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ความนํา 
แหลงพันธุกรรมและการกระจายพันธุของยางพารา 

 

       ธรรมชาติไดออกแบบและ
พัฒนาพันธุกรรมของยางพาราให
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมของ  
ภูมินิเวศเขตรอนชื้น เราจึงพบวา
เริ่มแรกตนยางพาราเจริญเติบโต

อยูในเขตปาฝนอะเมซอน ชนชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยูในบริเวณนี้จึง
เรียนรูการนํายางพารามาใชประโยชนในวิถีชีวิตมาเปนเวลาเนิ่นนาน 
อาทิ การทํารองเทายางแบบงายๆ โดยการใชมีดสับเปลือกของลําตน
ยางพาราใหอยูในแนวเดียวกัน แลวนําภาชนะไปรองรับน้ํายางพาราที่
หยดลงมา จากนั้นจึงนําน้ํายางพาราที่ไดไปทําใหสวนผสมขนขึ้น 
หลังจากนั้นจึงใชเทาเปนแบบหลอรองเทา ดวยการจุมเทาทั้งสองลงไป
ในภาชนะที่ใสน้ํายางพารา และรอใหน้ําระเหยไปจนกระท่ังไดเนื้อ
ยางพาราที่แหงพอหมาดๆ จึงถอดเทาออก แลวนํารองเทายางที่ไดไป
ตัดแตงใหเหมาะกับการใชงาน นอกจากนั้นชาวพื้นเมืองยังรูจักใชน้ํา
ยางพารามาเคลือบผา เพื่อนําไปตัดเย็บเปนเสื้อกันฝน สําหรับใชใน
ชีวิตประจําวันอีกดวย 
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ภายหลังจากชารล กูดเยียร (Charles Goodyear) นัก
ประดิษฐคิดคนชาวอเมริกันไดคนพบการทํายางใหคงรูปตลอดเวลา 
(vulcanization) โดยการใชกํามะถันผสมลงไปในยางแลวอบใหรอน
ดวยอุณหภูมิประมาณ 150 องศาเซลเซียส ภายใตความดันที่
เหมาะสม ทําใหโมเลกุลของยางธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
การจับกันเปนสายยาว สูการจับกันระหวางโมเลกุลในลักษณะ
เชื่อมโยงแบบรางแห ทําใหสามารถคงรูป มีความยืดหยุนสูง 
คุณสมบัติเชนวานี้มีสวนสําคัญตอการนํายางพารามาแปรรูป สําหรับ
ใชในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เนื่องจากจะไมผันแปรในสภาวะ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การทํายางรถยนต การทําชิ้นสวน
อะไหล การทํารองเทา และการทําถุงมือยาง เปนตน แตไมสามารถ
นํายางใชแลวมารีไซเคิลไดเพราะคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไมสามารถ
ผันกลับไปสูคุณสมบัติเดิมได  

 
ปรากฏการณของการคนพบดังกลาวสงผลใหความตองการ

ยางพาราสําหรับใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมพุงสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว ในขณะที่ผลผลิตยางพาราจากลุมน้ําอะเมซอนไมสามารถ
สนองความตองการไดเพียงพอ เนื่องจากผลผลิตของยางพารานั้นมา
จากการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ ไมไดมาจากการปลูก สภาวการณ
ความขาดแคลนของผลผลิตยางพารา จึงกลายเปนการกระตุนใหคน
จํานวนหนึ่งจากประเทศลาอาณานิคมเกิดความคิดที่จะขยายพื้นที่การ
ผลิตยางพาราออกมาจากแหลงลุมน้ําอะเมซอน สูเปาหมายพื้นที่ผลิต
ของเขตรอนชื้นภูมิภาคเอเชีย ในเวลาเดียวกันรัฐบาลบราซิลก็เริ่ม
กังวลถึงการสูญเสียประโยชนมหาศาล หากมีการนําพันธุกรรมของ
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ยางพาราทั้งในรูปของเมล็ดพันธุหรือตนกลาออกจากประเทศของตนสู
แหลงปลูกอื่น จึงเปนที่มาของการออกกฎหมายหามการนําเมล็ดพันธุ
และตนกลายางพาราออกนอกประเทศ 

 
ประมาณป ค.ศ. 1873 ไดมีการนําเขาพันธุกรรมยางพารา

จากประเทศบราซิล สูประเทศอังกฤษในรูปของเมล็ดจํานวน 12 
เมล็ด เมล็ดยางพาราทั้งหมดไดนําไปเพาะไวที่สวนพฤกษศาสตรคิว 
(Royal Botanical Gardens, Kew) ปรากฏวาเมล็ดพันธุยางพาราที่
เพาะทั้งหมดสามารถงอกและเจริญพัฒนาเปนตนออนไดสําเร็จ แตก็
เกรงวาสภาวะแวดลอมของเขตอบอุนจะไมเหมาะสม จึงมีความคิดที่
จะสงตนออนจํานวนทั้งหมดไปเพาะเลี้ยงในเขตรอนชื้น ตอมาจึง
ตัดสินใจสงตนออนยางพาราไปปลูกที่เมืองกัลกัตตาของประเทศ
อินเดีย ปรากฏวาตนออนไมสามารถเจริญเติบโตไดและตายไปทั้งหมด 

 
ตอมาเฮนรี วิคแฮม (Henry Wickham) 
ประสบความสําเร็จในการเก็บรวบรวม
เมล็ดพันธุยางพาราบริเวณที่ราบลุม
น้ําอะเมซอนได 70,000 เมล็ด และไดรีบ
สงกลับประเทศอังกฤษ และนําไปเพาะที่
สวนพฤกษศาสตรคิว ปรากฏวาสามารถ
งอกเปนตนออนไดเพียง 2,700 ตน ใน
จํานวนนี้สงไปปลูกที่ประเทศศรีลังกา 
2,000 ตน นอกจากนั้นยังสงไปปลูกที่
ประเทศสิงคโปรอีก 22 ตน    

เฮนรี วิคแฮม 
(Henry Wickham) 
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    ประมาณป 1898 สวนยางพารา
ไ ด มี ก า ร พั ฒ น า ขึ้ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ
มาเลเซีย หลังจากนั้นไดแพรกระจาย
ไ ป สู ป ร ะ เ ท ศ ต า ง ๆ  ใ น เ อ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต และแอฟริกา สวน
พัฒนาการสวนยางพาราของประเทศ
ไทยนั้น ไมไดมีการบันทึกเปนที่ชัดเจน
วาเริ่มมีการทําสวนยางพารากันอยาง
จริ งจั ง เมื่ อ ใด  เพี ยงแต รู ว าพระ
ยารั ษฏานุ ป ระดิ ษฐ  มหิ ศ รภั กดี 

(คอซิมบี้ ณ ระนอง) ขณะที่ดํารงตําแหนงเจาเมืองตรัง ไดนํา
ยางพารามาจากประเทศมาเลเซียมาปลูกไวที่หนาบาน และได
แจกจายเมล็ดพันธุใหประชาชนที่สนใจนําไปปลูก ซึ่งตอมาไดขยาย
พื้นที่ปลูกออกไปอยางกวางขวางในภาคใต ตอมาหลวงราชไมตรี (พ.ศ. 
2454) ไดนําพันธุยางพาราไปปลูกที่จังหวัดจันทบุรี และขยายพื้นที่
ปลูกออกไปในภาคตะวันออกอีก 3 จังหวัด ปจจุบันนี้ยางพาราไดขยาย
พื้นที่ปลูกออกไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทําใหประเทศไทยมีพื้นที่
ปลูกยางพาราทั้งสิ้นในป พ.ศ. 2554 ประมาณ 18,761,231 ไร พื้นที่
ปลูกยางพาราเหลานี้มีทั้งพื้นที่ซึ่งเหมาะตอการทําสวนยางพารา และ
มีทั้งพื้นที่ซึ่งเหมาะตอการทําพืชไร ไมผลและนาขาวที่เปลี่ยนมาเปน
พื้นที่ปลูกยางพาราอยางตอเนื่อง 
 

 

พระยารัษฏานุประดิษฐ มหิศรภักดี
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เขาถึงและเขาใจ...นําไป...สรางกรอบคิด 

จากขอมูลสถาบันวิจัยยาง (2554) ชี้ใหเห็นวาการทําสวน
ยางพาราในประเทศไทยในปจจุบันไดแพรกระจายออกไปเกือบจะทุก
พื้นที่ของประเทศ โดยกระจายอยูในภาคใตประมาณ 11,906,882 ไร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 3,477,303 ไร ภาคกลางและภาค
ตะวันออกประมาณ 2,509,644 ไร และภาคเหนือประมาณ 867,402 
ไร สวนยางพาราในทุกพื้นที่ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศเปนสวนยาง
เชิงเดี่ยว เกษตรกรมักจะปลูกยางพาราดวยระบบปลูกที่มีระยะ
ระหวางแถวและระยะระหวางตน 7x3 เมตร หรือ 6x4 เมตร เปน
สวนใหญ 

 
 สายพันธุยางพาราที่ปลูกมักจะนิยมเลือกปลูกตามคําแนะนํา

ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร โดยเลือกจากสายพันธุยาง
ชั้น 1 ที่ใหผลผลิตน้ํายางสูง ไดแก BPM 24, RRIM 600 และ RRIT 
251 ซึ่งแตละสายพันธุมีคุณลักษณะของสายพันธุแตกตางกันดังนี้ 

 
             BPM 24 : ยางสายพันธุนี้มีอัตราการเจริญเติบโตปานกลาง 
กอนเปดกรีดเปลือกของลําตนคอนขางหนามาก แต เปลือกที่
เจริญเติบโตใหมหลังเปดกรีดไปแลวจะลดความหนาลง ความหนาปาน
กลาง ปกติจะใหผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 324 กิโลกรัม/ไร/ป  
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RRIT 251 : ยางสายพันธุนี้มีอัตราการเจริญเติบโตปาน
กลาง กอนเปดกรีดเปลือกของลําตนหนาปานกลาง แตเปลือกที่
เ จริญ เติบ โตใหมหลั ง เปดกรี ด ไปแล วพบว ามีความหนาไม
เปลี่ยนแปลง ปกติจะใหผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 474 กิโลกรัม/ไร/ป  

 
RRIM 600 :  ยางพาราสายพันธุนี้มีอัตราการเจริญเติบโต

ปานกลาง เปลือกลําตนกอนเปดกรีดจะบาง แตเปลือกที่เจริญเติบโต
ใหมหลังเปดกรีดไปแลวจะมีความหนาปานกลาง ปกติจะใหผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 289 กิโลกรัม/ไร/ป ซึ่งต่ํากวาสายพันธุ BPM24 และ 
RRIT 251 แตเปนสายพันธุยางพาราที่สามารถปรับตัวใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมเกือบทุกภูมินิเวศ เกษตรกรจึงนิยมปลูกยางพารา
สายพันธุนี้ 

 
หากเราเดินเขาไปในสวนยางพาราเชิงเดี่ยวที่อยูในพื้นที่

จังหวัดพัทลุง ในชวงรอยตอของปลายฤดูแลง ตนฤดูฝน หวงเวลานี้
วัชพืชยังไมงอกปกคลุมผิวดินตามพื้นสวนยางพารา จึงสามารถพบ
เห็นรากฝอยของยางพาราที่กระจายซอนเหลื่อมกันไปมาบริเวณ   
ผิวดิน อวดสวนของปลายรากขาวเปนหยอมๆ รากฝอยของยางพารา
เหลานี้เจริญออกมาจากรากแขนง ในขณะที่รากแขนงเจริญออกมา
จากรากแกวอีกทีหนึ่ง รากแกวของยางพารามีความยาวเฉลี่ยตาม
ความลึกของดินประมาณ 2.5 เมตร ถูกออกแบบมาใหทําหนาที่ยึด
เกาะดินเพื่อพยุงลําตนรวมกับรากแขนง สวนรากฝอยจะทําหนาที่ 
ดูดซับน้ําและธาตุอาหาร  
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รากฝอยของยางพาราก็มีพฤติกรรมไมตางไปจากรากฝอย
ของพืชยืนตนอื่น นั้นคือเมื่อตนพืชขาดน้ําในชวงฤดูแลง จะเกิดการ
สื่อสารกันทั้งภายในเซลลและระหวางเซลล เพื่อรวมกันตัดสินใจใน
การตอบสนองตอสิ่งเราที่ เปนความแหงแลงมากระตุนใหเกิด
ความเครียด ขอสรุปของการปรึกษาหารือนําไปสูการถอดรหัสทาง
พันธุกรรม เพื่อสรางสารจําพวกลิกนิน (lignin) และซูเบอรลิน 
(suberlin) ไปเคลือบรากฝอยและรากขนออนใหหยุดการทําหนาที่ 
ดูดซับน้ําเพื่อสงตอใหลําตน  หลังจากนั้นจึงสรางสารแคลโลสเคลื่อน
ตัวไปอุดทอน้ําและทออาหารบริเวณข้ัวใบ ใบพืชเมื่อขาดทั้งน้ําและ
อาหารจึงนําไปสูการปลิดขั้วและทิ้งใบ ปดชองทางการสูญเสียน้ําทาง
ปากใบพืช เพื่อสงวนรักษาน้ําที่เหลืออยูจํานวนไมมากภายในระบบ
เนื้อเย่ือของพืชเอาไว เมื่อสิ้นสุดการปลิดขั้วทิ้งใบ ตนยางพาราก็จะ
อยูในสภาวะพัก จะลดกระบวนการเมแทบอลิซึมลงเขาสูภาวะจําศีล 
เหลือน้ําจํานวนเพียงเทาที่จําเปนสําหรับประคองตนเองใหอยูรอด
เทานั้น หวงเวลาของการจําศีลของยางพารา จะยาวนานประมาณ  
1 เดือน เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใตเคลื่อนตัวมาขามสันเทือกเขา
บรรทัด ฝนแรกที่โปรยลงมาชวยใหทั้งตนยางและพื้นดินเกิดความ 
ชุมชื้น 

 
ปริมาณความชื้นจากหยาดฝนเปนสิ่งเรากระตุนใหตนพืช 

เกิดการสื่อสารผานกลไกสงสัญญาณถายทอดสัญญาณเปนทอดๆ 
นําไปสูการปรึกษาหารือทั้งระหวางเซลลและภายในเซลล สุดทายมี
การถอดรหัสทางพันธุกรรม เพื่อสรางสารกระตุนใหเกิดการแบง
เซลลเพื่อสรางใบชุดใหมทั้งตน หลังจากใบชุดใหมเจริญเติบโตสราง
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ปากใบแลวเสร็จ ก็จะสรางสารกลุมฮอรโมนสําหรับเรงการ
เจริญเติบโตของราก ใหเคลื่อนยายจากใบลงสูระบบราก รากฝอยที่
อยูในระยะพักก็จะฟนตื่นขึ้นมาแบงเซลลสรางรากขนออนชุดใหม 
เพื่อทําหนาที่นําเขาน้ําและธาตุอาหารสูทอน้ําทออาหารเพื่อสงตอให
ใบ โดยอาศัยกลไกการระเหยคายน้ํ า เปนตัวชวยขับเคลื่ อน 
สารอินทรียที่ใบสรางขึ้นจะลําเลียงไปสงใหกลุมเซลลของทุกเนื้อเย่ือ
พืชรวมทั้งระบบรากฝอยดวย จึงไมใชเรื่องแปลกหากเราจะพบเห็น
รากยางพาราที่มีปลายรากขาวโพลนเปนหยอมไปทั้งสวนในชวงตน
ฤดูฝน  

 
ในธรรมชาติกลไกของการปลดปลอยธาตุอาหารจากแหลง

เศษซากพืช คืนกลับใหดินเพื่อใหดินสรางสรรพชีวิตนั้น เปน
กระบวนการทําหนาที่ที่สัมพันธและเชื่อมโยงกันระหวางพืช สัตว 
และจุลินทรีย ปกติแลวบริเวณรอบๆ รากฝอยที่มีรากขนออนอยู จะ
มีสารอินทรียที่รากพืชขับออกมา ดวยจุดประสงคเพื่อกระตุนการแบง
เซลลของแบคทีเรีย เพื่อใหมีจํานวนประชากรที่พอเหมาะกับการยอย
สลายเศษซากสารอินทรีย เปนเบื้องตน กอนที่จะเพิ่มจํานวน
ประชากรมากขึ้นไดเอง เนื่องจากการไดรับสารอาหารที่เปนผลจาก
การยอยสลายเศษซากพืช ซึ่งสงตอมาจากสัตวหนาดิน สภาพการณ
นี้คลายคลึงกับการหมักไวน จําเปนตองบมเพาะจุลินทรียที่ใชในการ
หมักใหมีจํานวนประชากรมากพอสําหรับการทําหนาที่เสียกอน 
กอนที่จะนําจุลินทรียที่มีจํานวนประชากรมากพอไปใชในการหมกัไวน 
ทั้งนี้เพื่อชวยใหกระบวนการหมักนั้นเร็วขึ้น  
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การเพิ่มจํานวนประชากรของแบคทีเรียที่อาศัยอยูในดินของ
ปาดิบชื้น แบคทีเรียกลุมนี้จําเปนตองพึ่งพาสารอินทรียจากรากพืช  
ที่มีวิวัฒนาการรวมกันมา แบคทีเรียกลุมนี้จึงยากที่จะนํามาเลี้ยงใน
หองปฏิบัติการ เพราะไมสามารถเจริญเติบโตในอาหารท่ีใชเลี้ยง
แบคทีเรียทั่วๆ ไป เนื่องจากองคประกอบของอาหารที่ใชสําหรับเลี้ยง
แบคที เรียทั่ วๆ ไปนั้น ไมมีสารอินทรียที่ จํ า เปนสํ าหรับการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียในดินเหลานั้น หมายความวาแบคทีเรีย 
ในดินที่อยูรวมกับรากพืชใด ก็มักจะมีวิวัฒนาการรวมกับพืชนั้น การ
มีชีวิตอยูของแบคทีเรียในดินดังกลาวจึงมิอาจอยูเพียงลําพัง จําตอง
อยูรวมกับรากพืชที่มีวิวัฒนาการรวมกันมาเทานั้น ปาดิบชื้นจึงเปน
ตนแบบของการอยูรวมกันทั้งในลักษณะของการพึ่งพา เก้ือกูล และ
ขัดแยง โดยมีเปาหมายเพื่อรักษาดุลยภาพของการอยูรวม ผานระบบ
การแบงปนที่พอเหมาะพอประมาณ เพื่อใหสังคมพืช สังคมสัตวและ
สังคมจุลินทรียอยูรอดทั่วทั้งระบบ  

