สวนสมรม
สวนสมรม หรื อสมลม เป็ นคำภำษำถิ่น หมำยถึง สวนขนำดเล็ก ที่ปลูกผสมปนเปกันของผลไม้ นำนำชนิด ไม่มี
กำรแยกแปลงแยกชนิด อำศัยธรรมชำติให้ เกือ้ กูลกันเอง นับเป็ นภูมิปัญญำของชำวบ้ ำนอย่ำงแท้ จริ ง เพรำะผลไม้ แต่ละ
ชนิดออกผลผลิตไม่พร้ อมกัน ทำให้ เจ้ ำของสวนสำมำรถจำหน่ำยผลผลิตได้ ทงปี
ั ้ และช่วยแก้ ปัญหำผลผลิตล้ นตลำดด้ วย
ในสวนสมรมจะมีผลไม้ ชนิดต่ำง ๆ เช่น ทุเรี ยน มังคุด ลำงสำด จำปำดะ หมำก สะตอ ลูกเนียง ฯลฯสวนสมรม เป็ นภูมิ
ปั ญญำท้ องถิ่นในอดีตของภำคใต้ ที่ปลูกไม้ ผล ไม้ ดอก ไม้ ประดับ พืชผัก พืชสมุนไพรในพื ้นที่เดียวกัน โดยไม่ทำลำยพืช
ดังเดิ
้ มที่มีอยู่ ทำให้ พืชได้ พงึ่ พำอำศัยกันเองตำมธรรมชำติ เช่น ใบของต้ นไม้ หลำกหลำยชนิดในสวนสมรม จะหล่นลงสูด่ ิน
เป็ นปุ๋ย ช่วยปกคลุมดิน ป้องกันกำรสูญเสียน ้ำและควำมชืน้ ของหน้ ำดิน กำรปลูกดอกไม้ สีสด เช่น บำนชื่น ทำนตะวัน
บำนไม่ร้ ู โรยไว้ ในสวนสมรม สีของดอกไม้ จะช่วยดึงดูดแมลงช่วยให้ แมลงทำลำยพืชอื่น ๆ น้ อยลง รวมทัง้ กำรปลูกพืช
หลำกหลำยชนิดก็จะมีแมลงมำกชนิดมำตอม ซึ่งแมลงบำงชนิดเป็ นศัตรู ตำมธรรมชำติของแมลงศัตรู พืช จึงเกิดควำม
สมดุล โอกำสที่แมลงศัตรู พืชจะระบำดจนเกิดควำมเสียหำยจึงมีน้อย และกำรปลูกพืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่ำ ตะไคร้ หอม
สะเดำ ใบยำสูบ สำมำรถนำมำเป็ นสำรกำจัดแมลงศัตรู พืชได้ โดยไม่ต้องใช้ สำรเคมี กำรปลูกพืชแบบสวนสมรม นอกจำก
จะช่วย อนุรักษ์ ควำมหลำกหลำยของพืชในท้ องถิ่น ยังทำให้ เกษตรกรได้ รับผลผลิตที่หลำกหลำย ทำให้ มีกินมีใช้ และมี
สุขภำพดี ไม่ต้องเสียค่ำยำรักษำโรค และมีสงิ่ แวดล้ อมที่ดี
ชำวบ้ ำนประกอบอำชีพทำสวนผลไม้ ที่เรี ยกกันว่ำสวนสมรม ในสวนหนึ่ง ๆเรำอำจจะพบมังคุดและลำงสำดอยู่
ใต้ ต้นทุเรี ยน ต้ นมะพร้ ำว หรื อจำปำดะ ใกล้ ๆกันจะพบต้ นหมำกสลับต้ นลูกเนียง มีต้นเหรี ยง ต้ นสะตอ กอระกำอยู่ข้ำง
ขนำ บำงสวนยังมีไม้ ใหญ่ เช่น ตะเคียน จำปำ ในระยะหลัง ๆบริ เวณที่รำบจะมีกำรปลูกผลไม้ แยกเฉพำะกันบ้ ำง ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็ นสวนมังคุด ลองกอง แต่ก็ยงั มีผลไม้ อื่นปนอยู่บ้ำง จำกลักษณะดังกล่ำวทำให้ ชำวบ้ ำนสำมำรถเก็บผลผลิตได้
ทุกปี เพรำะถ้ ำหำกอย่ำงหนึ่งไม่ออกผล อีกอย่ำงหนึ่งจะให้ ผลแทน เช่น ปี นี ้มังคุดไม่เป็ นลูก ก็ขำยหมำกแทน หรื อมังคุด
รำคำถูก ก็ได้ ขำยจำปำดะในรำคำดี ซึ่งชำวบ้ ำนบอกว่ำ ถ้ ำปลูกพืชชนิดเดียวกันทังหมดก็
้
อำจไม่มีผลผลิตออกขำยได้
