส่วนท้ังใช้ เอง 

ในครัวเรือนและในแปลงเกษตร และยังแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน 

และเพื่อนๆ ที่มาเยี่ยมเยียน รายได้จากผักข้างเรือน 4,000 บาท 

โดยแม่ค้ามาเก็บเองและทำาบัญชีจ่ายเป็นรอบๆ ไข่ไก่ ไข่เป็ด  

450 บาทต่อสัปดาห์ ส่วนมากกินในครัวเรือนและแบ่งปัน  

รวมรายได้ต่อปีประมาณ 350,000 บาท ใช้แรงงานในครัวเรือน

ทั้งหมด 

 ส่วนนอกเหนือจากรายได้จากผลผลิตจากพื้นที่เกษตร ยังมี

รายได้จากการศึกษาดูงาน และการขายพันธุ์พืช และผลิตภัณฑ์  

แต่ไม่สามารถประเมินราคาได้ประมาณ ปีละมากกว่า 1,000,000 

บาท เปน็การกระจายรายได้สู่ชุมชนเนือ่งจากทกุกระบวนการมสีมาชกิ

ในชุมชนมาร่วม จัดการและจัดสรรรายได้แก่สมาชิกผู้ร่วมกิจกรรม 

และให้สมาชิกมาขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนตลอดมา 
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 3.5.3 กรณีศึกษา นางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธุ์ 
 1) ข้อมูลทั่วไป
 นางสาวสุชัญญานมมาศ สุขาพันธุ์ บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 4 

ตำาบลดินอุดม อำาเภอลำาทับกระบี่ มีที่ดิน 25 ไร่ แบ่งเป็น 3 ส่วน 

เป็นสวนยางพารา 5 ไร่ (นับต้นยางพาราได้ 270 ต้น คิดเฉลี่ย  

54 ต้น/ไร่) สวนสมรม 5 ไร่ และปาล์มน้ำามัน 10 ไร่ ยางพาราปลูก

เมื่อปี พ.ศ.2546 ปัจจุบัน อายุ 15 ปี (ปี 2561) ระยะการปลูก

ยางพารา 7x3 เมตร ที่ดิน เคยเป็นโฉนด แต่ถูกกรมป่าไม้ประกาศ

ทับเป็นป่าถาวร แต่เนื่องจากอำาเภอถูกไฟไหม้ จึงไร้หลักฐานในการ

ยนืยนั ตอ่มาไดป้ระกาศเปน็ทีด่นิ ภบท.5 ตอ่มาท้ังการประกาศยกเลกิ

การเป็นป่าถาวร และถูกยกเลิกการใช้เอกสาร ภบท.5 ปัจจุบัน  

จึงกลายเป็นที่ดินไร้เอกสารสิทธิ์ (กรณีนี้คนที่มีที่ดินลักษณะนี้ 

ในจังหวัดชุมพรเรียกว่าเป็น “ป่าว่าง”) 
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 2) จุดเด่นและวิธีการ
 ความลงตัวของนิเวศสวนยางพารา เกิดจากความบังเอิญ 

ในการเปดิกรีดกอ่นอายท่ีุพรอ้มจะกรดีตามมาตรฐานทัว่ไป (ปกตยิาง

พร้อมการเปิดกรีดที่อายุ 7-8 ปี ขนาดความโต 50 เซนติเมตร  

ขึ้นไป) คือการเปิดกรีดตอนอายุ 5 ปี เนื่องจากความจำาเป็นต้อง 

มีรายได้ มาใช้จ่ายในขณะนั้น ทำาให้กิ่งแรกแห้งตายเกือบท้ังแปลง 

(การสละกิ่งเพื่อการรักษาสมดุลให้มีชีวิตรอด) ทำาให้เกิดการเปิด 

พื้นที่แสง จนทำาให้พืชชั้นล่างสามารถเจริญเติบโตได้ เหตุนี้ทำาให้ 

ช่วงเวลาเลวร้ายช่วง 6-12 ปี ของนิเวศสวนเลยผ่านไป ที่ยางพารา

จะปิดพ้ืนที่แสงทั้งหมดจนพืชชนิดอื่นไม่สามารถเจริญเติบโตได้  

ความโตต้นยางพาราเฉลี่ยปัจจุบัน (ณ.เวลาที่สำารวจ เดือน มกราคม 

2561) โดยรวม 66 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 30-84 เซนติเมตร 

