การปลูกยางพารา
บทที่ 1 การเตรียมพื้นที่
การเตรียมพืน้ ที่ปลูกสรางสวนยาง เปนการปรับพื้นทีใ่ หมีสภาพเหมาะสมสําหรับปลูกยางทั้งดาน
การปฏิบัติงานในสวนยางและการอนุรกั ษดินและน้าํ จําเปนตองวางแผนการใชพนื้ ที่อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความ
สะดวกในการดูแลบํารุงรักษาตนยาง การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง ไดแก การทําความสะอาดพื้นที่ การวาง
แนว การขุดหลุม และการจัดทําขัน้ บันไดเปนตน
การวางแนวปลูก
การวางแนวปลูกในพื้นทีร่ าบ เริ่มจากการวางแถวหลัก หางจากแนวเขตสวนไมนอยกวา 1.5 เมตร
ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ไมขวางทิศทางลม
การวางแนวปลูกในพื้นทีล่ าดเท ในพืน้ ที่ลาดเทหรือพื้นที่ที่อยูบนควนเขา การวางแนวปลูกไม
สามารถใชวิธีแบบเดียวกับพื้นที่ราบได เนื่องจากที่ลาดเทหรือที่ควนเขามีการไหลบาของน้ําในขณะที่มีฝน
ตก เปนผลใหเกิดการชะลางและพังทลายของหนาดิน ดังนั้น เพื่อปองกันการชะลางและการพังทลายของดิน
จึงจําเปนตองวางแนวปลูกตามแนวระดับ หากพืน้ ที่มีความลาดเทมากกวา 15 องศา ตองทําขั้นบันได
ประโยชนของการทําแนวระดับและขั้นบันได
- ปองกันการพังทลายของหนาดิน
- ปองกันการชะลางปุยที่ใสใหกับตนยาง
- ทําใหรากตนยางยึดแนนกับดิน ไมถกู น้ําเซาะลมไดงาย
- ชวยรักษาความชุมชื้นในดิน
- งายและสะดวกแกการปฏิบัติงานในสวน
ระยะปลูก
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตนยาง จึงกําหนดระยะปลูกเปน 2 ระยะ ตามความ
ตองการปลูกพืชแซมและลักษณะประจําพันธุยาง
ระยะปลูกยางที่เหมาะสม
พันธุยางชั้น 1

ระยะปลูกยาง
ระยะปลูกยาง
(ปลูกพืชแซมยาง) (ไมปลูกพืชแซม)
สถาบันวิจัยยาง 251,สงขลา36 2.5 x 8
4x5
บีพีเอ็ม 24, พีบี 255, พีบี 260
3x7
3.5 x 6
พีอาร 255, อารอารไอซี 110
2. 5 x 7
อารอารไอเอ็ม 600
3x7
3x6

จํานวน
เขตปลูกยาง
ตน/ไร
80
เขตปลูกยางเดิม
76
91 เขตปลูกยางใหม
89

การเตรียมหลุมปลูก
การขุดหลุมปลูกยางใหขุดดานใดดานหนึง่ ของไมชะมบตลอดแนว โดยแยกดินทีข่ ุดเปน 2 กอง คือ ดิน
ชั้นบนและดินชั้นลาง ผึ่งแดดไวประมาณ 10 วัน เพื่อใหดนิ แหง แลวยอยดินชั้นบนใสรองกนหลุม สวนดิน
ชั้นลางใหผสมกับปุยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตราหลุมละ 170 กรัม ในแหลงปลูกยางใหมค วรใสปุย อินทรี ย
ต น ละ 5 กก. รองกน หลุมรว มกับปุย หิน ฟอสเฟต แลวกลบหลุม ขนาดของหลุม 50 x 50 x 50
เซนติเมตร (กวาง x ยาว x ลึก)
สําหรับการขุดหลุมปลูกในพืน้ ที่ลาดเท เมื่อปกไมชะมบเรียบรอยแลวควรขุดหลุมเยื้องไปดานใน
ควนเล็กนอย เมื่อปลูกยางไปแลวอาจตองแตงชานเพิ่มเติม โดยขุดดินบนควนมากลบดานนอก ซึ่งจะทําให
ตนยางอยูกลางขัน้ บันไดพอดี

บทที่ 2 การปลูก
วัสดุปลูกและวิธีการปลูก
วัสดุปลูก
วัสดุปลูก หรือตนยางที่ใชปลูก แบงออกเปน ตนตอตาและตนยางชําถุงขนาด 1-2 ฉัตร ควรเลือก
วัสดุปลูกที่แข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคและศัตรูพืช
ตนตอตา
ตนตอตา หมายถึง ตนกลายางทีไ่ ดรบั การติดตาดวยยางพันธุดี แตตายังไมแตกออกมา มีแผนตาและตา
ที่เปนตุมติดอยูเทานั้น ขุดถอนแลวตัดตนเดิมเหนือแผนตาขึ้นไปไมนอยกวา 8 ซม. เพื่อนําไปปลูกในแปลง
ที่เตรียมพื้นที่ไวเรียบรอยแลว
ตนยางชําถุง
ตนยางชําถุง หมายถึง วัสดุปลูกที่ไดจากการนําเอาตนตอตามาชําในถุง โดยใชเวลาชําในถุง
ประมาณ 2-3 เดือน จนไดตนยางชําถุงขนาด 1-2 ฉัตร ซึ่งมีสภาพพรอมที่จะนําไปปลูกในแปลงได ขนาด
ของถุงที่ใชชําคือ 5 x 15 นิ้ว สีดํา เจาะรูขนาด 3 มม. ประมาณ 3 แถว ๆ ละ 5-7 รู
พันธุยาง
กรมวิชาการเกษตร ไดแนะนําพันธุยาง 3 กลุม
1. กลุมพันธุยางผลผลิตน้ํายางสูง
เปนพันธุที่ใหผลผลิตเนื้อยางสูงเปนหลัก มี 4 พันธุ คือ พันธุสาถาบันวิจัยยาง 251 สถาบันวิจัยยาง
226 BPM 24 และ RRIM 600
2. กลุมพันธุยางผลผลิตน้ํายางและเนื้อไมสูง
เปนพันธุที่ใหผลผลิตเนื้อยางสูงและมีการเจริญเติบโตดีลักษณะลําตนตรง และใหปริมาตรเนื้อไม
ในสวนลําตนสูง มี 4 พันธุ คือ พันธุ PB 235 PB 255 PB 260 และ RRIC 110
3. กลุมพันธุยางผลผลิตเนื้อไมสูง
เปนพันธุที่ใหผลผลิตเนื้อไมสูงเปนหลัก มีการเจริญเติบโตดีมาก ลักษณะลําตนตรง ใหปริมาตรเนื้อ
ไมในสวนลําตนสูง เหมาะสําหรับเปนพันธุที่จะปลูกเปนสวนปาเพื่อการผลิตเนื้อไม มี 3 พันธุ คือ
ฉะเชิงเทรา 50 AVROS 2037 และ BPM 1

รายละเอียดพันธุยางแนะนํา
กลุม 1 : พันธุยางผลผลิตน้ํายางสูง
สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251)
แม – พอพันธุ
ตนกลายางจากแปลงเอกชนในจังหวัดสงขลา
ลักษณะประจําพันธุ
ใบมีรูปรางปอมปลายใบ ขอบใบเปนคลื่น ใบมีสีเขียว ฉัตรใบมีขนาดใหญเปนรูป
กรวย ในชวงยางออนลําตนคด แตกกิ่งมากทั้งกิ่งขนาดกลางและขนาดใหญ การ
แตกกิ่งไมสมดุล ทรงพุมมีขนาดใหญเปนรูปกลม เริ่มผลัดใบคอนขางชา
ลักษณะทางการเกษตร ระยะกอนและระหวางกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ขนาดลําตนทั้งแปลงมีความ
สม่ําเสมอดี ทําใหมีจํานวนตนเปดกรีดไดมาก เปลือกเดิมและเปลือกงอกใหมหนา
ปานกลาง ผลผลิตเนื้อยาง 10 ปกรีดเฉลี่ย 457 กิโลกรัมตอไรตอป สูงกวาพันธุ
RRIM 600 รอยละ 57 มีจํานวนตนเปลือกแหงนอย ตานทานโรคใบรวงที่เกิดจาก
เชื้อไฟทอปโทรา โรคราแปง โรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพูระดับปานกลาง
ตานทานโรคเสนดําระดับดี และตานทานลมระดับปานกลาง
ลักษณะดีเดน
ผลผลิตเนื้อยางสูงมาก มีจํานวนตนเปดกรีดไดมาก ความตานทานโรคเสนดําใน
ระดับดี มีจํานวนตนเปลือกแหงนอย
ขอจํากัด/ขอควรระวัง ในระยะยางออน ตนยางที่ปลูกในพื้นที่ฝนตกชุก ทั้งในแปลงกิ่งตาและแปลงปลูก
จะออนแอตอโรคใบจุดนูนมาก
พื้นที่แนะนํา
ปลูกไดในพื้นที่ทั่วไป ยกเวน พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีหนาดินตื้น พื้นที่ที่มรี ะดับน้ํา
ใตดนิ สูง และพื้นที่ลมแรงเนื่องจากทรงพุมมีขนาดใหญ แตกกิ่งไมสมดุล
สถาบันวิจัยยาง 226 (RRIT 226)
แม – พอพันธุ
PB 5 / 51 x RRIM 600
ลักษณะประจําพันธุ
ใบมีรูปรางปอมปลายใบ สีเขียว ฉัตรใบลักษณะเปนรูปกรวย มีขนาดเล็ก ลักษณะ
ลําตนตรง กิ่งมีขนาดปานกลาง และแตกกิ่งเล็กจํานวนมาก ทรงพุมมีขนาดปาน
กลาง เปนรูปพัด เริ่มผลัดใบเร็ว
ลักษณะทางการเกษตร ระยะกอนและระหวางกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ความสม่ําเสมอของขนาดลําตน
ทั้งแปลงปานกลาง เปลือกเดิมบาง เปลือกงอกใหมหนาปานกลาง ผลผลิตเนื้อยาง
8 ปกรีดเฉลี่ย 346 กิโลกรัมตอไรตอป สูงกวาพันธุ RRIM 600 รอยละ 37 มีจํานวน
ตนเปลือกแหงนอยตานทานโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราและโรคเสนดํา
ระดับดี คอนขางออนแอตอโรคราแปงและตานทานลมระดับปานกลาง
ลักษณะดีเดน
ผลผลิตเนื้อยางสูง ตานทานโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา และโรคเสนดํา
ระดับดี มีจํานวนตนเปลือกแหงนอย
ขอจํากัด / ขอควรระวัง คอนขางออนแอตอโรคราแปง
พื้นที่แนะนํา
ปลูกไดในพื้นที่ทั่วไป และสามารถปลูกไดในพืน้ ที่ที่มหี นาดินตืน้ และพื้นที่ที่มี
ระดับน้ําใตดนิ สูง

