
  1 

 

 

 

 

การปลูกยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย 

นางสาวจุฑามาศ รักชมุ 

ฝ่ายฝึกอบรม 

 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตบางเขน 

 

 



  1 

 

การปลูกยาง 

  

 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง และทําให้ยางมีคุณภาพสูง  
  ยางพาราจะสามารถปลูกได้และให้ผลดีถ้ามีสภาพแวดล้อมลางประการท่ี เหมาะสมดังนี ้ 
  1. พ้ืนที่ปลูกยาง ไม่ควรอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลเกิน 200 เมตร และไม่ควรมีความลาดเท
เกิน 45 องศา หากจะปลูกยางในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเทเกิน 15 องศาขึ้นไป ควรปลูกแบบขั้นบันได 
  2. ดิน ควรมีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยไม่มีช้ันของหินแข็งหรือดินดาน ซ่ึงจะ
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. ความช้ืนสัมพัทธ ์เฉล่ียตลอดปีไม่น้อยกว่า 65 เปอร์เซ็นต ์ 
  5. อุณหภูมิ เฉล่ียตลอดปีไม่แตกต่างกันมากนัก ควรมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 24-27 องศา
เซลเซียส  
  6. ความเร็วลม เฉล่ียตลอดปีไม่เกิน 1 เมตรต่อวินาที  
  7. แหล่งความรู้ ควรมีแหล่งความรู้เร่ืองยางไว้ให้บริการแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีด้วย เช่น  
(สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง) 
 

การเตรียมพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
การเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือการปลูกสร้างสวนยางพารา ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากต่อ

การทําสวนยาง เป็นขั้นตอนหลังจากท่ีตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการท่ีจะปลูกยางพันธ์ุอะไร การเตรียม
พ้ืนท่ีหมายถึงการปรับสภาพพ้ืนท่ีให้สะดวกต่อการท่ีจะปฏิบัติงานและจัดการทุกอย่างในสวนยาง 
รวมถึงการป้องกันโรค (โดยเฉพาะโรคราก) และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมด้วย ส่ิงท่ีต้องทําใน
ขั้นตอนนี้ จะเร่ิมตั้งแต่ การโค่น-กวาดและเผาเศษไม้และเศษราก-ไถพรวน-กําหนดระยะปลูก-วาง
แนวแถวหลัก-ปักชะมบ และขุดหลุม 
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การโค่นต้นยางเก่า 
การปลูกสร้างสวนยางพาราของไทยท่ีผ่านมา ส่วนมากจะเป็นการปลูกยางพันธ์ุดีทดแทนยาง

พันธ์ุพ้ืนเมืองท่ีมีอายุมากกว่า 25 ปี จึงควรเร่ิมโค่นยางเก่าในหน้าแล้ง (มีนาคม-เมษายน) เพ่ือสะดวก
ในการนําไม้ท่อนและไม้ขนาดต่าง ๆ ออกจากสวนยาง และสะดวกต่อการกวาด, เก็บ และเผาเศษราก
หรือเศษไม้เล็ก ๆ (หากท่านขอทุนสงเคราะห์จากสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ท่าน
ต้องได้รับการอนุมัติหรือได้รับสมุดประจําตัวผู้ได้รับการสงเคราะห์ก่อนนะครับ) การโค่นมี 2 วิธี 

โค่นขุดราก เป็นการโค่นโดยใช้รถแทรกเตอร์ดันให้ต้นยางล้มลงเป็นแถวเป็นแนวเพ่ือความ
สะดวกท่ีจะให้รถบรรทุกเข้ามารับและขนไม้ท่อนและไม้ขนาดต่าง ๆ ออกไปจากสวนยาง เป็นการ
โค่นท่ีถอนรากยางขึ้นมาด้วย เม่ือขนไม้เสร็จแล้ว ก็จะกวาดและเก็บหรือทําการเผาเศษรากและไม้
ขนาดเล็ก จากนั้นทําการไถ แบบ 3 จาน หนึ่งคร้ัง และไถ 7 จานอีกหนึ่งคร้ัง  
  โค่นเหลือตอ เป็นการโค่นโดยแรงงานคนด้วยเล่ือย ก่อนโค่น 1 วัน ควรทายาฆ่าตอ เช่น ไทรคลอ
เพอร์ อัตรา 2.21 กรัม หรือ การ์ลอน จํานวน 5 ซีซี ผสมน้ํา 95 ซีซี โดยทาให้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 
30 เซ็นติเมตร เพ่ือเร่งให้ตอยางผุพังเน่าเป่ือยโดยเร็วเพ่ือลดการระบาดของโรคราก แต่หากพ้ืนท่ีใดมี
โรครากระบาดมาก การโค่นแบบขุดรากน่าจะเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกว่า 

การเตรียมพ้ืนท่ีหมายถึงการปรับสภาพพ้ืนท่ีให้สะดวกต่อการท่ีจะปฏิบัติงานและจัดการทุก
อย่างในสวนยาง รวมถึงการป้องกันโรค (โดยเฉพาะโรคราก) และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมด้วย  

1. โดยการไถพลิกดิน และเก็บเศษวัชพืชออกจากพ้ืนท่ีให้หมด จากนั้นทําการไถพรวนซํ้าอีก
คร้ังเพ่ือให้ดินร่วนและทําการปักไม้ชะมบตามระยะปลูกท่ีกําหนด  

 2. วางแนวการปลูกตามแนวตะวันออก – ตะวันตก 
 3. ระยะปลูก 2 เมตรคร่ึง X 7.0 เมตร หรือ 3.0 X 7.0 เมตร หรือ 3.0 X 6.0 เมตร 
4. ขนาดของหลุมท่ีใช้ปลูก มีความกว้าง ยาวและลึก เท่ากับ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร 

หลังจากนั้นให้ตากแดดท้ิงไว้ 10 ถึง 15 วัน เพ่ือให้มีการย่อยของดินท่ีอยู่ช้ันบน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย
หินฟอสเฟตในอัตรา 170 กรัมต่อหลุมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 5 กิโลกรัมต่อต้น 
 

ระยะปลูกและการวางแนวการปลูก 
การกําหนดระยะปลูกยางมีผลต่อการเจริญเติบโต, การควบคุมวัชพืชโดยร่มเงาของต้นยาง, 

ความสะดวกในการจัดการภายในสวนยาง และส่งผลต่อผลผลิตน้ํายางโดยตรง โดยท่ัว ๆ ไป ต้นยาง
ต้องการพ้ืนท่ีประมาณ 20 ตารางเมตร/ต้น ดังนั้น ระยะปลูกท่ีเหมาะสม หากเป็นท่ีราบ ในเขตปลูก
ยางเดิม ควรเป็น 2.5 x 8 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 80 ต้น) หรือ 3 x 7 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 76 
ต้น) ระยะปลูกท้ัง 2 แบบ เหมาะสําหรับสวนยางท่ีต้องการปลูกพืชแซมยางด้วย  

สําหรับในเขตปลูกยางใหม่ ระยะปลูกควรเป็น 2.5 x 7 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 91 ต้น) 
หรือ 3 x 7 เมตร (จะได้ต้นยางไร่ละ 76 ต้น) แต่ถ้าเป็นพ้ืนท่ีลาดเท ควรปลูกระยะ 3 x 8 เมตร (จะ
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ได้ต้นยางไร่ละ 67 ต้น) ระยะในท่ีลาดเทท่ีกล่าวถึง เป็นระยะในแนวระดับ ไม่ใช่แนวเฉียงขึ้นหรือ
เฉียงลง 
การกําหนดแถวหลัก 

ส่ิงแรกท่ีต้องทําในการวางแนวหรือแถวเพ่ือปลูกยางพารา ก็คือการกําหนดแถวแรกหรือแถว
หลัก หลักสําคัญท่ีต้องพิจารณาก็คือ ถ้าสวนยางอยู่ในท่ีราบแถวหลักควรอยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตก
(เพ่ือให้การรับแสงมีประสิทธิภาพ) หากพ้ืนท่ีลาดเทเล็กน้อยก็ควรวางแนวให้ขวางทางน้ําไหลเพ่ือลด
การกัดเซาะและพัดพาปุ๋ยและหน้าดิน แถวหลักควรห่างจากเขตแดนของท่ีดิน 1.5 เมตร หากอยู่ติด
กับสวนยางใหญ่ก็ต้องขุดคูกว้างประมาณ 50 เซ็นติเมตร ลึก 50 เซ็นติเมตร เพ่ือป้องกันการแย่ง
อาหารหรือลดการแพร่ระบาดของโรคราก จากนั้น จึงทําการวางแนวปลูกพร้อมปักไม้ชะมบตามระยะ
ท่ีกําหนด หากสวนยางอยู่บนพ้ืนท่ีลาดเทตั้งแต่ 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 ขณะ ท่ี ดิ น มี ค ว า ม ช้ื น เ พี ย งพอ  ( ท่ี จ ะ ทํ า ก า รขุ ด )  โ ด ย 

