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การปลูกยาง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง และทําให้ยางมีคุณภาพสูง
ยางพาราจะสามารถปลูกได้และให้ผลดีถ้ามี สภาพแวดล้อมลางประการที่ เหมาะสมดัง นี้
1. พื้นที่ปลูกยาง ไม่ควรอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลเกิน 200 เมตร และไม่ควรมีความลาดเท
เกิน 45 องศา หากจะปลูกยางในพื้นที่ที่มีความลาดเทเกิน 15 องศาขึ้นไป ควรปลูกแบบขั้นบันได
2. ดิน ควรมีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยไม่มีชั้นของหินแข็งหรือดินดาน ซึ่งจะ
ขัดขวางการเจริญเติบโตของราก เนื้อดินควรเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทราย
มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีการระบายน้ํา และอากาศดี น้ําไม่ท่วมขัง ระดับน้ําใต้ดินลึกกว่า 1
เมตร ไม่เป็นดินเค็มและมีความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0-5.5
3. น้ําฝน มีปริมาณน้ําฝนไม่น้อยกว่า 1,350 มิลลิเมตรต่อปี และมีฝนตกไม่น้อยกว่า 120 วัน
ต่อปี
4. ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยตลอดปีไม่น้อยกว่า 65 เปอร์เซ็นต์
5. อุณหภูมิ เฉลี่ยตลอดปีไม่แตกต่างกันมากนัก ควรมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24-27 องศา
เซลเซียส
6. ความเร็วลม เฉลี่ยตลอดปีไม่เกิน 1 เมตรต่อวินาที
7. แหล่งความรู้ ควรมีแหล่งความรู้เรื่องยางไว้ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วย เช่น
(สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง)
การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา
การเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกสร้างสวนยางพารา ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญมากต่อ
การทําสวนยาง เป็นขั้นตอนหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการที่จะปลูกยางพันธุ์อะไร การเตรียม
พื้นที่หมายถึงการปรับสภาพพื้นที่ให้สะดวกต่อการที่จะปฏิบัติงานและจัดการทุกอย่างในสวนยาง
รวมถึงการป้องกันโรค (โดยเฉพาะโรคราก) และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมด้วย สิ่งที่ต้องทําใน
ขั้นตอนนี้ จะเริ่มตั้งแต่ การโค่น-กวาดและเผาเศษไม้และเศษราก-ไถพรวน-กําหนดระยะปลูก-วาง
แนวแถวหลัก-ปักชะมบ และขุดหลุม
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การโค่นต้นยางเก่า
การปลูกสร้างสวนยางพาราของไทยที่ผ่านมา ส่วนมากจะเป็นการปลูกยางพันธุ์ดีทดแทนยาง
พันธุ์พื้นเมืองที่มีอายุมากกว่า 25 ปี จึงควรเริ่มโค่นยางเก่าในหน้าแล้ง (มีนาคม-เมษายน) เพื่อสะดวก
ในการนําไม้ท่อนและไม้ขนาดต่าง ๆ ออกจากสวนยาง และสะดวกต่อการกวาด, เก็บ และเผาเศษราก
หรือเศษไม้เล็ก ๆ (หากท่านขอทุนสงเคราะห์จากสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ท่าน
ต้องได้รับการอนุมัติหรือได้รับสมุดประจําตัวผู้ได้รับการสงเคราะห์ก่อนนะครับ) การโค่นมี 2 วิธี
โค่นขุดราก เป็นการโค่นโดยใช้รถแทรกเตอร์ดันให้ต้นยางล้มลงเป็นแถวเป็นแนวเพื่อความ
สะดวกที่จะให้รถบรรทุกเข้ามารับและขนไม้ท่อนและไม้ขนาดต่าง ๆ ออกไปจากสวนยาง เป็นการ
โค่นที่ถอนรากยางขึ้นมาด้วย เมื่อขนไม้เสร็จแล้ว ก็จะกวาดและเก็บหรือทําการเผาเศษรากและไม้
ขนาดเล็ ก จากนั้ น ทํ า การไถ แบบ 3
จาน
หนึ่ ง ครั้ ง และไถ 7
จานอี ก หนึ่ ง ครั้ ง
โค่นเหลือตอ เป็นการโค่นโดยแรงงานคนด้วยเลื่อย ก่อนโค่น 1 วัน ควรทายาฆ่าตอ เช่น ไทรคลอ
เพอร์ อัตรา 2.21 กรัม หรือ การ์ลอน จํานวน 5 ซีซี ผสมน้ํา 95 ซีซี โดยทาให้สูงจากพื้นดินประมาณ
30 เซ็นติเมตร เพื่อเร่งให้ตอยางผุพังเน่าเปื่อยโดยเร็วเพื่อลดการระบาดของโรคราก แต่หากพื้นที่ใดมี
โรครากระบาดมาก การโค่นแบบขุดรากน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า
การเตรียมพื้นที่หมายถึงการปรับสภาพพื้นที่ให้สะดวกต่อการที่จะปฏิบัติงานและจัดการทุก
อย่างในสวนยาง รวมถึงการป้องกันโรค (โดยเฉพาะโรคราก) และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมด้วย
1. โดยการไถพลิกดิน และเก็บเศษวัชพืชออกจากพื้นที่ให้หมด จากนั้นทําการไถพรวนซ้ําอีก
ครั้งเพื่อให้ดินร่วนและทําการปักไม้ชะมบตามระยะปลูกที่กําหนด
2. วางแนวการปลูกตามแนวตะวันออก – ตะวันตก
3. ระยะปลูก 2 เมตรครึ่ง X 7.0 เมตร หรือ 3.0 X 7.0 เมตร หรือ 3.0 X 6.0 เมตร
4. ขนาดของหลุมที่ใช้ปลูก มีความกว้าง ยาวและลึก เท่ากับ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร
หลังจากนั้นให้ตากแดดทิ้งไว้ 10 ถึง 15 วัน เพื่อให้มีการย่อยของดินที่อยู่ชั้นบน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย
หินฟอสเฟตในอัตรา 170 กรัมต่อหลุมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 5 กิโลกรัมต่อต้น
ระยะปลูกและการวางแนวการปลูก
การกําหนดระยะปลูกยางมีผลต่อการเจริญเติบโต, การควบคุมวัชพืชโดยร่มเงาของต้นยาง,
ความสะดวกในการจัดการภายในสวนยาง และส่งผลต่อผลผลิตน้ํายางโดยตรง โดยทั่ว ๆ ไป ต้นยาง
ต้องการพื้นที่ประมาณ 20 ตารางเมตร/ต้น ดังนั้น ระยะปลูกที่เหมาะสม หากเป็นที่ราบ ในเขตปลูก
ยางเดิม ควรเป็น 2.5 x 8 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 80 ต้น) หรือ 3 x 7 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 76
ต้น) ระยะปลูกทั้ง 2 แบบ เหมาะสําหรับสวนยางที่ต้องการปลูกพืชแซมยางด้วย
สําหรับในเขตปลูกยางใหม่ ระยะปลูกควรเป็น 2.5 x 7 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 91 ต้น)
หรือ 3 x 7 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 76 ต้น) แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลาดเท ควรปลูกระยะ 3 x 8 เมตร (จะ
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ได้ต้นยางไร่ละ 67 ต้น) ระยะในที่ลาดเทที่กล่าวถึง เป็นระยะในแนวระดับ ไม่ใช่แนวเฉียงขึ้นหรือ
เฉียงลง
การกําหนดแถวหลัก
สิ่งแรกที่ต้องทําในการวางแนวหรือแถวเพื่อปลูกยางพารา ก็คือการกําหนดแถวแรกหรือแถว
หลัก หลักสําคัญที่ต้องพิจารณาก็คือ ถ้าสวนยางอยู่ในที่ราบแถวหลักควรอยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตก
(เพื่อให้การรับแสงมีประสิทธิภาพ) หากพื้นที่ลาดเทเล็กน้อยก็ควรวางแนวให้ขวางทางน้ําไหลเพื่อลด
การกัดเซาะและพัดพาปุ๋ยและหน้าดิน แถวหลักควรห่างจากเขตแดนของที่ดิน 1.5 เมตร หากอยู่ติด
กับสวนยางใหญ่ก็ต้องขุดคูกว้างประมาณ 50 เซ็นติเมตร ลึก 50 เซ็นติเมตร เพื่อป้องกันการแย่ง
อาหารหรือลดการแพร่ระบาดของโรคราก จากนั้น จึงทําการวางแนวปลูกพร้อมปักไม้ชะมบตามระยะ
ที่กําหนด หากสวนยางอยู่บนพื้นที่ลาดเทตั้งแต่ 15 องศา ขึ้นไป ต้องวางแนวปลูกตามแนวระดับ และ
ต้องทําขั้นบันไดกว้าง 2 เมตร ด้วย

