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สวนยางพาราแบบวนเกษตรในจังหวัดตรัง
Rubber agroforestry systems in Trang province
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บทคัดย่อ: การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการท�ำสวนยางพาราวนเกษตรในจังหวัดตรัง ท�ำการ
ศึกษาทุกอ�ำเภอในจังหวัดตรัง ประชากรศึกษาคือ เกษตรกรที่ทำ� สวนยางแบบวนเกษตร ท�ำการคัดเลือกโดย
การสุม่ ตัวอย่างแบบลูกโซ่ จ�ำนวนตัวอย่างศึกษา 46 ครัวเรือน ท�ำการเก็บข้อมูลจ�ำนวนเกษตรกรและจ�ำนวน
สวนยางแบบวนเกษตรกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผูร้ ูใ้ นชุมชน และจากการแนะน�ำของประชากรศึกษาที่
มีลกั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน เก็บข้อมูลองค์ประกอบของสวนยางแบบวนเกษตรโดยใช้แบบสอบถาม ในเดือนสิงหาคม
– ธันวาคม พ.ศ. 2561 จากการศึกษาพบว่า จังหวัดตรังมีรูปแบบสวนยางแบบวนเกษตรคือ สวนยางพารา
ร่วมกับไม้ผล สวนยางพาราร่วมกับไม้ใช้สอย สวนยางพาราร่วมกับผัก สวนยางพาราแบบผสมผสาน และ
สวนยางพาราร่วมกับกาแฟ ซึง่ พบว่าพืน้ ที่ท่ีดอนพบการท�ำสวนยางแบบวนเกษตรมากที่สดุ คือ 386.45 ไร่
ขณะที่อำ� เภอหัวยอด มีการท�ำสวนยางพาราแบบวนเกษตรมากที่สดุ คือ 167.67 ไร่ และสวนแบบยางพารา
วนเกษตรที่ชาวจังหวัดตรังปลูกมากที่สดุ คือสวนยางพาราแบบผสมผสาน 186.12 ไร่ รองลงมาคือ สวน
ยางพาราร่วมกับไม้ผล 139.34 ไร่ และสวนยางพาราร่วมกับไม้ใช้สอย 65.00ไร่
ค�ำส�ำคัญ: ไม้ใช้สอย, ไม้ผล, ผัก ป่ าไม้
ABSTRACT: The objective of this research was to identify rubber agroforestry in Trang province.
The study was conducted in all districts in Trang province. The population studied was farmers who
are the owner of rubber agroforestry plantation selecting by a snowball sampling method. The samples
were 46 households. Data were also collected from government officials and people in the community
who could recommend the similar cases. Data were collected by using a structured questionnaire
about components of rubber agroforestry plantations in the period August - December 2018. The
study found that Trang province has 5 types of rubber agroforestry plantations, namely rubber with
fruit tree, rubber with timber tree, rubber with vegetable, rubber with mixed crops and rubber with
coffee. Most of rubber agroforestry were found in high land, 386.45 rai, while Huai Yod district had
highest area of the rubber agroforestry, 167.67 rai. Most of farmers grew rubber with mixed crops
186.12 rai, followed by rubber with fruit trees 139.34 rai and rubber with timber trees 65.00 rai.
Keywords: timber tree, fruit tree, vegetable, agroforestry
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บทน�ำ
ยางพาราเข้ามาปลูกในภาคใต้ของประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2442 โดยใช้พนั ธุพ์ ืน้ เมือง มีการปลูก
เป็ นลักษณะป่ ายาง โดยปล่อยให้พรรณพืชอืน่ ขึน้ ร่วม
ยางตามธรรมชาติ ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2503 ส�ำนักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง (ปั จจุบนั เป็ นการ
ยางแห่งประเทศไทยหรือ กยท.) ได้เข้ามาส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว
แทนการปลูกยางแบบป่ า ท�ำให้ยางพารากลายเป็ น
พืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็ น
จ�ำนวนมาก ส่งผลให้พืน้ ที่ปลูกเพิ่มขึน้ (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2549) จนประเทศไทยกลาย
เป็ นผูส้ ง่ ออกติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ซึง่ พบว่า ใน
ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพนื ้ ทีป่ ลูกยางพารา 23.33
ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 29.91 ของพืน้ ทีป่ ลูกยางพารา
ทัง้ โลก (พืน้ ที่ปลูกยางพาราทัง้ โลก 77.98 ล้านไร่)
ปั จจุบนั ลักษณะการปลูกยางพาราในประเทศไทย
ประมาณร้อยละ 90 เป็นสวนยางพาราเชิงเดีย่ ว (สมาคม
ยางพารา, 2558) ภูมิภาคที่มีการปลูกยางพารามาก
ที่สดุ คือภาคใต้ จ�ำนวน 14.71 ล้านไร่ (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) จากผลพวงทางเศรษฐกิจ
โลกทีต่ กต�ำ่ รัฐบาลพยายามเข้ามาพยุงราคายางพารา
ตัง้ แต่ตน้ ปี งบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้นมา แต่
ราคายางยังไม่กระเตือ้ งขึน้ ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวน
ยางได้รบั ความเดือดร้อน โดยเฉพาะเกษตรกรทีป่ ลูก
ระบบยางเชิ ง เดี่ ย วและเป็ นเกษตรกรรายย่ อ ย
(ปราโมทย์ , 2558) จึงท�ำให้เกษตรบางรายตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนระบบการท�ำสวนยางพาราเป็ นแบบวน
เกษตรซึง่ เป็ นทางเลือกหนึง่ ในการสร้างรายได้ อีก
ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยรัก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพ
(Longpichai, 2012) ซึง่ จากการลงพืน้ ที่ของเจ้า
หน้าที่ กยท. จังหวัดตรัง พบว่าเริม่ พบเจอการปรับ
เปลี่ยนรู ปแบบการท�ำสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว
เป็ นแบบวนเกษตร และทาง กยท. จังหวัดตรัง ยัง
ไม่มีฐานข้อมูลของสวนยางพาราแบบวนเกษตร ดัง
นัน้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงท�ำการส�ำรวจรู ปแบบการ
ท�ำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในจังหวัดตรัง ซึง่ ยัง
ไม่มผี ศู้ กึ ษามากก่อน ข้อมูลทีไ่ ด้สามารถใช้เป็ นข้อมูล