  - ต้องขุดชิดด้านใดด้านหนึ่งของไม้ชะมบ ไม้ต้องถอดไม้ชะมบออก ขนาดหลุมควรมีขนาด
ประมาณ ก้วางxยาวxสูง 50x50x50 เซ็นติเมตร โดยแยกดินช้ันบนและดินช้ันล่างไว้คนละด้านของ
หลุม 
  - ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน  
  - ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0, 25% Total P2O5) ในอัตรา 170 กรัม/หลุม โดยใส่เป็นจุด 
หรือเป็นแถบ (ไม่ต้องคลุกกับดิน) 
  - ทําการย่อยดินช้ันบนท่ีขุดแยกไว้แล้วกลบลงหลุม แล้วคลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 3-5 
กิโลกรัม/หลุม กับดินช้ันล่างแล้วกลบจนเต็มหลุม (การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นส่ิงท่ีควรทําเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรใส่ประมาณ 5 กิโลกรัม/หลุม 
และในภาคอ่ืน ๆ หากเป็นดินท่ีไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุ ก็ควรใส่ประมาณ 3 กิโลกรัม/หลุม) 
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  - สําหรับการปลูกยางชําถุง การกลบหลุมอาจกลบก่อนหรืออาจทําพร้อม ๆ กับการปลูกก็ได้
เช่นกัน การกลบก่อนทําให้โอกาสท่ีต้นยางรอดตายมีมากขึ้น เพียงแต่ต้องใช้เวลาขุดนิดหนึ่งตอนปลูก 
 

วิธีการปลูก 
  การปลูกยางพาราจะแตกต่างกันไปตามชนิดของต้นพันธ์ุยางซ่ึงในท่ีนี้จะกล่าวเฉพาะการปลูกด้วย
ต้น ตอตาและต้นยางชําถุงเท่านั้น เนื่องจากการปลูกด้วยเมล็ดแล้วติดตาในแปลงมีขั้นตอนท่ียุ่งยาก
และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามาก จึงไม่ค่อยมีผู้นิยมทํากันในปัจจุบัน  

1. การปลูกด้วยต้นตอตา (ต้นตอตาก็คือต้นกล้ายางท่ีติดตาด้วยยางพันธ์ุดีไว้เรียบร้อย
แล้วแต่ตายังไม่แตกออกมา คงเห็นมีแผ่นตาและตาเป็นตุ่มติดอยู่เท่านั้น) การปลูกโดยใช้ต้นตอตานี้
ปัจจุบันนิยมมากท่ีสุด เพราะง่ายต่อการปฏิบัติและต้นยางเจริญเติบโตด ี

โดยนําดินบนท่ีผสมปุ๋ยร้อคฟอสเฟตเรียบร้อยแล้วใส่รองก้นหลุมแล้วกลบหลุมให้เต็มด้วยดิน
ล่าง จากนั้นใช้เหล็กหรือไม้แหลมขนาดเล็กกว่าต้นตอตาเล็กน้อยปักนําเป็นรูตรงกลางหลุมให้ลึก
เท่ากับ ความยาวของรากแก้ว แล้วนําต้นตอปักลงไป กดดินให้แน่น พูนดินบริเวณโคนต้นเล็กน้อย
อย่าให้กลบแผ่นตา พยายามให้รอยต่อระหว่างรากกับลําต้นอยู่ระดับปากหลุมพอด ี

2. การปลูกด้วยต้นยางชําถุง 
2.1 วิธีปลูกยางในภาคตะวันออกและภาคใต้ นําดินท่ีผสมปุ๋ยร้อคฟอสเฟตเรียบร้อยแล้วใส่

รองก้นหลุม จากนั้นนําต้นยางชําถุงไปตัดดินท่ีก้นถุงออกประมาณ 1 นิ้ว เพ่ือตัดปลายรากท่ีคดงอแล้ว
วางลงไปในหลุม โดยให้ดินปากถุงหรือรอยต่อระหว่างลําต้นและรากอยู่ในระดับพ้ืนดินปากหลุมพอด ี
ถ้าต่ําเกินไปให้ใส่ดินรองก้นหลุมเพ่ิม หรือถ้าสูงเกินไปให้เอาดินในหลุมออก จัดต้นยางให้ตรงกับแนว
ต้นอ่ืน ใช้มีดกรีดด้านข้างถุงพลาสติกจากก้นถุงถึงปากถุงให้ขาดจากกัน กลบดินล่างท่ีเหลือลงไปจน
เกือบเต็มหลุม อย่างเพ่ิงกดแน่น ค่อยๆดึงถุงพลาสติกท่ีกรีดไว้แล้วออกอัดดินข้างถุงให้แน่น แล้วกลบ
ดินเพ่ิมจนเต็มหลุม อัดให้แน่นอีกคร้ัง พูนโคนเล็กน้อยเพ่ือป้องกันน้ําขัง จากนั้นปักไม้หลักและใช้
เชือกผูกยึดต้นยางไว้เพ่ือป้องกันลมโยก 
  2.2 วิธีปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ปลูกแบบลึก โดยใช้มีดคมๆ ตัดดินก้นถุงออก
ประมาณ 1 นิ้ว เพ่ือตัดปลายรากท่ีคดงอจากนั้นวางยางชําถุงลงในหลุมปลูกให้ถุงแนบชิดกับดินเดิม
ก้นหลุมจัดต้นยาง ให้ตรงแนวกับต้นอ่ืน ใช้มีดกรีดด้านข้างถุงพลาสติกจากก้นถุงถึงปากถุงให้ขาดจาก
กัน กลบดินบนท่ีผสมปุ๋ยร้อคฟอสเฟตแล้วลงในหลุมประมาณคร่ึงหนึ่งของถุง อย่างเพ่ิงกดแน่น ค่อยๆ 
ดังถุงพลาสติกท่ีกรีดไว้ออก อัดดินท่ีถมข้างถุงให้แน่นแล้วกลบดินเพ่ิมให้เต็มหลุม อัดให้แน่นอีกคร้ัง 
หลังจากปลูกต้นยางชําถุงเสร็จแล้ว ควรปักไม้หลักและใช้เชือกผูกยึดต้นยางเพ่ือป้องกันลมโยกและหา
เศษวัชพืชคลุมดินบริเวณโคนต้นไว้ด้วย 
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การปลูกซ่อม  

  หลังจากปลูกแล้วอาจมีต้นยางบางต้นตายไปเนื่องจากอากาศแห้งแล้ง ถูกโรคและแมลงทําลาย หรือ
ต้นท่ีปลูกไม่สมบูรณ์ จําเป็นต้องปลูกซ่อม ซ่ึงควรทําให้เสร็จภายในช่วงฤดูฝน ต้นพันธ์ุท่ีเหมาะสําหรับ
ปลูกซ่อม คือ ยางชําถุง เพราะจะทําให้ต้นยางท่ีปลูกในแปลงมีขนาดไล่เล่ียกัน  
 

พันธุ์ยาง การเลือกพันธ์ุ 

- ให้ผลผลิตสูง 

- การเจริญเติบโตด ี

- มีความเหมาสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

- ต้านทานโรคในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหารุนแรง 
พันธุ์ยางแนะนํา  

พันธ์ุยางท่ีแนะนําให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการปลูก ดังนี ้
กลุ่ม 1 พันธุ์ยางผลผลิตน้ํายางสูง เป็นพันธ์ุท่ีให้ผลผลิตน้ํายางสูงเป็นหลัก การเลือกปลูก

พันธ์ุยางใน กลุ่มนี้ ควรมุ่งเน้นผลผลิตน้ํายาง ได้แก่ พันธ์ุ สถาบันวิจัยยาง 408, สถาบันวิจัยยาง 251, 
สถาบันวิจัยยาง 226,BPM 24 และ RRIM 600 

กลุ่ม 2 พันธุ์ยางผลผลิตน้ํายางและเนื้อไม้สูง เป็นพันธ์ุท่ีให้ท้ังผลผลิตน้ํายางและเนื้อไม้ 
โดยให้ ผลผลิตน้ํายางสูงและมีการเจริญเติบโตดี ลักษณะลําต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลําต้นสูง 
ได้แก่ พันธ์ุ PB 235, PB 255, RRII 118 และ PB 260 

กลุ่ม 3 พันธุ์ยางผลผลิตเนื้อไม้สูง เป็นพันธ์ุท่ีให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการเจริญเติบโต
ดีมาก ลักษณะลําต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลําต้นสูงมาก ผลผลิตน้ํายางจะอยู่ในระดับต่ํากว่า
พันธ์ุยางในกลุ่มท่ี 1 และ 2 เหมาะสําหรับเป็นพันธ์ุท่ีจะปลูกเป็นสวนป่าเพ่ือการผลิตเนื้อไม้ ได้แก่ 
พันธ์ุ ฉะเชิงเทรา 50, แอฟ - รอส 2037 (AVROS 2037) และ BPM 1 

 