การขุดหลุม
ก า ร ขุ ด ห ลุ ม ค ว ร ทํ า ใ น ข ณ ะ ที่ ดิ น มี ค ว า ม ชื้ น เ พี ย ง พ อ ( ที่ จ ะ ทํ า ก า ร ขุ ด ) โ ด ย
- ต้องขุดชิดด้านใดด้านหนึ่งของไม้ชะมบ ไม้ต้องถอดไม้ชะมบออก ขนาดหลุมควรมีขนาด
ประมาณ ก้วางxยาวxสูง 50x50x50 เซ็นติเมตร โดยแยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างไว้คนละด้านของ
หลุม
- ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน
- ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0, 25% Total P2O5) ในอัตรา 170 กรัม/หลุม โดยใส่เป็นจุด
หรือเป็นแถบ (ไม่ต้องคลุกกับดิน)
- ทําการย่อยดินชั้นบนที่ขุดแยกไว้แล้วกลบลงหลุม แล้วคลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 3-5
กิโลกรัม/หลุม กับดินชั้นล่างแล้วกลบจนเต็มหลุม (การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรใส่ประมาณ 5 กิโลกรัม/หลุม
และในภาคอื่ น ๆ หากเป็ น ดิ น ที่ ไม่ ค่ อยมี อิน ทรี ย์ วัต ถุ ก็ ค วรใส่ ประมาณ 3 กิ โลกรั ม/หลุ ม)
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- สําหรับการปลูกยางชําถุง การกลบหลุมอาจกลบก่อนหรืออาจทําพร้อม ๆ กับการปลูกก็ได้
เช่นกัน การกลบก่อนทําให้โอกาสที่ต้นยางรอดตายมีมากขึ้น เพียงแต่ต้องใช้เวลาขุดนิดหนึ่งตอนปลูก
วิธีการปลูก
การปลูกยางพาราจะแตกต่างกันไปตามชนิดของต้นพันธุ์ยางซึ่งในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการปลูกด้วย
ต้น ตอตาและต้นยางชําถุงเท่านั้น เนื่องจากการปลูกด้วยเมล็ดแล้วติดตาในแปลงมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามาก จึงไม่ค่อยมีผู้นิยมทํากันในปัจจุบัน
1. การปลูกด้วยต้นตอตา (ต้นตอตาก็คือต้นกล้ายางที่ติดตาด้วยยางพันธุ์ดีไว้เรียบร้อย
แล้วแต่ตายังไม่แตกออกมา คงเห็นมีแผ่นตาและตาเป็นตุ่มติดอยู่เท่านั้น) การปลูกโดยใช้ต้นตอตานี้
ปัจจุบันนิยมมากที่สุด เพราะง่ายต่อการปฏิบัติและต้นยางเจริญเติบโตดี
โดยนําดินบนที่ผสมปุ๋ยร้อคฟอสเฟตเรียบร้อยแล้วใส่รองก้นหลุมแล้วกลบหลุมให้เต็มด้วยดิน
ล่าง จากนั้นใช้เหล็กหรือไม้แหลมขนาดเล็กกว่าต้นตอตาเล็กน้อยปักนําเป็นรูตรงกลางหลุมให้ลึก
เท่ากับ ความยาวของรากแก้ว แล้วนําต้นตอปักลงไป กดดินให้แน่น พูนดินบริเวณโคนต้นเล็กน้อย
อย่าให้กลบแผ่นตา พยายามให้รอยต่อระหว่างรากกับลําต้นอยู่ระดับปากหลุมพอดี
2. การปลูกด้วยต้นยางชําถุง
2.1 วิธีปลูกยางในภาคตะวันออกและภาคใต้ นําดินที่ผสมปุ๋ยร้อคฟอสเฟตเรียบร้อยแล้วใส่
รองก้นหลุม จากนั้นนําต้นยางชําถุงไปตัดดินที่ก้นถุงออกประมาณ 1 นิ้ว เพื่อตัดปลายรากที่คดงอแล้ว
วางลงไปในหลุม โดยให้ดินปากถุงหรือรอยต่อระหว่างลําต้นและรากอยู่ในระดับพื้นดินปากหลุมพอดี
ถ้าต่ําเกินไปให้ใส่ดินรองก้นหลุมเพิ่ม หรือถ้าสูงเกินไปให้เอาดินในหลุมออก จัดต้นยางให้ตรงกับแนว
ต้นอื่น ใช้มีดกรีดด้านข้างถุงพลาสติกจากก้นถุงถึงปากถุงให้ขาดจากกัน กลบดินล่างที่เหลือลงไปจน
เกือบเต็มหลุม อย่างเพิ่งกดแน่น ค่อยๆดึงถุงพลาสติกที่กรีดไว้แล้วออกอัดดินข้างถุงให้แน่น แล้วกลบ
ดินเพิ่มจนเต็มหลุม อัดให้แน่นอีกครั้ง พูนโคนเล็กน้อยเพื่อป้องกันน้ําขัง จากนั้นปักไม้หลักและใช้
เชือกผูกยึดต้นยางไว้เพื่อป้องกันลมโยก
2.2 วิธีปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ปลูกแบบลึก โดยใช้มีดคมๆ ตัดดินก้นถุงออก
ประมาณ 1 นิ้ว เพื่อตัดปลายรากที่คดงอจากนั้นวางยางชําถุงลงในหลุมปลูกให้ถุงแนบชิดกับดินเดิม
ก้นหลุมจัดต้นยาง ให้ตรงแนวกับต้นอื่น ใช้มีดกรีดด้านข้างถุงพลาสติกจากก้นถุงถึงปากถุงให้ขาดจาก
กัน กลบดินบนที่ผสมปุ๋ยร้อคฟอสเฟตแล้วลงในหลุมประมาณครึ่งหนึ่งของถุง อย่างเพิ่งกดแน่น ค่อยๆ
ดังถุงพลาสติกที่กรีดไว้ออก อัดดินที่ถมข้างถุงให้แน่นแล้วกลบดินเพิ่มให้เต็มหลุม อัดให้แน่นอีกครั้ง
หลังจากปลูกต้นยางชําถุงเสร็จแล้ว ควรปักไม้หลักและใช้เชือกผูกยึดต้นยางเพื่อป้องกันลมโยกและหา
เศษวัชพืชคลุมดินบริเวณโคนต้นไว้ด้วย
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การปลูกซ่อม
หลังจากปลูกแล้วอาจมีต้นยางบางต้นตายไปเนื่องจากอากาศแห้งแล้ง ถูกโรคและแมลงทําลาย หรือ
ต้นที่ปลูกไม่สมบูรณ์ จําเป็นต้องปลูกซ่อม ซึ่งควรทําให้เสร็จภายในช่วงฤดูฝน ต้นพันธุ์ที่เหมาะสําหรับ
ปลูกซ่อม คือ ยางชําถุง เพราะจะทําให้ต้นยางที่ปลูกในแปลงมีขนาดไล่เลี่ยกัน
พันธุ์ยาง การเลือกพันธุ์
- ให้ผลผลิตสูง
- การเจริญเติบโตดี
- มีความเหมาสมกับสภาพพื้นที่
- ต้านทานโรคในพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรง
พันธุ์ยางแนะนํา
พันธุ์ยางที่แนะนําให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการปลูก ดังนี้
กลุ่ม 1 พันธุ์ยางผลผลิตน้ํายางสูง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ํายางสูงเป็นหลัก การเลือกปลูก
พันธุ์ยางใน กลุ่มนี้ ควรมุ่งเน้นผลผลิตน้ํายาง ได้แก่ พันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 408, สถาบันวิจัยยาง 251,
สถาบันวิจัยยาง 226,BPM 24 และ RRIM 600
กลุ่ม 2 พันธุ์ยางผลผลิตน้ํายางและเนื้อไม้สูง เป็นพันธุ์ที่ให้ทั้งผลผลิตน้ํายางและเนื้อไม้
โดยให้ ผลผลิตน้ํายางสูงและมีการเจริญเติบโตดี ลักษณะลําต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลําต้นสูง
ได้แก่ พันธุ์ PB 235, PB 255, RRII 118 และ PB 260
กลุ่ม 3 พันธุ์ยางผลผลิตเนื้อไม้สูง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการเจริญเติบโต
ดีมาก ลักษณะลําต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลําต้นสูงมาก ผลผลิตน้ํายางจะอยู่ในระดับต่ํากว่า
พันธุ์ยางในกลุ่มที่ 1 และ 2 เหมาะสําหรับเป็นพันธุ์ที่จะปลูกเป็นสวนป่าเพื่อการผลิตเนื้อไม้ ได้แก่
พันธุ์ ฉะเชิงเทรา 50, แอฟ - รอส 2037 (AVROS 2037) และ BPM 1
วัสดุปลูกที่สถาบันวิจัยยางแนะนํามี 3 ชนิด
คือ ต้นตอยาง ต้นยางชําถุง และต้นติดตาในแปลง วัสดุปลูกแต่ละชนิดจะมีมาตรฐานกําหนด
ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร มีวิธีการปลูก มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
ต้นตอตายาง หมายถึง ต้นกล้ายาง (ได้จากการเพาะเมล็ด) อายุ 6-8 เดือนที่ติดตาด้วยยาง
พันธุ์ดีไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยายังไม่แตกเป็นกิ่งออกมา คงเห็นเป็นต้นกล้าที่มีแผ่นตาแตกเป็นตุ่มติดอยู่
เท่านั้น การปลูกสร้างสวนยางโดยใช้ต้นตอยางเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะง่ายต่อการ
ปฏิบัติ เหมาะสําหรับเป็นวัสดุปลูกในเขตปลูกยางเดิมทางภาคใต้ ไม่แนะนําใช้เป็นวัสดุปลูกในแหล่งที่
มีปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตกน้อยกว่าเขตปลูกยางทางภาคใต้ ต้นตอตายางที่ได้มาตรฐาน มี
คุณสมบัติ ดังนี้
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มาตรฐานต้นตอตายาง
1. มีรากแก้วสมบูรณ์ มีรากเดียว ลักษณะไม่คดงอ เปลือกหุ้มรากไม่เสียหาย
2. ความยาวของยากวัดจากโคนคอดินไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