พืน้ ฐานของการท�ำสวนยางพาราแบบวนเกษตรใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน�ำ
ไปขยายผลในการสร้างระบบการจัดการสวนยางพารา
แบบวนเกษตรให้มี ทั้ง คุ ณ ค่ า และมูล ค่ า ส�ำ หรับ
เกษตรกรผู้ท่ี คิ ด ริเ ริ่ม สร้า งสวนยางพาราแบบวน
เกษตรในอนาคต
วิธีการศึกษา
1. การเลือกพืน้ ทีก่ ารศึกษา ท�ำการเลือกอ�ำเภอ
ทุกอ�ำเภอในจังหวัดตรังแบบเจาะจง (purposive
selection) จากนัน้ แบ่งเขตพืน้ ที่ตามระดับความ
สูงของพืน้ ที่ (กนกพร และคณะ,2553) ออกเป็ น 3
พืน้ ที่ ซึง่ บางอ�ำเภออาจมีลกั ษณะพืน้ ทีต่ า่ งกันไป คือ
พืน้ ที่สงู มีระดับความสูงของพืน้ ที่ 80 – 500 เมตร
และมีความลาดของพืน้ ที่มากกว่า 20 องศา ขึน้ ไป
ประกอบด้วยอ�ำเภอรัษฎา ห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว
ปะเหลียน และห้วยยอด พืน้ ที่ดอน มีระดับความสูง
ของพืน้ ที่ 20 – 80 เมตร และมีความลาดของพืน้ ที่
มากกว่า 0-20 องศา ขึน้ ไป ประกอบด้วยอ�ำเภอ
ห้วยยอด เมือง วังวิเศษ ย่านตาขาว หาดส�ำราญ
และปะเหลียน และพืน้ ที่ลมุ่ มีระดับความสูงของ
พืน้ ที่ 0 – 20 เมตร และมีความลาดของพืน้ ทีม่ ากกว่า
0-5 องศา ขึน้ ไป ประกอบด้วยอ�ำเภอหาดส�ำราญ
กันตัง สิเกา และปะเหลียน
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ท�ำการเลือกกลุม่
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
เป็ นเกษตรกรที่ทำ� อาชีพสวนยางพาราแบบวนเกษตร
และเป็ น เจ้า ของสวนยางพาราแบบวนเกษตรที่ มี
พืน้ ที่อยูอ่ าศัยในจังหวัดตรัง จากนัน้ ท�ำการส�ำรวจ
ตัว อย่า งแบบกระจายทั่ว ทั้ง จัง หวัด ตามเขตพื น้ ที่
ศึกษาและสุม่ แบบลูกโซ่ (Snowball selection) ได้
จ�ำนวนเกษตรกรที่ทำ� สวนยางแบบวนเกษตรทัง้ หมด
46 ราย
3. การเก็บข้อมูล ท�ำการเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยสอบถาม
บุคคลส�ำคัญจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การยาง
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเกษตรในระดับสาขา ผูน้ ำ�
ชุมชนผูม้ ีประสบการณ์เครือข่ายผูท้ ำ� สวนยางพารา
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แบบวนเกษตร ผูร้ ูใ้ นชุมชนนัน้ ๆ และจากการแนะน�ำ
ของประชากรศึกษาที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน เพื่อให้
ข้อมูลเชิงปริมาณจ�ำนวนสวนยางพาราแบบวนเกษตร
จ�ำ นวนเกษตรกรเจ้า ของสวนยางแบบวนเกษตร
และที่ตงั้ ของสวนยางแบบวนเกษตร เกณฑ์ในการ
เลือกสวนยางแบบวนเกษตรในเบือ้ งต้นคือเป็ นสวน
ยางเปิ ดกรีดที่มีพืชร่วมกระจัดกระจายทั่วทั้งสวน
หรือมีพืชร่วมบางสวนคิดเป็ นร้อย 80 ของพืน้ ที่ตาม
ขอบเขตที่ปรากฏพืชร่วม จากนัน้ ท�ำการสอบถาม
เกษตรกรเจ้าของสวนยางพาราแบบวนเกษตรโดย
ใช้แบบสอบถาม (structured questionnaire) ซึง่ มี
ประเด็นสอบถาม เช่น ประวัตกิ ารท�ำสวนยาง การ
ถือครองที่ดนิ องค์ประกอบของสวนยางพาราแบบ
วนเกษตร ได้แก่ ต�ำแหน่งที่ตงั้ สวน เนือ้ ที่ปลูกยาง
และพืชร่วม ระยะปลูกยางและพืชร่วม พันธุย์ างพารา
ชนิดพืชร่วม จ�ำนวนต้น ปี ท่ีปลูก ช่วงเวลาการปลูก
ชัน้ เรือนยอด เป็ นต้น
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากแบบสอบถาม เพือ่ จ�ำแนกประเภทของสวนยางพารา
แบบวนเกษตรโดยใช้ช นิ ด ของพื ช ร่ว มเป็ น เกณฑ์
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และค่าร้อยละ
