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กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
(ขององค์ความรู้) 

ข้อแนะน า/เอกสารอ้างอิง/คู่มือต่างๆ  
ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงานในกิจกรรม
นั้น เช่น พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที.่..มาตรา...วรรค....
บรรทัดที่....) /ข้อพึงระวัง (ถ้ามี) 

๑. ความส าคัญของการกรีดยาง 
    การกรีดยาง เป็นหัวใจส าคัญของการประกอบอาชีพการท าสวน
ยาง เพราะเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีมีสํวนส าคัญยิ่งตํอความอยูํรอด
และความสมบูรณ์แข็งแรงของต๎นยางพารา รวมท้ังความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา และความค๎ุมคําในทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรชาวสวนยางด๎วย เทคนิควิธีการกรีดยาง จึง
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะสํงผลกระทบถึงความส าเร็จของการประกอบ
อาชีพการท าสวนยาง ถ๎ากรีดยางดี ถูกต๎อง จะได๎รับน้ ายางมาก
สม่ าเสมอติดตํอกันเป็นระยะเวลานานไมํน๎อยกวํา ๒๕ ปี ต๎น
ยางพาราสมบูรณ์ แข็งแรง ไมํเป็นโรคหน๎ายางหรือเป็นโรคเพียง
เล็กน๎อยเทํานั้น แตํถ๎ากรีดยางไมํถูกต๎องจะได๎รับน้ ายางมากเฉพาะ
ชํวงแรกหรือชํวงท่ีกรีดเปลือกเดิมของต๎นยาง ชํวงตํอๆไปจะไมํได๎น้ า
ยางเลย หรือได๎รับเพียงเล็กน๎อย ระยะเวลาท่ีต๎นยางให๎ผลผลิตจะ
ส้ันไมํเกิน ๑๕ ปี และต๎นยางแคระแกรน เป็นโรคหน๎ายางมาก 
๒. วัตถุประสงค์ของการกรีดยาง 
     ๑. กรีดให๎ได๎น้ ายางมากท่ีสุด 
     ๒. ต๎นยางเสียหายน๎อยท่ีสุด 
     ๓. กรีดได๎นานท่ีสุด 
     ๔. เสียคําใช๎จํายในการกรีดยางน๎อยท่ีสุด 
๓. ส่วนประกอบของล าต้นยางพารา เฉพาะสํวนท่ีเป็นล าต๎นของ
ยางพารา มีสํวนประกอบส าคัญๆ ดังนี้     
      ๑. เนื้อไม๎ (Wood) แบํงเป็น ๒ สํวน คือ สํวนท่ีเป็นเนื้อไม๎แข็ง 
(Pith) และสํวนท่ีเป็นเนื้อไม๎ (Wood)  
      ๒. เย่ือเจริญ (Cambium) เป็นเย่ือบางๆอยูํโดยรอบเนื้อไม๎ มี

ข้อแนะน า  

- สามารถติดตํอสอบถามเพิ่มเติมได๎ท่ี 
086-1438053 
เอกสารอ้างอิง 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร
การกรีดยางพารา ศูนย์สํงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง           
กรมสํงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 
คู่มือต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมนั้น เช่น พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่...
มาตรา...วรรค....บรรทัดที่....)  
 

ข้อพึงระวัง (ถ้ามี) 



