ที่มา : เอกสารเผยแพรท่ี 30 กรมสงเสริมการเกษตร

ก า ร ก รี ด ย า ง

การกรีดยาง
ยางพันธุดีไมเหมือนยางพันธุพ น้ื เมือง กรีดครัง้ หนึง่ นํ้ายางออกมากกวายางพันธุพ น้ื เมืองประมาณ 1-3
เทา ฉะนั้นการจะกรีดยางพันธุด บี อ ยครัง้ เหมือนกับการกรีดยางพืน้ เมืองจึงทําไมได จําเปนตองใหมเี วลาพัก
มิฉะนัน้ ตนยางจะเปนโรคเปลือกแหง คือ กรีดแลวนํ้ายางไมออก

วิธกี ารกรีดยาง
ตนยางทุกตนมีทอนํ้ายางอยูท เ่ี ปลือก วนเวียนรอบๆ
ตนจากบนขวามาลางซาย การกรีดยางจากขวามาซาย ซึ่ง
กรีดกันมาแตกอ นนัน้ ทอนํ้ายางถูกตัดขาดนอยกวาการกรีด
จากซายมาขวา ฉะนั้นจึงควรกรีดจากซายมาขวา เพื่อให
ทอนํายางถู
้
กตัดขาดีมาก จะทําใหไดน้ํายางมากขึน้

การเปดกรีดครัง้ แรก
ตนติดตา
1. ตนยางจะเปดกรีดไดเมือ่ วันรอบตนตรงบริเวณทีส่ งู จาก
พื้นดิน 150 ซม. ได 50 ซม. ขึน้ ไป โดยไมคํานึงถึงอายุของตน
ยาง และเปดกรีด ณ จุดที่สูงจากพื้นดิน 150 ซม.
2. ในระยะ 3 ปแรก กรีดครึง่ ตนวันเวนวัน โดยไมมกี าร
กรีดชดเชย และควรหยุดกรีดเมือ่ ยางผลัดใบ
3. กรีดครึง่ ตนวันเวนวัน ตลอดไป หลังจากกรีดไปแลว 3 ป และมีการกรีดชดเชย ถาวันกรีดนอย
กวา 200 วันตอป
4. กรีดจากซายมาขวา โดยทํามุมใหเอียง 30-35 องศา กับแนวระดับ

ตนกลา
1. ตนยางจะเปดกรีดไดเมือ่ วัดรอบตนตรงบริเวณทีส่ งู จากพืน้ ดิน 75 ซม. ได 50 ซม. ขึน้ ไป โดยไม
คํานึงถึงอายุของตนยาง และเปดกรีดที่จุดสูงจากพื้นดิน 75 ซม.
2. กรีดครึง่ ตน กรีดวันเวน 2 วัน สําหรับหนาแรก
3. กรีดครึ่งตนวันเวนวันสําหรับหนาตอไป โดยไมตองกรีดชดเชยแตควรหยุดกรีด เมือ่ ตนยางผลัด
ใบ
4. กรีดจากซายมาขวา โดยทํามุมใหเอียง 30-35 องศา กับแนวระดับ

อุปกรณในการเปดกรีดยาง
1. ไมเปดกรีด
2. มีดกรีดยาง
3. ถวยรองนํ้ายาง รางและลวดพยุงถวย

การเปดกรีดหนายาง
การเปดกรีดใหเอาไมแบบที่เตรียมไว ทาบเขากับสวนสูงของลําตน แลวแนบแผนสังกะสีไปทางดาน
ซายมือ ขีดเสนตามแนวบนของแผนสังกะสีรอยทีเ่ กิดขึน้ นี้ คือ ตําแหนงหนายางที่จะเปดกรีด ซึง่ มีความสูง
และความลาดเอียงตามทีต่ อ งการ ตอไปใหเครือ่ งหมายแนวของเปลือกทีจ่ ะตองกรีดไวดว ย ทัง้ ดานหนาและ
ดานหลัง แนวดานหนาใหขดี เสนลงมาตามแนวของไมทแ่ี นบไว สวนดานหลังใหใชเชือกวัดรอบตนตรงความ
สูงที่จะเปดกรีด แลวทบสองความยาวของเชือกซึง่ จะเทากับครึง่ หนึง่ ของเสนรอบวงของตนยางนัน้ เอาปลาย

