
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 

..................................................... 

1. ชุดโครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ยางเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (ระยะที่ 1) 
2. ชื่อโครงการวิจัย การวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น (ระยะที่ 1) 

กิจกรรมที่ 3  การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลายในพ้ืนที่ชุ่มชื้น 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-36/2/5 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Further Proof Clone Trial on RRI-CH-36/2/5 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง:   นายฉัตรชัย กิตติไพศาล  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

ผู้ร่วมงาน :  นายนิพจน์ คงจังหวัด  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

   นายณรงค์ฤทธิ์  พิณสุวรรณ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา  

5. บทคัดย่อ 

การทดลองเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-36/2/5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกยางพันธุ์ใหม่ที่

ให้ผลผลิตน้้ายางสูง การเจริญเติบโตดี ต้านทานโรคท่ีส้าคัญเหมาะส้าหรับแนะน้าให้ปลูกในพ้ืนที่ปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมชุ่มชื้นที่มีปริมาณน้้าฝนมากกว่า 1,600 มิลลิเมตรต่อปี รวมทั้งมีคุณสมบัติของน้้ายางที่

เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยาง และมีลักษณะของพันธุ์ยางตรงตามความต้องการของเกษตรกร   การทดลองนี้

เป็นการน้ายางลูกผสมปี พ.ศ. 2536 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาจากการเปรียบเทียบพันธุ์ขั้นต้นมาทดลองใน

แปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา พ้ืนที่  60 ไร่ เพ่ือประเมินเสถียรภาพของพันธุ์ยางก่อน

แนะน้าพันธุ์ยางแก่เกษตรกร เริ่มด้าเนินการในปี 2555  วางแผนการทดลองแบบ  Randomize Complete 

Block จ้านวน 3 ซ้้า ๆละ 60 ต้นต่อแปลงย่อย ประกอบด้วย พันธุ์ยางลูกผสม RRI-CH-36 จ้านวน 18 สาย

พันธุ์ และพันธุ์เปรียบเทียบ RRIM600 และ RRIT251  รวมทั้งหมด 20 สายพันธุ์/พันธุ์ ได้น้ากิ่งตาพันธุ์ยาง

ทดลองมาขยายพันธุ์เพ่ือให้เพียงพอส้าหรับติดตา  พร้อมกับเพาะเมล็ดยางพ้ืนที่ 3 ไร่  เมื่อต้นยางได้ขนาดจึง

ติดตายาง และผลิตเป็นต้นยางช้าถุง รวมจ้านวน 6,501 ต้น ดูแลรักษาจนต้นยางช้าถุงอายุประมาณ 8 เดือนพร้อม

ปลูก  แต่ไม่สามารถเตรียมพ้ืนที่ส้าหรับปลูกทดลองได้ เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะใช้ทดลองเป็นพ้ืนที่แปลงยางเก่า ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรยะลา ได้ประกาศขายไม้ยางทอดตลาดถึง 4 ครั้ง แต่ไม่มีผู้สนใจมายื่นซองเสนอราคา ท้าให้ไม่

สามารถโค่นยางเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูกได้ จึงขอยกเลิกการทดลองดังกล่าว  

6. ค าน า 

การทดลองเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-36/2/5 เป็นการน้าพันธุ์ยางที่ผ่านการคัดเลือก

จากการเปรียบเทียบพันธุ์ขั้นต้นมาปลูกทดลองในแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลายหลาย ๆ สภาพแวดล้อม



ที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือใช้ในการประเมินเสถียรภาพ (Stability Parameter) ของพันธุ์ยางก่อนน้าไปใช้ใน

การแนะน้าพันธุ์ โดยพิจารณาพันธุ์ยางใหม่ที่ให้ผลผลิตน้้ายางสูง การเจริญเติบโตดี ต้านทานโรคที่ส้าคัญ เช่น 

ใบร่วงไฟทอฟธอรา ใบจุดก้างปลา เส้นด้าและราสีชมพู สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมชุ่มชื้นที่มีปริมาณ

ฝนมากกว่า 1,600 มิลลิเมตรต่อปีได้ดี รวมทั้งมีคุณสมบัติของน้้ายางที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยาง และมี

ลักษณะของพันธุ์ยางตรงตามความต้องการของเกษตรกรซึ่งการทดลองนี้ได้น้าพันธุ์ยางลูกผสมในปี พ.ศ. 2536 

ที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาจากการเปรียบเทียบพันธุ์ขั้นต้นมาทดลองในแปลงทดลอง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรยะลา จ้านวน 18 สายพันธุ์ เพ่ือศึกษาการตอบสนองต่อสภาพอากาศในพ้ืนที่ชุ่มชื้นทั้งด้านการ

