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ข้อแนะน า/เอกสารอ้างอิง/คู่มือต่างๆ  
ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงานในกิจกรรม
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๑. แนวคิดและที่มาในการศึกษาทดลอง 
    การปลูกสวนยางพาราแบบปักช า เป็นการปฏิบัติแบบเดิม ต้น
ยางพาราช าถุงท่ีผลิตได้มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับการปลูกสร้างสวน
ยางพาราในเขตภาคตะวันออก ซึ่งต้นยางพาราช าถุงแบบปักช า 
เหมาะส าหรับภาคใต้และภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราดเท่านั้น เนื่องจากสภาพดินดีและฝนตกชุกปีละไม่น้อย
กว่า 1,500 มิลลิลิตรต่อปี การปลูกยางพาราแบบปักช าไม่เหมาะ
กับภาคเหนือ และภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ เนื่องจากต้น
ยางพาราช าถุงแบบปักช ามีระบบรากน้อยเจริญเติมโตช้า ไม่ทนทาน
ต่อความเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และเกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงได้คิดค้นและพัฒนาการผลิตยางช าถุงวิธีใหม่ คือ
การผลิตยางช าถุงแบบเพาะเมล็ดและติดตาในถุง และขยายผลสู่
เกษตรกร  
๒. วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานวิจัย     
      ศึกษา ค้นคว้าวิธีการผลิตต้นพันธุ์ยางพาราช าถุงท่ีมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของเกษตรกร เช่น มีระบบรากท่ีแข็งแรง 
เจริญเติบโตเร็ว จ านวนต้นปลูกซ่อมน้อย ต้นยางเจริญเติบโตอย่าง
สม่ าเสมอ จ านวนต้นยางปฺดกรีดได้มาก ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี 
ให้ผลผลิตสูงต้านทานโรคสูง  
๓. นิยามศัพท ์
    ต้นยางช าถุง หมายถึง ต้นกล้ายางท่ีติดตาด้วยตายางพันธุ์ดี โดย
บ ารุงรักษาในถุงจนมีการเจริญเติบโตไม่น้อยกว่า ๑ ฉัตร ต้นยางช า
ถุงท่ีมีคุณภาพดีเจริญเติบโตเร็ว ทนแล้งได้ดีต้องเป็นต้นยางช าถุงท่ี

ข้อแนะน า  

- สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 
086-1438053 
เอกสารอ้างอิง 

เอกสารเผยแพร่กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คู่มือต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมนั้น เช่น พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่...
มาตรา...วรรค....บรรทัดที่....)  
 

ข้อพึงระวัง (ถ้ามี) 



