
 
หลักการขยายพันธุ�ยาง 

เรียบเรียงจาก สภาบันวิจัยยาง 
 

ยางพาราเป�นพืชท่ีใช�พ้ืนท่ีปลูกและจํานวนต�นปลูกต!อไร!มากเม่ือเทียบกับไม�ผลยืนต�นชนิดอ่ืนๆ ในแต!
ละป(จะมีการผลิต วัสดุปลูกคือมีการขยายพันธุ-ยางเป�นปริมาณมาก ชิ้นส!วนของพืชท่ีใช�ในการขยายพันธุ-ยาง
ประกอบด�วย 

1. ส!วนของต�นตอยาง (stock)  
- ได�จากเมล็ดยางพารา ซ่ึงอาจเป�นเมล็ดยางพ้ืนเมือง ท่ีมีรากแก�วและต�นท่ีแข็งแรง หรืออาจเป�น

เมล็ดยางพันธุ-ดีท่ีผสมโดยธรรมชาติ เมล็ดยางพันธุ- PB 5/51, GT 1 และ PB 260 สามารถปลูก
ทําเป�นต�นตอ หรือต�นกล�ายางได�ดีกว!าเมล็ดพันธุ-อ่ืน 

- เมล็ดยางพาราจะเสื่อมความงอกได�เร็วมาก ดังนั้น ควรเก็บเมล็ดมาเพาะโดยเร็วไม!ควรเกิน 20 
วัน ซ่ึงโดยปกติ เมล็ด ยางในฤดูจะให�เมล็ดในเดือนกรกฎาคม-กันยายน ส!วนเมล็ดยางนอก
ฤดูกาลจะตกให�เมล็ดน�อย และมีความสมบูรณ-ต่ํา จึงไม!นิยม นํามาทําการขยายพันธุ- 

- ระยะเวลาการร!วงหล!นของเมล็ดยาง จะต�องเตรียมแปลงให�เสร็จก!อนเมล็ดยางหล!น ซ่ึงปกติแล�ว 
เมล็ดยางจะร!วงหล!น ป(ละหนึ่งครั้งนานประมาณ 3 เดือน ระยะเวลาการร!วงหล!นนั้นจะแตกต!าง
กันไปตามสภาพของท�องท่ี 

- จังหวัดทางภาคใต�ฝMNงตะวันออก เมล็ดยางจะร!วงหล!นประมาณเดือนสิงหาคม 
- จังหวัดทางภาคใต�ฝMNงตะวันตก เมล็ดยางจะหล!นประมาณ เดือนสิงหาคม-กันยายน 
- จังหวัดทางภาคตะวันออก เมล็ดยางหล!นประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

2. ส!วนของตายาง (scion) 
- ได�จากก่ิงตาในแปลงขยายพันธุ-ก่ิงตายางพันธุ-ดี สามารถซ้ือจากหน!วยงานของรัฐ เช!น ศูนย-วิจัย

ยาง ศูนย-บริการวิชาการและปMจจัยผลิตการเกษตร และแปลงขยายพันธุ-ยางท่ีจดทะเบียนจาก
ศูนย-วิจัยยางแล�ว ชิ้นส!วน ของตาท่ีนํามาใช�จะต�องมีความสมบูรณ- และดูแลรักษาอย!างดี จึงจะ
ทําให�ความสําเร็จในการติดตาสูง ก่ิงตายางพันธุ-ดี นั้นต�อง ใช�พันธุ-ยางท่ีทางกรมวิชาการเกษตร
ออกคําแนะนําทุก 4 ป( ซ่ึงหน!วยงานท่ีผลิตก่ิงตายาง และแปลงเอกชนจดทะเบียน จําเป�นต�อง 
เตรียมก่ิงตาไว�ให�พร�อม โดยเฉพาะอย!างยิ่งพันธุ-ยางชั้น 1 
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การสร�างแปลงกิ่งตายาง 