 
 หากปลูกตนยางพาราดวยเมล็ดลําตนสวนฐานจะมีขนาดใหญ
สุดแลวจึงคอยๆ ลดขนาดลงตามลําดับความสูง สวนยางพาราที่ปลูก
ดวยตนที่ติดตา สวนลางสุดที่เปนสวนของตนตอเดิมจะมีขนาดใหญ
กวาลําตนสวนที่ติดตามาก สวนนี้เรียกวา “เทาชาง” สวนลําตนที่
เจริญมาจากตาใหมจะมีขนาดไมแตกตางกันมากนัก ทั้งสวนโคนและ
สวนปลาย ลําตนในแปลงปลูกทั่วๆ ไปมีขนาดความสูงเฉลี่ย 25-30 
เมตร แตสายพันธุพื้นเมืองอาจสูงมากกวา 40 เมตร ลําตนอาจตั้งตรง
หรืออาจสอบขึ้นไปทางสวนยอด ลําตนแตกก่ิงยาวประมาณ 10 เมตร 
หรือมากกวานั้น ลําตนไมมีพูพอน (buttresses) มีขนาดเสนผาศูนย -
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กลางผันแปรตามพันธุกรรมและความอุดมสมบูรณของดิน เปลือก    
ลําตนเรียบสีเทาถึงสีน้ําตาลออน เปลือกชั้นในสีน้ําตาลออน เรือนยอด
เปนทรงกรวยกิ่งคอนขางบอบบาง 
 

ลําตนยางพาราแบงออกเปนสองสวนดวยกันคือ สวนที่เปน
เปลือกและสวนที่เปนเนื้อไม เกษตรกรผูปลูกยางพาราตางรูดีวาเปลือก
ของยางพาราเปนสวนสําคัญที่สุดของตนยางพารา  เนื่องจากพืชชนิด
นี้สรางทอน้ํายางแทรกไวในสวนของเปลือก ตางกับตนยางนาที่สราง
ทอน้ํายางแทรกไวในสวนของเนื้อไม เปลือกยางพาราจะมีความหนา 
บางและความแข็งที่แตกตางกันตามสายพันธุ สายพันธุใดเมื่อเปดกรีด
ไปแลวเปลือกที่เจริญเติบโตใหมมีความหนาไมเปลี่ยนแปลง ก็ยอม
ดีกวาสายพันธุที่ เมื่ อ เปลือกเจริญเติบโตใหมความหนาลดลง 
ตัวอยางเชน สายพันธุ BPM 24 เปลือกเดิมจะหนามาก หลังจากเปด
กรีดไปแลวเปลือกเจริญเติบโตใหมจะมีความหนาลดลงสูระดับปาน
กลาง สวนสายพันธุ PB 260 เปลือกเดิมหนาปานกลาง หลังจากเปด
กรีดไปแลวเปลือกที่เจริญเติบโตใหมจะมีความหนาลดลงสูระดับ
คอนขางบาง ในขณะที่สายพันธุ RRIT 251 เปลือกเดิมและเปลือก
เจริญเติบโตใหมหลังจากเปดกรีดไปแลวจะมีความหนาไมเปลี่ยนแปลง 
โดยมีความหนาในระดับปานกลาง  

 
ลําตนยางพาราทั้งสวนที่เปนเปลือกและเนื้อไม ประกอบดวย

กลุมเซลลที่เกิดจากการแบงตัวของกลุมเซลลเนื้อเยื่อเจริญ นั่นคือ
ระบบเนื้อเยื่อของลําตนธรรมชาติออกแบบใหเนื้อเยื่อเจริญอยูตรง
กลาง ทุกครั้งที่กลุมเซลลเนื้อเยื่อเจริญแบงตัว สวนหนึ่งจะเจริญเติบโต
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ไปเปนกลุมเซลลทอน้ํ าซึ่ งอยูทางดานใน และอีกสวนหนึ่ งจะ
เจริญเติบโตไปเปนกลุมเซลลทออาหารซึ่งอยูทางดานนอก โดยทุกครั้ง
ที่กลุมเซลลเนื้อเย่ือเจริญแบงเซลล สัดสวนของจํานวนเซลลที่ไปเปน
ทอน้ําจะมากกวาจํานวนเซลลที่ไปเปนทออาหาร สัดสวนที่ไดจากการ
แบงเซลลในลักษณะนี้สงผลใหสวนของเนื้อไมสามารถขยายขนาดได
เร็วกวาสวนของเปลือก 

 
เปลือกยางพาราชั้นนอกสุด ประกอบดวยเนื้อเย่ือที่ตายแลว

ทําหนาที่หอหุมสวนของเปลือกช้ันถัดไปใหไดรับความปลอดภัยจาก 
แมลงและจุลินทรียที่เปนศัตรูพืช นอกจากนั้นยังชวยรักษาความชื้นให
อยูในระดับที่เหมาะสม ถัดเขาไปขางในก็จะเปนเปลือกชั้นนอกซึ่ง
คอนขางแข็ง เนื่องจากมีกลุมเซลลหินแทรกจึงมักจะเรียกเปลือกชั้นนี้
วาเปลือกแข็ง (hard bark) เปลือกชั้นนี้เกิดจากกลุมเซลลของเนื้อเย่ือ
เจริญแบงตัว แลวดันเปลือกชั้นในสุดออกมาแทนที่เปลือกช้ันนอก 
ส งผล ให เปลื อกชั้ น ถั ดมาดั น เปลื อกชั้ นนอกสุ ดหลุ ดออก ไป       
สําหรับเปลือกช้ันในสุดอาจเรียกวาเปลือกออน (soft bark) เปน
เปลือกที่คอนขางบางเนื่องจากมีความหนาเพียงรอยละ 20-30 ของ
ความหนาเปลือกทั้งหมด เปลือกชั้นนี้มีทอน้ํายางซึ่งจัดเรียงตัวเปนวงๆ 
ภายในแตละวงทอน้ํายางเชื่อมติดตอกันทั้งในแนวดิ่งและดานขางรอบ
ลําตน แตจะไมเชื่อมติดตอกันระหวางแตละวงของทอน้ํายาง จํานวน
วงของทอน้ํายางจะผันแปรตามสายพันธุยาง อายุของตนยาง ปริมาณ
ความชื้น ความสูง และความสมบูรณของตนยาง จํานวนวงของทอน้ํา
ยางจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแบงตัวของกลุมเซลลเนื้อเย่ือเจริญในรอบ
ปเฉลี่ยประมาณ 1.74-3.14 วง/ป ทอน้ํายางที่สรางขึ้นใหมจะอยูใน
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สวนเปลือกชั้นในสุด เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะดันทอน้ํายางเกาที่อยู
ในตําแหนงนอกสุดของเปลือกชั้นในสุดใหเคลื่อนตัวออกไปสูเปลือก
ชั้นนอกในตําแหนงดานในสุดของเปลือกชั้นนอก สงผลใหทอน้ํายางถูก
ดันใหเคลื่อนที่ถัดกันไปเปนทอดๆ จนกระทั่งเคลื่อนออกไปสูเปลือก
ชั้นนอกสุด สุดทายทอน้ํายางที่อยูริมสุดของเปลือกชั้นนอกสุดจะหลุด
ออกจากเปลือกไป ลักษณะของการแทนที่ทดแทนเปนทอดๆเชนนี้ ทํา
ใหจํานวนของทอน้ํายางไมเกิดเปนจํานวนสะสมในเนื้อเยื่อของเปลือก 
ซึ่งตางไปจากระบบเนื้อเยื่อของทอน้ําที่เปนสวนประกอบของเนื้อไม ที่
พบวามีการขยายขนาดอยางตอเนื่อง 

 
    ทอน้ํ ายางเกิดจากการ
แบงตัวของกลุมเซลลเนื้อเยื่อ
เจริญ ในสวนของกลุมเซลลที่
สรางทออาหาร ทอน้ํายางจะ
ประกอบดวยเซลลลักษณะรูป
ทร งกระบอกมี ค ว ามยาว
มากกวาความกวาง เซลล
เรียงตอกันเปนสายยาว สวน

ผนังเซลลทั้งดานขางและผนังเซลลดานสกัดอาจเปนผนังที่บางหรือ
หนา ทั้งตําแหนงปลายเซลลที่เชื่อมตอกันและผนังเซลลดานขางซึ่ง
สัมผัสกับผนังเซลลดานขางของอีกเซลลหนึ่ง จะมีลักษณะเปนชองเปน
รูหรือเปนรูพรุนหรือถูกทําใหเปนชองกลวง ติดตอระหวางเซลลอยาง
สมบูรณ โดยอาศัยเอนไซม ที่อยูภายในเซลลของทอน้ํายางเองยอย
สลายผนังเซลลที่ดานปลายเซลล ทําใหเซลลทอน้ํายางที่เรียงตอกัน

ท่อนํา้ยาง 
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เปนสายยาวในแนวตั้งทะลุติดตอกันเปนทอยาวตลอดทั้งสาย ทอน้ํา
ยางที่พัฒนาแลวเสร็จจะจัดเรียงตัวเปนวงๆ ในชั้นของเปลือกออน 
จํานวนวงของทอน้ํายางแตกตางกันออกไปตามสายพันธุ ยางสายพันธุ
ที่ใหผลผลิตสูงจะมีจํานวนวงของทอน้ํายางหลายชั้นเรียงตวัจากดานใน
สุดของชั้นเปลือกออนออกสูดานนอก จํานวนวงของทอน้ํายางจึง
สัมพันธกับผลผลิตของแตละสายพันธุ ปกติแลววงของทอน้ํายางที่มี
อายุมากที่สุดก็คือวงทอน้ํายางที่สรางข้ึนมากอน เมื่อมีการสรางทอ
น้ํายางวงใหมขึ้นมา ก็จะดันวงถัดมาออกไปสูดานนอกตามลําดับ ทําให
ทอน้ํายางวงนอกสุดของเปลือกออน ซึ่งเปนวงที่มีอายุมากถูกผลักออก
ไปสูชั้นเปลือกแข็ง ชั้นเปลือกแข็งจึงพบทอน้ํายางปรากฏอยูแตมี
จํานวนนอย ชั้นเปลือกแข็งจึงใหผลผลิตนอยมากหรือไมใหเลย 

 
ขนาดของทอน้ํายางจะผันแปรไปตามสายพันธุ และความ

อุดมสมบูรณของตนยางพาราเปนสําคัญ แตโดยทั่วไปเสนผาน
ศูนยกลางของทอน้ํายางจะมีคาเฉลี่ยประมาณ 30 ไมครอน สําหรับ
สายพันธุยางพาราที่มีขนาดของทอน้ํายางใหญกวาคาเฉลี่ยมาตรฐาน 
จะเปนทอน้ํายางขนาดใหญ ชวยใหน้ํายางไหลคลองตัว น้ํายางจึงไหล
ไดมากและไหลไดนาน เนื่องจากการอุดตันของทอน้ํายางจะชาลง
เพราะปริมาณน้ําที่เปนสวนผสมอยูในน้ํายางมากพอที่จะชวยใหน้ํา
ยางพาราไมแหงเร็วมีสวนชวยใหอนุภาคลูทอยดไมแตกงาย การจับตัว
กันของโมเลกุลยางจึงยืดเวลาออกไป สงผลใหเกิดการหนวงเวลาของ
การอุดตันทอน้ํายาง ยางพาราจึงไหลไดนานขึ้น อยางไรก็ตามการ 
ไหลออกมาของน้ํายางที่เก็บสะสมอยูในทอน้ํายางครั้งละมากๆ ในดาน
บวกจะไดผลผลิตตอตนตอวันสูง แตในดานลบหากดินขาดความอุดม
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สมบูรณและมีการเปดกรีดถี่ขึ้น อาจชักนําไปสูสภาวะเปลือกแหงได
งาย 

 
ภายในทอน้ํายางจะมีน้ํายางที่ประกอบดวยเนื้อยางประมาณ

รอยละ 35 และสวนที่ไมใชยางประมาณรอยละ 65 ในจํานวนนี้
ประกอบดวยน้ํารอยละ 55 อนุภาคลูทอยดและสารอื่นอีกรอยละ 10 
สัดสวนของน้ํายางดังกลาวชี้ใหเห็นวาพื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความแหง
แลงสูง หากปลูกยางพาราในระบบตัดรากแกวทําใหมีรากแขนงเพียง
ชั้นเดียวและไมมีระบบน้ําเขาชวย น้ํายางจะออกนอยเม่ือเปดกรีด 
นอกจากนั้นความแหงแลงยังมีสวนเหนี่ยวนําใหสวนของเปลือกชั้นใน
สุดของยางพาราเกิดเซลลหินมากข้ึน จํานวนวงทอน้ํายางลดลง เมื่อ
เปดกรีดจะไดน้ํายางนอยและมีอายุการเก็บเก่ียวสั้นกวายางพาราที่
ปลูกในพื้นที่ซึ่งมีความชื้นเหมาะสม 

 
รูปแบบการเจริญเติบโตของตนยางพารา มักจะแบงออกเปน 

2 ชวง ชวงแรกจะเปนการเจริญเติบโตในระหวางชวงเวลาตั้งแตปลูก
ลงแปลงจนถึงครบกําหนดการเปดกรีด ปกติการเปดกรีด ตองใหลําตน
ยางพารามีขนาดเสนรอบวงของลําตนไมนอยกวา 50 เซนติเมตร ลํา
ตนยางขนาดดังกลาวอาจใชเวลาของการเจริญเติบโตแตกตางกัน
ออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของภูมินิเวศ สายพันธุยางพารา ความ
อุดมสมบู รณของดิน  และระบบการจั ดการที่ สอดคล อ ง กับ
สภาพแวดลอมเปนสําคัญ การเจริญเติบโตในชวงแรกลําตนยางพารา
จะมีการขยายขนาดของเสนรอบวงคอนขางดีมาก จากการศึกษาการ
เจริญเติบโตของตนยางพาราสายพันธุ RRIM 600 ที่ปลูกในดินที่มี
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ความอุดมสมบูรณดีจะสามารถขยายขนาดประมาณ 6.30-10 
เซนติเมตร/ป แตถาปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง พบวา
การขยายขนาดของเสนรอบวงของลําตน มีคาเฉลี่ยประมาณ 6.86 
เซนติเมตร/ป หากลําตนยางพาราเจริญเติบโตในอัตรานี้แสดงวา
จะตองใชเวลา 7.3 ป เปนอยางนอยถึงจะมีขนาดเสนรอบวงของลําตน
ครบ 50 เซนติเมตร นั้นคือสามารถลงมือเปดกรีดไดเมื่อตนยางพารา
อายุยางเขาสูปที่ 8 แตปจจุบันเทคโนโลยีการโคลนไดเขามามีบทบาท
ในการพัฒนาสายพันธุยางพารามากข้ึน เกษตรกรจึงสามารถรน
ระยะเวลาของการเปดกรีดยางพาราเขามาไดมากขึ้น อาทิ ยางพารา
สายพันธุ RRIM 3001 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก ทําใหสามารถ
เปดกรีดไดเมื่อปลูกครบ 4 ป    