เชือกขางหนึ่งจดที่เสนแนวหนาตรงหนายางที่จะเปดกรีดทาบเชือกไปรอบตนสุดปลายเชือก ก็คือ แนวดาน
หลังแลวขีดเสนแนวยาวลงไปตามลําตน

วิธีติดรางและถวยรับนํ้ายาง
1. ติดรางรองนํ้ายางหางลงมาจากรอยกรีด 25 ซม.
หรือ 9-10 นิว้ ไมควรกดรางใหลกึ ถึงเยือ่ เจริญของตนยาง
2. ติดลวดและวางถวยรับนํ้ายางหางจากรางรับนํ้า
ยางประมาณ 5-7 ซม. หรือ 2-3 นิว้

การสิ้นเปลืองเปลือก
ทุกครั้งที่กรีดยางเปลือกยางจะถูกตัดออกไป
ฉะนัน้ เดือน
หนึ่งๆ ควรกรีดเปลือกยางหมดประมาณ 1 นิว้ หรือ ขนาดความกวาง
ของเหรี ย ญบาทและควรทํ าเครื่ อ งหมายไว เพื่ อตรวจสอบความสิ้ น
เปลืองของเปลือกยาง เมือ่ กรีดมาถึงโคนหรือใกลพน้ื ดิน คอย ๆ เลือ่ น
ถวยรับนํ้ายางจากขวาไปซายตามความหดสัน้ ลงของรอยกรีด เพื่อใช
เปลือกบริเวณโคนใหหมด โดยไมตอ งขุดหลุมฝงถวยแตอยางใด

การเปดกรีดหนาทีส่ อง
เมื่อกรีดยางหนาแรกหมดแลว ใหเปดกรีดหนาทีส่ องของเปลือก
ยาง โดยเปดกรีดหนายางสูงจากพืน้ ดิน 150 ซม. ทัง้ ตนติดตาและตนกลา
และใชมมุ ของการกรีดเทากับ 30-35 องศา ดังเดิม

ควรกรีดยางเวลาใด
การกรีดยางพันธุด ี ไมจําเปนตองกรีดกอนสวาง ควรกรีดเมือ่ สวางแลว คือประมาณ 06.0008.00 น. ก็จะไดนํ้ายางมากเทาๆ กันกับการกรีดยางกอนสวาง แตอยาใหเกิน 11.00 น.

ขอควรปฏิบตั ิ
1. ใชมดี ทีค่ มอยูเ สมอ
2. กรีดจากซายไปขวา
3. กรีดครึง่ ตนวันเวนวัน

4. อยากรีดลึกถึงเนือ้ ไม
5. กรีดบาง ๆ เดือนหนึง่ ใชเปลือกอยาใหเกิน 1 นิว้
6. ควรกรีดยางในตอนเชาเปนตนไป 06.00-08.00 น. อยาใหเกิน 11.00 น.
7. ไมกรีดยางในขณะทีต่ น ยางเปยก
8. หยุดกรีดเมือ่ ยางผลัดใบ
9. ทําความสะอาดถวยนํ้ายางกอนกรีดยางทุกครัง้
10. เก็บนํ้ายางเสร็จ ควํ่าถวยไวเสมอ
11. สําหรับสวนยางขนาดเล็ก ควรเปดกรีดเมือ่ ตนยางทีไ่ ดขนาดเปดกรีด จํานวน 1/2 ของตนยาง
ทั้งสวน สวนสวนขนาดใหญควรเปดกรีด เมือ่ ตนยางไดขนาดเปดกรีดไมนอ ยกวา 70% ของตนยางทัง้ หมด

หลักการกรีดยางทีด่ ี
1. กรีดใหไดน้ํายางมาก
2. กรีดตนยางเสียหายนํ้าที่สุด
3. กรีดไดนาน 25-30 ป
4. เปลืองคาใชจา ยนอย ตองการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมสอบถามไดจาก เกษตรจังหวัด เกษตร
อําเภอหรือเกษตรตําบล

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