1. เลือกพ้ืนท่ี  : พ้ืนท่ีควรเป�นท่ีราบ ดินร!วนและมีความอุดมสมบูรณ- มีการระบายน้ําดี อยู!ใกล�แหล!งน้ํา ไม!มี
ไม�ยืนต�นปะปน 

2. การเตรียมพ้ืนท่ี  : ไถพลิกดิน 2 ครั้ง และไถพรวนอีก 2 ครั้ง เก็บเศษรากไม� และวัชพืชออกจากแปลง
หรือเผาท้ิง 

3. การวางผังแปลงก่ิงตา  : กําหนดพันธุ-ยางท่ีจะปลูก กําหนดปริมาณของพันธุ-ยางแต!ละสกุล จัดวางผัง
แปลง ก่ิงตา ให�แยกพันธุ-ยางแต!ละสกุลเป�นแปลง ๆ ระหว!างแปลงย!อย ควรเว�นระยะห!างให�เห็นเด!นชัด 
ระยะระหว!างแปลงกว�างประมาณ 3-4 เมตร ในระยะแปลงย!อยมีหลักถาวรปMกเป�นเครื่องหมายแสดงเขต
แบ!งพันธุ-ยางได� หรืออาจทําเป�นคูระบายน้ําไว�รอบแปลง เพ่ือปWองกัน น้ํา ขังในแปลง  

4. ระยะปลูก  : การปลูกสร�างแปลงก่ิงตา เพ่ือการผลิตก่ิงตาเขียว ควรใช�ระยะปลูกดังนี้  
2x1 เมตร = 800 ต�น/ไร! 
1.5x1.5 เมตร = 711 ต�น/ไร! 

5. วัสดุปลูก  : วางแนวปลูกแล�ว ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปลูกด�วยยางชําถุงขนาด 1-2 ฉัตร ปลูก
ด�วยต�นตอตา ยาง ปลูกด�วยต�นกล�า และติดตาด�วยพันธุ-ท่ีต�องการใช� 

6. การบํารุงรักษาแปลงก่ิงตายาง : 
การปลูกซ!อม :  เม่ือต�นยางตาย ควรปลูกซ!อมทันทีให�ตรงตามพันธุ- และถ�ามียางพันธุ-อ่ืน ๆ ปะปน ควร

ติดตาเปลี่ยน พันธุ-ให�ถูกต�อง 
การปราบวัชพืช :  ควรปฏิบัติอย!างสมํ่าเสมอ อาจใช�แรงงานหรือสารเคมีก็ได�จะเริ่มกําจัดวัชพืชเม่ือยาง

อายุ 2, 4 และ 6 เดือน และกําจัดวัชพืชอีกครั้งหนึ่ง คือ ช!วง 1 เดือน ก!อนท่ีจะตัดก่ิงตา
ยางไปติดตาขยายพันธุ- 

การใส!ปุ]ยกล�ายาง : 
- สภาพดินร!วน ใช�ปุ]ยเม็ด สูตร 11-6-4 หรือปุ]ยผสมสูตร 8-14-3 
- สภาพดินทราย ใช�ปุ]ยเม็ด สูตร 10-5-9 หรือปุ]ยผสมสูตร 8-13-7 
- การใส!ปุ]ยจะใส!หลังจากกําจัดวัชพืชไปแล�วทุกครั้ง ตารางเวลาการใส!ปุ]ยแสดงในตาราง

ท่ี 1 ข�อควรระวังในช!วงระหว!าง 1 เดือน ท่ีจะ ตัดก่ิงตายาง ห�ามใช�สารเคมีปราบ
วัชพืชหรือใส!ปุ]ยในแปลงก่ิงตา เพราะจะลอกแผ!นตาไม!ออก ทําให�เปอร-เซ็นต-
ความสําเร็จ ในการติดตาลดลง 

ตารางท่ี 1 : ตารางแสดงเวลาการใส!ปุ]ยยางพารา  

 



 

การคลุมโคน :  ก!อนเข�าหน�าแล�ง ควรใช�เศษวัชพืชหรือฟางข�าวคลุมโคนต�นยาง เพ่ือช!วยรักษาความชื้นใน
ดิน โดยคลุม โคนห!างจากต�นยาง ประมาณ 10 ซม. 
 

