
คําแนะนํา 
เร่ือง 

ไมกรีดยางตนเล็กท่ีไมไดขนาดเปดกรีด หรือใชระบบกรีดถ่ี / กรีดหักโหม 
 

    ยางพาราเปนพืชเศรษฐกจิท่ีมาแรงในขณะน้ี  และประเทศไทยเปนผูผลิตยางธรรมชาติไดเปน

อันดับ 1 ของโลก มีพื้นที่ปลูกยาง 15.34 ลานไร รวม 60 จงัหวัด กระจายอยูท่ัวทกุภาคของประเทศไทย (ยกเวนภาค
กลาง)  และสืบเนื่องจากยางพารามีราคาดีอยูในระดับท่ีคอนขางสูง โดยราคายางแผนดิบ ณ ตลาดกลางหาดใหญ 
เดือนกรกฏาคม 2551 เฉล่ีย 100.98 บาท/กก. จึงเปนเหตุจูงใจหเกษตรกรผูปลูกยางทีส่ามารถเปดกรีดยางไดแลว  ทํา
การกรีดยางพารากันอยางจริงจัง  เพื่อมุงหวังผลผลิตนํ้ายาง  สรางรายไดใหตนเอง  ขณะเดียวกนัเกษตรกรผูปลูกยาง
รายใหมท่ียังไมสามารถเปดกรีดได เม่ือเหน็วายางพารามีราคาดี ก็ทําการเปดกรีดยางกอนกําหนด  เพือ่หวังผลผลิต
จากน้ํายาง โดยไมคํานึงความเสียหายท่ีจะไดรับในอนาคต 
  กรมสงเสริมการเกษตร จึงขอประชาสัมพันธช้ีแจง ทําความเขาใจใหเกษตรกรผูปลูกยาง  ไดเหน็
ความสําคัญตอการดูแล บํารุงรักษาสวนยาง และการใชระบบกรีดยาง  ดังนี ้
  

กิจกรรมท่ี 
รายละเอียด ขอควรปฏิบตั ิ ผลกระทบท่ีเกิดจากการ 

ท่ีไมปฏิบตัิตามคําแนะนํา 
1.เปดกรีดตนยาง
ท่ีไดขนาดลําตน
เหมาะสมสําหรับ
การเปดกรีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขนาดตนยางท่ีเปดกรีดไดตาม 
เกณฑ ตองมีขนาดเสนรอบตนไมนอย
กวา 50 เซนติเมตร โดยวดัท่ีระดับ 
ความสูงจากพืน้ดิน 150 เซนติเมตร และ
จะตองมีตนยางท่ีไดขนาดท่ีกลาวมานี้ไม
นอยกวาคร่ึงหนึ่งของสวน เม่ือเปดกรีด
แลวจึงจะคุมทุนในการเปดกรีด ซ่ึงสวน
ใหญตนยางท่ีได ขนาดจะใชเวลาในการ
เจริญเติบโตประมาณ 7 – 7 ½ ป  
  

-ไมเปดกรีดยางตนเล็ก 
หรือไมไดขนาดเปดกรีด  
ตามรายละเอียดการ
เปรียบเทียบอัตราการ
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 

- ตนยางเจริญเติบโตชา  
แคระแกรน 
- ปริมาณนํ้ายางท่ีไดรับนอย  
เปอรเซ็นตเนือ้ยางแหงนอย เนื่องจากตน
ยางเล็ก เปลือกบาง 
 มีปริมาณทอน้ํายางนอย ทําให 
ไมคุมตอ คาแรงในการกรีด และการ
ลงทุน  
 - มีอัตราการเปนโรคเปลือกแหงสูง  
และไมสามารถใหน้ํายาง ตอ  ไปใน
ท่ีสุด ตองเสียคาใชจาย และเวลาในการ
ดูแล เชน คาปุย คา 
แรงงาน  และสูญเสียรายไดเปน 
ระยะเวลานานไมนอยกวา 2 ป เนื่องจาก
ตนยางยังเล็กไมพรอมท่ีจะใหผลผลิตน้ํา
ยาง ตองโคนตนยางกอนกําหนด  
เสียเวลาปลูก และรอกรีด ทําใหเสีย
คาใชจายในลงทุนตอไรสูง 