เจริญเติบโต การให้ผลผลิต ความต้านทานโรคและอ่ืนๆ เพ่ือคัดเลือกเป็นพันธุ์แนะน้าต่อไป 

7.  วิธีด าเนินการ 

 อุปกรณ์ 

 1.  พันธุ์ยาง 

 2.  ปุ๋ยเคมีบ้ารุงต้นยางตามค้าแนะน้าของสถาบันวิจัยยาง 

 3.  สารเคมีก้าจัดวัชพืช 

 4.  อุปกรณ์ในการสร้างแปลง เช่น ไม้ชะมบ เสาหลักแบ่งแปลง แผ่นป้ายแปลง สี และอ่ืน ๆ 

 5.  อุปกรณ์ในการกรีดยาง  เช่น  มีดกรีดยาง  ถ้วยรองรับน้้ายาง 

 6.  สารเคมีและอุปกรณ์ในการท้ายางก้อนถ้วย (Cuplump) เช่น กรดฟอร์มิค 

 7.  สีน้้ามันส้าหรับท้าเครื่องหมายต้นยาง 

 8.  สายวัด วัดการเจริญเติบโตของต้นยาง 

 9.  ลวดส้าหรับแขวนยางก้อน และแผ่นป้ายบอกชื่อพันธุ์ยาง 

 10.  เครื่องชั่งน้้าหนัก 

วิธีการ 

1. วางแผนการทดลองแบบ  Randomize Complete Block จ้านวน  3  ซ้้า   
2. พันธุ์ยาง  20  สายพันธุ์  ได้แก่      

2.1 สายพันธุ์ยางลูกผสมปี 2536 จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา  จ้านวน  18  สายพันธุ์  
ได้แก่ RRI-CH-36-1290, RRI-CH-36-1286, RRI-CH-36-384, RRI-CH-36-1446, RRI-
CH-36-0357, RRI-CH-36-387, RRI-CH-36-301, RRI-CH-36-334, RRI-CH-36-0361, 
RRI-CH-36-0123, RRI-CH-36-0358, RRI-CH-36-310, RRI-CH-36-1292, RRI-CH-36-
1035, RRI-CH-36-0928, RRI-CH-36-0966, RRI-CH-36-0067 และ RRI-CH-36-1463 

2.2  พันธุ์เปรียบเทียบ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ RRIT251, และRRIM 600   
3. ขนาดแปลงทดลอง  60  ไร่ จ้านวนต้นยาง  60  ต้น/แปลงย่อย  ระยะปลูก  3  X 7 เมตร        

( 0.79   ไร่/แปลงย่อย) 



4. วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ก. ช่วงยางอ่อน  นับตั้งแต่ปลูกยางไปจนถึงยางได้ขนาดเปิดกรีด ในช่วงระยะนี้มีการบันทึก 
 ผลดังนี้ 

- ท้าการส้ารวจสภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับต้นยางทุก ๆ 6 เดือน เช่น ผลส้าเร็จของการปลูก 
ความความเสียหายเนื่องจากโรค  

- ลมหรือสาเหตุอ่ืนๆ ลักษณะของพันธุ์ เช่น การแตกกิ่ง ลักษณะล้าต้น   
- และเม่ือต้นยางอายุ 2 ปีขึ้นไป ท้าการวัดการเจริญเติบโต โดยวัดเส้นรอบวงล้าต้น ณ 

บริเวณต้าแหน่งที่สูงจากพ้ืนดิน 170 ซม. 
ข. ระยะเปิดกรีด   ท้าการเปิดกรีดเมื่อต้นยางที่ได้ขนาดเปิดกรีด  (ขนาดล้าต้น 45 ซม. ขึ้นไป

วัดที่ระดับความสูง 170 ซม. จากพ้ืนดิน) มีจ้านวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ้านวนต้นยาง
ทั้งหมด โดยเปิดกรีดที่ระดับสูงจากพ้ืนดิน 150 ซม. รอยกรีดท้ามุมเปิดกรีด 30 องศากับ 
แนวระดับ   กรีดด้วยระบบครึ่งต้นวันเว้นวัน (1/2S.d/2 100%)  และท้าการเปิดกรีดต้น
ยางได้ขนาดกรีดเพ่ิมเติมทุก 6 เดือนเป็นเวลา 3 ปี    

   ช่วงระยะนี้มีการบันทึกผลดังนี้ 
-  การเจริญเติบโต (เส้นรอบวงล้าต้น) ณ บริเวณต้าแหน่งที่สูงจากพ้ืนดิน 170 ซม. ทุก ๆ  6  

เดือน 

-  จ้านวนต้นเปิดกรีดและเปิดกรีดเพ่ิมทุกๆ 6 เดือนจนครบ 3 ปี 

-  ส้ารวจเสียหายเนื่องจากโรค - ลมหรือสาเหตุอ่ืนๆ เช่น อาการเปลือกแห้ง 

-  ความหนาของเปลือกยางเดิมในปีแรกที่เปิดกรีด ณ ต้าแหน่งที่สูงจากรอยเปิดกรีด 10 ซม. 