3. ต้นกล้าลําต้นสมบูรณ์ ตรง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่ตาระหว่าง 0.9 -2.5 เซนติเมตร
4. ความยาวของลําต้นจากโคนคอถึงตาไม่เกิน 10 เซนติเมตร และจากตาถึงรอยตัดลําต้น
จะต้องไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร
5. แผ่นตาความขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
สภาพแผ่ น ตาสมบูรณ์ แนบสนิทกั บต้ นตอ ไม่เ ป็น สีเ หลือง หรื อเป็ นรอยแห้ง เสี ยหาย
ตําแหน่งของตาต้องไม่กลับหัว และควรเลือกใช้ตาก้านใบ
6. แผ่นตาที่นํามาติดได้จากแปลงกิ่งตายางจดทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร
7. ต้นตอยางต้องสดสมบูรณ์ ปราศจากโรคและศัตรูพืช
ต้นยางชําถุง หมายถึง วัสดุปลูกที่ได้จากการนําต้นตอตาปลูกในถุง โดยใช้เวลาชําถุง
ประมาณ 2-3 เดือน จนได้ต้นยางชําถุงขนาด 1-2 ฉัตร ขนาดของถุงที่ใช้ชําประมาณ 4 นิ้วครึ่ง x 14
นิ้ว หรือ 5 x 15 นิ้ว เจาะรูทําให้น้ําระบายออก ดินที่ใช้บรรจุถุงจะต้องมีลักษณะค่อนข้างเหนียว หรือ
ผลิตได้โดยวิธี ติดตาในถุง โดยการเพาะเมล็ดในถุงจนได้ขนาดติดตา ต้นยางชําถุงเป็นวัสดุปลูกที่ต้อง
ลงทุนสูงกว่าวัสดุปลูกชนิดอื่นแต่ประสบความสําเร็จสูงสุดเพราะ ต้นยางจะเจริญเติบโตสม่ําเสมอ
ช่วยลดระยะเวลาดูแลรักษาช่วงยางอ่อนให้สั้นลง ทําให้สามารถกรีดยางได้เร็วกว่า นอกจากนี้ต้นยาง
ชําถุงยังเหมาะสมใช้เป็นต้นปลูกซ่อมได้ดีที่สุดอีกด้วย และเหมาะสมใช้เป็นวัสดุปลูกในเขตแห้งแล้ง
แต่เกษตรกรต้องระมัดระวังเรื่องการขนย้าย เพราะหากดินชําในถุงแตกจะทําให้ต้นยางตายได้ ควร
เลือกใช้ต้นยางชําถุงที่มีจํานวน 1-2 ฉัตร และฉัตรยอดจะต้องแก่เต็มที่ ต้นยางชําถุงที่ได้มาตรฐานมี
คุณสมบัติ ดังนี้
มาตรฐานต้นยางชําถุง
1. เป็นต้นยางติดตาที่สมบูรณ์ เจริญอยู่ในถุงพลาสติก มีขนาดตั้งแต่ 1 ฉัตรแก่ขึ้นไป และมี
ฉั ต รยอดแก่ เ ต็ ม ที่ เมื่ อ วั ด จากรอยแตกตาถึ ง ปลายยอดมี ค วามยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 25
เซนติเมตร
2. ขนาดของถุงชํามีขนาดประมาณ 4 1/2 x 14 นิ้วเป็นอย่างน้อยและเจาะรูระบายน้ําออก
3. ดินที่ใช้บรรจุถุงจะต้องมีลักษณะค่อนข้างเหนียว เมื่อย้ายถุง ดินไม่แตกง่าย มีดินบรรจุ
อยู่สูงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
4. ต้นตอตาที่นํามาชําถุง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานต้นตอตา ที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด
5. เป็นต้นยางชําถุงที่ปราศจากโรค ศัตรูและไม่มีวัชพืชขึ้นในถุง
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ต้นติดตาในแปลง ต้นยางที่ปลูกจะมีระบบรากแข็งแรง มีความเจริญเติบโตสม่ําเสมอ ไม่ต้อง
ขุดถอนย้ายปลูก ให้ผลผลิตในระยะเวลาใกล้เคียงกับวัสดุปลูกชนิดต้นตอตา ต้นติดตาในแปลงจะ
ประสบผลสําเร็จได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นกล้ายาง ความสมบูรณ์ของตายางพันธุ์ดี และ
ความสามารถของคนติดตายาง นอกจากนี้การเลือกใช้ควรดูต้นตอและตายางพันธุ์ดี ที่เข้ากันได้ดี จะ
ทําให้การติดตามีผลสําเร็จสูงอีกด้วย
การปลูกด้วยยางชําถุง
วิธีการปลูก
- ให้ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
- ใช้ต้นยางชําถุงขนาด 1-2 ฉัตร ควรเลือกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคและแมลง
ศัตรูพืช
- ให้รอยต่อระหว่างรากกับตาอยู่ระดับปากหลุม
- ใช้มีดเฉือนก้นถุงออกประมาณ 1 นิ้ว แล้วกรีดด้านข้างถุงให้ขาดจากกัน แต่ยังไม่ดึงถุงออก
นําไปวาง ในหลุม ทยอยกลบดินลงหลุม จนเกือบเต็มหลุม แล้วดึงถุงพลาสติกออก อย่าให้
ดินในถุงพลาสติกแตกกลบดินจนเสมอปากหลุม และอัดดิน ให้แน่นให้โคนต้นยางสูงกว่า
เล็กน้อยเพื่อมิให้น้ําขังในหลุม
การดูแลรักษา
1. การปลูกพืชคลุมดินในสวนยางพารา ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถทําให้เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดินในสวนยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมวิชาการเกษตรได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของการปลูกพืชคลุมดินที่มีชื่อว่า“ซีรูเลียม” ซึ่งเป็นพืชคลุมดินตระกูลถั่วชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติโดด
เด่นในการเจริญเติบโต คลุมดินได้ดี มีความหนาแน่น เจริญเติบโตได้ดีแม้ในสภาพร่มเงา ช่วยรักษา
ความชื้นในดิน ช่วยควบคุมวัชพืชและป้องกันการพังทลายของดินและสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้แก่
ดิน โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนที่ได้ จากการตรึงไนโตรเจนของจุลินทรีย์ที่อยู่ในปมของรากด้วยพืชคลุม
ดินซีรูเลียม
2. การคลุมโคน ช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงที่ดินยังมีความชื้น การคลุมโคนต้นยาง จึงเป็น
วิธีการปฏิบัติที่จําเป็นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ต้นยาง
รอดตายและเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติ โดย เฉพาะอย่างยิ่งต้นยางในช่วง 1-2 ปี แรกที่ปลูกในพื้นที่
เขตแห้งแล้ง การคลุมโคนต้นยาง เกษตรกรควรใช้วัสดุที่หาได้ง่ายและมีอยู่ในท้องถิ่น เช่น หญ้าคา
ฟางข้าว ใบตอง หญ้าขน ต้นถั่วชนิดต่างๆ ซากพืชคลุม ซากวัชพืช และซากพืชชนิดอื่นๆ แทบทุก
ชนิดตามแต่ที่จะหาได้ ซากพืชเหล่านี้นอกจากจะช่วยรักษาความชื้นของดินแล้ว เมื่อถึงเวลาเน่าเปื่อย
จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เป็นผลดีต่อ
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การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของต้นยางต่อไป สําหรับช่วงเวลาเหมาะสมที่ควรคลุมโคนต้นยาง
นั้น ควรจะคลุมก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งประมาณ 1 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่โดยใช้วัสดุคลุม
ดินบริเวณโคนต้นยางเป็นวงกลมห่างจากโคนต้น 1 ฝ่ามือ รัศมีคลุมพื้นที่ 1 เมตร หนาประมาณ 10
เซนติเมตร และระมัดระวังอย่างให้วัสดุคลุมชิดโคนต้นยางมากเกินไป เพราะจะมีการสะสมความร้อน
ในวัสดุคลุมทําให้ต้นยางเสียหาย เกิดอาการไหม้และแห้งเป็นรอยแผล และยังอาจเป็นแหล่งอาศัยของ
หนูและสัตว์ชนิดอื่นที่ทําลายต้นยางได้
หากเกษตรกรสามารถหาวัสดุคลุมได้ปริมาณมาก ควรนํามาคลุมตลอดแนวแถวยางห่างจาก
แนวโคนต้นออกไปข้างละ 1 เมตร วิธีนี้นอกจากจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีแล้ว ยังช่วย
ควบคุมวัชพืชในระหว่างแถวยางได้ดีอีกด้วย อย่างไรก็ตามหลังจากคลุมโคนต้นยางแล้ว ควรหมั่น
ตรวจตราดูแลสวนยางอย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันไฟไหม้สวนยางจากวัสดุคลุมเหล่านี้ในช่วงฤดูแล้ง
ด้วย ดังนั้นในช่วงที่ดินยังมีความชื้นอยู่ เกษตรกรจึงควรเตรียมจัดหาวัสดุต่างๆ คลุมโคนต้นยางรับมือ
กับฤดูแล้งที่กําลังจะมาถึง เพื่อช่วยให้ต้นยางรอดตายและเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติต่อไป

