
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2558 
- - - - - - - - - - - - - - - 

1. ชุดโครงการวิจัย : การปรับปรุงพันธุ์ยางเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

2. โครงการวิจัย :  วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุ่มชื้น 
    กิจกรรม : การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลายในพ้ืนที่ชุ่มชื้น 
    กิจกรรมย่อย :  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-40/1/1 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Further Proof Clone Trial of Hevea Hybrid RRI-CH-40/1/1 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง :  นายโสพล     ทองรักทอง สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
    ผู้ร่วมงาน :    นายโนรี       อิสมะแอ สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 

นางสาวศรัญญา    ใจพะยัก สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
นายจ านง     ยานะธรรม สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
นางสาวสายใจ     นุเคราะห์ชน สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 

5. บทคัดย่อ 
การทดลองนี้มีวัตถุเพ่ือ คัดเลือกยางใหม่ที่ให้ผลผลิตน้ ายางสูง การเจริญเติบโตดี ต้านทานโรคที่ส าคัญ 

เหมาะส าหรับแนะน าให้ปลูกในพ้ืนที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมชุ่มชื้ นที่มีปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,600 
มิลลิเมตรต่อปี รวมทั้งมีคุณสมบัติของน้ ายางที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยาง และมีลักษณะของพันธุ์ยางตรงตาม
ความต้องการของเกษตรกร การทดลองนี้เป็นการน าพันธุ์ยางลูกผสมที่ผ่านการคัดเลือกมาปลูกในแปลงเพ่ือท าการ
เปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-40/1/1 ในพ้ืนที่ 43 ไร่ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส เพ่ือ
ใช้ในการประเมินเสถียรภาพ ของพันธุ์ยางก่อนน าไปใช้ในการแนะน าพันธุ์ เริ่มปลูกยางในปี 2556 โดยใช้ระยะ
ปลูก 3x7 เมตร วางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block จ านวน 3 ซ้ า ๆละ 60 ต้นต่อแปลง
ย่อย ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ยาง 20 สายพันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ยางลูกผสม RRI-CH-40 จ านวน 18 สายพันธุ์ 
ได้แก่ RRI-CH-40-116 , RRI-CH-40-293 , RRI-CH-40-410 , RRI-CH-40-0058 , RRI-CH-40-266 ,  
RRI-CH-40-263 , RRI-CH-40-345 , RRI-CH-40-411 , RRI-CH-40-346 , RRI-CH-40-356 , RRI-CH-40-441 , 
RRI-CH-40-353 , RRI-CH-40-229 , RRI-CH-40-291 , RRI-CH-40-110 , RRI-CH-40-321 , RRI-CH-40-298 , 
และ RRI-CH-40-111 ให้พันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ปฏิบัติดูแลรักษาต้นยางตาม
ค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง  

 



6.        ค าน า 
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้ให้ความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์ยาง ซึ่งในโครงการปรับปรุง

พันธุ์ยางของไทยที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงโดยวิธีการต่างๆ มีการรวบรวมพันธุ์ยางจากแหล่งปลูกหลายแห่ง 
รวมทั้งสร้างพันธุ์ยางลูกผสมของประเทศไทยเป็นต้น (สถาบันวิจัยยาง , 2551) วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์
ยางพาราโดยทั่วไป ก็เพ่ือให้ได้มาซึ่งพันธุ์ยางที่ ให้ผลผลิตสูงกว่า พันธุ์ เดิม และสามารถปรับตัวให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี พันธุ์ยางที่ใช้ปลูกกันในปัจจุบันนั้น เป็นพันธุ์ที่ได้ผ่านการผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์มาแล้ว
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วน ามาขยายพันธุ์โดยการติดตา และแนะน าให้ปลูกกันในประเทศตามความเหมาะสมของ
แต่ละท้องถิ่น 

พ้ืนที่ปลูกยางหลักในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออก ซึ่ง เป็นพ้ืนที่ถือว่ามีความ
เหมาะสมต่อการปลูกยาง ทั้งสภาพความสมบูรณ์ของดิน และสภาพภูมิอากาศ โดยมีปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,600 
มิลลิเมตรต่อปี ดังนั้นการปลูกยางในพ้ืนที่ดังกล่าวนี้จึงท าให้ต้นยางมีปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการของ
ยางพารา แต่อย่างใดก็ตามในบางช่วงที่มีปริมาณฝนตกชุก เกษตรกรมักจะประสบปัญหาในการกรีดยาง และการ
ระบาดของโรคราหลายชนิด ซึ่งมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการให้ผลผลิตของต้นยาง ดังนั้นการปลูกยางในพ้ืนที่
ดังกล่าว เกษตรกรจึงจ าเป็นที่จะเลือกปลูกพันธุ์ยางที่ต้านทานโรค เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิต ดังนั้น
การค้นหาพันธุ์ยางใหม่ๆโดยใช้แผนการปรับปรุงพันธุ์ยางให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การผสมพันธุ์ยาง การคัดเลือกพันธุ์
ยาง เปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้น – ขั้นปลาย ตลอดจนการทดสอบพันธุ์ในพ้ืนที่ เพ่ือคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ า
ยางสูง ต้านทานโรคที่ส าคัญ เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส าหรับหรับแนะน าพันธุ์แก่เกษตรกร จึงเป็น
วิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว และเกษตรกรลงทุนน้อย 