และข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ
น�ำมาอธิบายร่วมในผลการศึกษา
ผลและวิจารณ์
ประเภทการท� ำ สวนยางแบบวนเกษตรใน
จังหวัดตรัง
จากการศึกษา พบว่า สวนยางพาราแบบวนเกษตร
ในจังหวัดทีส่ ำ� รวจพบ จ�ำนวน 47 สวน จาก 46 ครัวเรือน
(มี 1 ครัวเรือน มีจำ� นวน 2 สวน) สามารถจ�ำแนก
ออกเป็ น 5 ประเภทคือ 1. สวนยางพาราร่วมกับไม้ผล
2. สวนยางพาราร่วมกับไม้ใช้สอย 3. สวนยางพารา
ร่วมกับผัก 4. สวนยางพาราแบบผสมผสาน และ 5.
สวนยางพาราร่วมกับกาแฟ ซึง่ พบว่าสวนยางพารา
ทุกประเภทพบการกระจัดกระจายในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ โดย
พบการกระจายในพืน้ ที่ดอนมากสุด 43 สวน เนือ้ ที่
จ�ำนวน 386.45 ไร่ ส่วนใหญ่เป็ นสวนแบบยางพารา
ผสมผสานมากที่สดุ รองลงมาคือพืน้ ที่สงู จ�ำนวน 4
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สวน เนือ้ ที่จำ� นวน 45.00 ไร่ และพืน้ ที่ลมุ่ จ�ำนวน 1
สวน เนือ้ ที่จำ� นวน 3.00 ไร่ ตามล�ำดับ (Table 1)
ขณะที่การกระจายตัวของสวนยางแบบวนเกษตร
ตามอ�ำเภอทัง้ 8 อ�ำเภอ ของจังหวัดตรังพบว่า อ�ำเภอ
ห้วยยอด มีการท�ำสวนยางพาราร่วมกับไม้ผลมาก
ที่สดุ อ�ำเภอรัษฎา มีการท�ำสวนยางพาราแบบผสม
ผสานมากที่สดุ อ�ำเภอย่านตาขาว อ�ำเภอปะเหลียน
และอ�ำเภอวังวิเศษ พบการท�ำสวนยางพาราร่วมกับ
ผัก และสวนยางพาราแบบผสมผสาน ในจ�ำนวนที่
ใกล้เคียงกัน อ�ำเภอหาดส�ำราญพบ สวนยางพารา
ร่วมกับไม้ผล อ�ำเภอกันตังพบ สวนยางพาราแบบ
ผสมผสาน อ�ำเภอเมืองตรังพบ สวนยางพาราแบบ
ผสมผสาน และสวนยางพาราร่วมกับกาแฟ ส่วน
อ�ำเภอสิเกาและอ�ำเภอนาโยงไม่พบสวนยางพารา
แบบวนเกษตรเลย (Figure 1) เห็นได้วา่ สวนยางพารา
แบบวนเกษตรในจังหวัดตรังที่พบส่วนใหญ่ พบใน
พืน้ ที่ดอน ซึง่ เป็ นพืน้ ที่ติดกับเทือกเขาบรรทัด น�ำ้ ไม่
ท่วมถึง และเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีสภาพบรรยากาศชุม่ ชืน้ จึง
เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชหลากหลายชนิด
บริ เ วณนี ้จึ ง พบความหลากหลายของสวนแบบ
ยางพารา ซึง่ ในการศึกษานีม้ ีความคล้ายกับการ
ศึกษาของ Penot et al. (2016) ที่ทำ� การศึกษาที่
จังหวัดพัทลุง พบว่า สวนยางพาราแบบวนเกษตร
แบ่งเป็ น 5 ประเภท คือ สวนยางพาราร่วมกับผักเหลี
ยง สวนยางพาราร่วมกับไม้ผลและผักเหลียง สวน
ยางพาราร่วมกับไม้ใช้สอย สวนยางพาราร่วมกับไม้
ผล ผักเหลียง และไม้ใช้สอย สวนยางพาราร่วมกับ
การปศุสตั ว์ และพืชชนิดอื่นๆ ซึง่ การศึกษานีไ้ ม่พบ
ว่าจังหวัดตรังมีสวนยางพาราร่วมกับการปศุสตั ว์
ชนิดและลักษณะการปลูกพืชร่วมยาง
ชนิ ด ของพื ช ร่ ว มในแต่ ล ะประเภทของสวน
ยางพาราแบบวนเกษตร พบว่า สวนยางพาราร่วม
กับไม้ผล พบชนิดไม้ผลได้แก่ สละอินโด (Calamus
salakka Willd. ex Steud) มังคุด (Garcinia
mangostana L.) ลองกอง (Lansium domesticum
L.) ทุเรียน (Durio zibethinus L.) สละ (Salacca
wallichiana Mart ) และสละเนินวงศ์ (Salacca
edulis Reinw) สวนยางพาราร่วมกับไม้ใช้สอย
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Table 1 Rubber based agroforestry type in Trang province
Rubber base agroforestry type
Type1: Rubber with fruit tree
Type2: Rubber with timber tree
Type3: Rubber with vegetable
Type4: Rubber with mixed crop
Type5: Rubber with coffee
Total