เมือ่เทยีบกบัความโตตามหลกัเกณฑข์องตน้ยางพารา โดยสถาบนัวจิยั

ยางอายุ 6 ปี ความโตที่อยู่ในระดับสูงอยู่ที่ 52 เซนติเมตร เพราะ
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การเจรญิเตบิโตหลังการกรีดจะมอัีตราการเจริญเตบิโตทีล่ดลง การจดั

วางต้นไม้ พืช ผัก สมุนไพร อย่างลงตัว โดยการแบ่งพื้นที่ปลูก 

เป็นพืชชั้นบน ช้ันกลาง ช้ันล่าง และช้ันใต้ดิน โดยไม่กีดขวาง 

และเป็นอุปสรรคต่อการเดินกรีดยาง มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความสมดุลเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คุณปุ๋ยสามารถจัดนิเวศเกษตรได้

อย่างงดงาม และสร้างแรงบันดาลให้กับผู้มาศึกษาดูงานได้เป็น 

อย่างดี

 3) จุดเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจ 
 หลังจากได้ลาออกจากงานกลับมาเริ่มต้นการเป็นเกษตรกร

เต็มตัวปี พ.ศ.2553 เกิดแรงบัลดาลใจจากการคิดนอกกรอบ ได้เข้า

ร่วมฝึกอบรม และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนว

พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้แรง

บันดาลใจว่าเริ่มจากสิ่งที่มี กลับมาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ปี พ.ศ.2553 ได้ไปศึกษาแนวพระราชดำาริ ณ.ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

จังหวัดนครนายก ได้พลังและเติมแรงบันดาลใจมาเต็มเปี่ยม กลับมา

เริ่มปรับปรุงพื้นที่ของตนเองด้วยการเติมความหลากหลายลงไป 

ในพืน้ทีส่วนผลไม ้และสวนกาแฟ หลงัจากนัน้ ป ีพ.ศ.2554 ไดท้ราบ

แนวคิดเรื่องธนาคารต้นไม้จากบ้านกำานันประวิทย์ ภูมิระวิ โดย 

คุณพงศา ชูแนม เป็นผู้บรรยาย หลังจากน้ันได้เริ่มเติมความ 

หลากหลายลงในสวนยางพารา โดยปลูกพืชตามชั้นการรับแสงและ

การใช้ประโยชน์ ตามลำาดับ เช่น ปลูกต้นไม้ จำาปาทอง สะเดา 

ตะเคียนทอง พะยอม ไข่เขียว ยางนา ฯลฯ และผลไม้ เช่น ทุเรียน 

จำานวนไม่ต่ำากว่า 50 ชนิด ในพื้นที่เพียง 5 ไร่ ร่วมกับยางพารา  

และพืชผักกินใบ พืชตัดยอด และผลไม้ชั้นล่าง มากกว่า 10 ชนิด 
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เช่น สละ กาแฟ เหลียง ผักหวานช้าง หมุย ปุด ออกดิบ เอื้อง 

ตัดดอก ดาหลา รวมถึงชั้นล่างยังมีพืชสมุนไพร ประเภท หัว เช่น 

กระวาน ไพล พร้าวนกคุม่ วา่นคา้งคาวดำา และเตมิเตม็ดว้ยพชืระบบ

นิเวศน์ เช่น หมากเม่า และอื่นๆ และท่ีน่าสนใจคือ สละอินโด  

ซึ่งคุณปุ๋ย(สุชัญญานมาศ สุขาพันธุ์) ปลูกในอกยางพารา จำานวน 

2 แถว จำานวน 400 ต้น อายุเพียง 3 ปี เริ่ม ได้รับผลผลิต แต่ยัง

ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับแปลงสมรม 

ตัวอย่างโครงสร้างพื้นที่สำารวจ 
ขนาด 10 x 18 เมตร
(ยาง 3 แถว อกยาง 3 ร่อง; 
180 ตารางเมตร)

