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ไมยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกไดในเขตรอนชื้น มีช่ือทางพันธุศาสตรวา 
Hevea  braziliensis มีถ่ินกําเนิดบริเวณลุมน้ําอะเมซอน ประเทศบราซิล ตอมามีผูนําเมล็ดพันธุ
ยางพารามาปลูกท่ีประเทศสิงคโปร  พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) เปนผูนํายางพาราตน
แรกมาปลูกในประเทศไทย ท่ีอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เม่ือป พ.ศ. 2444  ตอมาเกษตรกรในภาคใต
นิยมปลูกยางพารากันมากข้ึน โดยระยะแรกใชเมล็ดปลูกเรียกยางพารารุนแรกวา “ยางพาราเดิม”  ตอมา
รัฐเห็นความสําคัญเกี่ยวกับยางพารา จึงไดตั้งสถาบันวิจัยยางขึ้น ทําการปรับปรุงพันธุ ทําใหยางพาราใน
ประเทศไทยปจจุบันเปน “ยางพันธุดี” 
  ยางพาราเปนพืชท่ีสามารถใชประโยชนไดในทุกสวนของลําตน วัตถุสําคัญท่ีทําให
ยางพารากลายเปนพืชเศรษฐกิจคือน้ํายาง (Latex) เปนสาร ไฮโดรคารบอนมหัศจรรยท่ีมีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวหลายประการ เชน มีความยืดหยุน(Elastic)  กันน้ําร่ัวได(Water prove) ตานทานตอแรง
ดึง(Tension)ไดดี เปนตน จึงมีผูนําไปเปนวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม  เนื้อไมใชทําเปนไมกอสราง 
เปนเคร่ืองเรือนราคาแพง จนไดช่ือวา  “ไมสักขาว” (White  Teak)  ทําไมอัด  ไมช้ินสับ เศษไม
ปลายไมนํามาเผาถาน หรือไมฟนท่ีใหความรอนสูง  ใบยางพารา นํามาผลิตหัตถกรรมพ้ืนบาน ลูก
ยางพารานําไปผลิตเปนน้ํามันพืช เปนตน  นอกจากนี้การปลูกสวนยางพารายังมีผลดีตอการควบคุมความ
สมดุลทางธรรมชาติดวย เพราะยางพาราจะมีเรือนยอดปกคลุมผิวดินแทบท้ังป จะมีการผลัดใบปละ 1- 2 
สัปดาห ก็จะงอกใบใหมข้ึนทดแทน 
  ผลผลิตจากยางพารามีความสัมพันธตอการดํารงชีพของมนุษยโลกในการดํารงชีวิต
ประจําวัน ลองสํารวจตัวเองเม่ือแตงกายเรียบรอยจะพบกับผลผลิตยางพาราประกอบอยู เร่ิมจากรองเทา ตัว
รองเทาเอง หรือสวนประกอบของรองเทาเชน พื้นรองเทาหนัง ทําจากยางพารา ถุงเทา บางชนิดท่ีมีความ
ยืดหยุนสูงก็มาจากยางพารา กางเกงท้ังช้ันนอกและชั้นใน ชนิดท่ีเอวยืดไดก็มาจากยางพารา เส้ือยืดก็มาจาก
ยางพารา เปนตน เม่ือจะเดินทางมักเดินทางโดยรถยนต ก็มียางพาราเปนสวนประกอบ โดยเฉพาะรถยนตใช
ยางพาราเปนสวนประกอบถึง 80% กลับถึงบานพบกับยางรัดของก็เปนยางพารา เบาะนอนท่ีทําจาก
ยางพารากําลังเปนท่ีนิยมเพราะกันความรอนได ยางพารานอกจากจะมีบทบาทอยูบนพื้นโลกแลวยังมี
บทบาทถึงหวงอวกาศ บรรดาซีลตามขอตอของยานอวกาศ ก็ทําจากยางพาราทั้งส้ิน จนมีผูกลาววา  
“ Para  Cover The  Wold ” หรือ “ยางพาราครอบคลุมโลก” 
  อยางไรก็ตามการจะยึดอาชีพปลูกยางพาราก็เปนเร่ืองละเอียดออน เพราะจะมีการลงทุนท่ี
สูง ตองใชหลักวิชาการควบคุมตลอดชวงอายุของตนยางพารา คูมือการปลูก บํารุงรักษา และเก็บเก่ียว
ผลผลิตจากยางพารา ฉบับนี้ เปนการถายทอดเทคนิคตางๆในการปลูก การบํารุงรักษา ตลอดถึงการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตจากยางพารา 
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1. การคัดเลือกพ้ืนที่ 
 
การปลูกยางพาราจะตองคํานึงถึงสภาพพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร  สภาพดนิ  และสภาพภูมิอากาศ 

การคัดเลือกพื้นท่ีจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีตองคํานงึถึง เพราะเมื่อไดตัดสินใจทําการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีไปแลว
จะแกไขปรับปรุงไดยาก  

• สภาพพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร   พื้นที่ราบจะเปนพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด พื้นที่ติดถนนไม
เหมาะสมเพราะจะมีน้ําทวมขัง  การเตรียมพื้นท่ี การปลูกการบํารุงรักษาตลอดจนการเก็บเกีย่วผลผลิตจะทําได
งาย  ท่ีลาดเอียงหรือควนเขาก็สามารถปลูกยางพาราได แตไมควรจะมีความลาดเอียงเกิน 30 องศา  คาใชจาย
ในการดําเนินการจะสูงกวาพื้นท่ีราบ  และพื้นท่ีท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเล 600 เมตร  จะทําใหการเจริญเติบโต
ของตนยางลดลง 

• สภาพดนิ  ยางพาราสามารถขึ้นไดในดินแทบทุกประเภทที่สามารถขุดหลุมไดและดิน
ไมแนนจนเกนิไปที่รากยางพาราจะชอนไชไปได แมกระท่ังดินลูกรังกป็ลูกได แตสภาพของดินท่ีเหมาะสมคือ 
ดินรวน (Loam) ดินรวนปนทราย (Sandy loam) ดินเหนียวปนทราย (Sandy clay) ตามลําดับ  

• ดินเหลานี้ตองมีดินช้ันบนหนาไมต่ํากวา 50 ซ.ม.เพียงพอใหรากยางพาราแผกระจาย
ไปไดและมีระดับน้ําใตดินตํ่ากวาระดับผิวดินมากกวา 1 เมตร  คาความเปนกรด – ดาง หรือคา pH อยู
ระหวาง 4.5- 5.5 

• สภาพภูมิอากาศ ยางพาราชอบอากาศรอนช้ืนอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 30-35 องศา
เซลเซียส อากาศหนาวเย็นสุดไมควรต่ํากวา 10 องศาเซลเซียสเกินกวา 1 สัปดาหในหน่ึงปเพราะจะทําให
ระบบรากถูกทําลายได และชวงอากาศรอนสุดไมควรเกิน 40 องศาเซลเซียสเกินกวา 2 สัปดาหในหน่ึงป  
เพราะจะทําใหยางพาราท้ิงใบกอนกําหนดได   
            ปจจัยสภาพอากาศท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการปลูกยางพาราคือ ปริมาณน้ําฝน ตองมี
ปริมาณนํ้าฝนไมนอยกวา 1,250. ม.ม./ป   และมีจํานวนวันท่ีฝนตก 120 – 150 วันตอป  ชวงการ
กระจายของน้ําฝน (Duration) ตองสมํ่าเสมอดวย  ปริมาณนํ้าฝนท่ีนอยกวานี้ก็สามารถปลูกยางพาราไดแต
จะมีผลกระทบตอปริมาณน้ํายางพาราในอนาคต น้ํายางพาราดิบตองอาศัยปริมาณน้ําในดินชักนําใหไหลสู
ภาชนะรองรับ ถาปริมาณน้ําในดินมีนอยน้ํายางสดจะเขมขนเกินไปจนไมสามารถไหลออกจากทอน้ํายางได
สะดวก ผลผลิตน้ํายางจะไดนอยกวาท่ีควรจะเปน 

• ทิศทางของลมมรสุม ก็เปนปจจัยสําคัญในการคัดเลือกพื้นท่ีเชนกันโดยเฉพาะในพื้นท่ี
ควนเขาหรือพื้นท่ีลาดเท ลมมรสุมสําคัญในประเทศไทยมีสองชนิดคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดจากทะเล
อันดามันเขาสูประเทศไทยในชวงเดือนเมษายน-กันยายน ทุกป แนวการพัดจะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใตสูทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมนี้จะนําความชุมช้ืนมาสูแผนดินเกิดฝนตกกระจายท่ัวพื้นท่ีประเทศไทย   
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ลมมรสุมอีกหนึ่งชนิดคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากประเทศจีนมุงสูมหาสมุทรอินเดีย ระหวาง
เดือนตุลาคม-มกราคม ลมชนิดนี้นําความแหงแลง หนาวเย็นสูประเทศไทย จะมีฝนตกไดบางในภาคตะวันออก
และภาคใตฝงตะวันออก 
  การเลือกพื้นท่ีลาดเทเพ่ือหลีกเล่ียงลมมรสุมท้ังสองชนิดนี้ ตองพิจารณาถึง   ดานลาดเอียง 
(Aspect) ของพื้นท่ีตองไมหันรับทิศทางลม เพราะลมมรสุมท้ังสองชนิดนี้จะมีความรุนแรงของลมมากจะ
ทําใหตนยางพาราโคนลมได  แตถาจําเปนตองเลือกพื้นท่ีท่ีมีดานลาดเอียง (Aspect) ของพื้นท่ีตามทิศทาง
ลมก็ตองพิจารณาถึงชนิดพันธุยางพาราท่ีจะนํามาปลูก  จะตองมีความทนทานตอสภาพลมแรงได 

• ขนาดของพ้ืนท่ี  ตองนํามาคํานึงเชนกัน เพราะการลงทุนปลูกสรางสวนยางพาราลงทุน
จะสูง การลงทุนมิไดเสร็จส้ินในวันเดียวตองมีการดูแลจนครบครอบตัดฟน หากพ้ืนท่ีนอยเกินไปคาใชจาย
บริหารจะสูง  หากเปนพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีจะปลูกและดูแลเองก็ควรมีพื้นที่อยางนอย 10 ไร แตหากเปนสวน
ปาเอกชนหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีคาใชจายบริหารขนาดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอหน่ึงหนวยประมาณ  300 – 
500  ไร  ท้ังนี้ควรจะตรวจสอบปจจัยตางๆวาอยูในหลักเกณฑการปลูกยางในขอใดดังตอไปนี้  หากปจจัย
ตางๆ อยูในเกณฑ L3 จะมีผลใหยางพาราเติบโตและผลผลิตไมเปนไปตามมาตรฐานไมคุมกับการลงทุน 

ปจจัยทางภูมิอากาศ 
         L1         L2                   L3 

ปริมาณนํ้าฝน       > 1700 1200 – 1700 < 1200  
 Growing Period > 10        7 – 10   < 7 
 Temp เฉล่ีย  > 22      18 – 22  < 18 

สูงสุดเฉล่ีย  > 27      22 – 27  < 22  
ต่ําสุดเฉล่ีย  > 18      14 – 18  < 14  

  ปจจัยทางดิน 
 Slope   < 20% 20 – 50 %  > 60% 

น้ําทวมยาง 2-5 ป 1 - 2 วัน 2 – 10 วัน  10 – 20 วัน  
น้ําทวมยาง > 5 ป 2  - 10 วัน 10 – 20 วัน  > 20 วัน  

 การระบายนํ้า  ดี,ปานกลาง คอนขางเลว  เลว 
เนื้อดิน   fs,sc,cl ls,lcs   clay,sand  

 % หินกรวด  < 35% 35 – 55 %  > 55% 
หนาดินลึก  > 100 ซม. < 100 ซม.  < 50 ซม.  

 Base Saturation < 50% > 50 – 80%           ? 
 OM %   > 1.2%  ?       ? 
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• ปจจัยอ่ืนๆประกอบการคัดเลือกพื้นที่ท่ีควรคํานึงถึง คือ เสนทางคมนาคม แหลงแรงงาน 
และแหลงน้ํา  

พื้นท่ีท่ีอยูใกลเสนทางคมนาคม จะมีความสะดวกในการบริหารจัดการ การขนสงเคร่ืองมือ
เขาเตรียมพื้นท่ี ขนสงวัสดุปลูก  วัสดุบํารุงรักษาเขาแปลงปลูก ตลอดจนการขนสงผลผลิตในอนาคต    

แหลงแรงงาน ก็มีความจําเปนเชนกัน เพราะการปลูกและบํารุงรักษาตลอดจนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตใชแรงงานคนเปนหลัก 
    แหลงน้ําก็มีความจําเปนไมยิ่งหยอนเพราะนอกจากชวยรักษาความชุมช้ืนใหแกแปลงปลูก
แลว ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จําเปนตองใชน้ําจํานวนมาก 
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2. การเตรียมพ้ืนที่ 
  

เม่ือคัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการไดแลวข้ันตอนสําคัญข้ันตอนตอไปคือการเตรียมพื้นท่ี ท่ีตอง
ดําเนินการโดยประณีต(Intensive) การเตรียมพื้นท่ีคือการกําจัดวัชพืช ท่ีข้ึนอยูในพ้ืนท่ีออกไป โดยการถอน
ราก ถอนตอ กําจัดเศษวัชพืชตกคางออกใหหมดส้ิน  ทําการไถดวยรถแทรกเตอรลอยาง โดยไถบุกเบิกดวยผาน 
3 และไถพรวนดวยผาน 7 ซ่ึงหากเตรียมพื้นท่ีไดดีการดําเนินงานในข้ันตอนตอไปก็จะสะดวกส้ินเปลือง
คาใชจายนอย จะเตรียมพื้นท่ีชวงไหนจะตองคํานึงถึงฤดูกาลดวย ในชวงท่ีฝนตกซ่ึงพรอมจะปลูก จะตอง
เตรียมพื้นท่ีใหเสร็จกอนฝนจะตกประมาณ 1 สัปดาห  หากเตรียมพื้นท่ีเสร็จไวนานมากจะมีปญหาวัชพืชงอก
ใหม  หากเตรียมพื้นท่ีลาชาจะสรางปญหาปลูกไมทันและคาใชจายจะสูงข้ึนสูญเสียโอกาสของการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในอนาคต ชวงเวลาท่ีเหมาะสมควรดําเนินการระหวางเดือนมกราคม-เมษายน ในกรณีพื้นท่ีมากวา 
100  ไร   หากพื้นท่ีนอยกวา 100  ไร  ควรดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับฤดู
ฝนของแตละทองท่ีดวย 
  วิธีการเตรียมพื้นท่ีมี 3 วิธี คือเตรียมพื้นท่ีดวยแรงงาน  เคร่ืองจักรกล  และสารเคมี  การจะ
เตรียมพื้นท่ีดวยวิธีไหนจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆดวย ปจจัยท่ีควรคํานึงถึงท่ีสําคัญคือ สภาพของพื้นท่ี 
ลักษณะของวัชพืช ขนาดของพื้นท่ี ชวงเวลาของการเตรียมพื้นท่ีหรือแมแตทุนรอนของเจาของพื้นท่ี     เปนตน 
ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป  การเตรียมพื้นท่ีท้ัง 3 วิธีนี้ในบางคร้ังก็ตองใชผสมผสานกัน 

• การเตรียมพื้นท่ีดวยแรงงาน  คือการใชแรงงานถางปา  เผา เก็บริบ เผาริบ เปนการ
ดําเนินการโดยวิธีดั้งเดิมเหมาะกับเจาของสวนขนาดเล็กดําเนินการเอง สภาพวัชพืชในพ้ืนท่ีเปนพืชยืนตนอยู
หางไกลเสนทางคมนาคมไมสะดวกที่จะขนยายเคร่ืองจักรกลเขาดําเนินการ วิธีการดําเนินการมีการถางปา 
โคนลมไม  เผาปา และเก็บริบ 

1. การถางปา ถางวัชพืชท่ีเปนวัชพืชขนาดเล็กใหท่ัวพื้นท่ี  หากมีกอไผหรือหวายใหฟนลง
ใหราบเรียบใหตอใกลผิวดินมากท่ีสุด 

2. การโคนลมไมเม่ือถางปาเสร็จใหโคนตนไมใหญในพื้นท่ีลงใหหมด ยอดของตนไมตอง
ทําการฟนกิ่งลงใหราบเรียบ ท้ิงปาท่ีถางและโคนตนไมผ่ึงแดดไวประมาณ 1 เดือนจนตนไมเร่ิมแหง 

3. การเผาปา กอนทําการเผาปาใหทําแนวกันไฟปองกันไฟลุกลามออกนอกพื้นท่ีไปไหม
สวนใกลเคียง ควรเตรียมอุปกรณดับไฟไวดวย ชวงเวลาการจุดไฟที่ดีท่ีสุดคือชวงอากาศรอนท่ีสุดในเวลา
ประมาณ 13.00 น. เพ่ือไฟจะไดไหมตนไมเศษไมปลายไมไดหมดส้ิน ในการจุดไฟเพื่อเผาปาใหคํานึงถึง
ทิศทางลมดวย โดยเร่ิมเผาจากทางดานใตลมกอน เม่ือไฟเร่ิมลามเขาในพ้ืนท่ีประมาณ 25%  จึงวางไฟเหนือ
ลม สําหรับการเผาในท่ีควนเขาท่ีดานบนเขายังมีปาอยูใหวางไฟจากทางดานบนกอน เม่ือไฟลามเขาสูพื้นท่ี
ประมาณ 25%  จึงจุดไฟเผาจากตีนเขาหรือตีนเนิน ไฟจะไหมไปชนกันกลางพื้นท่ีในท่ีสุด 
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4. การเก็บริบ เผาริบ  เปนการเก็บตนไมเศษไมปลายไมท่ีหลงเหลือจากการเผาปาเผาริบให
หมดจากพื้นท่ี หากการเผาปาเผาไหมไดดีจะเหลือเศษไมปลายไมนอยการเก็บริบจะรวดเร็วข้ึน กอนจะเขาทํา
การเก็บริบอาจจําเปนตองรอคอยใหปาท่ีเผาไวเย็นลงพอสมควร วิธีการเก็บริบใชแรงงานเก็บเศษไมขนาดเล็ก
มากองรวมกันเพื่อทําเช้ือไฟ ตัดทอนไมขนาดใหญมากองสุมดานบน ถาสามารถกองเปนกระโจมคลายกอกอง
ไฟของลูกเสือในการเลนรอบกองไฟได จะจุดไฟเผาไหมไดดีกวาการซอนทับตามแนวนอน  หลังจากนําไม
ใหญมาทับบนกองเศษไมแลว เม่ืออากาศเร่ิมรอนข้ึนเร่ิมเผาไฟ ในระหวางไฟไหมคอยหม่ันมาตรวจสอบ ใช
กิ่งไมขนาดใหญ ดันกองถานใหไปไหมเศษไมสวนท่ีเหลือใหหมดส้ิน เปนการส้ินสุดขบวนการเตรียมพื้นท่ี
โดยใชแรงงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมพื้นท่ีดวยแรงงานคน 
 

  ผลเสียของการเตรียมพื้นท่ีดวยวิธีนี้คือลักษณะของงานไมประณีต  ยังมีตอไมสะสมอยูใน
แปลง ซ่ึงเม่ือถึงฤดูฝนจะแตกหนอใหมข้ึนรบกวนความเจริญเติบโตของตนยางพารา  การจะกําจัดตอใหหมด
ส้ินนิยมใชยาฆาตอ แตจะเปนการสะสมสารพิษในดิน  หากเตรียมพื้นท่ีดวยวิธีนี้ในพื้นท่ีควนเขาจะตองใช
แรงงานจัดทําแนวปลูกยางพาราในระบบข้ันบันได (Terrace) ดวย 

• การใชเคร่ืองจักรกล   การเตรียมพื้นท่ีดวยวิธีนี้เหมาะกับพื้นท่ีราบ ขนาดพ้ืนท่ีมาก ชนิด
วัชพืชเปนไมยืนตนหรือเปนไมไผหนาแนน เคร่ืองจักรกลท่ีตองนํามาปฏิบัติงานคือรถแทรกเตอรตีนตะขาบ
(Crawler) หรือรถขุด(Back hoe) ดําเนินการถางปา ลมไม ถอนตอ  กวาดรวมกอง (Withdrawal)  
เผา  เก็บริบ เกล่ียปรับพื้นท่ี หลังจากนั้นใชรถแทรกเตอรลอยาง (Farm tractor) ติดผานไถ 3 จานหรือ 
4 จาน ทําการไถบุกเบิก ท้ิงไวประมาณ 15 วัน ติดผานไถ 7 จานทําการไถพรวน ก็จะเสร็จข้ันตอนของ
การเตรียมพื้นท่ี  การเตรียมพื้นท่ีท่ีประณีต(Intensive) ภายหลังจากเตรียมพื้นท่ีเสร็จในพ้ืนท่ีนั้นจะตองไม
มีจอมปลวก ตอไม หรือเศษไมปลายไมหลงเหลืออยู ซ่ึงมีวิธีการจัดการไดดังนี้ 
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การถางปาดวยรถแทรกเตอรตีนตะขาบ หรือขุดตอดวยรถแบคโฮใหท้ิงตนไมท่ีลมลงกระจาย

ไวในพ้ืนท่ีประมาณ 1 เดือน จนตนไมกิ่งไมนั้นเร่ิมหมาด หรือแหงแลว จึงทําการกวาดรวมกอง 
การรวมกองตนไมท่ีถางลงหรือขุดตอข้ึนมาใหรวมกองเปนกองยาวๆ ใหแนวของกองเปนไป

ตามทิศทางลม หากพื้นท่ีเปนท่ีลาดชันหรือควนเขา ใหกองโดยมีทิศทาง ข้ึนเขาอัดกองดานขางใหแนน 
ทําการเผากองเศษไมจากหัวกองทางดานตนลม หรือจากดานใตของควนเขาในกรณีท่ีลาดชัน

เนื่องจากไมท่ีกองยังไมแหงสนิท อาจจะใชเช้ือไฟชวยเผาในคร้ังแรก  เช้ือไฟท่ีใชอาจจะเปนยางรถยนตท่ีชํารุด
แลว หรือน้ํามันดีเซลก็ได เร่ิมเผาในตอนกลางวันขณะอากาศรอน เม่ือไฟเร่ิมลุกแลว ใชรถแทรกเตอร
ตีนตะขาบ หรือ รถแบคโฮ คอยอัดกองไฟ ใหแนน เปนระยะ การเผาไหมก็จะดีข้ึน  ควรเผาพรอมๆกันหลายๆ
กองในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน เพื่อเคร่ืองจักรท่ีคอยอัดกองไฟจะไดไมเสียเวลาทํางาน และเม่ือไฟไหมเศษไมปลาย
ไมสวนเล็กๆหมดแลว จะคงเหลือตนไมขนาดใหญหรือตอไม ใหทําการสลายกอง แลวอัดเผาใหมใหหมดก็จะ
เผาไดงายข้ึน เพราะมีถานไมติดไฟอยูจํานวนมาก การเผาเศษไมปลายไมโดยวิธีนี้ แมจะมีฝนตกบางก็จะเผาได
หมด 
  เม่ือเสร็จส้ินการเผาจนไมมีเศษไมหลงเหลือแลว เปนข้ันตอนของการเกล่ียปรับพื้นท่ีโดยการ
เกล่ียจอมปลวกออกใหพื้นที่ราบเรียบ เพื่อความสะดวกในการไถบุกเบิกในพ้ืนท่ีราบ หรือ การจัดทําข้ันบันได
ในพื้นท่ีลาดชัน  
  การไถบุกเบิกดวยผานไถ 3 จาน หรือ 4 จาน กอนจะลงมือไถ เจาของสวนควรทราบวาจะ
ปกหลักหมายปลูกไปตามทิศทางได เพราะการไถบุกเบิกท่ีดีทิศทางการไถควรจะต้ังฉากกับแนวปลูกตนไม  
และการไถพรวนเปนการไถต้ังฉากกับการไถบุกเบิกทิศทางการไถจะเปนไปตามแนวปลูกตนไม การ
ดําเนินการเชนนี้จะเปนประโยชนในการเขาดําเนินการปกหลักหมายปลูกและการปลูก เพราะคนงานไมตอง
เดินขามข้ีไถ  เจตนาของการไถบุกเบิกเพื่อการขุดตอไมเล็กๆท่ีหลงเหลืออยูข้ึนมากําจัดท้ิงและเปนการทําให

 

การเตรียมพื้นท่ีดวยเคร่ืองจกัรกล 
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การไถพื้นท่ีนี้หากพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเปนดินทรายเพียงใชการไถพรวนครั้งเดียวก็เพียงพอ 
ไมจําเปนตองทําการไถบุกเบิก  

การไถในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีมีน้ําทวมถึง จะเปล่ียนเปนการไถยกรอง  วิธีการไถจะไถไป
ตามทิศทางของแนวปลูกตนไม ใชผาน 3 หรือ ผาน 4 ไถคร้ังแรก สาดดินท่ีไถข้ึนไวบริเวณโคนยางพารา 
และไถพรวนดวยผาน 7  ดวยวิธีเดียวกัน ระหวางแถวยางพาราจะเปนรองลึกประมาณ 50 ซ.ม. สําหรับใหน้ํา
ในดินไหลจากโคนตนยางพารามาเก็บขังในฤดูฝน 

 

 

50 ซ ม  

ภาพหนาตัดหลังไถยกรองเสร็จ 

การใชเคร่ืองจักรกลในการเตรียมพื้นท่ีในพ้ืนท่ีลาดชันเม่ือดําเนินการตามขอ 4. เสร็จแลว 
จะตองจัดทําแนวปลูกในระบบข้ันบันได โดยใชรถแทรกเตอรตีนตะขาบ หรือรถแบคโฮซ่ึงมีวิธีการ  ดังนี้ 

 วางแนวหลัก หรือ Base Line จากยอดเขาลงเชิงเขาปกหลักใหมีระยะหางทางแนว
ระนาบเทาระยะหางระหวางแถวปลูกยางพารา 
 

 

 

 

 

 

 ใชรถแทรกเตอรตีนตะขาบ หรือรถขุด ขุดผิวดินกวางประมาณ 1.50-2.00 เมตร ไป
ตามแนวขอบเขาโดยเร่ิมจากหลักท่ีปกไว ใหระดับของแนวท่ีขุดเปนไปตามแนวระนาบ ซ่ึงตองใชการสังเกต
ของคนขับรถ หากพ้ืนท่ีเปนภูเขาท้ังลูก แนวการขุดปรับจะวกกลับมายังจุดเร่ิมตน 

8 ม. 
8 ม. 

8 ม. 8 ม. 
8 ม. 

8 ม. 
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แถวขาด 

แถวแทรก 

ทางตรวจการณ 

 
 ในการตัดข้ันบันไดนัน้บางคร้ังความลาดชันของพ้ืนท่ีไมสมํ่าเสมอกันจะทําใหแนวปลูก

ยางพาราอยูหางกันไมสมํ่าเสมอ อาจจะตองตัดแนวปลูกออกบางชวงเรียกวา แถวขาด หรืออาจจะตองเพิ่มแถว
ในบางชวงเรียกวา แถวแทรก โดยมีหลักการพิจารณาจากระยะปลูกท่ีกําหนดหากใชระยะปลูก 3 X 8 เมตร 
เม่ือแถวหางกนัประมาณ 4 เมตร จะตัดบริเวณนั้นออก หรือเม่ือหางกันประมาณ 12 เมตร ใหแทรกเขาไป  

8 ม. 

8ม. 
8ม. 8ม. 

8ม. 
8ม. 