BPM 24
แม – พอพันธุ

GT 1 x AVROS 1734
ลักษณะประจําพันธุใบมีรูปรางปอมกลางใบ สีเขียว ฉัตรใบลักษณะเปนรูปกรวย
ตัด ลักษณะลําตนตรง แตกกิ่งมาก กิ่งมีขนาดปานกลาง มีการทิ้งกิง่ นอย พุมใบ
คอนขางทึบ ทรงพุม มีขนาดปานกลางเปนรูปกรวย เริ่มผลัดใบเร็ว และ ทยอย
ผลัดใบ
ลักษณะทางการเกษตร ระยะกอน และระหวางกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ความสม่ําเสมอของลําตนทั้ง
แปลงปานกลาง เปลือกเดิมหนามาก เปลือกงอกใหมหนาปานกลาง เปลือกเรียบ
และกรีดงาย ผลผลิตเนื้อยางแหง 10 ปกรีดเฉลี่ย 335 กิโลกรัมตอไรตอป สูงกวา
พันธุ RRIM 600 รอยละ 41 มีจํานวนตนเปลือกแหงปานกลาง ตานทานโรคเสน
ดําระดับดี ตานทานโรคราแปง โรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพูระดับปานกลาง
ตานทานลมระดับปานกลาง
ลักษณะดีเดน
ผลผลิตเนื้อยางสูงมากในระยะแรกของการเปดกรีดเปลือกหนา เรียบ ทําใหกรีด
งาย ความตานทานโรคสวนใหญอยูใ นระดับดี โดยเฉพาะโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อ
ไฟทอปโทรา และโรคเสนดํา
ขอจํากัด / ขอควรระวัง ไมแนะนําการกรีดที่มีวนั กรีดติดตอกัน เพราะจะทําใหผลผลิตลดลง และตนยาง
แสดงอาการเปลือกแหงไดงายในระยะยางออนจะแตกกิ่งเล็ก ๆ จํานวนมาก ลําตน
และกิ่งจะมีรอยแตกน้ํายางไหล และลักษณะนีจ้ ะปรากฏมากขึ้นเมื่อปลูกในสภาพ
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของดินต่าํ และมีปริมาณฝนนอย
พื้นที่แนะนํา
ปลูกไดในพื้นที่ทั่วไป และสามารถปลูกไดในพื้นที่ที่มกี ารระบาดรุนแรงของโรค
ใบรวงไฟทอปโทราและโรคเสนดํา พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีหนาดินตื้น และพื้นที่ที่มี
ระดับน้ําใตดนิ สูง
RRIM 600
แม – พอพันธุ
Tjir 1 x PB 86
ลักษณะประจําพันธุ
ใบมีรูปรางปอมปลายใบ สีเขียวอมเหลือง ลักษณะฉัตรใบเปนรูปกรวย มีขนาด
เล็ก ในระยะ 2 ปแรกตนยางจะมีลกั ษณะลําตนตรง แตเรียวเล็ก การแตกกิ่งชา
ลักษณะการแตกกิ่งเปนมุมแหลม กิ่งที่แตกคอนขางยาว ทรงพุมมีขนาดปานกลาง
เปนรูปพัด เริ่มผลัดใบเร็ว
ลักษณะทางการเกษตร ในระยะกอนเปดกรีดและระหวางกรีด การเจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิมบาง
เปลือกงอกใหมหนาปานกลาง ผลผลิตระยะแรกอยูในระดับปานกลาง แตจะเริ่ม
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปตอมา ใหผลผลิตเนื้อยาง 10 ปกรีดเฉลีย่ 289 กิโลกรัมตอไรตอ
ป มีจํานวนตนเปลือกแหงนอย ออนแอมากตอโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโท
รา และโรคเสนดํา ตานทานโรคราแปงและโรคใบจุดนูนในระดับปานกลาง
ออนแอตอโรคราสีชมพู ตานทานลมระดับปานกลาง

ลักษณะดีเดน

ปรับตัว และใหผลผลิตไดดใี นเกือบทุกพื้นที่ ทนทานตอการกรีดถี่ไดมากกวา
พันธุอื่น ๆ และมีจํานวนตนเปลือกแหงนอย
ขอจํากัด / ขอควรระวัง ออนแอมากตอโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา โรคเสนดํา และออนแอตอ
โรคราสีชมพู เปลือกเดิมบางพื้นที่แนะนําปลูกไดในพื้นทีท่ ั่วไป ยกเวนในพื้นที่ที่
มีโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา เสนดํา และราสีชมพูระบาดรุนแรง พื้นที่
ที่มีหนาดินตืน้ และพื้นที่ที่มีระดับน้ําใตดินสูง
กลุม 2 : พันธุยางผลผลิตน้ํายางและเนือ้ ไมสงู
PB 235
แม – พอพันธุ
PB5 / 51 x PB S / 78
ลักษณะประจําพันธุ
ใบมีรูปรางปอมกลางใบ สีเขียว ฉัตรใบลักษณะเปนรูปกรวย ระยะยางออนแตกกิ่ง
เร็วพุมใบคอนขางทึบ ลักษณะลําตนตรงดี กิ่งมีขนาดเล็กจํานวนมาก เมื่ออายุมาก
ทิ้งกิ่งมาก เหลือกิ่งขนาดกลาง 4-5 กิ่งในระดับสูง ทําใหพุมใบบาง ทรงพุมมีขนาด
ใหญเปนรูปกลมเริ่มผลัดใบชา และทยอยผลัดใบ
ลักษณะทางการเกษตร ในระยะกอนเปดกรีดการเจริญเติบโตดีในทุกพืน้ ที่
และระหวางกรีดการ
เจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิมหนาปานกลาง เปลือกงอกใหมบาง ผลผลิตเนื้อ
ยาง 10 ปกรีดเฉลี่ย 330 กิโลกรัมตอไรตอป สูงกวาพันธุ RRIM 600 รอยละ 37
ในชวงอายุ 15 ป และ 20 ป ใหผลผลิตเนื้อไมสวนลําตน 0.30 ลูกบาศกเมตรตอตน
และ 0.41 ลูกบาศกเมตรตอตน คิดเปน 22.34 ลูกบาศกเมตรตอไร และ 28.09
ลูกบาศกเมตรตอไรตามลําดับ มีจํานวนตนเปลือกแหงคอนขางมาก ตานทานโรค
ใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราและโรคเสนดําปานกลาง ออนแอมากตอโรครา
แปงและโรคใบจุดนูน ตานทานโรคราสีชมพูระดับดี และตานทานลมระดับปาน
กลาง
ลักษณะดีเดน
ใหผลผลิตน้ํายางและเนื้อไมสูง การเจริญเติบโตดีมากในทุกพื้นที่ ตานทานดีตอ
โรคราสีชมพู
ขอจํากัด / ขอควรระวัง ออนแอตอโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา โรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพู
ไมแนะนําการกรีดที่มีวนั กรีดติดตอกัน เพราะจะทําใหผลผลิตลดลงและตนยาง
แสดงอาการเปลือกแหงไดงาย
พื้นที่แนะนํา
ปลูกไดในพื้นที่ทั่วไป ยกเวนในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีหนาดินตืน้ และพื้นที่ที่มี
ระดับน้ําใตตนิ สูง
PB 255
แม – พอพันธุ
PB 5 / 51 x PB 32 / 36
ลักษณะประจําพันธุ
ใบมีรูปรางปอมกลางใบ สีเขียวออน ฉัตรใบลักษณะเปนรูปครึ่งวงกลม ลักษณะ
ลําตนตรง ระยะยางออนแตกกิ่งเร็ว กิ่งมีขนาดเล็กจํานวนมาก พุมใบทึบ ทรงพุมมี
ขนาดใหญเปนรูปกลม เริ่มผลัดใบคอนขางชา

ลักษณะทางการเกษตร ในระยะกอนเปดกรีดการเจริญเติบโตดี และระหวางกรีดการเจริญเติบโตปาน
กลาง เปลือกเดิมและเปลือกงอกใหมหนา ผลผลิตเนื้อยาง 10 ปกรีดเฉลี่ย 318
กิโลกรัมตอไรตอป สูงกวาพันธุ RRIM 600 รอยละ 46 ในชวงอายุ 15 ป และ 20 ป
ใหผลผลิตเนื้อไมสวนลําตน 0.28 ลูกบาศกเมตรตอตน และ 0.39 ลูกบาศกเมตรตอ
ตน คิดเปน 21.57 ลูกบาศกเมตรตอไร และ 27.24 ลูกบาศกเมตรตอไรตามลําดับ มี
จํานวนตนเปลือกแหงปานกลาง ออนแอตอโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา
โรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพู ตานทานโรคราแปงและโรคเสนดําระดับปาน
กลางและตานทานลมในระดับคอนขางดี
ลักษณะดีเดน
ผลผลิตเนื้อยางและเนื้อไมสูง เปลือกหนานิ่มกรีดงายและตานลมคอนขางดี
ขอจํากัด / ขอควรระวัง ออนแอตอโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา ใบจุดนูนและโรคราสีชมพู ไม
แนะนําการกรีดที่มีวันกรีดติดตอกัน เพราะจะทําใหผลผลิตลดลง และตนยาง
แสดงอาการเปลือกแหงไดงาย
พื้นที่แนะนํา
ปลูกไดในพื้นที่ทั่วไป ทั้งในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีหนาดินตื้น และพื้นที่ที่มรี ะดับ
น้ําใตดินสูง ยกเวนพื้นทีท่ ี่มีโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา โรคใบจุดนูน
และโรคราสีชมพูระบาดรุนแรง
PB 260
แม – พอพันธุ
PB 5 / 51 x PB 49
ลักษณะประจําพันธุ
ใบมีรูปรางปอมปลายใบ สีเขียวเขม ฉัตรใบลักษณะเปนรูปกรวย ลักษณะลําตน
ตรง การแตกกิ่งสมดุลดี กิ่งมีขนาดเล็กจํานวนมาก พุม ใบทึบ อายุมากทิ้งกิ่ง
ดานลาง ทําใหพุมใบคอนขางบาง ทรงพุมมีขนาดใหญเปนรูปรี เริ่มผลัดใบ
คอนขางชา
ลักษณะทางการเกษตร ในระยะกอนเปดกรีดการเจริญเติบโตดี และระหวางกรีดการเจริญเติบโตปาน
กลาง เปลือกเดิมหนาปานกลาง เปลือกงอกใหมบาง ผลผลิตเนื้อยาง 10 ปกรีด
เฉลี่ย 322 กิโลกรัมตอไรตอป สูงกวาพันธุ RRIM 600 รอยละ 32 ในชวงอายุ 15 ป
และ 20 ป ใหผลผลิตเนื้อไมสวนลําตน 0.26 ลูกบาศกเมตรตอตน และ 0.36
ลูกบาศกเมตรตอตน คิดเปน 19.90 ลูกบาศกเมตรตอไร และ 25.53 ลูกบาศกเมตร
ตอไรตามลําดับ มีจํานวนตนเปลือกแหงปานกลาง ตานทานปานกลางตอโรคใบ
รวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา โรคราแปง โรคใบจุดนูน และโรคเสนดํา ตานทาน
ดีตอโรคราสีชมพู และตานทานลมในระดับคอนขางดี
ลักษณะดีเดน
ผลผลิตเนื้อยางและเนื้อไมสูง ตานทานโรคราสีชมพูระดับดี และตานทานลม
คอนขางดี
ขอจํากัด / ขอควรระวัง ไมแนะนําการกรีดที่มีวนั กรีดติดตอกัน เพราะจะทําใหตน ยางแสดงอาการเปลือก
แหงไดงาย
พื้นที่แนะนํา
ปลูกไดในพื้นที่ทั่วไป