Note: nf= not found

Hill land
No.
hh.
4
nf
nf
nf
nf
4

No.
plot
4
nf
nf
nf
nf
4

Area
(rai)
45
nf
nf
nf
nf
45

Upland
No. No.
hh. plot
13 13
3
5
5
55
16 16
4
4
41 43

Area
(rai)
94.34
65
19.00
187.01
21.10
386.45

Lowland
No. No.
hh. plot
nf
nf
nf
nf
1
1
nf
nf
nf
nf
1
1

Figure 1 Distribution of rubber based agroforestry type in Trang province

Area
(rai)
nf
nf
3.00
nf
nf
3.00
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ได้แก่ กระถินเทพา (Acacia mangium) ตะเคียนทอง
(Hopea odorata) ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus)
ไม้สกั (Tectona grandis) และ ต�ำเสา (Fagraea
fragrans Roxb.) สวนยางพาราร่วมกับผัก ได้แก่
ผักเหลียง (Gnetum gnemon) และ ไผ่ (Bambusa
multiplex (Lour.) Raeusch) สวนยางพาราแบบ
ผสมผสาน ได้แก่ ชนิดพืชร่วมในสวนยางแบบวน
เกษตรต่างๆ ปลูกรวมกันในสวนเดียวกัน และสวน
ยางพาราร่วมกับกาแฟ โรบัสต้า (Coffea robusta
L.) โดยพบว่า สวนยางที่ปลูกร่วมกับไม้ผลและไม้
ใช้สอย ในแปลงเดียวกันมีพืน้ ที่ปลูกมากสุดแต่มี
จ�ำนวนสวนน้อย (3 สวน จ�ำนวน 60.2 ไร่) รองลงมา
คือ สวนยางพาราร่วมกับลองกองมีจำ� นวนสวนและ
พืน้ ที่มาก (6 สวน จ�ำนวน 47 ไร่) และสวนสวนยางที่
ปลูกผสมไม้ผล ไม้ใช้สอย และผักในแปลงเดียวกัน
มีพืน้ ที่ปลูกมากสุดแต่มีจำ� นวนสวนน้อย (3 สวน
จ�ำนวน 45 ไร่) (Table 2) จากผลการศึกษานีช้ ีใ้ ห้
เห็นถึงพืชร่วมที่อาจก่อให้เกิดรายได้ทงั้ ในปั จจุบนั
และในอนาคต คือไม้ผล ผักเหลียง และไผ่ เป็ นพืช
อาหารและสร้างได้ในแต่ละปี ซึง่ สอดคล้องกับ Penot
et al (2016) ที่กล่าวว่า สวนยางที่ปลูกร่วมกับไม้ผล
และผักเหลียง ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรสูงกว่า
การท�ำสวนยางเชิงเดี่ยวและสวนยางแบบวนเกษตร
แบบอืน่ ขณะทีไ่ ม้ใช้สอยทีป่ ลูกร่วมยางเป็ นพืชทีเ่ ป็ น
แหล่งรายได้สำ� คัญของเกษตรกร เมือ่ ไม้ใช้สอยเหมาะสม
ในการตัด โค่ น หรื อ เมื่ อ เกษตรกรประสบปั ญ หา
ยางพาราตกต�่ำหรือค่าแรงภาคเกษตรสูงขึน้ สิ่งเหล่า
นีช้ ีใ้ ห้เห็นมิติทางเศรษฐศาสตร์ (Jongrungort and
Thungwa, 2014) ส่วนระยะการปลูกพืชร่วมพบว่า
พื ช ร่ว มยางพารามี รู ปแบบการปลูก แบบเป็ นแถว
เป็ นแนวหรือเป็ นระบบ และปลูกแบบไม่เป็ นแถวเป็ น
