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ศูนยเรยีนรูยางพาราโดยมีสวนรวมของเกษตรกรจังหวัดบุรรีัมย 
 

รัตนติยา สืบสายบุญสง1   สถิตย มณสีาร1  เฉลิมพงษ ขาวชวง1  ปราณี พัฒนศรีกุล2 และ สุทัศน สุรวาณิช2 
 

บทคัดยอ 
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของประเทศไทย   เปนพืชที่ใหผลตอบแทนสูง คุมคากับการลงทุน ทํา

ใหเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหันมาปลูกยางพารามากขึ้น ตลอดจนการสงเสริมของภาครัฐในป 2547-
2549 ทําใหมีพื้นที่การปลูกยางพาราเพิ่มสูงขึ้น  ป 2549 พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นถึง 
1.5 ลานไร โดยจังหวัดบุรีรัมยมีพื้นที่ปลูกมากถึง 1.4 แสนไร แตดวยขอเท็จจริงที่วาเกษตรกรสวนมากไมมี
ประสบการณในการปลูกสรางสวนยาง จึงขาดความรูความเขาใจในการปลูกและจัดการสวนยางที่ถูกวิธี เพื่อแกไข
ปญหาดังกลาวจึงไดจัดตั้งศูนยเรียนรูยางพาราโดยมีสวนรวมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย โดยเริ่มดําเนินการเมื่อป 
2549 เปนตนมา กิจกรรมที่ 1 เก็บขอมูลปฐมภูมิและรวมวิเคราะหปญหากับเกษตรกร โดยเสนวนาเกษตรกร 58 เวที 
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด มหาสารคาม และนครราชสีมา เกษตรกรเขารวมเสวนา 1,735 ราย 
วิเคราะหปญหายางยังไมเปดกรีดได  3 ประเด็นไดแก  ปญหาดานการจัดการดูแล  ตนทุนการผลิต  และ
สภาพแวดลอม ปญหายางเปดกรีดมี 2 ประเด็นไดแก ปญหาอาการเปลือกแหง และการตลาด จากการวิเคราะห
ปญหารวมกับเกษตรกรทําใหเกษตรกรไดทราบสาเหตุที่แทจริงของปญหาและรวมกันแกไขปญหาดวยตัวเกษตรกร
เอง และผลจากการเสวนาทําใหมีเกษตรกรอาสา 1 กลุม ที่สามารถเปนวิทยากรชุมชนและถายทอดเทคโนโลยีสู
เกษตรกรกลุมอื่นๆ ได กิจกรรมที่ 2 ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร โดยฝกอบรม 6 หลักสูตรคือ การปลูกสรางสวน
ยาง การติดตายาง การกรีดยางและการทํายางแผนคุณภาพดี การผลิตยางกอนถวยคุณภาพดี การผสมปุยเคมีใช
เองในสวนยาง และการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ เกษตรกรผูนําเขารวมฝกอบรม 1,570 ราย  กิจกรรมที่ 3 
งานวิจัยพัฒนาอยางมีสวนรวม มีเกษตรกรอาสาเขารวมแปลงตนแบบการปลูกสรางสวนยางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 4 ราย โดยปลูกพืชแซมในแปลงยางที่อายุ 1-4 ป ปลูกพืชแซม เชน แตงกวา ถั่วฝกยาว กลวย ทํา
ใหเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกพืชแซมเฉลี่ย 28,483 บาทตอป จากการดําเนินงานของศูนยเรียนรูยางพาราโดยมี
สวนรวมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย ทําใหเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางมีความรูดานยางพาราเพิ่ม
มากขึ้น เกษตรกรสามารถวิเคราะหและแกปญหาเองได อีกทั้งยอมรับเทคโนโลยีไดงายและรวดเร็ว ที่สําคัญคือสราง
วิทยากรชุมชนที่สามารถถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและเกษตรกรกลุมอื่นได ทําใหภาครัฐลดบุคคลากรและ
งบประมาณในการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีลงไดอยางนอย 177,150 บาทตอคนตอป 

 
คําสําคัญ:   ศูนยเรียนรู ยางพารา เกษตรกร  
 
 
 