  
 แมวาอัตราการเจริญเติบโตของยางพารากอนการเปดกรีดจะ
คอนขางดี แตพบวาหลังการเปดกรีดไปแลวอัตราการเจริญเติบโตจะ
ลดลงคอนขางมาก กรณีศึกษายางพาราสายพันธุ RRIM 600 พบวา
หลังการเปดกรีดการขยายขนาดของลําตนลดลงเหลือเพียง 1.8 
เซนติเมตร/ป ทั้งนี้เนื่องจากการสรางบาดแผลแตละครั้งใหกับเปลือก
ลําตนยางพาราของเกษตรกร มีสวนทําใหธาตุอาหารที่ตนยางพารา
นําเขาตองไหลปนออกมากับน้ํายางพาราดวยสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งตน
ยางพาราจําเปนตองใชธาตุอาหารในการซอมแซมบาดแผลดวย ตน
ยางพาราจึงจําเปนตองไดรับธาตุอาหารชดเชยทั้งสวนที่หายไปและ
สวนที่ตองใชซอมแซมเนื้อเยื่อ จึงมีคําถามวาการใสปุยเคมีลงไปในดิน
เพียงปละ 2 ครั้งนั้น พอเหมาะสําหรับความจําเปนพื้นฐานตอการ
ดํารงชีพของยางพาราแลวหรือ  
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ความจําเปนพื้นฐานในการนําเขาธาตุอาหารสําหรับการดํารง
ชีพของตนยางพารา อาจจําแนกไดดังนี้ เชน สวนแรกสําหรับการ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่อทั้งระบบ รวมทั้งการซอมแซมบาดแผลที่เปด
กรีดและการสรางเนื้อยาง สวนที่สองสําหรับการชดเชยธาตุอาหารที่
สูญเสียปนออกมากับน้ํายาง หากแปลงยางพาราใดที่เกษตรกรมีระบบ
กรีดยางวันเวนวัน และมีการใหปุยเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโต 
การซอมแซมบาดแผลที่เปดกรีด การสรางเนื้อยาง และการทดแทน
สวนที่หายไป มีสวนชวยใหอัตราการเพิ่มขึ้นของเสนรอบวงของลําตน
ยางจะไมลดลงมากเทากับแปลงยางพาราที่มีระบบกรีด 3 วันเวนวัน 
นอกจากนั้นชวงเวลาที่ยางทิ้งกิ่งและใบหากมีการใหปุยอินทรียทดแทน
ธาตุอาหารที่ออกมาจากตนยางพารา ก็นาจะชวยสนับสนุนการเพิ่ม
มวลชีวภาพใหตนยางใกลเคียงกับความเปนจริงตามพันธุกรรมกําหนด
ไดมากขึ้น 

 
การจัดการในแปลงยางพาราที่เหมาะสม ตองเปนการจัดการ

ที่พอเหมาะพอประมาณ ทั้งเพื่อเกษตรกรและสังคมชีวิตในสวน
ยางพารา กลาวคือตองใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยที่เปนความจําเปน
พื้นฐานที่เพียงพอกับทุกชีวิต นั่นคือสรรพชีวิตควรมีพื้นที่อยูอาศัยที่
พอเหมาะสําหรับตนเอง เชน พืชควรมีชองวางระหวางลําตน ชองวาง
ในดินสําหรับราก และชองวางที่พอเหมาะสําหรับขนาดของเรือนยอด 
สวนสัตวกินเศษซากที่อาศัยในดินและตามผิวดิน ก็ควรมีพื้นที่เพียงพอ 
สําหรับอยูอาศัย หลบภัยและหาอาหาร ไมตางกับจุลินทรียที่ควรไดรับ
สารจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตจากรากพืชที่เปนคูวิวัฒนาการ
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รวมกันมา รวมทั้งเศษซากที่เพียงพอสําหรับการยอยสลายทั้งเพื่อ
ตนเองและชีวิตอื่น  

 
หากเปนเชนนี้ได ทุกๆ สรรพชีวิตก็จะสามารถรวมมือกันทํา

หนาที่ เพื่อบรรลุสูเปาหมายสมดุลแบบพลวัตของระบบ ซึ่งจะชวยให
สังคมชีวิตในที่อยูอาศัยมีสุขภาพดีขึ้น สงผลใหระบบนิเวศของแปลง
ยางพาราแข็งแรงขึ้นตามลําดับ ทายสุดจะนําไปสูความยั่งยืน 

 
นิเวศวิทยาของยางพารา 

วิถีชีวิตของยางพาราไดถูกออกแบบใหมีพันธุกรรมที่จําเพาะ
กับสังคมพืชปาดิบชื้น โดยแพรกระจายพันธุตั้งแตบริเวณที่ราบลุมที่มี
ความช้ืนสูง ไปจนจรดบริเวณเทือกเขาปาดิบชื้นที่มีระดับความสูงไม
มากนัก ดวยปาดิบชื้นเปนแหลงที่อยูอาศัยที่เหมาะสมของแมลงและ
จุลินทรียศัตรูพืช บริเวณนี้จึงมีความชุกชุมของกลุมชีวิตดังกลาว 
เพื่อใหพันธุกรรมสามารถอยูรอด ธรรมชาติจึงออกแบบใหพืชหลาก
ชนิดรวมทั้งยางพาราในปาแบบนี้ สามารถสรางน้ํายางไวสําหรับการ
ปองกันตัวเองจากจุลินทรียและสัตวกินพืช  
 

ประชากรของยางพาราแพรกระจายและเจริญเติบโตไดดี ใน
บริเวณภูมินิเวศระหวาง ละติจูด 15 องศาเหนือ และ 10 องศาใต ซึ่ง
เปนพื้นที่มีแสงสองเฉียงไมมากนัก สภาพภูมิศาสตรจึงมีฤดูกาลที่เปน
ฤดูฝนและฤดูแลง ภูมิอากาศจึงไมมีฤดูหนาวที่ตนยางพาราไมชอบ 
นอกจากอุณหภูมิจะผันแปรตามละติจูดแลว ยังผันแปรตามระดับ



 

 
 

19 ปรับกระบวนทัศนการทําสวนยางพาราเชิงเด่ียว สูวิถีเกษตรผสมผสาน 

ความสูงดวย เปลือกโลกที่ยกตัวสูงขึ้นไปมากอุณหภูมิจะลดลงกวา
บริเวณพื้นราบ ยางพาราจะแพรกระจายตามธรรมชาติที่ระดับความ
สูงจากระดับน้ําทะเลที่ 300-500 เมตร แตในระดับความสูงมากกวา 
500 เมตร พืชชนิดนี้จะเจริญเติบโตไดไมดี ลําตนมีขนาดเล็ก และให
น้ํายางไดนอย เนื่องจากการคุกคามที่ไมพึงประสงคของสิ่งเราที่ไมมี
ชีวิต  

 
บางเวลาพบวาอาจมีสิ่งมีชีวิตจําพวกสัตวกินพืชสามารถ

คุกคามยางพาราใหเขาสูสภาวะเครียด เนื่องจากสัตวกินพืชเหลานั้น
เขากัดทําลายสวนตางๆ ใหเกิดบาดแผล หรือแมกระทั่งมนุษยก็อาจ
กระตุนใหยางพาราเขาสูความเครียดได ดวยเพราะขาดจริยธรรมคิด
จะเอาน้ํายางใหไดมากที่สุดโดยไมคิดลงทุนจัดสรรสิ่งจําเปนพื้นฐานคืน
กลับสูตนยางพารา หรืออาจเปนจุลินทรียศัตรูพืช เชน แบคทีเรีย และ
เชื้อรา เปนตน สวนปจจัยไมมีชีวิตที่ไมพึงประสงคก็มีสวนคุกคาม
ยางพาราเขาสูสภาวะเครียด ที่สําคัญไดแก ความแหงแลง ความเค็ม 
และสภาวะอุณหภูมิ กรณีของตนยางพาราที่ปลูกในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตนยางพาราจํานวนไมนอยที่ตองตกอยูภายใต
สภาวะความแหงแลงยาวนานถึง 9 เดือน สภาวะเชนนี้มีสวนชักนําให
ตนยางพาราชะงักการเจริญเติบโตได จึงไมแปลกที่ขนาดของลําตน
ยางพาราจะเล็กและใหน้ํายางนอย หากเปรียบเทียบกับตนยางพาราที่
เจริญเติบโตอยูในภาคใต เนื่องจากตนยางพาราในภาคใตมีเวลา
สําหรับการเจริญเติบโตประมาณ 6 เดือน ในขณะที่ตนยางพาราที่ปลูก
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเวลาเจริญเติบโตประมาณ 
3 เดือน หากไมมีระบบชลประทานชวยหนุนเสริม 
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พื้นที่ลุมจํานวนไมนอยที่กอนเคยเปนนาขาวปจจุบันถูกแทนที่
ดวยยางพารามากขึ้น เนื่องจากการทําสวนยางพาราใหผลตอบแทน
มากกวาการทํานา ชาวนาจํานวนไมนอยจึงตัดสินใจเปลี่ยนนาขาวไป
เปนสวนยางพารา โดยขาดการไตรตรองที่รอบคอบ การนําพื้นที่นามา
ปลูกยางพาราจะตองลงทุนคอนขางสูง เพราะพื้นที่นาที่เคยปลูกขาว 
มากอน จะมีธาตุอาหารคอนขางต่ําและมีอินทรียวัตถุเพียงพอสําหรับ
หลอเลี้ยงพืชลมลุกในชวงเวลาสั้นๆ เทานั้น เมื่อนํายางพาราที่เปนพืช
ยืนตนมาปลูกแทนขาว แมวาจะนําเขาปุยเคมีเลี้ยงดูตนยางพาราอยาง
เพียงพอ แตตนยางพาราที่ปลูกในนาจะเจริญเติบโตไดไมดีเทากับ   
ตนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ราบเชิงเขา เพราะวาตนยางพาราที่ปลูกใน
นาขาวไดรับธาตุอาหารไมครบถวนและเพียงพอประการหนึ่ ง        
อีกประการหนึ่งในชวงฤดูฝนจะมีน้ําทวมขัง ทําใหตนยางพาราชะงัก
การเจริญเติบโต ตนยางพาราที่ปลูกในแปลงนาจึงใหผลตอบแทนต่ํา
และชวงเวลาที่ใหผลิตน้ํายางจะคอนขางสั้นกวายางพาราทีป่ลกูบรเิวณ
พื้นที่เชิงเขา 
 

ภูมินิเวศที่สภาพแวดลอมเปนดานรับลม และมีลมพัดแรงอยู
สม่ําเสมอ กระแสลมอาจทําใหใบยางช้ําหรือกิ่งหัก ซึ่งเปนชองทางให
เกิดการติดเชื้อจุลินทรียที่กอโรค หรือพันธุกรรมยางพาราที่มีลําตนสูง
กิ่งกานนอยไมทนตอกระแสลม อาจเปนปจจัยที่ยับย้ังการเจริญเติบโต
ของยางพาราได นอกจากนั้นสภาพแวดลอมที่ลมพัดแรงอยูตลอดเวลา 
มีผลทําใหอัตราการระเหยของน้ําในดินสูงมาก ผลที่ตามมาก็คือดินจะ
สูญเสียน้ํามาก จากการคายน้ําของใบพืชและการระเหยของน้ําที่ผิวดิน 
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ยิ่งไมมีชั้นพืชปกคลุมผิวดิน ก็จะทําใหการระเหยของน้ําออกจากดิน
มากขึ้น ชักนําใหเกิดสภาวะแหงแลงขึ้น  

 
ภูมินิ เวศที่ เปนที่ลาดชันและมีฝนตกชุกปกติจะเกิดการ

พังทลายของดินสูง ภูมินิเวศลักษณะนี้หากมีความจําเปนตองปลูก
ยางพารา ควรออกแบบระบบปลูกเปนแบบข้ันบันได และควรมีหญา
แฝกหรือพันธุไมปาปลูกยึดดินตามแนวข้ันบันไดดานนอก ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันการชะลางหนาดินไมใหธาตุอาหารสูญเสียออกไปจากระบบ 
รวมทั้งชวยดักเศษซากพืชทั้งใบ ดอก ผลและก่ิงที่พืชหลักทิ้งลงสูพื้น
เพื่อหมคลุมผิวดิน เศษซากพืชเหลานี้นอกจากชวยรักษาความชื้นใหกับ
ดินแลว ยังเปนที่หลบภัยและเปนแหลงอาหารใหทั้งสัตวกินซาก อาทิ 
กิ้งกือ ไสเดือนดิน ปลวก และแมลงบางชนิด เศษซากพืชที่ถูกทําใหมี
ขนาดเล็กจะสงตอให จุลินทรีย เชน เชื้อรา แอคทีโนไมซีท และ
แบคที เรีย ชวยกันทําหนาที่ยอยสลายซากพืชเพื่อเปลี่ยนเปน
สารอินทรีย ทั้งเพื่อสําหรับตนเองจํานวนหนึ่งและสําหรับสรรพชีวิตอื่น
อีกจํานวนหนึ่ง จุลินทรียในดินเหลานี้จึงคลายกับเครื่องจักรที่มีชีวิตซึ่ง
ชวยกันทําหนาที่ขับเคลื่อนใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดทั้งป สําหรับประสิทธิภาพของการ
ทําหนาที่ดังกลาวจะข้ึนอยูกับความหลากหลายของจุลินทรียเปนสําคัญ 
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กรอบคิดการปลูกยางพาราแบบผสมผสาน 
 

ธรรมชาติไดออกแบบใหปาไมเปนสังคมพืชที่ประกอบดวย
สรรพสิ่งและสรรพชีวิตที่แตกตางกันออกไปตามสภาพภูมิศาสตร   
นั่นหมายความวาสภาพทางภูมิศาสตรจะกําหนดภูมินิเวศสําหรับปาไม
ใหมีโครงสรางที่สอดรับกับภูมินิเวศ สงผลใหปาไมในแตละเขตเสนรุง   
มีโครงสรางระบบนิเวศปาไมแตกตางกัน โดยปาไมในเขตขั้วโลกจะมี
โครงสรางของปาซับซอนนอยที่สุด และจะเพิ่มความซับซอนมากขึ้น
เมื่อเขาใกลศูนยสูตร ดังนั้นจึงไมแปลกที่ปาดิบชื้นในเขตเทือกเขา
บรรทัดจะมีความหลากหลายของสรรพชีวิตสูงยิ่ง  

 
ปกติแลวโครงสรางของปาไมจะประกอบดวยสรรพสิ่งสําคัญ 

เชน ดิน อินทรียวัตถุ แสงสวาง ธาตุอาหาร น้ํา อุณหภูมิ อากาศ 
และสภาพความเปนกรดดาง เปนตน สรรพสิ่งดังกลาวจะสัมพันธและ
เชื่อมโยงกับสรรพชีวิต ซึ่งประกอบดวย พืช สัตว และจุลินทรียที่มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรม ที่มาอยูรวมกันเปนสังคมชีวิต การอยู
รวมกันของสรรพสิ่งและสรรพชีวิตจะเกิดปฏิสัมพันธในการทําหนาที่
ของการอยูรวมกัน สงผลใหเกิดความสัมพันธและเชื่อมโยงในลักษณะ
ที่เปนระบบซึ่งเรียกวาระบบชีวิต (Biosystems)  

 
โครงสรางของปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัดจะประกอบดวย

สรรพชีวิตทั้งสังคมพืช สังคมสัตวและสังคมจุลินทรีย แตหาก
พิจารณาในรายละเอียดก็จะพบความจริงวา มวลชีวภาพของสังคมพืช
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จะมากกวามวลชีวภาพของสังคมสัตวและสังคมจุลินทรีย ดวยขอ
แตกตางดังกลาวจึงทําใหสังคมพืชในปาใหญมีคาความสําคัญมากกวา
สังคมชีวิตอื่น สังคมพืชจึงควบคุมการไหลถายเทของพลังงานสําหรับ
ทุกๆ สรรพชีวิตภายในระบบ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดสมดุลเชิงพลวัตของทั้ง
ระบบ 

 
สังคมพืชในปาดิบชื้นซึ่ งประกอบดวยพันธุกรรมพืชที่

หลากหลาย แมวาจะมีคาความสําคัญเชิงนิเวศมากกวาสังคมสัตวและ
สังคมจุลินทรีย แตไมไดหมายความวาสังคมพืชจะสามารถอยูอยาง
โดดเดี่ยวได ทั้งนี้เพราะธรรมชาติไดออกแบบใหสรรพชีวิตในระบบ
ชีวิตตองอยูรวมกัน เพื่อทําหนาที่ของระบบใหสามารถขับเคลื่อนสู
ความอยูรอด นั้นหมายความวาทุกๆชีวิตตองพึ่งพาการทําหนาที่
ระหวางกันและกันในลักษณะที่สัมพันธและเชื่อมโยงอยางเปนระบบ 

 
แมวาธรรมชาติจะออกแบบใหพืชสีเขียว มีหนาที่หลักในการ

นําเขาธาตุอาหารซึ่งเปนสารอนินทรีย เพื่อปรับเปลี่ยนเปนสารอินทรีย
ประเภทตางๆ อาทิ คาร โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ดวย
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง หลังจากนั้นจึงนําสารดังกลาว
ปรับเปลี่ยนเปนสารอินทรียที่จําเปนอื่น สําหรับใชในกระบวนการ   
เมแทบอลิซึมเพื่อการอยูรอดของตนเองสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งของ
สารอินทรียจะสงตอใหกับสรรพสัตวและจุลินทรีย  
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นอกจากนั้นพืชสีเขียว ยังผลิตออกซิเจนซึ่งเปนผลพลอยได
จากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง ปลดปลอยออกสูบรรยากาศ 
เพื่อใหสรรพชีวิตทั้งพืช สัตวและจุลินทรียที่ตองใชออกซิเจนในการ
สรางพลังงานชีวิต (ATP) สามารถนําออกซิเจนไปใชสรางพลังงาน
สําหรับใช ในการขับเคลื่อนปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล เพื่อให
กระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลลของทุกชีวิตที่ตองพึ่งพา
ออกซิเจน มีออกซิเจนเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิต ทุกเหตุผลที่กลาว
มาลวนยืนยันความจริงที่วา “โลกสีครามใบนี้มิอาจขาดพืชสีเขียวได” 