3. การใส่ปุ๋ย
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การใส่ปุ๋ยก่อนเปิดกรีด
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 สําหรับยางพาราในแหล่งปลูกยางเดิม และสูตร 20-10-12 สําหรับ
ยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่ อัตรา และเวลาใส่ปุ๋ยตามชนิดของดินและอายุของต้นยาง
- ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมี ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 15 วัน ก่อนใส่
ปุ๋ยเคมี เพื่อปรับสภาพดิน
- ใส่ปุ๋ยโดยวิธีหว่านรอบต้นหรือโรยเป็นแถบ 2 ข้างต้นยาง บริเวณทรงพุ่มของใบยาง แล้ว
คราดกลบ ควรกําจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย
- พื้นที่ลาดเท ควรใส่ปุ๋ยโดยวิธีการขุดหลุม 2 จุด บริเวณทรงพุ่มของใบยาง แล้วกลบเพื่อลด
การชะล้าง
- ใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชื้น ไม่ควรใส่ปุ๋ยในฤดูแล้งหรือมีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวัน
การใส่ปุ๋ยหลังเปิดกรีด
- ควรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน สําหรับคําแนะนําทั่วไป คือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-18
หรือ สูตร 29-5-18 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน
- ใส่ปุ๋ยโดยวิธีหว่านหรือโรยเป็นแถบบริเวณระหว่างแถวแล้วกลบ
การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง นอกจากใช้ปุ๋ยสูตรสําเร็จแล้ว เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสําเร็จ โดยการนําแม่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารหลักมาผสมใช้เอง
ตามสูตรที่ต้องการ สําหรับแม่ปุ๋ยที่แนะนําให้ใช้เป็นแม่ปุ๋ยที่สะดวกในการจัดซื้อและราคาถูก โดยแม่
ปุ๋ยที่นํามาใช้ในการผสมปุ๋ยเคมีได้แก่
1. ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0)
2. ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)
3. ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)
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ปริมาณแม่ปุ๋ยและสารตัวเติม (กิโลกรัม) ในการผสมปุ๋ยตามคําแนะนําน้ําหนัก 100 กิโลกรัม
สูตรปุ๋ย