บริเวณที่ตัดออกเพื่อทําขั้นบันได 

1 แถว  ตามภาพตัวอยาง 
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การวางแนวและขุดหลุมปลูกยางในพื้นท่ีลาดเท 
 
เม่ือดําเนินการตามขั้นตอนเหลานี้เสร็จแลว เปนการเสร็จส้ินการเตรียมพื้นท่ีดวย

เคร่ืองจักรกล 

• การใชสารเคมี  จะดําเนินการหลังจากถางปา โคนลม เก็บริบ เผาริบแลว ในพ้ืนท่ีราบ
หรือควนเขาก็ได ปลอยใหวัชพืชข้ึนประมาณ 30 ซ.ม. และใชสารเคมีฉีดพนกําจัด ซ่ึงจะเปนวิธีการที่สะดวก
และประหยัด วัชพืชตายส้ินซาก หากดําเนินการไมทันวัชพืชข้ึนสูงมาก จะตองใชสารเคมีในการกําจัดมากข้ึน 
วัชพืชจึงจะแหงตาย โดยคํานึงถึงชนิดของวัชพืชท่ีขึ้นอยูเปนหลัก เหมาะกับวัชพืชท่ีเปนพืชใบเล้ียงเดี่ยว เชน 
หญาตางๆ สารเคมีท่ีนิยมใช คือไกลโฟเสท และ อิมมาสเฟอร ในการดําเนินการควรจะดําเนินการในตนฤดูฝน 
ปลอยใหวัชพืชยุบตายจึงจะเขาดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การคัดเลือกชนิดพันธุ 
  

พันธุยางพาราท่ีนํามาปลูกในสวนยางพาราของประเทศไทยในปจจุบัน เปนยางพันธุดีท่ี
เกิดจากการผสมพันธุ เพ่ือสรางอัตราผลผลิตใหเหมาะสมในทางเศรษฐกิจ  ยางพันธุดีมีมากมายหลายชนิด 
แหลงผสมพันธุยางท่ีเปนท่ียอมรับคือประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซีย และประเทศไทย  การจะเลือกยางพารา
พันธุใดมาปลูกจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมดานตางๆ ในชวงเร่ิมตนการปลูกสรางสวนยาง เจาของสวน
จะเลือกชนิดพันธุท่ีใหน้ํายางตอปตอไรดีท่ีสุด พันธุยางที่เหมาะสมในกรณีนี้จะมี BPM 24   RRIM 
600  หรือ RRIT 251  เปนตน  ตอมาวงการใชสอยไมโดยเฉพาะไมเคร่ืองเรือน (Ferniture)  
จากเน้ือไมยางพาราเปนท่ีนิยมมากข้ึนเจาของสวนก็มุงหวังจะปลูกยางพาราเพ่ือหวังใชเนื้อไมดวย ชนิด
พันธุยางที่เหมาะสมเพ่ือการนี้จะมีพันธุ PB 235  RRIM 620 หรือ GT 1 เปนตน  แตเม่ือ
ดําเนินการปลูกไปแลวมักจะพบกับปญหานานาประการ เชนการเกิดโรคตางๆในบางชนิดพันธุการ
เจริญเติบโตไมดี    ชวงเวลาการกรีดยางไมครบรอบหมุนเวียนเปนตน ดังนั้นการเลือกชนิดพันธุยางพารา
พันธุดีมาปลูกจึงตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆประกอบ  เชน   สภาพดิน  ลักษณะของพื้นท่ี สภาพดินฟาอากาศ 
ความเหมาะสมตอระบบกรีดยาง  และ อัตราของน้ําฝนเฉล่ียตอป เปนตน  ชนิดพันธุยางพาราท่ีกลาวไว
เบ้ืองตนเปนชนิดพันธุท่ีนิยมปลูกปจจุบัน แตละชนิดพันธุมีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกตางกัน 

♦ BPM 24  เปนยางพาราลูกผสมของอินโดนีเซียมีความตานทานตอโรคใบรวงท่ีเกิด
จากเชื้อรา ไฟทอปเทอรา  ท่ีทําใหใบยางพารารวงในฤดูฝน ยางพาราพันธุนี้ตองการดินสมบูรณมีความรวน
ซุย อุมน้ําไดดี หากนําไปปลูกในที่ท่ีไมเหมาะสมจะแตกกิ่งมาก ทําใหลําตนเปนปุมมากเม่ือเวลากรีด
ยางพารามีดกรีดยางจะบาดถึงเนื้อไม ทําใหกรีดซํ้าเปลือกท่ี 2 ไมได ใหผลผลิตมากกวาพันธุอ่ืน แตมี
จุดออนท่ีเปลือกท่ีสองขรุขระจนไมสามารถกรีดซํ้าได 

♦ RRIM 600 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศมาเลเซีย ในประเทศไทยนิยมปลูก
ชนิดนี้มาก ใหผลผลิตปานกลาง ปลูกไดทุกสภาพดนิ มีความตานทานตอโรคราใบรวงจากเช้ือราไฟทอป 
เทอรา ท่ีทําใหใบยางรวงในฤดูฝนนอย ในเขตท่ีมีโรคนี้จึงไมสมควรปลูก ลําตนมีขนาดเล็ก ราคาเน้ือไม
หลังกรีดมีราคาซ้ือขายตํ่ากวาชนิดพันธุอ่ืนมีความทนทานตอการกรีดถ่ีปานกลาง 

♦ RRIT 251 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศไทย กําลังไดรับคําแนะนําจาก
สถาบันวิจัยยางปริมาณนํ้ายางมีมากกวาพันธุ RRIM 600 ในหนากรีดแรก   ผลผลิตตอไรตอปอยูใน
เกณฑดี  ไดผลผลิตมากกวา 300 กิโลกรัมตอไรตอป 

♦ PB 235 เปนยางพาราลูกผสมของประเทศอินโดนีเซีย ลักษณะเดนมีความ
เจริญเติบโตในระยะแรกปลูกเร็วมากลําตนเปลาตรง ทําใหราคาเนื้อไมหลังกรีดมีราคาสูง ผลผลิตน้ํายางใน
หนากรีดแรก หนากรีดท่ีสองมักมีปญหาเปลือกแหง ผูปลูกจะตองหมั่นรักษาหนากรีดและจัดระบบกรีด 1 
วัน  เวน 1 วัน จะชะลอการเกิดเปลือกแหงได 
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♦ GT 1  เปนยางลูกผสมท่ีปลูกมานาน ขอดีมีลักษณะลําตนกิ่งกานใหญ ตานทานลม
ไดดี ผลผลิตในเปลือกแรกนอยเปลือกท่ีสองมากกวาพันธุ RRIM 600 การทิ้งใบในฤดูแลงชา ตานทาน
โรคใบรวงไดดี ขอเสียการแตกกิ่งมาก ลําตนไมเปราตรง สมควรปลูกในพื้นท่ีควนเขา หรือลมแรง 
  พันธุยางพาราพันธุใหมๆก็จะมีผูผลิตเพิ่มเติมมาเร่ือยๆ กลาท่ีนํามาปลูกจะตองจัดหาจาก
แปลงเพาะชําท่ีไดรับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร เพื่อความม่ันใจวาจะไดรับผลผลิตตามท่ีตองการ
(ผูสนใจศึกษาไดจากวารสารยางพาราของกรมวิชาการเกษตร)  ในท่ีนี้ขอแนะนําพันธุยางและลักษณะท่ี
สําคัญตามตารางขางลางนี้   
 

พันธุยางผลผลิตนํ้ายาง 
พันธุยางผลผลิตนํ้ายางสูง 

แลเน้ือไมสูง 
พันธุยางผลผลิตเน้ือไมสูง 

 
สถาบัน สถาบัน ลักษณะ 
วิจัยยาง 

251 
วิจัยยาง 

226 

BPM 
235 

RRIM 
600 

PB 
235 

PB 
255 

PB 
260 

RRIC 
110 

ฉะเชิงเทรา 
50 

AVROS 
2037 

BPM 
1 

การเจริญเติบโต1/         1 1 1 
- ระยะกอนเปดกรีด 3 3 3 3 1 2 2 1    
- ระยะระหวางกรีด 3 3 3 3 3 3 3 3    
            
ความหนาเปลือก1/            
- เปลือกเดิม 3 4 1 4 3 2 3 4    
- 3 3 3 3 4 2 4 4    เปลือกงอกใหม 

ผลผลิต1/            
- ระยะ 1 – 2 ป 1 1 1 1 1 1 1 1    
- ระยะ 3 – 10 ป 1 1 1 1 1 1 1 1    
- ผลผลิตในชวงผลัดใบ2/ 2 2 3 2 3 3 2 2    
- 4 3 4 3 4 3 3 3    ผลผลิตเม่ือใชสาร 
  เคมีเรงน้ํายาง2/ 

ความตานทานโรค1/            
- ใบรวงท่ีเกิดจากเช้ือ 
   ไฟทอปโทรา 

3 2 1 5 3 4 3 2 3 4 2 

- ราแปง 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
- ใบจุดนูน 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 
- เสนดํา 2 2 2 5 3 3 3 3    
- ราสีชมพู 3 3 3 4 2 4 2 3  2 3 
            

อาการเปลือกแหง2/ 2 2 3 2 4 3 4 3    
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พันธุยางผลผลิตนํ้ายางสูง 
พันธุยางผลผลิตนํ้ายาง 

แลเน้ือไมสูง 
พันธุยางผลผลิตเน้ือไมสูง 

ลักษณะ สถาบัน 
วิจัยยาง 

251 

สถาบัน 
วิจัยยาง 

226 

BPM 
235 

RRIM 
600 

PB 
235 

PB 
255 

PB 
260 

RRIC 
110 

ฉะเชิงเทรา 
50 

AVROS 
2037 

BPM 
1 

การปลูกบนพื้นที่จํากัด            
- ลาดชัน ไม 

แนะนํา 
ได ได ได ไม 

แนะนํา 
ได ได ไม 

แนะนํา 
 ไม 

แนะนํา 
ได 

- หนาดินต้ืน ไม 
แนะนํา 

ไม 
แนะนํา 

ได ไม
แนะนํา 

ไม
แนะนํา 

ได ได ไม 
แนะนํา 

 ไม 
แนะนํา 

ได 
 

- ระดับน้ําในดินสูง ไม 
แนะนํา 

ไม 
แนะนํา 

ได ไม
แนะนํา 

ไม
แนะนํา 

ได ได ไม 
แนะนํา 

 ไม 
แนะนํา 

ได 

 

1/ 1 = ดีมาก      2 = ดี     3 = ปานกลาง     4 = เลว (ออนแอ)     5 = เลวมาก (ออนแอมาก) 
2/ 1 = นอยมาก     2 = นอย     3 = ปานกลาง     4 = คอนขางมาก   5 = มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. การคัดเลือกวัสดุปลูก 
 
  วัสดุปลูกคือกลายางพาราที่จะนํามาปลูกในพื้นท่ี การปลูกยางพาราสามารถเลือกปลูกได
หลายวิธีเชนใชเมล็ดปลูกติดตาในแปลง  ปลูกเมล็ดในถุงดินติดตาในถุงนําไปปลูกลงดิน  ปลูกเมล็ดในถุง
ดินติดตาในถุงเล้ียงกลาใหมีฉัตรใบแลวนําไปปลูก  ปลูกดวยกลาตาเขียว หรือปลูกดวยกลาชําในถุง เปนตน 
ซ่ึงวัสดุปลูกแตละอยางมีผลดีผลเสียแตกตางกัน จําเปนตองตัดสินใจวาจะเลือกวัสดุปลูกชนิดไหน เพราะ
ตองทําการเตรียมวัสดุกอนปลูก 

1. ปลูกดวยเมล็ดติดตาในแปลงปลูก    เม่ือปกหลักหมายปลูกเสร็จ นําเมล็ดไปปลูกใน
หลุมตามตําแหนงของหลักหมายปลูก โดยปลูกหลุมละ 2-3 เมล็ด  เม่ือยางพาราโตไดขนาดติดตาแลวจึง
นําตาเขียวไปติดตาในแปลงปลูก   การติดตาจะติดตาทุกตนท่ีสมบูรณ เม่ือตาติดดีแลวจึงถอนออกใหเหลือ
ตนเดียวในหลุม ตนท่ีถอนออกนําไปปลูกท่ีอ่ืนหรือนําไปเล้ียงเปนกลาชําถุงได สวนตนท่ีเหลืออยูจะตัดตน
ใหกิ่งงอกจากตาท่ีติดไว   

ขอดี ทุนผลิตตํ่า ตนยางมีระบบเรือนรากลึกหาอาหารไดดีและไมโคนลมงายเม่ือลมพัดแรง   
ขอเสีย เสียโอกาสการกรีดยางพาราอยางนอย 1 ป เนื่องจากกวาเมล็ดท่ีปลูกเปนตนกลา

ขนาดจะติดตาไดตองใชเวลาประมาณ 6 เดือน หากมีการบํารุงรักษาใหปุยและบํารุงอยางดี แตถาปลอยให
เจริญเติบโตเองโดยธรรมชาติจะใชเวลาไมนอยกวา 1 ป และกวาจะติดตาไดผลสําเร็จและกิ่งงอกตองใช
เวลาอีกประมาณ 2 เดือน  ตายางท่ีติดในแปลงปลูกจะติดไดยากกวาการติดตาในแปลงเพาะเพราะระบบการ
ใหน้ําแตกตางกัน และคาใชจายในการติดตาจะสูงกวาติดตาในแปลงเพาะชํา   

วิธีนี้เหมาะสําหรับชาวสวนที่มีทุนรอนนอย พื้นท่ีขนาดเล็กและสามารถจะติดตายางพารา
ไดเอง 

2. ปลูกเมล็ดในถุงดินติดตาในถุงนําไปปลูกลงดิน  วิธีนี้ผูปลูกสามารถเตรียมกลาปลูก
ลวงหนาไดอยางนอย 1 ป โดยนําเมล็ดปลูกในถุงดิน ขนาด 4 x 12 นิ้ว ประมาณเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม ซ่ึงเมล็ดยางพาราจะสุก เม่ือกลางอกแลวทําการบํารุงรักษาโดยการใสปุยยูเรียโดยสมํ่าเสมอ 
หลังจากนั้นประมาณ 6 เดือนคือเดือนกุมภาพันธุ-มีนาคม สามารถทําการติดตาได เม่ือเตรียมพื้นท่ีเสร็จ
ประมาณเดือนพฤษภาคม ทําการตัดยอดตนกลาท่ีติดตาแลวนําไปปลูกในแปลงได   

ขอดี ยางพาราจะเจริญเติบโตไดดีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตามเวลาท่ีกําหนด ระบบราก
ของตนยางพาราจะสมบูรณ และทุนผลิตกลาปานกลาง  

 ขอเสีย อัตราการรอดตายของตนกลาในแปลงปลูกคอนขางตํ่าหากหลังปลูกกระทบแลง 
จําเปนตองซอมแซมมาก วิธีนี้เหมาะกับเจาของสวนท่ีมีความสามารถในการติดตาเอง  
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3. ปลูกเมล็ดในถุงดินติดตาในถุงเล้ียงกลาใหมีฉัตรใบแลวนําไปปลูก  การเตรียมกลา
เชนเดียวกับวิธีท่ี 2 จะแตกแตงหลังจากติดตาแลวประมาณ 1 เดือนจะตัดยอดกลาใหกิ่งงอกจากตา เล้ียง
กลาในถุงอีกประมาณ 2 เดือนจนกิ่งมีฉัตรใบ 1- 2 ฉัตรจึงนําไปลูกในแปลงปลูก  

ขอดี ยางพาราจะเจริญเติบโตไดดีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตามเวลาท่ีกําหนด ระบบราก
ของตนยางพาราจะสมบูรณ  อัตราการรอดตายสูง และทุนผลิตกลาไมสูงมากนัก    

ขอเสีย    ตองใชทุนรอนพอสมควร  
วิธีนี้เหมาะกับเจาของสวนท่ีมีความสามารถในการติดตาเอง  
4. ปลูกดวยกลาตาเขียว  โดยนํากลาท่ีติดตาแลวลงปลูกในแปลง  กลายางพาราตาเขียว

อาจจะเตรียมเอง หรือซ้ือจากเอกชนก็ได หากจะปลูกโดยวิธีนี้ตองปลูกในชวงตนฤดูฝนเม่ือฝนตกชุกจะทํา
ใหอัตราการรอดตายของกลาท่ีปลูกสูง โดยขณะปลูกกําลังมีฝนตกดวย จะทําใหการรอดตายยิ่งมากข้ึน 

ขอดี ทุนดําเนินการปานกลาง  การเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตตรงตามกําหนด   
ขอเสีย กรณีเกิดฝนท้ิงชวงหลังปลูกจะทําใหอัตราการงอกหรืออัตราการรอดตายของกลา

ต่ํา จําเปนตองทําการซอมแซม   
การปลูกโดยวิธีนี้เหมาะสมกับการปลูกยางพาราในภาคใตและภาคตะวันออกที่มีฝนชุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
การปลูกยางพาราดวยกลาตาเขียว  
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5. ปลูกดวยกลาติดตาชําถุง  โดยการใชกลาชําถุงท่ีมีฉัตรใบ 1-2 ฉัตร มาปลูกลงแปลง
ปลูก วิธีนี้จะทําใหการปลูกมีอัตราการรอดตายสูง กลาชําถุงอาจจะเตรียมเองโดยการใชกลาตาเขียวมาเพาะ
ชําในถุงดิน โดยการเพาะชําถุง ควรเตรียมถุงขนาด  4x12  นิ้ว บรรจุดิน นําไปจุมในภาชนะบรรจุน้ํา จน
ดินอุมน้ําจนอ่ิมตัว แลวนํากลายงตาเขียวมาปกชํา นําไปเรียงพักในเรือนเพาะชํา การเรียงควรคํานึงถึงการ
เขาไปปฏิบัติงานดูแลรดนํ้า และหม่ันปลิดตาที่แตกจากตนตอเดิม มิใหแกงแยงและเบียดบังตายางท่ีจะแตก
ยอดออน และควรปองกันรักษาโรคราท่ีจะระบาดในเรือนเพาะชํา หรือซ้ือกลาชําถุงก็ได   

ขอดี  การเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด อัตราการรอดตายหลังปลูก
สูง ความเติบโตสมํ่าเสมอดี   

ขอเสีย  ทุนคอนขางสูง   
การปลูกโดยใชวัสดุปลูกชนิดนี้เหมาะกับการปลูกท่ีมีพื้นท่ีมาก เจาของสวนมีทุนรอน

ตอเนื่อง 
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5. การปกหลักหมายปลูก 
  

การปกหลักหมายปลูก คือการกําหนดตําแหนงท่ีจะปลูกตนยางพาราและกําหนดจํานวน
ตนตอไร กอนการดําเนินการปกหลักหมายปลูกพื้นท่ีท่ีจะปลูกจะตองเตรียมพื้นท่ีเรียบรอยแลว มีปจจัย
ตางๆท่ีตองคํานึงอันดับแรกคือจํานวนตนท่ีจะปลูกในพื้นท่ี 1 ไร สถาบันวิจัยยางแนะนําจํานวนตนปลูกท่ี
เหมาะสมกับยางพาราทุกชนิดพันธุ คือยางพารา 1 ตน จะครอบคลุมพื้นท่ี 20  ตารางเมตร  ซ่ึงจะให
ผลผลิตน้ํายางสดเมื่อคิดเปนเนื้อยางพาราแหงไดมากท่ีสุด ปจจัยถัดมาท่ีตองคํานึงคือสภาพของพื้นท่ี หาก
เปนพื้นท่ีราบจะปกหลักหมายปลูกเปนแถวตรง ในขณะที่พื้นท่ีควนเขาหรือพื้นท่ีลาดชันจะปกหลักหมาย
ปลูกตามแนวระนาบ หรือแนวขอบเขา ชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการปกหลักหมายปลูกควรดําเนินงาน
หลังจากเตรียมพื้นท่ีเสร็จประมาณเดือน เมษายน-พฤษภาคม 
  หลักหมายปลูก หรือภาษาของสวนยางพาราเรียกวา “ไมชะมบ”  เปนไมหลักทําจากไมไผ
กลมขนาดเล็กเสนรอบวงประมาณ 5 - 8 ซม. หรือไมไผขนาดใหญผาซีก กวางประมาณ 1 นิ้ว ความยาว
ประมาณ 1.2 เมตร  เส้ียมปลายแหลม 1 ดาน  ไมชะมบ อาจจะทําจากวัสดุอ่ืนก็ได เชนกิ่งไมขนาดเล็ก 
หรือเหล็กกลวง หรือเหล็กกลมก็ได แตตองคํานึงถึงราคาตนทุนดวย  การใชไมเปนไมชะมบ ใชงานไดป
เดียว แตใชเหล็ก อาจจะใชไดหลายป 
  วิธีการปกหลักหมายปลูกในพ้ืนท่ีราบ  กอนจะทําการปกหลักหมายปลูกจะตองคํานึงถึง
รูปรางของพื้นท่ีและทิศทางของลมประจําถ่ิน  สวนมากจะนิยมปกหลักหมายปลูกขนานกับแนวเขตแปลง
เพื่อความเรียบรอยสวยงามซ่ึงบางคร้ังแนวท่ีปกหลักขวางกับทิศทางของลมประจําถ่ิน จะกอเกิดปญหาตน
ยางพาราท่ีปลูกลมในกรณีลมแรง  ลมประจําถ่ินท่ีสําคัญของประเทศไทยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงลมมรสุมท้ัง 2 นี้มีทิศทางการพัดที่สวนทางกัน ดังนั้นทิศทางการปกหลัก
หมายปลูกท่ีเหมาะสมควรปกหลักใหแถวท่ีจะปลูกเปนไปตามทิศทางวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต 
แตหากทิศทางท่ีจะปกหลักหมายปลูกไมขนานกับขอบแปลง ก็สามารถแกไขไดโดยใชทิศทางท่ีทํามุม
แหลมกับแนวลมประจําถ่ินใหมากท่ีสุด 

ทิศทางลม 

 
ขอบแปลง 

แนวหลักหมายปลกู 
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เม่ือตัดสินใจเลือกแนวทางของแถวไดแลวก็เร่ิมข้ันตอนตอไปคือ 
  1. การวางแนวหลัก (Base Line) โดยใชกลองรังวัดกําหนดทิศทางของแนวแถว 
ปกหลักแมไวระยะหางๆ หากใชระยะทางระหวางตน 3 เมตร หลักแมควรจะหางกันหลักละประมาณ 30 
เมตร หรือระยะตามความยาวของเทปวัดระยะแตตองหารดวย 3 ไดลงตัว หากเกษตรกรรายยอยไมมีกลอง
รังวัดอาจกําหนดแนวแถวโดยการเล็งใหหลักทุกหลักซอนทับกันตามแนวทิศทางท่ีตองการ หลักแมหลัก
แรกควรหางถนนขอบแปลงประมาณ 1.5 เมตร 

แนวหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักแม 

  
 

การปกหลักหมายปลูก    
2. การออกฉาก  เปนการกําหนดทิศทางของแถวถัดไปใหขนานกับแนวแถวหลัก หากใช

กลองรังวัดใหใชมุมตางกับแถวหลัก 90 องศา แลววัดระยะทางเทาความหางของแถวปกหลักแมหมายไว
ทุกแถวจนเต็มพื้นที่ แลวยายกลองรังวัดมาวางท่ีหลักแมแถวท่ีตอๆไปดําเนินการวางหลักแมตามขอ 1.  แต
กรณีไมใชกลองรังวัดใหใชเทปวัดระยะออกฉาก โดยอาศัยทฤษฎีบทท่ี 29 ในวิชาเลขาคณิตท่ีกลาวไววา  
“ กําลังสองของดานตรงขามมุมฉากเทากับผลรวมของกําลังสองของดานประกอบมุมฉาก” ตามภาพขางลาง 
ในภาพเปนสามเหล่ียมมุมฉากซ่ึงหากจัดทําเปนสมการทางคณิตศาสตรจะเปน   ค2  =  ก2 + ข2     ซ่ึงหาก
แทนคาเปนตัวเลขของดานประกอบของมุมฉากท้ังสามดาน จะมีเลขท่ีเปนจํานวนเต็มอยูหนึ่งชุดท่ีนํามา
ประยุกตใชกับทฤษฎีนี้ไดคือ ดาน ก= 3  ข = 4  และ ค = 5  เม่ือนําไปแทนคาในสมการจะเปน    
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52  =  32 + 42   หรือ  25 = 9 +16 หรือ  25 
= 25   ในทางปฏิบัติเม่ือจะออกฉากดวยเทปวัดระยะ
ใหวางหัวเทปที่มีเลข 0 ไวท่ีหลักแมหลักแรกวัดระยะ
ไปตามแนวหลัก 4 เมตรปกหลักไว  วัดระยะจากหลักท่ี
ปกไวไปตามแถวตอไป 5 เมตรซ่ึงเลขในเทปจะเปนเลข 
9 เมตร และลากเทปตออีกอีก 3 เมตรไปหาหลักแม
หลักแรก ซ่ึงเลขในเทปจะเปนเลข 12 ดึงเทปใหตึงและ

อยูในแนวระนาบแลวปกหลักไวท่ีเลข 9 ก็จะไดภาพสามเหล่ียมมุมฉาก  ซ่ึงในภาพขางลางจะเปนจุด ก. ข. 
และ ค.  ตอจากนั้นใหวัดระยะจากจุด ก.ผานไปทางจุด ค.ใหมีความกวางเทากับแถวท่ีกําหนดหากตองการ
ระยะระหวางแถว 7 เมตร ก็วัดกวาง 7 เมตร ปกหลักไวเปนจุด จ.และวัดในแถวนี้ตอไปโดยใหจุดตอไป
หางจากจุด จ. 7 เมตรปกหลักไวทําเชนนี้จนถึงริมแปลงปลูก จุดเหลานี้จะเปนจุดเร่ิมตนของแถวตอๆ ไป  
ในการเล็งเพื่อใหหลักหัวแถวอยูตรงกันตองเล็งใหหลักซอนกันทุกหลักก็จะเปนแนวตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. การปกหลักซอย  เม่ือไดหลักแมตามแนวทาง ขอ 1 และ 2 แลว ก็ปกหลักระหวาง
หลักแมหรือเรียกวาหลักซอยโดยใชเทปวัดระยะวัดระหวางหลักแม ซ่ึงหลักแมทุกหลักมีระยะหางกันท่ีใช
ความหางระหวางหลักปลูกหารไดลงตัว โดยท่ัวไประยะหางระหวางหลักใชระยะ 3 เมตร หลักซอยจะปก
ชิดสายเทปดานใดดานหน่ึงท่ีตําแหนง 3  6  9  12  15  หรือ 18 เมตร เปนตน  คนงานท่ีจะทําการ
ปกหลักซอยควรจัดจํานวนคนใหเกินจํานวนหลักท่ีจะปก หากปกหลักซอยท่ี 3  6  9  12  15  และ 
18 เมตร แสดงวาหลักแมหางกัน 21 เมตร จะตองใชคนงานในหนึ่งหมู 8 คน  2 คนแรกถือเทปวัดระยะ
ท่ีเลข 0 และ 21  อีก 6 คน จะประจําอยูท่ีเลข  3  6  9  12  15  และ 18 เมตร   
  กอนเร่ิมงาน คนงานท่ีมีหนาท่ีปกหลักจะตองมีหลักท่ีจะปกไวทุกคนจํานวนเทากัน และมี
ฆอนไมคนละ 1 อัน  เม่ือเร่ิมงานผูมีหนาท่ีวัดระยะควรมีความสามารถในการเล็ง ผูวัดระยะวัดเทปจากหลัก

ข 

ค 

ก 

 

การออกฉาก 
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ข. 4ม. 

การปกหลักหมายปลูกถากระทําไดถูกตองโดยเฉพาะข้ันตอนการออกฉากเม่ือมองไปตาม 

 เมื่อทําการปกหลักโดยการเล็งทับกันทุกหลักโดยแตละหลัก
หางกัน 7 เมตรจนถึงริมแปลงปลูกแลว ข้ันตอนตอไปใหทําการ
ออกฉากท่ีจุด ง.โดยวางรูปสามเหลี่ยมฉากใหมใหดาน 4 เมตร 

ญ. 

ฉ 

7ม. 

7ม. 

4ม. 
ทับกับแนว ง.-จ. ปกหลักไวท่ี จุด ช. ตอจากนั้นใหเล็งตามแนว 
ง.-ช.วัดระยะไปจากจุด ง. ถึงจุด ซ. ใหระยะทางเทากับ ระยะ
จาก จุด ก. ถึงจุด ฌ. ปกหลักไว  ตอจากนั้นใหใชเทปเทปวัด

ซ   ช.     3ม. ง 

5ม. 

ก

    3ม. 

ค

ทําการวัดจากจุด จ. ไปยังจุด ญ.ระยะทางเทากับ ง.-ซ. พรอม

กับวัดระยะจากจุด ฌ.ไปยัง จดุ ญ.ระยะทาง เทากับ ง.-จ. หรือ 

7 เมตร ปกหลักแมไวท่ี ญ. ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะไดหลักแม

ท่ัวท้ังแปลง หรือต้ังแตแถวแมท่ี 4 เปนตนไป อาจจะใชวิธีเล็ง
ใหซอนทับกัน 3 หลักก็ได 
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แนวตรง หรือแนวทะแยงมมุจะเห็นหลักท่ีปกไวเปนแถวตรงตลอดพ้ืนท่ี 
  วิธีการปกหลักหมายปลูกในพ้ืนท่ีลาดชัน  การปกหลักหมายปลูกในพื้นท่ีควนเขา หรือท่ี
ลาดชันหากจะปกหลักหมายปลูกเชนเดียวกับพื้นท่ีราบก็สามารถดําเนินการได แตจะเกิดความไมสะดวกใน
การปลูก บํารุงรักษาตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากยางพารา เพราะผูปฏิบัติงานจะตองเดินข้ึนเขา-ลงเขา
สลับกันไปตามแถวท่ีปก แตหากพ้ืนท่ีนั้นมีความลาดเอียงไปทางดานเดียวสม่ําเสมอก็สามารถปกหลักหมาย
ปลูกใหเปนไปตามแนวระนาบได  แตโดยขอเท็จจริงพื้นท่ีควนเขามีความลาดเอียงไมสมํ่าเสมอ ความลาด

ชันก็แตกตางกัน ตลอดจนดานลาด (Aspect) ก็หันไปทางทิศท่ีแตกตางกัน  จึงไมสามารถปกหลักหมาย
ปลูกดวยวิธีการปกหลักหมายปลูกในพื้นท่ีราบได จําเปนตองใชวิธีการปกหลักหมายปลูกในพ้ืนท่ีลาดเท 
สําหรับพื้นท่ีลาดเทท่ีเตรียมพื้นท่ีดวยเคร่ืองจักรกลและตัดข้ันบันไดแลว การปกหลักหมายปลูกแควัดระยะ
ความหางของตน แตพื้นที่ท่ียังไมไดตัดข้ันบันไดตองดําเนินการปกหลักหมายปลูกใหม 

การปกหลักหมายปลูกในพ้ืนที่ลาดเอียงสมํ่าเสมอ 

3 ม. 8 ม. 