หลังจากนั้นวัดทุก ๆ 3 ปี และความหนาของเปลือกงอกใหม่ ณ ต้าแหน่งที่ต่้ากว่ารอย 

เปิดกรีด 10 ซม. วัดทุก ๆ 3 ปี เช่นกัน 

-  น้้าหนักผลผลิตยางก้อนเดือนละ 2 ครั้ง โดยหักน้้าหนักความชื้นออกร้อยละ 15 

-   การเก็บผลผลิต  เก็บในรูปของยางก้อน (Cuplump) โดยหลังจากน้้ายางหยุดไหลหยด 

กรดฟอร์มิค 5% ลงในถ้วยรองรับน้้ายางพร้อมกับใช้ไม้กวนเพ่ือท้าให้น้้ายางจับตัวเป็น

ก้อน  เก็บก้อนยางของแต่ละ แปลงย่อยร้อยไว้ในลวดแขวนยาง  แขวนไว้ในที่ร่ม  อากาศ

ถ่ายได้สะดวกเป็นเวลา 21 วันก่อนชั่งน้้าหนัก 

ค.     วิธีค้านวณผลผลิต  เก็บเป็นยางก้อน (Cup lump)  มีการปฏิบัติ ดังนี้ 
-  ต้นยางที่ใช้ทดลองแต่ละแปลงย่อย  เมื่อเปิดกรีดแล้ว  และหลังจากน้้ายางหยุดไหล  หยด

กรดฟอร์มิค 1-2% ลงไปในถ้วยรองรับน้้ายาง  พร้อมกับใช้ไม้คน  จะท้าให้น้้ายางจับตัว
เป็นก้อน  จากนั้นเก็บก้อนยางของแต่ละแปลงย่อย  แขวนไว้กับลวดที่เตรียมไว้  ซึ่งมีป้าย
เขียนบอกเลขของแปลงย่อยและพันธุ์ยางติดอยู่ น้ายางก้อนที่แขวนไว้กับลวดไปตากในที่



ร่ม  ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  เป็นเวลา 21-30 วัน  หลังจากนั้นน้าไปชั่งหาน้้าหนัก 
ตัวเลขที่ได้น้ามาหักน้้าหนักออกอีก 15% ก็จะได้น้้าหนักยางก้อนที่แท้จริง 

ง.      การค้านวณปริมาตรไม้เฉลี่ยต่อต้น และปริมาตรไม้ต่อไร่ โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

G130   =   (G170+0.5812) 
0.9814 

H         =   -5.937506+0.512263A+(0.776031 x 21) 
Site 21 V5 = 0.012816+0.000025D2H 
Site 21 V5 adjust = 0.000061+0.995189V5 
B         =   -4.240581+0.028863N+0.223948D 
Y         =   -10.623236+0.129919A+0.535795H+5.975357B 

โดยที่  A = อายุ,  S = Site Index,   N = จ้านวนต้น/ไร่    H = ความสูงเฉลี่ย (เมตร) 
D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย (ซม.) 
B = พ้ืนที่หน้าตัด (ตารางเมตร/ไร่) 
V = ปริมาตรใต้เปลือก (ลูกบาศก์เมตร) รายต้น  
Y = ผลผลิตเป็นปริมาตรที่ท้าเป็นสินค้าได้/ไร่ 

ข้อมูลจากขนาดรอบล้าต้นที่ระดับความสูงจากพ้ืนดิน 170 เซนติเมตร (G 170) ค้านวณให้เป็น
ขนาดรอบล้าต้นที่ระดับความสูงจากพ้ืนดิน 130 เซนติเมตร (G 130)  
เวลาและสถานที่ 

      ระยะเวลา 4 ปี ตุลาคม 2554-กันยายน 2558 

      สถานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเตรียมพันธุ์ยาง 

  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 ได้รับกิ่งตาพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-36/2/5 จาก

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา จ้านวน 18 สายพันธุ์ คือ RRI-CH-36-1290, RRI-CH-36-1286, RRI-CH-36-384, 

RRI-CH-36-1446, RRI-CH-36-0357, RRI-CH-36-387, RRI-CH-36-301, RRI-CH-36-334, RRI-CH-36-

0361, RRI-CH-36-0123, RRI-CH-36-0358, RRI-CH-36-130, RRI-CH-36-1292, RRI-CH-36-1035, RRI-

CH-36-0928, RRI-CH-36-0966, RRI-CH-36-0067 และ RRI-CH-36-1463 ได้น้ากิ่งตาพันธุ์ยางทดลองมา

