
แบบฟอร์มรายงานเร่ืองเต็ม ผลการทดลองส้ินสุด ปีงบประมาณ 2558 
 
1.  แผนงานวจัิย  การวจัิยและพฒันายางพารา 
2.  โครงการวจัิย  การวจัิยพนัธ์ุยางให้เหมาะสมกบัพืน้ทีชุ่่มช้ืน 
 กจิกรรม การเปรียบเทยีบพนัธ์ุยางข้ันต้นในพืน้ทีชุ่่มช้ืน 
 กจิกรรมย่อย - 
3.  ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)              การเปรียบเทยีบพันธ์ุข้ันปลายสายพนัธ์ุยาง 
                                                                  ลูกผสมชุด 400 RRIT-CH-35/2/4 

 ช่ือการทดลอง (ภาษาองักฤษ)            Large Scale Clone Trial of  Heavea  Hybrid Clones  
                                                                                     Series 400 RRIT-CH-35/2/4 
 

4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
1/ วทิยา พรหมมี  2/กรรณกิาร์ ธีระวฒันสุข   3/วนัเพญ็ พฤกษ์ววิฒัน์          
4/บรรเจิด พูลศิลป์ 

 
 
 

5.  บทคัดย่อ 
การเปรียบเทียบพนัธ์ุขั้นปลายสายพนัธ์ุยางลูกผสมชุด 400 RRIT-CH-35/2/5 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

คดัเลือกพนัธ์ุยางท่ีมีการเจริญเติบโตดี ใหผ้ลผลิตสูง การทนทานต่อโรคไดดี้ โดยท าการทดลองท่ี
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพงังา จงัหวดัพงังา  เร่ิมท าการทดลองปี 2546 คาดวา่จะส้ินสุดการทดลอง
ปี 2566 พนัธ์ุยางท่ีใชท้ั้งหมด 10 พนัธ์ุ  โดยมีพนัธ์ุยาง PB260 เป็นพนัธ์ุเปรียบเท่ียบ วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD จ านวน 2 ซ ้ า  พื้นท่ีท าการทดลอง 22ไร่  

จากการเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้ยางหลงัเปิดกรีด (ยางอาย ุ12 ปี) พบวา่ พนัธ์ุท่ีเจริญเติบโต
ดีท่ีสุด คือ พนัธ์ุ PB 235 (65.3 เซนติเมตร) ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบรองลงมาคือ พนัธ์ุ RRI-CH-35-2010 
(64.3 เซนติเมตร) และพนัธ์ุ RRI-CH-1403 (62.8 เซนติเมตร) ตามล าดบั จากการเก็บขอ้มูลผลผลิตยาง ปี
กรีดท่ี 1 (ตน้ยางอาย ุ10 ½    ปี) ในเดือนธนัวาคม 2557 และมกราคม 2558  พบวา่ ผลผลิตยางในเดือน 
ธนัวาคม 2557 สายพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด คือ พนัธ์ุ  RRI-CH-35-895 (79.28 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด) 
รองลงมาคือพนัธ์ุ RRI-CH-35-1396 (75.62 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด) และพนัธ์ุ RRI-CH-35-1257 (65.98 กรัม/
ตน้/คร้ังกรีด)  ตามล าดบั ส าหรับพนัธ์ุ PB 235 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ เท่ากบั 59.17 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด  
ท านองเดียวกนักบัผลผลิตยางในเดือน  มกราคม 2558 สายพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด คือ พนัธ์ุ  RRI-CH-
35-895 (69.69 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด) รองลงมาคือพนัธ์ุ RRI-CH-35-1396 (69.61 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด) และ

เอกสารแนบ 3 



พนัธ์ุ RRI-CH-35-1257 (56.77 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด)  ตามล าดบั ส าหรับพนัธ์ุ PB 235 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุ
เปรียบเทียบ เทากบั 55.32 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด   

 
 

1/2/ศูนยว์จิยัยางฉะเชิงเทรา สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร, 3/4/ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพงังา 
 

6.  ค าน า 
ยางพารา มีช่ือทางวทิยาศาสตร์วา่ Hevea brasiliensis, Muell.Arg. เป็นไมย้นืตน้มีถ่ินก าเนิดใน