RRIC 110
แม – พอพันธุ
ลักษณะประจําพันธุ

LCB1 320 x RRIC 7
ใบมีรูปรางปอมปลายใบ สีเขียวเขม ฉัตรใบลักษณะเปนรูปกรวย ลักษณะลําตน
ตรง ในชวงยางออนแตกกิ่งขนาดกลางและเล็กจํานวนมาก พุมใบทึบ อายุมากทิ้ง
กิ่งดานลาง เหลือกิ่งขนาดใหญ 2-3 กิ่ง ทําใหพุมใบคอนขางบาง ทรงพุมมีขนาด
ใหญเปนรูปพัด เริ่มผลัดใบชา
ลักษณะทางการเกษตร ในระยะกอนเปดกรีดการเจริญเติบโตดีมาก และระหวางกรีดการเจริญเติบโตปานกลาง
เปลือกเดิมหนาและเปลือกงอกใหมบาง ผลผลิตเนื้อยาง 10 ปกรีดเฉลี่ย 324
กิโลกรัมตอไรตอป สูงกวาพันธุ RRIM 600 รอยละ 27 ในชวงอายุ 15 ป และ 20 ป
ใหผลผลิตเนื้อไมสวนลําตน 0.29 ลูกบาศกเมตรตอตน และ 0.40 ลูกบาศกเมตรตอ
ตน คิดเปน 21.86 ลูกบาศกเมตรตอไรและ 27.55 ลูกบาศกเมตรตอไรตามลําดับ มี
จํานวนตนเปลือกแหงนอย ตานทานโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราระดับดี
ตานทานปานกลางตอโรคราแปง โรคใบจุดนูน โรคเสนดํา และโรคราสีชมพู
ตานทานลมในระดับปานกลาง
ลักษณะดีเดน
ผลผลิตเนื้อยางและเนื้อไมสูง การเจริญเติบโตดีมากในระยะกอนเปดกรีดทําให
เปดกรีดไดเร็ว ตานทานโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราระดับดี และมี
จํานวนตนเปลือกแหงนอย
ขอจํากัด / ขอควรระวัง เปลือกบาง เมื่อนําน้ํายางไปทําเปนยางแผนดิบจะมีสีคอนขางคล้ํา
พื้นที่แนะนํา
ปลูกไดในพื้นที่ทั่วไป ยกเวนในพืน้ ที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีหนาดินตื้น พื้นที่ที่มีระดับ
น้ําใตดินสูงและพื้นที่ลมแรง
กลุม 3 : พันธุยางผลผลิตเนื้อไมสูง
ฉะเชิงเทรา 50 (RRIT 402)
แม – พอพันธุ
RRIC 110 ill.*
ลักษณะประจําพันธุ
ใบมีรูปรางปอมปลายใบ สีเขียวเขม ฉัตรใบลักษณะเปนรูปกรวย ในชวงยางออน
แตกกิ่งขนาดกลางและเล็กจํานวนมาก การแตกกิ่งอยูใ นระดับสูง ลักษณะการแตกกิ่ง
สมดุล รูปทรงลําตนตรง มีลักษณะกลม ทรงพุมขนาดคอนขางใหญ เริ่มผลัดใบ
เร็ว
ลักษณะทางการเกษตร การเจริญเติบโตดีมาก ในชวงอายุ 6 ป มีปริมาตรไมในสวนทอนซุง 0.11 ลูกบาศก
เมตรตอตน คิดเปน 7.76 ลูกบาศกเมตรตอไร ตานทานโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟ
ทอปโทราและโรคราแปงระดับปานกลาง ตานทานโรคใบจุดนูนระดับดี
ลักษณะดีเดน
ผลผลิตเนื้อไมสูง ตานทานโรคใบจุดนูนระดับดี
ขอจํากัด / ขอควรระวัง พื้นที่แนะนํา
ปลูกไดในพื้นที่ทั่วไป
*หมายเหตุ :
ill = illegitimate clonal seed หมายถึง เมล็ดที่เก็บจากตนแมพันธุ RRIC 110 ที่เกิดจาก
การผสมขามตามธรรมชาติ

AVROS 2037
แม – พอพันธุ
ลักษณะประจําพันธุ

AVROS 256 x AVROS 352
ใบมีรปู รางปอมปลายใย สีเขียว ฉัตรใบลักษณะเปนรูปครึ่งวงกลม ในชวงยางออน
แตกกิ่งขนาดเล็กจํานวนมากพุมใบทึบ ทิ้งกิ่งเล็กคอนขางเร็ว เมื่ออายุมากเหลือกิ่ง
ขนาดใหญ 1-2 กิ่งในระดับสูง ทําใหทรงพุมโปรง รูปทรงลําตนตรง มีลักษณะ
กลม เริ่มผลัดใบเร็ว
ลักษณะทางการเกษตร การเจริญเติบโตดีมาก ในชวงอายุ 6 ป 15 ป และ 20 ป ใหผลผลิตเนื้อไมสวนลํา
ตน 0.10 ลูกบาศกเมตรตอตน 0.31 ลูกบาศกเมตรตอตน และ 0.43 ลูกบาศกเมตร
ตอตน คิดเปน 7.22 ลูกบาศกเมตรตอไร 23.07 ลูกบาศกเมตรตอไร และ 28.90
ลูกบาศกเมตรตอไรตามลําดับออนแอตอโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา
ตานทานปานกลางตอโรคราแปง ตานทานดีตอโรคใบจุดนูนและโรคราสีชมพู
ตานทานลมในระดับคอนขางดี
ลักษณะดีเดน
ผลผลิตเนื้อไมสูง ตานทานดีตอโรคใบจุดนูนและโรคราสีชมพู ตานทานลมได
คอนขางดี
ขอจํากัด / ขอควรระวัง ออนแอตอโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา
การแตกกิ่งระยะแรกจะมี
ลักษณะไมสมดุล และในชวงอายุมากตนยางจะโคงในสวนยอด
พื้นที่แนะนํา
ปลูกไดในพืน้ ที่ทั่วไป ยกเวนพื้นที่ที่มโี รคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราระบาด
รุนแรง
BPM 1
แม – พอพันธุ
AVROS 163 x AVROS 308
ลักษณะประจําพันธุ
ใบมีรูปรางปอมกลางใบ สีเขียวเขม ฉัตรใบลักษณะเปนรูปครึ่งวงกลม ในชวงยาง
ออนแตกกิ่งระดับต่ํา การแตกกิ่งสมดุล กิ่งมีขนาดเล็กจํานวนมาก ทรงพุมเปนรูป
กรวย พุมใบทึบ เมื่ออายุมากทิ้งกิ่ง เหลือกิ่งขนาดใหญ 3-5 กิ่งในระดับสูง ทําให
ทรงพุมโปรงรูปทรงลําตนตรง มีลกั ษณะกลม เริ่มผลัดใบเร็ว
ลักษณะทางการเกษตร การเจริญเติบโตดีมาก ในชวงอายุ 6 ป 15 ป และ 20 ป ใหผลผลิตเนื้อไมสว นลําตน
0.10 ลูกบาศกเมตรตอตน 0.31 ลูกบาศกเมตรตอตน และ 0.43 ลูกบาศกเมตรตอตน
คิดเปน 7.12 ลูกบาศกเมตรตอไร 22.91 ลูกบาศกเมตรตอไร และ 28.73 ลูกบาศก
เมตรต อไรต ามลําดับ ตานทานโรคใบรวงที่เกิด จากเชื้อ
ไฟทอปโทราระดับดี ตานทานตอโรคราแปง โรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพู
ระดับปานกลาง และตานทานลมระดับคอนขางดี
ลักษณะดีเดน
การเจริญเติบโตดีมาก
ตานทานโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราระดับดี
ตานทานลมระดับคอนขางดี
พื้นที่แนะนํา
ปลูกไดในพืน้ ที่ทั่วไป ยกเวนพืน้ ที่ที่มคี วามอุดมสมบูรณของดินต่ํา

วิธีการปลูก
การปลูกดวยตนตอตา
- ปลูกในชวงตนฤดูฝน
- เลือกตนตอตาที่สมบูรณ ตานูนโตเห็นเดนชัด
- ทําการกลบหลุมที่เตรียมไว แลวใชไมปลายแหลมขนาดเล็กกวาตนตอตาเล็กนอย แทง
กลางหลุมใหลึกเทากับความยาวของราก
- นําตนตอตามาปกตามรอยแทง ใหแผนตาอยูแนวเหนือ-ใต และอยูเหนือพื้นดินประมาณ 1 ซม.
- กลบดินจนเสมอปากหลุมและอัดดันใหแนน ใหดินบริเวณโคนตนยางสูงกวาเล็กนอยเพื่อมิให
น้ําขังในหลุม
- คลุมโคนตนดวยฟางขาว หรือเศษพืชคลุม หรือเศษวัสดุคลุมดินที่หางายในทองถิ่น
การปลูกดวยยางชําถุง
- ปลูกในชวงตนฤดูฝน
- ใชตนยางชําถุง ขนาด 1-2 ฉัตร ควรเลือกตนที่สมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคและแมลงศัตรู
- ใหรอยตอระหวางรากกับตาอยูระดับปากหลุม
- ใชมีดเฉือนกนถุงออกประมาณ 1 นิว้ แลวกรีดดานขางของถุงใหขาดจากกัน แตยัง
ไมดึงถุงออกนําไปวางในหลุม ทยอยกลบดินลงหลุมจนเกือบเต็มหลุม แลวใหดึงถุงพลาสติกออก ระวัง
อยาใหดินในถุงพลาสติกแตก กลบดินจนเสมอปากหลุม และอัดดินใหแนนโดยใหบริเวณโคนตนยางสูง
กวาเล็กนอย เพื่อมิใหน้ําขังในหลุม
- หากมีตนยางตายหลังปลูก ควรปลูกซอมกอนหมดฤดูฝนอยางนอย 2 เดือน และไมควรปลูก
ซอมเมื่อตนยางอายุ 2 ปขึ้นไป
- กอนเขาฤดูแลง ควรใชเศษพืชคลุมบริเวณรอบโคนตนยาง หางจากตนยางประมาณ 5-10 ซม.
- การปลูกยางในทองที่แหงแลง แนะนําใหใชตนยางชําถุงเพียงอยางเดียวโดยวิธีปลูกเดียวกัน แต
ขนาดหลุมลึกเปน 75 ซม. และรองกนหลุมเพิ่มดวยปุยอินทรียหลุมละ 5 กก.
การเสริมรายไดเจาของสวนยาง
ในชวงระยะ 1-3 ป หลังปลูกยาง เจาของสวนไมมีรายไดจากสวนยาง สามารถหารายไดเสริมดวย
การปลูกพืชแซมยาง และเมื่อตนยางใหผลผลิตแลว เจาของสวนยางสามารถปลูกพืชรวมยางควบคูกับการ
ทําสวนยางเพิ่มรายได
การปลูกพืชแซมยาง
พืชแซมยาง หมายถึงพืชที่ปลูกระหวางแถวยางในขณะทีต่ นยางมีอายุไมเกิน 3 ป ไดแก ขาวไร
ขาวโพด สับปะรด กลวย ฯลฯ
หลักในการพิจารณาปลูกพืชแซมยาง
- ควรปลูกพืชทีต่ ลาดมีความตองการ
- ควรใชแรงงานในครอบครัว

- พืชที่ปลูกควรเปนพืชลมลุก อายุสั้น
- ไมควรปลูกหลังจากตนยางอายุ 3 ป
- การปลูกพืชแซม ควรปลูกหางจากแถวยางไมต่ํากวา 1 เมตร
- ควรมีการใสปุยใหกับพืชแซมดวย
- การปลูกพืชไรตาง ๆ เปนพืชแซมยาง ควรปลูกสลับกับพืชตระกูลถั่ว
- ไมควรปลูกพืชแซมยางในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา
- พืชที่ไมแนะนํา คือ มันสําปะหลัง และละหุง
- การปลูกพืชแซมยาง ควรเวนระยะระหวางแถวยางไมต่ํากวา 7 เมตร แตตองมีจํานวน
ตนยางไมนอยกวา 64 ตนตอไร
- หลังจากปลูกพืชแซมยาง ใหปลูกพืชตระกูลถั่วแทนทันที
การปลูกพืชรวมยาง
พืชรวมยาง หมายถึง พืชที่ปลูกควบคูก ับการปลูกยาง สามารถเจริญเติบโตรวมกับยางได
หลักในการพิจารณาปลูกพืชรวมยาง
- คํานึงผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกพืชรวมยางแตละชนิด
- เกษตรกรควรคุนเคยกับการปฏิบัติดูแลรักษาพืชรวมยางที่เลือกปลูก
- พืชรวมยางที่ปลูกตองไมกระทบกระเทือนการปฏิบัติงานในสวนยาง หรือมีผลตอการ
เจริญเติบโตของตนยาง จนทําใหผลผลิตจากตนยางลดลง
- ชนิดของพืชรวมยางที่สําคัญ ไดแก ระกําหวาน สละ หวาย กระวาน หนาวัว ฯลฯ

บทที่ 3 การบํารุงรักษา
การใชปยุ ในสวนยาง
พื้น ที่ปลูก ยางสว นใหญ เปน ดิน ที่มีความอุด มสมบูร ณต่ํา เนื่องจากเปน พื้น ที่ท่ีเคยทําการ
เกษตรมากอน จึงจําเปนตองใสปุยบํารุงใหตน ยางอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อใหเพียงพอกับความตองการ
ของตนยางในการสรางความเจริญเติบโตและการใหผลผลิตที่สูง
ปุยยางพารากอนเปดกรีด
- เขตปลูกยางเดิม ใชปุยสูตร 20-8-20
- เขตปลูกยางใหม ใชปุยสูตร 20-10-12
วิธีการใสปุยยางพารากอนเปดกรีด
1. ใสแบบหวาน เหมาะสําหรับพื้นที่ราบ เมื่อหวานแลวคราดกลบ