7. การตัดแต.งเล้ียงก่ิงตายาง :  
- เม่ือเลี้ยงต�นแม!พันธุ-ให�เจริญเติบโตมีเปลือกสีน้ําตาลสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร หรือมีอายุ

ประมาณ 1 ป( จะตัดก่ิงตา กระโดงไปใช�ได� แต!ถ�าจะเลี้ยงเป�นก่ิงตาเขียวให�ตัดยอดฉัตรบนสุดท้ิง ตัด
เลี้ยงครั้งท่ี 1 ปล!อยให�แตกก่ิงแขนงออกมา บริเวณฉัตร ยอดเลี้ยงไง� 3-4 ก่ิง เม่ือฉัตรแก!แล�วก็ตัดไป
ใช�ได�พร�อมกันนี้ก็ทําการตัดเลี้ยงครั้งท่ี 2 ต!อไป 

- ในป(หนึ่ง ๆ จะตัดเลี้ยงก่ิงตาได� 3 ครั้ง(ครั้งท่ี 1, 2 และ 3) ก่ิงตาเขียวท่ีตัดไปใช�แต!ละครั้งควรมีอายุ 
1 เดือนครึ่ง - 2 เดือน เม่ือหมดฤดูกาลติดตาแล�วจะตัดต�นก่ิงตาล�างแปลง (ตัดตํ่า) ให�เหลือกระโดง 
1-2 กระโดง สูงจากพ้ืนดิน 75 ซม. เพ่ือเลี้ยงก่ิง กระโดงไว�ผลิตก่ิงตาเขียว ในป(ท่ี 2 เม่ือเลี้ยงกระโดง
ได� 3-4 ฉัตร ก็ทําเหมือนกับเม่ือป(ท่ี 1 ทุกประการ 

- ต�นก่ิงตายางในป(ท่ี 3 เลี้ยงกระโดงได� 2-3 กระโดง 
- ต�นก่ิงตายางในป(ท่ี 4 เลี้ยงกระโดงได� 4 กระโดง 
- ต�นก่ิงตายางท่ีสมบูรณ-ตั้งแต!ป(ท่ี 4 ข้ึนไป จะเลี้ยงได� 4 กระโดง ๆ ละ 4-5 ก่ิง จะได�ก่ิงตาเขียวต�นละ 

16-20 ก่ิง สามารถ เลี้ยงได� 3 รอบ/ป( ป(หนึ่ง ๆ จะได�ก่ิงตาเขียวประมาณ 48-60 ก่ิง/ต�น ต�นแม!พันธุ-
ก่ิงตายางท่ีมีอายุเกิน 15 ป( ควรโค!นปลูกใหม! 

 
8. การนําก่ิงตาเขียวไปใช� :  

- ก!อนนําก่ิงตาเขียวไปใช�ต�องตัดก�านใบออกให�หมด ก่ิงตา 2-3 ฉัตร จะตัดตรงข�อเป�นท!อนยาวประมาณ 1 
ฟุต( 30 ซม.) โดยเฉลี่ยก่ิงตายาง 1 ท!อน มีตาท่ีนําไปใช�ขยายพันธุ-ประมาณ 2-3 ตา แต!ภายหลังการขนส!ง 
หากก่ิงตาได�รับความกระทบ กระเทือน ทําให�ตายางบอบช้ํา จะเหลือตายางท่ีนําไปติดตา โดยประมาณ 
1.5 ตาต!อก่ิงพันธุ- 1 ท!อน 

- การนําก่ิงตาไปใช�ต�องให�เร็วท่ีสุดภายใน 3 วัน แต!ถ�าชุบข้ีผึ้งท่ีปลายท้ัง 2 ข�างของก่ิงตา จะสามารถ
ยืดเวลาการนําไป ใช�ได�นานถึง 5 วัน และต�องหม่ันรดน้ําให�เป(ยกชื้นอยู!เสมอ 
 