 
1 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย กรมวิชาการเกษตร 
2 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
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บทนํา 
ปจจุบันยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ในป 2550 ยางพาราเปนสินคาสงออกลําดับ 3 

ของสินคาสงออกทั้งหมด มีมูลคาการสงออก 349,295 ลานบาท (สถาบันวิจัยยาง, 2551)  นับไดวายางพาราเปนพืช
ที่ชวยเสริมรายไดใหกับเกษตรกรของประเทศตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของอีกมากมาย และมีแนวโนมที่ปริมาณ
การผลิตจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคายางที่คอนขางมีเสถียรภาพและอยูในระดับสูงตอเนื่องตั้งแตป 2545 
จนถึงปจจุบัน ทําใหเกษตรกรเพิ่มการผลิตและขยายพื้นที่ปลูกในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดหันมาปลูกยางพารามากขึ้น ตลอดจนการที่รัฐบาลสงเสริมใหขยายพื้นที่
ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโครงการยาง 1 ลานไร ระหวางป 2547-2549 ทําให ป 2549 ประเทศไทยมี
พื้นที่ปลูกยาง 14,338,046 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2548 ถึง 5.46% มีพื้นที่กรีดได 10,896,957 ไร โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูก 1,539,623 ไร พื้นที่กรีดได 456,066 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ
สถาบันวิจัยยาง, 2550) จังหวัดบุรีรัมยมีพื้นที่ปลูกมากถึง 137,632 ไร พื้นที่กรีดได 61,021 ไร (สถาบันวิจัยยาง, 
2550) แตเกษตรกรสวนใหญไมมีประสบการณในการปลูกสรางสวนยางมากอน และขาดความรูความเขาใจในการ
จัดการสวนยาง อีกทั้งการถายทอดเทคโนโลยีไมถึงมือเกษตรกร จึงทําใหเกิดปญหาในการปลูกและการจัดการสวน
ยางที่ถูกตอง เพื่อแกปญหาดังกลาวสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จึงจัดใหมีศูนยเรียนรูยางพาราโดยมีสวน
รวมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย เพื่อใหเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางมีแหลงศึกษาเรียนรูเรื่อง
ยางพาราอยางครบวงจร ทําใหการปลูกสรางสวนยางของเกษตรกรประสบความสําเร็จ มีการจัดการสวนยางที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ และดําเนินการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบผลการวิจัยรวมกับเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีสวน
รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติงาน รวมตัดสินใจ และรวมแกไขปญหา เพื่อกอใหเกิดการเรียนรู การบูรณาการ
ระหวางภาครัฐและเกษตรกร เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีไดอยางถูกตองเหมาะสม รวดเร็ว และที่สําคัญเกษตรกร
สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดวยตัวเอง ทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนตลอดไป 

 
วิธีการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 เก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และวิเคราะหปญหา 

1. ศกึษา ทบทวน และเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยการจัดรูปแบบเวทีเสวนาชาวบานเกษตรกรสวนยางพารา  โดย
เสวนาเกษตรกร 58 เวที ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด มหาสารคาม และนครราชสีมา 

2. นําปญหามาวิเคราะห แกไขปญหาใหตรงตามความตองการของแตละทองถิ่น เปดโอกาสใหเกษตรกรไดมี
สวนรวมในการดําเนินการเพื่อใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่  2  ถายทอดเทคโนโลยี 

1. จัดสรางที่ทําการศูนยเรียนรูยางพาราโดยมีสวนรวมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย เปนศูนยเรียนรูแบบบูรณา
การในพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และจัดทํานิทรรศการความรูดานยางพาราเรื่องตางๆ ประจํา
อาคารนิทรรศการ และจัดทําสถานีเรียนรู 7 สถานี ภายในศูนยเรียนรูยางพาราโดยมีสวนรวมของเกษตรกรจังหวัด
บุรีรัมย 