อุปกรณเคร่ืองมือท่ีใช 
1.  เคร่ืองวัดระดับแนวราบ  มี 2 ชนิด ชนิดท่ี 1 ลักษณะเปนตัว A  มีความสูงประมาณ 

1.5 เมตร สวนขากวางตามระยะหางระหวางตนของไมยางพาราท่ีจะปลูก ในภาพใชขากวาง 3 เมตร  ใน
สวนของไมขวางขาติดต้ังระดับน้ําของชางไม   ชนิดท่ีสองรูปรางคลายตัวอักษร C  คว่ํา ขาท้ังสองดานยาว
เทากันประมาณ 50 ซม.จุดกี่งกลางไมดานบนติดต้ังระดับน้ําชางไมเชนกัน ความกวางของขาเทากับระยะ
ปลูกไมยางพารา เคร่ืองมือท้ังสองชนิดนี้ จัดทําข้ึนเองโดยใชไมแปรรูปขนาด  1x2 นิ้ว 
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2. เทปวัดระยะ 
3. หลักหมายปลูกหรือไมชะมบ 
4. ฆอนไม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนคนงานตอ 1 ชุด  ใชคนงาน 4 คน คนท่ี 1 และ 2 อยูประจําขาเคร่ืองมือ คนท่ี 3 อาน

ระดับน้ําปรับขาเคร่ืองมือใหอยูในแนวระนาบ คนท่ี 4 ปกหลัก 
 วิธีการดําเนินงาน 

1. เลือกแนวลาดเอียงปานกลางเปนตัวแทนของพื้นท่ีทําการออกแนวหลัก(Baseline) 
โดยปกหลักแมไวทุกแนว ใหแตละหลักมีความกวางระหวางแถวตามแนวระนาบเทากับความกวางของแถว
ยางพาราท่ีกําหนด 

3ม. 

ระดับนํ้า 

0.5ม. 

3ม. 

ระดับน้ํา 

ม. 1.5

 

เคร่ืองวัดระดับแนวราบ 

 21 



  

B 
A 

8 ม. 
 

8 ม. 

8 ม. 

8 ม. 
8 ม. 

8 ม. 

หลักแม 

การวางหลักแม 

Baseline 

 
 
 
 
 
 

2. การปกหลักซอย  เม่ือไดหลักแมแลว ใหนําเคร่ืองมือปกหลักมาใช  โดยวางขา
เคร่ืองมือดาน A ไวท่ีหลักแม ตอมาหมุนขาดาน B หาระดับแนวราบ เม่ือระดับน้ําบนคันเคร่ืองมืออยู
กึ่งกลางแลวที่ขา B จะเปนตําแหนงของหลักท่ี 2 ปกหลักไว แลวเล่ือนเคร่ืองมือมาเร่ิมตนท่ีหลักท่ี 2 
ตอไป ดําเนินการเชนนี้ไปเร่ือยๆ จนหมดพื้นท่ีของแถวท่ี 1  ซ่ึงหากพื้นท่ีเปนภูเขาท่ีมียอดเขาอยูกลางพื้นท่ี 
แนวของหลักจะมาตรงกับหลักแรก เม่ือดําเนินการในแถวท่ี 1 เสร็จจึงมาปกหลักซอยในแถวตอๆไปใน
ทํานองเดียวกัน  เม่ือปกหลักเสร็จแลวใหตรวจสอบระยะหางของแถว  เพื่อจัดทําแถวขาด แถวแทรกตอไป 
ตามแนวทางท่ีอธิบายไวแลวในการเตรียมพื้นท่ีดวยเคร่ืองจักรกล 
 

 

ตําแหนงของ
หลักหมาย
ปลูกมองจาก
ดานบน 
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  การตัดขั้นบันได ในแถวปลูก ในพื้นท่ีควนเขาหรือลาดชันเม่ือปกหลักหมายปลูกแลวจะยัง
ปลูกยางพาราไมได ตองทําการปรับแนวในแถวท่ีปกหลักไวใหเปนระดับราบ เพื่อความสะดวกในการเดิน
ทํางานในอนาคตเรียกวา การตัดข้ันบันได ซ่ึงกรณีใชเคร่ืองจักรกลดําเนินการไดอธิบายไวแลวในเร่ืองการ
เตรียมพื้นท่ี แตในกรณีตัดข้ันบันไดดวยแรงคน ใชจอบเปนเคร่ืองเมือดําเนินการ โดยการปรับผิวดินท่ีลาด
ชันบริเวณริมหลักดานลางลง ใหแนวข้ันบันไดมีความกวางประมาณ  1.50 - 2.00 เมตร. ข้ึนอยูกับ
ลักษณะความลาดชันของพื้นท่ี ความสูงจากผิวข้ันบันไดท่ีตัดแลวถึงบริเวณหลักหมายปลูกท่ีปกไวไม
จําเปนตองเทากัน ดานในของข้ันบันไดใหปรับเปนมุมแหลมประมาณ  85 องศา เพ่ือใชเปนแนวสกัด
ดักขุยพืช และเศษ ซากอินทรีย (Humus) ท่ีไหลบามากับน้ําฝนเม่ือฝนตก และชวยสกัดการเกิดการชะลาง
ผิวดิน (Erosion) ดวย การขยายข้ันบันไดจากหลักท่ี 1 ไปหลักท่ี 2 และหลักถัดไปตองปรับพื้นใหอยูใน
แนวระนาบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในระหวางปรับข้ันบันไดระหวางหลักตอหลัก ระยะ 3 เมตรจะเปนแนวตรงถาตัดดิน
ออกเปนแนวตรงจะไมเรียบรอยสวยงาม ใหทําการปรับใหเปนแนวโคงมากนอยตามลักษณะของแนวลาด
ชันจะทําใหข้ันบันไดท่ีไดเรียบรอยสวยงามข้ึน เม่ือดําเนินการปรับข้ันบันไดเสร็จใหตรวจสอบหลักหมาย
ปลูกหากกระทบกระเทือนเอน หรือลมใหนํามาปกไวในท่ีเดิมดวย 

 
 
 
 
 
 

 

หลักหมายปลก 

บริเวณท่ีตัดขั้นบันได 

ภาพดานหนาตัดหลังปรับขั้นบันได 
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ยอดเขา 

หลักซอย 
แนวเขตแปลง 

แนวหลักแม 

ภาพแสดงตําแหนงของแนวขั้นบันไดมองจาก
ดานบน 

แนวตรงระหวางหลัก หลัก 

แนวขั้นบันไดที่ปรับตามสภาพความโคงของผิวดิน 
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6. การเตรียมหลุมปลูก 
 
  การเตรียมหลุมปลูก เปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะทําใหกลายางพาราที่ปลูก มีความเจริญเติบโต
ไดดีตามท่ีควรจะเปน หลุมปลูกท่ีดีจะชวยเรงระบบรากใหพัฒนาชอนไชไปตามดินท่ีเตรียมไว เม่ือระบบ
รากมีประสิทธิภาพความเติบโตก็จะดีข้ึน บริเวณท่ีเตรียมหลุมปลูกตองอยูดานหนึ่งดานใดของหลักหมาย
ปลูก โดยทุกหลุมตองหางหลักหมายปลูกในระยะท่ีเทากัน เพ่ือใหระยะระหวางตนหางเทากันตามกําหนด
และเม่ือปลูกแลวจะมองเปนแถวตรง โดยแนะนําใหขุดหลุมหางจากหลักในแถวทางดานขวามือของหลัก
ใหริมหลุมอยูหางจากหลักประมาณ 5 ซม. ในกรณีพื้นท่ีราบเพื่อไมใหกระทบกระเทือนตอหลักหมายปลูก
ในขณะขุดหลุม สําหรับในพื้นท่ีลาดเทใหขุดหลุมบริเวณกลางข้ันบันไดโดยหางจากหลักประมาณ 75 ซม. 
 
 

 

  ลักษณะของหลุมท่ีปลูกจะแตกตางกันตามวัสดุปลูก ไดแกใชเมล็ดปลูกติดตาในแปลง  
ปลูกเมล็ดในถุงดินติดตาในถุงนําไปปลูกลงดิน  ปลูกเมล็ดในถุงดินติดตาในถุงเล้ียงกลาใหมีฉัตรใบแลว
นําไปปลูก  ปลูกดวยกลาตาเขียว หรือปลูกดวยกลาชําในถุง เปนตน ความแตกแตงอยูท่ีขนาดของหลุมและ

หลักหมายปลูก 
หลุมหางหลัก 5 ซม. 

3,ม. 3,ม. 3,ม. 3,ม. 3,ม. 

ตําแหนงขุดหลุมในพื้นท่ีราบ 

บริเวณที่ปรับขั้นบันได 

หลักหมายปลูก 

ตําแหนงหลุมในกรณีท่ีลาดเท 

หลุมอยูกลางขั้นบันไดหาง
หลักประมาณ 75 ซม 
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  การขุดหลุมปลูก 
1. ใชเมล็ดปลูกติดตาในแปลง  ขนาดของหลุม กวาง ยาว ลึก ประมาณ 25 ซ.ม. ใชจอบ 

หรือเสียมขุดใหไดขนาดดังกลาว  
2. การขุดหลุมปลูกกรณีอ่ืนๆ ขนาดของหลุม กวาง ยาว ลึก ประมาณ 50 ซ.ม. ใชจอบ

หรือเสียมหรือใชสวานประกอบติดกับรถไถแทรกเตอรลอยางขุดก็ได  
  ลักษณะของหลุมท่ีถูกตองจะเปนไปตามภาพท่ี 1  ซ่ึงใชเสียมขุด แตสวนมากนิยมใชจอบ
ขุดหลุมท่ีขุดไดจะเปนไปตามภาพท่ี 2 และถาใชสวานขุดจะเปนไปตามภาพท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50ซ.ม. 

50 ซ.ม. 

50ซ.ม. 

ภาพท่ี 1 การขุดหลุมปลูกโดยใชเสียมเปนเครื่องมือขุด 

30ซ.ม.

30ซ.ม.

50ซ.ม.

50 ซ.ม.

         50 ซ.ม.

ภาพท่ี  2  การใชจอบขุดหลมุจะไดหลมุท่ีกนหลมุเลก็กวาปากหลมุ
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ในขณะทําการขุดหลุมในกรณีจะปลูกยางพาราดวยวิธีอ่ืนท่ีไมใชเมล็ดปลูก โดยเฉพาะการ
ขุดหลุมดวยเสียมหรือจอบใหแยกดินช้ันบนและดินช้ันลางท่ีขุดจากหลุมออกจากกันเพื่อใชรองกนหลุม
กอนปลูกโดยผูขุดหลุมแยกดินไวดานหนึ่งดานใดของหลุม เชน หากวางดินช้ันบนไวทางทิศตะวันตกของ
หลุม ดินช้ันลางควรวางไวทางทิศตะวันออก ผูควบคุมงานจะตองเปนผูส่ังการเพ่ือใหปฏิบัติในทํานอง
เดียวกัน  

การรองกนหลุม 
  กอนการปลูกยางพาราโดยเฉพาะสวนท่ีไมไดใชเมล็ดปลูก จะตองทําการรองกนหลุม  ดวย
ปุย 0-3-0 หรือรอคฟอสเฟท ผสมกับยาฆาปลวก รอคฟอสเฟท จะชวยรักษาความช้ินในหลุมหลังปลูก
กรณีกระทบแลงทําใหกลายางพาราท่ีปลูกไมเหี่ยวเฉา  ยาฆาปลวกจะชวยปองกันปลวกมากัดกนิผิวแหงของ
รากยางพารา การกัดกินรากยางพาราปลวกจะกินสวนท่ีแหง และจะเปดชองวางระหวางรากยางพารากับดิน
ทําใหกลายางพาราตายได ปลวกเหลานี้เกิดจากการเตรียมพื้นท่ีท่ีเก็บรากไมเศษไมเผาไมหมด หลงเหลืออยู
ในแปลงปลูก ยาฆาปลวกจะชวยปองกันไมใหปลวกมารบกวนท่ีรากยาง  กอนทําการรองกนหลุมควรท้ิง
หลุมท่ีขุดแลวไวกลางแดดประมาณ 15 วัน เพื่อใชแสงแดดกําจัดโรคราบางชนิด 

• วิธีการรองกนหลุม 
1. ผสมรอคฟอสเฟท กับยาฆาปลวก  ใชยาฆาปลวกชนิดผง (นิยมใชเทอราซีด) จํานวน 0.5 

กก.ตอรอคฟอสเฟท 1 กระสอบ (50 กก.) ผสมในกระสอบปุย ใชเสียมหรือพล่ัวคลุกเคลาใหเขากัน 
2. นําดินช้ันบนท่ีแยกไวตอนขุดหลุมถมท่ีกนหลุม จะทําใหความสูงของดินช้ันบนประมาณ 

25 ซ.ม.จากกนหลุม 
3. นําดินช้ันลางท่ีแยกไวตอนขุดหลุมถมกลบหลุมสวนท่ีเหลือ พรอมกับตวงสารรองกนหลุม

ท่ีผสมไวแลวจํานวน 170 กรัม คลุกเคลากับดินช้ันลาง 

50ซ.ม.

50 ซ.ม.

ภาพที่ 3 การใชสวานหลังรถแทรกเตอรลอยางขุดหลุม
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ขอควรระวัง ไมควรใชปุยพืชสดหรือปุยหมักรองกนหลุม เพราะปุยท้ังสองชนิดอาจจะมีเช้ือรา
ทําลายกลายางพาราผสมอยู 
   

 

ดินชั้นลางผสมปุยรองกนหลุมและยาฆาปลวก 

ดินชั้นบน 

25 ซม.

25 ซม.
 

อาจจะสงสัยวาการรองกนหลุมทําไมตองนําดินช้ันบนไวขางลาง เปนเพราะดินชั้นบนมี 

ภาพการรองกนหลุม 

ความอุดมสมบูรณสูง เม่ือเวลาปลูกกลายางลงในหลุม กลายางจะอยูในถุงเพาะชํายาวประมาณ 10-12 นิ้ว 
รากของยางสวนขางลางจะสัมผัสกับดินช้ันบนท่ีรองหลุมอยูเปนการชวยเรงความเจริญเติบโตอีกทางหนึ่ง 
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7. การปลกู 
  
  การปลูก เปนการนํากลาท่ีเตรียมไวปลูกลงในหลุมท่ีเตรียมไว  วิธีการปลูกข้ึนอยูกับวัสดุ
ปลูกแบงไดเปน 3 วิธีคือปลูกดวยเมล็ด ปลูกดวยกลาตาเขียว และปลูกดวยกลาท่ีชําไวในถุงดิน ชวงเวลา
การปลูกยางพาราท่ีเหมาะสมควรเปนตนฤดูฝน การปลูกท่ีถูกวิธีจะทําใหอัตราการรอดตายในแปลงปลูก
ยางพาราดีข้ึนซ่ึงจะไดแยกกลาววิธีปลูกแตละวิธี 

1. ปลูกดวยเมล็ด นําเมล็ดยางพาราปลูกลงกลางหลุมท่ีเตรียมไว หรือจะขุดหลุมไปพรอม
ปลูกก็ได วางเมล็ดยางพาราปลูกหลุมละ 3 เมล็ด กลางหลุมวางใหหางกันประมาณ  5 ซ.ม. มองจาก
ดานบนจะเปนรูปสามเหล่ียมดานเทา เมล็ดท่ีนํามาปลูกควรเปนเมล็ดใหม ซ่ึงจะสุกตกลูกประมาณเดือน 
กรกฎาคม-สิงหาคม ฝงเมล็ดลงในดินลึกประมาณ 2-3 ซ.ม. เม่ือตนกลางอกแลวประมาณ 1 ป จะทําการ
ติดตาเม่ือตาติดแลวจึงเลือกถอนออกใหเหลือตนท่ีสมบูรณท่ีสุดเพียงตนเดียว ในการติดตาในแปลงปลูก
โอกาสที่ตาจะติดนอยมาก 

2. ปลูกดวยกลาตาเขียว เพ่ือใหโอกาสการแตกก่ิงจากตามีอัตราสูง ควรเตรียมหลุมโดยมี
การรองกนหลุมดวย การปลูกตาเขียว ใชเหงาปกลงในกลางหลุมโดยใหตําแหนงของตาอยูสูงจากพื้น
ประมาณ 2 ซ.ม. หันตาเขียวหลบแสงแดดท่ีรอนจัดในเวลากลางวัน   

ในชวงการปลูกจะเปนฤดูฝน ขณะปลูกฝนกําลังตกจะชวยใหการรอดตายของกลาตาเขียว
สูงข้ึน สําหรับในประเทศไทยพระอาทิตยจะอยูบริเวณเสนศูนยสูตร ทิศท่ีรอนท่ีสุดในเวลากลางวันคือทิศ
ตะวันตก ความรอนรองลงมาคือทิศตะวันออก ตาเขียวจึงตองหลบแสงแดดใน 2 ทิศนี้  

  เม่ือตาเขียวงอกแลวกิ่งอาจจะหักไดหากกิ่งท่ีงอกขวางทิศทางของลมประจําถ่ิน ในขณะ
ปลูกลมประจําถ่ินคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและเม่ือปลายป ลมมรสุมจะเปล่ียนเปนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศทางท่ีตั้งฉากกับลมมรสุมท่ีควรจะหลบเล่ียงคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และลม
ตะวันตกเฉียงใต เม่ือพิจารณาถึงจุดนี้ทิศทางท่ีควรหันตาเขียวไดคงเหลืออยูเพียง 2 ทิศคือทิศเหนือ และใต   

ทิศที่ควรหันกลาตาเขียว 

N กลาตาเขียว 

ทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

W E 

S 

ทิศทางลมมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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ในประเทศไทยเม่ือยางเขาสูฤดูหนาวจะเกิดปรากฏการ พระอาทิตยออมขาว คือข้ัวโลกจะ
เอียงไปทิศเหนือสงผลใหพระอาทิตยอยูทางทิศใตของเสนศูนยสูตร ทางดานทิศใตจะรอนมากกวาทิศเหนือ  

ดังนั้นทิศทางท่ีควรหันตาเขียวคือทิศเหนือ  เม่ือหันตาเขียวไดถูกทิศทางแลว วางกลาใหอยูในแนวด่ิง 
เหยียบดินรอบๆกลาใหแนน เปนการเสร็จส้ินการปลูกดวยกลาตาเขียว 

3. ปลูกดวยกลาท่ีชําไวในถุงดิน การปลูกสรางสวนยางพาราท่ีประสพความสําเร็จสูงมัก
นิยมปลูกดวยวิธีนี้ กอนการจะปลูกจะตองเตรียมหลุม และเตรียมกลาใหพรอม การลําเลียงกลาเขาปลูกก็
ตองประณีต ระมัดระวัง เพราะกลายางพาราท่ีชําถุงไว จะมีมูลคาสูงกวากลาตาเขียว จะไดแยกกลาวใน
รายละเอียด 

3.1 การเตรียมกลาใหแข็งแรงกอนนําไปปลูกในแปลง ปกติกลายางพาราชําถุงจะถูก
อนุบาลไวในแปลงเพาะ หากไมทําใหกลาแข็งแรงกอนนําไปปลูก กลายางพาราจะเหี่ยวเฉาจากการถูก
แสงแดดโดยกระทันหัน การทําใหกลาแข็งแรงโดยการทําใหแกรง (Hardening)  ดวยการเปดตาขาย
พรางแสงในแปลงเพาะออกท้ังหมดในสวนท่ีจะทําใหแกรง และควบคุมการใหน้ําประมาณ 3 อาทิตย โดย
จัดทําเปนข้ันตอนดังนี้ 
 

ระยะท่ี กิจกรรม จํานวนวนั 
1 รดน้ํา 1 วัน เวน 1 วัน 6 
2 รดน้ํา 1 วันเวน 2 วัน 6 
3 9 รดน้ํา 1 วัน เวน 3 วัน 

 
กลาท่ีผานการทําใหแกรง(Hardened)แลว  ใหเลือกไปปลูกเฉพาะสวนท่ีมีใบเขียวเขม ลักษณะเนื้อใบ
คอนขางแข็ง ไมมียอดออนสีมวงหรือสีเขียวออนปรากฏใหเห็น (เพสลาด) ท่ียอดอาจจะมียอดออนปรากฏ 
เปนปมสีมวงก็ใชได กลาลักษณะนี้เม่ือปลูกลงแปลงจะออกยอด(เรียกวาตอยอด) เจริญเติบโตไดเร็ว กลาท่ี
เหมาะกับการปลูกอาจจะมีฉัตรใบ 1- 2 ฉัตรใบ 

3.2 การขนสงกลาเขาปลูก เพื่อปองกันกลายางพาราไดรับความกระทบกระเทือน หรือดิน
ท่ีบรรจุไวในถุงอาจจะแตกใหงดการใหน้ํากอนการขนยาย และจัดหาภาชนะขนยาย โดยอาจะใชลัง
พลาสติกท่ีใชใสน้ําอัดลม หรือจัดทําใหคลายกันก็ได ท่ีดานขางของภาชนะมีหูสําหรับผูกเชือกเพ่ือใชหาม 
หรือ ยก 2 คน 
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เม่ือมีภาชนะ หรือเรียกวาลังใสกลาไม การขนยายกลายางพาราจากแปลงเพาะโดยการจัดเรียงกลาท่ีผานการ
คัดเลือกแลวลงในลังจนเต็ม แลวหามไปวางเรียงไวในรถบรรทุก หรือ เทรลเลอรตอทายรถแทรกเตอรลอ
ยาง โดยไมตองยกถุงกลายางพาราออก เพื่อบรรเทาความบอบช้ําของกลายางพารา  วางลังบรรจุกลา
ยางพาราจนเต็มกระบะ จึงใหรถบรรทุกเดินทางไปสงยังแปลงปลูก ในบางคร้ังเพื่อประหยัดคาเช้ือเพลิงของ
รถบรรทุกอาจจะดัดแปลงกะบะบรรทุกเปน 2 ช้ันก็ได แตความสูงของช้ันท่ี 2 ตองสูงกวากลายางพารา 
  ในแปลงปลูกกําหนดจุดลงกลายางพาราไว หากทราบจํานวนหลักหมายปลูกของแตละ
แถว ก็วางจํานวนกลายางพาราไวใหพอดี หรือใกลเคียงท่ีสุดก็จะประหยัดคาแรงงานในการขนสงกลา
ยางพาราสูหลุมปลูก  การวางกลายางพาราในแปลงก็ไมจําเปนตองยกกลายางพาราออกจากลังกอน เพราะ
นอกจากจะบรรเทาความบอบชํ้าของกลายางพาราแลวยังประหยัดแรงงานยกกลายางพาราออกและจัดเรียง
ใหม ดังนั้นการจัดทําลังขนกลายางพาราจึงตองคํานวณจํานวนตามความจําเปนใชงานแตละวันดวย 

3.3 การสงกลายางพาราสูหลุมปลูก  จัดหมูแรงงานกระจายกลายางพาราสูหลุมปลูก 
 หรือเรียกวา รายกลายางพารา  คนงาน 2 คนหามลังกลายางพาราจากจุดท่ีรถบรรทุกวางไวสูหลุมปลูกโดย
คนงานคนขางหลังจะเปนคนยกกลายางพาราจากลังวางไวริมหลุมท่ีรองกนหลุมไวแลว คนงานแตละคูควร
กําหนดบริเวณใหทําเพื่อปองกันการหลงลืม  เม่ือกลายางพาราแตละลังหมดใหกลับมาท่ีจุดรวมลังกลายาง
อีก วางลังกลายางพาราเปลาไวท่ีจุดรวมแลวหามลังใหมไปรายตามหลุมอีกจนกวาจะหมดหลุม สําหรับลัง
เปลา เม่ือรถบรรทุกกลายางพาราผานมาก็จะเก็บกลับไปยังแปลงเพาะอีกคร้ัง จะจัดคนงานตอหมูกี่คูตอง
คํานึงถึงความสามารถของผูควบคุมงานดวย โดยปกติไมควรเกิน 10  คูตอ ผูคุมงาน 1 คน การรายกลา
ยางพารานี้ควรทําไวกอนวันปลูกอยางนอย หนึ่งวัน 

มองจากดานบน

ลกัษณะของลงัขนสงกลายางพาราชําถุง

มองจากดานเอียง

หูสําหรบัผกูเชือก

มองจากดานหัวภาชนะ
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3.4 จัดแรงงานปลูกเปนคูเชนกัน โดยคนท่ี 1 ใชจอบเปนเคร่ืองมือมีหนาท่ีขุดหลุมท่ี 
รองกนแลวใหใหมีความลึกเทาถุงเพาะชํากลายางพารา  คนท่ี 2 ทําหนาท่ีปลูกมีใบมีดโกน หรือ คัตเตอร 
เปนเคร่ืองมือ คนท่ี 2 จะใชใบมีดกรีดกนถุงใหขาดจากถุง ดึงออก แลววางกลายางลงในหลุมในลักษณะ
เอียง ใชใบมีดกรีดถุงต้ังแตกนถุงจนถึงปากถุง อยาเพิ่งดึงถุงท่ีกรีดแลวออก จัดกลายางพาราใหอยูกลางหลุม 
และจัดความสูงของกลาโดยใหตําแหนงของกิ่งยางพาราอยูสูงจากดินเดิมประมาณ 2 ซม.  หันกิ่งยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไปทางทิศเหนือ วางกลายางพาราใหอยูในแนวดิ่ง เสร็จคนท่ี 1 จะทําการกลบหลุมจนเต็มหลุมแลว คนท่ี 2 
จึงดึงถุงเพาะชําออกจากดิน นําถุงท่ีดึงออกแขวนไวท่ีหลักหมายปลูก เพื่อแสดงใหเห็นวาหลุมนี้ปลูกเสร็จ
แลว การดึงถุงเพาะชําออกนี้เปนเร่ืองสําคัญ เพราะถุงเพาะชําท่ีใชเปนถุงพลาสติกท่ีไมสามารถยอยสลายได

 

การสงกลายางพาราสูหลุมปลูก 

ดินในถุงเพาะชํา

2 ซ.ม.