9. การบรรจุ ขนส.ง และการเก็บรักษาก่ิงตา :  
- ก่ิงตาเขียวท่ีนําไปใช�   ต�องตัดก�านใบให�หมด ก่ิงตาชนิด 2-3 ฉัตรจะตัดตรงข�อ เป�นท!อนยาวประมาณ 1 
ฟุต หาก ต�องเก็บไว�ข�ามวันต�องชุบปลายท้ังสองด�วยข้ีผึ้ง  
- นําก่ิงตาบรรจุลัง บุด�วยวัสดุ ฟางข�าว กาบกล�วย สลับกันเป�นชั้น ๆ ให�แน!น  
- เม่ือได�รับก่ิงตาจะต�องเก็บไว�ในท่ีร!ม รดน้ําให�ชุ!มนําไปติดตาให�เร็วท่ีสุด ถ�าจําเป�นต�องเก็บไว�ข�ามวัน และก่ิง
ตาจุ!มข้ีผึ้งแล�ว ให�ตัดส!วนท่ีจุ!มข้ีผึ้งออกแล�ว ต้ังก่ิงตาไว�ในภาชนะใส!น้ําประมาณ 3 ชม.จึงยกข้ึนห!อด�วย
กระสอบชุบน้ํา เม่ือถึงวันรุ!งข้ึน จะต�องนําไปติดตาทันที 

  



 
การสร�างแปลงกล�ายาง 

หลักพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีในการสร�างแปลงกล�ายาง 
1. พ้ืนท่ีสําหรับสร�างแปลงกล�า 

- ควรเป�นท่ีราบ สามารถระบายน้ําได�ดี อยู!ใกล�แหล!งน้ํา การคมนาคมสะดวก ควรเป�น ดินร!วน ดินท่ีไม!
เหมาะสม คือดินทรายจัด และดินเหนียว เพราะการระบายน้ําไม!ดี  

2. การเตรียมดิน  
- ไถพลิกดิน 2 ครั้ง หลังจากนั้นไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง เพ่ือให�พ้ืนท่ีเรียบสมํ่าเสมอ ในขณะเดียว กัน ควรเก็บ

เศษวัชพืชออกจากแปลงปลูกให�หมด ในการไถพรวนครั้งสุดท�าย ควรหว!านปุ]ยรอกฟอสเฟต 100 กก./ไร! 
3. ชนิดและสิ่งปลูก 

- ปลูกด�วยเมล็ดสด ใช�เมล็ดยางท่ีเก็บมาจากสวน นําไปปลูกในแปลงโดยเรียงเมล็ด การปลูกโดยวิธีนี้ใช�
เมล็ดไร! ละประมาณ 250-300 กก. เม่ือเมล็ดงอกจะต�อง ถอนแยก คัดต�นเลวออกให�เหลือเฉพาะท่ี 
แข็งแรง ไว�สําหรับติดตา 

- ปลูกด�วยเมล็ดงอก ปลูกโดยการนําเมล็ดมาเพาะเสียก!อน แล�วนําเมล็ดท่ีเริ่มงอก แต!ยังไม!แตกหน!อ หรือ
ออก รากไปปลูกในแปลง  

- ปลูกต�นกล�า 2 ใบ ใช�ต�นกล�าท่ีแตกใบแล�ว ซ่ึงได�จากการเพาะหรือถอนจากสวนยางไปปลูก  
 
การคํานวณเมล็ดท่ีใช�เพาะกล�ายาง :  

- เมล็ดยางใหม! 1 ป(aบ หนักประมาณ 9-10 กก. มีประมาณ 1,800-2,000 เมล็ด เมล็ดยาง 1 กก. มี
ประมาณ 200-240 เมล็ด เมล็ดยาง 1 กระสอบปbาน หนักประมาณ 55-60 กก. ปกติเมล็ดยางใหม!จะมี
เปอร-เซ็นต-ความงอกประมาณ 80-90% ถ�า เก็บเมล็ดยางไว�นานเกิน 10 วัน เปอร-เซ็นต-ความงอกจะลดลง
เหลือเพียงประมาณ 40-50%  