หน๎าท่ีสร๎างความเจริญเติบโตให๎กับต๎นยาง 
      ๓. เปลือกไม๎ (Bark) อยูํถัดจากเยื่อเจริญออกมาด๎านนอกสุด 
ทํอน้ ายางจะอยูํในสํวนท่ีเป็นเปลือกไม๎นี้ โดยอยูํในสํวนของเปลือก
ด๎านในท่ีติดกับเยื่อเจริญมากท่ีสุด  
๔. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรีดยาง 
    - ไม๎แบบส าหรับเปิดกรีด  
    - ลวดพยุงถ๎วยน้ ายาง 
    - ถ๎วยน้ ายาง     
    - รางหรือล้ิน 
    - สี ชอล์ก ตะปู หรือถําน  
    - เชือก 
    - มีดกรีดยาง 
๕. การเปิดกรีดยาง 
กํอนเปิดกรีดยาง เกษตรกรชาวสวนยาง จะต๎องพิจารณาถึงปัจจัย  
ท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
    ๑. ขนาดของต๎นยาง ต๎นยางท่ีจะเปิดกรีดได๎ ต๎องมีขนาดเส๎นรอบ
ต๎น ซึ่งวัดตรงบริเวณท่ีสูงจากพื้นดิน ๑๕๐ เซนติเมตร ไมํน๎อยกวํา 
๕๐ เซนติเมตร สวนยางท่ีจะเปิดกรีดได๎ต๎องมีจ านวนต๎นยางท่ีได๎
ขนาดเปิดกรีด ไมํน๎อยกวําครึ่งหนึ่งของต๎นยางท้ังสวน 
    ๒. ฤดูกาลท่ีจะเปิดกรีด การเปิดกรีดยางครั้งแรกส าหรับต๎นยาง
ท่ีเริ่มเปิดกรีดใหมํ ฤดูกาลท่ีเหมาะสม คือชํวงต๎นฤดูหนาว หลังจาก
ฝนหมดแล๎ว เพราะการเปิดกรีดในชํวงนี้จะชํวยป้องกันไมํให๎ต๎นยาง
เป็นโรคหน๎ากรีดได๎เป็นอยํางดี 
    ๓. อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการเปิดกรีด จะต๎องเตรียมไว๎ให๎พร๎อม 
    ๔. คนกรีดยาง ไมํวําจะเป็นเกษตรกร เจ๎าของสวนยางเอง หรือ
คนรับจ๎างกรีดยาง จะต๎องมีฝีมือในการกรีดยางดีพอ  
ในการเปิดกรีดยางตามปกติ จะเปิดกรีดท่ีระดับความสูงจากพื้นดิน 
๑๕๐ เซนติเมตร แตํถ๎าเปิดกรีดต่ ากวําระดับ ๑๕๐ เซนติเมตร จะ
ได๎น้ ายางเพิ่มข้ึน และคนกรีดสามารถกรีดยางได๎ถนัดขึ้นด๎วย ทาง
วิชาการจึงแนะน าให๎เปิดกรีดยางได๎ต้ังแตํระดับ ๕๐ เซนติเมตร ๗๕ 
เซนติเมตร ๑๐๐ เซนติเมตร ๑๒๕ เซนติเมตร หรือ ๑๕๐ 
เซนติเมตร จากพื้นดิน 
     การกรีดยาง ควรกรีดให๎ใกล๎เย่ือเจริญมากท่ีสุด (หํางจากเยื่อ
เจริญประมาณ ๑ มิลิเมตร) เพื่อจะได๎ตัดทํอน้ ายามาก ควรกรีดยาง
เมื่อสวํางแล๎วจะชํวยให๎เห็นหน๎ากรีดชัดเจนขึ้น และไมํควรกรีด
เปลือกหนาเกินไปโดยเฉพาะอยํางยิ่งใน ๑ เดือน ไมํควรส้ินเปลือง
เปลือกเกิน ๒.๕ เซนติเมตร ปกติคนกรีดยาง ๑ คน จะกรีดยางได๎