ไดแอมโมเนียม
โพแทสเซียม
ยูเรีย
สารตัวเติมทราย
ฟอสเฟต
คลอไรด์
46-0-0
ดินร่วน
18-46-0
0-0-60

การใส่ปุ๋ยก่อนเปิดกรีด
สํ า หรั บ ยางพาราใน 20-8-20
แหล่งปลูกยางเดิม
การใส่ปุ๋ยก่อนเปิดกรีด

18

38

34

10

สํ า หรั บ ยางพาราใน 20-10-12
แหล่งปลูกยางใหม่
การใส่ปุ๋ยหลังเปิดกรีด
ใส่ ปุ๋ ย ตามค่ า วิ เ คราะห์
30-5-18
ของดิน
สําหรับคําแนะนําทั่วไป

22

36

20

22

10

60

30

0

วิธีการผสมปุ๋ย
การผสมปุ๋ยใช้เองเป็นวิธีการง่าย ๆ ที่เกษตรกรสามารถทําได้เอง เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การผสมปุ๋ยมีเครื่องชั่ง ขันน้ําพลาสติก จอบหรือพลั่ว ลานพื้นซีเมนต์หรือลานดินที่แน่นเรียบ โดยมี
ขั้นตอนการผสม ดังนี้
- ชั่งแม่ปุ๋ยที่มีขนาดสม่ําเสมอใกล้เคียงกันตามน้ําหนักที่ต้องการ แม่ปุ๋ยที่ใช้ในปริมาณมาก
ให้ชั่งก่อน เทลงบนลานผสมปุ๋ย เกลี่ยให้เป็นกองแบน ๆ เสร็จแล้วจึงเอาแม่ปุ๋ยชนิดอื่นที่มีจํานวนน้อย
กว่าเททับให้ทั่วกองตามลําดับ
- ใช้พลั่วหรือจอบผสมคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากัน โดยพลิกกลับไปมาจนปุ๋ยทุกส่วนผสมเข้ากัน
อย่างสม่ําเสมอ
- ตักปุ๋ยผสมใส่กระสอบปุ๋ย นําไปใช้ได้ทันที
- ควรผสมปุ๋ยในจํานวนที่ต้องการเท่านั้น ไม่ควรเก็บปุ๋ยผสมไว้นานเกิน 2 สัปดาห์ เพราะปุ๋ย
อาจชื้นและจับตัวเป็นก้อนแข็ง ทําให้ปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ
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ข้อดีของการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
- หลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน
- เกษตรกรมีปุ๋ยใช้ทันตามความต้องการ เพียงแต่มีแม่ปุ๋ย 3 ชนิด ก็สามารถผสมปุ๋ยเคมีได้ทุก
สูตร โดยไม่ต้องไปจัดซื้อปุ๋ยเม็ดแต่ละครั้ง ทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งประกันเรื่องการขาด
แคลนปุ๋ยในเวลาที่ต้องการใช้ แม่ปุ๋ยเคมีเหลือเก็บไว้ใช้ปลายปี โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
- มีอํานาจในการต่อรองราคา เมื่อเกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใช้เองจํานวนมากขึ้น ทําให้เกิด
อํานาจในการต่อรองราคาจากผู้ผลิตปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด เพราะผู้ขายจําเป็นต้องลดกําไรและปรับราคาให้
ถูกลงเพื่อดึงดูดลูกค้ากลับมา มีผลทําให้เกษตรกรซื้อปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดถูกลงด้วย
- ทําให้เกษตรกรเกิดความรู้ความชํานาญ เมื่อเกษตรกรผสมปุ๋ยสูตรต่าง ๆ แล้ว นําไปใช้กับ
พืชแต่ละชนิด เกิดความชํานาญและเกิดความคิดดัดแปลงในการปรับสูตรปุ๋ย โดยการเพิ่ม – ลด
ปริมาณธาตุอาหารแต่ละชนิดในส่วนผสมของปุ๋ย ทําให้ผู้ใช้ปุ๋ยเคมีเกิดการพัฒนา เป็นหนทางนําไปสู่
ความรู้ความเข้าใจในหลักการและหน้าที่ของแม่ปุ๋ยแต่ละชนิด เกิดผลดีแก่เกษตรกรของประเทศโดย
ส่วนร่วม
- เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยในราคายุติธรรม ราคาของปุ๋ยผสมใช้เองสูตรต่าง ๆ ถูกกว่าปุ๋ยเคมีชนิด
เม็ดที่จําหน่าย
- เกิดการสูญเสียน้อยกว่า ในกรณีที่เกิดผลเสียหาย เช่น น้ําท่วม โรคระบาด พืชผลเสียหาย
หมด ความสูญเสียของเกษตรกรที่ใช้แม่ปุ๋ยเคมีผสมเอง เกิดการสูญเสียคิดเป็นจํานวนเงินน้อยกว่า
เพราะต้นทุนถูกกว่าเป็นการลดอัตราการเสี่ยงต่อความเสียหาย มีความมั่นคงมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
ชนิดเม็ด
- ทําให้เกษตรกรมีทางเลือกเพิ่มขึ้น สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง ว่าควรใช้ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดที่มี
จําหน่ายทั่วไป หรือจะผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เมื่อเปรียบเทียบราคา
4. การตัดแต่งกิ่ง
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ในการปลูกสร้างสวนยาง การตัดแต่งกิ่งบริเวณลําต้นในช่วงยางอ่อนมีความจําเป็น เพราะ
การตัดแต่งกิ่งเป็นการเตรียมพื้นที่บริเวณลําต้นให้มีพื้นที่กรีดสูงเหมาะที่จะใช้กรีดยางได้ไม่น้อยกว่า
20 ปี ซึ่งพื้นที่กรีดยางบริเวณลําต้นจะต้องปราศจากกิ่งก้านและปุ่มปม เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการ
กรีดยาง หลังจากที่เกษตรกรปลูกยางแล้ว จะเป็นว่าในช่วงยางอ่อน ต้นยางจะแตกกิ่งแขนงออกมา
แนะนําให้ตัดกิ่งที่แตกแขนงออกมาให้หมด การตัดกิ่งแขนงครั้งแรก ควรตัดในช่วงต้นฤดูฝน โดย
ทยอยตัดกิ่งแขนงออกในระดับต่ํากว่า 2 เมตร ให้เหลือกิ่งกระโดงกิ่งเดียว
ส่วนกรณีกิ่งแขนงที่เหลืออยู่แตกเป็นจํานวนมาก ควรตัดเลี้ยงให้เหลือประมาณ 3-4 กิ่งใน
ทิศทางที่สมดุลกัน ในการตัดแต่งกิ่งแขนงควรตัดเมื่อต้นยางอายุ 1-2 ปี ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดู
ฝน ตัดให้ชิดลําต้นด้วยกรรไกรตัดแต่งกิ่งที่คม และอย่าโน้มต้นยางลงมาเพื่อตัดแต่งกิ่ง เพราะจะทําให้
ต้นยางเปลือกแตก น้ํายางไหลหรือหักได้ หลังจากตัดกิ่งแล้วให้ใช้ปูนขาวหรือปูนแดง หรือสีน้ํามันทา
บริเวณรอยแผลที่ตัด เพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทางบาดแผลและควรนํากิ่งที่ตัดทิ้งออกไปนอกสวน เพื่อ
ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของโรคแมลง หรือสัตว์ต่างๆ
5. การสร้างทรงพุ่ม
ในกรณีที่ต้นยางไม่แตกกิ่ง ไม่ควรใช้วิธีตัดยอด แต่แนะนําให้ทําการสร้างทรงพุ่ม เนื่องจาก
การสร้างทรงพุ่มเป็นวิธีกระตุ้นให้ต้นยางอ่อนแตกกิ่งเร็วกว่าปกติ การสร้างทรงพุ่มควรทําที่ระดับ
ความสูง 2-2.5 เมตร โดยการคลุมยอดหรือสวมยอด หรือใช้วิธีรวบใบ ประมาณ 3-4 สัปดาห์ จะมีตา
กิ่งแขนงผลิออกมา แต่ถ้าต้นยางสูงเกิน 2.5 เมตรให้ใช้วิธีควั่นที่ระดับความสูงประมาณ 2.2 เมตร
หลังจากควั่นแล้วประมาณ 2 1/2 เดือน จะมีกิ่งแขนงเกิดขึ้น การตัดแต่งกิ่งและการสร้างทรงพุ่ม
นอกจากเป็นการเตรียมพื้นที่สําหรับกรีดยางแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ใบรวมให้มากขึ้นอีกด้วย การ
สังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารจึงมากขึ้น เป็นผลให้ขนาดลําต้นเพิ่มขึ้นและเปิดกรีดได้เร็วขึ้น
6. การทําแนวป้องกันไฟ
- ขุดถากวัชพืชและเก็บเศษซากเหลือของพืชออกให้หมด เป็นแนวกว้างไม่ต่ํากว่า 3 เมตร
รอบบริเวณสวน
- ปราบวัชพืชบริเวณแถวยางและระหว่างแถวยางก่อนเข้าหน้าแล้ง
- กรณีต้นยางที่ถูกไฟไหม้เล็กน้อย แนะนําให้ใช้ปูนขาวทาลําต้นทันที เพื่อป้องกันความร้อน
จากแสงแดด โรค และแมลงที่อาจเข้าทําลายได้
- ถ้าต้นยางในสวนได้รับความเสียหายจากไฟไหม้เป็นจํานวนมาก จนไม่อาจรักษาหน้ายางได้
เกินร้อยละ 40 ของแปลง ควรจะทําการปลูกใหม่ทั้งแปลง
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7. การป้องกันรอยไหม้จากแสงแดด
- ต้นยางที่ปลูกในเขตแห้งแล้งมักปรากฏรอยไหม้จากแสงแดด ซึ่งเกิดจากการที่เนื้อเยื่อส่วน
รับแสงแดดเป็นเวลานานติดต่อกัน จนเซลล์เนื้อเยื่อเสียหาย ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้
- ก่อนเข้าช่วงฤดูแล้งควรใช้ปูนขาวทาบริเวณโคนต้น เพื่อป้องกันความรุนแรงของแสงแดด
ในช่วงฤดูแล้ง
8. การไถพรวนกําจัดวัชพืช
การไถพรวนเพื่อกําจัดวัชพืชระหว่างแถวยาง ไถได้แต่ควรไถในช่วงยางอายุ 2-3 ปี และไถให้
ห่างจากแถวยางประมาณ 1.-1.5 เมตร ไถลึก 15 เซนติเมตร ถ้าไถกับต้นยางอายุมากกว่า 3 ปี จะตัด
รากยาง มีผลกระทบกับต้นยาง
ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นวิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตของต้นยางเบื้องต้น
สุขลักษณะและความสะอาด
1. กําจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้แย่งน้ําอาหารของต้นยาง หรือเป็นแหล่งอาศัยของโรค แมลง หรือ
สัตว์มีพิษอื่นๆ
2. หลังการตัดแต่งกิ่งควรนํากิ่งที่ตัดทิ้งออกไปนอกสวนหรือทําลาย
3. เศษวัสดุ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้งานในสวนแล้วควรกําจัดหรือทําลายให้ถูกวิธี
4. อุปกรณ์เครื่องใช้ต้องทําความสะอาด และเก็บให้เรียบร้อยหลังการใช้งาน หากชํารุดควร
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี พร้อมจะใช้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
5. เก็บรักษาปุ๋ย สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช ไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากอาหาร
แหล่งน้ํา ที่อยู่อาศัย และสัตว์เลี้ยง
6. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้ รวมทั้งโรงเรือนหรือโรงงาน ที่ใช้ในการผลิต แปรรูปยาง
ได้แก่ มีดกรีดยาง ถังเก็บน้ํายาง ตะกง จักรรีด เครื่องใช้อื่นๆ จะต้องทําความสะอาดก่อน และหลัง
การใช้เก็บให้เรียบร้อย ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ใช้ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการเก็บยางแผ่นอย่าง
ถูกวิธี เพื่อรอจําหน่าย
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การเสริมรายได้ในสวนยาง
การเสริมรายได้สามารถดําเนินการได้โดยปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ระหว่างแถวยางตั้งแต่เริ่ม
ปลูกไปจนถึงโค่นยาง มีหลายประเภท
1 การปลูกพืชเสริมรายได้ในช่วงยางอายุไม่เกิน 3 ปี
- พืชล้มลุก เช่น สับปะรด ข้าวไร่ ข้าวโพดหวาน กล้วย หญ้ารูซี่โคไร เป็นต้น ควรปลูกห่าง
จากแถวยางไม่ต่ํากว่า 1.5 เมตร
- กล้วยและมะละกอ แนะนําให้ปลูก 1-2 แถว และห่างจากแถวยางประมาณ 2.5 เมตร
- ควรใส่ปุ๋ยบํารุงตามชนิดพืชที่ปลูก
- ควรปลูกพืชล้มลุกในระบบหมุนเวียน
- พืชที่ไม่แนะนํา ได้แก่ มันสําปะหลัง อ้อย ละหุ่ง
การกรีดยาง