7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

(1) พันธุ์ยางลูกผสม RRI-CH-40 จ านวน 18 สายพันธุ์ และพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 
(2) กิ่งตาที่ใช้ท าการติดตายาง  
(3) จอบ, เสียม 
(4) มีดติดตา 
(5) เทปพลาสติกใส 
วิธีการ 
1. วางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block จ านวน 3 ซ้ า ปลูกยางในเดือนตุลาคม  

ปี พ.ศ. 2556 บนพ้ืนที่ 43 ไร่ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ยาง 20 สายพันธุ์ 
ประกอบด้วย พันธุ์ยางลูกผสม RRI-CH-40 จ านวน 18 สายพันธุ์ ได้แก่ RRI-CH-40-116 , RRI-CH-40-293 ,  
RRI-CH-40-410 , RRI-CH-40-0058 , RRI-CH-40-266 , RRI-CH-40-263 , RRI-CH-40-345 , RRI-CH-40-411 , 
RRI-CH-40-346 , RRI-CH-40-356 , RRI-CH-40-441 , RRI-CH-40-353 , RRI-CH-40-229 , RRI-CH-40-291 , 
RRI-CH-40-110 , RRI-CH-40-321 , RRI-CH-40-298 , และ RRI-CH-40-111 ให้พันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 



เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ โดยใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. รองก้นหลุมด้วยหิน
ฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 170 กรัมต่อต้น ปลูกด้วยยางช าถุงขนาด 2 ฉัตร ดูแลรักษาต้นยางโดยการตัดแต่งกิ่ง  
ก าจัดวัชพืช และให้ปุ๋ยกับต้นยางปีละ 2 ครั้ง (ช่วงต้นฝนและปลายฝน) ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 อัตราการใส่ปุ๋ยใน
แต่ละช่วงอายุยาง และการดูแลรักษาปฏิบัติตามค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง 
 การบันทึกข้อมูล  

1. การปลูกและการดูแลรักษาต้นยาง ปฏิบัติตามค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง 
2. การเปิดกรีด ท าการเปิดกรีดเมื่อต้นยางได้ขนาดเปิดกรีด (ขนาดล าต้น 45 ซม.ขึ้นไป วัดที่ระดับความ

สูง 170 ซม.จากพ้ืนดิน) มีจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนต้นยางทั้งหมด โดยเปิดกรีดที่
ระดับความสูงจากพ้ืนดิน 150 ซม. รอยกรีดท ามุมเปิดกรีด 30 องศากับแนวระดับ กรีดด้วยระบบครึ่ง
ต้นวันเว้นวัน (1/2S.100%) และท าการเปิดกรีดต้นยางได้ขนาดกรีดเพ่ิมเติมทุก 6 เดือน เป็นเวลา 3 
ปี 

3. การเก็บผลผลิต เก็บในรูปของยางก้อน (Cuplump) โดยหลังจากน้ ายางหลุดไหลหยดกรดฟอร์มิค 
5% ลงในถ้วยรองรับน้ ายางพร้อมกับใช้ไม้กวนเพื่อท าให้น้ ายางจับตัวกันเป็นก้อน เก็บต้นยางของแต่
ละแปลงย่อยร้อยร้อยไว้ในลวดแขวนยาง แขวนไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นเวลา 21 วัน 
ก่อนชั่งน้ าหนัก 

4. การบันทึกข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 
4.1 ช่วงยางอ่อน ใช้เวลาประมาณ 6-7 ปี นับตั้งแต่ปลูกยางไปจนถึงยางได้ขนาดเปิดกรีด ท าการ

ส ารวจและเก็บข้อมูลสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นกับต้นยางๆ 6 เดือน เช่น ผลส าเร็จของการปลูก ความ
เสียหายเนื่องจากโรค – ลมหรือสาเหตุอ่ืนๆ ลักษณะของพันธุ์ เช่น การแตกกิ่ง ลักษณะล าต้น 
และเม่ือต้นยางอายุได้ 2 ปีขึ้นไป วัดการเจริญเติบโต โดยวัดเส้นรอบวงล าต้น ณ บริเวณต าแหน่ง
ที่สูงจากพ้ืนดิน 170 ซม. 