ภาพที่ . . ..แสดงภูมิทัศน์  
สวนยางพารา ที่ถูกจัดวาง 
อย่างลงตัว 
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 จากภาพและข้อมูลข้างต้นมี ต้นยางพาราอายุ 15 ปี  

จำานวน 10 ต้น ความโต(เส้นรอบวง)เฉลี่ย 66 เซนติเมตร  

ขนาดเล็กสุด 30 เซนติเมตร โตสุด 84 เซนติเมตร (เล็กเกร็น 1 ต้น 

ตายไป 2 ต้น ถูกแทนที่ด้วยต้นไม้) ต้นไม้ยืนต้น จำานวน 12 ต้น 

อายุ 3-10 ปี 

 4) การจัดการและรายได้
 รายได้จากยางพาราเฉลี่ย ต่อปี 125,000 บาท นับวันกรีด

ต่อปี 180-250 วัน (ปี พ.ศ.2560 ได้ 250 วัน) เปอร์เซ็นน้ำายาง

สดอยู่ที่ร้อยละ 38-43 หน้ายางที่กรีด 1/5 ถึง 1/3 ของลำาต้น  

หรือ 15 เซนติเมตร ระยะเวลาการเว้นกรีด 5-6 วัน หยุด 1 วัน 

และหยุดวันฝนตก ตกกะปริบกะปรอยก็สามารถกรีดได้ การให้ปุ๋ย  

ใช้ปุ๋ยหมักทำาเอง เลิกใช้ปุ๋ยและสารเคมีตั้งแต่ปี 2553 ให้ปุ๋ยหมัก  

ปี พ.ศ.2553 ปี จำานวน 2 ตัน ปี พ.ศ.2557 จำานวน 2.5 ตัน  

และปี พ.ศ.2560 จำานวน 3 ตัน ใส่กระจายทั่วทั้งแปลง ลักษณะ 

การผลดัใบของยางพารา จะผลดัใบปลายเดือนมกราคม 1-2 สปัดาห์

ใบร่วง อีก 1-2 สัปดาห์ ใบจะเริ่มเต็ม ช่วงฤดูกาลผลัดใบไม่ได้หยุด

การกรีดแต่อย่างใด ข้อดีของการกรีดช่วงผัดใบคือการติดลูกของ

ยางพาราน้อยลงทำาให้การฟื้นตัวเร็ว และลักษณะความชื้นในพื้นท่ี 

ยังมี เห็นได้จากจากพืชชนิดอื่น ยังมีความเขียวสดและแตกใบอ่อน 

ลกัษณะทีเ่ป็นทีน่่าสงัเกตคอื แปลงนี ้ลกัษณะตน้ยางพารามคีวามสงู

ของกิ่งแรก 9-12 เมตร ซึ่งต่างจากแปลงอื่นๆ ซึ่งขนาดของลำาต้น 

เหตุมาจากความบังเอิญในการเปิดกรีดก่อนอายุที่พร้อมจะกรีดตาม

มาตรฐานทั่วไป คือการเปิดกรีดตอนอายุ 5 เนื่องจากความจำาเป็น

ด้านรายได้ ของเจ้าของสวน ทำาให้ต้นยางสละกิ่งลงมาจำานวนมาก 
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ทำาใหเ้กดิการเปิดพืน้ท่ีแสง จนทำาใหพ้ชืช้ันลา่งสามารถเจรญิเตบิโตได ้

ความโตต้นยางพาราเฉลี่ยโดยรวม 66 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 

30-84 เซนติเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับการเจริญเติบตามหลักเกณฑ์ของ

