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ทำ�ไมถึงต้องเป็น “ระบบก�รปลูกพืชรว่ม”/ 
“ระบบก�รปลูกพืชรว่ม” ดอีย่�งไร

แบบจำ�ลองระบบก�รปลูกพืชรว่ม

กาแฟสามารถปลกูได้ท้ังในระบบการปลูกพืชเชิงเด่ียว และระบบการปลูกพชืรว่ม โดยการปลกูกาแฟ
แบบเชงิเด่ียวจะปลกูกาแฟเพยีงชนิดเดียวในแปลง ในขณะท่ีการปลกูกาแฟในระบบการปลูกพชืรว่ม 
จะเป็นการปลกูกาแฟรว่มกับพชืชนิดอ่ืน ๆ ในแปลงเดียวกัน

ก�รเตรยีมแปลงเพื่อปลูกก�แฟในระบบก�ร
ปลูกพืชรว่ม

1. ประเมินสวนของตนเอง

3. การเตรยีมแปลงเพื่อการปลกูกาแฟรว่มกับพืชอ่ืน

สำารวจและประเมินพืชท่ีมีอยูใ่นแปลง เชน่ พืชมีอายุเท่าไหร ่หรือยังให้
ผลผลิตดีอยูห่รือไม่

กำาจัดต้นกาแฟและ/หรอื
พืชอ่ืนทีไ่ม่ใหผ้ลผลิต

เตรยีมพื้นที ่และหลมุปลกูสำาหรบั
การปลกูกาแฟใหม่  

รองก้นหลมุโดยใสปุ๋่ยคอก 5 กก. 
ผสมกับปุ๋ยสูตร 0-3-0 ปริมาณ 200 กรัมต่อ
หลุม และปุ๋ยสูตร 0-0-60 ปริมาณ 70 กรัม

ต่อหลุม คลุกเคล้าให้เข้ากัน

การปรบัพื้นที ่

4.  ก�รบำ�รุงรกัษ�แปลงปลูกก�แฟและพืชทีป่ลูกรว่ม

ก�รใส่ปุ๋ย

กำ�จัดวัชพืชอย่�ง
สม่ำ�เสมอ ประม�ณ 

3-4 ครัง้ ต่อปี

ควบคุมแมลงศตัรู
พืชและโรคพืช

ต�ร�งดูแลบำ�รุงรกัษ�
แปลงปลูก

ตารางอ้างอิง: ข้อแนะนำา
เพือ่ปรบัปรุงพัฒนาแปลง
ปลูกกาแฟรว่มกับพืชอืน่ 
สามารถดูได้ในหน้าถัดไป

ควรหมั่นตรวจแปลงเป็นประจำ� 
เพือ่ดูการพัฒนาของพืชแต่ละชนิด

ควรตรวจประเมินก�ร
ปฏิบัติในแปลง 

เพือ่ดูว่ายังมีสิง่ใดต้อง
ปรบัปรุงอีกหรอืไม่

ผมเคยปลูกกาแฟในรูปแบบการ
ปลกูพชืเชงิเด่ียว แต่เม่ือราคา
กาแฟไมไ่ด้สงูมากเหมือนเม่ือ
หลายสบิปีก่อน อีกท้ังเม่ือต้น
กาแฟอายุมากขึน้ ผลผลิตน้อย
ลง รายได้ก็น้อยลงตาม การหันมา
ปลกูพชืรว่มชว่ยผมในเรือ่งของ
การกระจายความเส่ียงและสรา้ง
รายได้ให้ผมตลอดปี  พชืต่าง ๆ ท่ี
อยูใ่นโมเดลท่ีผมเลือกสามารถ
ปลกูรว่มกับกาแฟได้ดี อีกท้ังยงั
ง่ายต่อการดแูลและการจัดการ 
และจากความรูท่ี้ได้จากการฝึก
อบรมหลักสตูรโรงเรียนธุรกิจ
สำาหรบัเกษตรกร ผมสามารถ
คาดการณไ์ด้ว่ารายรบัและราย
จ่ายจะเป็นเท่าไร ชว่ยให้สามารถ
วางแผนพฒันาสวนของตัวเองให้
มีประสทิธภิาพดียิง่ข้ึน