แถบลุ่มน ้าอเมซอน ประเทศบราซิล ทวปีอเมริกาใต ้ พนัธ์ุยางท่ีปลูกในประเทศไทยปัจจุบนัน้ีเป็นพนัธ์ุ
ยางท่ีมีการปรับปรุงพนัธ์ุมาจาก แม่และพอ่พนัธ์ุจากตน้ยางป่า 22 ตน้ ท่ี Henry Wickham ไดพ้ยายาม
รวบรวมเมล็ดพนัธ์ุยางพาราจากป่าบราซิล จ านวน 70,0000 เมล็ด ไปเพาะในสวนพฤกษชาติคิว ประเทศ
องักฤษ ไดต้น้กลา้จ านวน 2,700 ตน้ การคดัเลือกพนัธ์ุยางท่ีท ากนัเป็นงานวชิาการเร่ิมปี พ.ศ. 2426 ท่ี
อินโดนีเซีย โดย P.J.S. Gramer และคณะ พบวา่พนัธ์ุท่ีคดัเลือกใหผ้ลผลิตถึง 80-90 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
เม่ือเทียบกบัพวกท่ีไม่ไดค้ดัเลือกใหผ้ลผลิตเพียง 40-50 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ต่อมาในปี 2453-2459  
Gramer ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นจริงโดยติดตามผลผลิตของยางจากตน้ติดตาของทั้ง 3 พนัธ์ุ ท่ีปลูกรวมกนัให้
ผลผลิตถึง 270 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (Gramer, 1938 อา้งโดย สถาบนัวจิยัยาง, 2536) 

การปรับปรุงพนัธ์ุยางในประเทศไทย เร่ิมจากการคดัเลือกพนัธ์ุ โดยเลือกพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูง 
ไม่ผลดัใบ และตา้นทานโรคเป็นหลกั ยางพนัธ์ุแรกท่ีไดจ้ากการคดัเลือก เป็นการคดัเลือกพนัธ์ุตน้เดียว 
(Single plant selection) คือ  พนัธ์ุ KRS13 โดยคุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ในปี พ.ศ. 2476 ท่ีสวนยาง
ของสถานีทดลองยางคอหงส์ (ปัจจุบนัคือ ศูนยว์ิจยัยางสงขลา)  และไดด้ าเนินการคดัเลือกต่อมาเร่ือย ๆ 
จนไดย้างพนัธ์ุใหม่ในปี พ.ศ. 2503 คือ พนัธ์ุบางลาง และ บางแกว้ ในปีพ.ศ. 2505 คือ พนัธ์ุสระแกว้ 
นอกจากนั้นยงัมีการคดัเลือกพนัธ์ุยางในสวนยางเอกชนท่ีใหผ้ลผลิตสูงในปี พ.ศ. 2505 คือ พนัธ์ุ อมร 
ฮวด4  จิว2 ต๋ิน ต๋อง1 ทุย เหมืองทวด และ อ๋ี4 และในปี พ.ศ. 2508  คือ พนัธ์ุนาทว ี(สวย. 251) และ ปะ
เหลียน (สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร, 2536) ปัจจุบนัพนัธ์ุต่าง ๆ เหล่าน้ียงันิยมปลูกในแปลง
เกษตรกร และมีบางพนัธ์ุท่ีจดัอยูใ่นค าแนะน าพนัธ์ุยางของสถาบนัวจิยั ไดแ้ก่พนัธ์ุ สวย. 251 ผลผลิต
เฉล่ีย 462 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร, 2550) การปรับปรุงพนัธ์ุยางดว้ย
วธีิการผสมพนัธ์ุในประเทศไทย เร่ิมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2497 เป็นตน้มา ปัจจุบนัมีลูกผสมจ านวนมาก หลาย
ชุดลูกผสม และไดมี้การคดัเลือกเขา้แปลงเปรียบเทียบพนัธ์ุยางขั้นตน้ และขั้นปลาย ปัจจุบนัสถาบนัวจิยั
ยาง กรมวชิาการเกษตร คดัเลือกไดพ้นัธ์ุยางหลายพนัธ์ุ ส าหรับแนะน าให้เกษตรกรปลูก คาดวา่สามารถ
แนะน าพนัธ์ุยางอีกหลายพนัธ์ุใหเ้กษตรกรปลูกไดใ้นอนาคต ผลท่ีไดจ้ากการปรับปรุงพนัธ์ุยางของ
ประเทศไทย จะออกเป็นเอกสารค าแนะน าพนัธ์ุยาง ซ่ึงไดอ้อกมาตั้งแต่ปี 2504 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 
พนัธ์ุยางเพื่อเพิ่มผลผลิตน ้ายางท่ีไดจ้ากการผสมพนัธ์ุและคดัเลือกพนัธ์ุในประเทศไทยท่ีมีการแนะน าให้
ปลูก ไดแ้ก่ พนัธ์ุสถาบนัวจิยัยาง 226 (พนัธ์ุยางชั้น 1) ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 425 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี พนัธ์ุ



