
คําแนะนําการกรีดยางท่ีถูกตองและเหมาะสม 
    ยางพาราเปนพืชเศรษฐกจิท่ีมาแรงในขณะน้ี   ประเทศไทยยังคงผลิตยางธรรมชาติไดเปนอันดับ 1 
ของโลก มีพื้นที่ปลูกยางพารา 15.34 ลานไร รวม 60 จังหวัด กระจายอยูท่ัวทุกภาคของประเทศไทย (ยกเวนภาค
กลาง)  และสืบเนื่องจากยางพารามีราคาดีอยูในระดับท่ีคอนขางสูง โดยราคายางแผนดิบ ณ ตลาดกลางหาดใหญ 
เดือนกรกฎาคม 2551 เฉล่ีย 100.98 บาท/กก. จึงเปนเหตุจูงใจใหเกษตรกรผูปลูกยางพารา  ท่ีสามารถเปดกรีดไดแลว  
ทําการกรีดยางพารากันอยางจริงจัง  เพื่อมุงหวังผลผลิตนํ้ายาง  สรางรายไดใหตนเอง  ขณะเดียวกนัเกษตรกรผูปลูก
ยางพารารายใหมท่ียังไมสามารถเปดกรีดได  เม่ือเหน็วายางพารามีราคาดี ก็ทําการเปดกรีดกอนกําหนด  เพื่อหวัง
ผลผลิตจากน้ํายาง โดยไมทราบถึงความเสียหายท่ีจะไดรับในอนาคต 
  กรมสงเสริมการเกษตร จึงขอประชาสัมพันธช้ีแจง ทําความเขาใจใหเกษตรกรผูปลูกยางพารา      
ใหเห็นความสําคัญตอดูแลบํารุงรักษาสวนยางพารา และการใชระบบกรีด ดังนี ้
    

ท่ี รายละเอียด ขอควรปฏิบตั ิ ผลกระทบท่ีเกิดจากการ 
ท่ีไมปฏิบตัิตามคําแนะนํา 

1.เปดกรีดตน
ยางพาราท่ีได
ขนาดลําตน 
เหมาะสมสําหรับ
การเปดกรีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขนาดตนยางพาราท่ีเปดกรีดไดตาม 
เกณฑ ตองมีขนาดเสนรอบตนไมนอย
กวา 50 เซนติเมตร โดยวดัท่ีระดับ 
ความสูงจากพืน้ดิน 150 เซนติเมตร และ
จะตองมีลําตนท่ีไดขนาดท่ีกลาวมานี้ไม
นอยกวาคร่ึงหนึ่งของสวน เม่ือเปดกรีด
แลวจึงจะคุมทุนในการเปดกรีด ซ่ึงสวน
ใหญตนยางพาราท่ีได ขนาดจะใชเวลา
ในการเจริญเติบโตประมาณ 7-7 ½ ป
 
  

-ไมเปดกรีดยางพาราตน
เล็ก หรือไมไดขนาดเปด
กรีด  ตามรายละเอียด
เปรียบ เทียบอัตราการ
เจริญเติบโตท่ีไดตามเกณฑ
วัดขนาดเสนรอบตนท่ี
ความสูงจากพืน้ดิน 150 
เซนติเมตร ดังนี้ 
อายุยาง      ขนาดเสนรอบตน 
  (ป)                    (ซม.)            

    2                   14 
    3             24 
    4             33 
    5            41 
    6            47 
    7                  52    
*ท่ีมา เอกสารการปลูกยางพารา  
กรมสงเสริมการเกษตร 2551 

- ตนยางพาราเจริญเติบโตชา  
แคระแกรน 
- ปริมาณนํ้ายางท่ีไดรับนอย  
เปอรเซ็นตเนือ้ยางแหงนอย 
เนื่องจากยางพาราตนเล็ก เปลือกจ
บาง  มีปริมาณทอน้ํายางนอย ทํา
ให ไมคุมตอ คาแรงในการกรีด 
และการลงทุน  
 - มีอัตราการเปนโรคเปลือกแหง
สูง  และไมสามารถใหน้ํายาง ตอ 
ไปในท่ีสุด ตองเสียคาใชจาย และ
เวลาในการดูแล เชน คาปุย คา 
แรงงาน  และสูญเสียรายไดเปน
ระยะเวลานานไมนอยกวา 2 ป 
เนื่องจากตนยางพารายังเล็กไม
พรอมท่ีจะใหผลผลิตน้ํายาง ตอง
โคนตนกอนกาํหนด  เสียเวลา
ปลูก และรอกรีด ทําใหเสีย
คาใชจายในลงทุนตอไรสูง 