 
การสงตอของสารอินทรียจากชีวิตหนึ่ งสูอีกชีวิตหนึ่ ง 

ธรรมชาติไดจัดใหมีการสงตอผานกลไกที่หลากหลาย อาทิ การตัด
แตงตัวเอง ซึ่งเปนอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่พืชใชสําหรับปรับเปลี่ยน
อวัยวะของตนเอง ที่เสื่อมสมรรถนะในการทําหนาที่อยางหนึ่งไปสูการ
ทําหนาที่อีกอยางหนึ่ง เชน ใบและก่ิงของพืชที่มีอายุมากและผานการ
ทํางานหนักมานาน จะถูกปรับเปลี่ยนหนาที่ผานกลไกของการตัด
แตงตัวเอง ทิ้งชิ้นสวนที่เสื่อมสมรรถนะลงสูพื้นเบื้องลาง เพื่อใหทํา
หนาที่ใหม คือหนาที่หมคลุมดินเพื่อเก็บรักษาความช้ืนของน้ําที่อยูใน
ชองวางระหวางอนุภาคดิน มิใหเคลื่อนยายออกไปจากดินโดยอาศัย
กลไกของการระเหย สงตอใหบรรยากาศโดยรอบ  

 
ชิ้นสวนของพืชที่ตัดแตงหมคลุมดินนอกจากชวยเก็บรักษา

ความชื้นใหกับดินแลว ยังทําหนาที่เปนวัตถุดิบเศษซาก สําหรับใหสัตว
กินซากใชสารอินทรียที่ตกคางอยูในเนื้อเยื่อ เปนแหลงอาหารและ
พลังงานจํานวนหนึ่ง สวนจํานวนที่เหลือจะสงตอใหกับกลุมจุลินทรีย 
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เพื่อไดใชประโยชนจากสารอินทรียที่เหลือเปนแหลงอาหารและ
พลังงาน เชนเดียวกับสัตวกินซาก เศษซากจึงมีความหมายและสําคัญ
ยิ่งยวดสําหรับการดํารงอยูของสังคมสัตวกินซากและสังคมจุลินทรีย 
ของระบบนิเวศดิน เนื่องจากดินที่มีชีวิตนั้นมีความจําเปนตองมีสังคม
ชีวิตทั้งสองเปนองคประกอบรวม ที่มิอาจขาดได 

 
นอกจากนั้นเศษซาก

ยั ง เปนประโยชน โดยออม 

ใหกับสรรพชีวิตอื่นบนเสนทาง
ของโซ อ าหารและสายใย
อาหาร ที่ตองพึ่งพาเศษซาก
เปนจุดเริ่มตนของการไหลผาน
ของพลังงาน เชน ธรรมชาติ 
ไดออกแบบวิถีชีวิตของไกปาใหเปนสัตวที่กินทั้งพืชและสัตว ยามที่
เมล็ดธัญพืชหายากในบางฤดูกาล ก็ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหา
อาหาร ออกลาเหย่ือที่อาจเปนแมลง หรือสัตวกินซาก แตเนื่องจาก
แมลงเปนสัตวเคลื่อนไหวไดรวดเร็ว ไกปาจึงเลือกที่ออกลาสัตวกินซาก
ที่เคลื่อนไหวชาหรือคอนขางชา อาทิ กิ้งกือและไสเดือนดินทดแทน จึง
ไมแปลกหากเราจะพบเห็นไกปาหากินโดยการคุยเขี่ยเศษซากอยูใตรม
ไผ หรือรมไมอื่นบริเวณแนวซอนเหลื่อมระหวางชายปากับทุงหญาอยู
เนืองๆ  
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กรอบคิดของปาไม
จึงไมใชสังคมชีวิตที่ประกอบ
เพียงสังคมพืชเทานั้น แตยัง
หมายรวมถึงสังคมสัตวที่
อาศัยอยูในดิน บนดิน เหนือ
ดิน และสังคมจุลินทรียในที่
อาศัยตางๆ ปฏิสัมพันธของ    
สรรพชีวิตในปาดิบชื้นจึงเปนปฏิสัมพันธที่ซับซอน ที่ยากตอการเขาถึง
และเขาใจในรายละเอียดไดทั้งหมด เพียงแตเรารูวาแมวาปาจะมี
สรรพชีวิตอาศัยอยูหนาแนนมาก แตก็สามารถอยูรวมกันไดโดยไมตอง
พึ่งพาการนําเขาปจจัยพื้นฐานสวนเกินใดๆ เขาสูระบบ ซึ่งตางกับสวน
ยางพาราเชิงเดี่ยวที่ตองพึ่งพาการนําเขาสิ่งจําเปนพื้นฐานสารพัดชนิด
สูระบบ เนื่องจากขาดกลไกของการเกื้อกูลระหวางกันและกัน ระบบ
นิเวศสวนยางพาราเชิงเดี่ยวจึงคอนขางจะเปราะบางเสียสมดุลได
งาย ดวยเพราะองคประกอบของโครงสรางมีนอยชนิด ดังตัวอยางที่
ระบบนิเวศสวนยางพาราในประเทศบราซิล เมื่อถูกโจมตีดวยเชื้อราที่
เปนสาเหตุของโรครากขาว สวนยางพาราจํานวนมากตองยืนตนตาย
เกลื่อนทั้งประเทศ ไมตางกับรากพืชนอกจากจะทําหนาที่ยึดเกาะ
พื้นดิน เพื่อใหลําตนสามารถยืนตั้งตรงเพื่อชูกิ่งและใบรับรังสีแสงจาก
ดวงอาทิตย ซึ่งเปนการทําหนาที่เพื่อตนเองแลว รากพืชยังทําหนาที่
ขับสารอินทรียออกมาทางราก (exudation) สารอินทรียบางชนิดเพื่อ
ปกปองตนเอง แตสารอินทรียบางชนิดมีเปาหมาย เพื่อชวยเหลือให
จุลินทรียสามารถเพิ่มจํานวนประชากรของตนเองเปนเบื้องตน กอนที่
จะเพิ่มจํานวนใหไดมากดวยกลไกลของการยอยสลายเศษซาก 
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นั่นคือพืชชวยสงเสริมให
จุลินทรียเพิ่มจํานวนใหได
มากเปนเบื้องตนกอน ดวย
สารอินทรียที่ไปเรงอัตราการ
แบงเซลลของจุลินทรีย เมื่อ
จุลินทรียเพิ่มจํานวนไดมาก
พอก็จะอาศัยสารอาหารที่ได

จากการยอยสลายเศษซาก สําหรับเพิ่มจํานวนประชากรของตนเอง 
ขณะเดียวกันจุลินทรียก็จะคืนธาตุอาหารจํานวนมากมาย ที่อยูในเศษ
ซากของพืชสงกลับคืนใหกับพืช กระบวนการเชนวานี้ดูไปแลว
คลายคลึงกับกระบวนการนําทรัพยากร กลับมาใชใหมที่มนุษยเชนเรา
ใชอยู  

 
หากเราไดมีโอกาสเดินลึกเขาไปในปาดิบชื้น เราก็จะรับรูและ

สัมผัสไดกับอุณหภูมิของบรรยากาศท่ีพอเหมาะ นั่นคือไมต่ําเกินไป
และไมรอนเกิน และยังรูสึกไดถึงปริมาณความชื้นที่แทรกตัวอยู
ระหวางอากาศเปนจํานวนมาก ความชื้นสัมพัทธในปาดิบชื้นมีคาเขา
ใกลรอยละ 80 ปริมาณความชื้นเชนวานี้ สนับสนุนการใชน้ําของพืช
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากปากใบของพืชจะไมเปดกวางแต
จะเปดออกในลักษณะแงมๆ เพื่อใหน้ําจํานวนไมมากซึ่งมีคาชลศักยสูง
ที่ยึดเกาะอยูตามบริเวณผนังเซลล เคลื่อนตัวออกสูบรรยากาศที่มีคา
ชลศักยต่ํากวา  
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กลไกที่วานี้ยังทําใหพืชสามารถดูดซับน้ําจากดินเขาสูราก 
เพื่อสงตอสูทอน้ําของลําตน ผานคาคบ กิ่งกานและใบ กอนปลดปลอย
ออกสูปากใบเปนปกติ เพียงแตปริมาณนํ้าที่ปลดปลอยออกสูภายนอก
นั้น มีจํานวนที่พอประมาณ ไมมากเกินไปไมนอยเกินไป เนื่องจาก
ปริ ม าณคว ามชื้ น ที่ ม า จ า กก า รทํ า หน า ที่ ร ะ เ หยน้ํ า ค า ยน้ํ า
(evapotranspiration) ของพืชจํ านวนมากในปา มีสวนชวยให
ความชื้นสัมพัทธสูงขึ้นมาก สงผลใหปากใบของพืชเปดแคบลง การ
ปลดปลอยน้ํ าออกทางปากใบของพืชจึ งมี จํ านวนพอเหมาะ
พอประมาณสอดคลองกับบริบทในภาพรวม จึงสงผลใหพืชสูญเสียน้ํา
ในรอบวันเปนจํานวนนอย ปาดิบชื้นจึงมีความชื้นสูงตลอดทั้งป ทั้งที่
เปนสังคมพืชที่มีความหนาแนนของประชากรสูงมาก  

 
จากผลกระทบของภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องใน

หลายๆ ปที่ผานมา ทําใหหลายฝายไดตระหนักและสํานึกเห็นคุณคา
ของปาไม จึงมีนโยบายสงเสริมและรณรงคเพื่อรักษาและขยายพื้นที่
ปาไมหลากหลายแนวทาง เพียงแตผลสําเร็จของการเพิ่มพื้นที่ปาใน
ปจจุบันยังทําไดในวงจํากัด เนื่องจากพื้นที่ปาเดิมไดกลายเปนสวน
เกษตรเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะอยางย่ิงการปลูกยางพาราที่นับวันจะมีการ
ขยายพื้นที่เพิ่มมากข้ึน จึงเปนการยากที่จะฟนปาใหกลับคืนดังเดิมได 
และการรอใหตนไมขึ้นเองตามธรรมชาติ อาจจะกลายเปนความลาชา
ไมทันตอสภาวการณในปจจุบัน 
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 ดังนั้นแนวทางการเพิ่มพื้นที่ปาแนวทางหนึ่งที่นาสนใจและ
สามารถที่จะกอเกิดประโยชนไดจริง คือ การใชระบบปลูกพืชแบบ
ผสมผสานมาประยุกตใชกับสวนยางพารา โดยอาจปลูกพืชแซม
ระหวางแถวยางในแนวราบ หรือการเพิ่มชนิดของกลุมพืชอิงอาศัย 
(epiphyte)ในแนวดิ่ง จะทําใหชาวสวนยางพารามีไมใชสอยที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับสวนของเกษตรกร 
รวมทั้งเปนการเปลี่ยนกรอบคิดการทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวสูการ
สรางสังคมพืชในแปลงปลูก ซึ่งจะเปนการเพิ่มพื้นที่ปาใหกับชุมชน 
และบรรเทาปญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปจจุบัน หรือหากภายหลัง
ที่สวนยางใหผลผลิตนอยลงและทําการตัดโคนเพื่อขายไมยางพารา
แลว หากไมประสงคจะโคนตนไมอื่นๆ ปาก็จะคงอยูเปนการปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหดีขึ้น ทําใหสามารถทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน 
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ปรับกระบวนทัศนการปลูกยางพารา 
 
เปาประสงค 

 
ชุมชนตะโหมด เปนชุมชนที่คนสวนใหญมีอาชีพหลักคือการ

ทําสวนยางพาราและสวนผลไม โดยมีพื้นที่สวนบริเวณปาตนน้ํา เดิม
เปนการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว  มีการใชปุยเคมีและสารเคมีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในแปลงปลูกยางพาราเปนเวลายาวนาน  โครงสรางของดินจึง
เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ สงผลให
ความอุดมสมบูรณของดินลดลง อีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติจากการที่ปาไมถูกทําลาย คนในชุมชนจึงเล็งเห็นและให
ความสําคัญตอปาไม และมีแนวคิดที่จะเพิ่มพื้นที่ปาใหกับธรรมชาติ 

 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการและ

ชุมชนตะโหมด จึงไดรวมคิดและมีความเห็นสอดคลองกันในขอสรุปให
มีการปลูกปาในสวนยางพารา โดยการปลูกไมยืนตนแซมระหวางแถว
สวนยางพารา ที่ผานมาสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ  ไดใชวิธีการให
ความรู การเปนที่ปรึกษา การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน 
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทําสวนยางพาราจากสวนเชิงเดี่ยวเปน
สวนผสมผสาน และรณรงคการปลูกพืชยืนตนอยางตอเนื่อง และ
ไดรับการตอบรับจากกลุมเกษตรกรในชุมชนเปนที่นาพอใจ อนาคต
ขางหนา สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ยังคงเดินหนาในการทําหนาที่
สงเสริมและรณรงคทําใหชุมชนเกิดความตื่นตัวและยอบรับแนวทาง
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ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําสวนยางพาราใหเกิดเปนสวนปายาง
ผสมผสานมากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ปาในชุมชน และเปนการคืน
ความสมดุลใหกับธรรมชาติที่จะชวยตอยอดใหลูกหลานอยูคูกับ
ธรรมชาติไดอยางผสมกลมกลืน เฉกเชนเดียวกับบรรพบุรุษของเรา
เคยเปนมา 

 
การปรับเปลี่ยนความคิด

การทําสวนยางพาราเชิงเดี่ยวสู
รู ป แ บ บ เ ก ษ ต ร ผ ส ม ผ ส า น           
มี เป าประสงค เพื่ อ ลดการ ใช
สารเคมีในเบื้องตน สวนในระยะ
ยาวจะเลิกใชสารเคมีในการทํา
เกษตรโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การใชสารเคมีปราบ 
วัชพืชและการใชปุยเคมี โดยปรับเปลี่ยนมาเนนการทําเกษตรอินทรีย
เปนหลัก ทั้งนี้เพื่อฟนฟูระบบนิเวศจากที่เคยออนแอสูความแข็งแรง 
ผานกลไกของการทําหนาที่ของสรรพชีวิตที่เพิ่มความหลากหลายทาง
พันธุกรรมมากข้ึนเปนลําดับ นอกจากนั้นการปลูกพืชแซมที่ตางระดับ
ความสูงในสวนยางพารา นอกจากจะเพิ่มความหลากหลายในการทํา
หนาที่ในระบบนิเวศสวนยางพาราแลว ทุกชนิดพืชที่ปลูกโดยการจัด
ระดับความสูงใหเหมาะสม ในภาพรวมเกษตรกรจะไดพื้นที่ปาขนาด
ยอม โดยผืนปาที่พัฒนาขึ้นใหมนี้จะมีตนยางพาราเปนพืชชนิดเดน 
โดยมีพืชรวมยางที่เจริญเติบโตในพื้นที่ระหวางแถวเปนเพื่อนรวมทุกข
รวมสุขในสังคมพืชแตละแปลงปลูกยางพารา  
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เมื่อแปลงปลูกยางพาราแปลงใดพัฒนาสังคมพืชในสวน
ยางพาราไดแลวเสร็จ เกษตรกรก็จะเลิกการใชสารเคมีทั้งยาปราบ
วัชพืชและปุยเคมีไปโดยปริยาย เนื่องจากรมเงาจากพืชที่ปลูกรวม
ยางพาราจะเปนเครื่องมือสําคัญของการจัดระบบและระเบียบการอยู
รวมกันอยางเปนธรรม จะไมมีหญาคาใหเกิดความรูสึกเปนกังวลใจวา
จะแยงชิงธาตุอาหารอีกตอไป นอกจากนั้นเกษตรกรยังไมตองเสีย
คาใชจายในการจางรถไถมาพลิกฟนดินเพื่อใสปุยเคมีปละ 2 ครั้งอีก
ตอไป แนวความคิดการสรางสังคมพืชในสวนยางพาราจึงมีสวน
สําคัญอยางมากในการชวยแกปญหาการพังทลายของดินที่มี
ประสิทธิภาพในบริเวณพื้นที่ตนน้ํา เมื่อเกษตรกรเลิกความคิดที่จะไถ
พรวนดินเพื่อใสปุยในระหวางแถวปลูกยาง ดวยเพราะมีพืชเศรษฐกิจ
ยืนตนเจริญเติบโตอยู เต็มพื้นที่ กรณีที่พืชรวมยางพาราเปนไม
เศรษฐกิจจําพวกตะเคียนทอง แตละตนพืชลวนมีสวนชวยออมเงินให
เกษตรกรอยางนอย 2.5 บาท/ตน/วัน และเงินออมเหลานี้รัฐก็มิไดเก็บ
ภาษีอีกตางหาก แตสิ่งที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นก็คือชวยปลดทุกขใหกับ
สายน้ําและทะเลสาบ ที่ไมตองเขาสูภาวะตื้นเขินอีกตอไป รวมทั้งชวย
ฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณ โดยสัตวหนาดินและจุลินทรียที่รวม
แรงรวมใจกันทําหนาที่ยอยสลายเศษซากพืชคืนธาตุอาหารสูดิน เพื่อ
สงตอใหดินไดทําหนาที่สรางความหลากหลายของสรรพชีวิตอยางแข็ง
ขันตอเนื่องไมรูจบสิ้น ดินที่พัฒนาความอุดมสมบูรณอยางตอเนื่องใน
แปลงปลูกยางพาราแบบผสมผสาน มีสวนชวยเพิ่มมูลคาใหกับ
เกษตรกร ทั้งในเชิงลดคาใชจายและเพิ่มรายไดจากผลผลิตยางพารา 
ที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ดําเนินการในลักษณะเชนวานี้   