เหนอื

หลักหมายปลูก

ถุงเพาะชํา

ระดับดินเดิมดินทีพู่นโคน

ภาพแสดงหลงัปลกูเสรจ็
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 การปลูกยางพารา 
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8. การบํารุงรักษา 
 

การบํารุงรักษา เปนข้ันตอนท่ีสําคัญหลังปลูก เพื่อจะใหตนยางพาราท่ีปลูกไวมีปริมาณ 
เต็มพื้นท่ี มีความเจริญเติบโตสมบูรณ สามารถกรีดเอาน้ํายางพารามาใชประโยชนไดในเวลาท่ีกําหนด 
โดยท่ัวไปยางพาราจะเปนพืชชนิดโตเร็ว (Fast growing Spp.) มีความเติบโตเฉล่ียทางเสนรอบวงวัดท่ี
ระดับอก หรือ GBH (Girth at breast  higth) ปละ 8 -10 ซ.ม. จะทําการกรีดยางพาราเม่ืออายุหลัง
ปลูก 6 -7 ป หรือมีขนาด GBH 50 ซ.ม. ดังนั้นจึงจําเปนตองบํารุงรักษาตนยางพาราใหไดขนาดท่ี
ตองการภายในเวลา  6 - 7 ป  ถาการบํารุงรักษาไมดี โอกาส จะเปดกรีดเพ่ือสรางรายไดจากยางพาราก็จะ
ชาไปดวย การบํารุงรักษาท่ีสําคัญมี ปลูกซอม  กําจัดความคุมวัชพืช  ใสปุย  แตงกิ่ง  ปองกันภัย  ปองกันไฟ  
และสํารวจอัตรารอดตายและความเติบโต ซ่ึงจะไดแยกกลาวในรายละเอียดตอไป 

8.1   ปลูกซอม หลังจากทําการปลูกไปแลว ตนยางพาราสวนหนึ่งจะตาย จากสาเหตุตางๆ 
เชนการปลูกไมประณีต ตนยางพารากระทบแลงหลังปลูก ถูกโรครา แมลง จําพวกปลวกทําลาย หรือเกิด
จากภัยธรรมชาติเชนฝนตกหนักน้ําทวมโคนนาน หรือลมแรงกิ่งท่ีงอกจากตาพันธุดีหัก เปนตน จํานวนการ
ตายของยางพาราท่ีปลูกยังแปรผันตรงกับวิธีการปลูกโดยวัสดุปลูกชนิดตางๆดวย การปลูกดวยเมล็ดติดตา
ในแปลง โอกาสการติดของตาจะนอยหากหลังการติดตาเกิดความแหงแลง ปกติจะรอดตายหรือติดตาได
สําเร็จไมเกิน 60% อีก 40% จําเปนตองปลูกซอม  การปลูกดวยกลาตาเขียวหากกระทบแลงหลังปลูก จะมี
อัตราการรอดตายต่ํา ปกติไมเกิน 70% การปลูกดวยกลาชําถุง จะมีอัตราการรอดตายสูงประมาณ 80 % 
ข้ึนไป เม่ือปรากฏวาตนยางพาราท่ีปลูกตายก็จําเปนตองทําการนํากลายางพารามาปลูกซอมใหเต็มพื้นท่ี 
  ชวงเวลาท่ีทําการปลูกซอมควรเปนชวงท่ีมีฝนตกชุก ในปแรกหลังปลูกเสร็จประมาณ 1 
เดือน ระหวางเดือน มิถุนายน-สิงหาคม  ในปท่ีสองปลูกซอมต้ังแตตนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายนชวงท่ี 1 และประมาณเดือน สิงหาคม เปนชวงท่ี 2  จะทําการปลูกซอมเพียง 2 ป ปท่ี 3 เปนตน
ไปไมจําเปนตองปลูกซอมเพราะกลาท่ีปลูกซอมในปท่ี 3 จะโตไมทันกับกลาตนแรก จะกลายเปนกลาท่ีถูก
ขม (Suppress)  ซ่ึงเปนการส้ินเปลืองคาใชจายโดยเปลาประโยชน ยกเวนพื้นท่ีท่ีตนยางพาราตาย
ตอเนื่องกันมากกวา 3 ตนเปนตนไปโดยพื้นท่ีนั้นไมมีปญหากับโครงสรางดิน หรือมีระดับน้ําใตดินต้ืน 
  กลายางพาราท่ีนํามาปลูกซอม ใชกลายางพาราชําถุง ในปแรกใหมีฉัตรใบ 1- 2 ฉัตร และ
ปลูกซอมในปท่ี 2 ใชกลายางพาราท่ีเล้ียงไวคางปมีฉัตรใบประมาณ 3-4 ฉัตร ท้ังนี้เพื่อจะไดมีความ
เจริญเติบโตไดทันกลาท่ีปลูกกอน  
  กอนจะทําการปลูกซอมจะตองทําการสํารวจ ตรวจนับวาในพ้ืนท่ีปลูกมีตนตายกี่ตน เพื่อ
จะไดนํากลายางพาราไปซอมไดครบจํานวน และจะตองทราบวาตนท่ีตายอยูสวนไหนของแปลงปลูก แสดง
ตําแหนงตายไดงายๆโดยใชเศษกระดาษเขียนจํานวนตนตายไวท่ีหลักหัวแถวแตละแถว ผูท่ีจะเขาทําการ 
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ปลูกซอมใชคนงาน 2 คน จะหามกลายางพาราเขาไปในแถวท่ีจะทําการปลูกซอมเทากับจํานวนตนตายใน 
2 แถวท่ีติดกัน เม่ือปลูก ซอมในแถวท่ี 1 เสร็จ เดินวกกลับมาแถวท่ี 2 ปลูกซอมมาเร่ือยๆ จนหมดแถว กลา
ยางพาราก็จะหมดพอดีเม่ือหมด 2 แถว  รับกลายางพาราชุดใหม เพื่อจะเขาปลูกซอม ในแถวท่ี 3- 4 
ตอไป  หากมีคนงานหลายชุด ผูคุมงานจะเปนผูจัดแถวใหเขาทํางาน 
 

8.2   กําจัดควบคุมวัชพืช  วัชพืชมีสวนสําคัญในการยับยั้งชะลอความเจริญเติบโตของ
ยางพารา จึงมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการกําจัดและควบคุมวัชพืช ซ่ึงจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอด
ช่ัวอายุของยางพารา วิธีการกําจัดวัชพืชมี 3 วิธี 

ทางตรวจการณ 

ภาพแสดงแนวทางเดนิการปลูกซอม 

จุดเร่ิมตน 

จุดสิ้นสุด 

8.2.1 ใชแรงงาน โดยการใชจอบถากรอบโคน ถากในแถว หรือถางระหวาง
แถว นิยมใชในขณะยางพารามีอายุนอยๆ เศษวัชพืชจากการถากใหนํามาสุมโคน (Munching) เพื่อชวย
ลดการคายนํ้าบริเวณโคนและเพิ่มอินทรียวัตถุในดินเปนการชวยปรับปรุงโครงสรางดินดวย เศษวัชพืชท่ีได
จากการถาง  

8.2.2 ใชเคร่ืองจักรกล ไดแกการไถพรวนดวยรถแทรกเตอรลอยาง เปนการ
ปรับปรุงโครงสรางของดิน หรือการใชเคร่ืองตัดหญาตัดท่ัวพื้นท่ี เคร่ืองจักรกลสามารถดําเนินการไดเร็วทัน
กับเวลา 

8.2.3 ใชสารเคมี สารเคมีท่ีนํามาใชมีกลุมหลักๆ 3 ชนิดคือ Paraquote 
กําจัดวัชพืชโดยการเผาไหมสวนท่ีเปนใบสามารถควบคุมวัชพืชไดประมาณ 1 เดือน ช่ือทางการคาท่ีรูจัก
กัน เชน    กรัมม็อกโซน น็อกโซน เปนตน  ชนิดท่ีสองคือ Glyphosate กําจัดวัชพืชโดยการซึมเขา
ทําลายทุกสวนของวัชพืช สามารถควบคุมวัชพืชไดคร้ังละ 3 เดือน ช่ือทางการคาท่ีรูจักกัน เชน ทัชดาวน 
Roundup  และ Glyphosate 48%  เปนตน สารเคมีชนิดท่ี 3 คือ Immazaphurr  กําจัดวัชพืช
โดยการเขาทําลาย  
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เมตะโบลิซึม ของพืชยับยั้งการสังเคราะหแสง วัชพืชจะยืนตนตายในท่ีสุด สามารถควบคุมวัชพืชไดคร้ังละ 
6 เดือน เกษตรกรมักไมนิยมใชเพราะราคาคอนขางสูง ช่ือทางการคาคือ อัสซอลท การใชสารเคมีตอง
คํานึงถึงอายุของตนยางพาราปกติจะใชสารเคมีเม่ือยางพารามีอายุ 3 ปข้ึนไป ในการใชแตละคร้ังตองระวัง
ไมใหยาเคมีฉีดพนถูกสวนสีเขียวของลําตน 

เจาของสวนยางพาราควรจัดทําตารางการควบคุมไวเพื่อกันการหลงลืม และตระเตรียม
เงินทุนไวดําเนินการ ตารางการควบคุมเปนตามตารางขางลาง 
  

อายุ
(เดือน) 

ชวงเวลาดําเนนิการ ลําดับ ปท่ี วิธีการ 

1 1 2 กรกฎาคม ใชจอบถากรอบโคนรัศมี 0.5 เมตร 
2 1 5 ตุลาคม ใชจอบถากในแถวกวาง 2 ม.นําเศษวัชพืชสุมโคน 
3 1 8 มกราคม ใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนแยกดินจากแถว ใช

จอบถากในแถวกวาง 2 ม.นาํเศษวัชพืชสุมโคน  
4 1 11 เมษายน ใชจอบถากในแถวกวาง 2 เมตร เศษวัชพชืสุมโคน

ระหวางแถวถางท่ัวพื้นท่ี หรือฉีดพนสารเคมี หรือ
ไถพรวน 

5 2 14 กรกฎาคม ใชจอบถากรอบโคนรัศมี 0.5 เมตร กวาดเศษหญา
สุมโคน ระหวางแถวถางท่ัวพื้นท่ี หรือฉีดพน
สารเคมี หรือไถพรวน 

6 2 16 กันยายน ถากในแถวกวาง 2 เมตรกวาดเศษหญาสุมโคน 
ระหวางแถวถางท่ัวพื้นท่ี หรือฉีดพนสารเคมี หรือ
ไถพรวน 

7 2 20 มกราคม ใชจอบถากในแถวกวาง 2 ม.นําเศษวัชพชืสุมโคน 
ระหวางแถวใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนสาด
ดินเขาหาแถวปลูก 

8 2 23 เมษายน ใชจอบถากในแถวกวาง 2 เมตร เศษวัชพชืสุมโคน
ระหวางแถวถางท่ัวพื้นท่ี หรือฉีดพนสารเคมี หรือ
ไถพรวน 

9 3 28 กันยายน ใชสารเคมีฉีดพนท่ัวพื้นท่ี 
10 3 32 มกราคม ใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนระหวางแถวสาด

ดินเขาหาแถวปลูก 
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อายุ
(เดือน) 

ชวงเวลาดําเนนิการ ลําดับ ปท่ี วิธีการ 

11 3 36 พฤษภาคม ฉีดพนสารเคมีในแถว ระหวางแถวถางท่ัวพื้นท่ีฉีด 
พนสารเคมี 

12 4 40 กันยายน ใชสารเคมีฉีดพนท่ัวพื้นท่ี 
13 4 44 มกราคม ใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนระหวางแถวสาด

ดินเขาหาแถวปลูก 
14 4 47 เมษายน ฉีดพนยาเคมีในแถว ระหวางแถวถางท่ัวพื้นท่ีหรือ

ฉีดพนสารเคมี  
15 5 52 กันยายน ใชสารเคมีฉีดพนท่ัวพื้นท่ี 
16 5 56 มกราคม ใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนระหวางแถวสาด

ดินเขาหาแถวปลูก 
17 5 59 เมษายน ใชจอบถากรอบโคนรัศมี 0.5 เมตร ถางระหวาง

แถวกวาดรวมกอง หรือฉีดพนสารเคมี 
18 6 64 กันยายน ใชยาเคมีฉีดพนท่ัวพืน้ท่ี 
19 6 68 มกราคม ใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนระหวางแถวสาด

ดินเขาหาแถวปลูก 
20 6 71 เมษายน ฉีดพนยาเคมีในแถว ระหวางแถวถางท่ัวพื้นท่ีฉีด 

หรือฉีดพนสารเคมี 
21 7-19  กรกฎาคม-สิงหาคม ถางท่ัวพื้นท่ี ฉีดพนสารเคมี 

 
การกําจัดวัชพชืควรจะดําเนนิการกอนการใสปุย  

 
8.3 ใสปุย  ยางพาราท่ีนํามาปลูกปจจุบัน เปนยางพันธุดีจําเปนตองใสปุยเพือ่เรงความ

เจริญเติบโตใหไดขนาดกรีดเม่ือถึงกําหนดเวลา 6- 7 ป เนื่องจากตนตอพันธุของยางพาราพันธุดี ไดเมล็ด
มาจากยางพาราพันธุดีรุนกอนๆ ถาไดตนตอพันธุท่ีเปนยางพารารุนแรกท่ีเรียกวา พาราเดิม หรือพนัธุ
พื้นเมือง และสภาพดินที่ปลูกเปนดนิใหม การใสปุยกไ็มจําเปนมากนัก แตปจจุบันยางพาราเดิมหรือพันธุ
พื้นเมืองแทบไมมีปลูกใหเกบ็เมล็ดมาทําตนตอยางพาราไดและพื้นท่ีท่ีปลูกสวนมากก็เปนพืน้ท่ีเส่ือมโทรม 
หรือผานการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ มาแลว ดังนัน้การปลูกยางพาราเพื่อหวังผลในทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองใส
ปุย 
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ปุยท่ีใชกับยางพารามี 2 ชนิดคือปุยอินทรีย และปุยเคมี ประเทศไทยยังไมมีมาตรฐานการ
ควบคุมมาตรฐานของปุยอินทรีย มีแตการควบคุมมาตรฐานของปุยเคมี สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
จึงไดแนะนําใหเกษตรกรใชปุยเคมีกับสวนยางพาราโดยการใชปุยสําเร็จ หรือผสมเองก็ได โดยคําแนะนํานี้
จะเปล่ียนแปลงสูตรปุยเปนระยะ เปนการปรับปรุงใหทันสมัยตามผลงานท่ีทําการวิจัยได โดยหลังสุดเม่ือป 
2542 สถาบันวิจัยยางไดแนะนําปุยเคมีไวดังนี้ 
  8.3.1 ชนิดของปุย 
สูตรท่ี N P K ใชกับ สภาพดิน 

1 20 8 20 กอนเปดกรีด ดินทุกชนดิแหลงปลูกยางพาราเดิม 
2 20 10 12 กอนเปดกรีด ดินทุกชนดิแหลงปลูกยางพาราใหม 
3 30 5 18 ยางพาราท่ีเปดกรีดแลว ทุกสภาพแหลงดิน 

   
8.3.2 ชวงเวลาการใสปุยและอัตราปุยท่ีใชสําหรับยางพารากอนเปดกรีด 

 อัตรากรัม/ตน 
ปท่ี แหลงปลูกยางเดิม แหลงปลูกยางใหม 

 

       อายุตนยาง 
คร้ังท่ี (เดือน) 

ดินรวนเหนยีว ดินรวนทราย ดินทุกชนดิ 
1 1 2 กรกฎาคม 70 100 60 
 2 5 ตุลาคม 100 140 80 
 3 11 เมษายน 130 170 100 

2 4 14 กรกฎาคม 150 200 110 
 5 16 กันยายน 150 210 110 
 6 23 เมษายน 150 210 120 

3 7 28 กันยายน 230 320 180 
 8 36 พฤษภาคม 230 320 180 

4 9 40 กันยายน 240 330 180 
 10 47 เมษายน 240 330 180 

5 11 52 กันยายน 260 360 200 
 12 59 เมษายน 260 360 200 

6 13 64 กันยายน 270 370 200 
 14 71 270 370 200 เมษายน 

 
เวลาการใสปุยอาจจะเปล่ียนแปลงได ข้ึนอยูกับความช้ืนในดนิ  อาจจะใชปุยอินทรียผสม

ดวยก็ไดและพยายามใสปุยหลังการกําจัดวชัพืช 
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  8.3.3 การใสปุยยางพาราหลังเปดกรีด ใหปุยปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 500 กรัมตอตน คร้ัง
แรกตนฤดูฝนหลังจากยางผลัดใบเม่ือใบออนเร่ิมเพสลาด ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม คร้ังท่ีสอง
ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน สําหรับพืน้ท่ีดินใหมหรือดินปลูกพืชคลุมดิน  ใน 2 ปแรกอาจจะไมตอง
ใหปุย เพราะจะคงมีธาตุอาหารท่ีจําเปนหลงเหลืออยู 
  8.3.4 วิธีการใสปุยยางพารา มีหลายวิธี เลือกใชไดตามปจจัยตางๆ  

• การใสแบบหวาน  เปนการหวานปุยท่ัวบริเวณท่ีจะทําการใสปุย เหมาะกับพื้นท่ีสวน
ยางพาราท่ีเปนท่ีราบและกําจัดวัชพืชโดยใชสารเคมี ควรงดใชกรณีมีฝนตกชุกเพราะจะทําใหน้ําฝนชะลาง
ปุยไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• การใสเปนแถบ เปนการใสปุยโดยโรยปุยเปนแถบตามแนวแถวยางพารา วิธีนี้ใชกับ
พื้นท่ีลาดชันเล็กนอย โดยเจาะเปนรอง ใสปุยแลวกลบ ควรใชกับตนยางพาราท่ีมีอายุ 2 ป ข้ึนไป โดยแถบ
ควรหางจากโคนตนประมาณ 1-1.50 เมตร ตามช้ันอายุของตนยางพารา โดยสังเกตจากรัศมีใบเชนกัน 

ความกวางของแถบประมาณ 1 ตาจอบ หรือใชรถไถนาติดผานเดียวเจาะรอง ความลึกประมาณ 5 ซ.ม. 
หากลึกกวานั้นจะตัดรากยางพาราใหเสียหายได สําหรับยางพาราท่ีกรีดแลวทํารองใหหางโคนตน 1.50 
เมตร ซ่ึงจะมีรากท่ีมีประสิทธิภาพดูดซับปุยอยูมาก 

แถบท่ีหวานปูยกวางประมาณ 10 ซ.ฒ. 

สําหรับการกําจัดวัชพืชโดยการถาก หลังจากหวานปุยแลวให
สาดดินกลบ สําหรับยางพาราที่มีอายุ 1- 2 ป ใหทําการพรวนดิน
รอบโคนเปนวงกลมตามรัศมีใบ หวานปุยตามรัศมีใบ ซ่ึงจะมี
รากฝอยที่มีประสิทธิภาพจํานวนมาก แลวกลบดินบางๆจะ
ไดผลดีที่สุด  

บริเวณที่

หวานปุย 

ความกวางตามรัศมี

ใ  
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• การใสแบบหลุม  เปนการขุดหลุมใสปุยแลวกลบ เหมาะสําหรับพื้นท่ีลาดชัน และพ้ืนท่ี
ท่ีมีฝนตกชุกติดตอกันเปนเวลานาน โดยขุดหลุมขางลําตน 2 หลุม ในคร้ังตอไปใหเปล่ียนหลุมใหตั้งฉาก
กับ 2 หลุมแรก ระยะหางของหลุมจากโคนตน เปนไปตามช้ันอายุของตนยางพารา  ในกรณีท่ีกําจัดวัชพืชไม
ทัน หรือใสปุยท่ีไมตรงกับการกําจัดวัชพืชควรใชวิธีนี้เปนหลัก การใสปุยโดยวิธีนี้ลดการสูญเสียปุยไดมาก 

 คาใชจายในการใสปุยจะสูงจากการซ้ือปุย  การควบคุมงานการใสปุยจึงเปนส่ิงจําเปน ใน
สวนยางพาราท่ีมีพื้นท่ีมากๆ มักปรากฏการขโมยปุย ไปใชสวนตัว หรือนําไปขายใหเอกชนรายอ่ืน ทําให
เจาของสวนตองสูญเสียคาใชจายโดยไมจําเปน เจาของสวนจึงจําเปนตองจัดระบบการควบคุมการใสปุยให
รัดกุม ขอแนะนําวิธีการดําเนินการใสปุย ดังนี้ 

จํานวนคนงานตอคนคุมงานใน 1 หมู ใชคนคุมงาน 1 คนตอคนงาน 10 คน ก. 
ข. จัดทําภาชนะตวงปุยใหคนงานตามจํานวนปุยท่ีใชแตละคร้ัง ภาชนะนี้สามารถทําจาก

ขวดน้ําพลาสติก ตัดกนขวดใหมีความจุเทาจํานวนปุยท่ีจะใสแตละตน 
ค. จางเหมาคาแรงงานใสปุยเปนกระสอบปุย โดยคาจางแปรตามจํานวนของปุยแตละตน

และวิธีการใส การใสแบบหวานในพ้ืนท่ีท่ีพนสารเคมีไวคาใชจายตอกระสอบปุยจะตํ่าสุด การใสปุยโดยวิธี
พรวนโคน หวานปุยและกลบจะมีคาใชจายสูงสุด การคํานวณคาจางเหมาตองคํานวณมาจากคาใชจายเตรียม
ดินและคาใสปุยของวิธีใสปุยแตละคร้ัง  
       ตัวอยาง การคํานวณคาแรงงานเพื่อจางเหมาตามตารางขางลาง 

• ดินรวนเหนยีว พรวนโคน ใสปุยและกลบหลุม 

คาแรงงาน(บาท/ตน) 
จํานวนตน/
กระสอบ 

พื้นที่(ไร) คร้ังท่ี กรัม/ตน บาท/ไร เตรียมดิน ใสปุยและ
กลบ 

รวม 

คาใสปุย
(บาท/

กระสอบ) 

1 70 715 10.68 0.50 0.25 0.75 50.25 537 
2 100 500 7.47 0.60 0.30 0.90 60.30 450 
3 130 385 5.75 0.75 0.35 1.10 73.70 424 

 

• ดินรวนทราย พรวนโคน ใสปุยและกลบหลุม 

คาแรงงาน(บาท/ตน) 
จํานวนตน/
กระสอบ 

พื้นที่(ไร) บาท/ไร คร้ังท่ี กรัม/ตน เตรียมดิน ใสปุยและ
กลบ 

รวม 

คาใสปุย
(บาท/

กระสอบ) 

1 100 500 7.47 0.4 0.25 0.65 43.55 325 
2 140 358 5.35 0.45 0.3 0.75 50.25 269 
3 170 295 4.41 0.5 0.35 0.85 56.95 251 
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• ดินทุกชนดิ พรวนโคน ใสปุยและกลบหลุม 

คาแรงงาน(บาท/ตน) 
จํานวนตน/
กระสอบ 

บาท/ไร คร้ังท่ี กรัม/ตน พื้นที่(ไร) เตรียมดิน ใสปุยและ
กลบ 

รวม 

คาใสปุย
(บาท/

กระสอบ) 

1 60 834 12.45 0.45 0.25 0.70 46.90 584 
2 80 625 9.33 0.50 0.3 0.80 53.60 500 
3 100 500 7.47 0.55 0.35 0.90 60.30 450 
4 110 455 6.80 0.60 0.4 1.00 67.00 456 

 

• ดินทุกชนดิ หวาน ใสเปนแถบ และขุดหลุม 

คาแรงงาน(บาท/ตน) 
กรัม/
ตน 

จํานวนตน/
กระสอบ 

พื้นที่
(ไร) 

บาท/ไร คร้ังท่ี วิธีการ เตรียมดิน ใสปุยและ
กลบ 

รวม 

คาใสปุย
(บาท/

กระสอบ) 

4 หวาน 110 455 6.80  0.75 0.75 50.25 342 
4 ใสเปนแถบ 110 455 6.80 0.4 0.4 0.80 53.60 364 
4 110 455 6.80 0.25 0.4 0.65 43.55 296 ขุดหลุม 

 

• ยางพารากรีดแลว 

คาแรงงาน(บาท/ตน) 
กรัม/
ตน 

จํานวนตน/
กระสอบ 

พื้นที่
(ไร) 

บาท/ไร วิธีการ เตรียมดิน ใสปุยและ
กลบ 

รวม 

คาใสปุย
(บาท/

กระสอบ) 

500 100 1.50  0.75 0.75 50.25 75 หวาน 
500 100 1.50 0.5 0.5 1.00 67.00 101 ใสเปนแถบ 
500 100 1.50 0.25 0.5 0.75 50.25 75 ขุดหลุม 

   
คาใชจายผันแปรท่ีจะทําใหคาจางเหมาคนงานใสปุยเปล่ียนแปลงไปคือคาเตรียมดิน และคาใสปุย ดินรวน
เหนียวจะมีคาใชจายสูงกวาดินชนิดอ่ืน ดินรวนทรายมีคาใชจายถูกท่ีสุด  การพรวนรอบโคนคาใชจายสูง
กวาการขุดรอง คาขุดหลุม จะมีคาใชจายตํ่าสุด จํานวนปุยนอยคาใชจายนอย 
  ง. การมอบปุยใหคนงานนําไปใสแตละวัน  โดยปกติปุยจะเก็บไวในโรงเก็บ เม่ือจะมีการ
ใสปุยแตละวัน ผูควบคุมงานจะตองนําคนงานมาเบิกปุยจากเจาหนาท่ีพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุจะจายปุยใหเทาที่
จะสามารถดําเนินการไดในวันนั้นๆ และเม่ือเลิกงานใหผูคุมงานนํากระสอบปุยท่ีเบิกไปมาคืนใหครบถวน 
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  จ. ผูคุมงานการใสปุย เม่ือนําคนงานไปใสปุยในแปลงแลว ตองติดตามสอดสองการทํางาน
ของคนงานอยางใกลชิด หลังจากทําการกลบหลุมหรือสาดดินทับปุยแลว อาจจะสุมตรวจโดยการเข่ียดินดู
ปุยท่ีคนงานใสไวก็ได   

การใสปุยหากดําเนินการไดถูกตองครบถวนตามวิธีการที่กําหนดภายในระยะเวลา 2 
สัปดาห ถึง 1 เดือนจะพบการเปล่ียนแปลงของยอดยางพาราโดยจะมีใบออนงอกออกมามากมาย ชวยเพิ่ม
ความเจริญเติบโตใหแกตนยางพาราตอไป 

 
8.4 การตัดแตงก่ิง 
ตนยางพาราพันธุดี กอนจะทําการเปดกรีดเอาน้ํายางพาราควรมีลําตันเปลาตรง (Clear 

Bole) ประมาณ 3 เมตรจากพ้ืนดิน เพื่อสะดวกในการเปดหนากรีด ชวยทําใหลมพัดโกรกไดดี ลด
ความช้ืนในแปลงปองกันการเกิดโรคราในแปลงไดระดับหนึ่ง และท่ีสําคัญเม่ือตนยางพาราใกลครบรอบตัด
ฟนสามารถกรีดยางพาราหนาสูงได และจําหนายตนไมไดราคาดี เพราะราคาไมยางพาราจะมีราคาดีในสวน
ท่ีสามารถนําไปปอกเปนวิเนียรทําผิวไมอัดได 
  ตนยางพาราพันธุดีจะแตกกิ่งมากนอยในขณะกําลังเจริญเติบโตตามลักษณะจําเพาะของแต
ละชนิดพันธุยางพาราจะแตกกิ่งมากเม่ือมีการชะงักความเจริญเติบโต ในชวงกระทบกับความแหงแลง หรือ
ขาดปุย เพื่อปรับรูปทรงใหไดตามกําหนด จึงจําเปนตองมีการแตงกิ่งยางพาราทุกระยะเม่ือตรวจพบมีกิ่งงอก
ออกมา จะทําการแตงกิ่งประมาณ 3 ปโดยมีหลักการดังนี้ 
 

ปท่ี การแตงกิ่ง 
1 ตัดทุกกิ่งท่ีสูงจากพ้ืน 30 ซม.ลงมา 
2 ตัดทุกกิ่งท่ีสูงจากพ้ืน 130 ซม.ลงมา 
3 ตัดทุกกิ่งท่ีสูงจากพ้ืน 300 ซม.ลงมา 

  
การแตงกิ่งจะตองคํานึงถึงยอดของตนยางพาราท่ีเหลือดวย เพราะหากตัดแตงกิ่งออกไป

มาก ใบยางพาราท่ีมีหนาท่ีสังเคราะหแสงจะลดนอยลงไปดวยทําใหความเจริญเติบโตลดนอยลง ปกติจะตัด
กิ่งออกแตละคร้ังประมาณ 1 ใน 3 ของเรือนยอด ชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการตัดแตงกิ่ง ในปแรกตัด
แตงไดตลอดเวลา ปท่ี 2 และ 3 ควรดําเนินการเม่ือยางพาราเริ่มชะงักการเจริญเติบโต ประมาณเดือน 
ธันวาคม-มกราคม 
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อุปกรณในการตัดกิ่ง ในปแรกท่ีตนยางพารายังไมสูง ใชคีมตัดกิ่ง เม่ือยางพาราเริ่มสูงข้ึน
อาจจะใชคีมตัดชอผลไมตอดาม หรือเล่ือยแตงกิ่งไมก็ได หามโนมลําตนยางพาราลงมาตัดกิ่ง เพราะจะทํา
ใหทอน้ํายางไดรับความเสียหายสงผลกระทบตอผลผลิตในอนาคต  ตําแหนงท่ีตัดกิ่งควรหางจากลําตน
ประมาณ 1-2 ซม. เพ่ือไมใหมีตาท่ีโคนกิ่งหลงเหลือ และแหงยุบตัวไดไวเปลือกสามารถคลุมพื้นท่ีไดเร็ว
ข้ึน  กรณีใชเล่ือยแตงกิ่งควรหงายใบเล่ือยทําการบากหนาเสียกอนจึงจะเล่ือยคัดจากดานบน เพื่อปองกัน
เปลือกฉีกขาด   
      

8.5 ปองกันภัย  
ภัยท่ีเกิดกับสวนยางพาราเกิดไดจากคน สัตว โรคราแมลง และภยัธรรมชาติ 

• ภัยจากคน เกิดจากความรูเทาไมถึงการณ หรือเกดิจากเจตนาท่ีไมหวงัดีตอเจาของสวน
ยางพารา ความรูเทาไมถึงการณ มักไดแกการไมเขาใจในข้ันตอนของการบํารุงรักษา การถากวชัพืชรอบ
โคน หรือในแถว หรือพรวนโคนดําเนินการใกลโคนตนยางพาราขนาดเล็กทําใหกระทบกระเทือนถึงเรือน
ราก การถางในแถวโดยมีดหรือเคร่ืองตัดหญาตัดลําตนของตนยางพารา หรือ มีดบาดลําตน เปนแผล การ
พนสารเคมีกําจัดวัชพืชถูกยอดยางพาราทําใหยอดของตนยางพาราเหี่ยวเฉา หรือการใสปุยใกลบริเวณโคน 
ทําใหตนยางพาราเหี่ยวตาย เปนตน  ภยัท่ีเกิดจากเจตนา เชนโกรธแคนเจาของสวนยางพารา มาแอบฟนตน
ยางพาราท้ิง หรือใชยาฆาตอรดบริเวณโคนตนทําใหตนยางพาราตายเปนตน 

การปองกันและแกไข ภัยท่ีเกิดจากการรูเทาไมถึงการณสามารถแกไขไดโดยการใหความรู 
และควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด สําหรับภัยจากการเจตนาจําเปนตองแกไขโดยกระบวนการมวลชน
สัมพันธและทางนิติศาสตร 

• ภัยจากสัตว  เกิดไดท้ังสัตวเล้ียงและสัตวปา ภัยจากสัตวเล้ียง พบมากคือวัว ควายเขามา
กินหญาในแปลงปลูกยางพาราเหยยีบย่ําถูกตนยางขนาดเล็กเสียหาย หรือใชลําตัวเสียดสีกับเปลือกตนยาง

กิ่งท่ีจะตัดออก 
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การปองกันและแกไข การลอมร้ัว หรือการกําจัดวัชพืชท่ีเปนอาหารของสัตวเล้ียง จะ
ปองกันไดสวนหนึ่งในบางคร้ังอาจจําเปนตองใชยามระวังสัตวเล้ียง ตดิปายตักเตือนเจาของสัตว หรือพบปะ
พูดคุยกับเจาของสัตว  หากดําเนินการแลวยังแกปญหาไมไดก็ตองดําเนินการตามกฎหมาย ในสวนของสัตว
ปาการทําแปลงใหเตียนโลงอยูโดยสมํ่าเสมอปองกันเมนและหมีได สําหรับชางปาปองกันไดโดยงดปลูกพืช
อาหารชางในพื้นท่ีปลูกยางพาราจะทําใหปญหาเบาบางลง 