2. ใสเปนแถบ เหมาะสําหรับพื้นที่ลาดเทเล็กนอย หรือพื้นที่ที่ทําขั้นบันได โดยเซาะรองใสปุยแลว
กลบ
3. ใสแบบหลุม เหมาะสําหรับพื้นที่ลาดชัน ใช 2 หลุมตอตนแลวฝงกลบ
เวลาและอัตราปุยเม็ดสูตรสําเร็จที่ใชกับยางพารากอนเปดกรีด
สูตร 20-8-20 (เขตปลูกยางเดิม)
อัตราปุย
งวด
ที่
2

3
4
5
6
7

อายุ
( เดือน )
2
4
6
12
15
18
24
30
36
42
48
54
60
66

ดินรวน
กรัม / ตน
50
50
70
130
150
150
150
230
230
240
240
260
260
270

กก. / ไร
4
4
6
10
12
12
12
18
18
19
19
21
21
22

ดินทราย
กรัม / ตน
60
90
90
170
210
210
210
320
320
330
330
360
360
370

กก. / ไร
5
7
7
13
16
16
16
25
25
26
26
28
28
29

เวลาและอัตราปุยสูตรสําเร็จที่ใชกับยางพารากอนเปดกรีด
สูตร 20 - 10 - 12 (เขตปลูกยางใหม)
งวด
ที่
2

อายุ
(เดือน)
1
6
3
12
18
4
24
30
5
36
42
6
48
54
7
60
66
8
72
78
หมายเหตุ : แนะนําใหใชรวมกับปุยอินทรีย

อัตราปุย
กรัม/ตน
60
80
100
110
120
180
180
180
180
200
200
200
200
200

กก. /ไร
6
7
9
10
11
16
16
16
16
18
18
18
18
18

ปุยยางพาราหลังเปดกรีด
- ทุกเขตปลูกยางใชปุยสูตร 30 – 5 – 18
- ทั้งเขตปลูกยางเดิมและเขตปลูกยางใหมใหใสปุยครั้งละ 500 กรัม ตอตน ปละ 2 ครั้ง
ครั้งแรกใสตนฤดูฝนประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม หลังจากยางผลัดใบในขณะที่ใบยังเปนใบ
เพสลาด และครั้งที่ 2 ใสประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน กอนที่ใบยางจะแก
วิธีการใสปุยยางพาราหลังเปดกรีด
- ในพื้นทีร่ าบ ใหหวานปุยหางจากบริเวณโคนตนยางประมาณ 3 เมตร หรือบริเวณกึ่งกลาง
ระหวางแถว คราดกลบใหปยุ อยูใตผวิ ดิน
- ในพื้นที่ลาดเทที่ไมตองทําขั้นบันไดหรือทองที่ที่มีฝนตกชุก ใหใสแบบหลุม 4 หลุม รอบ
ตนแลวฝงกลบ
- ในพื้นที่ลาดชันที่ทําขัน้ บันได ใหหวานปุย ลงบนขั้นบันไดตลอดแถวยาง

การผสมปุยเคมีใชเอง
นอกจากใชปุยสูตรสําเร็จแลว เกษตรกรสามารถผสมปุยเคมีใชเองเพื่อลดคาใชจายที่เกิดจากการใช
ปุยเคมีสูตรสําเร็จ โดยการนําแมปุยเคมีทใี่ หธาตุอาหารหลักมาผสมใชเองตามสูตรที่ตองการ สําหรับแมปุยที่
แนะนําใหใชเปนแมปุยที่สะดวกในการจัดซื้อและราคาถูก ไดแก
- ปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ( 18-46-0)
- ปุยยูเรีย (46-0-0 )
- ปุยโพแทสเซียมคลอไรด ( 0-0-60 )
ถาตองการผสมปุยสูตรตาง ๆ ใชเอง จํานวน 100 กิโ ลกรัม จากแมปุยทั้ง 3 ชนิด ต องใช
ปริมาณแมปุยแตละชนิด ดังนี้
สูตรปุย

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
ยูเรีย
( 18-46-0 )
( 46-0-0 )
20-8-20
18
38
20-10-12
22
36
30-5-18
10
60
หมายเหตุ : ปุยผสมใชเองไมแนะนําใหใชสารตัวเติม

โพแทสเซียมคลอไรด
( 0-0-60 )
34
20
30

สารตัวเติม
( ทราย, ดินรวน )
10
22
-

วิธีการผสมปุย
การผสมปุยใชเองเปนวิธกี ารงาย ๆ ที่เกษตรกรสามารถทําไดเอง เครื่องมือและอุปกรณในการผสม
ปุยมีเครื่องชั่ง ขันน้ําพลาสติก จอบ หรือ พลั่ว ลานพื้นซีเมนตหรือลานดินที่แนนเรียบ โดยมีขั้นตอนการ
ผสม ดังนี้
- ชั่งแมปุยที่มีขนาดสม่ําเสมอใกลเคียงกันตามน้ําหนักที่ตองการ แมปุยที่ใชในปริมาณมาก
ใหชั่งกอน เทลงบนลานผสมปุยเกลี่ยใหเปนกองแบน ๆ เสร็จแลวจึงเอาแมปุยชนิดอื่นที่มีจํานวนนอยกวาเท
ทับใหทั่วกองตามลําดับ
- ใชพลั่วหรือจอบผสมคลุกเคลาปุยใหเขากัน โดยพลิกกลับไปมาจนปุยทุกสวนผสมเขากัน
อยางสม่ําเสมอ
- ตักปุยผสมใสกระสอบปุยนําไปใชไดทันที
- ควรผสมปุยในจํานวนทีต่ องการเทานัน้ ไมควรเก็บปุยผสมไวนานเกิน 2 สัปดาห เพราะ
ปุยอาจชื้นและจับตัวเปนกอนแข็งทําใหปุยเสื่อมคุณภาพ

เวลาและอัตราปุยผสมใชเองทีใ่ ชกบั ตนยางกอนเปดกรีด
สูตร 20 – 8 – 20 (เขตปลูกยางเดิม)
อัตราปุย
งวดที่

2

3
4
5
6
7

อายุ
(เดือน)
2
4
6
12
15
18
24
30
36
42
48
54
60
66

ดินรวน
กรัม / ตน
30
60
60
120
140
140
140
210
210
220
220
240
240
250

กก. / ไร
3
5
5
10
11
11
11
17
17
18
18
19
19
20

ดินทราย
กรัม / ตน
60
80
80
150
180
190
190
290
290
300
300
330
330
340

กก. / ไร
5
7
7
12
14
15
15
23
23
24
24
26
26
27

เวลาและอัตราปุยผสมใชเองทีใ่ ชกบั ตนยางกอนเปดกรีด
สูตร 20 – 10 – 12 ( เขตปลูกยางใหม)

งวด
ที่
2

อายุ
(เดือน)
1
6
3
12
18
4
24
30
5
36
42
6
48
54
7
60
66
8
72
78
หมายเหตุ : แนะนําใหใชรวมกับปุยอินทรีย

อัตราปุย
กรัม / ตน
50
70
80
90
100
140
140
140
140
160
160
160
160
160

กก. / ไร
5
6
7
8
9
13
13
13
13
15
15
15
15
15

ขอดีของการผสมปุยเคมีใชเอง
1. หลีกเลี่ยงปญหาเรื่องปุยปลอมหรือปุยไมไดมาตรฐาน เนื่องจากแมปุยเคมีจัดหามาจําหนายไดมี
การตรวจสอบคุณภาพ
2. เกษตรกรมีปยุ ใชทนั เวลา เพียงแตมีแมปุย 3 ชนิด ก็สามารถผสมปุยเคมีไดทุกสูตร โดยไมตองไป
จัดซื้อปุยเม็ดแตละครั้ง ทําใหเสียเวลาและคาใชจาย รวมทั้งประกันเรื่องการขาดแคลนปุยในเวลาที่ตองการ
ใชแมปุยเคมีที่เหลือเก็บไวใชปลายปโดยไมเสื่อมคุณภาพ
3.มีอํานาจในการตอรองราคา เมื่อเกษตรกรผสมปุยเคมีใชเองจํานวนมากขึ้น ทําใหเกิดอํานาจใน
การตอรองราคาจากผูผลิตปุยเคมีชนิดเม็ด เพราะผูขายจําเปนตองลดกําไรและปรับราคาใหถูกลงเพื่อดึงดูด
ลูกคากลับมา มีผลทําใหเกษตรกรซื้อปุยเคมีชนิดเม็ดถูกลงดวย
4. ทําใหเกษตรกรเกิดความรูค วามชํานาญ เมื่อเกษตรกรผสมปุยสูตรตาง ๆ แลว นําไปใชกับพืชแต
ละชนิด เกิดความชํานาญและเกิดความคิดดัดแปลงในการปรับสูตรปุย โดยการเพิ่ม – ลดปริมาณธาตุอาหาร

แตละชนิดในสวนผสมของปุย ทําใหผูใชปยุ เคมีเกิดการพัฒนา เปนหนทางนําไปสูความเขาใจในหลักการ
และหนาทีข่ องแมปุยแตละชนิด เกิดผลดีแกเกษตรกรของประเทศโดยสวนรวม
5. เกษตรกรไดใชปยุ ในราคายุติธรรม ราคาของปุยผสมใชเองสูตรตาง ๆ ถูกกวาปุยเคมีชนิดเม็ดที่
จําหนาย เพราะลดขัน้ ตอนการผลิต
6. เกิดการสูญเสียนอยกวา ในกรณีที่เกิดผลเสียหาย เชน น้ําทวม โรคระบาด พืชผลเสียหายหมด
ความสูญเสียของเกษตรกรทีใ่ ชแมปุยเคมีผสมเอง เกิดการสูญเสียคิดเปนจํานวนเงินนอยกวา เพราะตนทุนถูก
กวาเปนการลดอัตราการเสี่ยงตอความเสียหาย มีความมัง่ คงมากกวาการใชปุยเคมีชนิดเม็ด
7. ทําใหเกษตรกรมีทางเลือกเพิ่มขึน้ สามารถตัดสินใจดวยตนเองวาควรใชปยุ เคมีชนิดเม็ดที่มี
จําหนายทั่วไปหรือจะผสมปุยเคมีใชเอง เมื่อเปรียบเทียบราคา
การตัดแตงกิง่
การตัดแตงกิ่งที่ถูกวิธีชวยใหตนยางมีลําตนกลม ตรง เปลือกบริเวณที่กรีดไมมีปุมปม งายตอการ
กรีด ตนยางเจริญเติบโตไดดีขนึ้ ทรงพุมสมดุล โปรง และปองกันโรคจากเชื้อรา
ขอควรปฏิบัติในการตัดแตงกิ่ง
- ไมควรตัดแตงกิ่งในฤดูแลง
- ตัดแตงกิ่งแขนงในระดับต่ํากวา 2 เมตร เริ่มตั้งแตยางอายุประมาณ 1 ป
- ในสภาพทองที่แหงแลง ควรตัดแตงกิ่งแขนงในระดับต่ํากวา 1.7 เมตร
- ใชกรรไกรตัดใหชิดกับลําตน ไมควรใชมีดตัดหรือสับ
- อยาโนมตนลงมาเพื่อตัดกิ่ง เพราะทําใหเกิดอันตรายตอตนยาง เชน เปลือกแตก น้ํายางไหล
หรือตนหักได
- ควรทาสารเคมีปองกันโรคและแมลงที่รอยแผลตัดแตงกิ่งทุกครั้ง
การกําจัดวัชพืช
วัชพืชในสวนยางแบงออกเปนวัชพืชทั่วไปและหญาคา สามารถกําจัดไดหลายวิธี เชน การใชแรง
คนถาก การไถพรวน การปลูกพืชคลุมดิน และการใชสารเคมี
การใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืช อาจกอใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอมและเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น
แตเกษตรกรมักนิยมใช เนื่องจากประหยัดเวลาและแรงงาน