 

 
 

33 ปรับกระบวนทัศนการทําสวนยางพาราเชิงเด่ียว สูวิถีเกษตรผสมผสาน 

จะคอยพัฒนาครอบครัวตนเองไปสูการมีรายไดที่พอเพียงที่ยั่งยืนอยาง
มั่นใจ  

 
การปรับเปลี่ยนสวนยางพาราจากเชิงเดี่ยวไปสูสวนยางพารา

แบบสังคมพืช มีสวนสนับสนุนใหเกิดการสะสมปริมาณความช้ืนใน
สวนยางพาราทีละนอยที่สามารถตรวจสอบได โดยการตรวจวัด
ปริมาณความชื้นสัมพัทธที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสวนยางพาราที่
เปนสังคมพืชนั้นจะมีพืชหลากหลายชนิดเจริญเติบโต จัดชองวางที่
เหมาะสมทั้งแนวราบและแนวดิ่งอยูรวมปะปนกับยางพาราอยาง   
ลงตัว เมื่อพืชดังกลาวไดรับแสงสวางตัวรับแสงของแตละใบพืชก็จะ
เกิดการสงสัญญาณ และถายทอดสัญญาณใหเกิดการเคลื่อนยาย
โมเลกุลน้ําเขาสูเซลลคุมของใบ จํานวนโมเลกุลของน้ําในเซลลคุมที่
เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดแรงดัน ดันเยื่อหุมของเซลลคุมทั้งคูใหเกิดการโกงตัว 
นําไปสูการเปดของปากใบของแตละชนิดพืชที่ อยู กันทั้ งหมด       
การระเหยคายน้ําจึงเกิดข้ึน เนื่องจากความแตกตางของปริมาณ
ความชื้นระหวางใบพืชกับปริมาณความช้ืนในอากาศ เมื่อปากใบเปด
ปริมาณความชื้นของใบพืชจะสูงกวาปริมาณความชื้นในอากาศ 
โมเลกุลน้ําจากปากใบพืชจึงเคลื่อนตัวเติมไอน้ําใหกับอากาศ แตดวย
เพราะวาสวนยางพาราแบบสังคมพืชที่มีตนพืชหนาแนนกวา จึงคาย
น้ําออกมาไดมากกวาสวนยางเชิงเดี่ยวที่มีเพียงตนยางพาราที่ยืนตน
อยูหางๆ เพียงชนิดเดียว  
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ผลลัพธของการคายน้ําของใบพืชภายในสวนยางพาราแบบ
สังคมพืช ในระหวางชวงเวลาที่มีแสงสวางไดชวยใหปริมาณความชื้น
สัมพัทธภายในสังคมพืชสูงขึ้น หากเราเดินเขาไปในสวนยางพารา
ประเภทนี้ประสาทสัมผัสของเราก็จะรับรูวารอบตัวเรามีความชื้นสูง 
ความช้ืนจากการระเหยคายน้ําของใบพืชที่วานี้ จะแผซานไปทุกอณู
ของสวน  มีผลทําใหปริมาณความชื้นสัมพัทธในอากาศคอยๆ ปรับตัว
สูงขึ้น สงผลใหปากใบของแตละชนิดพืชในสวนยางพาราแบบสังคม
พืชคอยลดการโกงตัวลงทีละนอยสูระดับที่เหมาะสม ปากใบพืช
ดังกลาวจึงปรับเปลี่ยนจากเปดกวางในชวงตนสูการเปดเพียงแงมๆ 
เพื่อลดการสูญเสียน้ําลง พฤติกรรมแบบนี้ชวยใหการเคลื่อนยายน้ําสู
รากผานลําตนกิ่งและใบมีประสิทธิภาพในเชิงการใชประโยชนมากขึ้น 
นั่นคือพืชรวมมือกันใชน้ําอยางประหยัด ปรากฏการณเชนวานี้จะไม
เกิดขึ้นในสวนยางพาราเชิงเดี่ยว ดังนั้นหากตรวจวัดอัตราการ
เคลื่อนยายน้ําจากดิน ผานลําตนและออกสูอากาศ ก็จะพบวาอัตรา
การเคลื่อนยายน้ําของตนยางพารา ในสวนยางพาราเชิงเดี่ยวจะมีคา
สูงกวาในสวนยางพาราแบบสังคมพืช  

 
ความรูที่ซุกซอนอยูทั้งในคนและในธรรมชาติภายในสวน

ยางพาราแบบผสมผสาน ที่คอยๆ พัฒนาภายในสังคมพืชอยางชาๆ 
หากเราสามารถถอดความรูที่เชื่อมโยงและสัมพันธกันอยู โดยอาศัย
กระบวนการจัดการความรูและกระบวนการวิทยาศาสตร เราจะไดชุด
ขององครวมความรูที่ประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อความรูและสวนที่
เปนบริบทที่บรรจบและหลอมรวมเปนสวนเดียว ความรูลักษณะนี้เปน
ความรูที่ใชงานไดจริง ตางจากความรูที่สอนกันทั่วๆ ไปในสถานศึกษา
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ที่สวนใหญเปนองคความรูเชิงเดี่ยว องคความรูไดจากกระบวนการ
ถอดความรูและกระบวนการวิทยาศาสตร สามารถนํามาพัฒนาเปน
โมเดลการปลูกยางพาราแบบผสมผสานตนแบบ สําหรับการเรียนรู
และถายทอดใหชุมชนอื่นๆที่สนใจ ทั้งที่อยูใกลเคียงและหางไกล
ออกไป รวมทั้งเปนฐานการเรียนรูของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและ
ประชาชนผูใฝรู 

 
การปรับเปลี่ยนความคิดและความเช่ือตองอาศัยเวลา ตองมี

หลักฐานเชิงประจักษที่รับรูและสัมผัสได และตองใหความสําคัญกับ
ความแตกตางระหวางบุคคลและพื้นฐานความคิดเดิมที่ตกตะกอนอยู
ภายในแตละคนเปนสําคัญดวย กลยุทธที่ เหมาะสมของการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อเดิมสูความคิดและความเชื่อใหมก็
คือ การสนับสนุนใหผูคนในชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดรวมคิด 
รวมเรียนรู รวมทํางาน และรวมกันถอดความรูจากธรรมชาติดวยกัน 
ขอเท็จจริงที่เปนผลลัพธเชิงประจักษ จากการปฏิบัติงานรวมกันจะเปน
สิ่งยืนยันความจริงแท ที่สามารถนําไปปรับใชใหสอดคลองกับบริบท
แหงตน เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ทั้งดานเศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของการอยูรวมกัน สุดทายทุกคนก็จะเขาถึงและเขาใจวา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
จําเปนตองรูจักจัดการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดเปน
เปาประสงคที่อยากใหเกิดขึ้นในชุมชน 
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พัฒนาการของการจัดการ สรางความตระหนักถึงผลกระทบ  
ที่มีตอธรรมชาติและวิถีชุมชน 
 

พื้ น ที่ ป า ต น น้ํ า
เทือกเขาบรรทัดดินเคยมี
ความอุดมสมบูรณมากแหลง
หนึ่งของภาคใต ประกอบกับ
ปาตนน้ําเหลานี้ มีความลาด-
ชันนอยและความสูงไมมาก
นัก จึงมีชาวบานจํานวนหนึ่ง
บุกรุกเขาตัดฟนและแผวถางปา เพื่อใชประโยชนในการทําเกษตรแบบ
หมุนเวียนในเบื้องตน หลังจากนั้นจึงพัฒนาไปเปนสวนผลไมและสวน
ยางพาราตอมา ปาผืนนี้จึงถูกบุกรุกอยางคอยเปนคอยไปทีละนอย 
ยากตอการรับรูดวยการมองเห็นในแนวราบ เวนแตการมองจากที่สูง
ลงมา จะพบเห็นวาปาผืนนี้หาใชพื้นที่ปาเหมือนกอน แตเปนปาที่
เหมือนผาผืนใหญที่ขาดวิ่น เนื่องจากถูกบุกรุกเปนหยอมๆ สงผลให
ระบบนิ เ วศของป าขาดตอนไม เป นระบบเดี ยวกั นอี กต อ ไป 
สภาพแวดลอมทั้งสวนที่มีชีวิตและไมมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง  
สัตวปาบางชนิดอพยพออก ระบบสายน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ    
บางลําหวยที่เคยมีน้ําไหลผานตลอดทั้งปกลับตื้นเขิน เมื่อแกนนํา
ชุมชน ตะโหมดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลง ก็เริ่มวิตกกับผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับสายน้ําวาอาจสงผลกระทบกับสวนอื่นตามมาดวย โดยเฉพาะ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการทํามาหากินเลี้ยงชีวิตของสมาชิกใน
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ชุมชน เพราะหากลําหวยที่เปนสวนหนึ่งของระบบสายน้ําของลุมน้ํา
ของพื้นที่ตนน้ําเริ่มทยอยเปลี่ยนแปลง จะสรางปญหากับการจัดการ
ระบบเกษตรท่ีตองพึ่งพิงธรรมชาติเปนหลัก หากระบบเกษตรมีปญหา
ก็จะกระทบกับวิถีชีวิตที่มิอาจหลีกเลี่ยงได แกนนําชุมชนตะโหมดจึงได
จัดกลุมเสวนากันอยางไมเปนทางการ ผลลัพธของการเสวนาเกิด
คณะกรรมการสภาลานวัดตะโหมดข้ึน เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการกับ
ทุกประเด็นปญหาของชุมชน ปญหาเรื่องน้ําเปนปญหาหนึ่งที่ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาพิจารณาหาทางแก ซึ่งไดขอสรุปของแนวทางคือการสราง
ฝาย การสรางฝายในพื้นที่ตนน้ําของลุมน้ํายอยทาเชียดจึงเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

 
ตอมาสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 

ซึ่งเปนหนวยงานเล็กๆของมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดนํานิสิตลงพื้นที่ใน
ชุมชนตะโหมดแหงนี้ ผลการพูดคุยและเสวนาอยางไมเปนทางการจึง
เกิดความรวมมือของการถอดความรูจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนตนน้ําแหงนี้ เพื่อนําองคความรูที่ ไดมาประยุกตใชในการ
ดํารงชีวิต ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กลยุทธในการดําเนินการเบื้องตนอาศัยการพูดคุยทั้งแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการกับกลุมผูนําชุมชน และเกษตรกรใน
พื้นที่เพื่อใหคนในชุมชนไดตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการที่พื้นที่
ปาลดลง รวมทั้งระบบเกษตรเชิงเดี่ยวที่สงผลรบกวนและบ่ันทอน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคอยเปนคอยไป 
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ประกอบกับในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีกลุมชาวบานใน
ชุมชนตะโหมดจํานวนหนึ่ง ที่ตระหนักถึงความสําคัญของปา คิดวาปา
เปนวิถีชีวิตของชุมชน เปนแหลงตนน้ํา หากชาวบานและสภาลานวัด
ตะโหมดไมเขาไปเกี่ยวของและดูแล ปาก็คงจะสูญสิ้น เห็นไดจากการ
ที่เจาหนาที่ของรัฐดูแลเพียงฝายเดียว พื้นที่ปาถูกบุกรุกอยางตอเนื่อง 
และมีแนวโนมลดลงตลอดเวลา ชาวบานจึงจัดตั้งชมรมปาชุมชนขึ้น 
และตอมาไดทําเรื่องไปยังกรมปาไมเพื่ออนุญาตใหชมรมมีสิทธิ์เขาไป
ดูแลรักษาปา ในที่สุดเปนที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น โดยจัด
ใหมีฝายตางๆ ทําหนาที่ดูแลรักษาปา มีการเขาไปพูดคุยกับชาวบานให
หยุดบุกรุกพื้นที่ปา จึงถือเปนการทํางานคูขนาน ทั้งในสวนของคนใน
ชุมชนตะโหมดที่ทํางานเชิงรุกในพื้นที่ และในสวนของสถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ ที่ทํางานสนับสนุนและสงเสริมในดานองคความรู
และวิชาการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

39 ปรับกระบวนทัศนการทําสวนยางพาราเชิงเด่ียว สูวิถีเกษตรผสมผสาน 

พัฒนาสวนยางพาราเดิมเปนสวนยางพาราผสมผสาน 
 

ชมรมปาชุมชนตะโหมด มีนโยบาย “รักษาปาเดิม เพิ่มปา
ใหม” โดยการนําตนไมมาปลูกในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตัวเอง ไมนิยม
ปลูกในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและพื้นที่สาธารณะ ดวยเหตุผลวา    
ไมสามารถปกปกษรักษาตนไมที่ตนเองปลูกไวได เชน กรณีของการ
ปลูกตนไมไวริมถนน หากหนวยงานราชการมีนโยบายขยายถนน ก็จะ
ตัดไมที่ปลูกไว ชาวบานไมสามารถหามและรักษาตนไมที่ปลูกไวได 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ซึ่งทํางาน
รวมกับกลุมผูนําชุมชนตะโหมด จึงมีแนวคิดในการสรางสวนยางพารา
แบบผสมผสาน มีการจัดประชุมเสวนาเพื่อรณรงคใหสมาชิกเกษตรกร
ในชุมชนปลูกพืชใชสอยประเภทไมยืนตน ซึ่งสามารถใชเปนทุนออมให 

กับลูกหลาน และเมื่อตนไมมี
ขนาดใหญที่ใชงานไดสามารถ
สรางรายไดใหกับเจาของสวนได
มากถึงตนละไมต่ํากวา 3 หมื่น
บาทในระยะ เวลา 20 ป อีกทั้ง
การสรางตนไมใหญยังเปนการ
เพิ่มพื้นที่ปา ชวยลดปญหาโลก
รอนไดอีกทางหนึ่งดวย และที่
สําคัญไมมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของตนยางพารา 
จากการสังเกตตนแบบสวนยาง 
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พาราของนายวิฑูร หนูเสน และจากสวนยางพาราของนายวรรณ ขุน-
จันทร และนายสวาท ทองรักษ ซึ่งไดปลูกไมยืนตนในสวนยางพารา
มากอนแลว จึงพบวาตนไมที่เหมาะและสามารถเจริญเติบโตไดดีใน
พื้นที่ชุมชนตะโหมด ไดแก ตนตะเคียนทอง ตนมะฮอกกานี และตน
พะยอม การดําเนินกิจกรรมแตละครั้ง สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ จะ
ชักชวนนิสิตและบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เขารวมปลูกปากับสมาชิกของชุมชนตะโหมด
อยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา 
 

                                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปลูกปาในสวนยางพาราของเกษตรกรชุมชนตะโหมด 
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จัดตั้งกลุมปลูกปาในสวนยางพารา  
 
        ผลของการหารืออยาง
ไมเปนทางการไดขอสรุปวา
นาจะมีการจัดตั้งกลุมปลูกปา
ในสวนยางพารา เพื่อใหชุมชน
ไ ด กํ า ห น ด เ ป น พั น ธ กิ จ ที่
สามารถสืบทอดเจตนารมณ
อยางตอเนื่องได ในวันที่ 10  
พฤษภาคม 2554 จึงจัดใหมีการประชุมเกษตรกรชุมชนตะโหมดท่ี
สนใจในแนวทางเชนวานี้ เพื่อจะหารือถึงแนวทางการจัดการเชิง
ระบบที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ผลของการประชุมได
ขอสรุปวาตองมีคณะกรรมการกลุมปลูกปาในสวนยางพารา และ
คณะกรรมการควรมีวาระไมเกิน 2 ป คณะกรรมการมีหนาที่ในการ
ติดตอประสานงานสมาชิก รับจายตนไม ตรวจเยี่ยมและประเมินผล
เพื่อคัดเลือกสมาชิกที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเพื่อรับรางวัล 
และใหขอเสนอแนะแกสมาชิก โดยสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ รวมเปน
ที่ปรึกษา นอกจากนั้นที่ประชุมยังไดจัดทําขอกําหนด และแนวปฏิบัติ
เบื้องตนของกลุมสมาชิก ซึ่งมาจากผูที่แจงความประสงคจะปลูกตนไม
ในสวนยางพาราและสวนผลไม พื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเองในป 2554 
จํานวน 34 คน 
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การดําเนินงานของกลุมปลูกปาในสวนยางพารา 
 

เริ่มจากการประชาสัมพันธใหความรูแกชุมชนในพื้นที่ โดยการ
ใหความรูเพื่อสรางความเขาใจและเขาถึงความสําคัญของปาไม
สายน้ํา ดวยการเลาเรื่องปาชุมชนกับการเปลี่ยนแปลง โดยใช
ประสบการณจากผูสูงวัยถายทอดสูคนในชุมชนและนิสิตที่เขาไป
ศึกษาเรียนรูวิถีชุมชน ใหตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากการลดลงของปา  
ในกระบวนการนี้ สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ไดมีสวนรวมในการให
ความรูแกคนในชุมชนเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว และประโยชนของการใชระบบเกษตรผสมผสานในการ
ทําสวนยางพาราที่มีตอทรัพยากรดินและธรรมชาติ ผานการเสวนา
กลุมยอยกับผูนําชุมชน เกษตรกรในชุมชน และใหความรูผาน
บทความเชิงวิชาการที่อานเขาใจไดงายทางจดหมายขาว และทาง
เว็บไซตของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ  เปนตน 