สถาบนัวจิยัยาง 209, 214, 218, 225, 250, 319, 405, 406, 410, 411 และ 416 (พนัธ์ุยางชั้น 2)(สถาบนัวจิยั
ยาง กรมวชิาการเกษตร, 2550) 
 

7.  วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 

1. พนัธ์ุยางลูกผสมชุด 400 RRIT-CH-35/2/4 ทั้งหมด 10 พนัธ์ุ โดยมีพนัธ์ุยาง PB260 เป็นพนัธ์ุ
เปรียบเทียบ 

2. ปุ๋ยยางพาราสูตรต่าง ๆ ตามค าแนะน าของสถาบนัวจิยัยาง 
3. สารเคมีปราบวชัพืช และโรค 
4. อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สีน ้ามนัส าหรับท าเคร่ืองหมายตน้ยาง สายวดัเพื่อวดัการเจริญเติบโตของตน้ยาง 

หลกัปูนส าหรับเขียนช่ือพนัธ์ุยาง 
วธีิการ 

1. วางแผนการทดลองแบบ แบบ Randomized Complete Block (RCB) มี 2ซ ้ า 
2. เตรียมพนัธ์ุยางโดยเตรียมยางช าถุงขนาด 1 ฉตัร อายปุระมาณ 3 เดือน 
3. เตรียมพื้นท่ีแปลงทดลองขนาด 22 ไร่  
4. ปลูกยาง ตามแผนการทดลอง โดยใชร้ะยะปลูก 3 X 7 เมตร และดูแลรักษาตน้ยางปฏิบติั

ตามค าแนะน าของสถาบนัวจิยัยาง 
5. การวดัการเจริญเติบโต ทุก 6  เดือนโดยวดัเส้นรอบวงล าตน้ ณ บริเวณต าแหน่งท่ีสูงจาก

พื้นดิน 170 ซม 
6. การเปิดกรีด ท าการเปิดกรีดเม่ือตน้ยางท่ีไดข้นาดเปิดกรีด (ขนาดล าตน้ 45 ซม.ข้ึนไป วดัท่ี

ระดบัความสูง 170 ซม. จากพื้นดิน) มีจ  านวนอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจ านวนตน้ยาง
ทั้งหมด โดยเปิดกรีดท่ีระดบัสูงจากพื้นดิน 150 ซม. รอยกรีดท ามุมเปิดกรีด 30 องศากบัแนว
ระดบั กรีดดว้ยระบบคร่ึงตน้วนัเวน้วนั (1/2S.d/2 100%) และท าการเปิดกรีดตน้ยางไดข้นาด
กรีดเพิ่มเติมทุก 6 เดือนเป็นเวลา 3 ปี 

7. การเก็บผลผลิต เก็บในรูปของยางกอ้น (Cuplump) โดยหลงัจากน ้ายางหยดุไหลหยดกรด
ฟอร์ มิค 5% ลงในถว้ยรองรับน ้ายางพร้อมกบัใชไ้มก้วนเพื่อท าให้น ้ายางจบัตวัเป็นกอ้น 
เก็บกอ้นยางของแต่ละแปลงยอ่ยร้อยไวใ้นลวดแขวนยาง แขวนไวใ้นท่ีร่มอากาศถ่ายได้
สะดวกเป็นเวลา 21 วนัก่อนชัง่น ้าหนกั 

การบันทกึข้อมูล  
แบ่งการบนัทึกขอ้มูลออกเป็น 2 ระยะ คือ 
1. ช่วงยางอ่อน ใชเ้วลาประมาณ 6-7 ปี นบัตั้งแต่ปลูกยางไปจนถึงยางไดข้นาดเปิดกรีด ท าการ

ส ารวจและเก็บขอ้มูลสภาพต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตน้ยางทุก ๆ 6 เดือน เช่น ผลส าเร็จของการปลูก ความ
ความเสียหายเน่ืองจากโรค - ลมหรือสาเหตุอ่ืนๆ ลกัษณะของพนัธ์ุ เช่น การแตกก่ิง ลกัษณะล าตน้ และ