การมาตรฐานการเจริญเติบโตของต้นยางพารา โดยสถาบันวิจัยยาง

อายุ 6 ปี ความโตที่อยู่ในระดับสูงอยู่ที่ 52 เซนติเมตร เพราะการ

เจริญเติบหลังการกรีดจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง รายได้จาก

ผลผลิตอื่นๆ ขายกล้าพันธุ์ ไม้ยืนต้นที่มีเมล็ดพันธุ์จากในแปลง 

ประมาณปีละ 40,000 บาท เช่น กล้าไม้ตาเสือ ผักเหลียง กาแฟ 

ดาหลา ฯลฯ และยงัมพีชืผักท่ีแมค่า้มาเก็บเอง ปลีะประมาณ 30,000 

บาท เช่น ผักเหลียง ออกดิบ เป็นต้น และโดยรวมจากทั้งผืน 25 ไร่ 

ยงัมรีายไดห้ลักๆ ท่ียงัมรีายได้จากผลผลติ เชน่ ปาลม์ ปลีะ 140,000 

บาท สละอินโด ปีละ 50,000 บาท สตอ ลูกเนียง ปีละ 30,000 

บาท เหด็ ปีละ 90,000 บาท และยงัมรีายไดจ้ากการแปรปูผลติภณัฑ ์

จากพืชสมุนไพร และน้ำาผึ้ง อีกประมาณอีกประมาณปีละ 250,000 

บาท หากรายได้ต่อปีทั้งหมดประมาณ 760,000 บาท ซึ่งเป็น 

รายได้ที่ หากสอบถามถึงต้นทุน คุณปุ๋ยกล่าวว่าต้นทุนการผลิต

ทางการเกษตรไม่รวมค่าแรงเพราะเป็นแรงงานในครอบครัวทั้งสิ้น  

อยู่ที่ประมาณ 1% เท่านั้น เป็นความมั่นคงที่สามารถส่งถึงสมาชิก

ในครอบครัว พ่อแม่ พี่ น้อง ได้เป็นอย่างดี

 5) รายได้และการจัดการ
 รายได้จากยางพาราเฉลี่ย ต่อปี 125,000 บาท นับวันกรีด

ต่อปี 180-250 วัน (ปี พ.ศ.2560 ได้ 250 วัน) เปอร์เซ็นน้ำายาง

สดอยู่ที่ร้อยละ 38-43 หน้ายางที่กรีด 1/5 ถึง 1/3 ของลำาต้น  

หรือ 15 เซนติเมตร ระยะเวลาการเว้นกรีด 5-6 วัน หยุด 1 วัน 
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และหยุดวันฝนตก ตกกะปริบกะปรอยก็สามารถกรีดได้ การให้ปุ๋ย  