วัสดุปลูกที่สถาบันวิจัยยางแนะนํามี 3 ชนิด  
คือ ต้นตอยาง ต้นยางชําถุง และต้นติดตาในแปลง วัสดุปลูกแต่ละชนิดจะมีมาตรฐานกําหนด

ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร มีวิธีการปลูก มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและสภาพภูมิอากาศ
ท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

ต้นตอตายาง หมายถึง ต้นกล้ายาง (ได้จากการเพาะเมล็ด) อายุ 6-8 เดือนท่ีติดตาด้วยยาง
พันธ์ุดีไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยายังไม่แตกเป็นก่ิงออกมา คงเห็นเป็นต้นกล้าท่ีมีแผ่นตาแตกเป็นตุ่มติดอยู่
เท่านั้น การปลูกสร้างสวนยางโดยใช้ต้นตอยางเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด เพราะง่ายต่อการ
ปฏิบัติ เหมาะสําหรับเป็นวัสดุปลูกในเขตปลูกยางเดิมทางภาคใต ้ไม่แนะนําใช้เป็นวัสดุปลูกในแหล่งท่ี
มีปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตกน้อยกว่าเขตปลูกยางทางภาคใต้ ต้นตอตายางท่ีได้มาตรฐาน มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
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มาตรฐานต้นตอตายาง 
1. มีรากแก้วสมบูรณ์ มีรากเดียว ลักษณะไม่คดงอ เปลือกหุ้มรากไม่เสียหาย 
2. ความยาวของยากวัดจากโคนคอดินไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
3. ต้นกล้าลําต้นสมบูรณ์ ตรง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดท่ีตาระหว่าง 0.9 -2.5 เซนติเมตร 

 

4. ความยาวของลําต้นจากโคนคอถึงตาไม่เกิน 10 เซนติเมตร และจากตาถึงรอยตัดลําต้น
จะต้องไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร 

5. แผ่นตาความขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
สภาพแผ่นตาสมบูรณ์แนบสนิทกับต้นตอ ไม่เป็นสีเหลือง หรือเป็นรอยแห้งเสียหาย 
ตําแหน่งของตาต้องไม่กลับหัว และควรเลือกใช้ตาก้านใบ 

6. แผ่นตาท่ีนํามาติดได้จากแปลงก่ิงตายางจดทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร 
7. ต้นตอยางต้องสดสมบูรณ์ ปราศจากโรคและศัตรูพืช 
 

  ต้นยางชําถุง หมายถึง วัสดุปลูกท่ีได้จากการนําต้นตอตาปลูกในถุง โดยใช้เวลาชําถุง
ประมาณ 2-3 เดือน จนได้ต้นยางชําถุงขนาด 1-2 ฉัตร ขนาดของถุงท่ีใช้ชําประมาณ 4 นิ้วคร่ึง x 14 
นิ้ว หรือ 5 x 15 นิ้ว เจาะรูทําให้น้ําระบายออก ดินท่ีใช้บรรจุถุงจะต้องมีลักษณะค่อนข้างเหนียว หรือ
ผลิตได้โดยวิธี ติดตาในถุง โดยการเพาะเมล็ดในถุงจนได้ขนาดติดตา ต้นยางชําถุงเป็นวัสดุปลูกท่ีต้อง
ลงทุนสูงกว่าวัสดุปลูกชนิดอ่ืนแต่ประสบความสําเร็จสูงสุดเพราะ ต้นยางจะเจริญเติบโตสมํ่าเสมอ 
ช่วยลดระยะเวลาดูแลรักษาช่วงยางอ่อนให้ส้ันลง ทําให้สามารถกรีดยางได้เร็วกว่า นอกจากนี้ต้นยาง
ชําถุงยังเหมาะสมใช้เป็นต้นปลูกซ่อมได้ดีท่ีสุดอีกด้วย และเหมาะสมใช้เป็นวัสดุปลูกในเขตแห้งแล้ง 
แต่เกษตรกรต้องระมัดระวังเร่ืองการขนย้าย เพราะหากดินชําในถุงแตกจะทําให้ต้นยางตายได้ ควร
เลือกใช้ต้นยางชําถุงท่ีมีจํานวน 1-2 ฉัตร และฉัตรยอดจะต้องแก่เต็มท่ี ต้นยางชําถุงท่ีได้มาตรฐานมี
คุณสมบัต ิดังนี้ 

มาตรฐานต้นยางชําถุง 
1. เป็นต้นยางติดตาท่ีสมบูรณ์ เจริญอยู่ในถุงพลาสติก มีขนาดตั้งแต่ 1 ฉัตรแก่ขึ้นไป และมี

ฉัตรยอดแก่เต็มท่ี เม่ือวัดจากรอยแตกตาถึงปลายยอดมีความยาวไม่น้อยกว่า 25 
เซนติเมตร 

2. ขนาดของถุงชํามีขนาดประมาณ 4 1/2 x 14 นิ้วเป็นอย่างน้อยและเจาะรูระบายน้ําออก 
3. ดินท่ีใช้บรรจุถุงจะต้องมีลักษณะค่อนข้างเหนียว เม่ือย้ายถุง ดินไม่แตกง่าย มีดินบรรจุ

อยู่สูงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
4. ต้นตอตาท่ีนํามาชําถุง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานต้นตอตา ท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด 
5. เป็นต้นยางชําถุงท่ีปราศจากโรค ศัตรูและไม่มีวัชพืชขึ้นในถุง 
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ต้นติดตาในแปลง ต้นยางท่ีปลูกจะมีระบบรากแข็งแรง มีความเจริญเติบโตสมํ่าเสมอ ไม่ต้อง
ขุดถอนย้ายปลูก ให้ผลผลิตในระยะเวลาใกล้เคียงกับวัสดุปลูกชนิดต้นตอตา ต้นติดตาในแปลงจะ
ประสบผลสําเร็จได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นกล้ายาง ความสมบูรณ์ของตายางพันธ์ุดี และ
ความสามารถของคนติดตายาง นอกจากนี้การเลือกใช้ควรดูต้นตอและตายางพันธ์ุดี ท่ีเข้ากันได้ดี จะ
ทําให้การติดตามีผลสําเร็จสูงอีกด้วย 
 การปลูกด้วยยางชําถุง 

วิธีการปลูก 
- ให้ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน 
- ใช้ต้นยางชําถุงขนาด 1-2 ฉัตร ควรเลือกต้นท่ีสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคและแมลง
ศัตรูพืช 

- ให้รอยต่อระหว่างรากกับตาอยู่ระดับปากหลุม 
- ใช้มีดเฉือนก้นถุงออกประมาณ 1 นิ้ว แล้วกรีดด้านข้างถุงให้ขาดจากกัน แต่ยังไม่ดึงถุงออก
นําไปวาง ในหลุม ทยอยกลบดินลงหลุม จนเกือบเต็มหลุม แล้วดึงถุงพลาสติกออก อย่าให้
ดินในถุงพลาสติกแตกกลบดินจนเสมอปากหลุม และอัดดิน ให้แน่นให้โคนต้นยางสูงกว่า
เล็กน้อยเพ่ือมิให้น้ําขังในหลุม 

 

การดูแลรักษา 

1. การปลูกพืชคลุมดินในสวนยางพารา ซ่ึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะสามารถทําให้เพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของดินในสวนยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมวิชาการเกษตรได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของการปลูกพืชคลุมดินท่ีมีช่ือว่า“ซีรูเลียม” ซ่ึงเป็นพืชคลุมดินตระกูลถั่วชนิดหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติโดด
เด่นในการเจริญเติบโต คลุมดินได้ดี มีความหนาแน่น เจริญเติบโตได้ดีแม้ในสภาพร่มเงา ช่วยรักษา
ความช้ืนในดิน ช่วยควบคุมวัชพืชและป้องกันการพังทลายของดินและสามารถเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่
ดิน โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนท่ีได ้จากการตรึงไนโตรเจนของจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในปมของรากด้วยพืชคลุม
ดินซีรูเลียม  