ประมาณ ๕๐๐ ต๎นตํอวัน 
๖. ระบบกรีดยาง 
    ยางพันธุ์ดีทุกพันธุ์ ควรกรีดครึ่งต๎น วันเว๎นวนั อนุโลมให๎ใช๎ระบบ
กรีดครึ่งต๎น สองวันเว๎นวนั หรือ ๑ ใน ๓ ของเส๎นรอบต๎น สองวัน
เว๎นวัน แตํใน ๑ เดืนอ ต๎องกรีดไมํเกิน ๒๐ วัน หรอื ๑ ปี ไมํความ
กรีดเกิน ๑๖๐ วัน  
๗. ขั้นตอนการฝึกกรีดยาง  
    ๑. กระตุกมือ สลับเท๎า 
    ๒. กรีดอยําให๎ถึงเนื้อไม๎ 
    ๓. รักษามุมกรีด ๓๐ องศา  
    ๔. กรีดให๎หน๎ายางเรียบ 
    ๕. กรีดให๎ถึงทํอน้ ายาง 
    ๖. จ านวนครั้งกรีด ๑ ครั้งกรีด ส้ินเปลืองเปลือกยางประมาณ 
๒.๕ มิลลิลิตร ใน ๑ เดือน จ านวน ครั้งกรีด ๑๕-๑๘ ครั้งกรีด 
ส้ินเปลืองเปลือกยางประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร 
๘. ขั้นตอนการเปิดกรีด  
    ๑. วางแผนการเปิดกรีด เพื่อให๎หน๎ายางท่ีจะท าการเปิดกรีดใน
แถวหน๎าเดียวกันอยูํในทิศทางเดียวกัน ถ๎าเป็นไปได๎หน๎ายางท่ีท า
การเปิดกรีดควรอยูํในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เส๎นหน๎าและ
อุปกรณ์ตํางๆ ควรอยูํในแถวยาง  
    ๒. เตรียมไม๎แบบและอุปกรณ์ส าหรับเปิดกรีดให๎พร๎อม  
    ๓. วัดขนาดต๎นยางในสวน พร๎อมท าเครื่องหมายรอยกรีดต๎นท่ีได๎
ขนาดไว๎ทุกต๎น  
    ๔. ท าการเปิดกรีดต๎นยาง โดยเปิดกรีดต๎นยางทุกต๎นพร๎อมกันท้ัง
สวน 
    ๕. รอยเปิดกรีดท่ีดี คือ รอยกรีดครึ่งต๎น เอียงท ามุม ๓๐ องศา 
กับแนวระดับ พร๎อมการติดล้ินและวางถ๎วยท่ีเหมาะสม โดยติดล้ิน
ให๎หํางจากจุดต่ าสุดของรอยกรีดประมาณ ๒๕ เซนติเมตร และวาง
ถ๎วยหํางจากล้ินประมาณ ๑๐ เซนติเมตร  
การกรีดยาง  
    การกรีดยาง ควรกรีดโดยวิธีกระตุกมือ หรือการซอย เพราะเป็น
วิธีการกรีดท่ีดี กรีดเปลือกได๎บาง ควบคุมการกรีดงําย ท าให๎กรีดได๎
เร็ว ถึงแม๎จะกรีดบาดเนื้อไม๎ก็จะเป็นแผลเล็กๆ เกษตรกรชาวสวน
ยางไมํควรกรีดถี่ ยังท าให๎จ านวนต๎นยางแสดงอาการเปลือกแห๎งสูง 
มีผลตํอผลผลิตรวมในระยะยาว ท าให๎อายุการกรีดส้ันลง แทนท่ีจะ
กรีดได๎นาน ๒๕-๓๐ ปี ต๎องโคํนยางเร็วขึ้น ท าให๎ผลผลิตยางและ
ปริมาณไม๎ลดน๎อยลง เกษตรกรควรกรีดยางให๎ถูกต๎อง โดยเปิดกรีด



เมื่อวัดเส๎นรอบต๎นยางได๎อยํางน๎อย ๕๐ เซนติเมตร ท่ีระดับความสูง 
๑๕๐ เซนติเมตรจากพื้นดิน ไมํน๎อยกวําครึ่งหนึง่ของต๎นยางท้ังสวน
ท้ังหมด หรือจ านวนต๎นยาง ท่ีมีขนาด ๔๕ เซนติเมตร ท่ีความสูง 
๑๕๐ เซนติเมตร มากกวําร๎อยละ ๘๐ ของจ านวนต๎นยางท้ังหมด 
และควรกรีดตามระบบท่ีแนะน า ดังนี้  

๑. กรีดครึ่งล าต๎น วันเว๎นสองวัน เหมาะสมกับพันธุ์ยางท่ัวไป 
โดยเฉพาะพันธุ์ยางอํอนแอตํออาการเปลือกแห๎ง 