เพรำะกำรทำสวนโดยอำศัยธรรมชำติ เป็ นกำรทำกันมำตำมบรรพบุรุษ ซึง่ นักเกษตรรุ่นใหม่เรี ยกว่ำ เกษตรแบบผสมผสำน
เกษตรธรรมชำติ หรื อเกษตรธำตุสี่ แต่ชำวบ้ ำนยังเรี ยกว่ำ “สวนสมรม”
ชำวบ้ ำนที่ทำสวนสมรมส่วนใหญ่สบื ทอดจำกบรรพบุรุษ โดยสวนดังกล่ำวจะเป็ นมรดกตกทอด จำกรุ่ นหนึ่งสูอ่ ีก
รุ่ นหนึ่ง บุคคลเหล่ำนี ้เกิดมำท่ำมกลำงสภำพแวดล้ อมที่เป็ นสวนสมรมอยู่แล้ ว สวนสมรมเป็ นสวนที่เจ้ ำของสวนปลูก ทุก
อย่ำงที่จะกินจะใช้ มีอะไรก็ปลูกลงไปไม่ต้องจัดระเบียบ แล้ วปล่อยให้ เป็ นอยู่ตำมธรรมชำติ ไม่ต้องมีกำรจัดกำรอย่ำงใด
เพียงคอยแผ้ วถำงที่โคนต้ นบ้ ำงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผล และคอยระวังไม่ให้ เถำวัลย์ไปรบกวนรัดกิ่งก้ ำนจนต้ นไม้ ตำยก็พอ
ชำวสวนสมรมจะคุ้นชินกับกำรเก็บเกี่ ยวพืชผลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติแบบค่อยเป็ นค่อยไป ได้ ผลเก็บเกี่ยวเท่ำใดเอำเท่ำนัน้
เพรำะสมัยก่อนตำมชนบทไม่มสี นิ ค้ ำขำยมำกมำยอย่ำงในปั จจุบนั ชำวบ้ ำนจึงปลูกทุกอย่ำงที่คิดว่ำต้ องกินต้ องใช้ เป็ นกำร
ปลูกเพื่อกำรยังชีพ หำกมีมำกก็แบ่งปั นในหมูญ
่ ำติมติ ร เหลือจำกนันจึ
้ งนำไปขำยเป็ นรำยได้ ทงรำยวั
ั้
น รำยเดือน และรำยปี

เนื่องจำกพืชที่ปลูกไว้ ให้ ผลไม่พร้ อมกัน ผู้ทำสวนสมรมส่วนใหญ่เรี ยนรู้ กำรทำสวนสมรมจำกบรรพบุรุษเนื่องจำกกำรทำ
สวนสมรมต้ องอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคคลอื่น เช่น พ่อแม่ลกู อำจจะเข้ ำไปในสวนด้ วยกัน เพื่อแผ้ วถำงโคนไม้ และเก็บผล
เป็ นกำรทำให้ คนในครอบครัว ได้ ร่วมกันทำงำนเกิดกำรเรี ยนรู้จำกกำรปฏิบตั ิโดยตรง นอกจำกนี ้ในกำรทำสวนสมรมไม่ต้อง
อำศัยปั จจัยมำกนัก เพียงเป็ นที่ลมุ่ ริ มน ้ำ หรื อเป็ นที่รำบต่ำซึง่ อุดมสมบูรณ์ก็ทำได้ ปล่อยให้ ธรรมชำติเกื ้อกูลกันเอง ดังเช่นที่
บำงคนเรี ยกสวนเช่นนี ้ว่ำ “สวนเทวดำเลี ้ยง” เจ้ ำของสวนคอยดูแลแผ้ วถำงบ้ ำง รวมทังคอยปลู
้
กซ่อมในเวลำที่ต้นไม้ เก่ำล้ ม
ตำยก็หำต้ นไม้ ใหม่มำปลูกแทนที่เท่ำนัน้ เจ้ ำของสวนสมรมส่วนใหญ่พอใจที่สวนสมรมเป็ นสวนที่ทำได้ โดยไม่ต้องเหนื่อย
ยำกนัก ลงทุนน้ อยไม่ต้องใช้ ป๋ ยหรื
ุ อสำรเคมีใด ๆ ปลอดภัยทังผู
้ ้ ประกอบกำรและผู้บริ โภค ไม่ต้องเสี่ยงเหมือนเกษตรกรที่
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพรำะมีพืชผลหลำยชนิดหมุนเวียนให้ กินให้ ขำย เป็ นสวนที่ไม่ได้ ทำให้ รวยแค่ “อยู่ได้ กินดี” มีควำมสุข
ตำมอัตภำพหำกรู้ จกั ประหยัด รู้ จกั พอ ไม่โลภ ก็ไม่เดือดร้ อน เจ้ ำของสวนส่วนใหญ่จึงมักเป็ นผู้ใจเย็น ใจดี รัก สงบ ธรรม
ชำตินิยม และใฝ่ ธรรมะ