2. ฝกอบรมเกษตรกร 6 หลักสูตรคือ การปลูกสรางสวนยาง การติดตายาง การกรีดยางและการทํายางแผน
คุณภาพดี การผลิตยางกอนถวยคณุภาพดี การผสมปุยเคมีใชเองในสวนยาง และการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 3  งานวิจัยพัฒนาอยางมีสวนรวม 
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จัดทําแปลงตนแบบการปลูกสรางสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสวนยางเกษตรกร  มี
เกษตรกรอาสาเขารวมแปลงตนแบบการปลูกสรางสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 ราย 

 
ผลการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 เก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และวิเคราะหปญหา 

ศูนยเรียนรูยางพาราโดยมีสวนรวมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยดําเนินการศึกษา ทบทวน และเก็บขอมูล
ปฐมภูมิ โดยการจัดรูปแบบเวทีเสวนาชาวบานเกษตรกรสวนยางพาราตั้งแตป พ.ศ. 2549-2551 จัดเวทีเสวนา
เกษตรกร จํานวน 58 เวที ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด มหาสารคาม และ
นครราชสีมา เกษตรกรเขารวมเสวนาจํานวน 1,735 ราย นําปญหาและขอมูลที่ไดจากการเสวนามารวบรวม 
วเิคราะห และสังเคราะห เพื่อใหไดมาซึ่งโจทยในการวิจัยและพัฒนา และเปดโอกาสใหเกษตรกรไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยี จากการจัดเวทีเสวนาป 2550 สามารถรวบรวมประเด็นปญหาตางๆ ของ
กลุมเกษตรกรที่มีสวนยางยังไมเปดกรีดได 3 ประเด็นไดแก ปญหาดานการจัดการดูแล 21.05%  ตนทุนการผลิต 
14.47% และปญหาดานสภาพแวดลอม 34.21%  สวนปญหายางเปดกรีดมี 2 ประเด็นไดแก ปญหาอาการเปลือก
แหง 26.32% และปญหาดานการตลาด 3.95% ในป 2551 รวบรวมประเด็นปญหาตางๆ ของสวนยางยังไมเปดกรีด
ได 3 ประเด็นเชนกัน ไดแก ปญหาดานการจัดการดูแล 23.47%  ตนทุนการผลิต 6.12% และปญหาดาน
สภาพแวดลอม 44.90%  สวนปญหายางเปดกรีดมี 2 ประเด็นไดแก ปญหาอาการเปลือกแหง 17.35% และปญหา
ดานการตลาด 8.16%  (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 เปอรเซ็นตการวิเคราะหประเด็นปญหาดานตางๆ ในป พ.ศ. 2550 และ 2551 
 
ปญหาดานการจัดการดูแล เชน ขาดความรูเรื่องการปลูกยาง และการปลูกซอมยาง เรื่องปุยทั้งสูตร อัตราและ 

วิธีการใส และชวงเวลาที่ใส ขาดความรูเรื่องการตัดแตงกิ่ง การกรีดยาง ทําใหกรีดยางไมถูกวิธี เรื่องโรคและศัตรูยาง 
ทําใหไมสามารถปองกันกําจัดได 

ปญหาดานตนทุนการผลิต  เชน ราคาปุยแพง ราคาตนยางชําถุงที่ซื้อมาปลูกซอมแพง 

เปอรเซ็นต 
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ปญหาดานสภาพแวดลอม เชน สภาพพื้นที่ไมเหมาะสมตอการปลูกยาง ภัยแลง และอาการเปลือกไหมจาก
แสงแดด 

ปญหาดานการตลาด เชน วิตกกังวลราคายางในอนาคต ราคายางตกต่ํา พอคาคนกลางกดราคา และไมมีการ
รวมกลุมของเกษตรกรในการขายยาง 

 
วิธีการชวยแกไขปญหาของชาวบานโดยทีมวิทยากรพื้นที่ 

1. ใชหลัก 5 WHY เพื่อใหเกษตรกรรวมกันหาสาเหตุของปญหาและวิธีแกไขปญหาไดดวยตัวเกษตรกรเอง 
2. ปญหาที่เกษตรกรไมทราบวิธีแกไข หากสถาบันวิจัยยางมีวิธีแกไขอยูแลว วิทยากรพื้นที่จะใหคําแนะนําที่