แนวหรือไม่เป็ นระบบ โดยพบว่า พืชที่มีทรงพุ่ม
ขนาดเล็กถึงทรงพุม่ ขนาดกลาง เช่น ผักเหมียง สละ
ไผ่ กาแฟ ไม้ใช้สอยทุกชนิด มีระยะปลูกต�่ำสุด 2x2
เมตร จนถึงระยะปลูกห่างสุด 5x5 เมตร ส่วนไม้ผล
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มักปลูกระยะห่า งคื อตั้ง แต่ร ะยะปลูก 5x5 เมตร
จนถึงระยะปลูกห่างสุด 10x10 เมตร แต่ก็ไม่เสมอ
ไป และพบว่าสวนยางพาราแบบผสมผสานมักปลูก
แบบไม่เป็ นระบบเป็ นส่วนใหญ่ (Table 2)
ส�ำหรับช่วงเวลาการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา
พบว่าสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ช่วงคือ ปลูกก่อน
ยางพารา ปลูกพร้อมกับยางพารา และปลูกหลัง
ยางพารา จากข้อมูลส่วนใหญ่ปลูกหลังยางพารา
4-17 ปี โดยพบว่า พืชร่วมที่ปลูกก่อนยางพาราส่วน
ใหญ่เป็ นไม้ผลคือ มังคุด ลองกอง และทุเรียน ส่วน
ลูกเนียง (Archidendron pauciflorum) ปลูกใน
สวนยางพาราแบบผสมผสาน ส่วนพืชที่ปลูกพร้อม
กับสวนยาง ได้แก่ สละอินโด มังคุด กาแฟ และไผ่
และชนิดพืชทีป่ ลูกหลังปลูกยางพาราได้แก่ สละอินโด
มังคุด ลางสาด ทุเรียน สละ สละเนินวงศ์ กระถิน
เทพา ตะเคียนทอง ประดู่ ไม้สกั ต�ำเสา ผักเหลียง
สะตอ กาแฟ และพืชสมุนไพร โดยพบว่า ผักเหลียง
และพืชสมุนไพร สามารถปลูกหลังยางพาราได้ 1517 ปี ส่วนไม้ผลอยูท่ ่ี 9 ปี ขณะที่ไม้ใช้สอยมากกว่า
พืชอื่นคือ 21 ปี (Table 3) ส�ำหรับการศึกษานีช้ นิด
ของพืชร่วมที่สามารถอยู่ได้ยาวนานคู่กบั ต้นยางได้
ยาวนานคือประเภทไม้ใช้สอย ได้แก่ ต�ำเสา ไม้สกั
ประดู่ และตะเคียนทอง ขณะที่การเจริญเติบโตของ
เส้นรอบวงของต้นยางพาราที่ระดับความสูง 140
เซนติเมตร ในสวนที่มีพืชร่วมยาง พบว่า ยางพารา
แบบวนเกษตรทุกประเภท ไม่ส่งผลต่อขนาดเส้น
รอบวง (Table 3) แต่บางสวนที่ปลูกหลังจากปลูก
ยางพารามากว่า10 ปี อาจมีผลต่อชนิดพืชร่วม
พนัส และสมยศ (2537) กล่าวว่า การปลูกลองกอง
ระหว่างแถวยางพาราอายุ 2 ปี (8x5 และ 8x2.5
เมตร) เมื่อยางอายุ 5 ปี การเจริญเติบโตชองเส้น
รอบวงของต้น ยางพาราที่ ป ลูก เชิ ง เดี่ ย วและปลูก
ร่วมกับลองกองมีคา่ ไม่ตา่ งกัน แต่พบว่าลองกองที่
ร่วมยางพาราเจริญเติบโตช้ากว่างลองกองที่ปลูก
เชิงเดี่ยว
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Table 2 Planting system of associated plant in rubber based agroforestry
Common
name

