
จังหวัดระนอง



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 22,830 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,317 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานหวยปลิง  หมูท่ี 7  ตําบลราชกรูด  อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

พิกัด : Latitude 9.695046  Longitude 98.568976 อยูใน Zone 47 

ระดับการพัฒนาของศูนย ฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 

 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  ดาบตํารวจสมนึก  โมราศิลป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 1/9  หมูท่ี 7  ตําบลราชกรูด  อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
เบอรโทรศัพท :  089-1225929 
สถานการณของพ้ืนท่ี  :  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลราชกรูด สวนใหญปลูกปาลมน้ํามันรอยละ 80  และพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 
เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูกปาลมน้าํมัน (S1) รอยละ 60 โดยปลูกปาลมน้าํมันไวจําหนาย แตประสบปญหา 
                                - การดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามัน และพันธุปาลมน้ํามัน  
                                - ปจจัยการผลิตราคาสูง เชน ปุยเคมีมีราคาแพง 
                                - ดินมีความสมบูรณต่ํา  
แนวทางการพัฒนา :  - การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน ซ่ึงเกษตรกรใหตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน เฉลี่ยไรละ 
2,850 บาท  โดยมีเปาหมายลดตนทุน ไรละ 600 บาท    
         - การเพ่ิมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : มีอาคารอบรมฐานเรียนรูกิจกรรมลดตนทุนและเสริมรายได  
การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามันไรละ 600 บาท 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การปลกูพืชเสริมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน 

 2. การทําปุยหมักจากทลายปาลมน้ํามัน 
 3. การเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนปาลมน้ํามัน 

ฐานการเรียนรู   

ฐานการเรียนรูท่ี  1 การปลูกพืชเสริมรายไดในสวนปาลมน้ํามัน 
                        *การปลูกผักเหลียงในสวนปาลมน้ํามัน สามารถเพ่ิมรายไดแกเกษตรกร 
                        *การปลูกพริกไทยพุมในสวนปาลมน้ํามัน สามารถเพ่ิมรายไดแกเกษตรกร 

 
 
 
 
 



ฐานการเรียนรูท่ี 2 การทําปุยหมักจากทลายปาลมน้ํามัน 
             *การทําปุยหมักจากทลายปาลมน้ํามัน เพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน  

และลดตนทุนการใชปุยเคมี 
 
 
 
 
 

          
ฐานการเรียนรูท่ี 3 การเล้ียงผ้ึงโพรงในสวนปาลมน้ํามัน 
                       *การเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนปาลมน้ํามัน เพ่ือเพ่ิมรายได และชวยผสมเกสรในสวนปาลมน้ํามัน 
 
 
 

 

 

 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : กลุมเลี้ยงผึ้งโพรงตําบลราชกรูด  ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลราชกรูด 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายกรีฑา  ทิพยจันทร 

เบอรโทรศัพท : 087-4853984 



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

สินคาหลัก : มังคุด 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 9,083 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2542 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานบางนา หมูท่ี 9  ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

พิกัด : Latitude 10.331603  Longitude 98.807921  อยูใน Zone 47 

ระดับการพัฒนาของศูนยฯ : 

แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายสุริยา  ศิริวงษ อายุ 43 ป 

ท่ีอยู : บานเลขท่ี 8 หมูท่ี 9 ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

เบอรโทรศัพท : 077-810883,081-3964192 

สถานการณของพ้ืนท่ี :  มังคุด เปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่งของตําบลลําเลียง มีพ้ืนท่ีปลูก จํานวน 

1,178 ไร เกษตรกร จํานวน 520 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 700 ตันตอป แตเนื่องจากการประสบปญหา

ดังนี้ 

                 - ผลผลิตยังไมไดคุณภาพตามท่ีตลาดตองการและผลผลิตมังคุดคุณภาพเกรดสงออกมีนอย 

                 - ปญหาโรคแมลงศัตรูพืชระบาด 

                  - ปญหาดานการตลาด ทําใหเกษตรกรมีรายไดตกต่ําจากการขายผลผลิต 

แนวทางในการพัฒนา :  - การผลิตมังคุดคุณภาพดี ตรงตามความตองการของตลาด โดยมีเปาหมายท่ีจะพัฒนา

ผลผลิตคุณภาพสงออกใหมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

   - การพัฒนาการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ การสรางตลาดชุมชน 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู :  การผลิตมังคุดคุณภาพดี การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคา และการเชื่อมโยง