ถูกตองตามหลักวิชาการเพื่อเกษตรกรสามารถนําไปแกไขไดทันทวงที 
3. ปญหาที่เกษตรกรไมทราบสาเหตุ แตไดแกไขดวยกรรมวิธีของเกษตรกรเอง วิทยากรพื้นที่จะชี้ใหเห็นถึง

สาเหตุโดยใชหลัก 5 WHY และใหคําแนะนําที่ถูกตองตามหลักวิชาการเพื่อใหเกษตรกรเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
4. หลังจากเสร็จส้ินการเสวนาในหมูบาน วิทยากรพื้นที่และคณะทํางานจะออกตรวจเยี่ยมแปลงยางของ

เกษตรกรที่มีปญหาและใหคําแนะนําที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
5. การประชาสัมพันธศูนยเรียนรูฯ โดยติดโปสเตอรประชาสัมพันธ ใหที่อยู เบอรโทรศัพทของศูนยเรียนรูฯ 

และทีมวิทยากรพื้นที่ เพื่อใหเกษตรกรสามารถติดตอสอบถามปญหาตางๆ ไดโดยตรง รวดเร็วและแกไขปญหาได
ทันทวงที ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางเกษตรกรและศูนยเรียนรูฯ 
 
กิจกรรมที่  2  ถายทอดเทคโนโลยี 

1. จัดตั้งที่ทําการศูนยเรียนรูยางพาราโดยมีสวนรวมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 
2550  ณ ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตบุรีรัมย (สวนแยกยางพารา)  ต.รอนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย 
เพื่อเปนแหลงรวบรวมความรูดานยางพาราแบบครบวงจร และใหเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หนวยงานของรัฐและ
เอกชน พอคายาง และประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเขามาศึกษาเรียนรู ซึ่งรูปแบบของ
แหลงขอมูลแบงออกเปน 2 แบบ คือ  

1.1 การแสดงนิทรรศการภายในอาคารวิชาการโดยจัดทําโปสเตอรความรูดานยางพาราเรื่องศักยภาพการ
ปลูกยางพาราจังหวัดบุรีรัมย ประวัติยางพารา การปลูกยาง การดูแลรักษา การใสปุยยาง ศัตรูยางพารา โรค
ยางพารา การเปดกรีด ขั้นตอนการเปดกรีด การทํายางแผนคุณภาพดี ตลาดกลางยางพารา พระราชบัญญัติ
ยางพารา และจัดแสดงโปสเตอรถาวรที่จัดทําโดยสถาบันวิจัยยาง  

1.2 จัดนิทรรศการนอกอาคารโดยจัดเปนสถานีเรียนรูจากแปลงจริง มีสถานีเรียนรู 7 สถานี ไดแก สถานีตน
ตายาง  สถานีตนกลายาง สถานีตนยางชําถุง สถานีระบบกรีด สถานีฝกกรีด สถานีแปรรูปยาง สถานีพืชแซมยาง  

2. ในป พ.ศ. 2550-2551 ฝกอบรมเกษตรกร 6 หลักสูตร คือ การปลูกสรางสวนยาง 5 รุน การติดตายาง  6  
รุน การกรีดยางและการทํายางแผนคุณภาพดี 16 รุน การผลิตยางกอนถวยคุณภาพดี 1 รุน การผสมปุยเคมีใชเองใน
สวนยาง 1 รุน และการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ 1 รุน เกษตรกรเขาอบรมทั้งหมด 1,570 ราย (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 การฝกอบรมเกษตรกรผูนําหลักสูตรตางๆ ในป พ.ศ. 2550-2551 
หลักสูตร จํานวนรุน จํานวนผูเขาอบรม(คน) 

การปลูกสรางสวนยาง 5 250 
การติดตายาง  6 300 
การกรีดยางและการทํายางแผนคุณภาพดี 16 790 
การผลิตยางกอนถวยคุณภาพดี 1 30 
การผสมปุยเคมีใชเองในสวนยาง 1 100 
การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ 1 100 