4.2 ช่วงยางเปิดกรีด เก็บข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
4.2.1 การเจริญเติบโต (เส้นรอบวงล าต้น) ณ บริเวณต าแหน่งที่สูงจากพ้ืนดิน 170 ซม.ทุกๆ 6 

เดือน 
4.2.2 วิเคราะห์ปริมาตรไม้ 
4.2.3 จ านวนต้นเปิดกรีดและเปิดกรีดเพ่ิมทุกๆ 6 เดือน จนครบ 3 ปี 
4.2.4 ส ารวจความเสียหายเนื่องจากโรค – ลม หรือสาเหตุอื่นๆ เช่น อาการเปลือกแห้ง 
4.2.5 ความหนาของเปลือกยางเดิมในปีแรกที่เปิดกรีด ณ ต าแหน่งที่สูงจากรอยเปิดกรีด 10 

ซม. หลังจากนั้นวัดทุกๆ 3 ปี และความหนาของเปลือกงอกใหม่ ณ ต าแหน่งที่ต่ ากว่า
รอยเปิดกรีด 10 ซม. วัดทุกๆ 3 ปี เช่นกัน 

4.2.6 น้ าหนักยางก้อนเดือนละ 2 ครั้ง โดยหักน้ าหนักความชื้นออกร้อยละ 15  
4.2.7 ปริมาณเนื้อยางแห้ง โดยเก็บตัวอย่างน้ ายางสดประมาณ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ก่อน

เก็บผลผลิต 1 วัน น ามาหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในห้องปฏิบัติการ เดือนละ 2 ครั้ง 



4.2.8 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Latex Diagnosis) เก็บตัวอย่างน้ ายางวิเคราะห์ปริมาณ 
Sucrose lnorganic phosphorus Thiot Total solid content 

4.2.9 วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีด้านอุตสาหกรรม เก็บตัวอย่างน้ ายางน าไป
วิเคราะห์ต่างๆ เช่น ดัชนีความอ่อนตัว (Plasticity Retention lndex) ความหนืด 
(Mooney viscoscity) 

4.2.10 วิเคราะห์สมบัติของไม้ ตัดโค่นต้นยางน าส่วนท่อนซุงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่มากกว่า 
6 นิ้ว วิเคราะห์คุณสมบัติและความแข็งแรงของไม้ด้านต่างๆ เช่น ความชื้นของไม้ ความ
แข็งผิวหน้า การรับแรงดัด การรับแรงเฉือน การรับแรงกดขนาดเสี้ยนและอ่ืนๆ 

4.2.11 เก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและความสมบูรณ์ของดินตลอดระยะการทดลอง 
 เวลาและสถานที่ 

เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และสิ้นสุดเดือนกันยายน 2558 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นราธิวาส 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 หลังจากปลูกถึงต้นยางอายุ 15 เดือน พบว่าการเจริญของต้นยางทั้ง 20 สายพันธุ์ มีการเจริญไม่สม่ าเสมอ 
เนื่องจากเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนตกไม่ต่อเนื่อง 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดลองนี้มีวัตถุเพ่ือ คัดเลือกยางใหม่ที่ให้ผลผลิตน้ ายางสูง การเจริญเติบโตดี ต้านทานโรคที่ส าคัญ 
เหมาะส าหรับแนะน าให้ปลูกในพื้นที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมชุ่มชื้นที่มีปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,600 
มิลลิเมตรต่อปี รวมทั้งมีคุณสมบัติของน้ ายางที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยาง และมีลักษณะของพันธุ์ยางตรงตาม
ความต้องการของเกษตรกร การทดลองนี้เป็นการน าพันธุ์ยางลูกผสมที่ผ่านการคัดเลือกมาปลูกในแปลงเพ่ือท าการ
เปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-40/1/1 ในพ้ืนที่ 43 ไร่ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ตั้งแต่
หลังจากตดิตาในหลุมปลูก พบว่าการเจริญเติบโตของต้นยางทั้ง 20 สายพันธุ์ มีการเจริญเติบโตไม่สม่ าเสมอ 
เนื่องจากเกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนตกไม่ต่อเนื่อง 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย RRI-CH-40/1/1 เป็นการน าพันธุ์ยางลูกผสมของไทย ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากการเปรียบเทียบพันธุ์ มาปลูกทดลองเพ่ือใช้ในการประเมินเสถียรภาพ ของพันธุ์ยางก่อนน าไปใช้ใน
การแนะน าพันธุ์ เป็นการทดลองที่ด าเนินการได้เพียงระยะสั้น จึงยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ เนื่องจากยางยังไม่
ถึงระยะเวลาเก็บข้อมูล จ าเป็นต้องท าการทดลองต่อเนื่องไปจนถึงขั้นตอนการกรีด เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ใน
การคัดเลือกพันธุ์ยางต่อไป 



11. ค าขอบคุณ 
 คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณข้าราชการและพนักราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสที่ช่วยในการ 
ปฏิบัติงาน   

12. เอกสารอ้างอิง 
สถาบันวิจัยยาง. 2547. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
สถาบันวิจัยยาง. 2551. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