การตลาด 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การผลิตมังคุดคุณภาพดี 

   2. การคัดแยกผลผลิต และการตลาด 

   3. การแปรรูปผลิตภัณฑจากมังคุด 

 



ฐานการเรียนรู  

 ฐานการเรียนรูท่ี 1 การผลิตมังคุดคุณภาพดี การดูแลรักษา

ตั้งแตระยะหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตในปการผลิต

ถัดไป ไดแก การตัดแตงก่ิง การทําความสะอาดโคนตน การใสปุย ระยะ

แตกยอดออน ไดแก การสํารวจการระบาดของโรคแมลงศัตรูมังคุด 

(หนอนกินยอด เพลี้ยไฟ)  ระยะติดดอก ตองมีการติดตามทุกระยะของ

การออกดอก ไดแก การใสปุยเรงดอก การใชปุยทางใบ สํารวจการ

ระบาดของโรคแมลง ระยะเก็บเก่ียว ไดแก การใชอุปกรณเก็บเก่ียวท่ี

เหมาะสม คุณภาพของผลผลิต 

 ฐานการเรียนรู ท่ี 2 การคัดแยกคุณภาพผลผลิต และ

การตลาด โดยการพัฒนาการคัดแยกผลผลิตตามคุณภาพความตองการ

ของตลาด ไดแกการดูลักษณะภายนอกของผลผลิต (ขนาด ผิว หมวก ) 

การดูผลผลิตมังคุดท่ีไมไดคุณภาพ (เนื้อแกว ยางไหล ผิวแตก) การ

เชื่อมโยงดานการตลาดกับกลุมเครือขายตางๆ 

 

 ฐานการเรียนรูท่ี 3 การแปรรูปผลิตภัณฑจากมังคุด เปนการเพ่ิม

มูลคาสินคาเกษตร จากภาวะราคาตกต่ํา หรือผลผลิตไมมีคุณภาพ ตกเกรด  

โดยการนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน มังคุดกวน น้ํามังคุดสดพรอม

ดื่ม แยมมังคุด การแปรรูปผลิตภัณฑจากเปลือกมังคุด เปนตน 

 

แปลงเรียนรู :  

 

 

 

 

 

 

เครือขาย : วิสาหกิจชุมชนมังคุดหวานเพ่ือการสงออกลําเลียง วิสาหกิจชุมชนน้ําตกบกกราย วิสาหกิจชุมชนมังคุด

คุณภาพบานทุงมะพราว ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลลําเลียง สํานักงานการคาภายในจังหวัดระนอง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวจินทนา  นพ  ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 081-0589093 



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 

สินคาหลัก : ปาลมน้ํามัน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 25,634 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 1,628 ราย 
สถานท่ีตั้ง : บานคอกชาง ม.10 ต.กะเปอร  อ.กะเปอร   จ.ระนอง 
พิกัด : Latitude 9.614199  Longitude 98.651403   อยูใน Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย ฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

                                     

 

 

 

 

 

 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายบรรจบ ขนอม  อายุ 50 ป   
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 10/120  หมูท่ี 10 ต.กะเปอร อ.กะเปอร จ.ระนอง 
เบอรโทรศัพท :  095-4210945 
สถานการณของพ้ืนท่ี :  เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลคอกชาง สวนใหญปลูกปาลมน้ํามัน และพ้ืนท่ีปลูกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับ
การปลูกปาลมน้าํมัน (S1)  แตประสบกับปญหา 
                               - การผลิตใหผลผลติต่ํา  
                               - หนูกัดกินทะลายปาลมน้าํมัน 
แนวทางการพัฒนา :  - ลดปญหาหนูมากัดกินทะลายปาลมน้ํามันโดยเลี้ยงนกแสกกําจัดหนูในสวนปาลมน้ํามัน  
                            - การจัดการสวนปาลมน้ํามันใหมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การเลี้ยงนกแสกกําจัดหนูในสวนปาลมน้ํามัน 
การนําไปใชประโยชน : การเลี้ยงนกแสกกําจัดหนูในสวนปาลมน้ํามัน  
การจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรเรียนรู : 1. การจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ 

        2. การเลี้ยงนกแสกเพ่ือกําจัดหนูในสวนปาลมน้ํามัน 
        3. การจัดการ ดิน ปุย 
        4. การปลูกพืชแซมในสวนปาลมน้ํามัน 