รวม 30 1,570 
 

จากการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 1 และ 2 กอใหเกิดสรางกลุมเครือขายเกษตรกร ไดแก กลุมหนองแดง
พัฒนา บ.หนองคลอง ต.หลักเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ซึ่งกลุมหนองแดงพัฒนาเปนกลุมตัวอยางในการผลิตยาง
กอนถวยคุณภาพดี และสมาชิกในกลุมไดมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเปนตัวแทนกลุมในการถายทอดเทคโนโลยี 
และเปนวิทยากรชุมชนที่สามารถถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรกลุมอื่นๆ ได ทําใหภาครัฐลดบุคคลากรและ
งบประมาณในการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีลงไดอยางนอย 177,150 บาทตอคนตอป (ภาพที่ 2) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การแตงตั้งคณะทํางานกลุมหนองแดงพัฒนา  
 
กิจกรรมที่ 3  งานวิจัยพัฒนาอยางมีสวนรวม 

งานวิจัยที่เกษตรกรมีสวนรวมคือการจัดทําแปลงตนแบบการปลูกยางพาราตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีเกษตรกรอาสาเขารวมจํานวน 4 ราย ไดแก 

1. นายอัครวัฒน กิตติพงษภากรณ บานเลขที่ 410/88  ม.8  บ.ปล้ืมพัฒนา  ต.โคกมะมวง อ.ปะคํา 
จ.บุรีรัมย  ปลูกยางพันธุ สถาบันวิจัยยาง 251 เมื่อตุลาคม 2551 พื้นที่ 10 ไร ระยะปลูก 7x3 เมตร ปลูกถั่วฝกยาว
ระหวางแถวยาง พื้นที่ 2.5 ไร ใชระบบน้ําหยด ปลูกหางจากแถวยางดานละ 1.5เมตร ระยะระหวางแถวถั่วฝกยาว 
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1.3 เมตร ดังนั้น 1 รองยางปลูกถั่วฝกยาวได 4 แถว ปลูกเมื่อ 24 ธันวาคม 2552 เริ่มเก็บผลผลิตเมื่อ  17 กุมภาพันธ 
2552 ลงทุน 6,510 บาท  รายได ณ วันที่ 17 มีนาคม 2552 รวม 35,270 บาท กําไรสุทธิ 28,760 บาท  

2.นายทองอินทร  จันดอกรัก บานเลขที่ 7 ม.8  บ.ตูมใหญ  ต.ตูมใหญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย มีพื้นที่ปลูกยาง 
30 ไร อายุยาง 2-3 ป ปลูกพืชแซม เชน กลวย มะเขือพวง  ปลูกพืชแซมไวเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 3. นายประมูล กาสิงห  บานเลขที่ 39  ม.12 บ.โนนเกตุ ต.แคนดง  อ.แคนดง จ.บุรีรัมย มีพื้นที่ปลูกยาง 76 
ไร อายุยาง 3 ป ปลูกกลวยเปนพืชพืชแซมชนิดเดียว รายไดจาการขายกลวยโดยเฉลี่ย 2,000 บาทตอเดือน แตสวน
ใหญจะไมจําหนาย แตแจกจายใหคนในหมูบานไดนําไปรับประทาน  

4. นายวิชัย-นางลําพูน   เสมารัมย  บานเลขที่ 8  ม.8  บ.ปรือเกวียน  ต.รอนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย มีพื้นที่
ปลูกยาง 13 ไร อายุยาง 2 ป ปลูกพืชแซม เชน ขาวโพด แตงกวา ถั่วลิสงถั่วฝกยาวไรคางและหญาเลี้ยงสัตว ปลูกพืช
แซมไวเพื่อบริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือจากการบริโภคจึงจําหนาย รายไดจากการจําหนายพืชแซมโดยเฉลี่ย 3,500 
บาทตอเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-4 แปลงนายอัครวฒัน กิตติพงษภากรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-6 นายประมูล กาสิงห  และแปลงพืชแซม 
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ภาพที่ 7-8 นางลําพูน   เสมารัมย  และแปลงพืชแซม 
 