Associated plant
/Scientific name

No.Plot/area
(rai)

Non-systematic planting
Spacing
No.
Plot/area
(rai)

3 (20.00)

nf

5x5 6x6, 7x7, 8x8, 9x9 5 (32.79)

nf

5x5, 6x6 7x7, 8x8

6 (47.00)

Durio zibethinus L.
Salacca wallichiana
Mart.
Zalacca
Salacca edulis Reinw
Rubber with timber tree
Black wattle Acacia mangium
Ta-khian
Hopea odorata
Burma
Pterocarpus
padauk
macrocarpus,
Teak
Tectona grandis,
Ironwood
Fagraea fragrans Roxb.
Rubber with vegetable
Baegu
Gnetum gnemon
Bamboo
Bambusa multiplex
(Lour.) Raeusch.
Rubber with mixed crop
Mixed fruit tree ,timber,
vegetable

10x10
7x7

1 (27.00)
1 (6.00)

No spacing 1 (25.00)
and grow
between row
nf
nf
-

4x4

1 (6.55)

nf

-

3x3
4x4
5x5

1 (10.00)
1 (40.00)
3(2.5+2.5+10)

nf
nf
nf

-

2x2, 3x3, 3x6, 4x4
3x8

5(15.00)
1 (7.00)

nf
nf

-

3x3,8x8

3(45.00)

2(28.00)

-

Mixed fruit tree,timber

6x6,8x8,10x10

3(60.2)

-

Mixed fruit, vegetable

3x3,4x4,5x5,8x8,8x9

6(39.4)

5x5,7x7

4(33.41)

No spacing
and grow
between row
with local
plants
No spacing
and grow
between row
with local
plants
No spacing
and grow
between row
with local
plants
nf

3x3, 3x4

4 (21.10)

nf

nf

Rubber with fruit tree
Zalacindo
Calamus salakka Willd.
ex Steud.
Mangosteen Garcinia mangostana L.
Longkong

Lansium domesticum L.