 
การเตรียมแปลงเพาะเมล็ดยาง:  
1. ขุดพลิกดินให�ลึกประมาณ 20 ซม. แล�วพรวนดินให�เป�นก�อนเล็ก ๆ 
2. เก็บเศษรากไม�ท่ีปนอยู!ในแปลงออกให�หมด 
3. ยกแปลงขนาดกว�าง 1 เมตร สูงประมาณ 15-20 ซม. ส!วนความยาวของแปลงข้ึนอยู!กับจํานวนเมล็ดท่ีใช�เพาะ 
4. ใช�แกลบหรือข้ีเลื่อยเก!า ๆ กลบบนแปลงเพาะแล�วเกลี่ยให�เรียบสมํ่าเสมอ  
    ** แปลงเพาะอาจจะทําในระหว!างแถวยางใหญ!ก็ได� ซ่ึงไม!ต�องทําร!มกันแดดให�อีกแต!ถ�าทําในท่ีโล!งแจ�ง

จะต�องทําเพิงคลุม ให�ร!ม โดยใช�ใบมะพร�าวหรือวัสดุอ่ืน ๆ  
 
การจัดเรียงเมล็ดบนแปลงเพาะ :  

1. เกลี่ยเมล็ดยางให�เรียงกันเพียงข้ันเดียว และสมํ่าเสมอกันตลอดท้ังแปลง 
2. คว่ําด�านแบนของเมล็ดยางลงและกดเบา ๆ 
3. ใช�แกลบหรือข้ีเลื่อยกลบทับอีกครั้งเพียงเบา ๆ 
4. รดน้ําบนแปลงเพาะเบา ๆ เช�า-เย็น ทุกวัน (หากฝนตกไม!จําเป�นต�องรดน้ําอีก) 
5. หลังจากเพาะเมล็ดได� 5 วัน หม่ันตรวจดูเมล็ดงอกในแปลงเพาะทุกวัน 
6. นําเมล็ดท่ีงอกแล�วไปปลูกในแปลงชําทุก ๆ วัน และควรทําด�วยความระมัดระวัง 



 
7. คัดเมล็ดท่ีไม!งอกภายใน 14 วันนับจากวันเพาะท้ิง เพราะเมล็ดท่ีงอกหลังจากนี้จะเป�นกล�ายางท่ีไม!

สมบูรณ- การท้ิง เมล็ดยางท่ีงอกแล�วไว�ในแปลงนาน ๆ จะทําให�รากยาว การขนย�ายไปปลูกจะทําให�ราก
หักเสียหายง!าย 

 
การปลูกในแปลงกล�ายางโดยใช�เมล็ดงอก:  

- หลังจากเตรียมดินในแปลงเรียบร�อยแล�ว การปลูกด�วยเมล็ดงอกใช�ระยะปลูก 15x70 ซม.หรือ 20x70 ซม. 
จะปลูก ได�ประมาณ 15,000 ต�น และ 12,000 ต�น ตามลําดับ  

 
การบํารุงรักษาแปลงกล�ายาง:  

แปลงกล�ายางควรได�รับการบํารุงรักษาเป�นอย!างดี เพ่ือท่ีจะได�กล�ายางท่ีเจริญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ-
เต็มท่ี ในการ บํารุงรักษาควรปฏิบัติดังต!อไปนี้ 