๒. กรีดครึ่งล าต๎น วันเว๎นวัน เหมาะกับพันธุ์ยางท่ัวไป 
๓. กรีดครึ่งล าต๎น สองวันเว๎นหนึ่งวนั เหมาะสมส าหรับเปลือก

งอกใหมํ หรือสวนยางขนาดเล็กกวํา ๑๐ ไรํ ไมํควรกรีด
เกิน ๑๖๐ วันตํอป ีและไมํควรใช๎กับพันธุ์ยางท่ีอํอนแอตํอ
อาการเปลือกแห๎ง 

๔. กรีดหนึ่งในสามของล าต๎น สองวันเว๎นหนึ่งวนั ใช๎กับยาง
เปลือกงอกใหมํหรือสวนยางท่ีมีขนาดเล็กกวํา ๑๐ ไรํ ไมํ
ควรกรีดเกิน ๑๖๐ วันตํอปี และไมํควรใช๎กับพันธุ์ยางท่ี
อํอนแอตํออาการเปลือกแห๎ง 

๕. ไมํแนะน าให๎ใช๎สารเคมีเรํงน้ ายาง เพราะจะท าให๎ต๎นยางมี
อาการโรคเปลือกแห๎งเร็วขึ้น นอกจากสวนยางกํอนโคํน 
๒-๓ ปี พันธุ์ยางท่ีอํอนแอตํออาการเปลือกแห๎ง ได๎แกํ 
พันธุ์ BPM ๒๔ PB ๒๓๕ PB ๒๕๕ PB ๒๖๐ และพันธุ์
RRIC ๑๑๐  

การกรีดยางท่ีถูกต๎องตามค าแนะน าจะท าให๎การกรีดยางได๎ผลผลิต
มากอยํางสม่ าเสมอ และยาวนาน  
มีดกรีดยาง เป็นอุปกรณ์ส าคัญท่ีสุดท่ีจะใช๎ในการกรีดยาง ลักษณะ
ของมีดกรีดยาง แบํงออกเป็น ๒ สํวน คือ 
1. ด๎ามมีด ท าด๎วยไม๎ หรือเหล็ก ยาวประมาณ ๑๕-๒๐ เซนติเมตร 
๒. ตัวมีด ท าด๎วยเหล็กอยํางดี ยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร 
ลักษณะตัวมีด จะเป็นเส๎นตรงไปจากด๎ามแล๎วคํอยๆ โค๎งลงไป
ทางด๎านปลายมีด สํวนปลายสุดของมีดจะพับเข๎าหาตัวมีด ท าให๎เกิด
เป็นคลองมีด 
ขนาดของมีดกรีดยาง 
   มีดกรีดยาง มีหลายขนาดแบํงได๎เป็น ๒ ลักษณะ 

๑. แบํงตามความเล็ก-ใหญํของมีด สามารถแบํงออกได๎เป็น  
๔ ขนาด คือ  
          เบอร์ ๑ มีขนาดใหญํท่ีสุด เหมาะสมส าหรับกรีดยางแกํท่ีมี
อายุมากๆ ใกล๎โคํนมีเปลือกหนามาก  
          เบอร์ ๒ (กลางใหญํ) มีขนาดเล็กกวํามีดเบอร์ ๑ แตํมีขนาด