เม่ือตน้ยางอาย ุ2 ปีข้ึนไป วดัการเจริญเติบโต โดยวดัเส้นรอบวงล าตน้ ณ บริเวณต าแหน่งท่ีสูงจากพื้นดิน 
170 ซม 

2. ช่วงยางเปิดกรีด เก็บขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 
2.1 การเจริญเติบโต (เส้นรอบวงล าตน้) ณ บริเวณต าแหน่งท่ีสูงจากพื้นดิน 170 ซม. ทุก 

ๆ 6 เดือน 
2.2 วเิคราะห์ปริมาตรไม ้
2.3 จ านวนตน้เปิดกรีดและเปิดกรีดเพิ่มทุกๆ 6 เดือนจนครบ 3 ปี 
2.4 ส ารวจเสียหายเน่ืองจากโรค - ลมหรือสาเหตุอ่ืนๆ เช่น อาการเปลือกแหง้ 
2.5 ความหนาของเปลือกยางเดิมในปีแรกท่ีเปิดกรีด ณ ต าแหน่งท่ีสูงจากรอยเปิดกรีด 

10 ซม. หลงัจากนั้นวดัทุก ๆ 3 ปี และความหนาของเปลือกงอกใหม่ ณ ต าแหน่งท่ี
ต ่ากวา่รอยเปิดกรีด 10 ซม. วดัทุก ๆ 3 ปี เช่นกนั 

2.6 น ้าหนกัยางกอ้นเดือนละ 2 คร้ัง โดยหกัน ้าหนกัความช้ืนออกร้อยละ 15 
2.7 ปริมาณเน้ือยางแหง้ โดยเก็บตวัอยา่งน ้ายางสดประมาณ 50 ลูกบาศกเ์ซนติเมตรก่อน

เก็บผลผลิต 1วนั น ามาหาเปอร์เซ็นตเ์น้ือยางแหง้ในหอ้งปฏิบติัการเดือนละ 2 คร้ัง
เช่นเดียวกนั 

2.8 วเิคราะห์องคป์ระกอบทางชีวเคมี (Latex Diagnosis) เก็บตวัอยา่งน ้ายางวิเคราะห์
ปริมาณ Sucrose Inorganic phosphorus Thiol Total solid content 

2.9 วเิคราะห์สมบติัทางกายภาพและทางเคมีดา้นอุตสาหกรรม เก็บตวัอยา่งน ้ายาง น าไป 
วเิคราะห์ค่าต่างๆเช่น ดชันีความอ่อนตวั (Plasticity Retention Index) ความหนืด 
(Mooney viscosity) 

2.10 วเิคราะห์สมบติัของไม ้ ตดัโค่นตน้ยางน าส่วนท่อนซุงท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ี
มากกวา่ 6 น้ิว วเิคราะห์กลสมบติัและความแขง็แรงของไมด้า้นต่าง ๆ เช่น 
ความช้ืนของไม ้ ความแขง็ผิวหนา้ การรับแรงดดั การรับแรงเฉือน การรับแรงกด
ขนานเส้ียนและอ่ืนๆ 

2.11 เก็บขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาและความสมบูรณ์ของดินตลอดระยะการทดลอง 
 

8.  ระยะเวลา (เร่ิมต้น – ส้ินสุด) 
เร่ิมท าการทดลองปี 2546 ส้ินสุดการทดลองปี 2566 
 

9.  สถานทีด่ าเนินการ 
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพงังา  จงัหวดัพงังา 

 
 



10.  ผลการทดลองและวจิารณ์  
 
ผลการทดลอง  

การเปรียบเทียบพนัธ์ุยางขั้นปลายชุด 400/1 RRI-CH-35/2/4 เร่ิมท าการปลูกเม่ือเดือน ตุลาคม 
2546 ท่ี ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพงังา จงัหวดัพงังา พนัธ์ุยางท่ีใชมี้ 10 พนัธ์ุ ไดแ้ก่พนัธ์ุ RRI-CH 35-
1396, 2010, 1257, 1486, 1156, 1385, 895, 1403, 1461และ PB 235 เป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) มี 2 ซ ้ า ระยะปลูก 3 x 7เมตร พื้นท่ีท าการทดลอง 22ไร่ 
 