 
หลังจากดําเนินกิจกรรมมาไดครบป แกนนําหลักของชุมชนจัด

ใหมีการประชาสัมพันธ เพื่อเสาะหาสมาชิกในชุมชนที่มีความสนใจ
เขารวมโครงการ ซึ่งก็ไดผลเพราะมีสมาชิกใหมๆ สมัครเขารวม
กิจกรรมตลอดทั้งป โดยมีขอตกลงรวมกันวาสมาชิกตองเขารวมปลูก
ตนไมใหกับสวนของคนอื่นๆ ดวย เพื่อใหไดสัมผัสถึงวิธีการปลูก และ
เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุมของสมาชิก การจัดกิจกรรมปลูกปา
ในสวนยางทุกครั้ง จะจัดหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแลวเสร็จ 
โดยเจ าของสวนจะเปน เจ าภาพเลี้ ย งอาหาร  และจะมีการ
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ประชาสัมพันธ เพื่อรับสมัครสมาชิกใหมโดยการลงทะเบียน รวมทั้งมี
การนําตัวอยางและประสบการณจากผูที่ปลูกแลว เปนกระบอกเสียง
ในการประชาสัมพันธ 

 

นอกจากนั้นคณะกรรมการยังไดวางแผนการดําเนินงาน 
รวมกันผานที่ประชุมเพื่อกําหนดปฏิทินแผนปฏิบัติงาน สําหรับใชใน
การดําเนินการปลูกตนไมในสวนยางพาราของสมาชิก โดยจะระบุวัน
เวลาที่ปลูก พื้นที่ปลูก จํานวนและประเภทตนไมที่จะปลูก สวนสภา
ลาดวัดตะโหมดรับหนาที่จัดหาตนไม ผานการติดตอกับเจาหนาที่ปาไม
ของจังหวัดเพื่อนําไปแจกจายใหกับสมาชิกเจาของสวนที่ยื่นความ
จํานงจะปลูกตนไมในสวนยางพารา (สวนยางพาราที่จะปลูกตองมีอายุ 
3-5 ป)  

 

การเตรียมการของเจาของสวนกอนดําเนินการปลูก เจาของ
สวนยางพาราที่จะปลูกควรเตรียมพื้นที่โดยการไถระหวางแถว เพื่อให
ดินรวนซุย ปกหลักใหพรอมวาตองใชจํานวนตนไมกี่ตนสําหรับปลูก
ระหวางแถวยาง สวนการขุดหลุมและการปลูกเปนหนาที่ของสมาชิก
ทุกคนชวยกัน โดยไดรื้อฟนประเพณี “การลงแขก” หรือทางภาคใต
เรียกวา “ออกปากน่ําไร” จากวิถีในอดีตมาปรับใช โดยผูชายจะ     
ทําหนาที่ขุดหลุม สวนผูหญิงจะทําหนาที่นํากลาไมลงปลูกในหลุม หรือ 
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สมาชิกอาจทําหนาที่ชวยเหลือคละกันไป การลงแขกปลูกพันธุไมใน
สวนยางพาราของสมาชิกจะหมุนเวียนกันไปจนกระทั่งจบโครงการ
ตามแผนปฏิทินที่กําหนดไว   

 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

คณะกรรมการจะจัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปลูกตนไมในพื้นที่ โดยคณะ 
กรรมการกลุมปลูกปาในสวน
ยางพาราจะเปนผูตรวจสอบ 
วาตนไมที่ปลูกมีการเจริญเติบโตดีหรือไม หากมีตนไมตายก็มีการจัด
ตนไมสํารองไวเพื่อปลูกซอม มีการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงาน สวนสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ จะลงไปตรวจ
เยี่ยมและใหคําแนะนํากับสมาชิกเกษตรกรในชุมชน รวมทั้งสรางขวัญ
และกําลังใจโดยการมอบรางวัลใหกับเกษตรกรที่มีผลงานดีเดน คือ 
ดูแลรักษาปาสวนยาง และเปนตัวอยางที่ดีใหกับเกษตรกรในชุมชน 
โดยคณะกรรมการทําการบันทึกผลและการใหคะแนน โดยมี
หลักเกณฑการประเมินเบื้องตน ดังนี้ 1) ตนไมมีอัตราการอยูรอดสูง 
2) การเจริญเติบโตตองอยูในเกณฑดี และ 3) มีระบบการจัดการสวน
ที่เหมาะสม จะตองไมใชสารเคมี กําจัดวัชพืชโดยการตัดหญา หาก
พบวาสวนยางสมาชิกทานใดใชจะปรับใหตกทันที นอกจากนี้สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ ยังใหกําลังใจในรูปแบบของการสนับสนุนปุย
อินทรียใหกับเกษตรกรที่รวมโครงการดวย 
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กรอบคิดการปลูกปาในสวนยางพาราไดมีการเผยแพรผลงาน 
สูสาธารณชนเพื่อขยายผลการดําเนินงานในอนาคต การขยายผล
กิจกรรมนี้สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ไดเสาะแสวงหาพันธมิตรเขารวม
โครงการ โดยการนําผูแทน บมจ.ปตท.สผ. องคกรดานพลังงานราย
ใหญของประเทศ และผูแทน บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสตรี ผูสงออก
ผลผลิตยางพารารายใหญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พรอม
ดวยสื่อมวลชนทองถิ่น เยี่ยมชมสวนยางพาราในโครงการ และรวม
กิจกรรมปลูกปาในสวนยางพารา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เพื่อ
เผยแพรแนวคิดการสรางสังคมพืชในสวนยางพาราในวงกวาง รวมทั้ง
เปนการเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผูสนับสนุนแนวคิดและตอยอด 
องคความรูการทําสวนยางพาราในอนาคต  

 
 
 
 

 
 
ผลลัพธจากการ 

 
 
 
 
 

ส่ือมวลชนสนใจกิจกรรมที่สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ รวมมือกับชุมชน
ปลูกปาในสวนยางพาราเขามาถายทํา
พรอมบันทึกเทปการสัมภาษณกรอบ
คิดและความเปนมาของโครงการ 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 
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ผลลัพธจากการดําเนินงาน  
 

จากการที่สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ไดใหความรูแกชุมชน
เพื่อปรับกระบวนทัศนและรณรงคปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทําสวน
ยางพารา จากระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสูระบบเกษตรผสมผสานกัน
มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2551 จนปจจุบัน ทําใหชุมชนมีความตื่นตัว
และยอมรับในการปรับปรุงการทําสวนยางพาราใหเกิดเปนสวน
ผสมผสานมากขึ้น เกิดการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อใหการดําเนิน
โครงการเขมแข็งและตอเนื่องย่ังยืน ในป 2553 มีเกษตรกร รุนที่ 1 
เขารวมจํานวน 27 คน และป 2554 มีเกษตรกรสมัครเปนสมาชิก   
รุนที่ 2 จํานวน 38 คน สมาชิกในกลุมมีหนาที่เขารวมประชุมอยาง
สม่ําเสมอ ใหความรวมมือในการเปนแหลงเรียนรูและเยี่ยมชมของ
นิสิตและผูสนใจ และยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุม 
   

การที่สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ และสภาลานวันตะโหมดได
รวมรณรงคกิจกรรมนี้ เกษตรกรเกิดความตื่นตัวและยอมรับในแนวคิด
ของโครงการ ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนสมาชิก สงผลใหสามารถ
ขยายพื้นที่ปลูกไมยืนตนในสวนยางพาราที่มีอายุ 2-4 ป เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ระหวางป 2553 – 2554 ปลูกไมยืนตนไดทั้งหมดประมาณ 
20,005 ตน ในพื้นที่ 444 ไร โดยไมยืนตนที่ปลูกสวนใหญเปนไม    
ใชสอยที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ไดแก ตนมะฮอกกานี ตนพะยอม   
ตนตะเคียนทอง ตนตําเสา และตนทัง ตนไมเหลานี้สามารถสราง
ความยั่งยืนใหกับเกษตรกร และทรัพยากรดิน เมื่อตนไมมีขนาดใหญ
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ในระยะเวลาประมาณ 10 ป ก็สามารถสรางมูลเปนรายไดใหกับ
เจาของสวนไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
ตารางแสดงพื้นที่ปลูกและจํานวนตนไมที่ปลูกในสวนยางพาราในป 
พ.ศ. 2553-2554 
 

ป พ.ศ. พื้นที่ปลูก (ไร) จํานวนตนไม (ตน) 
2553 100 4,900 
2554 344 15,105 

รวม 444 20,005 
 
เพื่อสรางแรงจูงใจในการดูแลพันธุพืชที่ปลูกใหเจริญเติบโต

อยางตอเนื่อง และเพื่อฝกการสรางวินัยของการเลิกใชสารเคมี 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ และคณะกรรมการกลุมปลูกปาในสวน
ยางพารา จึงไดติดตามประเมินผลสวนยางพาราของสมาชิกใน
โครงการ และประเมินการเจริญเติบโตของตนไมหลังจากปลูกไปได
ระยะเวลาหน่ึง พบวาตนไมสามารถเจริญเติบโตรวมกับยางพาราไดดี 
มีชีวิตรอดมากกวา 80 เปอรเซ็นตของจํานวนตนที่ปลูก มีเกษตรกรที่
มีผลงานดีเดน คือรักษาดูแลปาสวนยางเปนตัวอยางที่ดีใหกับ
เกษตรกรในชุมชนตามกฎเกณฑการประเมินที่กลุมไดตกลงรวมกัน 
จํานวน 5 ทาน ไดแก นายสุจินต ชนะสิทธิ์ นางพิมพา มีสวัสดิ์ นาง
พรศรี สงยัง นายประจวบ ทองรักษ และนางอรุณี ทองรักษ สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ ไดทําพิธีมอบจอบแทนสัญลักษณผูมีผลงานดีเดน 
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ประจําป 2554 โดยไดเชิญศาสตราจารยระพี สาคริก ใหเกียรติเปน
ประธานในพิธีดังกลาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

สืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนความคิดการทําสวนยางพารา
เชิงเดี่ยวสูวิถีเกษตรผสมผสานไดรับการตอบรับจากกลุมเกษตรกรใน
พื้นที่ดีมาก มีการเพิ่มจํานวนสมาชิกเกษตรกรมากขึ้นเปนลําดับ ทําให
ตนไมมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับปลูก เนื่องจากที่ผานมากลุมสมาชิก
ใชกลาไมที่ไดจากหนวยงานราชการ ซึ่งมีการควบคุมปริมาณเพื่อจะได

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ไดจัดใหมี
กิจกรรมมอบรางวัลแกเกษตรกรในโครงการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2554 โดยมีศาสตราจารยระพี สาคริก เปนประธาน
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กระจายไปยังประชาชนอยางทั่วถึง การกําหนดระยะเวลาการปลูกจึง
ขึ้นอยูกับระยะเวลา และจํานวนกลาไมที่กลุมสมาชิกไดรับแจก ดังนั้น
เพื่อเปนการสนับสนุนโครงการปลูกปาในสวนยางพารา ใหมีปริมาณ
กลาไมเพียงพอตอสมาชิกเกษตรกร ซึ่งมีแนวโนมจะเพิ่มจํานวน
สมาชิกมากขึ้นอยางตอเนื่อง สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ จึงมีแนวคิด
ใหเกษตรไดพึ่งพาตนเอง ดวยการจัดตั้งโรงเรือนเพาะและอนุบาลกลา
ไมขึ้นในบริเวณพื้นที่วางของวัดตะโหมด ซึ่งเปนสถานที่ที่ใชจัดประชุม
ของสมาชิกนั่นเอง  

 
โรงเรือนเพาะและอนุบาลกลาไมหลังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใช

ประโยชนเปนแหลงผลิตกลาไมพันธุกรรมดีที่มีคาทางเศรษฐกิจ 
สําหรับแจกจายใหกับเกษตรกรในชุมชนนําไปปลูกแซมในสวน
ยางพารา นอกจากนั้นยังใชเปนแหลงเผยแพร สาธิตเกี่ยวกับวิธี
เพาะพันธุกลาไมที่เจริญเติบโตยากหรือมีระยะพักตัวนาน รวมทั้งการ
ขยายพันธุพืชดวยวิธีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ
กลาไมใหกับคนในชุมชน และเปนแหลงผลิตพันธุไมหายากที่อาจสูญ
หายสงคืนกลับสูปาดิบชื้นเทือกเขาบรรทัด 

 
 หลังจากจัดตั้งโรงเรือนแลวเสร็จ สมาชิกของโครงการก็
สามารถผลิตกลาไมไวใชเองไดหลายชนิด อีกทั้งสถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนฯ  มีแผนจะจัดอบรม แนะนําระบบการบริหารจัดการ การ
คัดเลือกพันธุ การผลิต และดูแลรักษากลาไมใหกับชุมชน โดยใหกลุม
ปลูกปาในสวนยางพาราเปนผูรับผิดชอบหลักในระยะแรก กอนจะ
ขยายการใชประโยชนใหกวางขวางยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 
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จากการเพิ่มขึ้นของราคายางพาราประกอบกับพื้นที่ปลูกยาง

เดิมนั้นเกิดปญหาดินเสื่อมคุณภาพ ทําใหผลผลิตยางที่เคยใหผลผลิต
เปนที่พอใจกลับลดลง เกษตรกรในชุมชนจึงหันมาขยายพื้นที่ปลูกเพื่อ
เปนการแกปญหา จึงขยายพื้นที่ปลูกไปยังนาขาว ดวยปจจัยทาง
กายภาพ และความอุดมสมบูรณของดินที่ไมเหมาะสมตอการปลูก
ยางพารา เมื่อถึงเวลาเปดกรีดตนยางพารากลับใหผลผลิตไดไมเปนไป
ตามที่คาดหวัง ดังนั้นเพื่อเปนการยืนยันถึงความอุดมสมบูรณของดิน 
อัตราการเจริญเติบโตของตนยางพาราและการใหผลผลิตระหวาง
สภาพภูมินิเวศสวนยางพาราแบบทุงนากับสภาพภูมินิเวศสวน
ยางพาราแบบปาเชิงเขา ซึ่งใชระบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวทั้งสองภูมินิเวศ 
ในโครงการปลูกปาในสวนยางพารานี้จึงไดทํางานวิจัยผานทาง
โครงงานวิทยาศาสตร ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ไดจัดสราง
โรงเรือนสําหรับเปนแหลงเพาะและอนุบาลกลาไม เพื่อจะไดมี  
กลาไมพรอมใชในการดําเนินกิจกรรมในชุมชน
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ชีววิทยา ในปการศึกษา 2553 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยทางกายภาพ 
ความแตกตางทางดานการเจริญเติบโตของตนยางพารา และความ
อุดมสมบูรณของดินในแปลงปลูกยางที่มีภูมินิเวศแตกตางกันดังกลาว  

 
ผลการวิเคราะหสามารถเปนขอมูลยืนยันไดในเบื้องตนวา

สวนยางพาราท่ีมีสภาพระบบนิเวศแบบปาเชิงเขาและแบบทุงนานั้นมี
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และความเปนกรด-ดาง แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตเมื่อวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุ
จากดินในสวนยางพาราภูมินิเวศแบบปาเชิงเขาพบวาสูงกวาสวน
ยางพาราภูมินิเวศแบบทุงนา เฉลี่ยรอยละ 2.55 ซึ่งอยูในระดับที่สูง
เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สวนปริมาณธาตุ
อาหารในดินทั้ งปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม และทองแดง จากสวนยางพาราทั้งสองภูมินิเวศนั้นกลับมี
ปริมาณต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน แตธาตุอาหารในสวนยางพาราภูมิ-
นิเวศแบบปาเชิงเขามีปริมาณสูงกวาสวนยางพาราภูมินิเวศแบบทุงนา 

 
เมื่อศึกษาสังคมจุลินทรียในดินโดยวิเคราะหจากปริมาณและ

ชนิดของแบคทีเรีย พบวาเชื้อแบคทีเรียในตัวอยางดินจากสวน
ยางพาราแบบภูมินิเวศปาเชิงเขามีปริมาณไอโซเลทมากกวาแบบทุงนา 
โดยสวนใหญอยูในสกุล Bacillus ซึ่งสอดคลองกับความหลากชนิด
และจํานวนประชากรของสัตวหนาดินจากสวนยางพาราแบบภูมินิเวศ
ปาเชิงเขาที่มากกวาสวนยางพาราภูมินิเวศแบบทุงนาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยพบจํานวน 2 ไฟลัม คือ ไฟลัมอารโทรโพดา 
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และไฟลัมแอนเนลิดา สวนใหญเปนกลุมของสัตวกินซาก เชน มด 
ปลวก ไสเดือนดิน แมงมุม แมลงหางดีด กิ้งกือ และตะเข็บ  