ท่ี รายละเอียด ผลกระทบท่ีเกิดจากการ 
ท่ีไมปฏิบตัิตามคําแนะนํา 

  
2. ใชระบบกรีดท่ี 
เหมาะสม 

- ระบบกรีดท่ีเหมาะสมท่ีแนะนําให
ใชไดแก ระบบกรีดคร่ึงตนวันเวนวัน 
เปนระบบกรีดท่ีใหผลผลิตน้ํายางมาก
ท่ีสุด และชวยถนอมตนยางใหมีเวลา 
พักเพื่อผลิตน้ํายางในคราวตอไป รวม 
ท้ังใหผลผลิตน้ํายางอยางสมํ่าเสมอ  
เนื่องจากตนยางตองใชเวลาพักเพื่อ 
ผลิตน้ํายางใหมประมาณ  36 ช่ัวโมง  
จึงจะไดปริมาณนํ้ายางปกติเทาเดิม   

-เปดกรีดโดยใชระบบกรีดคร่ึงตนวันเวนวนั  จะไดรับนํ้ายางเฉล่ีย 
44.24 กรัม/ตน/คร้ังกรีด  มีเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงประมาณรอยละ
41.8 ใชเวลากรีดยางในเปลือกแรก 11 ป ทําใหมีอายกุารกรีดยาง
ยาวนานรวม 22 ป และตนยางมีโอกาสเปลือกแหง รอยละ 1.7  และ
หากเปรียบเทียบกับการกรีดถ่ี ซ่ึงเปนการกรีดแบบหักโหม  คือใช 
ระบบกรีดคร่ึงตนทุกวนั จะไดรับน้ํายางเฉลี่ย 29.84 กรัม/ตน/คร้ัง
กรีด (ตางจากระบบกรีดแรก 14.40 กรัม/ ตน /คร้ังกรีด) เปอรเซ็นต
เนื้อยางแหงประมาณรอยละ 35.2 (ตางจากระบบกรีดแรกรอยละ 
6.60) ใชเวลาในการกรีดยางเปลือกแรก 6 ป ทําใหมีอายกุารกรีด ยาง
รวม 11 ป (ตางจากระบบกรีดแรกถึง 11 ป)  ตนยางมีโอกาสเปลือก
แหงรอยละ 26.7 (ตางจากระบบกรีดแรกรอยละ 25) จะเห็นไดวา
การกรีดแบบหักโหม จะทําใหผูปลูกยางสูญเสียรายไดรวมเวลาถึง 
11 ป ตามรายละเอียดขอมูลวิชาการ ดังนี ้
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 
                   เปดกรีดเม่ือตนยางโตไดขนาดแลวเทานั้น    ควรเปดกรีดคร้ังแรกในชวงตนฤดหูนาวจะชวยปองกันไมใหเปน
โรคหนายางได   ใชระบบกรีดคร่ึงตนวันเวนวัน   กรีดใหตัดทอน้ํายางมากท่ีสุดแตตองไมถึงเยื่อเจริญ  
โดยกรีดยางในชวงเชาเม่ือมีแสงสวางแลว  ไมกรีดยางในขณะท่ีตนยางเปยก  และควรทาสารเคมีปองกันโรคหนายาง ในฤดูฝน
ชวงท่ีมีโรคใบรวงระบาด   หยุดกรีดเม่ือยางผลัดใบและตนยางท่ีแสดงอาการเปลือกแหง  ควรใสปุยยางทุกป  ๆ 
ละ 1 กก./ ตน แบงใส 2 คร้ัง ในชวงกอนและปลายฤดูฝน 
 
ขอมูลวิชาการโดย 1. คุณเบ็ญจรงค  จิรเศวตกุล  นกัวิชาการเกษตร 8ว.   

   2. คุณนิวตัร  วรรณนิธิกุล นักวิชาการเกษตร 7ว 
  กลุมสงเสริมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามัน 
   สวนสงเสริมการผลิตไมผล ไมยืนตน และยางพารา 
   สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  
   โทรศัพท  0-2940-6123   

ผูสงขาว     คุณบุปผา มงคลศิลป      นักวิชาการเกษตร 8ว. 
   โทรศัพท  0-2561-0453 