สรุป/เสนอแนะ 
 จากการ เก็บขอมูลปฐมภูมิและรวมวิเคราะหปญหากับเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 
รอยเอ็ด มหาสารคาม และนครราชสีมา เกษตรกรประสบปญหามากที่สุดในป พ.ศ. 2550 และ 2551 ในยางที่ยังไม
เปดกรีด คือปญหาดานสภาพแวดลอม 34.21%  และ 44.90%  ตามลําดับ ซึ่งปญหาดานนี้ที่เกษตรกรตองประสบ 
เชน ปลูกยางในสภาพพื้นที่ที่ไมเหมาะสม  ปญหาภัยแลง และอาการเปลือกไหมจากแสงแดด เปนตน สวนปญหา
ของยางที่เปดกรีดแลว คือ อาการเปลือกแหง 26.32% และ 17.35% ในป พ.ศ. 2550 และ 2551  ตามลําดับ ซึ่ง
อาการเปลือกแหงเปนปญหาที่ยังหาสาเหตุและวิธีการแกไขยังไมได แตสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได
แนะนําเกษตรกรเพื่อเปนการปองกันการเกิดอาการเปลือกแหงดวยการใชระบบกรีดที่ถูกวิธี และดูแลรักษาตนยางให
ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหการถายทอดเทคโนโลยีสูมือเกษตรกรเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล 
สถาบันวิจัยยางจึงจัดตั้งที่ทําการศูนยเรียนรูยางพาราโดยมีสวนรวมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยขึ้น เมื่อป พ.ศ. 
2550  เพื่อเปนแหลงรวบรวมความรูดานยางพาราแบบครบวงจร และใหเกษตรกรและผูที่สนใจเขามาศึกษาเรียนรู 
ซ่ึงรูปแบบของของแหลงขอมูลแบงออกเปน 2 แบบ คือ การแสดงนิทรรศการภายในอาคารวิชาการมีโปสเตอร
วิชาการจํานวน 12 เรื่อง และนิทรรศการนอกอาคารโดยจัดเปนสถานีเรียนรูจากแปลงจริง มีสถานีเรียนรู 7 สถานี  
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับเกษตรกรจึงไดจัดฝกอบรมเกษตรกร 6 หลักสูตร คือ การปลูกสรางสวนยาง  การติดตายาง   
การกรีดยางและการทํายางแผนคุณภาพดี  การผลิตยางกอนถวยคุณภาพดี  การผสมปุยเคมีใชเองในสวนยาง  และ
การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 30 รุน เกษตรกรเขาอบรมทั้งหมด 1,570 ราย จากการดําเนินงานใน
กิจกรรมที่ 1 และ 2 กอใหเกิดสรางกลุมเครือขายเกษตรกร ไดแก กลุมหนองแดงพัฒนา บ.หนองคลอง ต.หลักเมือง 
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย ซึ่งกลุมหนองแดงพัฒนาเปนกลุมตัวอยางในการผลิตยางกอนถวยคุณภาพดี สมาชิกในกลุม
สามารถเปนวิทยากรชุมชนที่สามารถถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรกลุมอื่นๆ ได ทําใหภาครัฐลดบุคคลากรและ
งบประมาณในการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีลงไดอยางนอย 177,150 บาทตอคนตอป จัดทําแปลงตนแบบ
การปลูกยางพาราตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนอีกกิจกรรมที่เกษตรกรมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนา มี
เกษตรกรอาสาเขารวมจํานวน 4 ราย ราย โดยปลูกพืชแซมในแปลงยางที่อายุ 7 เดือน-4 ป ปลูกพืชแซม เชน 
ขาวโพด แตงกวา ถั่วฝกยาว กลวย ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกพืชแซมเฉลี่ย 2,000-28,483 บาทตอป 
ประโยชนที่เกษตรกรไดรับจากศูนยเรียนรูยางพาราโดยมีสวนรวมของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย เกษตรกรไดรับความรู
เรื่องเกี่ยวกับยางพาราทุกเรื่อง เกษตรกรสามารถเขามาศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกตนไดทั้งทางดานทฤษฎี และ
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การปฏิบัติ ตลอดจนเกษตรกรยังมีสวนรวมในการรวมคิด รวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางตรงประเด็น ทําใหเกิด
การยอมรับเทคโนโลยีไดงายและรวดเร็ว กอใหเกิดการเรียนรูและการบูรณาการระหวางภาครัฐและเกษตรกร ที่
สําคัญเกษตรกรสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดวยตัวเอง ทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
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