นายพงษ์ศกัด์ิ สขุศริิ
ชาวนา

การตัดสินใจลองทำาแปลงสาธติ
ปลูกพืชรว่มกับกาแฟชว่ยให้ฉัน
เห็นว่าการปลูกพืชรว่มกันในท่ีดิน
ผืนเดียว เป็นการใชพ้ืน้ท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ท้ังยงัชว่ยสรา้ง
รายได้ท่ีมากข้ึนกว่าการปลกูพชื
ชนิดเดียว แทนท่ีจะต้องมีท่ีดิน
หลาย ๆ ผืนเพ่ือปลูกพืชแต่ละ
ชนิด การรู้ว่าพืชชนิดใดมีลักษณะ
เชน่ไรและการบรหิารจัดการสวน
ให้เป็นไปตามปฏิทินการทำาสวนก็
เป็นสิง่สำาคัญสำาหรบัการเกษตรกร 
ฉนัพบว่าปฏิทินการทำาสวนเป็น
เครือ่งมือท่ีมีประโยชน์มาก ชว่ยให้
ฉนัสามารถวางแผนในการให้ปุ๋ย 
การตัดแต่งก่ิง หรอืกิจกรรมอยา่ง
อ่ืนได้ถูกต้องตามชว่งเวลา

นางวรพรรณ สามิโส
ชาวนา

เพือ่ลดความเสีย่งในเรือ่งตลาด
และราคาท่ีลดต่ำาลงจากการ
ปลกูพชืชนิดเดียว ผมจึงตัดสนิ
ใจปลกูกาแฟในระบบปลกูพชื
รว่ม ซึง่นอกจากจะมีรายได้จาก
กาแฟแล้ว ยังมีรายได้เสรมิจาก
พชืชนิดอ่ืน ๆ อีกด้วย และจาก
การปลกูพชืรว่มรวมถึงการเข้า
รว่มอบรมหลักสตูรโรงเรียน
ธุรกิจสำาหรบัเกษตรกรน้ัน ผม
ได้พฒันาทักษะในการบรกิาร
สวนของผม ไม่ว่าจะเป็นการจด
ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ รายรบั-
รายจ่ายภายในสวนของผมอยา่ง
เป็นระบบ และผมก็ยินดีมาก ๆ 
ท่ีจะให้เพือ่นบา้น และเกษตรกร
คนอ่ืน ๆ เข้ามาเรยีนรูภ้ายใน
สวนกาแฟผสมผสานของผม  

นายเอกพล หดีรอด 
ชาวนา

ปัญหาดินเสือ่มสภาพเน่ืองจาก
การใชพ้ืน้ท่ีในการปลกูกาแฟมา
เป็นเวลานานสง่ผลให้ผลผลิต
กาแฟลดต่ำาลง และในขณะท่ี
วางแผนในปรบัปรุงคุณภาพดิน
รวมไปถึงการฟ้ืนฟตู้นกาแฟ ผม
มองเห็นถึงโอกาสในการสร้างราย
ได้เพิม่เติม ดังน้ันผมจึงสนใจลอง
ปลกูพชือ่ืน ๆ รว่มด้วยในแปลง
ของผม เบ้ืองต้นผมได้ศึกษาว่าพชื
ชนิดใดสามารถปลกูแซมรว่มกับ
กาแฟได้ รวมไปถึงศึกษาโอกาสใน
การตลาดก่อนท่ีจะเลือกลงปลกู
พชืชนิดน้ัน ๆ โดยทุเรยีนน้ันเป็น
พชืให้ผลตอบแทนท่ีสงู และกล้วย
เป็นพชืเสรมิระยะสัน้ท่ีสามารถ
ให้ผลผลิตได้ตลอดปี และผมก็
หวังว่าสวนของผมจะสามารถ
เป็นแหล่งเรยีนรูส้ำาหรบัเพือ่นบา้น
และเกษตรกรคนอ่ืน ๆ ได้

นายสากล ผวิขำา
ชาวนา

หมาก
พชืเขตแดน
เว้นระยะห่างจากแนวเขต 
2 เมตร และจากต้นกาแฟ 2 
เมตร สามารถเก็บเก่ียวได้หลัง
จากการเก็บเก่ียวของกาแฟ 
โดยมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ท่ีค่อนข้างต่ำา