 
ดวยสวนยางพาราที่มีสภาพระบบนิเวศแบบสวนปานั้น มี

ปริมาณอินทรียวัตถุในระดับที่สูง อีกทั้งเกิดความหลากหลายของสัตว
หนาดินและสังคมจุลิทรียมากกวาสวนยางพาราในภูมินิเวศแบบทุงนา 
จึงกอใหเกิดการหมุนเวียนแรธาตุสารอาหารคืนกลับใหกับดินอยาง
เปนวัฎจักร ชวยใหตนยางพาราที่ปลูกในภูมินิเวศดังกลาวมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย 58.54 ± 0.45 เซนติเมตร ซึ่งสูงกวาสวนยางพารา
ภูมินิเวศแบบทุงนาที่อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเพียง 49.64 ±0.39 
เซนติเมตรเทานั้น และสูงกวาถึง 8.90 เซนติเมตร รวมทั้งผลผลิตยาง
ที่ไดในรูปของน้ําหนักยางแหงตอไรตอวันนั้น ยังใหผลผลิตมากกวา
ยางพาราที่ปลูกในภูมินิเวศแบบทุงนา  
     
    ยางพาราและไมยืนตนที่
ปลูกแซม สามารถเจริญเติบโต
รวมกันไดเชนเดียวกับภูมินิเวศ
แบบป า เชิ ง เขา  โดยในช วง
ระยะเวลาสั้นๆ ไมยืนตนที่ปลูก
แซมในสวนยางพารา มีความสูง
ของลําตนประมาณ 2.50 เมตร 
ความยาวรอบลําตน ประมาณ 
3 นิ้ว สงผลใหความชื้นในสวน
ยางพาราเพิ่มสูงขึ้น  

ตนตะเคียนทองอายุ 3 ป 
ที่ปลูกแซมในสวนยางพารา 
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ทําใหรากของพืชเกิดการปลดปลอยสารตางๆ ที่ปลายราก สงตอให
จุลินทรียทําหนาที่ในการยอยสลาย โดยสังคมจุลินทรียหลากหลาย
ชนิดที่มีหนาที่แตกตางกัน และในจํานวนจุลินทรียที่เพิ่มขึ้นในสวน
ยางพารา ทําใหปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มสูงขึ้น จากผลของกิจกรรมการ
ยอยสลายของจุลินทรีย สงผลใหดินฟนตัวกลายเปนดินที่มีชีวิต 
โครงสรางของดินทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีววิทยา กอตัวไปสู
ความอุดมสมบูรณมากขึ้น โดยจะไมพบการไถหนาดินในสวนยางไดอีก 
เนื่องจากมีพืชชนิดตางๆ กระจายอยูเต็มพื้นที่ในสวนยางพารา โอกาส
ที่จะนําพาตะกอนดินและสารเคมีที่ตกคางในผิวดินลงสูแมน้ําลําคลอง
จะลดนอยลง 

 

 

 

การเจริญเติบโตของตนไมที่ปลูกแซมในสวนยางพารา
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บทสงทาย 

ปจจุบันยางพาราเขาครอบครองพื้นที่ทําการเกษตรอยาง
ตอเนื่อง ขอมูลพื้นที่ปลูกยางพาราของสถาบันวิจัยยาง ป พ.ศ. 2554 
รายงานวา ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางทั้งสิ้น 18,761,231 ไร
ประกอบดวย พื้นที่ปลูกยางของภาคใต จํานวน 11,906,882 ไร 
รองลงมาคือ พื้นที่ปลูกยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 3,477,303 ไร ภาคตะวันออกรวมกับภาคกลาง จํานวน 
2,509,644 ไร สวนภาคเหนือพื้นที่ปลูกยางพารานอยที่สุด จํานวน 
867,402 ไร พื้นที่ปลูกยางทั้งหมดของประเทศที่กลาวถึง มีจํานวน
พื้นที่ซึ่งเปดกรีดไปแลว จํานวนรวมทั้งสิ้น 10,896,957 ไร คิดเปน
รอยละ 85 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ในจํานวนนี้ใหผลผลิตเฉลี่ย 
282 กิโลกรัม/ไร/ป 

 
อยางไรก็ตามพื้นที่ปลูกยางของประเทศไทยยังมีอัตราที่

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาวะวิกฤติน้ํามันเช้ือเพลิง 
มีสวนชวยสรางโอกาสใหกับยางธรรมชาติขึ้นมาอยูเหนือยางเทียม
อยางไมคาดคิด ความตองการยางธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรมจึง
สูงขึ้น ชวยฉุดใหราคายางพาราสูงตาม สงผลใหพื้นที่ปลูกยางพารา
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากปาบนพื้นที่สูงจะถูกแทนที่ดวย
สวนยางพาราแลว บริเวณที่ราบลุมที่เคยเปนบานของพืชไร วันนี้ยัง
ถูกแทนที่ดวยยางพาราจํานวนไมนอย ทั้งๆ ที่ผลผลิตเฉลี่ยตอไรจะ
ต่ํามากก็ตาม 
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เมื่อรวมพื้นที่ปลูกยางพาราของทั้งจังหวัดสงขลา จังหวัด
พัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เขาดวยกันพบวามีพื้นที่ปลูกยาง
ทั้งสิ้นประมาณ 3,430,422 ไร ในจํานวนพื้นที่นี้พบวามีพื้นที่ปา
อนุรักษรวมอยูดวยจํานวนหนึ่ง จากขอมูลภาพถายทางอากาศเม่ือป 
พ.ศ. 2545 ซึ่งกรมทรัพยากรปาไมลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ไดรายงาน
โดยอางจากรายงานโครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่ง -
แวดลอม ป พ.ศ. 2548 พบวาพื้นที่ปาอนุรักษไดถูกบุกรุกประมาณ 
23,618 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่เหลานี้สวนใหญเปนพื้นที่ในเขตลุม
น้ําทะเลสาบสงขลา ที่ครอบคลุมบางสวนของจังหวัดสงขลา จังหวัด
พัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
การรุกปาเพื่อเปลี่ยนเปนพื้นที่การเกษตร สืบเนื่องจากพื้นที่

เดิม ดินเกิดสภาวะเสื่อมโทรม สงผลใหผลผลิตลดจํานวนลง การ
แกปญหาของเกษตรกรวิธีที่งายที่สุดก็คือการขยายพื้นที่ปลูก เพื่อให
ผลิตตอไรคงที่หรือเพิ่มมากขึ้น แตดวยไมมีพื้นที่วางเปลาเหลืออยู 
เกษตรกรจึงเลือกที่จะรุกเขาไปทําแปลงเกษตรในพื้นที่อนุรักษ ซึ่งสวน
ใหญอยูในบริเวณพื้นที่ตนน้ํา แตดวยถูกปลูกฝงมาใหยึดติดกับระบบ
เกษตรกระแสหลักที่ยึดเอาเทคโนโลยีเปนตัวตั้ง เกษตรกรจึงทําเกษตร
ในระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สงผลใหสวนยางพาราทั้งหมดในทุกพื้นที่
เปนสวนยางพาราเชิงเดี่ยวทั้งสิ้น ในมิติที่เปนประโยชนของการจัดการ
เกษตรกรรมระบบนี้ เกษตรกรจะไดคาตอบแทนสูง แตจะชักนําให
ตนทุนสูงตามไปดวย ทั้งนี้เพราะตองวิ่งตามเทคโนโลยีไปตลอดไม
สิ้นสุด ในทางกลับกันหากพิจารณาในมิติความยั่งยืนของการจัดการ
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เชิงระบบดูออกจะมีเหตุผลออนดอย ตัวอยางเชน สวนยางพารา
เชิงเดี่ยวที่ปลูกในที่พื้นที่เดิมตอเนื่องกันประมาณ 3 รอบ ใชเวลา
ประมาณ 60 ป หรือมากกวา จะพบวาอัตราการเจริญเติบโตของตน
ยางพาราจะคอยๆ ลดขนาดลงตามลําดับ สงผลใหตนยางพารามี
เปลือกบางลง และใหน้ํายางนอย เนื่องจากดินในแปลงปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเสื่อมคุณภาพลง ดวยเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของดิน ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีววิทยา ที่สืบเนื่องมาจากการ
ใชปุยเคมีและสารเคมีในแปลงปลูกยางพาราเปนเวลายาวนาน  

 
หากเขาไปตรวจสอบความหลากหลายของการทําหนาที่ของ

สรรพชีวิตที่ผิวดินและในดินของสวนยางพาราเชิงเดี่ยว จะพบวาความ
หลากหลายของสัตวในดิน ที่ถูกออกแบบมาใหทําหนาที่ลดขนาดของ
ซากพืช เพื่อสงตอใหจุลินทรียชวยยอยสลายนั้นลดลงทั้งชนิดและ
จํานวน สวนจุลินทรียที่ถูกออกแบบมาใหทําหนาที่ยอยสลายเศษซาก 
เพื่อคืนธาตุอาหารใหกับดินเพื่อใหดินสงตอใหกับรากพืชนั้น ก็ลด
จํานวนความหลากหลายไมตางไปจากสัตวในดิน  

 
ความหลากหลายของสรรพชีวิตในดิน มีผลใหการทําหนาที่ใน

การขับเคลื่อนพลังงาน และวงจรธาตุอาหารเริ่มติดขัด ดวยเพราะดินมี
ความแนนทึบมากขึ้น สงผลใหการแลกเปลี่ยนกาซ และการระบายน้ํา
ทําไดไมดีตามปกติ ทําใหกลุมจุลินทรียที่ ใชออกซิเจนเปนตัวรับ
อิเล็กตรอนลดจํานวนประชากรลง ขณะเดียวกันเกิดการพัฒนาให
จุลินทรียที่ใชสารอื่นเปนตัวรับอิเล็กตรอน ซึ่งใหคาพลังงานต่ํากวาเขา
มาแทนที่อยางคอยเปนคอยไป 
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การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุมจุลินทรียดังกลาว ทําให
ประสิทธิภาพของการยอยสลายเศษซากของสรรพชีวิต เพื่อคืนธาตุ
อาหารใหกับดินลดลงตามลําดับ เนื่องจากตัวรับอิเล็กตรอนที่ไมใช
ออกซิเจนจะใหคาพลังงานต่ํากวา โดยเฉพาะหากเปนจุลินทรียใช
สารอินทรียเปนตัวรับอิเล็กตรอนจะใหคาพลังงานต่ําที่สุด ผลลัพธที่ได
คือกระบวนการยอยสลายเปนไปอยางเชื่องชา ทําใหเศษซากดังกลาว
ตกคางอยูในดินเนิ่นนานกวาที่ควรจะเปน ขณะเดียวกันกลไกดังกลาว
มีสวนสนับสนุนใหผิวอนุภาคดินมีไฮโดรเจนไอออนจับเกาะในปริมาณ
มากขึ้น จึงไมใชเรื่องแปลกที่ดินจะคอยๆพัฒนาไปสูความเปนกรดข้ึน
อยางตอเนื่อง  

 
  การเสื่อมของคุณภาพดินยังสรางผลกระทบกับวงจรธาตุ

อาหารของระบบนิเวศทั้งระบบ เชน วงจรของธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัสและธาตุอาหารอื่น วงจรธาตุอาหารดังกลาวจะถูกตัดตอน
ใหขาดเปนชวงๆ ระบบนิเวศของดินในพื้นที่ปลูกยางพาราจึงขับเคลื่อน
วงจรธาตุอาหารลดประสิทธิภาพลงอยางตอเนื่อง สงผลใหขาดธาตุ
อาหารจําพวกไนโตรเจนในดินลดจํานวนลง สวนฟอสฟอรัสแมจะยังมี
อยูก็มิอาจใชประโยชนไดเนื่องจากไมไดอยูในรูปของฟอสเฟตที่ละลาย
น้ําไดดวยเพราะดินเปนกรด  

 
ดินที่ขาดธาตุอาหารหรือมีธาตุอาหารแตอยู ในรูปที่ ใช

ประโยชนไมได จัดเปนดินที่เสื่อมความอุดมสมบูรณ พืชที่อาศัยอยูใน
ดินลักษณะดังกลาวจึงเติบโตไดนอยและใหผลผลิตต่ํา ทางออกของ
เกษตรกรอยางงาย ก็คือการนําเขาธาตุอาหารดังกลาวสูดินมากขึ้น
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ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามแมวาจะเพิ่มปุยเคมีลงไปเทาใดก็หาเปน
ประโยชนไม เพราะดินที่เปนกรดทําใหธาตุอาหารฟอสฟอรัสไมแตกตัว
เปนไอออน โดยจะอยูในรูปสารประกอบของโลหะเปนสวนใหญ    
รากพืชจึงไมสามารถนําเขาเพื่อใชประโยชนได 

 
 ดังนั้นแมว า เกษตรกรจะเพิ่มปุ ย เคมีลงไปในดินมาก       

สักเพียงใด ก็จะไมเกิดประโยชนกับตนยางพารา ดวยเพราะไม
สามารถนําธาตุอาหารชนิดนี้เขาสูรากเพื่อสงตอไปยังสวนตางๆของ
เนื้อเยื่อที่ไดรับคําสั่งมา สุดทายก็จะเกิดสภาวะขาดแคลนธาตุอาหาร
ดังกลาวในที่สุด ผลกระทบที่ตามมาก็คือตนยางพาราจะแสดงออกถึง
การจํากัดการเจริญเติบโตขึ้นที่ใบพืช โดยใบแกจะแสดงอาการสีซีดลง 
และมีเซลลตายเกิดขึ้นที่บริเวณตัวใบ สภาพดังกลาวทําใหใบใหมลด
ขนาดลง ซึ่ งสามารถสัง เกตไดชัด เจนวา เล็กลงกว าปกติมาก 
นอกจากนั้นยังเกิดผลกระทบกับทั้งสวนของเปลือกและขนาดของลํา
ตน โดยเปลือกตนยางพาราจะลดความหนาลง สงผลใหจํานวนของทอ
น้ํายางที่พัฒนาตามโปรแกรมของเซลลแมผูใหกําเนิดมีจํานวนนอย
ตามไปดวย ทําใหสงผลกระทบกับการผลิตของเนื้อยางที่ผลิตไดในรอบ
วัน นั้นคือปริมาณเนื้อยางที่ผลิตไดลดจํานวนลงไปดวย 

 
 เมื่อหันกลับมาพิจารณามิติของการปลูกยางพาราเชิง   

บูรณาการ ที่อาจเปนการใชพืชหลายชนิดปลูกแซม หรืออาจพัฒนาให
ซับซอนสูการสรางสังคมพืช จะพบวาวิธีนี้เปนวิธีที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติ เนื่องจากมีสวนชวยใหโครงสรางของดิน ทั้งทางกายภาพ 
เคมี และชีววิทยา ไดมีการพัฒนาตนเองไปสูการสรางสัดสวนของ
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องคประกอบของโครงสรางของดินใหเหมาะสม เชน หากดินมีสภาพ
ทางกายภาพที่มีชองวางระหวางเม็ดดินติดตอเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด  
ก็จะชวยใหอากาศแพรผานลงไปในดินไดลึกมากข้ึน ขณะเดียวกันชวย
ใหคารบอนไดออกไซดที่ถูกกักเ ก็บสามารถแพรออกจากดินสู
บรรยากาศไดไมยุงยาก รากพืชก็จะทําหนาที่ไดสมบูรณขึ้น 

 
 ทุกครั้งที่ฝนตก หากดินมีชองวางระหวางอนุภาคดินติดตอ

เชื่อมโยงเปนเครือขายถึงกันอยางเปนระบบ การระบายน้ําลงสูดินชั้น
ลางจะกระทําไดเปยมประสิทธิภาพ จะไมมีน้ําถูกกักขังอยูระหวาง
ชองวางอนุภาคดิน สงผลใหรากพืชไมเครียดเพราะขาดออกซิเจน
สําหรับหายใจ เมื่อดินสามารถกักอากาศเอาไวในชองวางระหวาง
อนุภาคดินไดมาก ก็จะมีไนโตรเจนสําหรับใหจุลินทรียตรึงเพื่อ
เปลี่ยนเปนไนเตรต ขณะเดียวกันก็มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอสําหรับ
ใหรากพืช สัตวในดิน และจุลินทรียใชในการหายใจเพื่อสรางพลังงาน 
หากการสรางพลังงานไมติดขัด การขับเคลื่อนวิถีภายในระบบชีวิตของ
แตละสรรพชีวิตก็จะสะดวกและคลองตัว สงผลใหสภาวะแวดลอมของ
ดินดีขึ้น สภาวะเชนวานี้จะสนับสนุนใหเกิดการชักนําใหสรรพชีวิตอื่นๆ 
ในที่อยูอาศัยอื่น ไดอพยพเขามามากขึ้นตามลําดับ หากเปนเชนนี้ไดก็
จะชวยใหดินพัฒนาไปสูสุขภาวะอยางตอเนื่อง   
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     ในธรรมชาติพัฒนาการ
ข อ ง สั ง ค ม พื ช ไ ด ใ ห
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ค ว า ม
หลากหลายของพันธุกรรม
ทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย 
ไดมีสวนรวมในการทําหนาที่
อ ย า ง เ ป น ร ะ บบ  ก ร อบ
ความคิ ดดั ง กล า วมี ส วน
สนับสนุนใหเครื่องจักรมีชีวิต
ในดินแตละภาคสวนไดทํา
ห น า ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ขับเคลื่อนวงจรธาตุอาหาร
ใหเคลื่อนตัวไดเร็วขึ้น และ 
ขยายเครือขายสูวงกวางมากขึ้น ทําใหมีปุยธรรมชาติคืนกลับสูดิน 
เพียงพอสําหรับการเฉลี่ยและแบงปนกัน ผลลัพธก็คือความแข็งแรง
ของระบบนิเวศที่จะทยอยคืนกลับมาอยางชาๆ แตมั่นคง สุดทาย
ระบบเกษตรเชนวานี้จะกาวยางสูมิติของความยั่งยืน 