ใช้ปุ๋ยหมักทำาเอง เลิกใช้ปุ๋ยและสารเคมีตั้งแต่ปี 2553 ให้ปุ๋ยหมัก  

ปี พ.ศ.2553 ปี จำานวน 2 ตัน ปี พ.ศ.2557 จำานวน 2.5 ตัน  

และปี พ.ศ.2560 จำานวน 3 ตัน ใส่กระจายทั่วทั้งแปลง ลักษณะ 

การผลดัใบของยางพารา จะผลดัใบปลายเดือนมกราคม 1-2 สปัดาห์

ใบร่วง อีก 1-2 สัปดาห์ ใบจะเริ่มเต็ม ช่วงฤดูกาลผลัดใบไม่ได้หยุด

การกรีดแต่อย่างใด ข้อดีของการกรีดช่วงผัดใบคือการติดลูกของ

ยางพาราน้อยลงทำาให้การฟื้นตัวเร็ว และลักษณะความชื้นในพื้นท่ี 

ยังมี เห็นได้จากจากพืชชนิดอื่น ยังมีความเขียวสดและแตกใบอ่อน 

ลกัษณะทีเ่ป็นทีน่่าสงัเกตคอื แปลงนี ้ลกัษณะตน้ยางพารามคีวามสงู

ของกิ่งแรก 9-12 เมตร ซึ่งต่างจากแปลงอื่นๆ ซึ่งขนาดของลำาต้น 

เหตุมาจากความบังเอิญในการเปิดกรีดก่อนอายุท่ีพร้อมจะกรีด 

ตามมาตรฐานทั่วไป คือการเปิดกรีดตอนอายุ 5 เน่ืองจากความ

จำาเปน็ดา้นรายได ้ของเจา้ของสวน ทำาใหต้น้ยางสละกิง่ลงมาจำานวน

มาก ทำาให้เกิดการเปิดพื้นที่แสง จนทำาให้พืชชั้นล่างสามารถเจริญ

เติบโตได้ ความโตต้นยางพาราเฉลี่ยโดยรวม 66 เซนติเมตร ซึ่งมี

ขนาดตั้งแต่ 30-84 เซนติเมตร ซ่ึงเมื่อเทียบกับการเจริญเติบตาม

หลักเกณฑ์ของการมาตรฐานการเจริญเติบโตของต้นยางพารา  

โดยสถาบันวิจัยยางอายุ 6 ปี ความโตท่ีอยู่ในระดับสูงอยู่ท่ี  

52 เซนติเมตร เพราะการเจริญเติบหลังการกรีดจะมีอัตราการเจริญ

เติบโตที่ลดลง รายได้จากผลผลิตอื่นๆ ขายกล้าพันธุ์ ไม้ยืนต้นที่มี

เมล็ดพันธุ์จากในแปลง ประมาณปีละ 40,000 บาท เช่น กล้าไม้

ตาเสือ ผักเหลียง กาแฟ ดาหลา ฯลฯ และยังมีพืชผักที่แม่ค้ามา 
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เกบ็เอง ปลีะประมาณ 30,000 บาท เชน่ ผกัเหลยีง ออกดบิ เปน็ต้น 

และโดยรวมจากทั้งผืน 25 ไร่ ยังมีรายได้หลักๆ ที่ยังมีรายได้จาก

ผลผลิต เช่น ปาล์ม ปีละ 140,000 บาท สละอินโด ปีละ 50,000 

บาท สตอ ลูกเนียง ปีละ 30,000 บาท เห็ด ปีละ 90,000 บาท 

และยังมีรายได้จากการแปรูปผลิตภัณฑ์ จากพืชสมุนไพร และน้ำาผึ้ง 

อกีประมาณอกีประมาณปลีะ 250,000 บาท หากรายไดต้อ่ปทีัง้หมด

ประมาณ 760,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ท่ี หากสอบถามถึงต้นทุน 

คุณปุ๋ยกล่าวว่าต้นทุนการผลิตทางการเกษตรไม่รวมค่าแรงเพราะ 

เปน็แรงงานในครอบครัวทัง้ส้ิน อยูท่ีป่ระมาณ 1% เทา่น้ัน เปน็ความ

มั่นคงที่สามารถส่งถึงสมาชิกในครอบครัว พ่อแม่ พี่ น้อง ได้เป็น

อย่างดี

 6) การขยายผลสู่ชุมชนและสังคม
 คุณปุ๋ย (สุชัญญานมาศ สุขาพันธุ์) เป็นเกษตรกรต้นแบบ 

ที่โดดเด่นในจังหวัดกระบี่ จนสามารถเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียงตำาบลดินอุดม และขยายผลเป็นเครือข่ายสู่ชุมชนข้างเคียง 

ได้นำารูปแบบปฏิบัติเป็น แปลงต้นแบบ อีกหลายแปลงในอำาเภอ 

ลำาทับ และยังได้นำาแนวคิดการปลูกต้นไม้ในสวนยางไปนำาเสนอต่อ

เวทีต่างๆ ทุกครั้งท่ีถูกเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างแรง