ระยะปลูก: 
9x9 เมตร
จำานวน 76 ต้นต่อไร่

กาแฟ
พชืหลัก
กาแฟโรบัสต้าเป็นพืชผสมข้าม 
จึงควรปลูกอยา่งน้อย 4 สายพันธุ์
รว่มกันต่อแปลง โดยปลูกแถวละ
พันธุส์ลับกันไป เพื่อชว่ยในการ
ผสมข้ามของเกสรกาแฟได้ดีขึ้น

ระยะปลูก: 
3x3 เมตร
จำานวน 66 ต้นต่อไร่

ทเุรยีน
พชืสวนจำ�พวกไมผ้ลยนืต้น
เป็นพืชระยะยาวท่ีสร้างรายได้สูงเม่ือ
เปรียบเทียบกับพืชชนิดอ่ืน

ระยะปลูก:
2 x 2 เมตร
จำานวน 6 ต้นต่อไร่

กล้วย 
พชืระยะสัน้
กล้วยจะปลูกแซมระหว่าง
แถวของต้นกาแฟ

ระยะปลูก:
3 x 3 เมตร
จำานวน 24 ต้นต่อไร่

ทิง้ไว้ 30 วันจึงเริม่ปลูก
กาแฟ

3m 3m

การปลกู
การปลูกควรทำาอยา่งเป็นระบบ ในลักษณะเรียงแถวและมีระยะปลูกท่ี
เหมาะสม เพื่อให้ง่ายในการจัดการแปลง การเก็บเก่ียว และการใช้พื้นท่ีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอ้างอิงระยะห่างระหว่างต้นจากโมเดลการปลูกพืช
รว่มกับกาแฟ

50 x 50 x 50 เมตร

ปลกูพืชรว่มชนิดอ่ืน เช่น ทเุรยีน และหมาก (ปลกูเป็นพืช
เขตแดน) หลังจากปลกูกาแฟเสรจ็แล้ว ในระหว่างแถวของ
ต้นกาแฟ และสามารถแซมพืชระยะสั้นทีส่รา้งรายได้เรว็ 
เช่น กล้วย

2

3ม

3ม

1
ปลกูกาแฟเป็นพืช
หลัก โดยแนะนำาให้
ปลกูแบบสลับใหม้ี
ความหลากหลายสาย
พันธ์ุเพื่อใหเ้กิดการ
ผสมข้ามของเกสร
ของกาแฟได้ดขีึน้

ระบบการปลกูพืชเชิงเดีย่

ระบบการปลกูพืชรว่ม หรอื
ระบบการปลกูพืชผสมผสาน

จำากัดอยูท่ี่พืช
เพียงชนิดเดียว ดินเกิดความ

เสื่อมโทรม และขาด
ความอุดมสมบูรณ์

มีความเสี่ยงสูงต่อโรคพืชและแมลงศัตรูพืช การ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึง
สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออำานวย และตลาดของพืช
น้ัน ๆ ท่ีอาจมีการทรุดตัวลง ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีสง่
ผลกระทบโดยตรงหากปลูกพืชเพียงชนิดเดียว 

เป็นการกระจายและสร้างรายได้ให้มีเพิม่
เข้ามาในชว่งหลังฤดูเก็บเก่ียวกาแฟเสร็จ
แล้ว และในกรณีท่ีกาแฟเกิดความเสียหาย 
หรือได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรง ก็ยังคงมีราย
ได้จากพืชชนิดอ่ืน

ชว่ยลดความเสี่ยงหากราคา
กาแฟเกิดความผันผวน

กล้วย: 
พืชเสริมระยะสั้น
ท่ีชว่ยสร้างรายได้
ตลอดปี 

เป็นการใช้พื้นท่ีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ

เป็นระบบท่ีชว่ยเพิม่สาร
อินทรีย์ให้กับดิน และดักจับ
คาร์บอนได้มากกว่า

เป็นการสง่เสริมการทำาการ
เกษตรแบบยั่งยืน

ทเุรยีน:  
พืชสวนประเภทไม้ผล
ยืนต้นท่ีให้รม่เงากับ
กาแฟซึ่งเป็นพืชหลัก 
และยังสร้างรายได้เพิม่
ท่ีค่อนข้างสูง
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ข้อมูลอ้างอิง
• หลักสูตรโรงเรียนธุรกิจสำาหรับเกษตรกร โครงการคอฟฟ่ีพลัส