ใหญํกวํามีดเบอร์ ๓ เหมาะส าหรับกรีดยางหน๎าท่ี ๒ หรือยางเปลือก
งอกใหมํท่ีมีเปลือกหนาพอสมควร 
          เบอร์ ๓ (กลางเล็ก) มีขนาดเล็กกวํามีดเบอร์ ๒ แตํมีขนาด
ใหญํกวํามีดเบอร์ ๔ เหมาะส าหรับใช๎เปิดกรีดยาง และกรีดยางใน
ชํวงแรกๆ ของการกรีดในขณะท่ีเปลือกยางยังหนาไมํมากนัก      
           เบอร์ ๔ มีขนาดเล็กท่ีสุด เหมาะส าหรับกรีดยางท่ีมีเปลือก
บางเป็นพิเศษ โดยฌฉพาะอยํางยิ่งยางท่ีเจริญเติบโตไมํคํอยดี 
เนื่องจากเจ๎าของสวนขาดการบ ารุง และเหมาะส าหรับเกษตรกร
ชาวสวนยางท่ีไมํถนัดท่ีจะใช๎มีดกรีดยางขนาดใหญํหรือมีน้ าหนัก
มาก เกษตรกรชาวสวนยางสํวนใหญํจะนิยมใช๎มีดเบอร์ ๒ และ 
เบอร์ ๓ กันมาก  
     ๒. แบํงตามขนาดของคลองมีด สามารถแบํงออกเป็น ๓ ขนาด 
คือ มีดคลองใหญํ ได๎แกํ มีดท่ีแตํงเดือยจนแหลมมนเหมือนเล็บมือ 
ท าให๎คลองมีดขนาดใหญํ เหมาะส าหรับต๎นยางท่ีมีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป 
ท่ีมีเปลือกหนา มีดคลองปานกลาง ได๎แกํ มีดท่ีแตํงเดือยจนแหลม
มนเหมือนนิ้วมือ ขนาดของคลองมีดปานกลาง เหมาะสมส าหรับต๎น
ยางท่ีมีอายุ ๑๐ ปี ขึ้นไป ท่ีมีเปลือกหนาปานกลาง มีดคลองเล็ก 
ได๎แกํ มีดท่ีแตํงเดือยจนเล็กแหลม ท าให๎ขนาดของคลองมีดมีขนาด
เล็ก เหมาะสมส าหรับต๎นยางท่ีเพิ่งเปิดกรีดใหมํ ท่ีมีเปลือกบาง 
วิธีการเลือกซ้ือมีดกรีดยาง และหินลับมีดกรีดยาง 
  การเลือกซื้อมีดกรีดยาง สามารถท าได๎โดย 

๑. เลือกซื้อเฉพาะมีดกรีดยางท่ีท าด๎วยเหล็กเหนียวผสม
เหล็กกล๎า เพราะจะได๎มีดกรีดยางท่ีมีความคม และทนทาน
มากกวํามีดกรีดยางท่ีท าจากเหล็กกล๎าอยํางเดียวหรือเหล็ก
เหนียวอยํางเดียว วิธีสังเกตมีดท่ีท าด๎วยเหล็กกล๎าผสม
เหล็กเหนียว ให๎ใช๎เหรีญบาทเคาะดูท่ีหูมีด ถ๎าเสียงดัง
กังวานโดยท่ีไมํมีเสียงสะท๎อนเหมือนระฆังแสดงวําดีให๎
เลือกซื้อได๎ มีดท่ีเคาะแล๎วเสียงดังกังวาน และมีเสียง
สะท๎อนเหมือนเสียงระฆัง แสดงวําเป็นมีดท่ีท าจาก
เหล็กกล๎า แฃะมีดท่ีเคาะแล๎วเสียงดังทึบๆ ไมํกังวานแสดง
วําเป็นมีดท่ีท าจากเหล็กเหนียว 

๒. เป็นมีดท่ีสมบูรณ์ ไมํมีรอยสึก ร๎าว หรือแตก 
๓. แนวสันคลองมีดหักแหลมเป็นเส๎นตรง ไมํบิดเบ้ียว 
๔. หูมีด และตัวมีด ท ามุมกัน ๖๐ องศา 

  การเลือกซื้อหินลับมีดกรีดยาง สามารถท าได๎โดย 
๑. เลือกซื้อหินท่ีมีเนื้อแนํน และจับคมมีด 
๒. หินลับมีดกรีดยางท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งหินชนิด



หยาบ เมื่อน าไปแชํน้ านานประมาณ ๑๕ นาที แล๎วใช๎เหล็ก
ขูดดู ถ๎าขูดไมํออก แสดงวําหินก๎อนนั้นคุณภาพดี แตํถ๎าขูด
หินออกโดยงําย แสดงวําหินก๎อนนั้นคุณภาพไมํดี 