บนัดาลใหก้บักลุม่คน หนว่ยงาน หรือองคก์รตา่งๆ เสมอ จนปจัจบุนั

กลายเปน็แหลง่เรียนรู้ และเป็นสถานท่ีฝึกอบรมวถิเีกษตร ให้กบัหลาย

หน่วยงาน หลายๆ องค์กร เช่น เกษตรและสหกรณ์ พัฒนาชุมชน 

โครงการคนกลา้คนืถิน่ เอกชน สถานศกึษา ฯลฯ บุคคล และเยาวชน 

เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ประมาณปีละ 1,000 คน 
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ตารางแสดงข้อมูลตัวอย่างต้นที่เก็บในตัวอย่างพื้นที่สำารวจ
ขนาด 10x18 เมตร (180 ตารางเมตร)

ยาง 3 แถว ต้นไม้ 3 แถว

ต้น
ที่

ชนิดไม้ อายุ 
(ปี)

เส้น
รอบวง 
(ซ.ม.)

ต้น
ที่

ชนิดไม้ อายุ 
(ปี)

เส้น
รอบวง 
(ซ.ม.)

1 ยางพารา 15 70 12 นน 3 16

2 ยางพารา 15 30 13 สะเดาเทยีม 10 82

3 ยางพารา 15 70 14 ยางพารา 15 72

4 ยางพารา 15 84 15 ยางพารา 15 46

5 สะเดาเทียม 3 47 16 ยางพารา 15 77

6 ตะเคยีนทอง 2 - 17 ยางพารา 15 76

7 สะเดาเทียม 3 26 18 จำาปาทอง 4 26

8 พะยอม 2 - 19 ไข่เขียว 4 20

9 ยางพารา 15 68 20 มะฮอกกานี 3 19

10 ยางพารา 15 75 21 เงาะ 3 20

11 จำาปาทอง 3 32 22 สะเดาเทยีม 3 36

ภาพแสดงลำาดับชั้นของพืชประเภทกินใบ (ชั้นที่ 2)
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ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นที่
180 ตารางเมตร

เทียบเคียง
พื้นที่ 1 ไร่

เทียบเคียง
5 ไร่

ปริมาตรไม้
11.9 

ลูกบาศก์เมตร
105.7 

ลูกบาศก์เมตร 
528

ลูกบาศก์เมตร 

ปริมาณ
เก็บกักคาร์บอน

5.7
ตันคาร์บอน

50.6
ตันคาร์บอน

253
ตันคาร์บอน

ปรมิาณการดูดซับ
คาร์บอนได-
ออกไซด์ 

20.8
ตันคาร์บอน

185.4
ตันคาร์บอน

927.2
ตันคาร์บอน

ปริมาณ
การปลดปล่อย
ออกซิเจน 

15.1
ตันออกซิเจน

134.7
ตันออกซิเจน

673.5
ตันออกซิเจน

มูลค่าไม้
รวมไม้ยางพารา

13,326 บาท 
(ยางพารา 
9,026 บาท 
ต้นไม้ 4,300 

บาท) 

 118,453 
บาท 

592,266 
บาท

 จากตารางจะเห็นด้านมูลค่า และคุณค่าทางระบบนิเวศน์  

ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบออกมาเปน็มลูคา่ดา้นเศรษฐกจิ ซึง่เมือ่เทียบ

เคียงต่อพื้นที่ ต่อไร่ จะเห็นการเกิดมูลค่าด้านเศรษฐศาสตร์ 

สิง่แวดลอ้ม หากเกบ็ขอ้มลูดา้นมลูคา่ทางระบบนิเวศน์อย่างละเอยีด

จะเห็นถึงความมั่นคงและยั่งยืนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
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4. ร่างข้อเสนอเรื่อง เกษตรกรรม
 เพื่อสุขภาพ: สวนยาง พืชร่วมยาง 
 ขา้ว ธนาคารตน้ไม ้ตำาบลบรูณาการ 
 และความมัน่คงทางอาหาร ป ี2561