2. การคลุมโคน ช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงท่ีดินยังมีความช้ืน การคลุมโคนต้นยาง จึงเป็น
วิธีการปฏิบัติท่ีจําเป็นเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนในดินก่อนท่ีจะเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ท้ังนี้เพ่ือช่วยให้ต้นยาง
รอดตายและเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติ โดย เฉพาะอย่างยิ่งต้นยางในช่วง 1-2 ปี แรกท่ีปลูกในพ้ืนท่ี
เขตแห้งแล้ง การคลุมโคนต้นยาง เกษตรกรควรใช้วัสดุท่ีหาได้ง่ายและมีอยู่ในท้องถิ่น เช่น หญ้าคา 
ฟางข้าว ใบตอง หญ้าขน ต้นถั่วชนิดต่างๆ ซากพืชคลุม ซากวัชพืช และซากพืชชนิดอ่ืนๆ แทบทุก
ชนิดตามแต่ท่ีจะหาได้ ซากพืชเหล่านี้นอกจากจะช่วยรักษาความช้ืนของดินแล้ว เม่ือถึงเวลาเน่าเป่ือย
จะช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เป็นผลดีต่อ
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การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของต้นยางต่อไป สําหรับช่วงเวลาเหมาะสมท่ีควรคลุมโคนต้นยาง
นั้น ควรจะคลุมก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งประมาณ 1 เดือน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีดินยังมีความชุ่มช้ืนอยู่โดยใช้วัสดุคลุม
ดินบริเวณโคนต้นยางเป็นวงกลมห่างจากโคนต้น 1 ฝ่ามือ รัศมีคลุมพ้ืนท่ี 1 เมตร หนาประมาณ 10 
เซนติเมตร และระมัดระวังอย่างให้วัสดุคลุมชิดโคนต้นยางมากเกินไป เพราะจะมีการสะสมความร้อน
ในวัสดุคลุมทําให้ต้นยางเสียหาย เกิดอาการไหม้และแห้งเป็นรอยแผล และยังอาจเป็นแหล่งอาศัยของ
หนูและสัตว์ชนิดอ่ืนท่ีทําลายต้นยางได ้ 

หากเกษตรกรสามารถหาวัสดุคลุมได้ปริมาณมาก ควรนํามาคลุมตลอดแนวแถวยางห่างจาก
แนวโคนต้นออกไปข้างละ 1 เมตร วิธีนี้นอกจากจะช่วยรักษาความชุ่มช้ืนในดินได้ดีแล้ว  ยังช่วย
ควบคุมวัชพืชในระหว่างแถวยางได้ดีอีกด้วย อย่างไรก็ตามหลังจากคลุมโคนต้นยางแล้ว ควรหม่ัน
ตรวจตราดูแลสวนยางอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือป้องกันไฟไหม้สวนยางจากวัสดุคลุมเหล่านี้ในช่วงฤดูแล้ง
ด้วย ดังนั้นในช่วงท่ีดินยังมีความช้ืนอยู่ เกษตรกรจึงควรเตรียมจัดหาวัสดุต่างๆ คลุมโคนต้นยางรับมือ
กับฤดูแล้งท่ีกําลังจะมาถึง เพ่ือช่วยให้ต้นยางรอดตายและเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติต่อไป 

 

  

 

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 เพ่ือปรับสภาพดิน  

- ใส่ปุ๋ยโดยวิธีหว่านรอบต้นหรือโรยเป็นแถบ 2 ข้างต้นยาง บริเวณทรงพุ่มของใบยาง แล้ว
คราดกลบ ควรกําจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย  

- พ้ืนท่ีลาดเท ควรใส่ปุ๋ยโดยวิธีการขุดหลุม 2 จุด บริเวณทรงพุ่มของใบยาง แล้วกลบเพ่ือลด
การชะล้าง  

- ใส่ปุ๋ยในขณะท่ีดินมีความช้ืน ไม่ควรใส่ปุ๋ยในฤดูแล้งหรือมีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวัน  
 

การใส่ปุ๋ยหลังเปิดกรีด 
- ควรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน สําหรับคําแนะนําท่ัวไป คือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-18  

หรือ สูตร 29-5-18 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ 2 คร้ัง ในช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน  
- ใส่ปุ๋ยโดยวิธีหว่านหรือโรยเป็นแถบบริเวณระหว่างแถวแล้วกลบ  

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง นอกจากใช้ปุ๋ยสูตรสําเร็จแล้ว เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสําเร็จ โดยการนําแม่ปุ๋ยเคมีท่ีให้ธาตุอาหารหลักมาผสมใช้เอง
ตามสูตรท่ีต้องการ สําหรับแม่ปุ๋ยท่ีแนะนําให้ใช้เป็นแม่ปุ๋ยท่ีสะดวกในการจัดซ้ือและราคาถูก โดยแม่
ปุ๋ยท่ีนํามาใช้ในการผสมปุ๋ยเคมีได้แก่ 

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 
ฟอสเฟต 
18-46-0 

ยูเรีย 
46-0-0 

โพแทสเซียม 
คลอไรด์ 
0-0-60 

สารตัวเติมทราย 
ดินร่วน 

การใส่ปุ๋ยก่อนเปิดกรีด 

สํ าห รับยา งพารา ใน
แหล่งปลูกยางเดิม 

20-8-20 18 38 34 10 

การใส่ปุ๋ยก่อนเปิดกรีด 

สํ าห รับยา งพารา ใน
แหล่งปลูกยางใหม่ 

20-10-12 22 36 20 22 

การใส่ปุ๋ยหลังเปิดกรีด 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ของดิน  
สําหรับคําแนะนําท่ัวไป 

30-5-18 10 60 30 0 

 

วิธีการผสมปุ๋ย 
การผสมปุ๋ยใช้เองเป็นวิธีการง่าย ๆ ท่ีเกษตรกรสามารถทําได้เอง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน

การผสมปุ๋ยมีเคร่ืองช่ัง ขันน้ําพลาสติก จอบหรือพล่ัว ลานพ้ืนซีเมนต์หรือลานดินท่ีแน่นเรียบ โดยมี
ขั้นตอนการผสม ดังนี ้

- ช่ังแม่ปุ๋ยท่ีมีขนาดสมํ่าเสมอใกล้เคียงกันตามน้ําหนักท่ีต้องการ แม่ปุ๋ยท่ีใช้ในปริมาณมาก 
ให้ช่ังก่อน เทลงบนลานผสมปุ๋ย เกล่ียให้เป็นกองแบน ๆ เสร็จแล้วจึงเอาแม่ปุ๋ยชนิดอ่ืนท่ีมีจํานวนน้อย
กว่าเททับให้ท่ัวกองตามลําดับ  

- ใช้พล่ัวหรือจอบผสมคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากัน โดยพลิกกลับไปมาจนปุ๋ยทุกส่วนผสมเข้ากัน
อย่างสมํ่าเสมอ  

- ตักปุ๋ยผสมใส่กระสอบปุ๋ย นําไปใช้ได้ทันที  
- ควรผสมปุ๋ยในจํานวนท่ีต้องการเท่านั้น ไม่ควรเก็บปุ๋ยผสมไว้นานเกิน 2 สัปดาห์ เพราะปุ๋ย

อาจช้ืนและจับตัวเป็นก้อนแข็ง ทําให้ปุ๋ยเส่ือมคุณภาพ  
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ข้อดีของการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง  

- หลีกเล่ียงปัญหาเร่ืองปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน   
- เกษตรกรมีปุ๋ยใช้ทันตามความต้องการ เพียงแต่มีแม่ปุ๋ย 3 ชนิด ก็สามารถผสมปุ๋ยเคมีได้ทุก

สูตร โดยไม่ต้องไปจัดซ้ือปุ๋ยเม็ดแต่ละคร้ัง ทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย รวมท้ังประกันเร่ืองการขาด
แคลนปุ๋ยในเวลาท่ีต้องการใช้ แม่ปุ๋ยเคมีเหลือเก็บไว้ใช้ปลายปี โดยไม่เส่ือมคุณภาพ  

- มีอํานาจในการต่อรองราคา เม่ือเกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใช้เองจํานวนมากขึ้น ทําให้เกิด
อํานาจในการต่อรองราคาจากผู้ผลิตปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด เพราะผู้ขายจําเป็นต้องลดกําไรและปรับราคาให้
ถูกลงเพ่ือดึงดูดลูกค้ากลับมา มีผลทําให้เกษตรกรซ้ือปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดถูกลงด้วย  

- ทําให้เกษตรกรเกิดความรู้ความชํานาญ เม่ือเกษตรกรผสมปุ๋ยสูตรต่าง ๆ แล้ว นําไปใช้กับ
พืชแต่ละชนิด เกิดความชํานาญและเกิดความคิดดัดแปลงในการปรับสูตรปุ๋ย โดยการเพ่ิม – ลด
ปริมาณธาตุอาหารแต่ละชนิดในส่วนผสมของปุ๋ย ทําให้ผู้ใช้ปุ๋ยเคมีเกิดการพัฒนา เป็นหนทางนําไปสู่
ความรู้ความเข้าใจในหลักการและหน้าท่ีของแม่ปุ๋ยแต่ละชนิด เกิดผลดีแก่เกษตรกรของประเทศโดย
ส่วนร่วม  

- เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยในราคายุติธรรม ราคาของปุ๋ยผสมใช้เองสูตรต่าง ๆ ถูกกว่าปุ๋ยเคมีชนิด
เม็ดท่ีจําหน่าย  

- เกิดการสูญเสียน้อยกว่า ในกรณีท่ีเกิดผลเสียหาย เช่น น้ําท่วม โรคระบาด พืชผลเสียหาย
หมด ความสูญเสียของเกษตรกรท่ีใช้แม่ปุ๋ยเคมีผสมเอง เกิดการสูญเสียคิดเป็นจํานวนเงินน้อยกว่า 
เพราะต้นทุนถูกกว่าเป็นการลดอัตราการเส่ียงต่อความเสียหาย มีความม่ันคงมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
ชนิดเม็ด  