ฐานการเรียนรู    
ฐานการเรียนรูท่ี 1. การจัดการสวนปาลมน้ํามันใหมีประสิทธิภาพ 
 เทคนิคการจัดการสวนปาลมน้ํามันหลังการปลูกใหมีประสิทธิภาพ 

1. การใหปุย ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ปาลมน้ํามันตองการปุยในปริมาณมากเนื่องจากจะสูญเสียธาตุอาหาร
ไปกับผลผลิต ถาใชปุยนอยกวาความตองการจะทําใหไดผลผลิตต่ํา แตหากใชปุยมากเกินไปจะทําใหสิ้นเปลืองเพ่ิม
คาใชจาย ดังนั้นควรใชปุยตามผลการตรวจวิเคราะหดินจะเปนการใชปุยท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ใหปุยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เสริมดวยปุยหมัก ปุยน้ําหมักอยางเพียงพอใสบริเวณท่ีรากปาลมน้ํามันดูดไปใชไดมาก
ท่ีสุด 



2. การตัดแตงทางใบ ปาลมน้ํามันแรกปลูกถึง 3 ป เปนชวงกําลังเจริญเติบโตไมควรตัดแตงทางใบเนื่องจาก
จะเปนการลดพ้ืนท่ีในการสังเคราะหแสงทําใหมีการสรางอาหารนอยลง ปาลมชวง 4-5 ป ควรเก็บทางใบท่ีรองทะลาย
ไว 2-3 ทางใบ และปาลมชวง 6 ป ข้ึนไป ควรเก็บทางใบท่ีรองทะลายไว 1-2 ทางใบ 

3. การใหน้ํา พ้ืนท่ีท่ีมีฤดูแลงยาวนาน 3-5 เดือน ควรมีการใหน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทะลายใหสูงข้ึน อาจใช

ระบบน้าํ  แบบน้ําหยด (Drip Irrigation) หรือระบบน้ําแบบโปรยน้ํา (Mini Sprinkler ) ตามความเหมาะสม 

4. การกําจัดวัชพืชหามใชสารเคมีฉีดจนกวาจะถึงเดือนท่ี 19 ของการปลูก 

5. การตัดชอดอกท้ิง ดําเนินการจนกระท่ัง 30 เดือน หลังจากการปลูก 

6. การรักษาความชื้น ใชทะลายเปลาคลุมโคน อัตรา 30 กิโลกรัม/ตน 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 การเล้ียงนกแสกเพ่ือกําจัดหนูในสวนปาลมน้ํามัน 

     ศัตรูพืชท่ีสําคัญของปาลมน้ํามัน คือ หนสูรางความเสียหายทําลายผลผลิต 

ปาลมน้ํามันเฉลี่ยปละ 1-2.5 ตัน/ไร/ป คิดเปนมูลคาความเสียหายตอผลผลิต 

5,500-12,000 บาท/ไร/ป  

นกแสก เปนนกประจําถ่ินของไทย ซ่ึงมีอยูท่ัวทุกภาคของประเทศ และเปนนกกลางคืนท่ีอาศัยอยูใกลชุมชน    

ใชโพรงไม และชองใตหลังคาเปนรังวางไข กินหนูเปนอาหาร มีพฤติกรรมลาเหยื่อในเวลากลางคืนในท่ีโลง ทุงหญา ไร

นา และสวนปาลมน้ํามัน มีการผสมพันธุในชวงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ เลี้ยงลูก 2 ครอกติดตอกัน จํานวนไขรังละ 

5-7 ฟอง เพศเมียจะฟกไขประมาณ 30 วัน 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 การจัดการ ดิน ปุย  
การสงตัวอยางดินเพ่ือตรวจวิเคราะห การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  
การใชปุยหมัก ปุยน้ําในสวนปาลม เพ่ือฟนฟูปรับโครงสรางดินและ
เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การปลูกพืชแซมในสวนปาลมน้ํามัน  

แนวทางการปลูกพืชแซมสรางรายไดเสริม ดังนี้  

1. การปลูกพืชรวมกับการปลูกปาลมในพ้ืนท่ีระหวางแถวปาลมน้ํามัน อายุ 1-2 ป ไดแกการปลูกผัก พืชลมลุก หรือ

พืชอ่ืนท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวสั้น นอกจากจะเพ่ิมรายไดจากการขายผลผลิตแลว การรดน้ําและใสปุยตนปาลมน้ํามัน