ชนิดวัชพืช
วัชพืชทั่วไป

หญาคา

สารเคมีกําจัดวัชพืชในสวนยาง
ชื่อสารเคมี
ชื่อการคา
ใชผสมน้ํา 50 ลิตร / ไร
1. พาราควอท
2. ไกลโฟเสท
3. ซัลโฟเสท
ใชผสมน้ํา 100 ลิตร / ไร
1. ไกลโฟเสท
2. อิมมาซาเพอร
3. ซัลโฟเสท

อัตรา
(มิลลิลิตร / ไร)

กรัมมอกโซน
ราวดอัพ
ทัชดาวน

400
200
200

ราวดอัพ
แอสซอลท
ทัชดาวน

750-1,000
600-800
750-1,000

การปลูกพืชคลุมดิน
การปลูกพืชคลุมดิน ในระยะแรกของการปลูกสรางสวนยาง ชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
ปองกันการพังทลายของดิน และชวยควบคุมวัชพืช เปนการชวยลดคาใชจายในการปราบวัชพืช
ประโยชนของพืชคลุมดิน
1. ควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช
2. ปองกันการชะลางหนาดินและชวยลดการพังทลายของดิน
3. ชวยลดอุณหภูมใิ นดินลงและชวยรักษาความชื้นในดิน
4. เพิ่มธาตุไนโตรเจนใหแกดิน
5. ลําตนและใบที่รวงจะเปลี่ยนเปนอินทรียวัตถุ
6. ลดการเกิดโรครากของตนยาง

พันธุพืชคลุมดิน
พืชคลุมดินที่เหมาะกับการปลูกในสวนยาง เปนพืชตระกูลถั่ว ไดแก
1. คาโลโปโกเนียม เปนพืชคลุมดินชนิดเถา เลื้อยไปตามผิวดิน ฝกมีขน ใบใหญ ดอกเล็ก สีน้ําเงิน
ออน เมล็ดเล็กแบนสีน้ําตาลออน เจริญเติบโต คลุมพื้นทีไ่ ดรวดเร็วมากจนแนนทึบคลุมดินไดหนา 30-60
ซม. ภายในเวลา 5-6 เดือน ออกดอกหลังจากปลูกประมาณ 3-5 เดือน เมื่อมีอายุ 18 เดือนไปแลวก็เริ่ม
ขึ้นไดดีในดินทุกชนิด ชอบฝนตกชุกแตไมชอบน้ําขัง ไมชอบรมเงา น้ําหนัก 1 กก. มีจํานวนเมล็ดประมาณ
68,400 เม็ด
2. เซนโตรซิมา เปนพืชคลุมดินชนิดเถา เลื้อยไปตามผิวดิน ชอบเลื้อยพันขึน้ ตนไม ดอกใหญ
สีมวงออน ใบเล็ก เมล็ดเล็ก แบน สีน้ําตาลอมเขียว มีลายกระ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ถั่วลาย เถาขึ้นไมสูทึบ
ในระยะแรก เจริญเติบโตชาแตตอไปจะขึ้นไดแนนและอยูไ ดนาน รากแทงลงในดินไดลึกแผออกขาง ๆ มาก
ชอบดินคอนขางดี ไมชอบน้ําขัง ขึ้นไดดีภายใตรมเงา น้ําหนัก 1 กก. มีจาํ นวนเมล็ดประมาณ 39,700 เมล็ด
3. เพอราเรีย เปนพืชคลุมดินชนิดเถา มีเถาใหญ ชอบเลื้อยพันตนไม มีขนมาก ใบใหญและหนา ดอก
สีมวง เมล็ดเล็กคอนขางกลม สีน้ําตาลแก เปลือกเมล็ดแข็ง งอกชา คลุมดินไดหนาทึบภายใน 5-6 เดือน กิน
ปุยมาก ไมคอยออกดอก ใหเมล็ดนอย คลุมดินไดดีเมื่ออายุ 2 ปไปแลว ควบคุมวัชพืชไดดี ทนรมเงา ชอบดิน
เหนียวโปรง น้ําหนัก 1 กก. มีจํานวนเมล็ดประมาณ 82,500 เมล็ด
4. ซีรูเลียม เปนพืชคลุมชนิดลําตนเถาเลื้อยแข็งแรง เห็นขนไมชัดเถาแกมีรากเปนปุมเล็ก ๆ สีขาว
เกือบทุกขอ ใบมีสีเขียวเขมเปนมันคอนขางหนาคลายใบโพธิ์ ดอกเปนชอสีมวง เริ่มสรางดอกในเดือน
ธันวาคม ลักษณะฝกแบนคอนขางเหลี่ยม ยาวประมาณ 5 ซม. สีน้ําตาลเขม มีเมล็ดฝกละ 2-9 เมล็ด
เมล็ดมีสีเขียวออนจนถึงน้ําตาล ผิวเรียบเปนมัน ทนตอสภาพแหงแลงไดดี การเจริญเติบโตในระยะแรกสู
วัชพืชไมได คลุมดินไดหนาทึบในปที่ 2 มีจํานวนเมล็ดประมาณ กก.ละ 28,000 เมล็ด
การปลูกพืชคลุมดิน
- ปลูกแบบหวาน หางจากแถวยาง 2 เมตร เหมาะกับสวนที่โลงเตียนและเตรียมพื้นที่อยางดี
- ปลูกแบบเปนแถว ปลูกหางกัน 2 เมตร 3 แถว เหมาะกับสวนที่ปลูกพืชแซมและสวนที่อยู
บนควนเขา
- ปลูกแบบเปนหลุม ระยะ 30 x 100 ซม. จํานวน 5 แถว เหมาะสําหรับสวนที่มีวัชพืชขึน้
บางแลวแตยังไมหนาแนน
การเตรียมเมล็ดพืชคลุม
- ผสมเมล็ดพืชคลุม คาโลโปโกเนียม : เซนโตรซิมา : เพอราเรีย อัตรา 5 : 4 : 1 หรือ 2 : 2 : 1
หรือ 1 : 1 : 1
- ใชเมล็ดพืชคลุมผสม อัตราไรละ 1 กก.
- แชเมล็ดในน้ําเย็นหรือน้ําอุน (น้ําเดือด : น้ําเย็น อัตรา 2 : 1) นาน 12 ชม.
- ผสมปุยหินฟอสเฟตในอัตราสวน 1.5 เทาของน้ําหนักเมล็ด คลุกเมล็ดพืชคลุมกอนปลูก
-

การบํารุงรักษาพืชคลุม
เพื่อใหพืชคลุมเจริญเติบโตคลุมพื้นที่ไดเร็ว และเพื่อเพิ่มปริมาณเศษซากพืชคลุม ควรใสปุย
หินฟอสเฟต (0-3-0, 25% Total ) บํารุงพืชคลุม ดังนี้
อายุพืชคลุม (เดือน)
กอนปลูก
2
5
9
ตอไปปละครั้ง

อัตราปุย (กก. / ไร)
1.5 เทาของน้ําหนักเมล็ด
15
30
30
30

วิธีการใส
คลุกเมล็ดพืชคลุม
หวานในแถวพืชคลุม
หวานในแถวพืชคลุม
หวานในบริเวณพืชคลุม
หวานในบริเวณพืชคลุม

หมายเหตุ : พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กก. / ไร
บทที่ 4 โรคและศัตรูพืชที่สําคัญของยางพารา
โรคตายยอด ( Die Back )
สาเหตุการเกิดโรค
1. เกิดจากเชื้อรา
2. เกิดจากปลูกในพื้นที่ที่สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต เชน ความอุดมสมบูรณของ
ธาตุอาหารมีนอย หรือมากเกินไป หรือมีสารพิษตกคางในดิน หรือปลูกในสภาพที่เหมาะสมแกการเกิดโรค
ลักษณะอาการของโรคทีเ่ กิด
กิ่งกาน หรือยอดแหงตายจากปลายกิ่ง หรือยอดเขาหาสวนโคนทีละนอยแลวลุกลามไปจนถึงโคน
ตน ในที่สุดตนยางจะยืนตนตาย ถาอาการรุนแรงตนยางจะแหงตายตลอดทั้งตน เปลือกลอนออกจากเนื้อไม
มีเสนใยและสปอรของเชื้อราสีดํา หรือเชื้อราสีขาว เกิดขึน้ บริเวณเปลือกดานใน นอกจากนี้มีแบคทีเรียและ
ไสเดือนฝอยอาศัยอยูทั่วไป ถาอาการไมรุนแรงตนยางมักแหงหรือตายเฉพาะกิ่งยอด สวนของลําตนหรือกิ่ง
กานที่ยังไมตายจะแตกแขนงออกมาใหม
ชวงเวลาและพื้นทีท่ ี่เชือ้ แพรระบาด
การแพรระบาดของโรคเปนไดตลอดปหากสภาพเหมาะสมตอการเกิดโรค โรคนี้มกั เกิดขึ้นมาก
หลังเกิดสภาวะแหงแลง หรือภายหลังเกิดโรคตาง ๆ ระบาดอยางรุนแรง หรือพบในสวนยางที่ปลูกในพืน้
ที่ดินทราย หรือบนพื้นที่ตามไหลเขาที่เปนโรคมักเกิดกับตนยางเล็กจนถึงยางที่เปดกรีดแลว
การปองกันกําจัด
1. หากเกิดจากการระบาดของโรค ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของโรคนัน้ ๆ และหมั่นบํารุงรักษาตนยาง
ใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ

2. หากเกิดจากสภาพสิ่งแวดลอม เชน กรณีที่สภาพดินเลวและแลงจัด ใหรดน้ําตามความจําเปน
แลวใชวัสดุคลุมโคนตนเพื่อชวยรักษาความชุมชืน้
3. การใชปยุ และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรปฏิบัตติ ามคําแนะนําอยางเครงครัด
4. กรณีทกี่ ิ่งหรือยอดแหงตายลงมา ใหตดั กิ่งหรือยอดทีต่ ายออก โดยใหตัดต่ํากวารอยแผลลงมา
ประมาณ 1-2 นิ้ว แลวทาสารเคมีปองกันเชื้อราที่รอยแผล
อาการเปลือกแหง
สาเหตุ
เกิดจากการกรีดเอาน้ํายางมากเกินไป ทําใหเนื้อเยื่อบริเวณเปลือกที่ถูกกรีดมีธาตุอาหารมาหลอเลี้ยง
ไมเพียงพอ จนทําใหเปลือกยางบริเวณนัน้ แหงตาย
ลักษณะอาการที่เกิด
อาการระยะแรก สังเกตไดจากการที่ความเขมขนของน้ํายางจางลงหลังการกรีดเปลือกยางจะแหง
เปนจุด ๆ อยูตามรอยกรีด ระยะตอมาเปลือกที่ยังไมไดกรีดจะแตกแยกเปนรอยและลอนออก ถากรีดตอไป
เปลือกยางจะแหงสนิทไมมีน้ํายางไหลออกมา
การปองกันรักษา
1. หยุดกรีดยางนั้นประมาณ 6-12 เดือน จึงทําการเปดกรีดหนาใหมทางดานตรงขาม หรือเปดกรีด
หนาสูง
2. อยากรีดยางหักโหม ควรกรีดยางตามคําแนะนํา
โรคใบรวงและฝกเนาจากเชือ้ ไฟทอปโทรา
( Phytophthora Leaf Fall and Pod Rot )
สาเหตุการเกิดโรค
เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคทีเ่ กิด
ใบยางรวงพรอมกานทั้งทีย่ ังมีสีเขียวสด มีรอยช้ําดําขนาดและรูปรางไมแนนอน อยูบริเวณกานใบ
กลางรอยช้ํามีหยดน้ํายางเกาะติดอยู เมื่อนําใบยางที่เปนโรคมาสะบัดเบา ๆ ใบยอยจะหลุดจากกานใบทันที
สวนใบที่ถูกเชื้อเขาทําลายที่ยังไมรว งจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองแกมสม แลวแหงคาตนกอนที่จะรวง ฝกยางที่ถูก
ทําลายเปลือกเปนรอยช้ําฉ่ําน้ํา ตอมาจะเนาดําคางอยูบนตนไมแตกและไมรว งหลนตามธรรมชาติ กรณีที่เกิด
กับตนยางออนเชื้อราจะเขาทําลายบริเวณยอดออนกอน ทําใหยอดเนา แลวจึงลุกลามเขาทําลายกานใบและ
แผนใบ ทําใหตนยางยืนตนตาย
ชวงเวลาและพื้นทีท่ ี่เชือ้ แพรระบาด
สวนใหญการแพรระบาดของโรคอยูในชวงระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม
โรคนี้มัก
ระบาดมากในสภาพอากาศเย็น ฝนตกชุกความชืน้ สูง หรือพื้นที่ที่อยูภายใตอิทธิพลลมมรสุม พบในภาคใต