- ทําให้เกษตรกรมีทางเลือกเพ่ิมขึ้น สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง ว่าควรใช้ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดท่ีมี
จําหน่ายท่ัวไป หรือจะผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง เม่ือเปรียบเทียบราคา 
 

4. การตัดแต่งกิ่ง 
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ในการปลูกสร้างสวนยาง การตัดแต่งก่ิงบริเวณลําต้นในช่วงยางอ่อนมีความจําเป็น เพราะ
การตัดแต่งก่ิงเป็นการเตรียมพ้ืนท่ีบริเวณลําต้นให้มีพ้ืนท่ีกรีดสูงเหมาะท่ีจะใช้กรีดยางได้ไม่น้อยกว่า 
20 ปี ซ่ึงพ้ืนท่ีกรีดยางบริเวณลําต้นจะต้องปราศจากก่ิงก้านและปุ่มปม เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการ
กรีดยาง หลังจากท่ีเกษตรกรปลูกยางแล้ว จะเป็นว่าในช่วงยางอ่อน ต้นยางจะแตกก่ิงแขนงออกมา 
แนะนําให้ตัดก่ิงท่ีแตกแขนงออกมาให้หมด การตัดก่ิงแขนงคร้ังแรก ควรตัดในช่วงต้นฤดูฝน โดย
ทยอยตัดก่ิงแขนงออกในระดับต่ํากว่า 2 เมตร ให้เหลือก่ิงกระโดงก่ิงเดียว  

ส่วนกรณีก่ิงแขนงท่ีเหลืออยู่แตกเป็นจํานวนมาก ควรตัดเล้ียงให้เหลือประมาณ 3-4 ก่ิงใน
ทิศทางท่ีสมดุลกัน ในการตัดแต่งก่ิงแขนงควรตัดเม่ือต้นยางอายุ 1-2 ปี ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดู
ฝน ตัดให้ชิดลําต้นด้วยกรรไกรตัดแต่งก่ิงท่ีคม และอย่าโน้มต้นยางลงมาเพ่ือตัดแต่งก่ิง เพราะจะทําให้
ต้นยางเปลือกแตก น้ํายางไหลหรือหักได้ หลังจากตัดก่ิงแล้วให้ใช้ปูนขาวหรือปูนแดง หรือสีน้ํามันทา
บริเวณรอยแผลท่ีตัด เพ่ือป้องกันเช้ือราเข้าทางบาดแผลและควรนําก่ิงท่ีตัดท้ิงออกไปนอกสวน เพ่ือ
ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของโรคแมลง หรือสัตว์ต่างๆ 

5. การสร้างทรงพุ่ม 

ในกรณีท่ีต้นยางไม่แตกก่ิง ไม่ควรใช้วิธีตัดยอด แต่แนะนําให้ทําการสร้างทรงพุ่ม เนื่องจาก 
การสร้างทรงพุ่มเป็นวิธีกระตุ้นให้ต้นยางอ่อนแตกก่ิงเร็วกว่าปกติ การสร้างทรงพุ่มควรทําท่ีระดับ
ความสูง 2-2.5 เมตร โดยการคลุมยอดหรือสวมยอด หรือใช้วิธีรวบใบ ประมาณ 3-4 สัปดาห์ จะมีตา
ก่ิงแขนงผลิออกมา แต่ถ้าต้นยางสูงเกิน 2.5 เมตรให้ใช้วิธีคว่ันท่ีระดับความสูงประมาณ 2.2 เมตร 
หลังจากคว่ันแล้วประมาณ 2 1/2 เดือน จะมีก่ิงแขนงเกิดขึ้น การตัดแต่งก่ิงและการสร้างทรงพุ่ม 
นอกจากเป็นการเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับกรีดยางแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีใบรวมให้มากขึ้นอีกด้วย การ
สังเคราะห์แสงเพ่ือปรุงอาหารจึงมากขึ้น เป็นผลให้ขนาดลําต้นเพ่ิมขึ้นและเปิดกรีดได้เร็วขึ้น  

6. การทําแนวป้องกันไฟ  

- ขุดถากวัชพืชและเก็บเศษซากเหลือของพืชออกให้หมด เป็นแนวกว้างไม่ต่ํากว่า 3 เมตร 
รอบบริเวณสวน  

- ปราบวัชพืชบริเวณแถวยางและระหว่างแถวยางก่อนเข้าหน้าแล้ง  
- กรณีต้นยางท่ีถูกไฟไหม้เล็กน้อย แนะนําให้ใช้ปูนขาวทาลําต้นทันที เพ่ือป้องกันความร้อน

จากแสงแดด โรค และแมลงท่ีอาจเข้าทําลายได ้ 
- ถ้าต้นยางในสวนได้รับความเสียหายจากไฟไหม้เป็นจํานวนมาก จนไม่อาจรักษาหน้ายางได้

เกินร้อยละ 40 ของแปลง ควรจะทําการปลูกใหม่ท้ังแปลง  
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7. การป้องกันรอยไหม้จากแสงแดด  

- ต้นยางท่ีปลูกในเขตแห้งแล้งมักปรากฏรอยไหม้จากแสงแดด ซ่ึงเกิดจากการท่ีเนื้อเยื่อส่วน
รับแสงแดดเป็นเวลานานติดต่อกัน จนเซลล์เนื้อเยื่อเสียหาย ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได ้ 

- ก่อนเข้าช่วงฤดูแล้งควรใช้ปูนขาวทาบริเวณโคนต้น เพ่ือป้องกันความรุนแรงของแสงแดด
ในช่วงฤดูแล้ง  

 

8. การไถพรวนกําจัดวัชพืช 

การไถพรวนเพ่ือกําจัดวัชพืชระหว่างแถวยาง ไถได้แต่ควรไถในช่วงยางอายุ 2-3 ปี และไถให้
ห่างจากแถวยางประมาณ 1.-1.5 เมตร ไถลึก 15 เซนติเมตร ถ้าไถกับต้นยางอายุมากกว่า 3 ปี จะตัด
รากยาง มีผลกระทบกับต้นยาง 
 ท่ีกล่าวมาท้ังหมดเป็นวิธีการดูแลรักษาสวนยางพาราเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของต้นยางเบ้ืองต้น 
  

สุขลักษณะและความสะอาด  

1. กําจัดวัชพืชเพ่ือไม่ให้แย่งน้ําอาหารของต้นยาง หรือเป็นแหล่งอาศัยของโรค แมลง หรือ
สัตว์มีพิษอ่ืนๆ  

2. หลังการตัดแต่งก่ิงควรนําก่ิงท่ีตัดท้ิงออกไปนอกสวนหรือทําลาย 
3. เศษวัสดุ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้งานในสวนแล้วควรกําจัดหรือทําลายให้ถูกวิธี 

  4. อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต้องทําความสะอาด และเก็บให้เรียบร้อยหลังการใช้งาน หากชํารุดควร
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพด ีพร้อมจะใช้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
  5. เก็บรักษาปุ๋ย สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช ไว้ในท่ีปลอดภัย ห่างไกลจากอาหาร  
แหล่งน้ํา ท่ีอยู่อาศัย และสัตว์เล้ียง 

6. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ รวมท้ังโรงเรือนหรือโรงงาน ท่ีใช้ในการผลิต แปรรูปยาง 
ได้แก่ มีดกรีดยาง ถังเก็บน้ํายาง ตะกง จักรรีด เคร่ืองใช้อ่ืนๆ จะต้องทําความสะอาดก่อน และหลัง
การใช้เก็บให้เรียบร้อย ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพด ีใช้ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการเก็บยางแผ่นอย่าง
ถูกวิธี เพ่ือรอจําหน่าย  
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การเสริมรายได้ในสวนยาง 

  การเสริมรายได้สามารถดําเนินการได้โดยปลูกพืช หรือเล้ียงสัตว์ระหว่างแถวยางตั้งแต่เร่ิม
ปลูกไปจนถึงโค่นยาง มีหลายประเภท 

  1 การปลูกพืชเสริมรายได้ในช่วงยางอายุไม่เกิน 3 ปี 

 - พืชล้มลุก เช่น สับปะรด ข้าวไร่ ข้าวโพดหวาน กล้วย หญ้ารูซ่ีโคไร เป็นต้น ควรปลูกห่าง
จากแถวยางไม่ต่ํากว่า 1.5 เมตร 

 - กล้วยและมะละกอ แนะนําให้ปลูก 1-2 แถว และห่างจากแถวยางประมาณ 2.5 เมตร 
 - ควรใส่ปุ๋ยบํารุงตามชนิดพืชท่ีปลูก 
 - ควรปลูกพืชล้มลุกในระบบหมุนเวียน 
 - พืชท่ีไม่แนะนํา ได้แก่ มันสําปะหลัง อ้อย ละหุ่ง 

 

การกรีดยาง 
 

   

 

 