๓. หินลับมีดท่ีลับมีดได๎คมดี ถ๎าใช๎น้ าแตะท่ีตัวหิน น้ าจะซึมได๎
อยํางรวดเร็ว 

๔. หินละเอียด โดยท่ัวไปจะมีคุณภาพใกล๎เคียงกัน ยกเว๎น
ขนาดซึ่งมีความแตกตํางกัน ควรเลือกซื้อให๎มีขนาด
พอเหมาะกับมีดกรีดยางท่ีจะลับ  

วิธีการลับมีด 
๑. ใช๎หินหยาบเบอร์ ๑ ลับมีดกรีดยางให๎มีความบางกวําเดิม

กํอน โดยวางหินให๎เต็มหน๎ามีด และถูวนไปมาจนมีดบาง
เรียบสม้ าเสมอกันหมด ท้ังสํวนหน๎ามีด หลังมีด และหูมีด 

๒. ขึ้นรูปเดือย โดยใช๎หินหยาบเบอร์ ๑ ด๎านท่ีมีขอบมนกว๎าง
มาขึ้นรูปเดือย จนได๎ขนาดท่ีต๎องการเดือยมีดท่ีเหมาะสม
ส าหรับเปิดกรีดควรมีขนาดเล็ก แนวของเดือยมีดจะต๎องอยูํ
ตรงกลางของสันคลองมีด ปลายของเดือยจะต๎องไมํงุ๎ม
จะต๎องเป็นแนวตรงกับสันคลองมีด นอกจากนี้เดือยมีด
จะต๎องเสมอพุงมีดหรือยื่นออกมาเพียงเล็กน๎อย อยําให๎พุํง
มีดยื่นออกมาจากเดือยมีดเป็นอันขาด เพราะจะท าให๎มีดใช๎
ไมํได๎ เนื่องจากเมื่อน าไปกรีดจะบาดเนื้อไม๎ทันที 

๓. หลังจากขึ้นเดือยจนได๎ขนาดตามท่ีต๎องการแล๎ว ให๎ใช๎หิน
หยาบเบอร์ ๒ แตํงเดือยอีกครั้ง เพื่อให๎เกิดความคมมาก
ยิ่งขึ้น 

๔. แตํงมีดด๎วยหินละเอียดอีกครั้ง เพื่อให๎มีความคมมากยิ่งขึ้น 
จนสามารถน าไปกรีดยางได๎เป็นอยํางดี  

การลับมีดกรีดยางหลังการกรีดยาง 
     เนื่องจากการกรีดยางจะต๎องด าเนินการตํอเนื่องกันไปทุกวัน 
ฉะนั้นมีดกรีดยางท่ีกรีดไปแล๎วในแตํละวันก็จะลดความคมลง จึง
จ าเป็นต๎องลับมีดกรีดยางให๎คมอยูํเสมอกํอนท่ีจะท าการกรีดในวัน
ตํอไป ซึ่งตามปกติเกษตรกรชาวสวนยางจะท าการลับมีดกรีดยาง
ในชํวงท่ีมีเวลาวํางหลังจากกรีดยาง เก็บน้ ายาง หรือท ายางแผํน
เสร็จแล๎ว จะไมํลับในตอนเช๎าของวันรุํงขึ้นกํอนออกไปกรีดยาง ท้ังนี้
เพราะเกษตรกรสํวนใหญํจะออกกรีดยางในตอนกลางคืนหรือ
ประมาณ ๐๒.๐๐ น. เป็นต๎นไป จึงไมํสะดวกท่ีจะลับมีดในชํวงนั้น 
     การลับมีดกรีดยางหลังจากกรีดยางเสร็จ ให๎ใช๎หินละเอียดลับ
แตํเพียงอยํางเดียว เพื่อให๎มีดคมมากยิ่งขึ้นเทํานั้น ยกเว๎นต๎องการท่ี
จะแตํงเดือยมีด หรือแตํงมีดให๎บางลงให๎ใช๎หินหยาบแตํงกํอน แล๎ว