4.1 ประเด็นการปลูกยางพารา
 1) ให้รัฐบาลยอมรับสิทธิการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของ

เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อให้เกษตรกร

ชาวสวนยางทีไ่มม่เีอกสารสิทธิส์ามารถใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิไดถ้กูตอ้ง

ตามกฎหมาย

 2) ใหก้ารยางแหง่ประเทศไทย ทำาตามเจตนารมณพ์ระราช-

บัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นคนกรีดยางได้ตามมาตรา 4 โดยไม่ต้อง

มีเอกสารสิทธิ์ และในประเด็นสวัสดิการ ตามมาตรา 49(5) ให้มี 

เป้าหมายอยู่ที่การสร้างสังคมสวัสดิการ 

 3) ประกาศอธิปไตยชาวสวนยาง ด้วยแนวทางการทำา  

“สวนยางยั่งยืน”

 4) สนบัสนนุเกษตรกรชาวสวนยางการจดัทำาแผนแมบ่ทแบบ

มีส่วนร่วมว่าด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ชาวสวนยางเพื่อสุขภาวะที่ดี และจัดทำายุทธศาสตร์สวนยางอินทรีย์ 

บรรจุในแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ชาติ
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 5) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา นักวิชาการ เกษตรกรและ

ชุมชนชาวสวนยาง ทำาการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม 

เพื่อรับใช้ชาวสวนยาง และให้ดูแลสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ 

ลูกหลานชาวสวนยาง ในกรณีวิกฤติราคายางตกต่ำา

 6) คณะทำางานสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัด 

ภาคใต้และสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 

จะติดตามและนำาแนวทางต่างๆ ไปดำาเนินการพัฒนากระบวนการ 

ยกระดบัคณุภาพชีวติในพืน้ท่ี โดยจะนำากลบัมาเสนอในวาระพจิารณา

ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ภายใน 2 ปี เพื่อกำาหนดเป็นธรรมนูญ

สุขภาวะชาวสวนยาง ต่อไป

 

4.2 ประเด็นการปลูกข้าว
 1) รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกรปลูกและผลิต

ข้าวพื้นบ้านเพื่อบริโภคเอง

 2) ภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมการตลาด เกษตรอินทรีย์ 

อย่างเป็นรูปธรรม ในทุกๆชุมชน เช่นการเข้าถึงของเกษตรและ 

ผูบ้รโิภค โดยตรง โดยทีผู่บ้รโิภคมัน่ใจไดว้า่จะได้พชืผักท่ีท้ังสดสะอาด

และปลอดภัยในการบริโภค ส่วนเกษตรกรก็สามารถมั่นใจได้ว่า  

พืชผักที่ปลูกสามารถขายได้ราคาที่ดีและขายได้แน่นอน

 3) ให้เกษตรกร ที่ปลูกพืชอินทรีย์ สามารถเข้าถึงมาตรฐาน

การรับรองความปลอดภัยหรือมาตรฐาน GAP ได้ ง่ายขึ้นโดยที่ 

ไม่ต้องเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ แต่ยังคงมาตรฐาน คุณภาพในการ

ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมทุกประการ
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4.3 ประเด็นการทำาประมง
 1) การขยายพื้นที่เขตอนุรักษ์สัตว์น้ำาในเขตลุ่มน้ำาทะเลสาบ

เพิ่มขึ้น เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำาอย่างยั่งยืน

 2) ให้กรมประมงจัดกำาลังในการออกตรวจตราในเขตพื้นที่

อนุรักษ์สัตว์น้ำาเพิ่มขึ้น 

 3) มีการออกข้อบังคับห้ามใช้เครื่องมืออวนรุน เครื่องมือ

ทำาลายล้าง ในการทำาประมง

 

4.4 ปาล์มน้ำามัน
 ให้รัฐบาลเร่งพิจารณาออก พ.ร.บ.ปาล์มน้ำามัน เพื่อให้ 

การบริหารจัดการปาล์มน้ำามันอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในทุกมิติ

 

4.5 ธนาคารต้นไม้
 รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง  

ทั้งน้ีรัฐต้องมีมาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างความหลากหลาย 

ในพื้นที่เกษตรให้สมดุลนิเวศและเป็นพื้นที่ผลิตอาหารสุขภาพ 

อย่างยั่งยืน เช่นการรับรองมูลค่าต้นไม้ให้เป็นทรัพย์สิน ส่งเสริม

สนับสนุนด้านอื่น
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ภาคผนวก

1. การทำาสวนยาง
กรณีศึกษา: นายสุพรชัย จันทร์ทับ

ผักเหมียง

ลังเลี้ยงผึ้ง

พริกไทย

ผักสวนครัว

คอกเลี้ยงไก่
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ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

กรณีศึกษา: นายสุวิทย์ อินทรปัตย์

เพาะเห็ดฟางในร่องปาล์ม ล้างซังปาล์ม

ทุเรียนในสวนยาง

2. การทำาสวนปาล์มน้ำามัน
กรณีศึกษา: นายธนเทพ กมศิลป์

แปลงเพาะหมาก พริกไทยร่วมกับต้นไม้ มะพร้าว
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ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

3. การปลูกข้าว
กรณีศึกษา: กลุ่มข้าวไร่เขาโร

ผลผลิตข้าวไร่

กรณีศึกษา: บ้านพอเพียงสวนสมรม คงสังข์

กุ้งแม่น้ำาที่เลี้ยงในนา
อายุประมาณ 3 เดือนนิดๆ

แอ่งน้ำาลึกในแปลงนา
สำาหรับให้สัตว์น้ำามากินอาหาร
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ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนชมรมสื่อแห่งปัญญา
พัฒนาเกษตรยั่งยืน (วิชชาลัยรวงข้าว)

ข้าวสังข์หยดพัทลุง นาหลังน้ำาลด อายุปักดำา 44 วัน

โรงเรือนการผลิต

กรณีศึกษา: กลุ่มศูนย์สาธิต
วิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์
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ธนาคารต้นไม้ ตำาบลบูรณาการ และความมั่นคงทางอาหาร

กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

โรงสี GMP

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

4. การทำาประมง
 กรณีศึกษา: กลุ่มประมงพื้นบ้านตำาบลเชิงแส

การเลี้ยงปลาในกระชัง วิถีประมงพื้นบ้าน
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5. ธนาคารต้นไม้รูปแบบ ต้นไม้ในสวนยางพารา 
 สวนปาล์มน้ำามัน สวนผลไม้ และในนาข้าว
 กรณีศึกษา: เครือข่ายธนาคารต้นไม้

กรณีศึกษา: กลุ่มอนุรักษ์ฟาร์มทะเลบ้านท่าเสา

ปล่อยพันธุ์ปลาในเขตอนุรักษ์ นักศึกษาร่วมเรียนรู้ในชุมชน
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กรณีศึกษากรณีนาข้าวกับต้นไม้:
นางจุฑารัตน์ ศรียาเทพ 

ภาพที่....ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ทั้งหมด
(เครดิตภาพ:แคลน่า แก้วสมศรี)

ภาพที่.. ต้นข้าวในแปลงนาปัจจุบัน
(กุมภาพันธ์ พศ.2561)
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กรณีตัวอย่างการปลูกต้นไม้ในสวนปาล์ม: 
 นางบุญเฝ้า ศรีสุวรรณ

ภาพที่....แสดงแผนผังโครงสร้างการปลูกต้นไม้ในสวนปาล์ม 
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ภาพที่...แสดงรูปแบบความหลากหลายของพืชในพื้นที่ 

กรณีศึกษา: นางจินตนา ไพบูลย์
(วิถีจินตนา 1 ไร่พอเพียง)
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ภาพที่...แสดงโครงสร้างนิเวศพื้นที่เกษตร
แปลงตัวอย่าง 400 ตารางเมตร
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