• ภัยจากโรค รา แมลง ท่ีมักจะพบในแปลงยางพาราคือโรคใบยางพารารวงในชวงฤดูฝน
ท่ีเกิดจากรา ไฟทอปเทอรา ซ่ึงเกิดกับยางพาราบางชนิดโดยเฉพาะพันธุ RRIM 600 โรคราดําทําลายทอน้ํา
ยางทําใหยางพาราหนาแหงไมมีน้ํายางพาราไหล โรคราสีชมพูท่ีกิ่งของยางพาราขนาดใหญ ในสวนของเม
ลงท่ีพบมากคือปลวกกัดกินเปลือกรากท่ีแหง ทําใหเกิดชองวางระหวางดินกับรากตนยางพาราทําใหตน
ยางพาราเหีย่วตาย ตัวดวง หนอนทราย เพล้ีย หอย สามารถกําจัดโดยใชสารฆาแมลง 

การปองกันและแกไข  ตองดาํเนินการปองกันและแกไขจากสาเหตุของโรครานั้น โรคใบ
รวงจาก รา ไฟทอปเทอรา  กอนปลูกจะตองศึกษาจากแผนท่ีขอบเขตโรคระบาดยางพารากอนวาเขตพื้นท่ีท่ี
จะปลูกนัน้มีการระบาดของโรคนี้หรือไม หากมีตองงดปลูกยางพาราพันธุท่ีออนแอตอโรคนี้ แตหากปลูก
ไปแลว วิธีปองกันเบ้ืองตนคือ หยุดการแพรกระจายของเช้ือราชนิดนี้  เช้ือราชนิดนี้ไมสามารถติดตอไปทาง
อากาศได พาหะของราชนิดนี้คือคน รถยนต ท่ีเคยผานแปลงท่ีมีราชนิดนี้ระบาด หรือเคร่ืองมือกรีดยางพารา
ท่ีเคยใชกับแปลงท่ีมีราชนิดนี้มากอนโดยเฉพาะ อยางไรก็ตามการปองกันก็ทําไดยากยิ่ง ผลกระทบของโรค
นี้ จะทําใหน้ํายางพาราลดปริมาณลงเพราะใบสีเขียวท่ีมีคลอโรฟลลถูกทําลายการสรางอาหารโดยการ
สังเคราะหแสงลดลง ดังนั้นหลังจากการเกดิใบรวงผานไปแลว เจาของสวนจะตองปรับปรุงแปลงปลูกโดย
การใสปุย  ยเูรีย เรงการงอกของใบเพ่ือใหการสังเคราะหแสงเปนไปตามปกติ 
         ราดําท่ีทําใหหนากรีดยางพารา “หนาแหง” มักเกิดในชวงอากาศช้ืน สาเหตุจากการกรีด
ยางพาราบาดเนื้อไม เช้ือราเขาทําลายทอน้ํายางพาราทางแผลนั้น จะตองระมัดระวังในการกรีดและทายากัน
เช้ือราดําหลังกรีดโดยสม่ําเสมอ และไมกรีดยางพาราเกนิระบบกรีดท่ีวางไว เชนหากกําหนดการกรีดเปน 
คร่ึงลําตน กรีด 1 วัน เวน 1 วัน ในชวงอากาศช้ืนตองไมเพิ่มวนักรีดกวาท่ีกําหนด 
         ราสีชมพู ทําลายกิ่งยางพารา หากตรวจพบใหทําการตัดกิ่งนั้นไปเผาไฟปองกันการระบาด
สูตนอ่ืนๆ 
         ภัยจากโรครานี้ในโรคบางตัวระบาดไดเร็วมาก ประเทศศรีลังกา เคยประสพปญหานี้
รัฐบาลตองทําการแกไขโดยเปล่ียนชนิดพันธุท่ีเปนโรคท้ังประเทศซ่ึงเปนความสูญเสียไมนอย ดังนั้นกอน
การปลูกจึงจําเปนตองศึกษาแผนท่ีพันธุยางของกรมวิชาการเกษตรอยางละเอียด 
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• อาการเปลือกแหงของตนยางและการปองกัน 
  อาการเปลือกแหงของตนยาง คือ การท่ีตนยางแสดงอาการผิดปกติ  โดยหลังจากกรีดอาจมี
น้ํายางไหลออกมาเพียงเล็กนอยหรือไมไหลเลยและอาการแบบน้ียังสามารถเกิดข้ึนกบัตนยางท่ียังไมไดเปด
กรีด  การเกดิอาการเปลือกแหงนีไ้มไดเกดิจากเช้ือโรคสาเหตุ  จึงไมถายทอดจากตนสูตนแตเปนการผิดปกติ
ทางสรีรวิทยา  โดยมีสาเหตุหลักมาจาก พนัธุยาง ระบบกรีด การใชสารเคมีเรงน้ํายาง สภาพแวดลอม 
รวมท้ังดินท่ีปลูก  ซ่ึงอาจเกดิจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจยัรวมกัน 
  ในปจจุบันไดมีการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนพบวาในทุกเขตปลูกยางมีอัตราการแสดงอาการ
เปลือกแหงเฉลี่ยรอยละ 2-27 และมีแนวโนมวาจะสูงข้ึนเร่ือยๆ 
 
การเกิดอาการเปลือกแหง 

1. อาการเปลือกแหงแบบช่ัวคราว  เปนอาการท่ีตนยางใหผลผลิตน้ํายางลดลงมาก  และ
เกิดข้ึนกับตนยางจํานวนมากในแปลงเดียวกัน  ซ่ึงอาจจะเกิดจากการกรีดถ่ี  การใชสารเคมีเรงน้ํายางไม
เหมาะสม  หรือสภาพแวดลอมท่ีแหงแลงเกินไป  เม่ือพกักรีดระยะหนึ่ง มีการบํารุงรักษาตนยางและมีฝน
ตามฤดูกาลอาการผิดปกตินีก้็จะหายไป 

2. อาการเปลือกแหงแบบถาวร  เปนอาการท่ีตนยางใหผลผลิตน้ํายางนอยมากหรือไมให
ผลผลิตเลย  พบในบางตนเทานั้น  อาจเปนตนเดียวหรือหลายตนติดตอกัน  ซ่ึงพบไดใน 2 ลักษณะ คือ 

 เกิดข้ึนบริเวณใตรอยกรีด ลุกลามลงไปถึงบริเวณเทาชาง  ลักษณะน้ีพบมากในเขตปลูก
ยางเดิม 

 เกิดจากบริเวณเทาชาง ลุกลามข้ึนไปดานบน ลักษณะน้ีพบมากในเขตแหงแลง 
 
สาเหตุการเกิดอาการเปลือกแหง  อาจเกิดจากปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัยรวมกัน 

1. สภาพแวดลอม  ไดแก  สภาพท่ีตั้งของสวนยาง สภาพภมิูอากาศ ปริมาณนํ้าฝน รวมถึง 
โครงสรางของดินและความอุดมสมบูรณของดินท่ีปลูก  มีรายงานวาในสภาพแหงแลงตนยางมีโอกาสแสดง
อาการเปลือกแหงคอนขางสูงกวาในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกชุก 

2. พันธุยาง  อาการเปลือกแหงเปนลักษณะประจําพันธุอยางหน่ึง  พันธุยางท่ีใหผลผลิตสูง
มีโอกาสที่จะแสดงอาการเปลือกแหงสูงและมีพันธุยางบางชุดมีแนวโนมท่ีออนแอตออาการเปลือกแหง  
เชน  ยางพนัธุตระกูล PB  เปนตน 

3. ระบบกรีด  ระบบกรีดถ่ีจะมีโอกาสทําใหตนยางแสดงอาการเปลือกแหงสูงกวาระบบ
กรีดท่ีแนะนํา  เพราะน้ํายางท่ีไหลออกเนือ่งจากการกรีดมีปริมาณมากกวาน้ํายางท่ีสังเคราะหข้ึนมาใหม 

4. การใชสารเคมีเรงน้ํายาง  เปนการยืดระยะเวลาหยดุไหลของน้ํายาง  ทําใหน้ํายางไหล
นานข้ึน ความถ่ีของการทาและความเขมขนของสารเคมีเรงน้ํายางจะมีผลทําใหการเกิดอาการเปลือกแหงเร็ว
และรุนแรงข้ึน 
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5. สาเหตุท่ีไมแนชัด  อาจจะพบในตนยางท่ียังไมเปดกรีด  หรือตนยางท่ีสมบูรณและปลูก
ในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมหรือตนยางท่ีกรีดดวยระบบปด  ก็อาจพบวามีอาการเปลือกแหง แตไม
สามารถวินิจฉัยวาเกิดจากสาเหตุใด 
 
ลักษณะการเกิดอาการเปลือกแหง 
  ลักษณะภายนอกของลําตนท่ีแสดงอาการเปลือกแหง มีดังนี ้

1. ตนยางท่ีเร่ิมแสดงอาการเปลือกแหง  ลําตนไมแสดงอาการผิดปกติ  แตสังเกตไดจาก
ผลผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  เชน  ระยะแรกผลผลิตตอตนเพิ่มสูงข้ึนมากอยางเห็นไดชัด  น้ํายางหยุด
ไหลชา  ความเขมขนลดลง  หลังจากนัน้ผลผลิตลดลงอยางรวดเร็ว  น้ํายางบนรอยกรีดแหงเปนชวง ๆ และ
หยุดไหลในท่ีสุด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ลําตนใหญกวาปกติ  เปนท่ีสังเกตวาตนยางท่ีแสดงอาการเปลือกแหงจะมีขนาดของลํา
ตนใหญกวาตนปกติมาก  เม่ือตนยางไมมีการสรางน้ํายาง สารอาหารท่ีตนยางสรางข้ึนจะถูกนําไปใชในการ
เจริญเติบโตเพียงอยางเดียว  ลําตนจึงใหญกวาตนปกติ 
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3. เปลือกดานนอกเปนปุมปม  ขนาดเล็ก-ใหญกระจายบริเวณลําตน  เปนเปลือกงอกใหม  
หลังจากพกักรีดนานเนื่องจากตนยางแสดงอาการเปลือกแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เปลือกแตกและลอน  มักพบกับตนยางทีพ่กักรีดนาน  เปลือกงอกใหมจะดันเปลือกเกา  
ซ่ึงไมมีน้ํายางออกทางดานนอกทําใหเปลือกแตกและลอนเปนแผน  ในเปลือกงอกใหมถึงแมจะมีน้ํายาง
ไหลบาง  แตเปนเพียงระยะเวลาส้ันเทานั้น 
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5. ลําตนบิดเบ้ียว  โดยจะเหน็ไดจากสวนของเปลือกท่ีลําตนบิดเบ้ียวไปจากปกติมาก
หลังจากพกักรีดระยะเวลาหนึ่งแลว 

6. รอยแผลสีน้ําตาล  เห็นจุดสีน้าํตาลบนรอยกรีด  เม่ือขูดเปลือกช้ันนอกออกก็จะเหน็รอย
แผลสีน้ําตาลกระจายลงไปถึงรอยเทาชาง ขนาดและจํานวนของแผลข้ึนอยูกับความรุนแรงของอาการ 

ลักษณะภายในของเปลือกยางท่ีแสดงอาการเปลือกแหง 
  อาการผิดปกติระดับเซลลไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา  ตองตรวจสอบดวยกลอง
จุลทรรศน  จึงพบลักษณะเซลลท่ีผิดปกติ  โดยเกดิเซลลอุดตันข้ึนภายในทอน้ํายาง 
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การรักษาตนยางท่ีแสดงอาการเปลือกแหง 
มีการพยายามศึกษาวิธีรักษาตนยางท่ีแสดงอาการเปลือกแหงแบบถาวรในหลายๆ ประเทศ 

รวมท้ังประเทศไทย วิธีการดําเนินการคอนขางยุงยากคาใชจายสูงแตใหผลระยะหน่ึงเทานั้น อาการเปลือก
แหงกเ็กิดข้ึนอีกจึงควรเนนท่ีการปองกันจะไดผลมากกวา 

การปองกันและการเกิดอาการเปลือกแหง 
1. เม่ือสังเกตพบความผิดปกติในการใหน้ํายางของตนยาง เชน น้ํายางหยุดไหลเปนระยะ

บนหนากรีด  ควรหยดุกรีดสักระยะหนึ่ง  หรือปรับระบบกรีดใหม  เพือ่ใหตนยางมีระยะเวลาเพียงพอ
สําหรับการสรางน้ํายางข้ึนมาทดแทน 

2. ดินปลูกยางพาราท่ีมีอินทรียวัตถุต่ํา  โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรปลูก
พืชคลุมดินตระกูลถ่ัวและ/หรือใชปุยอินทรียท้ังในรูปปุยหมัก ปุยมูลสัตวรวมกับปุยเคมี  เพื่อชวยในการ
ปรับปรุงโครงสรางของดินใหดีข้ึน 

3. ไมควรเปดกรีดตนยางท่ีมีขนาดเล็กหรือใชระบบกรีดถ่ีกับสวนยางท่ีอยูในเขตท่ีมี
ปริมาณน้ําฝนจํากัดและควรหยุดกรีดยางในระยะท่ีตนยางมีการผลิใบใหม 

4. สวนยางท่ีใชสารเคมีเรงน้ํายางควรมีตนยางท่ีเจริญเติบโตดี ตนโต เปลือกหนาและใช
ระบบกรีดท่ีมีวันหยุดไมควรใชสารเคมีเรงน้ํายางกับพันธุยางท่ีมีการตอบสนองตอสารเคมีเรงน้ํายางนอย 
ไดแก พันธุ BPM 24, พันธุ PB 235, พันธุ PB 255, พันธุ PB 250, พันธุสถาบันวิจยัยาง 250 
และพันธุสถาบันวิจยัยาง 251  นอกจากนี้ควรหลีกเล่ียงการใชสารเคมีเรงน้ํายางในชวงแลง ชวงท่ีตนยาง
ผลัดใบและผลิใบใหม  ชวงอากาศหนาวซ่ึงน้ํายางจะไหลนานกวาปกติอยูแลวโดยเฉพาะในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ภัยจากธรรมชาติ  เกดิจากความปรวนแปรของธรรมชาติรอบตัว เชน ฝนตกหนักเกิด
น้ําทวมแปลงยางพาราขนาดเล็กแชขังอยูหลายวนั ฝนท้ิงชวงเกดิความแหงแลง บางคร้ังเกิดไฟปาลุกเผาไหม
แปลงปลูก ลมแรง ทําใหตนยางพาราโคนลม ลมพายุหมุน ทําใหกิ่งยางพาราหัก หรือพายุไตฝุนทําลายพื้นที่
สวนยางพาราเปนบริเวณกวางเชนกรณไีตฝุนเกยในปลายป พ.ศ. 2532  ทําลายสวนยางพาราในจังหวดั
ชุมพร แผนดนิไหวทําใหเกดิแผนดนิแยกหรือยุบตัว บางคร้ังแผนดินไหวในทะเลกอใหเกดิคล่ืนยกัษ ซูนามิ 
ซัดใสสวนยางพาราท่ีปลูกริมทะเลไดรับความเสียหาย เฉกเชนปลายป พ.ศ. 2547 ท่ี 6 จังหวัดภาคใตเปน
ตน 

การปองกันและแกไข  ภยัจากธรรมชาตินับเปนภยัท่ีปองกันแกไขไดยาก เพราะเจาของ
สวนจะไมทราบลวงหนาวาจะเกิดภยัใดข้ึนในเวลาใด แตภัยธรรมชาติท่ีไมรุนแรงกแ็กไขไดบาง เชน 

1) การปองกันลมที่เกิดจากลมมรสุมซ่ึงจะทําใหตนยางพาราท่ีมีอายุประมาณ    
3 ปข้ึนไปลมจากลมมรสุมท่ีพัดแรง  ไดแนะนําไวแลวในขั้นตอนของการปกหลักหมายปลูกแตบางคร้ัง
กําหนดทิศทางของหลักไมไดหากเกิดลมมรสุมพัดแรงจะปรากฏในกรณีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ในชวง
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ยางพาราลมกอนหนาท่ีจะตัดแตงกิ่ง หรือลมไปกอนแลว แกไขไดโดยการตัดยอดของตนท่ีลม แลวใชรถ
แบคโฮ ขุดหลุมฝงใหม หรือขุดหลุมดวยแรงคนปลูกใหมก็ได 

 
2) การปองกันไฟไหมสวนยางพารา ท่ีเกิดจากความแหงแลง  ในประเทศไทยจะ

เกิดความแหงแลงในชวงปลายปถึงตนประหวางเดือนธันวาคม-เมษายน การปลูกสรางสวนยางพาราเปน
การลงทุนสูง หากถูกไฟไหมเสียหายคาตอบแทนตางๆ ท่ีจะไดรับเปนศูนย  จึงจําเปนตองปองกันไฟไหม
อยางไดผล หลักการสําคัญของการปองกันไฟคือการลดวัชพืชออกจากแปลงใหมากท่ีสุด เม่ือมีวัชพืชอยู
นอยไฟก็ไมเกิดข้ึนในแปลง การปองกันไฟมีหลายวิธี แตท่ีไดผลท่ีสุดสําหรับการปองกันไฟในแปลง
ยางพาราคือ 
   2.1) 
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ใชรถแทรกเตอรลอยางไถพรวนระหวางแถวของยางพารา โดยใชรถ
แทรกเตอรลอยางติดผานไถ 7 จาน ไถระหวางแถวดําเนินการระหวางเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม จะทําให
วัชพืชถูกไถพลิกทับอยูใตผิวดิน  สําหรับข้ีไถในแปลงยางพาราอายุ 1 ปไถแยกจากโคน ยางพาราอายุ 2-6 



  2.2) การทําแนวปองกันไฟ วิธีนี้ใชกับสวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลาดชันทุกช้ันอายุ
และยางพาราท่ีเปดกรีดแลวทุกสภาพพื้นท่ี เนื่องจากในพ้ืนท่ีดังกลาวเคร่ืองจักรเขาไปทํางานไมได วิธีการ
ทําแนวกันไฟ โดยการใชจอบถากวัชพืช กวาดรวมกองกลาง และทําการชิงเผา แนวกันไฟท่ีจะทํา ทํารอบ
เขตแปลง  ริมทางตรวจการ  และทําแนวยอยในแถวยางพาราเพ่ือใหมีวัชพืชหลงเหลืออยูนอยท่ีสุด และถา
สามารถถากวัชพืชออกจากแปลงปลูกมาเผาไดมากท่ีสุดก็จะปลอดภัยท่ีสุด อยางไรก็ตามกรณีมีพื้นท่ีมากๆ 
การจะทําใหวัชพืชหมดส้ินไปในคร้ังเดียวจะไมทันกับความแหงแลง จึงควรทํากิจกรรมตางๆ เปนข้ันเปน
ตอน ดังนี้ 

ก.) ทําแนวกันไฟรอบแปลง และทางตรวจการกอนโดยถากหญาดวยจอบกวาง
ประมาณ 20 เมตร กวาดวัชพืชรวมกลางแถวยางพาราและทําการชิงเผาในเวลากลางคืน การชิงเผาควร
ระวังมิใหมีความรุนแรงโดยจํากัดกองเช้ือไฟใหมีขนาดเล็ก และหางตนยางใหมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 

 ข.) ตอมาทําแนวซอยเขากลางลอคท่ีเหลือไปเร่ือยๆ จนหมดพื้นท่ี 

 
 ค.) การดําเนินการในพื้นท่ีลาดช้ัน ในข้ันตอนท่ี 1 คําเนินการเชนเดียวกับพื้นท่ีราบ 

โดยทําแนวกันไฟรอบเขตแปลง ในบางพื้นท่ีไมมีทางตรวจการจึงใหซอยทําแนวกันไฟในพื้นท่ีตามแนว
แบงตอน  แตในข้ันตอนท่ี 2- 3 ใชถากกองกลางแถวโดยไมถางข้ึนลงเขาตามข้ันตอนท่ี 1 
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ขอควรระวังในการทําแนวกันไฟและชงิเผา  
1) ระหวางทําแนวปองกันไฟและชิงเผาไมเสร็จ จะใชยามระวังไฟในเวลากลางคืน 
2) แปลงท่ีจะทําการถากเตียนในแนวกันไฟไดจะตองกําจัดวัชพืชมาอยางตอเนื่อง 
3) ในกรณีพื้นท่ีลาดเทการทําแนวกันไฟในข้ันตอนท่ี 2 และ 3 ควรกองเศษวัชพืชไวใกล

แถวท่ีอยูขางลางมากกวาขางบน เพราะเวลาเผาไฟยอดไฟจะเอียงข้ึนเขา กองวัชพืชควรมีความกวางไมเกิน      
50 ซม. 

4) วัชพืชท่ีถางหรือถากไวใหทําการเผาโดยเร็วไมควรทิ้งไวเกิน 7 วัน ควรจะชิงเผาขณะท่ี
เศษวัชพืชมีความช้ืนหลงเหลืออยูบาง จะทําใหการชิงเผาสะดวกข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนเนื้อท่ีดวย หาก
พื้นท่ีเปนผืนใหญควรวางแผนการถางวัชพืชเปนตอนชวย และชิงเผาไปตามลําดับ ไมควรถางวัชพืชหมด
คราวเดียวท้ังแปลงแลวคอยจุดเพราะจะทําใหหญาแหงกรอบ ไฟไหมรุนแรง 

5) ชวงเวลาการชิงเผาท่ีดีท่ีสุดระหวางเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ซ่ึงเปนชวงอากาศเย็น ใช
เวลาระหวาง 18.00 น. - 24.00 น . 

กองวัชพืชที่ถากไวระหวาง
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6) การเร่ิมเผาใหเร่ิมจากทางใตลมกอนเสมอ โดยเลือกแถวท่ีอยูใตลมท่ีสุด และในแถวก็ให
เผาจากใตลมเชนกันเม่ือแถวแรกไฟไหมไปประมาณ 10 เมตร จึงเผาแถวท่ี 2 โดยใน 1 แถวมีคนงาน
ประจํา 2 คน  สําหรับในพื้นท่ีลาดเท ใหเร่ิมเผาจากยอดเขาลงหาตีนเขา 

7) อุปกรณประจําตัวคนงานท่ีมีหนาท่ี ชิงเผาคนท่ี 1 มีถังฉีดน้ํา คนท่ี 2 มีไมตีไฟ เม่ือไฟลุก
แรงคนงานท้ัง 2 จะชะลอการลุกไหมดวยการใชอุปกรณดับไฟท่ีมี และเม่ือเผาแตละแถวเสร็จแลวจะทํา
การดับไฟท่ีคงไมเศษไมปลายไมเปนถานไฟใหหมด 

 1 

 
8) ในเชาของวันรุงข้ึนจะตองจัดคนงาน 1 หมูออกตรวจสอบบริเวณท่ีเผาผานไปแลวเม่ือคืน

หากปรากฏมีไฟยังคุกรุนอยูในแปลงปลูกใหดับใหหมด เวลาท่ีตรวจสอบท่ีดีท่ีสุดคือประมาณ 11.00 น. 
ซ่ึงแดดเร่ิมรอนข้ึน  

อยางไรก็ดี การจํากัดวัชพืชอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอจะชวยใหการชิงเผากระทําไดงายและ
ไมมีผลกระทบตอตนยาง กลาวคือ การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชประเภทใบเล้ียงเดี่ยวใหหมดจากแปลงตั้งแต
ยังมีขนาดเล็ก และเม่ือวัชพืชเปล่ียนสภาพเปนใบเล้ียงคู ใหทําการกําจัดบอยคร้ังใหยอยสลายในฤดูฝนให
มากจะชวยใหมีเศษวัชพืชเหลือตกคางในฤดูแลงนอยลงมาก 

8.6 สํารวจอัตรารอดตายและความเจริญเติบโต 

สํารวจอัตรารอดตายและความเติบโต เปนการประเมินผลการทํางานท่ีผานมาในทุกๆป วา
มีความสําเร็จ หรือผิดพลาดประการใด เพื่อจะไดแกไขไดในปตอไป ขอมูลท่ีตองสํารวจ คือ 

• เปอรเซ็นตรอดตาย  คือจํานวนตนยางพาราท่ีรอดตายในแตละป การปลูกยางพารา
โดยท่ัวไปควรมีจํานวนตนรอดตายในปแรกไมนอยกวารอยละ 90 ปท่ีสองไมนอยกวารอยละ 95 และปท่ี
สามไมนอยกวารอยละ 95 จึงจะประสพผลสําเร็จ 

• ความโตทางเสนรอบวงระดับอก(Girth at Breast high) หรือเรียกยอๆวา 
GBH คือความโตทางเสนรอบวงในระดับ 1.50 ม. ใชหนวยวัดเปน เซนติเมตร ยางพาราเปนพืชโตเร็ว 
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• ความสูง ตนยางพาราจะมีความสูงเฉล่ียเม่ือโตพรอมกรีดท่ีอายุ 6-7 ปประมาณ 12-
15 เมตรตามลักษณะของแตละชนิดพันธุและการจัดระยะปลูกดังนั้นความสูงเฉล่ียทุกปนาจะเพิ่มข้ึนปละ 
2 เมตรเปนอยางนอยถาเร่ิมปลูกทันในเดือนพฤษภาคม ของทุกป การวัดความสูงวัดจากพื้นดินถึงเรือนยอด 
นิยมใชหนวยวัดเปนเมตร 

ชวงเวลาของการดําเนินการควรดําเนินการเม่ือตนยางพาราชะงักการเจริญเติบโตจากความ 
แหงแลงประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ของทุกป ขอมูลท้ังสามอยางสามารถตรวจวัดพรอมกันได 
จํานวนตนท่ีเปนตัวอยางที่ใชตรวจวัดข้ึนอยูกับปริมาณพ้ืนท่ีท่ีปลูก โดยขอเท็จจริงแลวหากสํารวจตรวจวัด
ไดถึง 100% ขอมูลจะถูกตองมาก แตถาปริมาณพ้ืนท่ีมากๆก็จะเปนการส้ินเปลืองคาใชจาย จึงขอแนะนํา
ใหดําเนินการแปรผันกับพื้นท่ี โดยพื้นท่ี 1-10 ไร สํารวจ 100% พื้นท่ีระหวาง 10-50 ไรสํารวจ 
50% และพ้ืนท่ีมากกวา 50 ไรสํารวจ 20% 

วิธีการสํารวจในกรณีนอยกวา 100% เชนกรณี 50% สํารวจ 1 ตน เวน 1 ตน หรือ 
สํารวจ 1 แถว เวน 1 แถวก็ได  แตการสํารวจวิธีเวนตนจะส้ินเปลืองคาใชจายกวาวิธีเวนแถว จึงขอ
แนะนําวิธีเวนแถว 

อุปกรณท่ีใชในการสํารวจ 
1.) เทปวัดระยะสําหรับวัดตัวของชางตัดผายาว 1 เมตร 
2.) ไมบรรทัดสําหรับวัดความสูง จัดทําเอง โดยมีความยาวประมาณ 1.5 เมตร มีหนวย

วัดระยะเปนเซนติเมตรและเมตร ดินสอหรือปากกาสําหรับบันทึกขอมูลในสมุดสนาม (Field Book) 
3.) สีน้ํามันและพูกันสําหรับใชทําเคร่ืองหมายหมายแถวท่ีตรวจวัด 
4.) สมุดสนาม (Field Book) สําหรับใชบันทึกขอมูล มีลักษณะตามตัวอยางขางลาง 

โดยตนท่ีตายใหทําเคร่ืองหมาย กากะบาด หรือเคร่ืองหมาย ลบ ตนท่ีเปนใหบันทึกความเจริญเติบโต 
 

แบบสํารวจอัตราการรอดตายและความเจริญเติบโตของไมยางพารา ปปลูก…2546.อาย…ุ2…ป 
สํารวจวันที่…15 เดือน…ธันวาคม…….พ.ศ…2548…  ผูนําสํารวจ…สําราญ………………………หนาที่ 1……. 

แถวท่ี ตนที่ ความโต
(ซม.) 

ความสูง
(ม.) 

แถวท่ี ตนที่ ความโต
(ซม.) 

ความสูง
(ม.) 

แถว
ที่ 

ตนที่ ความโต
(ซม.) 

ความสูง
(ม.) 

1 1 15.5 3.64         
 2 15.8 4.57         
 3 16.9 3.80         
 4 15.7 3.91         
 5 X X         
 6 17.2 4.25         
 7 17.1 4.64         
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แถวท่ี ตนที่ ความโต

(ซม.) 
ความสูง

(ม.) 
แถวท่ี ตนที่ ความโต

(ซม.) 
ความสูง

(ม.) 
แถว
ที่ 

ตนที่ ความโต
(ซม.) 

ความสูง
(ม.) 

 8 X X         
 9 16.9 3.65         
 10 16.9 4.48         

 132.0 32.94 รวม รวม    รวม    
จํานวนตนสํารวจ…10….ตน จํานวนตนรอดตาย…8…….ตน อัตราการอดตาย..80%… 
ความโตรวม132.0..ซม. ความโตเฉล่ีย16.5ซ.ม. ความสูงรวม…32.94…ม ความสูงเฉล่ีย…4.12ม. 