เพาะเมล็ดและติดตาในถุงเท่านั้น  
    ต้นยางช าถุงแบบเมล็ดติดตาในถุง หมายถึง ต้นกล้ายางคุณภาพ
ดี เพาะด้วยเมล็ดและติดตาด้วยยางพาราพันธุ์ดีในถุง โดย
บ ารุงรักษาในถุงจนต้นยางท่ีติดตาแล้วมีการเจริญเติบโตไม่น้อยกว่า 
๑ ฉัตร แต่ไม่เกิน ๒ ฉัตร เป็นต้นยางช าถุงท่ีมีคุณภาพดีตรงตาม
มาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตรก าหนดไว้ 
    ต้นกล้ายางช าถุงแบบปักช า หมายถึง ต้นกล้ายางพาราท่ีเพาะ
เมล็ดพันธุ์ลงแปลง (ลงดิน) จนต้นกล้ายางพาราได้ขนาดและ
เหมาะสม วัดจากดินขึ้นมา ๕-๗ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง      
๑-๑.๕ เซนติเมตรขึ้นไป จึงติดตาเปล่ียนพันธุ์ค่อยน ามาปักช าในถุง
จนได้ยาง ๑ ฉัตรขึ้นไป ค่อยน าไปปลูก 
การเพาะเมล็ด การเก็บเมล็ดงอก การเพาะเมล็ดลงถุง การต้อง  
๔. การคัดเลือกพื้นที่ 
    - ควรใกล้แหล่งชุมชน  
    - การคมนาคมสะดวก 
    - มแีหล่งน้ าพอเพียงตลอดปี 
    - พื้นท่ีราบหรือลาดเอียงเล็กน้อย น้ าไม่ท่วมขัง 
    - หาแรงงานได้ง่าย 
๕. มาตรฐานต้นกล้ายางช าถุง 
    ๑. ถุงเพาะช าขนาด ๒ ๑/๘x๑๔ นิ้ว วางในแนวราบ และเจาะรู
รอบถุงในจ านวนท่ีเหมาะสมเพื่อระบายน้ า 
    ๒. ดินเพาะช าต้องมีลักษณะค่อนข้างเหนียว เพื่อไม่ให้ดินในถุง
เพาะช าแตกเมื่อมีการขนย้าย 
    ๓. ไม่มีวัชพืชขึ้นในถุงเพาะช า 
    ๔. ถูกต้องตรงตามพันธุ ์
    ๕. ต้นยางช าถุงท่ีติดตาถูกต้องสมบูรณ์ ปราศจากโรคยางท้ังใบ 
ราก และล าต้นมีความเจริญไม่น้อยกว่าฉัตรแต่ไม่เกิน ๒ ฉัตร 
    ๖. ต้นยางช าถุงต้องมีใบแก่เต็มท่ี และมีความสุกของต้นยางจาก
รอยแตกตาถึงปลายยอดไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร 
โรคท่ีส าคัญของยางพารา 
โรคราแป้ง ท าลายใบยางอ่อน ท าให้ใบหงิกงอเน่าด า และร่วง 
ระบาดรุนแรงในช่วงยางผลิใบใหม่ 
การป้องกันก าจัด  
สารเคมีช่ือสามัญ เบโนมิล (ช่ือการค้าว่า เบนเลทฟันดาโซล)     
คาร์เบนดาซิม ซัลเฟอร์  
อัตราการใช้ ๒๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร  
วิธีการใช้ พ่นบนใบยางอ่อนทุกสัปดาห์ในช่วงท่ีเริ่มพบโรค 



 
สารเคมีช่ือสามัญและช่ือการค้า ก ามะถันผง   
อัตราการใช้ 1.5-4 กก. ต่อไร ่
วิธีการใช้ พ่นใบยางอ่อนในช่วงเช้าตรู่ เพื่อหลีกเล่ียงลม  
สารเคมีช่ือสามัญ ไตรดีมอร์ฟ (ช่ือการค้า คาลิกซิน)  
อัตราการใช้ ๑๐ ซีซีต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
วิธีการใช้ พ่นบนในยางอ่อนทุกสัปดาห์ในช่วงท่ีเริ่มพบโรค 
โรคใบจุดนูน ระบาดในช่วงยางแตกใบอ่อน ฝนตกชุก ความช้ืนสูง 
แพร่ระบาดโดยน้ าฝน ลมและแมลง 
การป้องกันก าจัด  
๑. สารเคมีช่ือสามัญ คลอโรธาโลนิล ช่ือการค้าว่า ดาโคนิล      
๒. สารเคมีช่ือสามัญ เบโนมิล ช่ือการค้าว่า เบนเลท       
๓. สารเคมีช่ือสามัญ โพรพิเนบ ช่ือการค้าว่า แอนทราโคล       
อัตราการใช้ ๔๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร  
วิธีการใช้ พ่นบนใบยางอ่อนทุก ๕ วัน ประมาณ ๕-๖ ครั้ง 
สารเคมีช่ือสามัญและช่ือการค้า ไซเนบ   
อัตราการใช้ ๔๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
วิธีการใช้ พ่นบนในยางอ่อนทุก ๕ วัน ประมาณ ๕-๖ ครั้ง 
โรคใบจุดตานก มักเกิดกับต้นกล้ายาง และแปลงกิ่งตาขยายพันธุ์
ท าให้ใบร่วง ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต 
โรคล าต้นเน่าของต้นยางช าถุง ระบาดในแปลงเพาะช ายางถุง    
โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีฝนตกชุก ท าให้ต้นยางช าถุงตายอย่างรวดเร็ว
ลักษณะอาการ เช้ือราท าลายต้นท่ีแตกจากยอดตาพันธุ์ดี เกิดรอย
แผลน้ าตาลเข้มหรือด าเป็นรูปยาวรีไปตามความยาวของล าต้น และ
ขยายลุกลามไปรอบต้น ท าให้ต้นพันธุ์ดีกับต้นกล้ายาง และแปเห่ียว
แห้งตาย การแพร่ระบาดรุนแรงในช่วงฝนตกชุก และมีความช้ืนใน
อากาศสูง แปลงเพาะช ายางช าถุงท่ีมีการจัดวางซ้อนกันหลายแถว
หรือแปลงท่ีมีการให้น้ าแบบสปริงเกอร์ จะเกิดการระบาดของโรคได้
ง่าย  
การป้องกัน ไม่ควรน าดินช าถุงหรือดินบริเวณท่ีมีการระบาดของโรค
มาใช้ซ้ า ปรับสภาพเรือนเพาะช ายางช าถุงไม่ให้แน่นทึบจนเกินไป 
ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ถ้าพบต้นยางเป็นโรค ให้ตัดส่วนท่ีเป็น
โรคออกหรือแยกออกจากแปลง และท าลายท้ิง กรณีพบโรคระบาด 
ให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อควบคุมโรค  
๑. สารเคมีช่ือสามัญ ไดเมโธมอร์ฟ ช่ือการค้าว่า ฟอรัม      
อัตราการใช้ ๑๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร  
วิธีการใช้ พ่นบนต้นยางช าถุงทุก ๕-๗ วัน 