การกรีด คือ การนําผลผลิตน้ํายางออกมาจากต้นยาง เจ้าของสวนยางควรศึกษาและวิธีการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทําให้ผลผลิตที่มากแบบยั่งยืน ไม่ทําให้ต้นยางเสียหาย มีอายุการกรีดนาน
การเจริญเติบโตของต้นยางดี ขายไม้ได้ราคา เมื่อโค่นล้มเพื่อปลูกแทนใหม่ แต่ปัญหาของการกรีดยาง
คือยังมีเกษตรกรหลายรายที่นิยมใช้ระบบกรีดถี่ คือ กรีดทุกทุกวัน หรือกรีด 3-7 วัน หยุด 1 วัน อยู่
ซึ่งทําให้ผลผลิตลดลง โดยเฉพาะต้นยางที่ไม่ได้ขนาดเปิดกรีด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า
ผลตอบแทนที่ได้รับ ยางพันธุ์ดีไม่เหมือนยางพันธุ์พื้นเมือง กรีดครั้งหนึ่งน้ํายางออกมากกว่ายางพันธุ์
พื้นเมืองประมาณ 1-3 เท่า ฉะนั้นการจะกรีดยางพันธุ ์ดีบ่อยครั้งเหมือนกับการกรีดยางพื้นเมืองจึงทํา
ไม่ได้ จําเป็นต้องให้มีเวลาพัก มิฉะนั้นต้นยางจะเป็นโรคเปลือกแห้ง คือกรีดแล้วน้ํายางไม่ออก
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การกรีดยางควรคํานึงถึง
- โดยทั่วไปต้นยางเปิดกรีดได ้เมื่ออายุประมาณ 7 ปีครึ่ง ขนาดเส้นรอบต้นไม่ต่ํากว่า 50
เซนติเมตร ความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน
- ต้นยางในสวนต้องมีขนาดเปิดกรีดได้มากกว่า 70 % ของยางทั้งหมด
- เปิดกรีดครึ่งลําต้นที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน รอยกรีดทํามุม 30 องศา
กับแนวระนาบ และเอียง จากซ้ายบน ลงมาขวาล่าง
- ติดรางรองรับน้ํายาง ห่างจากรอยกรีดด้านหน้าลงมาประมาณ 30 เซนติเมตร และติดลวด
รับถ้วยน้ํายาง ให้ห่าง จากราง รับน้ํายางลง มาประมาณ 10 เซนติเมตร
- ถ้าไม่กรีดยางควรคว่ําถ้วยไว้เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรก ตกลงไปใน ถ้วยรับน้ํายาง
- หมั่นลับมีดกรีดยางให้คมอยู่เสมอ
- หยุดกรีดในช่วงยางผลัดใบจนถึงใบที่ผลิใหม่เป็นใบแก่
การเก็บรวบรวมน้ํายาง