ในนามของ 
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ดาวน์โหลดบทเรยีนของโรงเรยีน
ธุรกิจสำาหรบัเกษตรกรได้ที ่:

หากมต้ีนไม้ใหญ่ 
ประเภทไม้พื้นเมือง ไม้
ใหร้ม่เงา ไม้เศรษฐกิจ 
ไม้ทีส่ามารถเป็นไม้

ใช้สอยได้ ใหบ้ำารุงรกัษา
ไว้ในแปลง

มีนาคม 
มิถุนายน 
สิงหาคม 
ตุลาคม

กุมภาพันธ ์
พฤษภาคม 
กันยายน

พฤษภาคม 
สิงหาคม 

พฤศจิกายน

พฤษภาคม 
กันยายน

9ม

3ม

2ม

2ม

3ม 3ม

9ม

40ม

40ม

a. ตัดโค่นต้นพืชท่ีไม่ให้ผลผลิต และ 
    ไม่สร้างรายได้ออกจากแปลง

2. การเตรยีมพื้นที่

b. กำาหนดผังแปลง/ วางแผนและจัดทำาผังการ 
    ปลูกกาแฟรว่มกับพืชอ่ืน

ใช้ปฏิทินเกษตรเป็น
เครื่องมือชว่ยในการ

วางแผนการปลูกกาแฟ
และพืชอ่ืน ๆ

ปฏิทินครอบตัด

ม.ค.

เม.ย

ก.ค.

ต.ค.

ก.พ.

พ.ค.

ส.ค.

พ.ย.

ม.ีค.

มิ.ย.

ก.ย.

ธ.ค.

พืชระยะสั้นท่ีสร้างราย
ได้ได้เร็ว เชน่ กล้วย 
สามารถปลูกแซม

ระหว่างแถวของต้น
กาแฟ

โครงการสนับสนุนเกษตรกรผูป้ลกูกาแฟรายยอ่ย
ในภมูิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้
ในความร่วมมอืของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด (Nestle) และองค์กรความร่วมมอืระหว่างปร
ะเทศของเยอรมนั (GIZ) เพื่อการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟของผูป้ระกอบการรายย่อย



ก�รปลูกพืชรว่ม 
ความรู้เบื้ องต้น/ คู่มื อสาหรับเกษตรกรผู้ปลู กกาแฟ

ข้อแนะนำ�ในก�รบำ�รุงรกัษ�แปลงปลูกก�แฟใน
ระบบก�รปลูกพืชรว่ม

กาแฟ ทุ เรี ยน หมาก กล้ วย

ก�รใส่ปุ๋ย 

การใสปุ๋่ย

ต้นอายุน้อยกว่า 1 ปี: 
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปริมาณ 50 
กรัม/ต้น/ครั้ง และปุ๋ยสูตร 

15-15-15 ปริมาณ 50 กรัม/
ต้น/ครั้ง

ต้นอายุระหว่าง 1-2 ปี:
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ปริมาณ 

150-200 กรัม/ต้น/
ปี และ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 

ปริมาณ50-100 กรัม/ต้น/ปี 
ต้นอายุ 3 ปีหรอืมากกว่า: 
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปริมาณ 
200 กรัม/ต้น, ปุ๋ยสูตร 

15-15-15 ปริมาณ150-200 
กรัม/ต้น และปุ๋ยสูตร 13-
13-21 ปริมาณ 150-200 

กรัม/ต้น

ชว่ง 1 ปีแรก:
ปุ๋ยสตูร 15-15-15 หรอื 16-16-
16 ปรมิาณ 150- 200 กรมั/ต้น/
ครัง้ + ปุ๋ยคอก 5 กก./ต้น/คร้ัง

ปีต่อ ๆ ไป (ในระหว่างทีท่เุรยีน
ยงัไม่ใหผ้ลผลิต):

ปุ๋ยสตูร 15-15-15 หรอื 16-16-
16 ประมาณ ½ to 3 กก./ต้น/
ครัง้ โดยข้ึนอยูกั่บขนาดลำาต้น, 

ปุ๋ยคอก 15-50 กก./ต้น/ปี
ต้นอายุมากกว่า 7 ปี:  

ปุ๋ยสตูร 8-24-24 ปรมิาณ 2 กก./
ต้น, ปุ๋ยสตูร 12-12-27 ปรมิาณ 2 
กก./ต้น, ปุ๋ยสตูร 16-16-16 หรอื 