การเจริญเติบโตต้นยางก่อนเปิดกรีด  

อายตุน้ยาง 9  ปี (ก.ย.55)  พนัธ์ุท่ีเจริญเติบโตดีท่ีสุดคือ พนัธ์ุ PB 235 (55.2 เซนติเมตร) 
ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบรองลงมาคือ พนัธ์ุ RRI-CH-35-1257 (52.8 เซนติเมตร) และพนัธ์ุ RRI-CH-1403 
(50.9 เซนติเมตร) ตามล าดบั    
 อายตุน้ยาง 9 ½    ปี (มี.ค.56) พนัธ์ุท่ีเจริญเติบโตดีท่ีสุดคือ พนัธ์ุ PB 235 (56.2 เซนติเมตร) 
ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบรองลงมาคือ พนัธ์ุ RRI-CH-35-1257 (53.4 เซนติเมตร) และพนัธ์ุ RRI-CH-1403 
(52.0 เซนติเมตร) ตามล าดบั    
 
การเจริญเติบโตต้นยางขณะเปิดกรีด  

อายตุน้ยาง 10  ปี (ธ.ค 56)  พนัธ์ุท่ีเจริญเติบโตดีท่ีสุดคือ พนัธ์ุ PB 235 (61.7 เซนติเมตร) 
ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบรองลงมาคือ พนัธ์ุ RRI-CH-35-1257 (58.6 เซนติเมตร) และพนัธ์ุ RRI-CH-895 
(58.2 เซนติเมตร) ตามล าดบั    

อายตุน้ยาง 10 ½    ปี (มิ.ย 57)  พนัธ์ุท่ีเจริญเติบโตดีท่ีสุดคือ พนัธ์ุ PB 235 (61.8 เซนติเมตร) 
ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบรองลงมาคือ พนัธ์ุ RRI-CH-35-1257 (58.9 เซนติเมตร) และพนัธ์ุ RRI-CH-1403 
(58.7 เซนติเมตร) ตามล าดบั    

อายตุน้ยาง 11  ปี (ธ.ค.57)  พนัธ์ุท่ีเจริญเติบโตดีท่ีสุดคือ พนัธ์ุ PB 235 (61.8 เซนติเมตร) 
ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบรองลงมาคือ พนัธ์ุ RRI-CH-35-2010 (60.5 เซนติเมตร) และพนัธ์ุ RRI-CH-1403 
(59.8 เซนติเมตร) ตามล าดบั    

อายตุน้ยาง 11 ½    ปี (มิ.ย 58)  พนัธ์ุท่ีเจริญเติบโตดีท่ีสุดคือ พนัธ์ุ PB 235 (63.6 เซนติเมตร) 
ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบรองลงมาคือ พนัธ์ุ RRI-CH-35-2010 (62.0 เซนติเมตร) และพนัธ์ุ RRI-CH-1403 
(61.2 เซนติเมตร) ตามล าดบั    

อายตุน้ยาง 12   ปี (มี.ค 59)  พนัธ์ุท่ีเจริญเติบโตดีท่ีสุดคือ พนัธ์ุ PB 235 (65.3 เซนติเมตร) 
ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบรองลงมาคือ พนัธ์ุ RRI-CH-35-2010 (64.3 เซนติเมตร) และพนัธ์ุ RRI-CH-1403 
(62.8 เซนติเมตร) ตามล าดบั    
 



ผลผลติยาง (กรัม/ต้น/คร้ังกรีด) 
ผลผลิตปีท่ี 1  ตน้ยางอายุ 10 ½    ปี (มิ.ย 57) 
ธนัวาคม 2557 สายพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด คือ พนัธ์ุ  RRI-CH-35-895 (79.28 กรัม/ตน้/คร้ัง

กรีด) รองลงมาคือพนัธ์ุ RRI-CH-35-1396 (75.62 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด) และพนัธ์ุ RRI-CH-35-1257 (65.98 
กรัม/ตน้/คร้ังกรีด)  ตามล าดบั ส าหรับพนัธ์ุ PB 235 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ เท่ากบั 59.17 กรัม/ตน้/คร้ัง
กรีด   

มกราคม 2558  สายพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด คือ พนัธ์ุ  RRI-CH-35-895 (69.69 กรัม/ตน้/คร้ัง
กรีด) รองลงมาคือพนัธ์ุ RRI-CH-35-1396 (69.61 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด) และพนัธ์ุ RRI-CH-35-1257 (56.77 
กรัม/ตน้/คร้ังกรีด)  ตามล าดบั ส าหรับพนัธ์ุ PB 235 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ เทากบั 55.32 กรัม/ตน้/คร้ัง
กรีด   
 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเจริญเติบโตของต้นยาง 

  ขนาดเส้นรอบล าต้นยาง (ซม.) 