ฝงตะวันตกบางพื้นทีใ่ นจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พัทลุง สงขลา นราธิวาส จันทบุรี และตราด
โรคนี้แพรกระจายโดยลมฝน และน้ําฝน มักเกิดกับตนยางเล็กจนถึงยางใหญ
การปองกันกําจัด
1. ไมควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อรา เชน ทุเรียน สม และพริกไทย แซมในสวนยาง
2. กําจัดวัชพืชและตัดแตงกิ่งในสวนยาง เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก เปนการลดความชื้นใน
สวนยาง
3. ตนยางออนอายุนอยกวา 2 ป ฉีดพนพุมใบยางดวยยาเอพรอน หรืออาลีเอท ในอัตรา 40 กรัม
ผสมน้ํา 20 ลิตร กอนฤดูกาลโรคระบาดทุก 7 วัน
4. ตนยางใหญ การใชสารเคมีปองกันไมคุมคาใชจาย จึงแนะนําใหหยุดกรีดยางระหวางที่เกิดโรค
ระบาด แลวใสปุยบํารุงตนยางใหสมบูรณ
โรคเสนดํา ( Black Stripe )
สาเหตุการเกิดโรค
เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคทีเ่ กิด
บริเวณเหนือรอยกรีดในระยะแรกเปลือกจะเปนรอยช้ํา
ตอมาจะเปลี่ยนเปนรอยบุมสีดําหรือสี
น้ําตาล ขยายขึ้นลงเปนเสนตามแนวยืนของลําตนเมื่อเฉือนเปลือกออกดูจะพบรอยบุมสีดํานัน้ เปนลายเสนดํา
บนเนื้อไมอาการขัน้ รุนแรงทําใหเปลือกของหนากรีดบริเวณที่เปนโรคปริ เนา มีน้ํายางไหลตลอดเวลา จน
เปลือกเนาหลุดไปในที่สุด เปลือกงอกใหมเสียหายกรีดซ้ําไมได อายุการใหผลผลิตลดลงเหลือ 8-16 ป ถา
การเขาทําลายของเชื้อไมรุนแรง เปลือกจะเปนปุมปม
ชวงเวลาและพื้นทีท่ ี่เชือ้ แพรระบาด
โรคนี้แพรระบาดมากในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม ระบาดในสวนยางที่เปดกรีดแลวใน
สภาพพื้นที่ที่อากาศมีความชื้นสูง ฝนตกชุกโดยเฉพาะพืน้ ที่ที่มีการระบาดของโรคใบรวงและฝก เน าอย าง
รุ น แรง พบทางภาคใต ฝงตะวั น ตกและตะวั น ออก ได แก ระนอง ภู เก็ต พังงา กระบี่
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปตตานี และนราธิวาส และในจังหวัดทาง
ภาคตะวันออก ไดแก ระยอง จันทบุรี และตราด เนื่องจากมีลมมรสมพัดผานและมีฝนตกชุกในพื้นที่ดังกลาว
การปองกันกําจัด
1. ไมควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อราเปนพืชรวมหรือแซมยาง เชน ทุเรียน มะพราว โกโก สม
มะละกอ พริกไทย และยาสูบ
2. ใชยาอาลีเอท อัตราการใช 5 กรัม ผสมน้ํา 1 ลิตร พนหรือทาหนากรีดยางทุก 2-4 วัน 6-8 ครั้ง
หรือใชยาเอพรอน อัตราการใช 14 กรัม ผสมน้ํา 1 ลิตร พนหรือทาหนากรีดยางทุก 7 วัน 4-8 ครั้ง

โรคเปลือกเนา ( Mouldy Rot )
สาเหตุการเกิดโรค
เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคทีเ่ กิด
เกิดเฉพาะบนหนากรีดเทานั้น อาการระยะแรก เปลือกเหนือรอยกรีด มีลักษณะฉ่ําน้ําเปนรอยช้ําสี
หมน ตอมากลายเปนรอยบุม ปรากฏเสนใยของเชื้อราสีขาวเทาขึ้นปกคลุมตรงรอยแผล เมื่ออาการรุนแรงขึ้น
เชื้อราจะขยายลุกลามเปนแถบขนานกับรอยกรีดยางอยางรวดเร็ว ทําใหเปลือกบริเวณดังกลาวเนาหลุดเปน
แองเหลือแตเนื้อไมสีดํา และไมสามารถกรีดซ้ําหนาเดิมไดอีก เมื่อเฉือนเปลือกบริเวณขางเคียงรอยแผลออก
ดู จะไมพบอาการเนาลุกลามออกไป ซึ่งตางจากโรคเสนดํา จะมีลายเสนดําขยายขึน้ ไปและลุกลามลงใตรอย
กรีด
ชวงเวลาและพื้นทีท่ ี่เชือ้ ระบาด
พบระบาดในสวนยางที่เปดกรีดแลวในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม โดยเฉพาะในพืน้ ที่ที่
อากาศมีความชุมชืน้ สูงและฝนตกชุก พบระบาดรุนแรงในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎรธานี โรคนี้แพร
ระบาดโดยลมและมีแมลงเปนพาหะ
การปองกันกําจัด
1. ไมควรปลูกพืชอาศัยเปนพืชรวมหรือพืชแซมยาง เชน กาแฟ โกโก มะมวง มะพราว และมันฝรั่ง
2. ตัดแตงกิ่งยาง กําจัดพืชในสวนใหโลงเตียนและอยาปลูกยางใหหนาแนนเกินไปเพื่อลดความชืน้
ในสวนยาง
3. เมื่อตนยางเปนโรคใหเฉือนหรือขูดเอาบริเวณที่เปนโรคออกแลวใชสารเคมี เชน เบนเลท ใน
อัตรา 20 กรัม ผสมน้ํา 1 ลิตร หรือเอพรอน ในอัตรา 14 กรัม ผสมน้ํา 1 ลิตร พนหรือทาหนากรีดยางทุก 7
วัน 4-8 ครั้ง
โรคราแปง หรือโรคใบที่เกิดจากเชื้อออยเดียม
( Powdery mildew or Oidium Leaf Disease )
สาเหตุการเกิดโรค
เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคทีเ่ กิด
ใบออนปลายใบจะบิดงอ มีสีดํา รวงหลนจากตน ในใบเพสลาดเห็นปุยเสนใยสีขาวเทาใตแผนใบ
เมื่อเจริญตอไปเห็นรอยแผลสีเหลืองซีด แลวเปลี่ยนเปนรอยไหมสีน้ําตาล ขนาดและรูปรางของแผลไม
แนนอน นอกจากนี้เชื้อยังเขาทําลายที่ดอกยาง โดยเชื้อราปกคลุมดอกกอนที่จะดําแลวรวง

ชวงเวลาและพื้นทีท่ ี่เชือ้ แพรระบาด
อยูในชวงตนยางผลิใบใหมตามธรรมชาติในระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน โรคนีร้ ะบาด
มากในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมกลางวันรอน กลางคืนเย็นและชื้น ตอนเชามีหมอก พบในพืน้ ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบางพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส สงขลา และฉะเชิงเทรา โรคนี้แพรกระจายโดยลม
และแมลงจําพวกไรที่ดดู กินน้ําเลี้ยงจากใบออน
การปองกันกําจัด
1. ปรับปุยยางใหมีธาตุไนโตรเจนมากขึน้ และใสในชวงที่ตนยางผลิใบออน เพื่อเรงใหใบยางแตก
ใบใหมและแกเร็ว ใหพน ระยะที่ออนแอตอการทําลายของเชื้อ
2. พนดวยผงกํามะถันอัตราไรละ 1.5-5 กิโลกรัม ทุก 5-7 วัน พนประมาณ 5-6 ครั้ง เพื่อปองกันการ
ระบาดของโรค
โรคใบไหมลาตินอเมริกัน ( South American Leaf Blight )
สาเหตุการเกิดโรค
เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคทีเ่ กิด
เชื้อราเขาทําลายใบยางหรือเนื้อเยื่อสวนตาง ๆ ในขณะที่ยังออน เชน ดอกยาง ฝก กิ่งออน ถาใบออน
อายุไมเกิน 1 สัปดาห รอยแผลเปนสีเทาดํา เห็นปุยสีเขียวมะกอกดานใตใบ ใบยางมวนและบิดยนแลวรวง
ในใบเพสลาดแผลจะลุกลามขึ้นดานบนใบ ใบยางจะหดยนเปลี่ยนเปนสีมวงและใบยอยรวงในใบแกพบ
กลุมสปอรสีดําบริเวณขอบแผลดานบนใบ ตอมาเนื้อเยื่อตรงแผลจะหลุดเกิดเปนชองโหวตามรอยแผล
การแพรระบาดของเชื้อ
เชื้อราติดไปกับสวนขยายพันธุยางพาราที่เปนโรค หรือสปอรปนเปอนมาจากพืชชนิดอื่นที่นํามา
จากแหลงที่มีโรค หรือสปอรปนเปอนมากับเสื้อผา สัมภาระ เครื่องมือการเกษตร ของผูที่เขาไปในสวนยางที่
เปนโรค โรคนีพ้ บในพื้นที่ปลูกยางเฉพาะกลุมประเทศแถบอเมริกากลาง อเมริกาใต และหมูเกาะคาริบเบียน
เขตระหวางเสนรุงที่ 24 องศาใตในประเทศบราซิล ถึง 18 องศาเหนือในประเทศเม็กซิโก โรคนี้ยังไมพบ
เกิดขึน้ ในประเทศไทย
การปองกันกําจัด
1. คัดเลือกพันธุยางที่มีความตานทานโรคสูงมาปลูก
2. เมื่อยางผลัดใบ ตองทําลายใบยางที่รวงลงพืน้ อยูเสมอ
3. ถาพบโรคที่นาสงสัยใหนําตัวอยางไปติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของทีใ่ กลที่สุด เชน สถานีทดลองยาง
ศูนยวิจัยยาง กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และกองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร

โรครากขาว ( White Root Disease )
สาเหตุการเกิดโรค
เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคทีเ่ กิด
พุมใบแสดงอาการใบเหลืองผิดปกติ 1-2 กิ่ง หรือทั้งตน ถาเปนยางเล็กใบจะเหี่ยวเฉา ขอบใบมวน
งอลงดานลางแลวรวง กอนที่จะยืนตนตาย บริเวณรากที่ถูกเชื้อเขาทําลาย มีรางแหเสนใยสีขาวแผคลุม
เกาะติดผิวราก เมื่อเสนใยอายุมากขึ้นจะกลายเปนเสนกลมนูนสีเหลืองซีด เนื้อไมของรากที่เปนโรคใหม ๆ
จะแข็งกระดางเปนสีน้ําตาลซีด ในระยะรุนแรงจะเปนสีขาวหรือสีครีม ถาอยูในที่ชนื้ แฉะจะออนนิ่ม บริเวณ
โคนตนหรือรากที่โผลพนดิน จะปรากฏดอกเห็ดขนาดไมแนนอน มีลักษณะเปนแผนแข็งครึ่งวงกลมแผน
เดียว หรือซอนกันเปนชัน้ ๆ ผิวดานบนเปนสีเหลืองสม โดยมีสีเขมและออนเรียงสลับกันเปนวง ผิวดานลาง
เปนสีสมแดงหรือสีน้ําตาลขอบดอกเห็ดมีสีขาว
ชวงเวลาและพื้นทีท่ ี่เชือ้ แพรระบาด
อยูในชวงฤดูฝนโดยเฉพาะเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม ระบาดรวดเร็ว เนื่องจากฝนตกชุก
ความชื้นสูง พบในพื้นที่ปลูกยางบนพื้นทีข่ องจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่
พังงา และ สุราษฎรธานี การแพรระบาดของโรคเกิดได 2 ทาง คือ โดยการสัมผัสของรากที่เปนโรคกับราก
ของตนที่สมบูรณ และสปอรจากดอกเห็ดปลิวตามลมไปตกลงบนรอยหักหรือหนาตัดของตอยาง เมื่อ
สภาพแวดลอมเหมาะสมสปอรจะงอกเจริญไปยังโคนตนและราก
การปองกันกําจัด
1. ปลูกยางในพื้นที่ปลอดโรค และควรเตรียมพื้นที่ปลูกใหปลอดโรค โดยการขุดทําลายตอยางเกา
ที่อาจจะเปนแหลงกอใหเกิดโรค
2. ในพื้นที่ที่มกี ารระบาดไมควรปลูกพืชอาศัยของโรค เชน สม โกโก กาแฟ มะพราว ไผ พริกขี้หนู
มะเขือเปราะ มันเทศ มันสําปะหลัง นอยหนา ลองกอง สะตอ จําปาดะ สะเดาเทียม ทัง ทุเรียน และเนียงนก
3. ใชกํามะถันในอัตราตนละ 240 กรัม ใสในหลุมปลูกกอนปลูกยางจะชวยปรับสภาพดิน ทําใหไม
เหมาะกับการเจริญของเชื้อ
4. เมื่อพบตนที่เปนโรคใหเฉือนสวนที่เปนโรคทิ้ง แลวทาสารเคมี เชน ทิลท 250 อีซี อัตรา 7.5 %
หลังจากนั้นขุดดินรอบโคนตนเปนรองกวาง และลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร ราดสารเคมี เชน ทิลท 250
อีซีในอัตราตนละ 30 ซีซี ผสมน้ํา 3 ลิตร หรือเบเรต 400 ในอัตราตนละ 10-15 กรัม ผสมน้ํา 3 ลิตร ลงใน
รองรอบ ๆ โคนตน โดยไมตองกลบดินทุก 6 เดือน
5. เก็บตนหรือรากไมที่เปนโรคเผาทําลายทิ้งใหหมด โดยเฉพาะเศษรากไมที่มีเสนใยสีขาวของเชื้อ
ราติดอยู เพื่อลดแหลงเชื้อ

ปลวก ( termites )
ลักษณะและการทําลาย
ปลวกมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่กินเนื้อไมที่ตายแลว ซึ่งไมเปนอันตรายตอตนยาง และชนิดกินเนื้อไมสด
ซึ่งจะกัดกินรากและภายในลําตนจนเปนโพรง ทําใหพุมใบยางมีสีเหลืองผิดปกติ ตนยางเสียหายถึงตายได
การปองกันกําจัด
ใชสารเคมีคลอเดนในอัตรา 125-175 กรัม ผสมน้ํา 20 ลิตร ราดรอบตนยางที่ถูกปลวกทําลายและ
ตนยางขางเคียงตนละ 1-2 ลิตร
หนอนทราย ( grub of cockchafers )
ลักษณะการทําลาย
หนอนทรายเปนตัวออนของดวงชนิดหนึ่ง รูปรางเหมือนตัวซี (C ) ขนาดลําตัวยาวประมาณ 3-5
เซนติเมตร สีขาว หนอนทรายกัดกินรากยางจนรากไมสามารถดูดหาอาหารเลี้ยงลําตนได ทําใหพุมใบยางมี
สีเหลืองผิดปกติ ตนยางตายเปนหยอม ๆ พบมากในแปลงตนกลายางที่ปลูกในดินทราย
การปองกันกําจัด
ใชวิธีเขตกรรมและวิธกี ล โดยปลูกพืชลอแมลง เชน ตะไคร มันเทศ และขาวโพด รอบตนกลายางที่
ปลูกใหม แมลงจะออกมาทําลายพืชลอหลังจากนั้นใหขุดพืชลอจับแมลงมาทําลาย หรือใชสารเคมี เอ็น
โดซัลแฟน+บีพีเอ็มซี (4.5% จี) ในอัตราไรละ 5 กิโลกรัม โรยรอบ ๆ ขางตนยางแลวกลบดิน หรือใชคลอ
เดนในอัตรา 40-80 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร ราดรอบตนยางที่ถูกหนอนทรายกัดกิน และตนยางขางเคียงตนละ
1-2 ลิตร
บทที่ 5 การปฏิบัติระยะตนยางใหผลผลิต
การกรีดยางที่ดีและถูกตอง ตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ไดแก พันธุยาง อายุตนยาง
ฤดูกาล การเปดกรีด วิธีการกรีด ระบบกรีด วิธีการใชสารเคมีเรงน้ํายาง และความชํานาญของคนกรีด การ
เลือกใชปจจัยที่สอดคลองเหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิตยางใหสูงขึ้น ถนอมตนยางใหสามารถกรีดได
ยาวนานขึ้น คุมคากับการลงทุนปลูกสรางสวนยาง
โดยทั่วไปตนยางเปดกรีดไดเมื่อประมาณ 7 ปครึ่ง และตนยางในสวนนัน้ ตองมีขนาดเปดกรีดได
มากกวารอยละ 70 ของยางทั้งหมด ( สําหรับตนติดตาทีร่ ะดับความสูง 150 เซนติเมตร เสนรอบวงลําตนตอง
ไมต่ํากวา 50 เซนติเมตร )
การกรีดยางตองยึดหลักที่วา เมื่อกรีดแลวตองไดน้ํายางมาก เปลือกเสียหายนอยที่สุด และสามารถ
กรีดไดนานประมาณ 25-30 ป

การเปดกรีด
การเปดกรีดยางใหใชไมแบบทาบกับลําตนแลวทํารอยตามแนวสังกะสีจากซายไปขวาใหไดความ
ยาวครึ่งหนึ่งของลําตน ลากตอลงมาตามขอบไมประมาณ 30 เซนติเมตร กรีดเอียงจากซายไปขวา ทํามุม 3035 องศากับแนวขนานพื้นดิน ใชมีดกรีดยางกรีดเบา ๆ เพื่อทําเปนรอยเปดกรีดใหลึกเกือบถึงเนื้อไมตามแนว
ที่ทํารอยไว
หนังจากเปดกรีดแลวใหทําทางไหลของน้ํายางลงมา 30 เซนติเมตร ตามรอยที่ทําไว ตอกลิ้นรองรับ
น้ํายาง ใชลวดรองรับถวยน้ํายางรัดรอบลําตนใตลิ้นรองรับน้ํายางประมาณ 10 เซนติเมตร แลวตั้งถวยน้ํายาง
ไวบนลวด
การกรีดยาง
การกรี ด ยางสามารถแบ ง ตามช ว งระยะเวลาการกรี ด และการใช ส ารเคมี เร ง น้ํา ยางได
4 ประเภท คือ
1. การกรีดในระยะ 3 ปแรก
2. การกรีดในระยะ 3 ปไปแลว
3. การกรีดเปลือกงอกใหม
4. การใชสารเคมีเรงน้ํายางกับเปลือกเดิมของยางบางพันธุ
ระบบกรีด
การกรีดยางในระยะ 3 ปแรก ซึ่งเปนชวงที่ยางกําลังเจริญเติบโต ไมควรกรีดหักโหมมากเกินไป
เพราะจะทําใหตน ยางชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลงในภายหลัง ระบบกรีดที่เหมาะสมควรเปน
ดังนี้
1. กรีดครึ่งตนวันเวนสองวัน ระบบนีใ้ ชกับยางทุกพันธุ โดยหยุดกรีดในฤดูผลัดใบและไมมกี าร
กรีดชดเชย
2. กรีดครึ่งตนวันเวนวัน ระบบนี้เหมาะกับยางพันธุทุก ยกเวนพันธุ RRIM 628, PB 28/59 และ
PB 5/63 ซึ่งเกิดโรคเปลือกแหงไดงายโดยตองหยุดกรีดในฤดูผลัดใบ และไมมีการกรีดชดเชย
3. กรีดครึ่งตนวันเวนสองวัน รวมกับการใชสารเคมีเรงน้ํายาง ความเขมขนรอยละ 2.5 เหมาะ
สําหรับยางพันธุที่ใหผลผลิตต่ําในระยะแรกของการกรีด โดยใชสารเคมีทาใตรอยกรีดที่ขูดเปลือกกวาง 2.5
เซนติเมตรปละ 2-3 ครั้ง ในปถัดไป หากผลผลิตเพิ่มขึ้นใหหยุดใชสารเคมี
การกรีดยางหลังจาก 3 ปไปแลว ตนยางจะทนทานตอการกรีดมากขึน้ ระบบการกรีดที่เหมาะสม
ชวงนี้คือ
1. กรีดครึ่งตนวันเวนสองวัน เหมาะสําหรับพันธุที่เปนโรคเปลือกแหงไดงาย สามารถกรีดชดเชย
ได
2. กรีดครึ่งตนวันเวนวัน ใชไดกับยางทุกพันธุ ยกเวนพันธุที่เปนโรคเปลือกแหงไดงาย และ
สามารถกรีดชดเชยไดเฉพาะทองที่ที่มีการกรีดนอยกวา 200 วัน

3. กรีดครึ่งตนวันเวนสองวัน รวมกับการใชสารเคมีเรงน้ํายางเหมาะสําหรับยางพันธุที่ใหผลผลิตต่ํา
และตอบสนองตอการใชสารเคมีไดดี ควรใชสารเคมีเพียงปละ 2-3 ครั้ง
การกรีดเปลือกงอกใหม เมื่อกลับไปกรีดยางในหนาที่เปลือกงอกใหม ควรใช 3 ระบบ คือ
1. กรีดครึ่งตนวันเวนวัน ใชไดกับยางทุกพันธุและกรีดชดเชยได
2. กรีดครึ่งตนวันเวนสองวัน ใชสําหรับยางพันธุที่เปนโรคเปลือกแหงไดงาย และสามารถกรีด
ชดเชยได
3. กรีดครึ่งตนวันเวนสามวัน หรือกรีดครึ่งตนวันเวนสองวัน รวมกับการใชสารเคมีเรงน้ํายาง และ
ไมควรทาติดตอกัน เพราะจะทําใหตน ยางทรุดโทรมมากเกินไป
ขอควรระวังในการกรีดยาง
1. มีดกรีดยางตองลับใหคมอยูเสมอ เพื่อใหสามารถกรีดเปลือกไดบาง ไมตองออกแรงมาก และ
หลีกเลี่ยงบาดแผลที่จะทําใหหนายางเสีย
2. กรีดเปลือกใหบาง ความสิ้นเปลืองเปลือกไมเกินเดือนละ 2.0-2.5 เซนติเมตร เพื่อใหกรีดไดนาน
ที่สุด
3. หยุดกรีดยางตนที่เปนโรคเปลือกแหงจนกวาจะหาย
4. หยุดกรีดเมื่อตนยางผลัดใบ
5. หยุดกรีดยางเมื่อตนยางเปนโรคหนายาง
6. อยากรีดลึกถึงเนื้อไม เพราะจะทําใหเปลือกที่งอกใหมเปนปุมปม
การเพิ่มวันกรีดยาง ( ตนหนา )
เนื่องจากแตละปมีจํานวนวันกรีดที่ตองสูญเสียไป จากสาเหตุฝนตกหยุดกรีดในชวงหนาแลง คน
กรีดหยุดงาน ฯลฯ ทําใหรายไดบางสวนหายไป แตสามารถเพิ่มวันกรีดที่เสียไปดวยวิธีดังนี้
1. การกรีดสาย เปนการกรีดยางหลังจากเวลากรีดปกติ ทดแทนเวลากรีดเดิม ซึ่งไมสามารถทําได
เนื่องจากหนากรีดเปยกจากฝนตก เวลาที่เหมาะสมคือชวงเวลาบาย หรือเวลาอื่นที่เหมาะสม แตไมควรเกิน
ชวงเวลา 11.00-13.00 น. เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวผลผลิตที่ไดจะนอยกวาปกติ
2. การกรีดชดเชย เปนการกรีดยางทดแทนวันกรีดที่สูญเสียไปในระหวางฤดูฝน หรือในทองที่ที่
ฝนตกมาก การกรีดชดเชยเปนการกรีดติดตอกันเปนวันที่ 2 หลังจากที่ฝนตกติดตอกันหลายวัน เหมาะ
สําหรับใชกับระบบกรีดวันเวนวัน และวันเวนสองวัน ทั้งนีเ้ พื่อรักษาระดับผลผลิตไว
บทที่ 6 การแปรรูปผลผลิต
น้ํายางสดจากสวน สามารถนําไปแปรรูปไดหลากชนิดทั้งในรูปน้าํ ยางขนและยางแหง ไดแก ยาง
แผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางเครพ ฯลฯ คุณภาพยางทีแ่ ปรรูปขึ้นกับวิธีการผลิต ราคายางในทองตลาดก็