Durian
Zalacca

-

Mixed fruit tree
Rubber with coffee
Coffee
Coffea robusta L.
Note: nf= not found

Systematic planting
Spacing (m x m)

2x3, 3x3, 3x8

-

2(12.2)

1(9.00)

nf
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Table 3 Planting time of associated plant and rubber girt of rubber agroforestry in the area
Common name
Zalacindo
Mangosteen
Longkong
Durian
Zalacca
Zalacca
Black wattle
Ta-khian
Burma padauk
Rosewood
Ironwood
Baegu
Djenkol bean fruit
Stink bean
Coffee
Bamboo
Note: nf = not found

Associated plant/Scientific
name

Planting
before
rubber
(year)

Planting same
time (0 yr) and
after rubber
(year)

Age of
rubber
(year)

Rubber
girt at 140
m
(cm.)

Calamus salakka Willd. ex
Steud.
Garcinia mangostana L.
Lansium domesticum L.
Durio zibethinus L.
Salacca wallichiana Mart.
Salacca edulis Reinw
Acacia mangium
Hopea odorata

nf

0,5,7

12.67

52.89

4,5,15
1,2,3,6,7
4
nf
nf
nf
nf

0,4,5,7,9
4,5,6,7,9
9
3
12
21
21

13.00
16.67
12.67
14
13
31
33.5

52.97
58.79
64.00
64.92
48.57
79.63
79.63

Pterocarpus macrocarpus

nf

3

19

76.54

Tectona grandis
Fagraea fragrans Roxb.
Gnetum gnemon
Parkia speciosa
Archidendron pauciflorum
Coffea arabica L.
Bambusa multiplex (Lour.)
Raeusch.
Herb

nf
nf
nf
nf
6
nf

3
2
4,8,14,15,17
9
nf
0,8

19
36
16.60
29
29
8.5

76.54
74.46
51.23
63.30
63.30
47.095

nf

0

7

41.61

nf

15

20

58.65

สรุ ปผล
จากการศึก ษาพบว่า จังหวัด ตรังมี ส วนยาง
แบบวนเกษตร 5 ประเภท คือ 1. สวนยางพาราร่วม
กับไม้ผล 2. สวนยางพาราร่วมกับไม้ใช้สอย 3. สวน
ยางพาราร่วมกับผัก 4. สวนยางพาราแบบผสมผสาน
และ 5. สวนยางพาราร่วมกับกาแฟ ซึง่ พบว่า พืน้ ที่
ดอนมีการท�ำสวนยางพาราแบบวนเกษตรมากกว่า
ที่พืน้ ที่ลมุ่ และที่สงู ส่วนอ�ำเภอที่พบการท�ำสวนยาง
แบบวนเกษตรมากทีส่ ดุ คือ อ�ำเภอห้วยยอดและอ�ำเภอ
รัษฎา และประเภทของสวนยางแบบวนเกษตรทีน่ ยิ ม

ท�ำมากที่สดุ คือ สวนยางพาราแบบผสมผสาน ส่วน
ระบบปลูก พื ช ร่ว มพบทั้ง การปลูก แบบเป็ น ระบบ
และไม่เป็ นระบบ และพืชร่วมที่ปลูกส่วนใหญ่มีการ
ปลูกตัง้ แต่ก่อน พร้อม และหลังปลูกยางพารา โดย
พบว่าส่วนใหญ่ มีการปลูกพืชร่วมหลังปลูกยางไป
จนถึงยางพาราอายุ 17 ปี จากผลงานวิจยั นีแ้ สดงให้
เห็นว่าพืชร่วมยาง เช่น ไม้ผล ไม้ใช้สอย พืชผัก
สามารถปลู ก ร่ ว มยางได้ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ปลู ก
ยางพารา ข้อมูลนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริม
การท�ำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในอนาคตของ
จังหวัดตรัง
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