20-20-20 ปรมิาณ 3 กก./ต้น

ปุ๋ยสูตร 15-15-
15 หรือ 13-13-
21 ปริมาณ 500 

กรมั/ต้น

ปุ๋ยสูตร 46-0-0 
ปริมาณ 500 
กรัม/ต้น, ปุ๋ย

สูตร 15-15-15 
ปริมาณ 500 

กรัม/ต้น และ ปุ๋ย
สูตร 13-13-21 

ปริมาณ500 กรัม/
ต้น

ความถ่ี มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม 
ตุลาคม

กุมภาพันธ ์พฤษภาคม 
กันยายน

พฤษภาคม 
กันยายน

พฤษภาคม 
สิงหาคม 

พฤศจิกายน 

ก�รดูแลรกัษ�พืช

การกำาจัด
วัชพืช

มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม 
ตุลาคม มกราคม ตามความจำาเป็น ตามความจำาเป็น

การตัดแต่งก่ิง

มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม 
ตุลาคม ต้นเดือนกันยายน ตามความจำาเป็น ตามความจำาเป็น

ข้อแนะนำ�ในก�รบำ�รุงรกัษ�แปลงปลูกก�แฟใน
ระบบก�รปลูกพืชรว่ม

ก�รทำ�ปฏิทินเกษตรเพื่อว�งแผนก�รปลูกก�แฟ
กิจกรรมของนักธุรกิจเกษตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การเตรียมพื้นท่ีปลูก

การดูแลรักษาพื้นท่ีปลูก

การเตรียมวัสดุปลูก

การปลูก

การให้น้ำา

การใสปุ๋่ย

การกำาจัดวัชพืช 

การตัดแต่งก่ิง

การเสียบยอด 

เก็บเก่ียว

ตากแห้ง

เก็บรักษา 

สีเมล็ดกาแฟ

ขนสง่และขาย

พืช / ต้นไม้ทีไ่ม่แนะนำาใหป้ลกูรว่มกับกาแฟ

ต้นสน ยูคาลิปตัส ยาง น้ำามันปาล์ม

ก�รคำ�นวณร�ยได้จ�กก�รปลูกก�แฟในระบบ
ก�รปลูกพืชรว่ม
การปลกูกาแฟในระบบการปลูกพชืรว่มเป็นการลงทนุระยะยาว ดังน้ันจึงควรเริม่ปลูกแบบค่อยเป็น
ค่อยไปอยา่งเป็นระบบ (ในกรณท่ีีมีกาแฟในแปลงอยูก่่อนแล้ว) โดยคำานึงถึงคำาแนะนำาดังต่อไปน้ี

กาแฟ:
• พืชหลัก 
• เริม่เก็บเก่ียวได้เม่ือเข้าสูช่ว่งปีท่ี 3 หลัง

จากปลูก
• เป็นรายได้หลัก ท่ีมีความเสี่ยงต่ำาในเรื่อง

ของการผันผวน 
• จำานวนปีท่ีให้ผลทางเศรษฐกิจ: 10-12 ปี 
• ศักยภาพทางเศรษฐกิจ: 70 บาทต่อ

กิโลกรัม (จำานวน 66 ต้น / 1 ไร)่

ทเุรยีน:
• พชืสวนประเภทไม้ผลยนืต้น (ตาม

ฤดกูาล)
• เริม่เก็บเก่ียวได้เม่ือเขา้สูปี่ท่ี 7 หลัง

จากปลกู
• สรา้งรายได้ค่อนขา้งสงู แต่ก็มีความ

เสีย่งสงูเชน่กัน 
• ชว่ยให้เกิดการใชพ้ืน้ท่ีได้อยา่งมีประ

สทิธสิงูสดุ
• ศักยภาพทางเศรษฐกิจ: 80 บาทต่อ

กิโลกรมั (จำานวน 6 ต้น / 1 ไร)่

กล้วย:
• พชืรว่มท่ีสรา้งรายได้เรว็
• เริม่เก็บเก่ียวได้หลังจากปลกู 8-12 

เดือน (ขึน้อยูกั่บชนิดของสายพนัธุ)์ 
• สรา้งรายได้เพิม่ให้กับเกษตรกร 
• ศักยภาพทางเศรษฐกิจ: 5 บาทต่อ