การกรีด คือ การนําผลผลิตน้ํายางออกมาจากต้นยาง เจ้าของสวนยางควรศึกษาและวิธีการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซ่ึงจะทําให้ผลผลิตท่ีมากแบบยั่งยืน ไม่ทําให้ต้นยางเสียหาย มีอายุการกรีดนาน  
การเจริญเติบโตของต้นยางด ีขายไม้ได้ราคา เม่ือโค่นล้มเพ่ือปลูกแทนใหม่ แต่ปัญหาของการกรีดยาง 
คือยังมีเกษตรกรหลายรายท่ีนิยมใช้ระบบกรีดถี่ คือ กรีดทุกทุกวัน หรือกรีด 3-7 วัน หยุด 1 วัน อยู่ 
ซ่ึงทําให้ผลผลิตลดลง โดยเฉพาะต้นยางท่ีไม่ได้ขนาดเปิดกรีด ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า
ผลตอบแทนท่ีได้รับ ยางพันธ์ุดีไม่เหมือนยางพันธ์ุพ้ืนเมือง กรีดคร้ังหนึ่งน้ํายางออกมากกว่ายางพันธ์ุ
พ้ืนเมืองประมาณ 1-3 เท่า ฉะนั้นการจะกรีดยางพันธุ  ์ดีบ่อยคร้ังเหมือนกับการกรีดยางพ้ืนเมืองจึงทํา
ไม่ได ้จําเป็นต้องให้มีเวลาพัก มิฉะนั้นต้นยางจะเป็นโรคเปลือกแห้ง คือกรีดแล้วน้ํายางไม่ออก  
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การกรีดยางควรคํานึงถึง 
- โดยท่ัวไปต้นยางเปิดกรีดได  ้เม่ืออายุประมาณ 7 ปีคร่ึง ขนาดเส้นรอบต้นไม่ต่ํากว่า 50 

เซนติเมตร ความสูง 150 เซนติเมตร จากพ้ืนดิน 
- ต้นยางในสวนต้องมีขนาดเปิดกรีดได้มากกว่า 70 % ของยางท้ังหมด 
- เปิดกรีดคร่ึงลําต้นท่ีระดับความสูง 150 เซนติเมตร จากพ้ืนดิน รอยกรีดทํามุม 30 องศา

กับแนวระนาบ และเอียง จากซ้ายบน ลงมาขวาล่าง 
- ติดรางรองรับน้ํายาง ห่างจากรอยกรีดด้านหน้าลงมาประมาณ 30 เซนติเมตร และติดลวด 

รับถ้วยน้ํายาง ให้ห่าง จากราง รับน้ํายางลง มาประมาณ 10 เซนติเมตร 
- ถ้าไม่กรีดยางควรควํ่าถ้วยไว้เพ่ือไม่ให้ส่ิงสกปรก ตกลงไปใน ถ้วยรับน้ํายาง 
- หม่ันลับมีดกรีดยางให้คมอยู่เสมอ 
- หยุดกรีดในช่วงยางผลัดใบจนถึงใบท่ีผลิใหม่เป็นใบแก่ 

 การเก็บรวบรวมน้ํายาง 

 

  

 

ถังเก็บน้ํายางและถังรวมน้ํายาง เม่ือกรีดยางแล้วประมาณ ๓ ช่ัวโมง น้ํายางจะหยุดไหล (บาง
พันธ์ุ อาจจะยังไหลต่อไปอีก ๑-๒ ช่ัวโมง) จึงใช้ถังหูห้ิวขนาดท่ีจะห้ิวไปได้ เช่น ขนาดจุ ๑๐-๑๕ 
ลิตร เม่ือเก็บน้ํายางเต็มแล้วก็เอาไปเทรวมไว้ในถังรวม ซ่ึงมีหลายรูปหลายแบบ แล้วแต่ความสะดวก
ในการขนส่งเป็นสวนๆ ไป บางสวนทําเป็นถังสังกะสีหรืออะลูมิเนียมให้เหมาะท่ีจะวางท้ายรถจักรยาน
หรือรถจักรยานยนต์ได้และบางรายก็ทําให้ปากแคบ จะได้ไม่กระฉอก ถ้าสวนยางขนาดใหญ่ จะใช้
รถยนต์บรรทุกมาลําเลียงเอาไป โดยเทรวมลงในถังใหญ่ ซ่ึงมีรูปร่างคล้ายถังท่ีใช้ในรถยนต์บรรทุก
น้ํามัน 

น้ํายางท้ังหมดนี้มีสภาพเป็นน้ําและเสียได้เร็ว จําเป็นต้องรีบส่งไปยังโรงงาน เพ่ือทําเป็นยาง
ชนิดต่าง ๆ ออกจําหน่ายต่อไป 
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 ข้อสําคัญในการกรีดเอาน้ํายาง ตั้งแต่การกรีดยาง ถ้วยยาง ถังเก็บน้ํายาง ถังรวมน้ํายาง 
ทุกๆ ขั้นตอนจะต้องรักษาความสะอาดอย่างดีท่ีสุด ไม่ให้สกปรก และไม่ให้มีผงลงไปในน้ํายาง เพ่ือว่า
ยางท่ีทําออกมาจะได้จําหน่ายได้ในราคาด ี

การซ้ือ-ขายน้ํายางสด 

การปลูกสร้างสวนยางในอดีตชาวสวนยางต้องแปรรูปน้ํายางเป็นยางแผ่นจึงจะขายได้ แต่
ปัจจุบันตลาดน้ํายางสดมีการขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากน้ํายางสดสามารถแปรรูปเป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางหลายประเภท อาทิ น้ํายางข้น ยางแท่ง ยางแผ่น 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากน้ํายางข้น ได้แก่ ถุงมือแพทย์ ถุงยางอนามัย ลูกโป่ง หัวนมสําหรับทารก ท่ีนอน 
หมอน ตุ๊กตาฟองน้ํา ตุ๊กตายาง หุ่นการศึกษา กาวน้ํายาว กาวผสมซีเมนต์ ท่อยาง เป็นต้น ทําให้
ชาวสวนยางมีทางเลือกในการขายผลผลิตมากขึ้น  

สําหรับการขายน้ํายางสดช่วยชาวสวนยางในด้านการลดต้นทุนและประหยัดเวลาได้มาก โดย
ขายเป็นน้ํายางสดได้โดยตรง ทําให้ตลาดน้ํายางสดขยายตัวมากขึ้น ขณะท่ีปัจจุบันประเทศไทยขยาย
พ้ืนท่ีปลูกยางไปยังแหล่งใหม่ บางส่วนของภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น ก็ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ตลาดน้ํายางสดมีการขยายตัวมากขึ้น และชาวสวนยางส่วนใหญ่ก็มี
ความคุ้นเคยกับการขายน้ํายางสดเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนยางในพ้ืนท่ีปลูกยางเดิม แต่
เกิดความแคลงใจและไม่ม่ันใจในการคิดราคาของผู้ซ้ือ กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซ้ือ-ขาย 
ขณะท่ีสวนยางในพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่เร่ิมมีผลผลิตและจะมีผลผลิตเต็มท่ีในอีก 4-5 ปีข้างหน้า เพ่ือป้อน
โรงงานอุตสาหกรรมยางและโรงงานแปรรูปยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงขณะนี้มีบริษัทเอกชน
หลายบริษัทท่ีรับซ้ือน้ํายางสดและยางแผ่นในจังหวัดอุดรธานีและหนองคายเพ่ือรองรับผลผลิตแล้ว 
โดยมีพ่อค้ารับซ้ือตามจุดรวบรวมน้ํายางต่างๆ ดังนั้นชาวสวนยางจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การซ้ือ-ขายน้ํายางสด การเก็บรักษาสภาพน้ํายาง และการหาปริมาณเนื้อยางแห้ง เพ่ือนํามาใช้คิด
ราคาในการขายน้ํายางสด น้ํายางสดจากต้นยาง จะคงสภาพเป็นของเหลวอยู่ได้ไม่เกิน 3 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นจะเร่ิมจับตัวเป็นเม็ดพริก เรียกว่า น้ํายางบูด อันเนื่องจากจุลินทรีย์ในอากาศ เข้าปะปน
ในน้ํายาง เกิดความเป็นกรด เป็นเหตุให้น้ํายางเสียสภาพก่อนนําไปแปรรูป ดังนั้นเพ่ือป้องกันน้ํายาง
จับตัวก่อนนําออกขาย จึงต้องรักษาสภาพน้ํายางโดยการเติมสารเคมี สําหรับสารเคมีป้องกันน้ํายาง
จับตัวท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ แอมโมเนีย และโซเดียมซัลไฟท์ ชาวสวนยางสามารถเลือกใช้
ได้ตามความสะดวก มีวิธีการเตรียมและการใช้ ดังนี ้ 