ขยายพันธุ์เพ่ือให้เพียงพอส้าหรับติดตา พร้อมกับเพาะเมล็ดยางพ้ืนที่ 3 ไร่ เมื่อต้นยางได้ขนาดจึงติดตายาง ดัง

ภาพที่ 1,2,3 และผลิตเป็นต้นยางช้าถุงเพ่ือใช้ในการทดลองเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-36/2/5 รวม

จ้านวน 6,501 ต้น (ตารางที่ 1) ดูแลรักษาจนต้นยางช้าถุงอายุประมาณ 8 เดือนพร้อมปลูก แต่ไม่สามารถเตรียม

พ้ืนที่ส้าหรับปลูกทดลองได้ เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะใช้ทดลองเป็นพ้ืนที่แปลงยางเก่า ศูนย์วิจัยและพัฒนายางยะลาได้



ประกาศขายไม้ยางทอดตลาดถึง 4 ครั้ง แต่ไม่มีผู้สนใจมายื่นซองเสนอราคา ท้าให้ไม่สามารถโค่นยางเพ่ือเตรียมพ้ืนที่

ปลูกได้ จึงขอยกเลิกการทดลองดังกล่าว  

 

ตารางท่ี 1 สายพันธุ์ยางและจ้านวนต้นยางช้าถุงที่ผลิตเพ่ือใช้ในการทดลองการเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย  

                RRI-CH-36/2/5 

ล้าดับ สายพันธุ์ยาง จ้านวนต้น 
1 RRI-CH-36-1290 300 
2 RRI-CH-36-1286 291 
3 RRI-CH-36-384 447 
4 RRI-CH-36-1446 316 
5 RRI-CH-36-0357 353 
6 RRI-CH-36-387 287 
7 RRI-CH-36-301 327 
8 RRI-CH-36-334 309 
9 RRI-CH-36-0361 288 
10 RRI-CH-36-0123 291 
11 RRI-CH-36-0358 335 
12 RRI-CH-36-130 286 
13 RRI-CH-36-1292 323 
14 RRI-CH-36-1035 324 
15 RRI-CH-36-0928 356 
16 RRI-CH-36-0966 296 
17 RRI-CH-36-0067 378 
18 RRI-CH-36-1463 335 
19 RRIM 600 344 
20 RRIT 251 315 

รวม 6,501 
 

9. สรุปผลการทดลอง 

การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-36/2/5  การด้าเนินงานได้เตรียมพันธุ์ยางและผลิตยางช้า

ถุง จ้านวน 18 สายพันธุ์ และพันธุ์ยางเปรียบเทียบ 2 พันธุ์ รวม 20 สายพันธุ์/พันธุ์ โดยน้ากิ่งตาพันธุ์ยาง



ทดลองมาขยายพันธุ์เพ่ือให้เพียงพอส้าหรับติดตา  พร้อมกับเพาะเมล็ดยางพ้ืนที่ 3 ไร่  เมื่อต้นยางได้ขนาดจึง

ติดตายาง  และผลิตยางช้าถุงรวมจ้านวน 6,501 ต้น ดูแลรักษาจนต้นยางช้าถุงอายุประมาณ 8 เดือนพร้อมปลูก แต่

ไม่สามารถเตรียมพ้ืนที่ส้าหรับปลูกทดลองได้ เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะใช้ทดลองเป็นพื้นที่แปลงยางเก่า ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรยะลาได้ประกาศขายไม้ยางทอดตลาดถึง 4 ครั้ง แต่ไม่มีผู้สนใจมายื่นซองเสนอราคา ท้าให้ไม่

สามารถโค่นยางเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูกได้ จึงขอยกเลิกการทดลองดังกล่าว  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.  เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดท้าค้าแนะน้าพันธุ์ยางของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร   

2. สามารถคัดเลือกยางพันธุ์ดีมีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง  มีการเจริญเติบโตดี  และมีคุณลักษณะอ่ืน ๆ 

ตรงตามที่ต้องการส้าหรับเป็นพันธุ์แนะน้า 

3.  เป็นข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับน้าไปใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ยางต่อไป 

11. ค าขอบคุณ  

คณะผู้ด้าเนินการวิจัยขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาทุกท่านที่ร่วมใน

การปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้ให้ส้าเร็จไปได้ด้วยดี       

12. เอกสารอ้างอิง 

   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพที่ 1 เตรียมกิ่งตาพันธุ์ยางขั้นปลาย เดือน กันยายน 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แปลงเพาะเมล็ดเพื่อติดตาพันธุ์ยางขั้น

ปลาย เดือน กันยายน 2554 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ติดตาพันธุ์ยางขั้นปลายและผลิตยางช้าถุง

เพ่ือใช้ในการทดลอง เดือน มิถุนายน-ธันวาคม 

2555 