ท่ี รายละเอียด ผลกระทบท่ีเกิดจากการ 
ท่ีไมปฏิบตัิตามคําแนะนํา 

  
2. ใชระบบกรีดท่ี 
เหมาะสม 

- ระบบกรีดท่ีเหมาะสมท่ีแนะนําให
ใชไดแก ระบบกรีดคร่ึงตนวันเวนวัน 
เปนระบบกรีดท่ีใหผลผลิตน้ํายางมาก
ท่ีสุด และชวยถนอมตนยางพาราใหมี
เวลา พักเพื่อผลิตน้ํายางในคราวตอไป 
รวม ท้ังใหผลผลิตน้ํายางอยางสมํ่าเสมอ
เนื่องจากตนยางพาราตองใชเวลาพัก 
เพื่อผลิตนํ้ายางใหมประมาณ  36 ช่ัวโมง
จึงจะไดปริมาณนํ้ายางปกติเทาเดิม   

-เปดกรีดโดยใชระบบกรีดครึ่งตนวันเวนวัน  จะไดรับนํ้ายางเฉล่ีย 

44.24 กรัม/ตน/ครั้งกรีด  มีเปอรเซ็นตเน้ือยางแหงประมาณรอยละ 
41.8 ใชเวลากรีดยางในเปลือกแรก 11 ป ทําใหมีอายุการกรีดยาง
ยาวนานรวม 22 ป และตนยางพารามีโอกาสเปลือกแหง รอยละ 1.7  
และหากเปรียบเทียบกับการกรีดถ่ี ซึ่งเปนการกรีดแบบหักโหม  คือ 
ใชระบบกรีดครึ่งตนทุกวัน จะไดรับนํ้ายางเฉลี่ย 29.84 กรัม/ตน/ครั้ง
กรีด (ตางจากระบบกรีดแรก 14.40 กรัม/ตน/ครั้งกรีด) เปอรเซ็นตเน้ือ
ยางแหงประมาณรอยละ 35.2 (ตางจากระบบกรีดแรกรอยละ 6.60) 
ใชเวลาในการกรีดยางเปลือกแรก 6 ป ทําใหมีอายุการกรีดยางรวม 11 
ป (ตางจากระบบกรีดแรกถึง 11 ป)  ตนยางมีโอกาสเปลือกแหงรอยละ
26.7 (ตางจากระบบกรีดแรกรอยละ 25) จะเห็นไดวาการกรีดแบบหัก
โหม จะทําใหผูปลูกยางสูญเสียรายไดรวมเวลาถึง 11 ป ตาม
รายละเอียดขอมูลวิชาการ ดังน้ี 
ระบบกรีด ผลผิตเฉลี่ย

(กรัม/ตน/
ครั้ง) 

ระยะเวลา
กรีดเปลอืก
แรก(ป) 

% เนื้อ 
ยางแหง 

% ตน
เปลือก 
แหง 

อายุการ 
การกรีด 
(ป) 

คร่ึงตนวัน
เวนวัน 

44.24 11 41.8 1.7 22 

คร่ึงตน 2
วันเวนวัน

40.98 8 39.1 5 16 

คร่ึงตน 3 
วันเวนวัน 

36.41 7 36.4 8.3 14 

คร่ึงตน 
ทุกวัน 

29.84 6 35.2 26.7 11 

หนึ่งใน 
สามทุกวัน

27.76 8 35.5 8.3 16 

*ท่ีมา  ขอมูลวิชาการยางพารา 2550  สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร  

ขอควรคํานงึในการกรีดยาง เปดกรีดเม่ือตนยางพาราโตไดขนาดแลวเทานั้น    ควรเปดกรีดคร้ังแรกในชวงตนฤดูหนาวจะ
ชวยปองกนัไมใหเปนโรคหนายางได   ใชระบบกรีดคร่ึงตนวันเวนวนั   กรีดใหตัดทอน้ํายางมากท่ีสุดแตตองไมถึงเยื่อ
เจริญ โดยกรีดยางในชวงเชาเม่ือมีแสงสวางแลว   ไมกรีดยางในขณะท่ีตนยางเปยก    และควรทาสารเคมีปองกันโรคหนา
ยางในฤดูฝนชวงท่ีมีโรคใบรวงระบาด    หยุดกรีดเม่ือยางผลัดใบ    และตนยางท่ีแสดงอาการเปลือกแหง ควรใสปุยยางทกุ
ป  ๆ ละ 1 กก./ตน แบงใส 2 คร้ัง ชวงกอนและปลายฤดูฝน 
ขอมูลวิชาการโดย 1. เบ็ญจรงค  จิรเศวตกลุ  นักวิชาการเกษตร 8ว. 2. นิวัตร  วรรณนิธิกุล นักวิชาการเกษตร 7ว 
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