ตามด๎วยหินละเอียดตํอไป  
วัตถุประสงค์ของการลับมีดกรีดยาง 

๑. เพื่อให๎มีดคม ท าให๎กรีดยางได๎มากและเร็ว 
๒. เพื่อให๎ได๎มีดท่ีมีเดือย และคลองมีดท่ีเหมาะสมกับเปลือก

ยาง ท าให๎กรีดยางได๎ปริมาณน้ ายางตํอครั้งกรีดสูงสุด และ
หน๎ากรีดเรียบสม่ าเสมอ หรือเสียหายน๎อยท่ีสุด  

อุปกรณ์ในการลับมีดกรีดยาง 
๑. มีดกรีดยาง 
๒. หินลับมีด 
๓. ภาชนะใสํน้ าส าหรับลับมีดกรีดยาง 
๔. ขอนไม๎ส าหรับต้ังมีดกรีดยางเวลาลับมีด 

       ส าหรับหินลับมีดกรีดยางนั้น มี ๒ ชนิด คือ หินลับมีดกรีดยาง
ชนิดหยาบ และหินลับมีดกรีดยางชนิดละเอียด  
หินลับมีดกรีดยางชนิดหยาบ มี ๒ เบอร์ 
- หินลับมีดชนิดหยาบ เบอร์ ๑ เป็นหินลับมีดท่ีมีความหยาบมาก
ท่ีสุด ใช๎ลับมีดให๎บาง กํอนท่ีจะมีการแตํงคม 
- หินลับมีดชนิดหยาบ เบอร์ ๒ เป็นหินลับมีดท่ีมีความหยาบปาน
หินลับมีดกรีดยางชนิดละเอียด เป็นหินท่ีมีความละเอียดมาก ใช๎
แตํงมีดครั้งสุดท๎าย เพื่อให๎มีดมีความคม จนสามารถน าไปใช๎กรีด
ยางได๎ 
ขั้นตอนการลับมีดกรีดยาง 
ขั้นที่ ๑ ลับใหบ้าง 
          ๑.๑ ลับด๎านหน๎ามีด ด๎านตัวมีด 
          ๑.๒ ลับด๎านหลังมีดหรือแก๎มมีด 
          ๑.๓ ลับหูมีดด๎านนอก 
          ๑.๔ ลับหูมีดด๎านใน 
ขั้นที่ ๒ ขึ้นรูปเดือย 
          ๒.๑ ขึ้นรูปเดือยด๎านตัวมีด 
          ๒.๒ ขึ้นรูปเดือยด๎านหูมีด 
ขั้นที่ ๓ แต่งเดือย 
ขัน้ที่ ๔ แต่งให้คม 
          ๔.๑ แตํงด๎านหน๎ามีด 
          ๔.๒ แตํงด๎านหลังมีด หรือแก๎มมีด 
          ๔.๓ แตํงหูมีดด๎านนอก 
          ๔.๔ แตํงหูมีดด๎านใน 
 
 



 
 