ถังเก็บน้ํายางและถังรวมน้ํายาง เมื่อกรีดยางแล้วประมาณ ๓ ชั่วโมง น้ํายางจะหยุดไหล (บาง
พันธุ์ อาจจะยังไหลต่อไปอีก ๑-๒ ชั่วโมง) จึงใช้ถังหูหิ้วขนาดที่จะหิ้วไปได้ เช่น ขนาดจุ ๑๐-๑๕
ลิตร เมื่อเก็บน้ํายางเต็มแล้วก็เอาไปเทรวมไว้ในถังรวม ซึ่งมีหลายรูปหลายแบบ แล้วแต่ความสะดวก
ในการขนส่งเป็นสวนๆ ไป บางสวนทําเป็นถังสังกะสีหรืออะลูมิเนียมให้เหมาะที่จะวางท้ายรถจักรยาน
หรือรถจักรยานยนต์ได้และบางรายก็ทําให้ปากแคบ จะได้ไม่กระฉอก ถ้าสวนยางขนาดใหญ่ จะใช้
รถยนต์บรรทุกมาลําเลียงเอาไป โดยเทรวมลงในถังใหญ่ ซึ่งมีรูปร่างคล้ายถังที่ใช้ในรถยนต์บรรทุก
น้ํามัน
น้ํายางทั้งหมดนี้มีสภาพเป็นน้ําและเสียได้เร็ว จําเป็นต้องรีบส่งไปยังโรงงาน เพื่อทําเป็นยาง
ชนิดต่าง ๆ ออกจําหน่ายต่อไป
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ข้อสําคัญในการกรีดเอาน้ํายาง ตั้งแต่การกรีดยาง ถ้วยยาง ถังเก็บน้ํายาง ถังรวมน้ํายาง
ทุกๆ ขั้นตอนจะต้องรักษาความสะอาดอย่างดีที่สุด ไม่ให้สกปรก และไม่ให้มีผงลงไปในน้ํายาง เพื่อว่า
ยางที่ทําออกมาจะได้จําหน่ายได้ในราคาดี
การซื้อ-ขายน้ํายางสด
การปลูกสร้างสวนยางในอดีตชาวสวนยางต้องแปรรูปน้ํายางเป็นยางแผ่นจึงจะขายได้ แต่
ปัจจุบันตลาดน้ํ ายางสดมีการขยายตัวมากขึ้ น เนื่ องจากน้ํ ายางสดสามารถแปรรู ปเป็น วัต ถุดิ บใน
อุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางหลายประเภท อาทิ น้ํายางข้น ยางแท่ง ยางแผ่น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากน้ํายางข้น ได้แก่ ถุงมือแพทย์ ถุงยางอนามัย ลูกโป่ง หัวนมสําหรับทารก ที่นอน
หมอน ตุ๊กตาฟองน้ํา ตุ๊กตายาง หุ่นการศึกษา กาวน้ํายาว กาวผสมซีเมนต์ ท่อยาง เป็นต้น ทําให้
ชาวสวนยางมีทางเลือกในการขายผลผลิตมากขึ้น
สําหรับการขายน้ํายางสดช่วยชาวสวนยางในด้านการลดต้นทุนและประหยัดเวลาได้มาก โดย
ขายเป็นน้ํายางสดได้โดยตรง ทําให้ตลาดน้ํายางสดขยายตัวมากขึ้น ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยขยาย
พื้นที่ปลูกยางไปยังแหล่งใหม่ บางส่วนของภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ก็ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ตลาดน้ํายางสดมีการขยายตัวมากขึ้น และชาวสวนยางส่วนใหญ่ก็มี
ความคุ้นเคยกับการขายน้ํายางสดเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนยางในพื้นที่ปลูกยางเดิม แต่
เกิดความแคลงใจและไม่มั่นใจในการคิดราคาของผู้ซื้อ กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อ-ขาย
ขณะที่สวนยางในพื้นที่ปลูกยางใหม่เริ่มมีผลผลิตและจะมีผลผลิตเต็มที่ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า เพื่อป้อน
โรงงานอุตสาหกรรมยางและโรงงานแปรรูปยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขณะนี้มีบริษัทเอกชน
หลายบริษัทที่รับซื้อน้ํายางสดและยางแผ่นในจังหวัดอุดรธานีและหนองคายเพื่อรองรับผลผลิตแล้ว
โดยมีพ่อค้ารับซื้อตามจุดรวบรวมน้ํายางต่างๆ ดังนั้นชาวสวนยางจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การซื้อ-ขายน้ํายางสด การเก็บรักษาสภาพน้ํายาง และการหาปริมาณเนื้อยางแห้ง เพื่อนํามาใช้คิด
ราคาในการขายน้ํายางสด น้ํายางสดจากต้นยาง จะคงสภาพเป็นของเหลวอยู่ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
หลังจากนั้นจะเริ่มจับตัวเป็นเม็ดพริก เรียกว่า น้ํายางบูด อันเนื่องจากจุลินทรีย์ในอากาศ เข้าปะปน
ในน้ํายาง เกิดความเป็นกรด เป็นเหตุให้น้ํายางเสียสภาพก่อนนําไปแปรรูป ดังนั้นเพื่อป้องกันน้ํายาง
จับตัวก่อนนําออกขาย จึงต้องรักษาสภาพน้ํายางโดยการเติมสารเคมี สําหรับสารเคมีป้องกันน้ํายาง
จับตัวที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ แอมโมเนีย และโซเดียมซัลไฟท์ ชาวสวนยางสามารถเลือกใช้
ได้ตามความสะดวก มีวิธีการเตรียมและการใช้ ดังนี้
วิธีที่ 1. แอมโมเนีย มีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนจัด เป็นอันตรายต่อ
ผิวหนังและประสาทตาละลายได้ทั้งในน้ํา แอลกอฮอล์ และอีเธอร์ ในท้องตลาดมีจําหน่าย 2 แบบ
เป็นก๊าซและสารละลาย มีความเข้มข้นของแอมโมเนียประมาณ 30% ก่อนนํามาใช้ต้องทําให้เจือจาง
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ให้ได้แอมโมเนียเข้มข้นประมาณ 2% โดยใช้แอมโมเนียชนิดสารละลาย 30% จํานวน 3 กิโลกรัมผสม
น้ํา 50 ลิตร หรือลดลงตามส่วนที่จําเป็นต้องใช้ ใช้แอมโมเนียเข้มข้น 2% ที่เตรียมได้จํานวน 10 ซีซี
ต่อน้ํายางสด 1 ลิตร หากปริมาณน้ํายาสดมากกว่านี้ก็เพิ่มสารละลายแอมโมเนียตามสัดส่วน
วิธีที่ 2. โซเดียมซัลไฟท์ มีลักษณะเป็นผงหรือผลึกสีขาว รสเค็มเหมือนเกลือ มีกลิ่นกํามะถัน
ละลายในน้ํา ในท้องตลาดมีจําหน่ายเป็นผงสีขาวบรรจุในภาชนะมีฝาปิด วิธีใช้โดยโซเดียมซัลไฟท์ 2
ช้อนแกง ผสมน้ําครึ่งลิตรแล้วนําส่วนผสมนี้ใส่ในถังรวมน้ํายางโดยใช้โซเดียมซัลไฟท์ที่ผสมน้ําแล้ว 1
ส่วนต่อน้ํายาง 64 ส่วนโดยน้ําหนัก ระมัดระวังอย่าใส่โซเดียมซัลไฟท์ในถังที่ทําด้วยโลหะและอย่าใส่
ในปริมาณมากเกินไปเพราะจะทําให้น้ํายางเหนียวเหนอะหนะ
นอกจากใช้สารเคมีเพื่อรักษาสภาพน้ํายางสดให้อยู่นานแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่มีส่วนสําคัญ
เพื่อให้น้ํายางคงสภาพอยู่ได้นาน คือ การรักษาความสะอาด เช่น ถ้วยรองรับน้ํายาง ถังเก็บน้ํายาง
และมีดกรีดยางจะต้องสะอาด อย่าให้เปลือกยาง ใบไม้ ดิน หรือทรายปะปนในน้ํายาง ควรรวบรวมน้ํา
ยางและเติมสารเคมีรักษาสภาพน้ํายางโดยเร็วที่สุด
การซื้อ-ขายน้ํายางสด จะมีการหาปริมาณเนื้อยางแห้งเพื่อผู้ซื้อสามารถคํานวณเงินให้กับผู้ขายได้
การหาปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ํายางสดจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล สภาพอากาศ สภาพดิน พันธุ์ยาง ตัวกระตุ้น และระบบกรีด ตามปกติน้ํายางจะมีปริมาณเนื้อ
ยางแห้งอยู่ระหว่าง 20-45% แต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35% การหาปริมาณเนื้อยางแห้งที่นิยมใน
ปัจจุบัน มี 2 วิธี คือ การวัดจากเมโทรแลค และโดยการชั่ง
วิธีที่ 1 การหาปริมาณเนื้อยางแห้งโดยวัดจากเมโทรแลค วิธีนี้ต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเม
โทรแลค และกระบอกตวงโดยนําน้ํายางสด 1 ส่วนผสมน้ํา 2 ส่วน เทลงในกระบอกตวงจนน้ํายางล้น
กระบอกแล้วเป่าฟองบนผิวเหนือกระบอกตวงออก ค่อยๆ จุ่มก้านเมโทรแลคลงไปจนหยุดนิ่งแล้วอ่าน
ค่าบนก้านเมโทรแลค กดเมโทรแลคลงไปอีกครั้งหนึ่งจนลอยตัวขึ้นมาและหยุดนิ่ง อ่านค่าซ้ําอีกครั้ง
แล้วจึงใช้ค่าเฉลี่ยที่อ่านได้ทั้งสองครั้งคูณด้วย 3 ผลคูณที่ได้คือปริมาณเนื้อยางแห้ง มีหน่วยเป็นกรัม
ต่อลิตร ตัวอย่างเช่น ได้ค่าเฉลี่ย 100 คูณด้วย 3 ได้ผลลัพธ์ 300 แสดงว่าในน้ํายาง 1 ลิตร มีปริมาณ
เนื้อยางแห้ง 300 กรัม จึงนําปริมาณเนื้อยางแห้งไปคูณจํานวนน้ํายางสดที่นํามาขาย เช่น 80 ลิตร
ผลลัพธ์ได้ 24,000 กรัม หรือ 24 กิโลกรัม นั่นคือน้ํายางสด 80 ลิตร มีปริมาณเนื้อยางแห้ง 24
กิโลกรัม นําปริมาณเนื้อยางแห้งคูณด้วยราคาน้ํายางสดจะได้เป็นจํานวนเงิน การหาปริมาณเนื้อยาง
แห้งโดยวัดจากเมโทรแลค เป็นวิธีที่นิยมใช้ตามจุดรวมน้ํายาง ซึ่งสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ขายในทันที
เป็นวิธีที่ง่ายสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูง
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วิธีที่ 2 การหาปริมาณเนื้อยางแห้งโดยการชั่ง โดยตักน้ํายางสดใส่ถ้วยอลูมิเนียม ชั่งด้วย
เครื่องชั่งละเอียดให้ได้น้ําหนัก 50 กรัม จับตัวด้วยกรดอะซิติคเข้มข้น 2% เมื่อยางจับตัวดี นําไปรีดให้
มีความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ล้างด้วยน้ําให้สะอาด 2-3 ครั้ง นําแผ่นยางอบให้แห้งในตู้อบอุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียสประมาณ 16 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นในโถแก้วสุญญากาศที่มีสารดูดความชื้นประมาณ
15 นาที นําตัวอย่างยางที่แห้งแล้ว ชั่งด้วยเครื่องชั่งชนิดละเอียด ได้เท่าไหร่คูณด้วย 2 ผลลัพธ์ทีได้คือ
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง ตัวอย่างเช่นได้ 15 กรัม คูณด้วย 2 ผลลัพธ์ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ นําเปอร์เซ็นต์
เนื้อยางแห้ง คูณจํานวนน้ํายางสดที่นํามาขาย เช่น 60 กิโลกรัม หารด้วย 100 ผลลัพธ์ได้ 18 กิโลกรัม
แสดงว่าน้ํายางสด 60 กิโลกรัมมีปริมาณเนื้อยางแห้ง 18 กิโลกรัม การหาปริมาณเนื้อยางแห้งโดยการ
ชั่ง ให้ค่าที่แม่นยําแต่ใช้เวลานานกว่าจะทราบผล
อย่างไรก็ดีชาวสวนยางที่นําน้ํายางสดมาขายมักเกิดความไม่มั่นใจว่าการหาปริมาณเนื้อยาง
แห้งของผู้รับซื้อจะถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ ขณะเดียวกันชาวสวนยางที่นําน้ํายางสดไปขาย ก็ไม่ควร
เติมสิ่งเจือปนอื่นนอกเหนือจากที่โรงงานกําหนดลงไปในน้ํายางสด เพื่อหวังผลประโยชน์อื่น ซึ่งจะทํา
ให้เกิดผลเสียต่อน้ํายางและโรงงานผู้ซื้อ และท้ายที่สุดผลร้ายจะกลับมาอยู่ที่ชาวสวนยาง ดังนั้นการ
ดําเนินธุรกิจซื้อ-ขายน้ํายางสดให้เป็นไปด้วยดี จึงอยู่ที่ความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อกันทั้งสองฝ่าย
การทํายางแผ่นคุณภาพดี