 
๒. สารเคมีช่ือสามัญ ไซมอกซานิลและแมนโคเซบ ช่ือการค้าว่า 
เคอร์เซทเอ็ม       
อัตราการใช้ ๔๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร  
วิธีการใช้ พ่นบนต้นยางช าถุงทุก ๕-๗ วัน 
สารเคมีช่ือสามัญและช่ือการค้า เมทาแลกซิล   
อัตราการใช้ ๔๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
วิธีการใช้ พ่นบนต้นยางช าถุงทุก ๕-๗ วัน  
เปรียบเทียบการผลิตต้นกล้ายางพาราแบบปักช า และแบบเพาะ
เมล็ดและติดตาในถุง 
แบบปักช า (แบบเดิม)  
1. จ านวนต้นกล้ายางตายเป็นจ านวนมาก 
๒. เจริญเติบโตช้า 
๓. ปลูกซ่อมเป็นจ านวนมาก 
๔. ต้นยางโตไม่สม่ าเสมอ 
๕. จ านวนต้นยางเปิดกรีดได้น้อย 
๖. เสียค่าใช้จ่ายในการดูแล บ ารุงรักษามากกว่า 
๗. เหมาะส าหรับปลูกยางในเขตพื้นท่ีปลูกยางเดิม (ภาคใต้ ภาค
ตะวันออก) 
แบบเพาะเมล็ดและติดตาในถุง (แบบใหม่) 
1. ต้านทานโรคได้ดีกว่า 
๒. เจริญเติบโตเร็ว 
๓. ปลูกซ่อมน้อย 
๔. ต้นยางเจริญเติบโตสม่ าเสมอท่ัวทั้งแปลง 
๕. จ านวนต้นยางเปิดกรีดได้มาก 
๖. ผลผลิตสูงกว่า 
๗. เหมาะส าหรับปลูกยางในเขตพื้นท่ีปลูกยางใหม่ (ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ต้นทุนการผลิตต้นกล้ายางช าถุงแบบเพาะเมล็ดและติดตาในถุง 
ค่าจ้างปรับท่ี วัสดุเพาะช า ค่าจ้างกรอกดิน ค่าเมล็ดยาง ระบบน้ า 
สารเคมีก าจัดวัชพืช โรคพืช ค่าติดตาเปล่ียนพันธุ์ ไฟฟ้า น้ ามัน 
เช้ือเพลิง ค่าแรงงานและอื่นๆ รวมต้นทุนการผลิต เฉล่ียต้นละ ๑๐ 
บาท  
* ระบเุทคนิค เคล็ดลับ หรือ Key Success ของเจ้าของ 
องค์ความรู้ที่ท าให้การปฏิบัติงานขององค์ความรู้นั้นประสบ
ผลส าเร็จ 
1. การศึกษาทดสอบ และการคัดเลือกพื้นท่ี 