วิธีที่ 1. แอมโมเนีย มีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ ไม่มีสี มีกล่ินฉุนจัด เป็นอันตรายต่อ
ผิวหนังและประสาทตาละลายได้ท้ังในน้ํา แอลกอฮอล์ และอีเธอร์ ในท้องตลาดมีจําหน่าย 2 แบบ 
เป็นก๊าซและสารละลาย มีความเข้มข้นของแอมโมเนียประมาณ 30% ก่อนนํามาใช้ต้องทําให้เจือจาง 
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ให้ได้แอมโมเนียเข้มข้นประมาณ 2% โดยใช้แอมโมเนียชนิดสารละลาย 30% จํานวน 3 กิโลกรัมผสม
น้ํา 50 ลิตร หรือลดลงตามส่วนท่ีจําเป็นต้องใช้ ใช้แอมโมเนียเข้มข้น 2% ท่ีเตรียมได้จํานวน 10 ซีซี 
ต่อน้ํายางสด 1 ลิตร หากปริมาณน้ํายาสดมากกว่านี้ก็เพ่ิมสารละลายแอมโมเนียตามสัดส่วน  

วิธีที่ 2. โซเดียมซัลไฟท ์ มีลักษณะเป็นผงหรือผลึกสีขาว รสเค็มเหมือนเกลือ มีกล่ินกํามะถัน 
ละลายในน้ํา ในท้องตลาดมีจําหน่ายเป็นผงสีขาวบรรจุในภาชนะมีฝาปิด วิธีใช้โดยโซเดียมซัลไฟท์ 2 
ช้อนแกง ผสมน้ําคร่ึงลิตรแล้วนําส่วนผสมนี้ใส่ในถังรวมน้ํายางโดยใช้โซเดียมซัลไฟท์ท่ีผสมน้ําแล้ว 1 
ส่วนต่อน้ํายาง 64 ส่วนโดยน้ําหนัก ระมัดระวังอย่าใส่โซเดียมซัลไฟท์ในถังท่ีทําด้วยโลหะและอย่าใส่
ในปริมาณมากเกินไปเพราะจะทําให้น้ํายางเหนียวเหนอะหนะ 

นอกจากใช้สารเคมีเพ่ือรักษาสภาพน้ํายางสดให้อยู่นานแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนท่ีมีส่วนสําคัญ
เพ่ือให้น้ํายางคงสภาพอยู่ได้นาน คือ การรักษาความสะอาด เช่น ถ้วยรองรับน้ํายาง ถังเก็บน้ํายาง 
และมีดกรีดยางจะต้องสะอาด อย่าให้เปลือกยาง ใบไม้ ดิน หรือทรายปะปนในน้ํายาง ควรรวบรวมน้ํา
ยางและเติมสารเคมีรักษาสภาพน้ํายางโดยเร็วท่ีสุด 
 

การซ้ือ-ขายน้ํายางสด จะมีการหาปริมาณเนื้อยางแห้งเพ่ือผู้ซ้ือสามารถคํานวณเงินให้กับผู้ขายได ้
การหาปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ํายางสดจะเปล่ียนแปลงไปตาม

ฤดูกาล สภาพอากาศ สภาพดิน พันธ์ุยาง ตัวกระตุ้น และระบบกรีด ตามปกติน้ํายางจะมีปริมาณเนื้อ
ยางแห้งอยู่ระหว่าง 20-45% แต่โดยเฉล่ียจะอยู่ท่ีประมาณ 35% การหาปริมาณเนื้อยางแห้งท่ีนิยมใน
ปัจจุบัน มี 2 วิธี คือ การวัดจากเมโทรแลค และโดยการช่ัง  

วิธีที่ 1 การหาปริมาณเนื้อยางแห้งโดยวัดจากเมโทรแลค วิธีนี้ต้องใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่าเม
โทรแลค และกระบอกตวงโดยนําน้ํายางสด 1 ส่วนผสมน้ํา 2 ส่วน เทลงในกระบอกตวงจนน้ํายางล้น
กระบอกแล้วเป่าฟองบนผิวเหนือกระบอกตวงออก ค่อยๆ จุ่มก้านเมโทรแลคลงไปจนหยุดนิ่งแล้วอ่าน
ค่าบนก้านเมโทรแลค กดเมโทรแลคลงไปอีกคร้ังหนึ่งจนลอยตัวขึ้นมาและหยุดนิ่ง อ่านค่าซํ้าอีกคร้ัง 
แล้วจึงใช้ค่าเฉล่ียท่ีอ่านได้ท้ังสองคร้ังคูณด้วย 3 ผลคูณท่ีได้คือปริมาณเนื้อยางแห้ง มีหน่วยเป็นกรัม
ต่อลิตร ตัวอย่างเช่น ได้ค่าเฉล่ีย 100 คูณด้วย 3 ได้ผลลัพธ์ 300 แสดงว่าในน้ํายาง 1 ลิตร มีปริมาณ
เนื้อยางแห้ง 300 กรัม จึงนําปริมาณเนื้อยางแห้งไปคูณจํานวนน้ํายางสดท่ีนํามาขาย เช่น 80 ลิตร 
ผลลัพธ์ได้ 24,000 กรัม หรือ 24 กิโลกรัม นั่นคือน้ํายางสด 80 ลิตร มีปริมาณเนื้อยางแห้ง 24 
กิโลกรัม นําปริมาณเนื้อยางแห้งคูณด้วยราคาน้ํายางสดจะได้เป็นจํานวนเงิน การหาปริมาณเนื้อยาง
แห้งโดยวัดจากเมโทรแลค เป็นวิธีท่ีนิยมใช้ตามจุดรวมน้ํายาง ซ่ึงสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ขายในทันที 
เป็นวิธีท่ีง่ายสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีความคลาดเคล่ือนค่อนข้างสูง 
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วิธีที่ 2 การหาปริมาณเนื้อยางแห้งโดยการช่ัง โดยตักน้ํายางสดใส่ถ้วยอลูมิเนียม ช่ังด้วย
เคร่ืองช่ังละเอียดให้ได้น้ําหนัก 50 กรัม จับตัวด้วยกรดอะซิติคเข้มข้น 2% เม่ือยางจับตัวดี นําไปรีดให้
มีความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ล้างด้วยน้ําให้สะอาด 2-3 คร้ัง นําแผ่นยางอบให้แห้งในตู้อบอุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียสประมาณ 16 ช่ัวโมง ปล่อยให้เย็นในโถแก้วสุญญากาศท่ีมีสารดูดความช้ืนประมาณ 
15 นาที นําตัวอย่างยางท่ีแห้งแล้ว ช่ังด้วยเคร่ืองช่ังชนิดละเอียด ได้เท่าไหร่คูณด้วย 2 ผลลัพธ์ทีได้คือ 
เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง ตัวอย่างเช่นได้ 15 กรัม คูณด้วย 2 ผลลัพธ์ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ นําเปอร์เซ็นต์
เนื้อยางแห้ง คูณจํานวนน้ํายางสดท่ีนํามาขาย เช่น 60 กิโลกรัม หารด้วย 100 ผลลัพธ์ได้ 18 กิโลกรัม 
แสดงว่าน้ํายางสด 60 กิโลกรัมมีปริมาณเนื้อยางแห้ง 18 กิโลกรัม การหาปริมาณเนื้อยางแห้งโดยการ
ช่ัง ให้ค่าท่ีแม่นยําแต่ใช้เวลานานกว่าจะทราบผล  

อย่างไรก็ดีชาวสวนยางท่ีนําน้ํายางสดมาขายมักเกิดความไม่ม่ันใจว่าการหาปริมาณเนื้อยาง
แห้งของผู้รับซ้ือจะถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ ขณะเดียวกันชาวสวนยางท่ีนําน้ํายางสดไปขาย ก็ไม่ควร
เติมส่ิงเจือปนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีโรงงานกําหนดลงไปในน้ํายางสด เพ่ือหวังผลประโยชน์อ่ืน ซ่ึงจะทํา
ให้เกิดผลเสียต่อน้ํายางและโรงงานผู้ซ้ือ และท้ายท่ีสุดผลร้ายจะกลับมาอยู่ท่ีชาวสวนยาง ดังนั้นการ
ดําเนินธุรกิจซ้ือ-ขายน้ํายางสดให้เป็นไปด้วยด ีจึงอยู่ท่ีความซ่ือสัตย์และความจริงใจต่อกันท้ังสองฝ่าย 

การทํายางแผ่นคุณภาพด ี
 

  

 