แตกตางกันไปตามคุณภาพยาง หากเกษตรกรเจาของสวนยางผลิตยางที่มีคณ
ุ ภาพราคาที่เกษตรกรเจาของ
สวนยางไดรับจากการจําหนายยางก็จะดีตามไปดวย
การผลิตยางแผนคุณภาพดี
การผลิตยางแผนคุณภาพดีนั้น มีหลักการงาย ๆ คือ ทํายางใหสะอาดรีดแผนยางใหบาง ใชน้ําและ
น้ํากรดใหถูกสวน ซึ่งมีวิธีการและขัน้ ตอนการผลิต ดังนี้
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมน้ํายาง
เช็ดถวยยางใหสะอาดกอนรองรับน้ํายาง ทําความสะอาดถังเก็บน้ํายางกอนใชทุกครั้ง ไมควรใสขี้
ยางและเศษไมลงในถังเก็บน้ํายาง จะทําใหยางสกปรก จับตัวเปนกอนเร็ว กรองน้ํายางไดยาก
ขั้นตอนการทําความสะอาดเครื่องมือ
ตองทําความสะอาดเครื่องมือทํายางแผนทุกชนิดกอนและหลังการใชงานแลว
เนื่องจากความ
สะอาดเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการผลิตยางแผนคุณภาพดี เครื่องมือทํายางแผนควรใหเปยกน้ําทุกครั้งกอนใช
เพื่อความสะดวกในการทําความสะอาดหลังใชงานเสร็จ
เครื่องมือที่จําเปนในการทํายางแผน
- เครื่องกรองลวด เบอร 40 และ 60
- ตะกง
- ถังสําหรับใสน้ําและน้ํายาง
- โตะนวดยาง
- เครื่องรีดชนิดเรียบและชนิดดอก
- โรงเรือนหรือเพิงอยางงาย ๆ
- กระปองตวงน้ํายางและน้ํา
- ใบพายสําหรับกวนน้ํายาง
- ภาชนะผสมน้ํากรด
ขั้นตอนการกรองน้ํายาง
กรองน้ํายางดวยเครื่องกรองลวด เบอร 40 และ 60 เพื่อเอาสิ่งสกปรกออก โดยวางเครื่องกรอง
ซอนกัน 2 ชั้น เบอร 40 ไวขางบน และเบอร 60 ไวขางลาง
ขั้นตอนการตวงน้ํายางใสตะกง
ตวงน้ํายางทีก่ รองเรียบรอยแลวใสในตะกงที่สะอาด ตะกงละ 3 ลิตร
ขั้นตอนการผสมน้ํากับน้ํายาง
เติมน้ําสะอาดลงในตะกงทีใ่ สน้ํายางไวแลวตะกงละ 2 ลิตร จะไดอัตราสวนผสมระหวางน้ํายางกับ
น้ําในอัตราสวน 3 : 2 สวน ( อัตราสวนผสมอาจเปลี่ยนแปลงได ถาหากน้ํายางเจือจางบางแลว เชน กรณีฝน
ตกขณะเก็บน้ํายาง )
ขั้นตอนการเลือกใชน้ํากรดและการผสมน้ํากรด

เพื่อใหยางแข็งตัวและไดยางแผนคุณภาพดี ตรงตามความตองการของผูซื้อ ควรเลือกใชกรดฟอรมิ
กชนิดความเขมขนรอยละ 90 ซึ่งมีขอดีคือ
- ยางแผนแข็งตัวสม่ําเสมอ หากทําใหเจือจางดวยน้ําสะอาดในอัตราสวนที่ถูกตอง
- สามารถระเหยไดไมตกคางในแผนยาง และไมทําใหแผนยางเหนียวเหนอะ
- คุณสมบัติและความยืดหยุนของแผนยางคงเดิม
- ไมทําใหโรงเรือนและแผนยางมีกลิ่นเหม็น
- ยืดอายุการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณผลิตยางแผน
การผสมกรดฟอรมิกเพื่อใหยางแข็งตัวในเวลา 30-45 นาที ใชกรดฟอรมิก 2 ชอนแกงใสลงใน
น้ําสะอาด 3 กระปองนมขนหวาน ซึ่งใสในภาชนะกระเบื้องเคลือบหรือพลาสติก แลวกวนใหเขากัน
ขั้นตอนการใชน้ํากรดผสมน้ํายาง
ใชใบพายกวนน้ํายางในตะกง 2-3 เที่ยว จึงตวงน้ํากรดที่ผสมแลว 1 กระปองนมขนหวาน เทลง
ในน้ํายางใหทั่วตะกง ขณะที่เทน้ํากรดใชใบพายกวนน้ํายางไปมาประมาณ 6 เที่ยว (กรดฟอรมิก
ชนิดความเขมขน 90 เปอรเซ็นต 1 ลิตร ทําแผนยางไดประมาณ 90-100 แผน )
ขั้นตอนการกวาดฟองน้ํายาง
ขณะกวนน้ํายางจะมีฟองเกิดขึ้น ใชใบพายกวาดฟองออกจากตะกงใหหมด เก็บรวบรวมใส
ภาชนะเพื่อขายเปนเศษยาง ถาไมกวาดฟองน้ํายางออก เมื่อนํายางแผนไปรมควันจะทําใหเห็นเปนรอยจุด
อากาศในแผนยาง ยางที่ไดคุณภาพมักต่ํากวาทีค่ วรจะเปน
ขั้นตอนการใชวัตถุปดตะกง
ควรใชแผนสังกะสี หรือวัสดุอื่นปดตะกงเพื่อปองกันไมใหฝุนละออง หรือสิ่งสกปรกตกลงไปใน
น้ํายางที่กําลังจะจับตัว ทิ้งไวประมาณ 30-45 นาที
ขั้นตอนการนวดแผนยาง
เมื่อยางจับตัวแลว กอนนําไปนวดควรใชน้ําสะอาดหลอใสทุกตะกงเพื่อความสะดวกในการเทแทง
ยางออกจากตะกง การนวดยางควรนวดแผนยางบนโตะทีส่ ะดวก ซึ่งปูดวยอะลูมิเนียมหรือสังกะสี นวดดวย
มือหรือไมกลม นวดยางใหหนาประมาณ 1 ซม.
ขั้นตอนการรีดแผนยางดวยเครือ่ งรีดเรียบ
นําแผนยางที่นวดแลวเขาเครื่องรีดเรียบ 3-4 ครั้ง โดยใหแผนยางบางประมาณ 3-4 มิลลิเมตร
ขั้นตอนการรีดแผนยางดวยเครือ่ งรีดดอก
หลังจากนําแผนยางเขาเครื่องรีดเรียบแลว ก็นําแผนยางเขาเครื่องรีดดอก เพื่อชวยใหแผนยางแหง
เร็วขึ้น เพื่อนําไปรมควัน
ขั้นตอนการลางแผนยาง
แผนยางที่รีดดอกแลว ควรลางดวยน้ําสะอาดเพื่อลางน้ํากรดและสิ่งสกปรกที่ตดิ อยูตามผิวของแผน
ยางออกใหหมด

ขั้นตอนการผึง่ แผนยาง
ควรนํามาผึ่งไวในรม ไมควรนําไปผึ่งหรือตากไวกลางแดด เพราะจะทําใหยางแผนเสื่อมคุณภาพได
งาย
ขั้นตอนการเก็บยางแผนเพื่อรอจําหนาย
หลังจากผึ่งยางแผนไวประมาณ 6 ชัว่ โมง ก็เก็บรวบรวมยางแผน โดยพาดไวบนราวในโรงเรือนเพื่อ
รอจําหนาย
ลักษณะของยางแผนคุณภาพดี
แผนยางสะอาด ไมมีรอยคราบน้ํากรดหรือเหนียวเยิ้ม เมื่อยกสองดูตองไมมีสิ่งสกปรกหรือ
จุดดางดําในเนื้อยางและไมมีฟองอากาศ
- แผน บาง ความหนาของแผน เฉลี่ย 2.8-3.2 มิลลิเมตร แผน ยางเปน รูปสี่เหลี่ย มผืน ผา
กวาง 40-45 ซม. ยาว 80-85 ซม.
- เนื้อยางแหงใส สีของแผนยางสม่ําเสมอ สีเดียวกันตลอดแผน
- แผนยางมีลายดอกนูนชัด มีความยืดหยุน
มาตรฐานคุณภาพของยางแผนดิบ
ยางแผนดิบคุณภาพ 1
- แผนยางมีความสะอาดและปราศจากฟองอากาศตลอดแผน
- มีความชื้นในแผนยางไมเกิน 1.5 เปอรเซ็นต
- มีความยืดหยุน ดี และมีลายดอกเดนชัดตลอดแผน
- บาง มีความหนาของแผนไมเกิน 3 มิลลิเมตร
- เนื้อยางแหงใส มีสีสวยสม่ําเสมอตลอดแผน สีเหลืองทอง เหลืองออน
- น้ําหนักเฉลี่ยตอแผน 800-1,200 กรัม
- แผนยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 38-46 ซม. ยาว 80-90 ซม.
ยางแผนดิบคุณภาพ 2
- แผนยางมีความสะอาดตลอดแผน หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยูในแผนยางได
บางเล็กนอย
- มีความชื้นในแผนยางไมเกิน 2 เปอรเซ็นต
- ความยืดหยุน ดี มีลายดอกเดนชัด
- บาง มีความหนาของแผนยางไมเกิน 4 มิลลิเมตร
- เนื้อยางแหงมีสีสม่ําเสมอตลอดแผน ลักษณะสีคอนขางคล้าํ หรืออาจมีรอยดางดําไดบาง
เล็กนอย

- น้ําหนักเฉลี่ยตอแผน 1,000-1,200 กรัม
- แผนยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 38-46 ซม. ยาว 80-90 ซม.
ยางแผนดิบคุณภาพ 3
- แผนยางมีความสะอาด หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยูในแผนยางไดบางเล็กนอย
- มีความชื้นในแผนยางไมเกิน 3 เปอรเซ็นต
- มีความยืดหยุน ดี และมีลายดอกเดนชัด
- แผนยางคอนขางหนา ความหนาของแผนยางไมเกิน 4 มิลลิเมตร
- เนื้อยางแหงมีสีคล้ําคอนขางทึบ ไมโปรงใสเทาที่ควร
- น้ําหนักเฉลี่ยตอแผนไมเกิน 1,500 กรัม
- แผนยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 38-46 ซม. ยาว 80-90 ซม.
ยางแผนดิบคุณภาพ 4
- แผนยางมีความสะอาดหรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยูในแผนยางไดบาง
- มีความชื้นในแผนยางไมเกิน 4.5 เปอรเซ็นต
- มีความยืดหยุน ดี มีลายดอกเดนชัด
- แผนยางหนา มีความหนาของแผนยางไมเกิน 4 มิลลิเมตร
- เนื้อยางแหงมีสีทึบไมโปรงใส
- มีน้ําหนักเฉลี่ยตอแผนไมเกิน 1,500 กรัม
- แผนยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 38-46 ซม. ยาว 80-90 ซม.
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