กิโลกรมั (จำานวน 24 ต้น / 1 ไร)่

หมาก:
• พชืเขตแดน
• เริม่เก็บเก่ียวได้เม่ือเขา้สูปี่ท่ี 5 หลัง

จากปลกู
• สรา้งรายได้เพิม่ให้กับเกษตรกร 
• ศักยภาพทางเศรษฐกิจ: 50 บาทต่อ

กิโลกรมั (จำานวน 76 ต้น / 1 ไร)่

ก�รคำ�นวณร�ยได้ท้ังหมดในฟ�รม์ทีถู่กตัดต่อ* 

พืช ระยะ
หา่ง(เมตร)

จำานวนต้น
ต่อไร่

ผลผลิต
(กก./ต้น)

ผลผลิต
รวม

(กก./ไร)่

ราคา/
หน่วย
(บาท/
กก.)

รายได้รวม 
(บาท/ไร)่

กาแฟ 3 x 3 66 5 330 70 23,100

ทุเรียน 9 x 9 6 250 1,500 100 150,000

หมาก 2 x 2 76 10 760 50 38,000

กล้วย 3 x 3 24 8 192 5 960

รวม 212,060

หมายเหตุ: ตารางข้างต้นเป็นรายได้โดยประมาณหากพืชท้ังหมดให้ผลผลิต ในพื้นท่ี 1 ไร ่โดยยังไม่ได้นำาต้นทุนการปลูกพืชแต่ละชนิดมาคิดคำานวณ

กำ�ไร/ ข�ดทุน
กาแฟ ทเุรยีน หมาก กล้วย

เงินเข้า (รายได้)

เงินออก (ต้นทุน)

กำาไร/ ขาดทุน

**สำาหรับข้อมูลเพิม่เติมเรื่องประมาณการรายได้ (ก่อนหักต้นทุน) ตามแบบจำาลองการปลูกกาแฟในระบบการปลูกพืชรว่มแบบต่าง 
ๆ สามารถอ้างอิงได้จากหลักสูตรโรงเรียนธุรกิจสำาหรับเกษตรกร บทท่ี 11 เพิม่กำาไรด้วยการเพิม่ผลผลิต และควบคุมค่าใช้จ่าย

ขอ้มูลเพิม่เติมเกีย่วกับการคำานวณรายได้
(ก่อนหกัต้นทนุ) จากรูปแบบการแลกเปลีย่นทีเ่ป็นไปได้ 
ดูหลักสูตร Farmer Business School โมดูล 11: การหารายได้เพิม่
ขึน้โดยการเพิม่ผลผลิตและลดต้นทุน

ปรบัความหนาแนน่ของต้นกาแฟท่ีมีอยูใ่น
แปลง โดยตัดโค่นต้นกาแฟท่ีมีอายุมากกว่า 
20 ปี หรอืต้นท่ีไมใ่ห้ผลผลิต แล้วจึงเริม่ใช้
ระยะปลกู 3x3 เมตร

ใชพ้ื้นท่ีว่างท่ีมีอยูใ่นแปลงให้เกิดประโยชน์
สงูสุด โดยการปลกูพชือ่ืนรว่ม ซึง่พืชอ่ืนท่ี
จะนำาเขา้มาปลกูรว่มควรเป็นพชืท่ีมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ สามารถสรา้งรายได้เพิม่ได้ 
อาจเป็นพชืท่ีปลกูเป็นพชืเขตแดนอยา่งเชน่ 
หมาก หรอืพชืท่ีสามารถปลกูระหว่างแถวของ
ต้นกาแฟท่ีสามารถเก็บเก่ียวได้เรว็อยา่งเชน่ 
กล้วย เป็นต้น

การปลกูกาแฟในระบบการปลูกพชืรว่ม
จะสามารถสรา้งรายได้เพิม่ให้กับเกษตรกร 
มากกว่าการปลูกกาแฟแบบเชิงเด่ียว ท้ังยงั
เป็นการกระจายความเสีย่งอีกด้วย