ยางแผ่นจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการผลิต ราคายางในท้องตลาดก็แตกต่างกันไปตาม
คุณภาพของแผ่นยาง ถ้าหากเกษตรกรเจ้าของสวนยางสามารถผลิตยางแผ่นคุณภาพดีออกจําหน่าย ก็
จะได้ราคาสูงกว่ายางแผ่นท่ีมีคุณภาพต่ํา 
  การทํายางแผ่นช้ันดีนั้นมีหลักการง่ายๆ คือ ทํายางให้สะอาด รีดยางแผ่นให้บาง สีของแผ่นยาง
สมํ่าเสมอ มีขนาดมาตรฐาน ใช้น้ําและน้ํากรดถูกส่วน ซ่ึงมีอุปกรณ์ วิธีการและขั้นตอนการทํา
ดังต่อไปนี้ 
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อุปกรณ์ที่จําเป็นในการทํายางแผ่น 
1. เคร่ืองกรองลวดเบอร์ 40 และ 60 
2. ตะกง 
3. ถังสําหรับใส่น้ํายางและน้ํา 
4. โต๊ะนวดยาง 
5. เคร่ืองรีดชนิดล่ืนและชนิดดอก 
6. โรงเรือนหรือเพิงอย่างง่าย ๆ 
7. กระป๋องตวงน้ํายางและน้ํา 
8. ใบพายสําหรับกวนน้ํายาง 
9. ภาชนะผสมน้ํากรด 

วิธีการและข้ันตอนการทํายางแผ่นช้ันด ี

1. การเก็บรวบรวมน้ํายางใส่ถังเก็บน้ํายางท่ีมีฝาปิด เพ่ือป้องกันมิให้น้ํายางกระฉอกใน
ระหว่างนําไปยังโรงทํายางแผ่น 

2. กรองน้ํายางด้วยเคร่ืองกรองลวด เบอร์ 40 และ 60 เพ่ือเอาส่ิงสกปรกออก โดยวางเคร่ือง
กรองซ้อนกัน 2 ช้ัน เบอร์ 40 ไว้ข้างบน และเบอร์ 60 ไว้ข้างล่าง 
  3. ตวงน้ํายางท่ีกรองแล้ว ใส่ในตะกงท่ีสะอาดตะกงละ 3 ลิตร เติมน้ําสะอาดลงในตะกงท่ีใส่น้ํายาง
ไว้แล้วตะกงละ 2 ลิตร จะได้อัตราส่วนผสม ระหว่างน้ํายางกับน้ําในอัตรา 3 ต่อ 2 (อัตราส่วนผสม
อาจเปล่ียนแปลงได ้ถ้าหากน้ํายางเจือจางบ้างแล้ว เช่น กรณีท่ีฝนตกขณะเก็บน้ํายางหรือจากเหตุอ่ืน) 

4. เตรียมน้ํากรดโดยใช้กรด ฟอร์มิก ชนิดความเข้มข้น 90 % ซ่ึงมีคุณสมบัติแตกต่างจาก
กรดชนิดอ่ืน คือ ไม่มีสี มีกล่ินฉุนจัด หากสูดดมจะแสบจมูกอย่างรุนแรงและละลายน้ําได้ดีมาก 
การผสมกรดฟอร์มิก เพ่ือให้ยางแผ่นแข็งตัวในเวลา 30 – 45 นาที ควรผสมกรดฟอร์มิกในอัตราส่วน 
2 ช้อนแกงผสมน้ําสะอาด 3 กระป๋องนม แล้วกวนให้เข้ากัน โดยใช้กรดเทใส่น้ํา และควรใช้ภาชนะท่ี
เป็นกระเบ้ีองเคลือบหรือแกลลอนพลาสติกในการผสม 

5. ก่อนใส่น้ํากรดให้ใช้ใบพายกวนน้ํายางในตะกงสัก 1 – 2 เท่ียว แล้วตวงน้ํากรดท่ีผสมแล้ว 
1 กระป๋องนม เทลงในน้ํายางให้ท่ัวตะกง ขณะท่ีเทน้ํากรดท่ีผสมแล้วใช้ใบพายกวนน้ํายางไปมา
ประมาณ 6 เท่ียว 
  6. ขณะกวนน้ํายางจะมีฟองเกิดขึ้น ใช้ใบพายกวาดฟองออกจากตะกงให้หมด เก็บรวบรวม
ใส่ภาชนะไว้ขายเป็นเศษยางช้ันดีฟองน้ํายางถ้าไม่กวาดออก เม่ือนํายางไปรมควันจะทําให้เห็นรอยจุด
อากาศในแผ่นยาง ทําให้มาตรฐานคุณภาพยางต่ําลงกว่าท่ีควรจะเป็น 

7. ควรใช้แผ่นสังกะสี หรือวัสดุใดก็ได้ปิดตะกงเพ่ือป้องกันมิให้ฝุ่นละออง หรือส่ิงสกปรกตก
ลงไปในน้ํายางท่ีกําลังจับตัว ท้ิงไว้ประมาณ 30 – 45 นาที 
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8. เม่ือยางจับตัวแล้วก่อนน้ําไปนวด ควรรินน้ําสะอาดหล่อไว้ทุกตะกง เพ่ือสะดวกในการเท
แท่งยางออกจากตะกง การนวดยางควรนวดแผ่นยางบนโต๊ะท่ีสะอาด ซ่ีงปูด้วยอะลูมิเนียมหรือแผ่น
สังกะสี นวดด้วยมือหรือไม้กรมแล้วแต่ถนัด หรือปัจจุบันมีเคร่ืองสําหรับนวดยาง 

9. นํายางแผ่นท่ีนวดแล้ว เข้าเคร่ืองรีดล่ืน 3 – 4 คร้ัง ให้บางประมาณ 3 – 4 มิลลิเมตร 
10. นําแผ่นยางเข้าเคร่ืองรีดดอก อีก 1 คร้ัง ให้เหลือความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร การรีด

ดอกจะช่วยให้แผ่นยางเม่ือวางซ้อนกันไม่ติดและแห้งเร็วขึ้นเม่ือนําไปรมควัน 
11. แผ่นยางท่ีรีดดอกแล้ว ควรล้างด้วยน้ําสะอาดเพ่ือล้างน้ํากรด และส่ิงสกปรกท่ีติดอยู่ตาม

ผิวของแผ่นยางออกให้หมด  
  12. นํามาผ่ึงไว้ในท่ีร่มไม่ควรนําออกไปผ่ึงหรือตากไว้กลางแดดเพราะจะทําให้ยางแผ่นเส่ือม
คุณภาพได้งาย อย่าวางแผ่นยางบนพ้ืน หรือพาดแผ่นยางในท่ีท่ีมีฝุ่น หรือถูกส่ิงสกปรกได้ง่าย 

13. หลังจากผ่ึงยางแผ่นไว้ประมาณ 6 ช่ัวโมง ก็เก็บรวบรวมยางแผ่น โดยพาดไว้บนราวใน 
โรงเรือนเพ่ือรอจําหน่าย 
 

ปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้การปลูกสร้างสวนยางประสบผลสําเร็จ 
 

หลังจากปลูกยางแล้ว ยางจะให้ผลผลิตสูงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการจัดการและการปฏิบัติดูแล
บํารุงรักษา สวนยางเป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให้การปลูกสร้างสวนยางประสบ
ผลสําเร็จและให้ ผลผลิตสูงได้ เช่น การใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องถูกวิธีในอัตราและเวลาตามคําแนะนําของ
สถาบันวิจัยยาง การตัดแต่งก่ิงในช่วงปีท่ี 1-2 เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีกรีด และปล่อยให้ต้นยางสร้างทรงพุ่ม
ต่อไปโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ เกษตรกรควรหม่ันดูแลสวนยางไม่ให้มีวัชพืชขึ้นรก ด้วยการปลูกพืช
คลุมดินตระกูล ถั่ว เพ่ิมธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน หรือจะปลูกพืชแซมยางในช่วง 1-3 ปี ก็เป็นวิธีท่ี
ได้ผลดี ทําให้มีรายได้ก่อนเปิดกรีด หรือใช้วิธีถากรอบโคนต้นยาง หรือไถพรวนปีละ 2 คร้ัง โดยทํา
ในช่วงต้นฝนและปลายฤดูฝนก่อนการใส่ปุ๋ย จะทําให้ต้นยางได้ใช้ปุ๋ยอย่างเต็มท่ี พร้อมหม่ันตรวจตรา
ดูแลในเร่ืองโรคและแมลง เพ่ือหาวิธีป้องกันการระบาดเสียแต่เนิ่นๆ ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สวน
ยาง พอถึงช่วงฤดูแล้งควรคลุมโคนต้นยาง ก็ช่วยให้ยางรอดตายได้ หรือไม่ก็ทาปูนขาว หรือสีน้ํามัน
บริเวณโคนต้นยาง นอกจากจะป้องกันเปลือกไหม้จากแสงแดดได้แล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียน้ําของ
ต้นยางอีกด้วย 

หากเกษตรกรท่านใดคิดจะ ปลูกยาง ต้องมีความพร้อมท้ังในเร่ืองของการเลือกพ้ืนท่ีปลูก 
พันธ์ุยาง วิธีการปลูกท่ีถูกวิธี และหัวใจสําคัญของการปลูกยางก็คือ การปฏิบัติต่อต้นยางเป็นอย่างด ี
เช่ือว่าการปลูกสร้างสวนยางย่อมประสบผลสําเร็จและให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าอย่าง แน่นอน 
เกษตรกรท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ท่ี สถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900 โทร. (02) 579-7557-8 ต่อ 501,502 ได้ในเวลาราชการ 
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