2. การคัดเลือกเมล็ดยางในศึกษาทดสอบ เมล็ดยางท่ีน ามาเพาะ
เก็บจากสวนยางท่ีมีอายุ 10 ปี ขึ้นไป น ามาเพาะคลุกกับขุย
มะพร้าวรดน้ าให้ชุ่มประมาณ ๕ วัน เมล็ดยางเริ่มงอก เก็บเมล็ดงอก
แล้วมาเพาะในถุงท่ีเตรียมไว้ และได้วางระบบน้ าไว้เรียบร้อยแล้ว 
3. การขยายผลการวิจัยสู่เกษตรกร 
๔. การเตรียมพื้นท่ี ปรับพื้นท่ีให้โล่งเตียน ท าคูระบายน้ าให้น้ าไหล
ออกจากแปลงได้สะดวก และท าแนวถนนเพื่อให้สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ก าหนดแถวยางให้อยู่แนวทิศตะวันออกถึงตะวันตก 
เพื่อให้ต้นกล้ายางได้รับแสงแดดอย่างสม่ าเสมอท่ัวท้ังแปลง 
๕. วิธีการเพาะเมล็ด เก็บเมล็ดยางท่ีงอกแล้ว มีรากขนาดหัวไม้ขีด 
น ามาเพาะในถุงท่ีเตรียมไว้เพาถุงละ ๓ เมล็ด โดยให้รากอยู่ตรง
กลางถุงกลบดินเพียงเล็กน้อย รดน้ าให้ชุ่ม วันละ ๑ ครั้ง 
๖. การปฏิบัติดูแลรักษาต้นกล้ายางอ่อนอายุ ๑-๕ เดือน        
(ก่อนติดตา) รดน้ าทุกวันๆ ละ ๑ ครั้ง ปราบวัชพืชให้โล่งเตียนอยู่
เสมอ หลังเพาะเมล็ดให้ฉีดยาคาบาริล เพื่อป้องกันมดและแมลงมา
กัดกินเมล็ดยาง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จนกว่าใบยางจะแก่ ใช้ยาแมนโค
เซบพ่น เพื่อป้องกันและก าจัดโรคราพืชสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จนกว่าใบ
ยางจะแก่ และพ่นยาป้องกันโรคทุกครั้ง ขณะต้นยางแตกยอดอ่อน 
ถอนแยกต้นกล้ายางท่ีสมบูรณ์ เช่น ต้นคดงอ โรคและแมลงท าลาย 
ต้นท่ีมีลักษณะใบมีสีเหลือง ต้นเล็ก แคระแกร็น เหลือไว้เพียงถุงละ 
๑ ต้นเท่านั้น ใส่ปุ๋ยสูตร ๒๐-๘-๒๐ อัตรา ๒ กิโลกรัม/น้ า ๒๐๐ 
ลิตร ใส่เดือนละ ๑ ครั้ง 
๗. การติดตายาง เมื่อต้นกล้ายางอายุได้ประมาณ ๕ เดือน หลังจาก
ติดตาได้ ๒๑ วัน เปิดตาโดยการกรีดพลาสติกพันตาออกทิ้งไว้ไม่
น้อยกว่า ๑๕ วัน จึงตัดต้น โดยตัดให้เหนือแผ่นตาประมาณ ๒.๕ 
นิ้ว เพื่อเล้ียงต้นยางช าถุงพันธุ์ดีต่อไป 
๘. การช ายาง รดน้ าทุกวันๆละ ๑ ครั้ง ใบยาอ่อนพ่นยาแทนเอ็ม 
ป้องกันและก าจัดโรครา 
พืชสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ปราบวัชพืชให้เตียนอยู่เสมอ (ไม่แนะน าให้ใช้
สารเคมี เพราะอาจท าให้ต้นยางเสียหาย) ตัดแขนงท่ีแตกจากต้นตอ
พันธุ์พื้นเมืองออกให้หมดเหลือไว้เฉพาะตายางพันธุ์ดีเท่านั้น 
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