ไดประโยชนดวย 

2. เม่ือปาลมอายุมากข้ึนทางใบจะแผเต็มพ้ืนท่ีระหวางแถวทําใหแสงแดดสองผานนอยลงสามารถเปลี่ยนมาปลูกพืช  

    ท่ีใชแสงนอยเจริญเติบโต เชน ผักเหลียง พริกไทย 

แปลงเรียนรู : 

 

 

 

เครือขาย : ศูนยจัดการดิน-ปุยชุมชนกะเปอร ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานคอกชาง ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานมวง

กลวง (สวนลุงแดง) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหินขาว, บานคอกชาง 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางเนตรพรรณี สิงหทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

เบอรโทรศัพท : 081-9682778 



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอละอุน จังหวัดระนอง 
สินคาหลัก : มังคุด 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 3,399.26 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 726 ราย 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 13 หมูท่ี 3 ตําบลในวงใต อําเภอละอุน จังหวัดระนอง 
พิกัด : Latitude 10.039878  Longitude 98.880929   อยูใน Zone 47 
ระดับการพัฒนาของศูนย ฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 

 

 

 
 

 

 

             

 

  
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู : นายสัมฤทธิ์ เข็มสม อายุ ๕4 ป  
ท่ีอยู : บานเลขท่ี ๑๓   หมูท่ี ๓   ตําบลในวงใต อําเภอละอุน จังหวัดระนอง 
เบอรโทรศัพท : ๐๘๐- ๖๙๘ ๑๐๘๒ 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบลในวงเหนือและตําบลในวงใตมีครัวเรือนท้ังหมด 1,163 ครัวเรือน เปนครัวเรือน

เกษตรกร 745 ครัวเรือน มีครัวเรือนเกษตรกรปลูกมังคุด 269 ครัวเรือน พ้ืนท่ีปลูกมังคุด 759 ไร ผลผลิตท้ังหมด 

595.66 ตัน มูลคาผลผลิตรวม 35.73 ลานบาท ผลผลิตเฉลี่ย ต.ในวงเหนือ 1,076.79 กก./ไร ต.ในวงใต 

1,077.43 กก./ไร ราคาผลผลิตเฉลี่ย ต.ในวงเหนือ 59.28 บาท/กก. ต.ในวงใต 60.58 บาท/กก. แตยังประสบ

ปญหาตนทุนการผลิตสูง 

แนวทางการพัฒนา : - ลดตนทุนการผลิต 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

   - เพ่ิมมูลคาการผลิต 
- เชื่อมโยงเครือขายเพ่ิมชองทางการตลาด 

เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุด 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเพ่ิมมูลคาการผลิต 

หลักสูตรเรียนรู : 1. การลดตนทุนการผลิต 
     1) การผลิตปุยหมักจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
      2) การวิเคราะหดินและการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน 
 
 

 



           2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
                          ๑) การเตรียมความพรอมของตนมังคุดหลังระยะเก็บเก่ียว   

                ๒) การตัดแตงก่ิงมังคุด  
                ๓) การดูแลมังคุดระยะติดดอก - ออกผล  
                ๔) การเก็บเก่ียวผลผลิตมังคุดอยางมีคุณภาพ   
                ๕) การสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP พืช 

ฐานการเรียนรู 

ฐานการเรียนรูท่ี ๑ ดานการลดตนทุนการผลิต 
 

 
 การผลิตปุยหมักจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและการเก็บตัวอยางดิน 

ฐานการเรียนรูท่ี ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

 
การเตรียมความพรอมของตนมังคุดหลังระยะเก็บเก่ียว การตัดแตงก่ิงมังคุด การดูแลมังคุดระยะ 

ติดดอก - ออกผล การเก็บเก่ียวผลผลิตมังคุดอยางมีคุณภาพ การสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน    
GAP พืช 

 
แปลงเรียนรู : 

 

  
 

เครือขาย : ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลในวงใต ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลในวงใต ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงบานบุรีรัมย 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นางสาวสุทาทิพย ชมอินทร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
เบอรโทรศัพท : 081-8958651 



ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ช่ือ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง  
สินคาหลัก : ยางพารา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย : 24,475 ไร 
เกษตรกรเปาหมาย : 2,355 ราย 
สถานท่ีตั้ง : 33 หมูท่ี 7 บานไรใน ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
พิกัด : Latitude 9.371479  Longitude 98.458912 อยูใน Zone 47    
ระดับการพัฒนาของศูนย ฯ : 
แผนท่ีตั้งศูนยเรียนรู : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :  นายวินัย  ทองพรอม  อายุ 49 ป 
ท่ีอยู : บานเลขท่ี 33 หมูท่ี 7 ต.นาคา อ.สุขสําราญ จ.ระนอง 
เบอรโทรศัพท : 086-8692243 

สถานการณของพ้ืนท่ี : ตําบล นาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง มีเกษตรกรผูปลูกยางพารา เปนจํานวนมากแต
ในสวนของผลผลิตน้ํายางพาราจะมีปญหาดานปริมาณน้ํายางแตเกษตรกรมีวันกรีดนอยเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน 
ๆ    ท่ีมีการปลูกยางพารา เนื่องจากมีฝนตกชุกตลอดป จากปญหาดังกลาวจึงได คิดคน “หมวกคลุมหนายางพารา” 
ใหมีวันกรีดยางพาราเพ่ิมข้ึนจากเดิมเกษตรกรกรีดไดเฉลี่ยอยูท่ีจํานวน ๑๒๐ – ๑๓๐  วันตอปเทานั้น  มาเปนจํานวน 
๒๐๐ วันตอป และยังประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง 
แนวทางการพัฒนา :  การลดตนทุนการผลิต โดยการการผสมปุยเคมีใชเองตามคาวิเคราะหดิน  

                       เพ่ิมผลผลิต โดยการใชหมวกคลุมยาง เพ่ือเพ่ิมจํานวนวันกรีดตอปใหมากข้ึน  
         เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
เทคโนโลยีเดนของศูนยเรียนรู : การใชหมวกคลุมยางเพ่ือเพ่ิมจํานวนวันกรีดยาง 

การนําไปใชประโยชน : การลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตยาง 

หลักสูตรเรียนรู :  1. การทําหมวกยางเพ่ือแก ปญหาการกรีดยางหนาฝน 
                       2. การกรีดยาง 
    3. การเก็บตัวอยางดินเพ่ือการวิเคราะห 
    4. การผสมปุยใชเอง 
    5. การปลูกพืชผัก/พืชสมุนไพรในสวนยาง              

ฐานการเรียนรู  

ฐานการเรียนรูท่ี 1  ฐานหมวกยาง  

 หมวกยาง เปนอุปกรณกันฝนหรือกันน้ําไหลบา ลงในถวยน้ํายางหรือหนายางทําใหน้ํายางเสียหาย 

ทําไดโดยใชโครงลวดคลุมดวยพลาสติกหนาผูกติดเหนือรอยกรีด กันน้ําฝนทําใหกรีดยางได 



ในวันฝนตก เพ่ิมวันกรีดเพ่ิมรายไดแกเกษตรกร จากปกติกรีดได ๑๒๐ – ๑๓๐  วันตอปเทานั้น มาเปนจํานวน   

๒๐๐ วันตอป (ระบบกรีด  ๒  วัน  เวน  ๑  วัน  กรีดหนึ่งในสามของลําตน) 

ฐานการเรียนรูท่ี 2 ฐานการวิเคราะหดิน  
 โดยเนนการใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน ไดแก 
การเก็บตัวอยางดินเพ่ือการวิเคราะหหาธาตุอาหารท่ีขาดและ 
ท่ีมีอยูเพียงพอแลวในดิน เม่ือไดผลวิเคราะหแลวจะทําการผสมปุย  
ใชเองจากแมปุยเพ่ือลดตนตุนในการซ้ือปุยสําเร็จและไดปุยท่ีเหมาะแก 
ชวงอายุยางพาราและธาตุอาหารท่ีขาดในดิน 

ฐานการเรียนรูท่ี 3 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยคุณวินัย ทองพรอม มีแนวคิดท่ีวา“ไมมีความยากจน ในหมูคนขยัน” จึงทําใหมีการประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย เชน ปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน สมเขียวหวาน มังคุด ลองกอง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือเสริมสราง สุขภาพ และเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว 
 
 

  

 

 

แปลงเรียนรู : 

                              

 

 

 

เครือขาย : องคการสงเคราะหการทําสวนยาง ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลนาคา ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบล

นาคากลุมแมบานบาน กม.70 ม.2 ต.นาคา 

ช่ือเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร : นายธนกฤต ศรีอําไพ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท :  086-3258478 

 

 

 