 
หากเราสรางกรอบคิดการปลูกยางพารา โดยอาศัยหลักการ

และเหตุผลดังกลาวขางตน ก็จะมีสวนชวยใหสังคมพืชปายางพารา
ไดปรับตัวจากความเปราะบางสูความแข็งแรงของระบบ แมวาจะมี
การคุกคามที่ทําใหเกิดภาวะเครียด จากตัวแปรใดๆ ก็ตาม สรรพชีวิต
ก็สามารถปรับตัวโดยอาศัยกลไกการปองกันตัวเอง ชวยแกปญหา ทั้ง
การแกปญหาเฉพาะสวนตัวหรือการแกปญหาแบบมีสวนรวม เชน 

ปริมาณเศษซากพืชทีพ่ื้นสวน
ยางพาราแบบผสมผสาน 
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จุลินทรียกลุมหนึ่งอาจชวยกันแยงชิงอาหาร หรือตัวรับอิเล็กตรอน 
ของจุลินทรียกอโรค ทําใหจุลินทรียกอโรคขาดอาหาร หรือพลังงาน 
สุดทายจุลินทรียกอโรคจะคอยๆ ลดจํานวนประชากรลงตามลําดับ
อยางตอเนื่อง และหายไปในที่สุดโดยเกษตรกรไมตองพึ่งพาสารเคมี
ที่เปนพิษแตอยางใด  
  
      สังคมพืชสวนยางพารา
มองดูก็คลายกับสังคมพืชใน
ปาดิบชื้น เพียงแตมีจํานวน
เรือนยอดของพืชเสมือนรม
ขนาดและรู ปแบบที่ ซ อ น
เหลื่อมในแนวดิ่งจํานวนนอย
กวา แตจํานวนที่นอยกวานี้ ก็
สามารถทําหนาที่ชวยดูดซับ
และสะทอนรังสีอัลตราไวโอ-
เลตไมใหกระทบกับประชากร
ของจุลินทรียโดยตรง ทั้งนี้เพื่อใหเครื่องจักรที่มีชีวิตเหลานี้ไดทําหนาที่
ผลิตอินทรียวัตถุ และชวยคืนกลับธาตุอาหารใหกับดินผานกลไกของ
การยอยสลายเพื่อสงตอใหกับพืช ทํานองเดียวกันธรรมชาติยังได
ออกแบบใหโปรโตซัว คอยทําหนาที่ควบคุมประชากรของแบคทีเรีย
ไมใหเพิ่มจํานวนเร็วมากเกินไป ทั้งนี้เพื่อความสอดคลองกับปริมาณใบ
พืชที่รวงหลน รวมทั้งเศษซากพืชที่มีจํานวนสอดคลองกับประชากร
ของสัตวกินซาก 
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หากเราสามารถเขาถึงทุก
มิติของการทําหนาที่ของสรรพชวีติ
ในสังคมพืชปายางพารา เราก็จะ
เข า ใจ ได ว า  แทจริ งสั งคมพืช
ยางพารา เปนระบบชีวิตในระดับ
ของสังคมชีวิต ระบบชีวิตในระดับ
ดังกลาวนี้ สรรพสิ่งที่อยูรวมกันถูก
ออกแบบมาใหรวมรับผิดชอบ
ภ า ร กิ จ หลั ก แ ล ะภ า ร กิ จ ร อ ง      

ในลักษณะที่สัมพันธและเชื่อมโยง ผลลัพธของความสําเร็จในการ   
ทําหนาที่ในระบบชีวิต จะชวยทุกชีวิตภายในระบบสามารถอยูรอด 
การอยูรวมจึงมีสวนชวยใหแตละชีวิตไดสรางโอกาสของการอยูรอด 
นั่นคือ สรรพสิ่งยอมเปนไปตามธรรมชาติ กิจกรรมของสรรพชีวิต
ที่ทํางานอยางสัมพันธและเชื่อมโยง ชวยใหเกิดระบบภูมิคุมกันตาม
ธรรมชาติ ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงตัวเกษตรกรเองดวย เนื่องจากการทํา
สวนยางแบบสังคมพืชปายางพารา ไมมีความจําเปนตองพึ่งพาปุยเคมี 
หรือสารเคมีอื่นใดให เปนสวนเกิน กลายเปนตนทุนการผลิตที่
เกษตรกรตองมาแบกรับโดยไมจําเปน เนื่องจากดินมีปริมาณธาตุ
อาหารในระดับหนึ่งที่เกิดจากการหมุนเวียนของธาตุอาหารภายใน
วงจรธาตุอาหารแตละวงจรอยูแลว และธาตุอาหารเหลานั้นตนพืช
สามารถใชเจริญเติบโตไดตลอดชีพจักร ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล    
จักรพงษ บัวกลา และปริญญ กะลาสี (2550) ไดเปรียบเทียบปริมาณ
ธาตุอาหารระหวางดินในปาสวนยางพารากับสวนยางพาราเชิงเดี่ยวที่
ระดับความลึกของดิน สองระดับ ไดผลสรุปดังตาราง 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารและเปอรเซ็นตอินทรียวัตถุ
ในดินในปายางพารากับสวนยางพาราเชิงเดี่ยว ท่ีระดับความลึก 0-15 ซม. 
และ 15-30 ซม 
. 

คุณสมบัติทาง
เคมี 

ความลึก 0-15 ซม. ความลึก 15-30 ซม. 
ปา

ยางพารา
สวนยาง ปา

ยางพารา
สวนยาง 

ไนโตรเจน (%) 0.125 0.093 0.095 0.048 
ฟอสฟอรัส 
(mg/kg) 

1.90 2.93 1.42 1.57 

โพแทสเซียม 
(cmol/kg) 

0.66 1.61 0.18 0.45 

แคลเซียม 
(cmol/kg) 

10.80 9.95 2.14 9.63 

แมกนีเซียม 
(cmol/kg) 

0.57 0.41 0.12 0.17 

เปอรเซ็นต
อินทรียวัตถ ุ

2.94 1.68 1.86 0.45 

 
การสรางสังคมพืชในสวนยางพาราใหม หรือการพัฒนา

สังคมพืชในสวนยางพาราเชิงเดี่ยวลวนสนับสนุนใหเกิดกลไก       
ที่สอดคลองกับธรรมชาติภายในระบบเกษตร โดยมุงเนนการให
ความสําคัญกับคุณภาพของสิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตของเกษตรกร 
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ไดมีหลักประกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของตนทุนและราคาซื้อขายที่ 
แปรผัน และที่สําคัญคือ ชวยประกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปนเปอน
สารพิษและความเสื่อมโทรมของดิน ที่อาจพัฒนาไปสูตนทุนที่สูงมาก
ขึ้นในอนาคต เนื่องจากอาจกอผลกระทบใหสรรพชีวิตทั้งตนน้ํา 
กลางน้ําและปลายน้ํา ซึ่งนําไปสูหายนะที่ไมอาจประมาณคาได    

  
ขอมูลที่กลาวมาขางตนทั้งหมด ลวนบงชี้ใหเห็นวาระบบ

เกษตรเชิงเดี่ยวในบริเวณพื้นที่ปาตนน้ํา นาจะเปนจุดเริ่มตนของ
ประเด็นปญหาหลายๆ ประเด็น ที่สัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบ จากตนน้ําสูปลายน้ํา และรายทาง กอใหเกิดผลกระทบกับ
สรรพชีวิตที่เปนสวนประกอบของโครงสรางระบบนิเวศ ภายใตระบบ
ธรรมชาติที่ซับซอน หากประสงคจะแกปญหาดังกลาวจะตองมองให
ครบทุกมิติ หลังจากนั้นจึงเริ่มตนแกปญหาแบบมีสวนรวมโดยเริ่มที่
ตนน้ํา แลวเช่ือมโยงสูกลางน้ําและปลายน้ําอยางเปนระบบ ถึงจะทํา
ใหทุกขของสรรพสิ่งของลุมน้ําคอยๆ คลี่คลายลงอยางมีพัฒนาการ   

 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยทักษิณเห็นวา วิธีการแกปญหาที่สอดคลองกับระบบ
ธรรมชาติ จําเปนตองเปลี่ยนความคิด การปฏิบัติ และความเชื่อใน
การทําเกษตรกรรมเสียใหม โดยเฉพาะสวนยางพาราในบริเวณปา 
ตนน้ําทั้งหมด สําหรับสวนยางพาราใหมตองเปนระบบปลูกพืชแบบ
ผสมผสานเพื่อสรางสังคมพืช สวนสวนยางพาราเกาตองปลูกพืชที่มี
ความหลากหลายแซมในระหวางรองยาง เพื่อคอยๆ ปรับเปนสวน
ยางแบบสังคมพืชเชนเดียวกัน วิธีเชนวานี้จะชวยลดการพังทลาย
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ของดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหาร เพิ่มความหลากหลายของสรรพ
ชีวิต วงจรธาตุอาหารจะสามารถขับเคลื่อนไดตามธรรมชาติ 

 
 กรอบคิดการสรางสังคมพืชในสวนยางพารา จึงเปนกรอบ

คิดที่เอาคน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเปนตัวตั้งในการทํา
เกษตรกรรม ไมไดเอาเงินเปนตัวตั้งเหมือนกับระบบเกษตรกรรม
เชิงเดี่ยว ดังนั้นหากตองการใหเกษตรกรปรับกระบวนทัศน ก็ตองให
ชาวบานยอมรับในเบื้องตนวา ผลตอบแทนจากระบบเกษตรแบบนี้
เกษตรกรจะมีรายไดเพียงพอประมาณ แตจะมีกําไรเรื่องคุณภาพ
ชีวิต และความไมเสื่อมโทรมของดินและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการ
คอยๆ พัฒนาสะสมทุนของผืนดินที่อุดมสมบูรณแบบย่ังยืน ชวยให
ชีวิตในแตละชั่วรุนไมลําบากในอนาคต การทําสวนยางในกรอบคิด
แบบนี้จึง สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง ที่
ภาครัฐควรสนับสนุน ภาคเอกชนควรรวมลงทุนผานกลไกของ CSR 

 
 ทั้งหมดจึงเปนที่มาของกรอบคิดในการจัดใหมีโครงการ

บริการวิชาการ “ปลูกตนไมในสวนยางพารา เพิ่มพื้นที่ปา แกปญหา
โลกรอน” ในชวงระหวางป พ.ศ. 2553-2554 ในพื้นที่ปาตนน้ําลุมน้ํา 
ยอยทาเชียด ของชุมชนตะโหมด มีสมาชิกเขารวมโครงการจํานวน 
27 ครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดโครงการแรกจึงตามมาดวยโครงการที่ 2 มี
ชื่อโครงการวา “คืนปาใหพื้นดิน คืนถ่ินที่อยูใหพันธุกรรมพืช ดวยวิถี
เกษตรผสมผสาน” ดําเนินการในป พ.ศ. 2555-2556  
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การขับเคล่ือนโครงการอาศัยวัดเปนศูนยกลางของการ
ขับเคลื่อน โดยการเปดรับสมาชิกเขารวมโครงการ หลังจากการปด
รับสมัครแลวจึงนัดสมาชิกประชุมเพื่อรวมกําหนดนโยบาย กิจกรรม 
และจัดใหมีประธาน รองประธาน กรรมการและเลขานุการเปน
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ รวมทั้งกําหนดกิจกรรมและ
แผนงานการดําเนินกิจกรรม ผลการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการ
ดังกลาว ชวยใหสวนยางเชิงเดี่ยวปรับเปลี่ยนเปนสวนยางสมรมที่มี
ไมยืนตนและไมใชสอยอยูรวมกับยาง มีสวนชวยใหระบบนิเวศใน
สวนยางพาราที่เคยออนแอปรับเปลี่ยนเปนแข็งแรงมากข้ึนเปนลําดับ   

 
ดิน ในสวนยางพารา ได รั บการฟ นฟู จ ากที่ ก ระด า ง

เปลี่ยนแปลงเปนรวนซุย มีอินทรียวัตถุเพิ่มจํานวนมากขึ้น เนื่องจาก
การปลดกิ่งและใบของพืชแซมทิ้งลงสูพื้นดิน เกิดการอพยพของสัตว
กินซากจากละแวกใกลเคียงเขามาอยูอาศัย เพิ่มความหลากหลาย
มากขึ้น สงผลใหจุลินทรียเพิ่มจํานวนประชากรและความหลากหลาย
ตามมา ความอุดมสมบูรณของดินก็เริ่มคืนกลับมา ขณะเดียวกันการ
พังทลายของดินอันเนื่องจากการไถพรวนเพื่อใสปุยเคมีมิอาจทําได
ตอไป ตะกอนดินก็จะหยุดไหลลงสูลําหวย ทะเลสาบสงขลาก็จะ
คลายทุกขไดระดับหนึ่ง หากกรอบความคิดนี้ไดขยายออกไปสูทั่ว
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน นาจะมีสวนแกปญหาใหกับโลกนี้ไดใน
ระดับหนึ่ง 
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เกี่ยวกับหนวยงานดําเนินการ 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
สถา บันปฏิบั ติ การ

ชุมชนเพื่ อการศึ กษาแบบ
บูรณาการ เปนหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่
ทํ าหนาที่ ในบริบทของการ
เชื่ อมประสานและอํานวย
ความสะดวกใหกับหนวยงาน
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อถายโยงความรูไปสูชุมชน
คลายการสรางสะพานจาก
มหาวิทยาลัยทอดสู ชุ มชน  
โดยใชการจัดการความรู เปน 
เครื่องมือในการดําเนินงาน ถอดบทเรียนจากชุมชนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูจากวิถีชีวิตจริงในชุมชนใหกับนิสิต เพื่อพัฒนา
นิสิตใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาได  
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การจัดรูปแบบการเรียนรูในชุมชนของสถาบันนั้น ไมเพียงแต

เปนการสรางโอกาสในการเรียนรูที่จะใชชีวิตรวมกับผูคนในสังคม
เทานั้น ยังเสริมสรางความรูพื้นฐานในการใชชีวิต ทําใหเกิดความ
เขาใจในวิถีความเปนอยูของชุมชนที่สามารถอยูรวมกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดวยวิถีแหงการพึ่งพาซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังชวยสราง
จิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้นดวย 

 
ในขณะเดียว กันสถาบันก็ ไดพัฒนาองคความรูด วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อยกระดับความรูที่มีอยูในชุมชนให
สูงขึ้น เพื่อถายทอดคืนสูชุมชนผานกระบวนการจัดการความรู และ
การใหบริการวิชาการแกชุมชน เพื่อปรับกระบวนทัศนและ
พฤติกรรม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหภายในชุมชนเกิดกลไก
สรางความเขมแข็งดวยการพึ่งพาตนเอง และจะกลายเปนแหลง
เรียนรูบนฐานชีวิตจริงที่มีคุณคาใหนิสิตของมหาวิทยาลัยตอไป ใน
ขณะเดียวกันสถาบันเองก็จะพัฒนาตนเองไปสูวัฒนธรรมขององคกร
แหงการเรียนรู สามารถพัฒนาองคความรูที่สูงข้ึนเรื่อยๆ คืนกลับสู
ชุมชนเปนวงจรตอเนื่องดังภาพ  
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  มีความเขมแข็ง ชุมชนนิสิต/คณาจารย

กระบวนการ  
การจัดการความรู

อํานวยความสะดวก ประสานการจัดการ
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ปรัชญา    
ชุมชนเปนศูนยกลางบมเพาะปญญา จริยธรรม นําการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
วิสัยทัศน    
เปนองคกรรวมมือทางวิชาการ ประสานใหเกิดกระบวนการจัดการความรู
ภายในชุมชน เพื่อบมเพาะนิสิตใหคิดเปน ทํางานเปน ปฏิบัติได และเขาใจ
ชีวิตท่ีสามารถอยูรอดและอยูรวมกับชุมชน ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดวย
สํานึกรับผิดชอบ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน 

  
พันธกิจ    
 มุงม่ันทําหนาท่ีเช่ือมประสานงานหนวยงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

กับชุมชน เพื่อใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนิสิต 
รวมกับชุมชนในสถานการณจริง 

 สนับสนุนการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ จากวิถี
ชีวิตจริงภายในชุมชน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการ
จัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการสรางความรูในองครวม และปลุก
จิตสํานึกใหเห็นคุณคาของคน ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา
ปญญาใหสูงขึ้น 

 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาของชุมชนใหกับนิสิตและ
อาจารย  เพื่ อกํ าหนดเปนประเด็น วิ จัยและสง เส ริมให เกิด
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการวิจัย 

 สงเสริมการนําองคความรูมาปรับใชและถายทอดวิธีการท่ีเหมาะสม
ใหกับชุมชน โดยอาศัยการบริการวิชาการเปนเคร่ืองมือสําคัญ 
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