 
ในการจัดทําสมุดสนามนิยมใชกระดาษพิมพส้ัน หรือกระดาษสมุด โดยกําหนดชองใหสามารถเก็บขอมูล
ใหมากท่ีสุด เพราะในแตละแถวของตนยางพารามีจํานวนมากนอยข้ึนกับขนาดของพ้ืนที่ปลูก 

วิธีการสํารวจ 
1). คนงานใน 1 หมูมี 3 คน คนแรกเปนหัวหนาหมูมีหนาท่ีเลือกแถวและใชสีน้ํามันทํา

เคร่ืองหมายไว โดยถาสํารวจ 50%  จะเลือกแถวแรกโดยการสุมวาจะใชแถว 1 หรือ 2 สมมติวาเลือกได
แถวท่ี 1 จะเขียนเลขท่ีหัวแถววา 1 3 5…..ไปเร่ือยๆ และถาสํารวจ 20% จะเลือกแถวแรกโดยการสุม 
1 ใน 5 แถวแรก แถวท่ีสุมได จะเขียนเลขหัวแถวตามชื่อแถว สมมติวาสุมไดแถวที่ 3 จะเขียนท่ีหัวแถว
วา 1 แถวท่ีจะสํารวจตอไปจะนับไป 5 แถวซ่ึงจะไดแกแถวท่ี 8 จะเขียนท่ีหัวแถววา 5 เชนนี้ไปเร่ือยๆ 
และคนงานผูนี้จะมีหนาท่ีบันทึกขอมูลในสมุดสนามดวย   
  คนงานคนท่ี 2 มีหนาท่ีวัดความโต ท่ีความสูงระดับอกและนับจํานวนตนท่ีตาย ในกรณี
ยางพาราปลูกปแรกและปลูกลาชากวาเดือนพฤษภาคม จะทําใหความสูงไมถึง 1.5 เมตรท้ังหมดใหวัด
ความโตท่ีผิวดินท้ังหมดแทน ท้ังนี้ใหหมายเหตุไวในแบบสมุดสนามดวย 
  คนงานคนท่ี 3 มีหนาท่ีวัดความสูงโดยใชไมบรรทัดท่ีจัดทํา หากความสูงของตนไมเกิน
จากไมบรรทัดใหใชการคาดคะเน โดยสังเกตวาสูงกวาไมบรรทัดประมาณก่ีเมตร  หัวหนาหมูจะตอง
ตรวจสอบดวย 

2). การรวบรวมขอมูล ขอมูลท่ีไดจากในแปลงจะจัดสงมายังท่ีพักหรือสํานักงาน หัวหนา
หมูจะมีหนาท่ีรวบรวมเอง หรือบุคคลอ่ืนก็ได   

การคํานวณอัตราการรอดตาย = จํานวนตนเปน/จํานวนตนท้ังหมด X100  
จะมีหนวยเปน %    

ความโตเฉล่ีย = ความโตรวม/จํานวนตนรอดตาย 
ความสูงเฉล่ีย = ความสูงรวม/จํานวนตนรอดตาย 
ขอมูลเหลานี้ใหบันทึกไวทายสมุดสนามแตละหนา ถาเปนแปลงปลูกท่ีมีพื้นท่ีมากๆ สมุด

สนามจะมีหลายหนาการหาคาเฉล่ีย ใหยกจํานวนตนตรวจนับ จํานวนตนรอดตาย ความโตเฉล่ีย และความ
สูงเฉล่ียมาคํานวณหาคาเฉล่ียท้ังแปลงตามแบบฟอรมขางลาง 
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การคํานวณคาเฉลี่ยอัตราการรอดตายและความเติบโตของยางพาราแปลงป……….. 
ประจําปตรวจวดั 2548                                                  ผูคํานวณ……สําราญ……………………….. 

หนาท่ี ตนรวม รอดตาย ความโต
รวม 

ความสูง
รวม 

หนาท่ี ตนรวม รอดตาย ความโต
รวม 

ความสูง
รวม 

1 10 9 65.5 36.72      
2 10 8 45.6 33.65      
3 10 7 42.1 29.11      
4 10 8 30.5 33.50      
5 8 8 32.1 32.68      
6 8 7 40.5 26.52      
7 7 6 28.6 24.51      
8 6 6 32.0 24.42      
9 5 4 22.1 16.54      

10 5 3 18.3 13.05      
79 66 357.3 270.7

0 
รวม รวม     

อัตราการรอดตาย…83.54.% ความโตเฉลี่ย…5.4.ซ.ม. ความสูงเฉลี่ย……4.10 เมตร  
  

ขอมูลท่ีสํารวจนี้จะมีประโยชนในการบริหารจัดการสวนปายางพาราในอนาคต  โดยนํามา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการเจริญเติบโตของตนยางเฉล่ียของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรวามีคา
ความแตกตางกันเทาใด 

 

มาตรฐานการเจริญเติบโตของตนยาง   
     

 มาตรฐานขนาดลําตนท่ีความสูง 150 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน 
อายุ 

 ต่ํา ปานกลาง สูง 

 2 12 14 16 
 3 21 24 27 
 4 29 33 37 
 5 36 41 46 
 6 43 47 52 
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ตามตัวอยาง ยางพาราแปลงนี้อายุ 2 ปแตมีอัตราการรอดตาย 83.54% จําเปนตองทําการ
ปลูกซอมเพ่ิมเติมดวนเพ่ือใหอัตราการรอดตายมากกวา 95% ความโต 5.4 ซม.จําเปนตองเรงการ
เจริญเติบโต โดยการเพ่ิมจํานวนปุยบํารุงหรือเปล่ียนแปลงชนิดปุย เปนตน และในอนาคตหากเก็บขอมูลนี้
ไวและสํารวจทุกปสามารถนํามาวิเคราะหความเจริญเติบโตในลักษณะของกราฟแทงหรือกราฟเสนตรงได 
สําหรับอัตราความเติบโตของตนยางพาราจะมีอัตราลดลงขณะทําการเปดกรีดน้ํายางแลวโดยความโตจะ
เพิ่มข้ึนปละ 2- 3 ซ.ม.เทานั้น หรือลดลงประมาณ 75% เนื่องจากในการกรีดยางจะตองกรีดท่ีเปลือกของ
ตนยางพาราจะตัดทอน้ําและทออาหารของตนยางพาราไปดวย 
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9. การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 

สวนยางพาราท่ีปลูกไวหากไดทําการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง ภายในระยะเวลา 6 ปเต็ม 
หรือปท่ี 7 จะสามารถกรีดน้ํายางพาราได เปนการเร่ิมตนการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนยางพารา เปนการ
สรางรายไดหลังจากลงทุนมานาน ผลผลิตจากยางพารามีน้ํายางพารา เศษยาง เนื้อไม ลูกยางพารา และใบ
ยางพารา 

 น้ํายางพารา เปนผลผลิตหลักท่ีสรางรายไดมหาศาลข้ึนอยูกับราคาของน้ํายางในขณะ
กรีด น้ํายางพาราสามารถนําไปแปรรูปเปนน้ํายางขน ยางแทง หรือยางแผนดิบ ใชในอุตสาหกรรมตางๆ 
มูลคาของน้ํายางพาราในกรณี 1 รอบตัดฟนใชเวลา 20 ป สามารถกรีดยางพาราได 13 ป ผลผลิตเฉลี่ยป
ละ 220 ก.ก./ไร เปนผลผลิตคิดเปนเนื้อยางแหง = 13 X 220 = 2,860 กก. ราคาเฉล่ีย (ป 2547) กก. 
ละ 45.- บาท เปนรายไดรวม = 128,700.- บาท/ไร 

 เศษยาง เปนผลพลอยไดจากการกรีดยาง คือน้ํายางดิบท่ีจับตัวแข็งกอนนําไปแปรรูป
เปนผลผลิตอ่ืน ปริมาณเศษยางจะมีประมาณ 5% ของเนื้อยางในเวลา 13 ป จะมีผลผลิต                      
= 2,860 X 0.05 = 143 กก. ราคาประมาณคร่ึงหนึ่งของยางแหงประมาณ กก.ละ 22.50 บาท เปน
รายไดรวมประมาณ 3,217.5 บาท/ไร เศษยางมีหลายชนิดเชน  

♦ เศษยางเสนคือเศษยางที่เกิดจากการแข็งตัวบนหนากรีด   

♦ เศษยางกนจอกเปนเศษท่ีแข็งตัวในจอกรับน้ํายางซ่ึงจะมีมากในชวงเปดกรีด
ยางพาราใหมประมาณ 1 สัปดาหจะยังไมเก็บน้ํายางเพราะปริมาณนํ้ายางมีนอย   

♦ เศษยางกอนเปนเศษยางท่ีเกิดในถังรวบรวมน้ํายางมักจะเกิดในกรณีระหวาง
กรีดยางมีฝนตกทําใหมีกรดเกิดข้ึนในจอกรับน้ํายางเม่ือรวบรวมน้ํายางลงถังรวม กรดเหลานั้นจะติดมาดวย
ทําใหเกิดแข็งตัวในถังจับกันเปนกอน 

♦ เศษยางดินเปนเศษยางท่ีเกิดจากการไหลบาของน้ํายางลงดินจากหนากรีด
หรือล้ินยาง สาเหตุอาจจะเกิดจากขณะกรีดมีความช้ืนท่ีเปลือกยางพารา หรือหนากรีดเปนเปลือกท่ีสองซ่ึง
บางมากน้ํายางสามารถลนออกจากรองกรีดได สวนท่ีไหลจากล้ินยางอาจจะเกิดจากหลังกรีดลืมหงายจอก
รับน้ํายาง หรือหลังจากเก็บน้ํายางแลวเจาของสวนไมใหรับน้ํายางสวนท่ีไหลไมหมด เศษยางชนิดนี้เม่ือ
นําไปจําหนายตองแชน้ําใหดินละลายออกเหลือแตเศษยาง 

♦ เศษยางฟองอากาศ เปนเศษยางท่ีเกิดจากการนําน้ํายางสดมาแปรรูปเปนยาง
แผน ในการผสมน้ําและน้ํากรดลงในตะกง จะมีการกวนใหน้ํายางดิบ น้ํา และนํ้ากรดผสมกันใหท่ัวถึง จะมี
ฟองอากาศเกิดท่ีผิวตะกง ตองกวาดออกเพราะหากท้ิงไวจะทําใหยางแผนดิบผิวขรุขระมีตําหนิ ฟองอากาศ
ท่ีกวาดออกมานําไปทําเศษยางเรียกเศษยางฟองอากาศ 
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♦ เศษยางกนถัง เปนเศษยางท่ีตกคางอยูในถังบรรทุกน้ํายางสด เม่ือสงน้ํายางสด
ใหโรงงานแลวสวนท่ีตกตะกอนจะประกอบดวยธาตุอาหารของตนยางเปนแปงและโปรตีนมีน้ํายางอยูบาง
เล็กนอย เม่ือนํากลับมาเทลงถังแข็งตัวแลวจะเปนเศษยางกนถัง 

 เนื้อไมยางพารา เปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดการกรีดยางพารา เนื้อไมสามารถ
นําไปแปรรูปทําเปนไมเพื่อการกอสราง เคร่ืองเรือน ไมอัด และเศษไมปลายไมทําเช้ือเพลิงได ราคาเฉล่ีย
(2547) ประมาณไรละ 20,000.- บาท 

 ลูกยาง สามารถเก็บขายเพ่ือใชผลิตเปนสตอคตนตอยางได ถาตนยางพารา 1 ไรใหลูก
ท่ีนําไปขายไดประมาณ 10 กก./ป ในเวลา 13 ปจะขายได 130 กก. ราคาข้ึนอยูกับความตองการกลา
ยางพาราในขณะน้ันๆ คิดประมาณ กก.ละ 5.- บาท จะขายลูกยางพาราไดไรละ 650.-บาท 

 ใบยาง สามารถนํามาทําผลิตภัณฑเปนของท่ีระลึก เชนดอกไม ผีเส้ือ เปนตนแตใบยาง
สดจะไมซ้ือขายกัน   

สรุปรายไดจากผลผลิตยางพารา 

ลําดับ ชนิดผลผลิต มูลคาตอไร รอยละ 
1 น้ํายางพารา 128,700.00 84.36 
2 เนื้อไม 20,000.00 13.11 
3 เศษยาง 3,217.50 2.11 
4 650.00 0.42 ลูกยาง 

 152,567.50 100.00 รวม 

จะเห็นไดวาผลผลิตท่ีทํารายไดหลักคือน้ํายางพาราและเน้ือไม ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะกลาวใน
รายละเอียดของผลผลิต 2 ชนิดนี้ 
 
  9.1 การเตรียมการกอนกรีดยางพารา  

การเตรียมการกอนกรีดยาง มีข้ันตอนท่ีตองดําเนินการดังนี้ 
1.) เม่ือยางพาราท่ีปลูกไวมีอายุ 6 – 6.5 ปเต็ม จะตองทําการตรวจสอบดูวายางพาราท่ี

ปลูกไวมีขนาดโตท่ีจะทําการกรีดยางไดประมาณ รอยละเทาใด โดยการวัดความโตทางเสนรอบวงท่ีระดับ
อก วามียางพาราท่ีโตเกิน 50 ซม.จํานวนเทาได ทําเคร่ืองหมายไวใหชัดเจนโดยอาจจะใชสีแดงทาไวเปน
รูปเคร่ืองหมายไดๆก็ได การเปดกรีดในปแรกควรมีจํานวนตนท่ีไดขนาดมากกวา 50% ของจํานวนปลูก
ท้ังหมด ปจจุบันนิยมกรีดยางพาราหนาแรกท่ีความสูง 75 ซ.ม. ขนาดของลําตนอาจจะเล็กกวาเดิมไดบาง
แตไมควรต่ํากวา 45 ซ.ม.หากมีจํานวนตนท่ีกรีดไดนอยกวา 50% ใหเปดกรีดในปท่ี 7 ซ่ึงสามารถกรีดได
ทุกตนแลว ยกเวนตนที่ปลูกซอมในปท่ี 2 และยังมีขนาดเล็ก 
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2.) เจาของสวนตองตัดสินใจวาน้ํายางพาราท่ีกรีดไดจะขายนํ้ายางสดหรือจะแปรรูปเปน 
ยางพาราแผนดิบเพ่ือจะไดเตรียมอุปกรณไดถูกตอง แตอุปกรณท่ีตองจัดซ้ือไมวาจะขายน้ํายางสดหรือทํา
ยางแผนมี จอกยาง ลวดรับจอกยาง และล้ินยาง ซ่ึงจะตองใชกับตนยางพาราท่ีจะกรีดทุกตน จอกยางสําหรับ
ยางพันธุดีควรใชจอกขนาดความจุ 22 ออนซ เพราะเม่ือยางพาราอายุประมาณ 10 ปข้ึนไปน้ํายางจะใหน้ํา
ยางมากข้ึนไมตองเสียคาใชจายในการเปล่ียนจอกยางใหม จอกยางมีการผลิตจําหนายอยู 2 ชนิดคือชนิดท่ี
ทําจากดินเผาเคลือบ และชนิดท่ีทําจากพลาสติก ราคาแตกตางกัน ชนิดแรกมีราคาสูงกวาแตใชงานไดนาน 
ชนิดท่ีสองราคาถูกกวาบํารุงรักษาใหดีสามารถใชไดตลอดรอบตัดฟน เม่ือซ้ือจอกยางมาควรทําเคร่ืองหมาย
เฉพาะเพราะจอกยางมักจะถูกขโมย หรือถาซ้ือจํานวนมากอาจจะตกลงกับโรงงานผูผลิตใหใสเคร่ืองหมาย
ของเจาของไวดวยก็จะปองกันการสูญหายได จอกยางท่ีทําจากพลาสติกมีน้ําหนักเบา หากใชในพื้นท่ีควน
เขา หรือพื้นท่ีท่ีมีลมแรงควรใชเชือกหรือเอ็นผูกติดไวกับลวดรับจอกยางดวย สําหรับอุปกรณอ่ืนๆท่ีตอง
เตรียมไวตามลักษณะของการขายจะแตกตางกัน 

กรณีขายน้ํายางสด  
1) โรงเรือน หรือส่ิงกอสราง 

1.1)  จะตองมีสถานท่ีช่ังน้ํายางสดเพื่อสงน้ํายางสดข้ึนรถบรรทุก สวนยางขนาด
เล็กไมตองทําอาคาร แตถาเปนสวนยางขนาดใหญท่ีมีผลผลิตมากจะตองจัดทําหลุมหรือเนินรับน้ํายาง โดยมี
ถังรับน้ํายางจากผูกรีดเพื่อรอถายลงรถบรรทุกสถานท่ีนี้ผูกรีดยางพาราจะเรียกวาลานเท สถานท่ีกอสราง
ควรเปนเนินเขาหรือท่ีสูง 
  2) วัสดุอุปกรณ 

2.1)  ตาช่ัง  ใชตาช่ัง 2 ชนิด ชนิดท่ี 1 เปนตาชั่งช่ังนํ้าหนักยางสดจากผูกรีด 
นิยมใชตาช่ังขนาด 100 กก. แบบแขวน  ตาช่ังชนิดท่ี 2 เปนตาช่ังขนาดเล็กสําหรับช่ังตัวอยางน้ํายางเพ่ือ
หาคาเนื้อยางแหง นิยมใชตาช่ัง ดีจิตอล ขนาด 500 กรัม 

2.2) ถังช่ังน้ํายาง เปนถังทรงกลมจัดทําจากสแตนเลส เพื่อความทนทานและ
ไมเปนสนิม ขนาดบรรจุประมาณ 60 ลิตร มีหูสําหรับเกี่ยวกับตะขอของตาช่ัง 
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2.3) ถวยเก็บตัวอยางน้ํายางสด เพื่อนําไปหาคาเนื้อยางแหงหรือ DRC 

(DryRubber Content) เปนถวยพลาสติกหรือแกวพลาสติกขนาดเล็กมีความจุประมาณ 100 cc. มีฝาปด 
2.4) เคร่ืองรีดยางแผนขนาดเล็ก ใชสําหรับรีดแผนตัวอยางเพื่อนําไปอบให

แหง 
2.5) ตูอบ ใชสําหรับอบตัวอยางยางพาราแผนดิบ ขนาดพอเหมาะสมกับ

จํานวนตัวอยาง ตูอบนี้อาจจะจัดซ้ือสําเร็จรูป หรือดัดแปลงทําข้ึนเองก็ได โดยใหความรอนจากหลอดไฟฟา 
100 แรงเทียนหลายๆ ดวง ดานในมีราวสําหรับแขวนตัวอยางยางแผนดิบ 
  

กรณีแปรรูปเปนยางพาราแผนดิบ 
  1)   โรงเรือน หรือส่ิงกอสราง 

   1.1)  อาคารแปรรูปน้ํายางพารา เปนอาคารท่ีนําน้ํายางสดมาดําเนินการแปรรูปภายในจะ 
ประกอบดวย ลานพักน้ํายางสด บอเก็บน้ํา  สวนท่ีวางตะกงผสมน้ํายางกับกรดฆายาง ลานนวดยางพาราท่ี
แข็งตัวแลว สวนของจักรรีดยาง ขนาดของโรงงานจะแปรตามผลผลิตรายวนัสูงสุด ดังตัวอยาง 
   ก.) คํานวณขนาดลานพักน้ํายางสด เจาของโรงงานมีสวนยางพาราท่ีจะนํามาแปร
รูป 100 ไร จัดระบบกรีด ½ ลําตน กรีด 1 วันเวน 1 วัน ในแตละวันจะกรีดยางพาราได 50 ไร  จะได
ผลผลิตสูงสุดวันละ 12 ลิตรตอไร คนงาน 1 คนกรีดยาง 10 ไร  พื้นท่ี 50 ไร ใชคนงาน 5 คน จะเปน
ผลผลิตน้ํายางสดท้ังหมด = 120 X 5 = 600 ลิตร  ภาชนะใสน้ํายางสดใชถังมีฝาปด ขนาด 60 ลิตร 
จะตองมีถังมาวางอยูในลานพักน้ํายางสด 10 ถัง  ถัง 1 ใบมีพื้นท่ีกนถังประมาณ 800 ซ.ม.2  10 ถังใช
พื้นท่ี 8,000  ซ.ม.2    หรือ 0.8 ม.2   จัดพื้นท่ีใหวางไวเพื่อคนกรีดยางเดินทํางานประมาณ 100 % รวม
พื้นที่สวนลานพักน้ํายางสดจะใชพื้นที่ประมาณ 1.6 ม.2 

      ข) คํานวณลานวางตะกง  หากใชตะกงถาดแปรรูปจะใชน้ํายางสด 3 ลิตรตอ 1 
ตะกง น้ํายางพาราจํานวน 600 ลิตร ตองใชตะกง 200 ใบ ตะกง 1 ใบใชพื้นท่ีประมาณ 1,350 ซ.ม.2 
จํานวน 200 ใบใชพื้นท่ี 270,000 ซ.ม.2   หรือ 27 ม.2 รวมพื้นท่ีวางสําหรับคนเดินทํางานประมาณ 3 
ม.2 เปนพื้นท่ีในสวนนี้ 30  ม.2 หากใชตะกงรางหมูขนาด 50 แผน จะใชพื้นท่ีตะกงละ 600  ซ.ม.2  ใชตะ
กงจํานวน 4 ชุดใชพื้นที่วางตะกง 2,400  ซ.ม.2 หรือ 0.24 ม.2 
       ค.) คํานวณลานนวดยางพารา ใชเปนท่ีนวดยางพาราท่ีแข็งตัวจากตะกงใหบาง
และแผกวางออกเพ่ือนําเขาเคร่ืองรีดยาง คนกรีดยาง 1 คนจะใชพื้นท่ีประมาณ 1 ม.2   จํานวน 5 คนใช
พื้นที่ 5  ม.2 

        ง) คํานวณพื้นท่ีจักรรีดยาง ยางพาราจํานวน 200 แผนใชจักรรีดยางชนิดหมุน
ดวยมือจํานวน 1 ชุดประกอยดวยจักรรีดล่ืน 3 ตัวและจักรดอก 1 ตัว ใชพื้นท่ีสําหรับวางจักรและแผนยาง
กอนรีด หลังรีดประมาณ 8 ม.2  
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        จ) คํานวณพื้นท่ีบอเก็บน้ํา บอเก็บน้ําควรกระจายอยูท่ัวพื้นท่ี เพราะตองใชแทบ
ทุกข้ันตอนของการแปรรูปมีพื้นที่ประมาณ 10% ของพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมกันในกรณีนี้ประมาณ 4.46 ม.2 

           รวมพื้นท่ีโรงงานท้ังหมด 49.06 ม.2  หรือเทียบเปนรอยละจะไดลานพักน้ํายาง
สด 3.23%  ลานวางตะกง 61.15%  ลานนวดยางพารา 10.19%  พื้นท่ีจักรรีดยาง 16.30% และ
พื้นที่บอเก็บน้ํา 9.13% 

1.2)   ลานผ่ึงยางแผนดิบท่ีทําการแปรรูปแลว เปนบริเวณท่ีนํายางพาราแผนดิบท่ีแปรรูป 
แลวมาผ่ึงแดดเพื่อใหน้ําท่ีติดมากับยางพาราแผนดิบแหงเพื่อจะไดเก็บไวรอจําหนายตอไป  ปกติใชลาน
กลางแจง แตพื้นท่ีตองคํานวณตามจํานวนยางพาราแผนดิบท่ีผลิตได จะทําราวดวยไมไผท่ีหาไดในทองถ่ิน
แตละราวหางกันพอที่คนงานจะเดินเขาไปได  ไมไผท่ีหาได จะมีความยาวโดยเฉล่ีย 6 เมตร ใน 1 ราวจะผ่ึง
ยางพาราแผนละ 1 กก.ไดประมาณ 12 แผน ในแตละวนัผลิตยางพาราไดจํานวน 200 แผนตองมีราวผ่ึง
ยางประมาณ  17 ราว 
 

   

เจาของสวนยางพาราบางคน ตองการจะเพิ่มคุณภาพยางพาราแผนดิบจะไมผ่ึงยางพารา
แผนดิบในท่ีโลงแตจะใชวิธีผ่ึงลมแทนก็จําเปนตองสรางอาคารผ่ึงยางข้ึนอาคารอาจจะเปนหลังเดียวกับโรง
เก็บยางพาราแผนดิบก็ได แตไมควรเปนหลังเดียวกับโรงานแปรรูปน้ํายางพารา เพราะในอาคารนั้นมี
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        1.3)  โรงอบยาง เปนอาคารท่ีสรางข้ึนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของยางแผนดิบ การผึ่งยาง
แผนดิบเพื่อขับไลความช้ืนดวยแสงแดด มักมีปญหามีน้ําหลงเหลืออยูในแผนยางแผนดิบเพราะขณะผ่ึงยาง
แสงแดดจะเผาผิวยางใหเหนียวน้ําท่ีคงเหลือในแผนจึงออกมาไมหมด หรือแมแตการผึ่งดวยลมในบางคร้ัง
อากาศช้ืนเกินไปน้ําท่ีตกคางในแผนยางพาราก็ออกมาไมหมดเชนกัน การที่น้ําคงเหลือในแผนยางพารามาก
จะทําใหมีเช้ือราในแผนยางพาราเมื่อนําไปจําหนายช้ันคุณภาพจะตํ่าลง จึงแกปญหาดวยการสรางโรงอบ
ยางพาราข้ึน ลักษณะโรงอบยางพาราแบบงายๆ คือโรงอบยางพลังแสงอาทิตย  เปนอาคารรูปส่ีเหล่ียมมุง
หลังคาดวยสังกะสี กั้นทึบดวยแผนสังกะสี มีประตูเขาออกดานหัวอาคาร แผนสังกะสีท่ีใชกั้นและมุงหลังคา
ทาสีดําท้ังดานนอกและดานใน พื้นดานลาง และฝาดานบนปลอยใหลมพัดผานไดโดยเวนชองประมาณ 10 
ซ.ม. ราวท่ีใชแขวนแผนยางทําเปนราว 3 ช้ันสูงประมาณ 1.6 เมตร แตราวหางกันประมาณ 50 ซ.ม. 
เพื่อใหคนงานสามารถเขาทํางานไดสะดวก 
 

 
 
   

 
ขนาดของโรงอบข้ึนอยูกับจาํนวนผลผลิตยางแผนดิบแตละวัน และจํานวนวันท่ีจะอบ 

ปกติจะอบประมาณ 7 วัน ในกรณีมีผลผลิตสูงสุดวันละ 200 แผน จําเปนตองสรางโรงอบใหมีความจ ุ
1,400 แผน ยางพาราแผนดิบแขวนบนราว 3 ช้ัน 3 แผนใชพื้นที่ความกวางของแผน 50 ซ.ม. ชองวาง
ระหวางราว 50 ซ.ม. ใชพื้นที่ = 50 X 50 ซ.ม = 2.500 ซ.ม.2  ยางพาราจํานวน 1,400 แผนตองใช

ภาพการจัดราวผึ่งยางในโรงอบ 
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  อยางไรก็ตามเจาของสวนยางขนาดเล็กอาจจะไมจําเปนตองสรางโรงอบยางนี้ 
       1.4)   โรงเก็บยางแผนดิบ  เปนอาคารสําหรับเก็บยางแผนดิบท่ีผ่ึงแหงแลว หรืออบแหง

แลวไวเพื่อรอการจําหนาย ยางพาราแผนดิบท่ีผ่ึงแหงแลวควรเก็บไวอยางนอย 1-2 สัปดาหกอนนําออกไป
จําหนาย  การนํายางพาราแผนดิบโดยทั่วไปเจาของสวนจะตองทําการขนสงเอง การจะไปจําหนายแตละ
คร้ัง จึงตองคํานึงถึงยานพาหนะท่ีใชบรรทุกดวย หรือในกรณีราคายางพาราแผนดิบผันผวน อาจจะเก็บไว
เพื่อตรวจสอบราคากอนก็ได ยางแผนดิบท่ีแหงแลวไมควรเก็บไวเกิน 2 สัปดาห เพราะความช้ินในอากาศ
จะเกาะตามผิวของแผนยางพาราทําใหคุณภาพต่ําลง 
           ลักษณะของโรงเก็บยางแผนดิบเปนอาคารมุงหลังคาดวยสังกะสี หรือกระเบ้ือง ฝาผนังเปด
โลงใหอากาศถายเทไดดี อาจจะกั้นดวยตาขายลวดขัด เพื่อปองกันการขโมยยางแผนดิบ ฝาผนังสวนลางควร
กออิฐหรือปูน ดานในทําราวคานรับราวแขวนยางพาราดวยเหล็กทอกลม เพื่อสะดวกในการเล่ือนราวใหชิด
หางกันได ปกติราวในโรงเก็บจะวางหางกัน 10 ซ.ม. แบงช้ันการวางคานเปน 5 – 6 ช้ัน ขนาดของตัว
อาคารข้ึนอยูกับจํานวนยางพาราที่จะนําเขาไปเก็บไว หากตัดสินใจวาจะนํายางพาราท่ีแหงแลว ไปจําหนาย 
2 สัปดาหตอคร้ัง ยางพาราท่ีตองเก็บไวในโรงจะเปนผลผลิตท่ียังไมแหงพรอมขายดวยประมาณ 1 สัปดาห 
โรงเก็บยางพาราจะตองเก็บผลผลิตไดสูงสุดประมาณ 3 สัปดาห ตามกรณีตัวอยางจะเปนจํานวนยางแผน
ดิบท่ีเก็บไว = 200 X 21 = 4,200 แผน   หากทําราวเก็บ 5 ช้ัน ยางพารา 5 แผนใชพื้นท่ี = 50 X 10 
= 500  ซ.ม.2 ยางพาราจํานวน 4,200 แผน ตองใชพื้นท่ี = 4,200/5 X 500 = 42 ม.2  สํารองเผ่ือ
ทางเดิน ลานช่ังน้ําหนักยางแผนดิบ วางกอนยางที่มัดแลวประมาณ 18 ม.2  รวมพื้นท่ี 60 ม.2 