ปี

ตัดโค่นต้น
กาแฟที่

มอีายุมาก 
และ/หรอืไม่
ใหผ้ลผลิต

รายได้

ปีท่ี 1 20% 80%

ปีท่ี 2 20% 60% X

ปีท่ี 3 20% 60% X

ปีท่ี 4 20% 60% X

ปีท่ี 5 20% 60% X X

ปีท่ี 6 80% X X

ปีท่ี 7 100% X X X

ปีท่ี 8 100% X X X

การเลือกพืชทีจ่ะมาปลกูรว่มกับพืชกาแฟ

ตามความ
สนใจของ
เกษตรกร

ตามความ
ต้องการของผู้

บริโภค

ราคาตลาด
ความสามารถ
ในการปรับให้
เข้ากับท้องถ่ิน

น้ัน ๆ ได้

ปลอดภัยจาก
การเป็นพาหะ
นำาโรคพชืและ
แมลงศัตรูพชื

ต่าง ๆ ไปสูพ่ชืท่ี
ปลกูในแปลง

9 นายเอกพล หดีรอด
ท่ีต้ัง หมู่ 5 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น 
จ.ระนอง 
โทร 0-8746-55647
https://bit.ly/Aekapol

10 นายพงษ์ศกัด์ิ สขุศริ ิ
ท่ีต้ัง หมู่ 17 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ 
จ.ชุมพร 
โทร 084-852-0902
https://bit.ly/Phongsak

11 นายสบุรรณ์ หงษ์งาม 
ท่ีต้ัง หมู่ 19 บ้านหลางตาง อ.พะโต๊ะ 
จ.ชุมพร 
https://bit.ly/SubanHong-ngam

12 นายจิรดุลย ์แตงโต
ท่ีต้ัง หมู่ 10 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ 
จ.ระนอง 
โทร 083-0781750
https://bit.ly/Jiradul

13 นายสงัข์ เทวโลก
ท่ีต้ัง หมู ่3 ต.บา้นนา อ.กะเปอร์ 
จ.ระนอง 
โทร 087-2833002
https://bit.ly/SangTevalok

14 นายศรศีกัด์ิ เทวโลก
ท่ีต้ัง หมู่ 7 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ 
จ.ระนอง 
โทร 083-0630975
https://bit.ly/SrisakTavelok

15 นางวรพรรณ สามิโส
ท่ีต้ัง หมู่ 6 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ 
จ.ระนอง 
โทร 095-2672525
https://bit.ly/Woraphan

16 นายรงัสรรค์ รอดเพชร
ท่ีต้ัง หมู่ 4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ 
จ.ระนอง 
โทร 098-0513093
https://bit.ly/Rangsan

1 นายพิเชษฐ ์เนยีมบรรดิษฐ์
ท่ีต้ัง หมู่ 3 ไชยราช อ.บางสะพาน
น้อย จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 
โทร 0-860-562528
https://bit.ly/PhichetNiambundit

2 นายธรีพงษ์ หนูสดุ
ท่ีต้ัง หมู่ 20 ต.รับรอ่ อ.ท่าแซะ 
จ.ชุมพร 
โทร 0-856-922628
https://bit.ly/Teerapong

3 นายจรูญ สมัย
ท่ีต้ัง หมู่ 12 ต.รับรอ่ อ.ท่าแซะ 
จ.ชุมพร 
โทร 0-986-718709
https://bit.ly/Charun

4 นายทองเสาว์ มกีง
ท่ีต้ัง หมู่ 8 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี 
จ.ระนอง 
https://bit.ly/Thongsao

5 นางมนัสนันท์ วิรุฬพรรณ
ท่ีต้ัง หมู่ 9 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี 
จ.ระนอง 
โทร 093-623-0335
https://bit.ly/Manutsanan

6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชุมพร
ท่ีต้ัง หมู่ 8 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก 
จ.ชุมพร 
โทร 081-961-3927
https://bit.ly/ChumphonCollege

7 นางประดับ ศรศษิย์
ท่ีต้ัง หมู่ 4 บ้านเขาค่าย ต.เขาค่าย 
อ.สวี จ.ชุมพร 
โทร 086-220-6621
https://bit.ly/Pradub

8 นายสากล ผวิขำา
ท่ีต้ัง หมู ่1 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น 
จ.ระนอง 
โทร 063-886-5745
https://bit.ly/SarkonPhiwkham

ประเทศไทย
เแปลงส�ธิตก�รปลูกก�แฟใน

ระบบก�รปลูกพืชรว่ม
โครงก�รคอฟฟ่ีพลัส
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