เกณฑ์การตรวจสอบการลับมีด 
    การจะดูเกษตรกรลับมีดถูกต๎องหรือไมํ ให๎ดูตามเกณฑ์ตํอไปนี้ 
    ๑. ดูเดือยมีดวํา เอียงหรือไมํ ถ๎าไมํเอียง แสดงวําใช๎ได๎ 
    ๒. ดูเดือยมีดวํา งุ๎มหรือไมํ ถ๎าไมํงุ๎ม แสดงวําใช๎ได๎ 
    ๓. ดูพุงมีดวํา เสมอโคนเดือยหรือไมํ ถ๎าเสมอโคนเดือย แสดงวํา
ใช๎ได๎ 
    ๔. ดูความบางของมีดวํา บางหรือไมํ ถ๎าบางเสมอกัน แสดงวํา
ใช๎ได๎   
    ๕. ดูความคมของมีดวํา คมหรือไมํ ถ๎าคม ซึ่งสามารถทดสอบได๎
ด๎วยการจิกเล็บดู ถ๎าจิกเล็บติดแสดงวํา ใช๎ได๎  
ผ๎ูลับมีดได๎ท้ัง ๕ ข๎อนี้ แสดงวํา ลับมีดกรีดยางได๎ถูกต๎อง และได๎มีด
กรีดยางพร๎อมท่ีจะใช๎กรีดยางได๎แล๎ว 
    การลับมีดกรีดยาง ใช๎หิน ๒ ชนิด คือ หินหยาบ และหินละเอียด 
การลับมีดกรีดยางครั้งแรกลับด๎วยหินหยาบกํอน เมื่อมีดกรีดยาง
บางและมีความคมแล๎ว ให๎ใช๎หินละเอียดลับซ้ าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเพิ่ม
ความคมของมีดมากยิ่งขึ้น ในระหวํางท่ีลับหินละเอียด หรือหิน
หยาบ หลีกเล่ียงอยําให๎หินถูกคลองมีดมากนัก เพราะจะท าให๎เกิด
เดือยมีดงอกออกมายาว ส าหรับหินหยาบ หรือหินละเอียดท่ีซื้อใหมํ 
จะมีความหนาไมํสามารถน ามาลับแตํงคลองมีดและเดือยมีดได๎
ทันที จะต๎องน ามาแตํงให๎บาง โดยใช๎หินหยาบหรือสันมีดกรีดยาง
ขูด หรือถใูห๎บางเสียกํอน เพื่อให๎เหมาะกับการแตํงคลองมีด และ
เดือยมีด  
     การแตํงเดือย เดือยของมีดกรีดยางไมํวําจะใช๎กรีดยางท่ีเริ่มเปิด
กรีดใหมํ ซึ่งมีเปลือกบาง หรือยางอายุมากท่ีมีเปลือกหนา ต๎องแตํง
เดือยมีดให๎ยื่นออกมาเล็กน๎อยหรือเสมอกับพุงมีด ถ๎ามีดเลํมใด พุง
มีดยื่นออกมายาวกวําเดือยมีด เมื่อน าไปกรีดจะบาดเนื้อไม๎ทันที 
เดือยของมีดท่ีแตํงถูกต๎อง จะต๎องเป็นเส๎นตรงในแนวเดียวกับสัน
คลองมีด เพราะถ๎าเดือยโค๎งเข๎าด๎านในเลยแนวสันมีด (เฉียงขึ้น
เล็กน๎อย) เมื่อวางมีดบนรอยกรีดมีด จะไมํจับหน๎ายางกรีดเวลากรีด
มีดจะตกหรือพลาดรอยกรีดได๎งําย เพราะบังคับมีดยากท าให๎บาด
หน๎ายางได๎งําย  
     ถ๎าเดือยโค๎งออกมานอกแนวสันมีด (เฉียงลงเล็กน๎อย) เมื่อวาง
มีดบนรอยกรีดจะท าให๎มีดกินเปลือกหนาและกินลึกมาก ซึ่งท าให๎
ส้ินเปลืองเปลือกยาง และหน๎ากรีดยางหมดเร็ว  
 



 
 
     การลบคมมีด เมื่อแตํงเดือยและคลองมีดเสร็จแล๎ว ให๎ลบคม
ด๎านข๎างของเดือยมีด คือสํวนท่ีนาบกับหน๎ายาง โดยลบคมสํวนท่ีถัด
จากเดือยลงมาทางพุงมีด สํวนนี้ต๎องลบคมมีดออกให๎หมด เพราะ
คมมีดสํวนนี้ไมํชํวยในการกรีดยาง  
 
* ระบเุทคนิค เคล็ดลับ หรือ Key Success ของเจ้าของ 
องค์ความรู้ที่ท าให้การปฏิบัติงานขององค์ความรู้นั้นประสบ
ผลส าเร็จ 
      กรีดยางถูกวิธี ๒๕ ปี สุขสบาย กรีดยางเอาแตํได๎ ยางจะตายใน
เร็ววัน  
      ระยะเวลาและอัตราการใสํปุ๋ยบ ารุงสวนยางกํอนเปิดกรีด      
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได๎ตามเอกสารอ๎างอิง  
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