1.5)  แหลงน้ํา น้ําเปนปจจัยสําคัญในขบวนการผลิตยางพาราแผนดิบ ในการผสมกับ
น้ํายางสดเพ่ือแปรรูปยางพาราแผนดิบ ใชน้ําอยางนอย 2 ลิตร และใชลางโรงงาน ลางภาชนะ ตลอดจน
เคร่ืองจักรและอุปกรณดวย การแปรรูปยางพารา 1 แผนตองใชน้ําอยางนอย 5 ลิตร หากแปรรูปยางพารา
วันละ 200 แผน จะตองมีแหลงผลิตน้ําอยางนอย 1,000 ลิตร แหลงน้ําอาจจะไดจาก น้ําประปา น้ําบอ 
บอบาดาล หรือสระน้ํา เจาของตองเตรียมไวใหพรอม 

1.6) ระบบสงน้ําสูโรงงาน ควรจะมีหอถังน้ํา เคร่ืองสูบน้ํา วางระบบประปาสูโรงงาน 
1.7) บอบําบัดน้ําเสีย น้ําเสียท่ีไดจากการแปรรูปยางพาราแผนดิบตองไมปลอยสูลํา

หวย คลองสาธารณะควรทําบอบําบัดโดยคอยใหไหลซึมลงดิน 
  2). เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

2.1)  ตะกง สําหรับจัดทํายางแผนดิบ มีท้ังตะกงแบบถาดมีความจุประมาณ 5 ลิตร และ
ตะกงแบบรางหมูในกรณีมีจํานวนน้ํายางมากๆ ตะกงแบบถาดจัดทําจากอะลูมิเนียม เปนรูปถาด
ส่ีเหล่ียมผืนผา กวางประมาณ 30 ซ.ม. ยาว 45 ซ.ม. ลึกประมาณ 4-5 ซ.ม. ปากตะกงจะทําใหกวางกวา
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ตะกงรางหมู สําหรับใชกรณียางพาราแผนดิบท่ีจะจัดทํามีจํานวนมาก จัดทําจากการหลอ
ดวยคอนกรีตลักษณะเปนถังส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดข้ึนอยูกบัจํานวนยางแผนท่ีตองการแปรรูปโดยท่ัวไปจะใช
ขนาด 50 แผน ซ่ึงจะมีขนาดความจุโดยประมาณ 250 ลิตร กวางประมาณ 50 ซม.ยาว 120 ซม.และลึก
ประมาณ 45 ซม.ภายในตะกงทํารองไวจํานวน 49 รองสําหรับเสียบแผนกั้นใหเปนชอง ซ่ึงจะมีจํานวน
ชองท้ังหมด 50 ชองแตละชองจะกวางประมาณ 2.4 ซ.ม. แผนเสียบกั้นระหวางชองนิยมใชแผนสแตน-
เลส เพื่อความทนทานตอการกัดเซาะของนํ้ากรดฆายาง 

2.2) จักรรีดยาง สําหรับรีดยางพาราท่ีแข็งตัวในตะกงแลวใหเปนยางพาราแผนดิบ มีท้ัง
จักรท่ีหมุนดวยมือและจักรชุด  ประกอบดวย จักรรีดล่ืนและจักรดอก จักรท่ีหมุนดวยมือ 1 ชุดประกอบดวย
จักรรีดล่ืน 1 ตัวและจักรดอก 1 ตัว จะสามารถใชแปรรูปยางพาราแผนดิบไดประมาณ 50 แผน ตอ 1 
ช่ัวโมง จักรรีดยางชนิดเปนชุดจะประกอบดวยจักรรีดล่ืน 4 ตัว และจักรรีดดอก 1 ตัว ประกอบไวดวยกัน 
ใชพลังงานจากมอเตอรไฟฟา หรือเคร่ืองฉุด 10 แรงมา 

2.3) ถังกรองน้ํายาง  เปนถังทรงกลมสูงประมาณ 50 ซ.ม. มีความจุประมาณ 60 ลิตร
เปนถังท่ีใชรองน้ํายางท่ีกรองส่ิงสกปรกออกจากน้ํายางสด 

. 
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2.4)  เคร่ืองกรอง แผนกรองเปนตาขายเหล็กขนาด 40 และ 60 ชองตอหนึ่งตารางนิ้ว 
เรียกขนาดวาเบอร 40 และเบอร 60  กรวยกรอง ทําจากสังกะสีแผนเรียบ 

2.5)  ใบพายกวนน้ํายาง ทําจากแผนพลาสติก ขนาดประมาณ กวาง 6 X 6 นิ้ว กลาง
แผนเจาะเปนรูใหน้ํายางไหลผานได 

2.6)  น้ํากรด ใชแปรรูปน้ํายางพาราเปนยางพาราแผนดิบ มีจําหนาย 2 ประเภท คือ 
กรดจากสารเคมี และกรดอินทรีย กรดชนิดแรกทําใหเนื้อยางพาราแผนดิบเปอยยุยไดงาย และนํ้าเสียจากการ
แปรรูปทําลายสภาพแวดลอม กรดชนิดท่ีสองไมทําลายยางแผนดิบและส่ิงแวดลอมแตอาจจะกอใหเกิดรา
ตามผิวยางพาราหากผ่ึงแผนยางไมแหงสนิท และราคาของกรดชนิดหลังสูงกวาชนิดแรก 

ใบพายกวนน้ํายาง 

 
  จากรายละเอียดของการเตรียมส่ิงกอสรางและอุปกรณท่ีไดกลาวมาแลวพอจะเปนขอมูล
สําหรับเจาของสวนยางพาราวาจะตัดสินใจจําหนายน้ํายางพาราในลักษณะใด การขายน้ํายางสดไมยุงยาก
ละเอียดออนเหมือนการแปรรูปยางพาราแผนดิบ การใชทุนรอนในเบ้ืองตนตํ่ากวา แตราคาขายนํ้ายางสดก็
ต่ํากวายางแผนดิบ กก.ละประมาณ 2-4 บาท หากราคายางแผนดิบ กก.ละ 40.-บาท ราคาน้ํายางสดจะ
ประมาณ 38-36.-บาท เทานั้น หรือนอยกวาประมาณ 5-10%  ถาเจาของสวนเปนสวนขนาดเล็ก มีเวลา
กรีดยางและแปรรูปเองทุกข้ันตอน ในระยะยาวการแปรรูปเปนยางพาราแผนดิบจะมีผลกําไรสุทธิมากกวา  
แตอยางไรก็ตาม ราคาของน้ํายางสด และยางพาราแผนดิบก็ข้ึนอยูกับความตองการของตลาดเชนกัน 
บอยคร้ังท่ีปรากฏวาราคาน้ํายางสดสูงกวายางพาราแผนดิบ ดังนั้นทางท่ีชาญฉลาด เจาของสวนยางพาราท่ีมี
พื้นท่ีมาก ควรสรางโรงงานแปรรูป และขายน้ํายางสดไปพรอมกัน สินคาใด ราคาดีก็ผลิตเปนสินคานั้นๆ 
ตามความตองการของตลาด  
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9.2  การกรีดยาง 
1.)   ระบบการกรีดยาง  มีหลายระบบ 

เปดหนากรีด 1/4 ของลําตน กรีด 4 วัน หยุด 1 วัน • 
เปดหนากรีด 1/3 ของลําตน กรีด 2 วัน หยุด 1 วัน • 
เปดหนากรีด ½ ของลําตน กรีด 1 วัน เวน 1 วัน • 

เจาของสวนยางขนาดเล็กโดยท่ัวไปนิยมกรีดในระบบที ่ 2 คือเปดหนากรีด 1/3 
ของลําตน กรีด 2 วัน หยุด 1 วัน แตจากการวจิัยของสถาบันวิจัยยางพบวาระบบการกรีดยางท่ีใหผลผลิต
เปนน้ําหนักแหงตอพื้นท่ีตอปมากท่ีสุดคือระบบท่ี 3 เปดหนากรีด ½ ของลําตน กรีด 1 วัน เวน 1 วัน โดย
มีผลผลิตเฉล่ียในยางพาราทุกชนิดพนัธุ ดงันี ้
 

ปกรีด พันธุยาง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เฉลี่ย 

พันธุยางผลผลตินํ้ายางสูง 
สถาบันวิจัยยาง 
251 

267 384 399 490 426 612 511 454 499 532 457 

สถาบันวิจัยยาง 
226 

196 255 348 346 377 369 401 475 - - 346 

BPM 24 275 341 353 334 332 314 376 324 352 352 335 
RRIM 600 164 227 273 305 310 328 329 316 326 307 289 
พันธุยางผลผลตินํ้ายางและเน้ือไมสูง 
PB 235 211 281 314 349 338 356 421 394 290 342 330 
PB 255 229 300 306 319 315 346 361 392 298 318 318 
PB 260 243 326 339 341 325 374 357 336 284 291 322 
RRIC 110 228 277 320 335 343 338 363 317 357 365 324 

 

   มักมีเจาของสวนยางพาราบางคนเปล่ียนแปลงระบบกรีดท่ีแนะนํา โดยการกรีด
คร่ึงลําตน กรีด 2 วัน เวน 1 วัน เปนผลเสียมากกวาผลดี เพราะอาจจะทําใหจํานวนวันกรีดมากข้ึนและ
ยางพาราจะหมดหนากรีดต้ังแตอายุประมาณ 16 ป และผลผลิตเปนน้ําหนักแหงจะนอยกวางานวิจัยเม่ือ
ครบรอบตัดฟน  อยางไรก็ดีหากจะใชจํานวนวันกรีด 2 วันดังกลาวสําหรับหนากรีดท่ี 2   เม่ือตนยางโตข้ึน
ก็ควรจะปรับหนากรีดเพียง 1/3 ของลําตน เพื่อลดการส้ินเปลืองหนากรีดลง ผลผลิตท่ีไดก็ไมลดลงมากนัก
เม่ือครบรอบตัดฟน 

2.)  การแบงเบอรกรีดและการจัดคนกรีด เบอรกรีด 1 เบอร ใชพื้นท่ี 10 ไร ซ่ึง
จะมียางพารารอดตายอยูประมาณ 600 ตน คนงานหนึ่งคน กรีดยางพารา 2 เบอร โดยวันแรกกรีดเบอรท่ี 
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ภาพการแบงพื้นที่กรีดเปน 2 สวน 

4 

16 

ตอนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพตัวอยาง ผูกรีดยางคนท่ี 1 จะกรีด เบอรท่ี 1 ในตอนท่ี 1 และกรีดเบอร 9-16 ในตอนท่ี 2 
เบอรใดเบอรหนึ่งก็ได แตเพื่อความเหมาะสมควรจัดใหกรีดเบอร 9 เพื่อจะไดชวยดูแลเบอรท่ี 1 ดวยวาใน
วันท่ีหยุดกรีดจะมีผูใดมาขโมยกรีดหรือไม ซ่ึงหากใชหลักการนี้ก็จะแบงเบอรกรีดใหคนกรีดยาง ดังนี ้

เบอรท่ีสอง ผูกรีดยาง เบอรแรก เบอรท่ีสอง ผูกรีดยาง เบอรแรก 
1 9 5 13 นายสมชาย นางออย 
2 10 6 14 นายสมใจ นายแมว 
3 11 7 15 นางสมนึก นายทองรัตน 
4 12 8 16 นายจรัล นางนอย 

 
3.)   ขอปฏิบัติของผูกรีดยางพาราในแปลงกรีด ผูกรีดยางจะตองปฏิบัติในเร่ือง

ตางๆ ดังนี้ 
ก. ตําแหนงท่ีจะทําการเปดกรีดยางพารา โดยท่ัวไปจะเปดกรีดท่ีระดับความสูง 

1.50 เมตรเหนือรอยเทาชาง แตจากการวิจัยของสถาบันวิจยัยาง แนะนําวาเฉพาะหนากรีดแรกใหเปดกรีด
ท่ีความสูง 75 ซ.ม. เหนือรอยเทาชางจะเหมาะสมท่ีสุด 

 ข. กรีดยางจากซายบนมาขวาลาง ใหมีความลาดเอียงของหนากรีด ประมาณ 

35 องศา กอนเปดกรีดจะตองทํารอยขีด หนาหลัง เพื่อไมใหหนากรีดลํ้าไปดานหนึ่งดานใด และนําลวดรับ
จอกยางมาผูกไวต่ําจากหนากรีดประมาณ 6 - 8 นิ้ว  ในรองรอยขีดดานหนาตํ่ากวาหนากรีดประมาณ 4 
นิ้วใหปกล้ินยางเพื่อรับน้ํายางลงจอกรับน้ํายาง 

ค. การกรีดยางแตละคร้ัง ตองสูญเสียเปลือกนอยท่ีสุด ไมเกินคร้ังละ 2-3 

มิลลิเมตร ในหน่ึงเดือนสูญเสียเปลือกไมเกิน 3 ซ.ม. 
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 ง. กรีดยางทุกวันท่ีฝนไมตกระหวางเวลา 04.00 - 06.00 น. เร่ิมเก็บน้ํา

ยาง 06.00 - 08.00 น. วันไหนกรีดยางไมไดใหแจงใหเจาของสวนยางพาราทราบ  การเปดกรีดยาง

สัปดาหแรก ใหหงายจอกรับน้ํายางไวเพื่อทําเศษยาง เม่ือน้ํายางเร่ิมไหลดีแลวจึงเก็บน้ํายางสดสงจดุช่ังใน
กรณีขายน้ํายางสดหรือนําไปแปรรูปท่ีโรงงานกรณีทํายางแผนดิบ  หลังการเก็บน้ํายางแตละคร้ัง ใหคว่ํา
จอกไวท่ีลวดรับน้ํายาง แมจะมีน้ํายางไหลอยูก็ตาม เพื่อปองกันกรดในอากาศ หรือท่ีมาพรอมน้ําฝนไป
ตกคางอยูในจอกยาง ซ่ึงจะทําใหจอกยางสกปรกทําใหน้ํายางท่ีกรีดวันตอไปแข็งตัวในจอกได 

จ. ไมกรีดยางในวันท่ีฝนตกจนหนากรีดเปยกชื้น 
ฉ. เศษยางทุกประเภทเปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนใหรวบรวมสงเจาของสวนยาง

ยางพาราเพื่อนาํไปจําหนายแบงผลประโยชนตามขอตกลง 

ช. ผูกรีดยางตองทายาปองกันเช้ือราผสมดินในหนากรีดท่ีผานมาแลวทุกเดือน 
ซ.   อุปกรณท่ีใชในการกรีดยางอันไดแก มีดกรีดยาง หินลับมีดกรีดยาง เคร่ืองให

แสงสวางในเวลากลางคืน ถังเก็บรวบรวมน้าํยางสด เปนอุปกรณสวนตัวท่ีผูกรีดยางตองหามาดวยตนเอง 
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9.3 การเก็บรวบรวมน้ํายางสด   
ตนยางพาราท่ีไดทําการกรีดยางทุกตนจะมีน้ํายางสดไหลลงจอกท่ีหงายรับไว 

ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง สวนใหญจะหยุดไหล ชวงเวลาการไหลข้ึนอยูกับอุณหภูมิในแปลงกรีดดวย หากเปน 

ชวงอากาศหนาวเยน็จะไหลนานกวาชวงอากาศรอน ผูกรีดยางจะตองใชการสังเกตเอง เม่ือน้ํายางพาราสวน
ใหญหยุดไหลแลวผูกรีดยางพาราจะเก็บน้าํยางพาราลงถังเก็บ ซ่ึงเปนถังปากกวางเทากนถัง เม่ือเก็บน้ํายาง
หมดทุกตนแลว จึงเทใสถังท่ีมีฝาปดเพื่อการขนสงตอไป 
  

9.4 การแปรรูป   
การแปรรูป จะกลาวเฉพาะการทํายางแผนดิบเทานัน้ เพราะการจําหนายน้ํายางสด

เม่ือรวบรวมน้าํยางไดแลวกจ็ะเขาสูขบวนการจําหนายตอไป การทํายางแผนดิบจะตองมีข้ันตอนหลังเก็บน้ํา
ยางพาราแลว 

1.) การขนสงน้ํายางพาราจากแปลงกรีดมายังโรงงานแปรรูป หากเจาของสวนยางพารา
ขนาดเล็กดําเนินการเองเมื่อเก็บน้ํายางพาราแลวก็จะขนน้ํายางพาราสดมายังโรงงาน โดยการหาบ หาม หรือ
บรรทุกดวยยานพาหนะชนิดใดชนิดหนึ่ง แตในกรณีสวนยางพาราพ้ืนท่ีมาก และจางคนกรีดยางพารา 
เจาของสวนยางพาราจะตองตกลงกับผูกรีดวาใครมีหนาท่ีขนสง หากเจาของสวนยางพาราจะขนสงเอง 
จะตองจัดยานพาหนะใหเหมาะสมกับน้ํายางสดท่ีกรีดไดในแตละวัน ตัวอยางเจาของสวนมีสวนยางพารา 
100 ไร ผลผลิตสูงสุดวันละ 600 ลิตร บรรจุในภาชนะขนาด 60 ลิตร จํานวน 10 ถัง ใชพื้นท่ีวางถัง  
0.8 ม.2  ผูกรีดยางพาราอาจจะเดินทางมาดวย กรณีเชนนี้ใชรถบรรทุกเล็ก หรือรถปคอัพขนสงก็เพียงพอ 
ตองนัดหมายเวลาไปรับเพื่อผูกรีดจะไดเดินทางมาพรอมกัน แตถาพื้นท่ีปลูกสรางสวนยางพาราอยูใกลเคียง
กับโรงงานแปรรูปโดยหางกันไมเกิน 2 กม. ผูกรีดจะนิยมขนยางพารามาโรงงานเอง 
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2.)  การดําเนินงานแปรรูป เร่ิมตนจากกรองนํ้ายางพาราดวยกรองเบอร 40 เพื่อกรองเอา
ตะกอนหยาบออกจากนํ้ายาง โดยเคร่ืองกรองจะติดต้ังไวท่ีถังกรอง เทน้ํายางสดจากถังรวมน้ํายางท่ีมีฝาปด  

 
ผานกรองลงถังรับน้ํายาง เม่ือกรองดวยกรองเบอร 40 แลวตอไปใหทําการกรองอีกคร้ังดวยกรองเบอร 60
เพื่อดักเศษตะกอนละเอียดท่ีแฝงมากับน้ํายางสด ตองใชถังกรองอีก 1 ใบ  ในระหวางทําการกรองบางคร้ัง
น้ํายางสดขนเกินทําใหไหลผานกรองไมสะดวก อยาใชมือกวนน้ํายางสดบนกรองเพราะจะทําใหตะกอนท่ี
ดักไวแลวหลุดพนกรองไปได ใหใชน้ําสะอาดผสมลงไปน้ํายางสดจะไหลดีข้ึน ในกรณีแปรรูปดวยตะกง
รางหมู การกรองคร้ังท่ีสองกรองลงตะกงไดเลย 

3.)   ทําความสะอาดตะกงท่ีจะแปรรูป หงายวางเปนแถวใหพอดีกับจํานวนน้ํายางสด 
โดย หนึ่งตะกงถาดจะใสน้ํายางพาราประมาณ 3 ลิตร  เม่ือตะกงสะอาดเรียบรอยแลวนําน้ํายางสดท่ีผานการ
กรองแลวมาตวงดวยถังตวงน้ํายางขนาด 1 ลิตร ใสทุกตะกงตะกงละ 3 ลิตร เม่ือน้ํายางหมดแลวหากตะกง
สุดทายน้ํายางสดมีไมถึง 3 ลิตร อาจจะแบงจากตะกงอ่ืนมาใสเฉล่ียใหเทาๆ กันหรืออาจจะใชน้ํายางท่ีเหลือ
เพิ่มใหทุกตะกงก็ได 
  ถาเปนตะกงรางหมูขนาด 50 แผนใหเทน้ํายางลงตะกองจํานวน 150 ลิตร ถามีเศษเหลือ
อาจจะใชตะกงถาดแปรรูปแทน 

4.)  นําน้ําสะอาดผสมลงในตะกงทุกตะกงตะกงละ 2 ลิตร หรือถาเปนตะกงรางหมูขนาด 

50 แผนผสมน้ํา 100 ลิตร  น้ําท่ีนํามาผสมนี้บางสวนไดจากการลางถังเก็บน้ํายางตองกรองดวยกรอง
เบอร 60 เสียกอน 
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5.)  ผสมนํ้ากรดท่ีมีความเขมขน 0.2%  ลงในตะกงถาดตะกงละ 15-20 ซี.ซี. หรือ
ประมาณ 1 ชอนแกง  เทราดใหกระจายท่ัว ใชใบพายกวนสวนผสมตางๆใหเขากันทันทีหลังใสน้ํากรดแลว
ประมาณ 2-3 คร้ังใหท่ัวตะกง จะเกิดฟองอากาศข้ึน ใชใบพายปาดออกมารวมไวในตะกงเปลา 1 ใบ 
ฟองอากาศท่ีปาดออกนี้จะแข็งตัวเปนเศษยางฟองอากาศ 
  ถาแปรรูปดวยตะกงรางหมูขนาด 50 แผน ผสมน้ํากรด 750 ซี.ซี. 
  น้ํากรดท่ีมีจําหนายอยูในทองตลาดจะมีความเขมขนประมาณ 95% กอนนํามาใชงานตอง
ทําการเจือจางโดยผสมกับน้าํใหมีความเขมขนเหลือ 0.2%   การผสมกรดใหได 0.2% จะตองทราบ
ปริมาณของน้าํยางสดวากรีดไดวันละเทาใด  สมมติวาคนงานหน่ึงคนกรีดยางได 150 ลิตร ทํายางแผนได 
50 แผน สวนผสมของน้ํากรดท่ีใชคือวนัละ 20 X 50 = 1,000 ซี.ซี. หรือ 1 ลิตร ควรผสมน้ํากรดคร้ัง
ละ 10 ลิตร โดยใชน้ํา 10 ลิตร  ตวงหวัเช้ือน้ํากรด 20 ซี.ซี. หรือ 1 ชอนแกงเทผสมลงไป เสร็จใชไม
กวนใหท่ัว สวนผสมนี้จะใชไดประมาณ 10 วัน ในกรณีแปรรูปดวยตะกงหรือแปรรูปดวยโรงงานคร้ังละ
มากๆ ควรผสมน้ํากรดใหพอดีกับปริมาณใชงาน หรือเจาของสวนอาจจะผสมน้ํากรดไวใหเพื่อใหความ
เขมขนของกรดเทากันก็ได ขอควรระวังในการผสมน้ํากรดคือ หามเทน้ําลงใสน้ํากรด เพราะจะเกิดฟองฟู
ข้ึนหากกระเซ็นถูกรางกายจะเปนอันตราย 
   เม่ือผสมน้ํากรดลงในตะกงและกวนใหท่ัวกันแลว หลังจากนั้นประมาณ  0.5-1 ช่ัวโมง
ยางพาราจะแข็งตัว เปนกอนหนาหนืด เรียกวาแทงยาง( COAGULUM  ) 

6.)   นําแทงยาง (COAGULUM ) ซ่ึงมีความหนาใกลเคียงกับความลึกของตะกง มา
นวดใหบางประมาณ 2 ซ.ม. เพื่อจะรีดใหเปนยางแผนดบิตอไป  วิธีนวดมีหลายวิธี คือนวดดวยมือ นวดดวย
ไม และเหยยีบดวยเทา ไมวาจะใชวิธีไหน จะตองลางมือ ไม หรือเทาใหสะอาด 
ในกรณีท่ีแปรรูปดวยตะกงรางหมูไมตองนวดแทงยาง เพราะความหนาของแตละแผนจะไดขนาดรีดดวย
จักรแลว 
 

 
7.)    นําแทงยางท่ีนวดแลวไปรีดดวยจักรรีดยาง ในกรณีใชจักรรีดยางดวยมือหมุน 

จะตองรีดล่ืนจํานวน 3 คร้ัง จึงจะรีดดอก โดยคร้ังแรกต้ังขอนรีดเล่ือนใหหางกันประมาณ 1 ซ.ม. คร้ังท่ี 
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ประมาณ 45-50 ซ.ม. ยาว ประมาณ 90-95 ซ.ม. และหนาประมาณ 0.2 ซ.ม   การใชจักรขุดแปรรูป
ระยะหางระหวางขอนแตละตัวไดตั้งไวเรียบรอยแลว ผูนํายางเขารีดเพียงแตบังคับความกวาง ยาวในขอน
แรกเทานั้น ในกรณีท่ีมีผูกรีดยางพาราหลายคนในข้ันตอนการรีดดอก อาจจะใชแผนอะลูมิเนียม หรือ
สังกะสีแผนเรียบจัดทําเบอรของผูกรีดยางสอดใสในจักรรีดดอก เบอรประจําตัวของผูกรีดก็จะปรากฏใน
ยางแผนดิบของผูกรีดนั้น เพื่อปองกันยางแผนดิบสูญหาย หรือคละกันในโอกาสตอไปเม่ือทําการรีด
ยางพาราเสร็จแลวกอนจะนําไปผ่ึงหรืออบใหแหงควรลางผิวของยางแผนดิบใหสะอาดอีกคร้ัง 
 

8.)   การผ่ึงยางพาราแผนดิบ เพื่อตองการขับน้ําออกจากยางแผนดิบใหมากท่ีสุด เม่ือลาง 
ผิวยางพาราสะอาดดีแลวจึงพาไปผ่ึงยังลานผ่ึงยางกลางแดด กอนผ่ึงยางพาราลงบนราวใหใชผาชุบน้ําทํา
ความสะอาดราวเสียกอน การผ่ึงใหวางแผนยางพาราพาดราวตามแนวขวางโดยกะคร่ึงหนึ่งของแนวยาวอยู
กลางราว ในแตละวันจะเร่ิมผ่ึงยางพาราไดเม่ือเวลาประมาณ 10.00 น.ถึง 17.00 น. เม่ือเวลาประมาณ 
14.00 น.  ใหพลิกแผนยางเอาดานในออกรับแสงแดดจะทําใหยางแผนดิบแหงเร็วข้ึนและเม่ือหมดแสง 
แดดแลวควรเก็บยางแผนดิบไปเก็บยังโรงเก็บหรือนําเขาอบในโรงอบยางพาราตอไป  หากวันใดมีฝนตก
อาจจะตองผ่ึงยางแผนดิบ 2-3 วัน หรือผ่ึงลมในท่ีรมก็ได 
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9.)    การอบยางแผนดิบ จุดประสงคเพื่อเพิ่มช้ันคุณภาพของยางพาราแผนดิบทําให

ความช้ืนในแผนยางเหลือนอยท่ีสุด เพ่ือลดตนทุนควรใชโรงอบพลังแสงอาทิตย นํายางพาราท่ีผานการผ่ึง
แดดหรือผ่ึงลมแลวไปอบโดยแขวนบนราว 3 ช้ัน ผูผ่ึงยางจะตองทําเคร่ืองหมายไวเองวายางแผนดิบแตละ
ชุดนําเขาอบวันไหนและถึงกําหนดเก็บวันไหน โดยท่ัวไปจะใชเวลา 7 วัน แตถาฝนตกตอเนื่องอาจจะใช
เวลามากกวานั้นผูกรีดยางตองใชการสังเกตการแหงของแผนยางเปนหลัก 

10.) การเก็บยางพาราแผนดิบรอจําหนาย ยางพาราท่ีผ่ึงแหงแลว หรือท่ีอบแหงแลว 
ตองเก็บไวในโรงเก็บยางแผนดิบเพื่อใหมีปริมาณมากพอ หรือเพ่ือตรวจสอบราคาการซ้ือขายยางพาราแตละ
ชวง ในกรณีมีคนกรีดยางหลายคนเจาของสวนจะตองจัดระบบการควบคุมจํานวนยางแผนท่ีนํามาเก็บ 
จัดแบงบริเวณใหผูกรีดยางพาราแตละคน จะตองรูวาในแตละชวงเวลามียางแผนดิบของผูกรีดคนใดเทาใด 
โดยตองจัดทําทะเบียนไว 

11.) การชั่งน้ําหนักยางแผนดิบ เม่ือเจาของสวนยางพาราตัดสินใจจะขายยางพาราแผน
ดิบแตละคร้ังจะแจงใหผูกรีดยางพาราทราบ ผูกรีดยางจะตองนํายางพาราท่ีแขวนไวในโรงเก็บท่ีเก็บไวอยาง
นอย 7 วันมาทํามัดเพื่อช่ังนํ้าหนักและขนข้ึนรถบรรทุกนําไปจําหนายตอไป การมัดยางแผนดิบจะใชวิธีวาง