ยางแผ่นจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการผลิต ราคายางในท้องตลาดก็แตกต่างกันไปตาม
คุณภาพของแผ่นยาง ถ้าหากเกษตรกรเจ้าของสวนยางสามารถผลิตยางแผ่นคุณภาพดีออกจําหน่าย ก็
จะได้ราคาสูงกว่ายางแผ่นที่มีคุณภาพต่ํา
การทํายางแผ่นชั้นดีนั้นมีหลักการง่ายๆ คือ ทํายางให้สะอาด รีดยางแผ่นให้บาง สีของแผ่นยาง
สม่ําเสมอ มีขนาดมาตรฐาน ใช้น้ําและน้ํากรดถูกส่วน ซึ่งมีอุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการทํา
ดังต่อไปนี้
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อุปกรณ์ที่จําเป็นในการทํายางแผ่น
1. เครื่องกรองลวดเบอร์ 40 และ 60
2. ตะกง
3. ถังสําหรับใส่น้ํายางและน้ํา
4. โต๊ะนวดยาง
5. เครื่องรีดชนิดลื่นและชนิดดอก
6. โรงเรือนหรือเพิงอย่างง่าย ๆ
7. กระป๋องตวงน้ํายางและน้ํา
8. ใบพายสําหรับกวนน้ํายาง
9. ภาชนะผสมน้ํากรด
วิธีการและขั้นตอนการทํายางแผ่นชั้นดี
1. การเก็บรวบรวมน้ํายางใส่ถังเก็บน้ํายางที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันมิให้น้ํายางกระฉอกใน
ระหว่างนําไปยังโรงทํายางแผ่น
2. กรองน้ํายางด้วยเครื่องกรองลวด เบอร์ 40 และ 60 เพื่อเอาสิ่งสกปรกออก โดยวางเครื่อง
กรองซ้อนกัน 2 ชั้น เบอร์ 40 ไว้ข้างบน และเบอร์ 60 ไว้ข้างล่าง
3. ตวงน้ํายางที่กรองแล้ว ใส่ในตะกงที่สะอาดตะกงละ 3 ลิตร เติมน้ําสะอาดลงในตะกงที่ใส่น้ํายาง
ไว้แล้วตะกงละ 2 ลิตร จะได้อัตราส่วนผสม ระหว่างน้ํายางกับน้ําในอัตรา 3 ต่อ 2 (อัตราส่วนผสม
อาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากน้ํายางเจือจางบ้างแล้ว เช่น กรณีที่ฝนตกขณะเก็บน้ํายางหรือจากเหตุอื่น)
4. เตรียมน้ํากรดโดยใช้กรด ฟอร์มิก ชนิดความเข้มข้น 90 % ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างจาก
กรดชนิดอื่น คือ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนจัด หากสูดดมจะแสบจมูกอย่างรุนแรงและละลายน้ําได้ดีมาก
การผสมกรดฟอร์มิก เพื่อให้ยางแผ่นแข็งตัวในเวลา 30 – 45 นาที ควรผสมกรดฟอร์มิกในอัตราส่วน
2 ช้อนแกงผสมน้ําสะอาด 3 กระป๋องนม แล้วกวนให้เข้ากัน โดยใช้กรดเทใส่น้ํา และควรใช้ภาชนะที่
เป็นกระเบี้องเคลือบหรือแกลลอนพลาสติกในการผสม
5. ก่อนใส่น้ํากรดให้ใช้ใบพายกวนน้ํายางในตะกงสัก 1 – 2 เที่ยว แล้วตวงน้ํากรดที่ผสมแล้ว
1 กระป๋องนม เทลงในน้ํายางให้ทั่วตะกง ขณะที่เทน้ํากรดที่ผสมแล้วใช้ใบพายกวนน้ํายางไปมา
ประมาณ 6 เที่ยว
6. ขณะกวนน้ํายางจะมีฟองเกิดขึ้น ใช้ใบพายกวาดฟองออกจากตะกงให้หมด เก็บรวบรวม
ใส่ภาชนะไว้ขายเป็นเศษยางชั้นดีฟองน้ํายางถ้าไม่กวาดออก เมื่อนํายางไปรมควันจะทําให้เห็นรอยจุด
อากาศในแผ่นยาง ทําให้มาตรฐานคุณภาพยางต่ําลงกว่าที่ควรจะเป็น
7. ควรใช้แผ่นสังกะสี หรือวัสดุใดก็ได้ปิดตะกงเพื่อป้องกันมิให้ฝุ่นละออง หรือสิ่งสกปรกตก
ลงไปในน้ํายางที่กําลังจับตัว ทิ้งไว้ประมาณ 30 – 45 นาที
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8. เมื่อยางจับตัวแล้วก่อนน้ําไปนวด ควรรินน้ําสะอาดหล่อไว้ทุกตะกง เพื่อสะดวกในการเท
แท่งยางออกจากตะกง การนวดยางควรนวดแผ่นยางบนโต๊ะที่สะอาด ซี่งปูด้วยอะลูมิเนียมหรือแผ่น
สังกะสี นวดด้วยมือหรือไม้กรมแล้วแต่ถนัด หรือปัจจุบันมีเครื่องสําหรับนวดยาง
9. นํายางแผ่นที่นวดแล้ว เข้าเครื่องรีดลื่น 3 – 4 ครั้ง ให้บางประมาณ 3 – 4 มิลลิเมตร
10. นําแผ่นยางเข้าเครื่องรีดดอก อีก 1 ครั้ง ให้เหลือความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร การรีด
ดอกจะช่วยให้แผ่นยางเมื่อวางซ้อนกันไม่ติดและแห้งเร็วขึ้นเมื่อนําไปรมควัน
11. แผ่นยางที่รีดดอกแล้ว ควรล้างด้วยน้ําสะอาดเพื่อล้างน้ํากรด และสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตาม
ผิวของแผ่นยางออกให้หมด
12. นํามาผึ่งไว้ในที่ร่มไม่ควรนําออกไปผึ่งหรือตากไว้กลางแดดเพราะจะทําให้ยางแผ่นเสื่อม
คุณภาพได้งาย อย่าวางแผ่นยางบนพื้น หรือพาดแผ่นยางในที่ที่มีฝุ่น หรือถูกสิ่งสกปรกได้ง่าย
13. หลังจากผึ่งยางแผ่นไว้ประมาณ 6 ชั่วโมง ก็เก็บรวบรวมยางแผ่น โดยพาดไว้บนราวใน
โรงเรือนเพื่อรอจําหน่าย
ปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้การปลูกสร้างสวนยางประสบผลสําเร็จ
หลังจากปลูกยางแล้ว ยางจะให้ผลผลิตสูงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการจัดการและการปฏิบัติดูแล
บํารุงรักษา สวนยางเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้การปลูกสร้างสวนยางประสบ
ผลสําเร็จและให้ ผลผลิตสูงได้ เช่น การใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องถูกวิธีในอัตราและเวลาตามคําแนะนําของ
สถาบันวิจัยยาง การตัดแต่งกิ่งในช่วงปีที่ 1-2 เพื่อให้มีพื้นที่กรีด และปล่อยให้ต้นยางสร้างทรงพุ่ม
ต่อไปโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ เกษตรกรควรหมั่นดูแลสวนยางไม่ให้มีวัชพืชขึ้นรก ด้วยการปลูกพืช
คลุมดินตระกูล ถั่ว เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน หรือจะปลูกพืชแซมยางในช่วง 1-3 ปี ก็เป็นวิธีที่
ได้ผลดี ทําให้มีรายได้ก่อนเปิดกรีด หรือใช้วิธีถากรอบโคนต้นยาง หรือไถพรวนปีละ 2 ครั้ง โดยทํา
ในช่วงต้นฝนและปลายฤดูฝนก่อนการใส่ปุ๋ย จะทําให้ต้นยางได้ใช้ปุ๋ยอย่างเต็มที่ พร้อมหมั่นตรวจตรา
ดูแลในเรื่องโรคและแมลง เพื่อหาวิธีป้องกันการระบาดเสียแต่เนิ่นๆ ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สวน
ยาง พอถึงช่วงฤดูแล้งควรคลุมโคนต้นยาง ก็ช่วยให้ยางรอดตายได้ หรือไม่ก็ทาปูนขาว หรือสีน้ํามัน
บริเวณโคนต้นยาง นอกจากจะป้องกันเปลือกไหม้จากแสงแดดได้แล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียน้ําของ
ต้นยางอีกด้วย
หากเกษตรกรท่านใดคิดจะ ปลูกยาง ต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของการเลือกพื้นที่ปลูก
พันธุ์ยาง วิธีการปลูกที่ถูกวิธี และหัวใจสําคัญของการปลูกยางก็คือ การปฏิบัติต่อต้นยางเป็นอย่างดี
เชื่ อ ว่ า การปลู ก สร้ า งสวนยางย่ อ มประสบผลสํ า เร็ จ และให้ ผ ลตอบแทนที่ คุ้ ม ค่ า อย่ า ง แน่ น อน
เกษตรกรท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900 โทร. (02) 579-7557-8 ต่อ 501,502 ได้ในเวลาราชการ
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