การกําจัดวัชพืช การกําจัดวัชพืชในแปลงกล�ายางนิยมใช�สารเคมี เพราะจะประหยัดค!าใช�จ!าย ได�ดีกว!า
ใช�แรงงาน  
ครั้งท่ี 1 - กําจัดวัชพืชก!อนงอก ทําการพ!นสารเคมีก!อนหรือหลังการปลูก โดยใช�ไดยูรอน อัตรา 250 
กรัม (สารออกฤทธิ์) ผสมน้ํา 80 ลิตรต!อไร! ใช�หัวฉีดสีแดงเบอร- 0.078 
ครั้งท่ี 2 - หลังจากปลูกได� 6-8 สัปดาห- ถากวัชพืชให�หมด แล�วพ!นด�วย ไดยูรอน อัตรา 120 กรัม
(สารออกฤทธิ์) ผสมน้ํา 50 ลติรต!อไร! ใช�หัวฉีดสีเหลือง เบอร- 0.040 
ครั้งท่ี 3 - เม่ือต�นกล�ายางอายุ 4 เดือน ให�ถากวัชพืชออก แล�วพ!นตามด�วย ไดยูรอน ในอัตราเดิม 
ครั้งท่ี 4 - ระยะติดตา ใช� พาราควอท อัตรา 60 กรัม(สารออกฤทธิ์)ต!อไร! ผสมน้ํา 50-80 ลิตร ใช�
หัวฉีดสีเหลือง เบอร- 0.040  

การใส!ปุ]ย ต�นกล�ายางท่ีตั้งตัวได�แล�ว ควรใส!ปุ]ยเป�นระยะ ๆ ต�นกล�ายางจะแข็งแรง และเจริญเติบโตเร็ว 
1. เตรียมดินใช�ปุ]ยรอกฟอสเฟต 100 กก. 
2. ปุ]ยท่ีใช�สําหรับกล�ายาง  

- สําหรับดินทราย ใช�ปุ]ยผสมสูตร 8-13-7 หรือปุ]ยเม็ดสูตร 10-5-9  
- สําหรับดินร!วน ใช�ปุ]ยผสมสตูร 8-14-3 หรือปุ]ยเม็ดสูตร 11-6-4 

3. ใส!ปุ]ยทุกระยะ 1-2-3 เดือนหลังปลูกและใส!อีกครั้งก!อนติดตา 1 เดือน 
4. ใช�ปุ]ยในอัตราครั้งละประมาณ 60 กก.ต!อไร! ท้ังหมดจะใช�ปุ]ยประมาณ 240 กก.ต!อไร! 
 

วิธีใส�ปุ�ย:  
1. กําจัดวัชพืชก!อนใส!ปุ]ยทุกครั้ง 
2. การใส!ปุ]ย 2 ครั้งแรก หว!านปุ]ยเป�นแถบกว�างประมาณ 8 ซม. โดยหว!านให�ห!างจากแถว

ยางข�างใดข�างหนึ่งประมาณ 3.5 ซม. 
3. การใส!ปุ]ยครั้งต!อไปควรหว!านปุ]ยให�ท่ัวแปลง และควรระมัดระวังอย!าให�ปุ]ยถูกใบอ!อนของ

กล�ายาง  
การคลุมดิน  ควรคลุมดินเม่ือต�นยางอายุได� 2 เดือน เป�นต�นไป เพ่ือควบคุมวัชพืชและควบคุมความชื้น
ในดิน ให�เพียงพอต!อการเจริญเติบโตของต�นกล�ายาง วัสดุท่ีใช�ควรเป�นเศษวัชพืช หรือวัสดุท่ีหาง!ายใน 
 



 
ท�องถ่ิน ควรใช�วัสดุคลุมดินในระหว!างแถวกล�ายางในท�องท่ีแห�งแล�ง สามารถติดตาต�นกล�าได�ก!อนการไม!
คลุมดิน ประมาณ 2 เดือน 
การคัดต�นเลวท้ิง  ควรกระทําเม่ือต�นกล�ายางได�ประมาณ 2-3 เดือน หลังจากปลูกโดยเลือกถอนต�นยาง
ท่ีแคระแกร็นหรือต�นยางท่ีคดงอท้ิง เหลือไว�ในแปลงสําหรับติดตาเฉพาะต�นกล�ายางท่ีแข็งแรง ต�นกล�า
ยาง เม่ืออายุ 6-8 เดือน หรือมีขนาดเส�นผ!าศูนย-กลางท่ีระดับ 10 ซม. จากพ้ืนดินได�ไม!ตํ่ากว!า 1 ซม. 
สามารถติดตาได� 
 