ยางแผน 1 แผนไวท่ีพื้นและซอนแผนอ่ืนๆ ไวตามแนวต้ังฉากกับแผนแรกจะทํามัดละกี่แผนเจาของสวน
ยางจะตองกําหนดโดยคํานึงถึงการยกใสรถบรรทุกดวยปกติจะทํามัดละ 20 แผน เม่ือมัดเสร็จจึงทําการช่ัง
น้ําหนักและขนใสรถยนตบรรทุกเพื่อจําหนายตอไป 
 

B 
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10. การจาํหนาย 

การจําหนายผลผลิตจากยางพาราแยกวิธีการจําหนายตามลักษณะของสินคา คือน้ํายางสด 
ยางแผนดิบ และตนยางพารา ซ่ึงมีวิธีการท่ีแตกตางกัน 

10.1   น้ํายางสด  เจาของสวนยางพาราสามารถขายน้ํายางสดไดกับพอคาคนกลาง 
โรงงานน้ํายางสด หรือตลาดกลางยางพารา พอคาคนกลางจะซ้ือน้ํายางสดไปขายตอโรงงานหรือขายใน
ตลาดกลางยางพารา โดยพอคาจะจัดยานพาหนะมารับน้ํายางสดถึงแปลงกรีดทุกวัน สวนโรงงานนํ้ายางสด
จะรับซ้ือน้ํายางสดหนาโรงงานของตนเอง เจาของสวนยางจะตองทําการขนสงน้ํายางสดไปสงยังโรงงาน
ของผูซ้ือโดยถังใสน้ํายางสดเจาของโรงงานอาจจะจัดหาใหรวมท้ังมีคาใชจายในการขนสงใหดวย สําหรับ
การนําน้ํายางสดไปขายท่ีตลาดกลางยางพารา เจาของสวนยางพาราจะตองทําการขนสงไปขายท่ีตลาดกลาง
เอง การขายน้ํายางสดทั้ง 3 แหลงนี้มีขอดีขอเสียแตกตางกัน กลาวคือ การขายกับพอคาคนกลาง เปน
ธรรมดาท่ีพอคาตองมีผลกําไรบาง ราคาท่ีตกลงซ้ือ-ขายอาจจะตํ่ากวาการขายท้ังอีกสองแหลง แตเจาของ
สวนก็ไดรับความสะดวก ไมตองจัดซ้ือยานพาหนะสําหรับขนสงน้ํายางสด และไมตองเสียเวลาเดินทาง 
การขายโรงงานและขายท่ีตลาดกลาง เจาของสวนตองมียานพาหนะของตัวเอง แตถาอยูใกลตลาดกลาง ควร
ขายท่ีตลาดกลางจะไดผลตอบแทนสูงสุด เพราะมีผูซ้ือใหเลือกหลายคน การจะตัดสินใจขายน้ํายางสดใหแก
แหลงใดควรพิจารณาถึงความพรอมของเจาของสวน ผลผลิตรวม และท่ีตั้งของสวนยางพาราดวย ถาเปน
สวนยางพาราขนาดเล็ก ควรขายใหพอคาคนกลาง ถามีสวนยางพาราขนาดปานกลางผลผลิตประมาณ 
2,000 ลิตร /วัน ข้ึนไปควรขายโรงงาน หรือตลาดกลาง อยางไรก็ตามไมวาจะจําหนายอยางไร ส่ิงท่ี
เจาของสวนจะตองจัดทําข้ึนในแปลงยาง คือ 

1.) จุดรับน้ํายาง เปนสถานท่ีท่ีคนกรีดยางพารานําน้ํายางสดมาสงมอบใหเจาของสวน 
และเจาของสวนนําน้ํายางสดใสรถบรรทุก สถานท่ีนี้ควรตั้งอยูกลางแปลงท่ีมีถนนหรือทางลําลองท่ีรถยนต
สามารถใชไดทุกฤดูกาลอยูใกลแหลงน้ําควรเปนเนินสูงซ่ึงหากไมมีอาจจะตองทําการพูนดินข้ึน หรือขุด
เปนหลุมใหต่ํากวาผิวดินปกติใหรถยนตเขาไปรับน้ํายางได  องคประกอบของจุดรับน้ํายางคือจุดช่ังน้ํายาง 
จุดจอดรถยนตบรรทุกน้ํายางท่ีตองอยูต่ํากวาจุดช่ัง หากเปนสวนยางขนาดเล็กใชพื้นท่ีราบก็ได ผูกรีดจะตอง
ปนข้ึนบนรถบรรทุกข้ึนไปเทน้ํายางลงถัง กิจกรรม ณ จุดรับน้ํายางมี 
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   ก).ช่ังน้ํายางสดท่ีผูกรีดแตละคนกรีดได โดยผูกรีดยางเทนํ้ายางสดของตนจากถัง
เก็บลงถังช่ังยกข้ึนช่ังดวยตาช่ังแขวนขนาด 100 กก. เสร็จเทน้ํายางลงถังรับน้ํายาง เจาของสวนหรือผูมี
หนาท่ีรับน้ํายางจะบันทึกน้ําหนักสดไว น้ํายางท่ีเทลงถังช่ังอาจจะกรองดวยเบอร 40 ก็ไดเพื่อดักเศษยาง
และส่ิงเจือปนไมใหลงในถังช่ัง 
   ข).เก็บตัวอยางน้ํายางสด เพ่ือนําไปหาคาเนื้อยางแหงโดยการตักจากถังช่ังถังละ
ประมาณ 50 กรัม หากผูกรีดมีน้ํายางสดหลายถังเม่ือตักออกจากทุกถังใหรวมกันและตักตัวอยางใหมใน
ภาชนะรวมตัวอยางไวจํานวน 50 กรัม หรือ 10 กรัม  สวนท่ีเหลือเทกลับลงถังรับน้ํายาง 
   ค).ถายน้ํายางสดจากถังรับน้ํายางลงบนถังของรถบรรทุก เม่ือน้ํายางหมด หรือเต็ม
รถแลวรถบรรทุกจะเดินทางไปสงน้ํายางยังแหลงท่ีจําหนายตอไป 

2.) สถานท่ีหาตัวอยางเน้ือยางแหง เปนหองทํางานขนาดเล็กท่ีนําตัวอยางน้ํายางสดท่ีตวง
จากผูกรีดแตละรายมาแปรรูป เปนยางพาราแผนดิบแลวนําเขาอบใหแหงแลวช่ังน้ําหนักแหงมาคํานวณหา
คาเปอรเซนตเนื้อยางแหง หรือ DRC(Dry  Rubber  Content) วิธีการดําเนินการ ช่ังตัวอยางน้ํายาง
สดดวยตาช่ังขนาดเล็กใหไดน้ํายางสดแตละตัวอยาง 50 กรัม หรือ 10 กรัม ตามสภาพของเคร่ืองอบแหง 

ก) นําตัวอยางท่ีช่ังไดจาก ขอ ก) ใสตะกงขนาดเล็ก ผสมนํ้าสะอาด ประมาณ 
30 ซี.ซี. ผสมน้ํากรดท่ีมีความเขมขน 0.1% ประมาณ 1 ซี.ซี. ผสม แลวกวนใหเขากันท้ิงไวประมาณ 
0.5 ช่ัวโมงยางตัวอยางจะแข็งตัว  ตะกงท่ีใชนิยมใชกลองพลาสติกขนาดเล็กกวาง ยาว ประมาณ 2 นิ้ว สูง
ประมาณ 1 นิ้ว มีฝาปด เคร่ืองตวงน้ําและน้ํากรดใชหลอดยาหยอดตาท่ีมีขีดวัดเปน ซี.ซี. น้ํากรดอาจใชวิธี
หยดลงในตะกงยาง ประมาณ 2-3 หยด 

 ข) เม่ือยางแข็งตัวแลวนํามานวด และรีดใหยางท่ีสุดดวยเคร่ืองจักรขนาดเล็ก 
อาจจะใชเคร่ืองรีดปลาหมึกแหงท่ีพอคาปลาหมึกแหงใชก็ได 

 ค) นําแผนยางตัวอยางท่ีรีดแลวเขาอบในตูอบ ประมาณ 8 ช่ัวโมง จนน้ําในแผน
ยางแหงสนิท 
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 ง) นําตัวอยางท่ีแหงสนิทแลวมาชั่งน้ําหนักน้ําหนักท่ีไดคือน้ําหนักแหง   นํามา 
คํานวณดวยบัญญัติไตรยางค 

น้ําหนกัสด 50 กรัม อบแลวมีน้ําหนักแหง    =      18   กรัม 
น้ําหนกัสด 100 กรัม อบแลวมีน้ําหนกัแหง =      18 X 100/50 กรัม 

              =      36  กรัม 
  เนื่องจากกําหนดใหใชน้ําหนักสด 10 กรัม เพ่ือความสะดวกในการคํานวณ เม่ือได
น้ําหนักแหงแลว ใหคูณดวยสอง สําหรับนําหนักสด 50 กรัม และคูณดวย 10 สําหรับน้าํหนกัสด 10 กรัม  
จะเปนคา DRC  เม่ือไดคา DRC แลวนําไปคูณน้ําหนักสดของผูกรีดยางแตละราย หารดวย 100 จะเปน
น้ําหนักแหงเปนกิโลกรัมของผูกรีดแตละคน  
  ตัวอยาง:- นาย ไก กรีดยางพาราไดน้ําหนักสด 120 กก. คา DRC = 36.74% น้ําหนัก
ยางพาราแหงคือ  120 X 36.74/100 = 44.09 กก.   

จ) น้ําหนักแหงท่ีได นําไปคํานวณรายไดตามสวนแบงท่ีตกลงกันไวแจงใหผู
กรีดยางพาราทราบ เพื่อการจายเงินตอไป 

3.) จุดขายน้ํายางสด กอนจะขนสงน้ํายางสดไปจําหนาย เจาของสวนจะตองตัดสินใจวา
จะขาย ณ แหลงรับซ้ือใด โดยขอมูลท่ีตองใชในการตัดสินใจประกอบดวย ราคาซ้ือขาย  วิธีการหาคาเนื้อ
ยางแหง  คาตอบแทนและ กําหนดการจายเงิน 

 ราคาซ้ือขาย  ถาเปนโรงงานจะประกาศราคาซ้ือขายไวลวงหนา พอคาคนกลาง 
เจาของสวนอาจจะตองสอบถามทางโทรศัพทวันตอวัน ตลาดกลางจะไมทราบราคา แตทราบราคาซ้ือขายท่ี
ผานมาแลว 1 วันจากประกาศของตลาดกลางทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ผูขายยอมตองการขาย
ยางพาราใหไดราคาสูงสุด แตตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนประกอบดวย การกําหนดราคาของผูซ้ือข้ึนอยูกับราคา
ตลาดในขณะน้ัน ความสดสะอาดของนํ้ายางขณะสงขาย เจาของสวนตองรักษาคุณภาพของน้ํายางสดไมให
แข็งตัวกอนสงมอบโดยใสสารกันน้ํายางแข็งตัวซ่ึงมีอยู 2 ชนิดคือแอมโมเนีย ในกรณีผูซ้ือผลิตเปนน้ํายาง
ขน และสารโซเด่ียมไบซัลไฟท ในกรณีผูซื้อผลิตเปนยางแทง ซ่ึงสารท้ังสองชนิดนี้ผูซ้ือจะเปนผูจัดหาให 

 วิธีการหาคาเนื้อยางแหง การหาคาเนื้อยางแหงท่ีถูกตองคือการใชน้ํายางสดทํา
แผนตัวอยางและอบแหงโรงงานผูรับซ้ือโดยตรง หรือประมูลผานตลาดกลางมักใชวิธีนี้ หรือพอคาคนกลาง
รายใหญก็นิยมใชวิธีนี้ แตพอคาคนกลางรายยอยที่ซ้ือยางพาราจากเจาของสวนรายเล็กรายนอยนิยมวัด 
DRC โดยใชเคร่ืองมือ Metrolax :ซ่ึงผิดพลาดไดงาย ผูวัดสามารถวัดใหไดเปรียบกับผูซ้ือได มีสวนดี
สวนเดียวคือสามารถคํานวณเงินจายไดเร็ว เคร่ืองมือชนิดนี้ปกติจะไมใชเคร่ืองวัดในเชิงพาณิชย 

 คาตอบแทน เปนเงินท่ีผูซ้ือน้ํายางสดจายใหแกผูขาย เพื่อเปนคาใชจายในการ
ขนสงและอ่ืนๆ เปนเทคนิคดานการตลาดของผูซ้ือแตละคน บางคร้ังจายเปนเงิน โบนัสพิเศษหากมีปริมาณ
น้ํายางเขามามาก เชน ถาไดน้ํายางสดมากกวาวันละ 5,000 กก.  จะจายเพ่ิม กก.ละ 20 สต. เปนตน เงิน
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 กําหนดการจายเงิน โดยปกติการซ้ือขายนํ้ายางสดโดยวิธีหาคาเนื้อยางแหงโดย
การอบแหงจะตองเสียเวลาการหาคาเนื้อยางแหงประมาณ 2 วัน ดังนั้นยางพาราท่ีทําการซ้ือขายวันจันทร 
จะทราบรายไดในเชาวันพุธ แตการหาคาเนื้อยางแหงโดยใชเคร่ืองมือ Metrolax ตรวจวัดจะทราบผล
ทันที ผูซ้ือ จะตกลงกับผูขายถึงกําหนดการจายเงินและวิธีการจายเงิน ในสวนของพอคารายยอยท่ีใช 
Metrolax ตรวจวัดอาจจะจายทันทีในวันท่ีซ้ือ  โรงงานมักนิยมจายเงินในวันพุธ โดยเปนรายไดระหวาง
วันจันทร-วันอาทิตยของสัปดาหกอน ในสวนการขายท่ีตลาดกลางโรงงานผูประมูลไดก็จะจายสัปดาหละ
คร้ังเชนกัน วิธีการจายเงิน อาจจะเปนเงินสด เช็คเงินสด หรือโอนเขาบัญชี แลวแตจะทําการตกลงกัน 
  จากปจจัยตางๆท่ีไดกลาวมาแลวเจาของสวนยางพาราพอจะตัดสินใจไดแลววาจะขายนํ้า
ยางสด ณ แหลงได ถาเปนสวนขนาดเล็กควรขายพอคาคนกลาง สวนขนาดกลางท่ีมีผลผลิตประมาณ 
2,000 ลิตรตอวันข้ึนไปซึ่งสามารถบรรทุกน้ํายางสดดวยรถบรรทุกเล็ก หรือรถบรรทุกใหญควรขาย
โรงงาน แตหากสวนต้ังอยูใกลตลาดกลางควรขายท่ีตลาดกลางจะไดผลกําไรเพิ่มข้ึน เจาของสวนขนาด
กลางข้ึนไป เม่ือนําน้ํายางสดไปสงยังโรงงานของผูซ้ือแลว ควรตกลงกับโรงงานนําตัวอยางน้ํายางสดมาหา
คา DRC. เพื่อไวใชเปรียบเทียบกับทางผูซ้ือ 

10.2   ยางแผนดิบ  มีแหลงจําหนายหลายแหลง เชนพอคารายยอยท่ีมาซ้ือถึงบาน รานรับ
ซ้ือยางพารา โรงงานยางแผนรมควัน และตลาดกลางยางพารา ซ่ึงแตละแหลงมีความเหมาะสมแตกตางกัน  
พอคารายยอย ซ้ือยางพาราแผนดิบไปขายตอ จึงตองคิดราคาตํ่ากวาราคารานรับซ้ือ สวนดีคือเจาของสวนลด
ภาระในการขนสง รานรับซ้ือยางแผนดิบ ซ้ือยางพาราไปขายตอโรงงานรมควัน หรือบางสวนคัดไปขาย
ตลาดกลาง ราคาซ้ือขายก็ตองตํ่ากวาโรงงานแตสูงกวาพอคารายยอย เจาของสวนยางพาราจะตองขนสง
ยางพาราแผนดิบไปจําหนายเอง  ปจจัยในการตัดสินใจเพ่ือการจําหนายยางพาราแผนดิบมี  ราคาซ้ือขาย 
และระยะทางการขนสง  

 ราคาซ้ือขาย  ข้ึนกับราคาตลาดในขณะน้ันและคุณสมบัติของยางพาราแผน
ดิบเปนเกณฑ ราคาตลาดเจาของสวนสามารถตรวจสอบไดจากการประกาศของสถาบันวิจัยยาง ซ่ึงกําหนด
ราคากลางทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย คุณสมบัติของยางแผนดิบท่ีผูซ้ือพิจารณาคือ
ความช้ืนในแผนยาง ขนาดของแผนยางและความสะอาดของแผนยาง เจาหนาท่ีของผูซ้ือจะใชประสบการณ
ในการตีราคา เชนความชื้นไมเกิน 2% ขนาดประมาณ 1 กก. รูปแผนเปนส่ีเหล่ียมผืนผา ความหนาไมเกิน 
2 –3 ม.ม. ในแผนยางไมปรากฏขยะ หรือฟองอากาศสองดูโปรงใส ดึงดูไมขาด จะเปนยางช้ันคุณภาพ 1 
ราคาจะดีท่ีสุด  หากมีตําหนิอ่ืนๆ ราคาจะลดชั้นลง สถาบันวิจัยยางเคยกําหนดวิธีแยกชั้นคุณภาพยางแผนดิบ
ไว แตผูซ้ือรายยอยและโรงรับซ้ือยางพาราจะไมสนใจ แตถานําไปจําหนายยังตลาดกลางของทางราชการ 
เจาหนาท่ีตลาดจะทําการแยกช้ันคุณภาพยางพาราแผนดิบให 
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 ระยะทางการขนสง  ในการขนสงยางพาราไปจําหนายจะตองคํานวณ
คาใชจายในการขนสงดวยถาเจาของสวนมีรถยนตบรรทุกเองจะตองคํานวณจากคิดคาจางคนขับคา
เช้ือเพลิง-หลอล่ืน และคาสึกหรอรถ สมมติจะขนยางพาราแผนดิบไปจําหนายยังสถานท่ีขายท่ีไกลจากสวน 
100 ก.ม. ใชรถยนต 6 ลอ บรรทุก ยางแผนดิบจํานวน 5,000 ก.ก.  คาจางคนขับ 200 บาท ใชแรงงาน
ขนข้ึน-ลง 2 คน คนละ 150.- บาท จะคํานวณคาขนสงไดดังนี้ 
 

1  100 X 2 = 200 ระยะทางไปกลับ ก.ม. 

2 50 รถบรรทุกใชน้ํามันเช้ือเพลิงอัตรา 4 ก.ม./ลิตร จํานวนนํ้ามันดีเซล ลิตร 

3  1,100 ราคาน้ํามันดีเซล ลิตรละ 22.- บาท เปนคาเช้ือเพลิง บาท 

4  550 คาสึกหรอ 50%ของคาเช้ือเพลิงเปนเงิน บาท 

5    200 คาจางคนขับ บาท 

6  300 คาจางคนงานข้ึน-ลงยางแผนดิบ 2 คน บาท 

7    2,150 รวมคาใชจาย บาท 

8     5,000 บรรทุกได ก.ก. 

9   = 0.00215 คาขนสง/ก.ก./ก.ม. บาท 

10  = 2.15 หรือคาใชจายตอ 1 ตัน/ก.ม. บาท 

   จากท่ีไดกลาวมาแลวพอจะเปนเคร่ืองตัดสินใจไดวาจะขายท่ีไหน ในกรณีราคา
ยางแผนดิบข้ึนลงมากเจาของสวนจะตองคอยติดตามขาวอยูทุกระยะ หากตกลงขายในเวลาท่ีเหมาะสมจะ
ไดผลกําไรเพิ่มข้ึน การเก็บสต็อคยางไวนาน มิไดเนาเสีย แตตองควบคุมความชื้นในแผนยางใหเหมาะสม
เทานั้น 

10.3    เศษยาง  เปนผลผลิตชนิดหนึ่งท่ีผูกรีดยางและเจาของสวนจะตองจําหนายแบงปน
รายไดกัน ผูเก็บรักษาเศษยางกอนจะนําไปจําหนาย เจาของสวนยางและผูกรีดยางจะตองทําความตกลงกัน 
เศษยางท่ีไดมาจะตองทําการผ่ึงแดดไลน้ําในเศษยางออกใหมากท่ีสุดกอนจําหนาย เม่ือเห็นวาปริมาณมี
พอสมควรเจาของจะจําหนาย  ปกติมักจะจําหนายพรอมกับยางพาราแผนดิบ ผูรับซ้ือเศษยางมีพอคารายยอย 
โรงซ้ือยางแผนดิบ และโรงานผลิตยางแทง ราคาซ้ือขายเศษยางประมาณ 40 - 50%  ของยางแผนดิบ 
และแปรผันตามชนิดของเศษยางดวย เศษยางฟองอากาศ เศษยางกนจอก เศษยางกนถัง และเศษยางประเภท
อ่ืนๆ ราคาสูงลงไปตํ่าตามลําดับ  หากมีเศษยางจํานวนมากควรนําไปขายยังโรงงานผลิตยางแทงซ่ึงกําหนด
ราคารับซ้ือเศษยางใกลเคียงกับยางแผนดิบช้ันตํ่าสุด แตการคิดเนื้อเศษยางแหงใชวิธีหาคา DRC 
เชนเดียวกับการซ้ือขายน้ํายางสด ผูขายจะมีผลกําไรมากกวาการขายท่ีอ่ืน 
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10.4    ไมยางพารา  เปนผลผลิตสุดทายท่ีเจาของสวนยางพาราจะไดรับเม่ือครบรอบตัด
ฟน หรือเม่ือหยุดกรีดยางพาราแลว เนื้อไมยางพารามีประโยชนในวงการอุตสาหกรรมมาก ราคาจะข้ึนลง
ตามปจจัยตางๆ หลายประการ เชน ภาวะความตองการของตลาดโลก  ขนาดของไมจํานวนของตนยางพารา
ท่ีคงเหลือ ความใกลไกลจากตลาดหรือทาเรือ สภาพพื้นที่ปลูก เสนทางคมนาคม ฤดูกาล และราคายางพารา
แผนดิบและราคาน้ํายางสดเปนตน 

• ภาวะความตองการของตลาดโลก เนื้อไมยางพาราสวนใหญจะสงออกไปขาย
ยังตางประเทศ มีผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปในประเทศบาง แตไมมากนัก เม่ือตลาดโลกมีความตองการเนื้อไม
ยางพารามากราคาไมยางพาราในประเทศก็จะปรับตัวสูงข้ึนดวย 

• ขนาดของไมและลักษณะตนยางพารา ตนยางพาราขนาดใหญ เปราตรง 
สามารถนําไปปอกเปนไมวีเนียรทําผิวไมอัดได หรือแปรรูปเปนไมหนากวางตั้งแต 6 นิ้วข้ึนไป ราคาซ้ือ
ขายในสวนจะสูงกวาไมขนาดเล็กซ่ึงใชประโยชนไดนอยกวา ขนาดของไมยางพารา และลักษณะของตน
ยางพาราข้ึนอยูกับชนิดพันธุยาง ยางพาราพันธุ RRIM 600 มีขนาดเล็กกวายางพาราพันธุ GT 1 และ 
PB 235 แตพันธุ PB 235 มีลําตนเปลาตรงกวาพันธุ GT 1  สภาพดินท่ีปลูกยางพารา  ยางพาราชนิด
เดียวกันปลูกในดินรวนปริมาณนํ้าฝนมากยอมมีขนาดใหญกวาสวนท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดินทรายและปริมาณ
น้ําฝนนอย และอายุของตนยางพาราตนยางพาราท่ีอายุมากยอมมีเนื้อไมมากกวาตนยางพาราท่ีอายุนอยกวา 

• จํานวนของตนยางพาราท่ีคงเหลือ  ในการคํานวณราคาเพ่ือซ้ือขายไม
ยางพารายืนตนจะตองคํานึงถึงขนาดและจํานวนตนยางพาราดวย การซ้ือขายมักจะตกลงราคาเปนไร โดยคิด 
1 ไรมีจํานวนตนยางพารา 70 ตน หากมีตนยางเหลืออยูนอยจํานวนไรท่ีใชในการจายเงินจะนอยกวาพื้นท่ี
จริงดวย เชนมีพื้นท่ีปลูกยางพารา 10 ไร  แตมีตนยางพาราคงเหลือ 560 ตน ผูซ้ือจะคิดราคาให= 
560/70 = 8 ไร เทานั้น 

• ความใกลไกลจากตลาดหรือทาเรือ ผูซ้ือตนยางพาราจากสวนยางมักนําไป
แปรรูปท่ีโรงเล่ือยไมยางพาราตามทองท่ีตางๆ หากสวนยางพาราอยูไกลจากโรงเล่ือยมากราคาก็ตองตํ่ากวา
สวนยางพาราท่ีอยูใกล โรงงานแปรรูปไมยางพาราก็ตองสงเนื้อไมท่ีแปรรูปแลวไปยังโรงงานอ่ืนๆ หรือ
ทาเรือ ตลาดของไมแปรรูปยางพาราสวนมากจะอยูท่ี กรุงเทพฯ หรือชานเมือง ดังนั้นราคาเนื้อไมยางพารา
ในภาคตะวันออกจึงสูงกวาราคาเนื้อไมยางพาราในภาคใต 

• สภาพพื้นท่ีปลูก ยางพาราที่ปลูกในพ้ืนท่ีลาดชัน การทําไมออกยากกวา
ยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีราบ ราคาซ้ือขายยอมตํ่ากวายางพาราในพ้ืนท่ีราบ 

• เสนทางคมนาคม เปนปจจัยสําคัญในการขนสงไมยางพาราไปโรงงาน แปลง
ยางพาราท่ีปลูกไวริมถนนท่ีสามารถใชขนสงไดทุกฤดูกาล ราคาจะดีกวา ยางพาราท่ีปลูกไกลเสนทาง
คมนาคมท่ีผูซ้ือจะตองทําทางเขาไปขนไมยางพารา บางคร้ังเปนท่ีตาบอดจะตองมีคาใชจายในการขนสง
ผานสวนยางพาราเจาอ่ืน ราคาซ้ือขายจะต่ํากวากรณีแรก 
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• ฤดูกาล เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดราคาซ้ือขายไมยางพาราเชนกัน พอคา
ชอบซ้ือเนื้อไมในฤดูรอนเพราะการขนสงสะดวก แตคนขายหรือเจาของสวนขอบขายในฤดูฝน เพราะ
ในชวงฤดูรอนยังกรีดยางพาราได ดังนั้นราคาซ้ือขายไมยางพาราในฤดูฝนจึงถูกกวาในฤดูรอน 

• ราคายางพาราแผนดิบและราคาน้ํายางสด ในขณะท่ีราคาน้ํายางลดหรือ
ยางพาราแผนดิบมีราคาดี เจาของสวนจะชะลอการขายตนยางพารา ราคาไมยางพาราในขณะนั้นจึงสูง   
                                                2. การเตรียมการกอนตัดฟน กอนจะมีการโคนลมตัดฟนจะตองมีข้ันตอนใน
การดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้ 

2.1) แจงขอรับเงินสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
(สกย.) การขายยางพาราแผนดิบและน้ํายางสดปจจุบัน เม่ือมีการแปรรูปน้ํายาง และสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ รัฐบาลจะหักคา  พรีเม่ียม (Premium) ไวสวนหนึ่ง เพื่อมอบใหสํานักงานสงเคราะหการทํา
สวนยางนําไปเปนคาใชจายในการสงเคราะหเจาของสวนยางพาราเม่ือมีการโคนยางพาราแปลงเกาและปลูก
ใหม ในป พ.ศ. 2549  จะจายใหเกษตรกรไรละ 7,300.- บาทในเวลา 6  ป  ดังนั้นกอนจะตัดโคนตน
ยางพาราประมาณ 2  ป เจาของสวนตองติดตอสํานักงานสงเคราะหการทําสวนยางในบริเวณใกลเคียง ซ่ึง
ทาง สกย. จะมาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ และกําหนดชวงเวลาการรับทุนให 

2.2) การขายไมยางพารา  เม่ือ สกย.อนุมัติกองทุนใหแลว เจาของสวนจะตองทํา
ไมออกเพ่ือรับทุนปลูกสรางใหมตอไป วิธีการตองติดตอผูซ้ือไมยางพารา เพื่อกําหนดเงื่อนไข ราคาตางๆ 
ปกติแลวราคาไมยางพาราที่จะทําการซ้ือขายจะขายเปนไร และผูซ้ือจะเตรียมพื้นท่ี และปลูกสรางสวน
ยางพาราแปลงใหมให  ผูซ้ือก็จะหักคาไมไวเปนคาเตรียมพื้นท่ีและปลูกใหม แตถาผูขายประสงคจะปลูก
แปลงใหมเอง ก็จะไดคาซ้ือไมสูงกวาผูซ้ือเตรียมพื้นที่และปลูกใหม 

2.3) การเบิกจายคางวดจาก สกย. สกย.จะไมจายเงินใหในคร้ังเดียว แตจะจายให
เปนงวดๆบางงวดเปนการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช หรือปุย สกย.จะจายเปนสารเคมีและปุยใหแทนเงินสด 
เจาของสวนยางพาราจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี สกย.กําหนดหนดโดยเครงครัด เม่ือดําเนินงาน
เสร็จแตละงวด ใหรายงาน สกย.  สกย.จะสงเจาหนาท่ีมาตรวจสอบถูกตองแลวจึงจะจายคางวดตอไป  
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