ล าดับ พนัธ์ุยาง อายุ 10  ปี อายุ 10½ ปี อายุ 11  ปี อายุ 11½ ปี อายุ 12ปี 

1 PB 235 61.5 61.8 61.8 63.6 65.3 
2 RRI-CH- 35-1396 55.2 55.3 55.7 56.4 56.7 
3 RRI-CH-35-2010 57.9 58.3 60.5 62.0 64.3 
4 RRI-CH-35-1257 58.5 58.9 59.4 60.8 61.5 
5 RRI-CH-35-1486 55.2 56.2 57.2 58.1 59.7 
6 RRI-CH-35-1156 52.9 53.5 54.2 55.3 56.0 
7 RRI-CH-35-1385 52.2 52.9 53.8 55.3 56.3 
8 RRI-CH-35-895 58.0 58.2 59.1 60.3 61.0 
9 RRI-CH-35-1403 57.3 58.7 59.8 61.2 62.8 
10 RRI-CH-35-1461 57.3 57.3 58.1 58.8 59.8 
ค่าเฉลีย่ 56.6 57.1 57.9 59.2 60.3 

      
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2  แสดงผลผลติของยาง (กรัมต่อต้นต่อคร้ังกรีด)  

  ผลผลติยาง (กรัมต่อต้นต่อคร้ังกรีด) 

ล าดับ พนัธ์ุยาง  ธันวาคม 
(2557) 

 มกราคม
(2558) 

 

1 PB 235  59.17  55.32  
2 RRI-CH- 35-1396  75.62  69.61  
3 RRI-CH-35-2010  53.80  55.62  
4 RRI-CH-35-1257  65.98  56.77  
5 RRI-CH-35-1486  59.48  55.64  
6 RRI-CH-35-1156  65.97  51.39  
7 RRI-CH-35-1385  54.35  43.58  
8 RRI-CH-35-895  79.28  69.69  
9 RRI-CH-35-1403  20.35  13.11  
10 RRI-CH-35-1461  61.75  43.12  
ค่าเฉลีย่  59.58  51.36  

     
 
 

11.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การทดลองเปรียบเทียบพนัธ์ุยางลูกผสมชุด 400 RRIT-CH-35/2/4 สามารถสรุปการเจริญเติบโตของ

พนัธ์ุยางลูกผสมชุดน้ีไดด้งัน้ี คือ 
การเจริญเติบโตของตน้ยางหลงัเปิดกรีด (ยางอาย ุ 12 ปี) พบวา่ พนัธ์ุท่ีเจริญเติบโตดีท่ีสุด คือ พนัธ์ุ 

PB 235 (65.3 เซนติเมตร) ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบรองลงมาคือ พนัธ์ุ RRI-CH-35-2010 (64.3 
เซนติเมตร) และพนัธ์ุ RRI-CH-1403 (62.8 เซนติเมตร) ตามล าดบั  

ผลผลิตยาง ปีกรีดท่ี 1 (ตน้ยางอาย ุ 10 ½    ปี) ในเดือนธนัวาคม 2557 และมกราคม 2558  พบวา่ 
ผลผลิตยางในเดือน ธนัวาคม 2557 สายพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด คือ พนัธ์ุ  RRI-CH-35-895 (79.28 กรัม/
ตน้/คร้ังกรีด) รองลงมาคือพนัธ์ุ RRI-CH-35-1396 (75.62 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด) และพนัธ์ุ RRI-CH-35-1257 
(65.98 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด)  ตามล าดบั ส าหรับพนัธ์ุ PB 235 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ เท่ากบั 59.17 กรัม/
ตน้/คร้ังกรีด  ท านองเดียวกนักบัผลผลิตยางในเดือน  มกราคม 2558 สายพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด คือ 
พนัธ์ุ  RRI-CH-35-895 (69.69 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด) รองลงมาคือพนัธ์ุ RRI-CH-35-1396 (69.61 กรัม/ตน้/
คร้ังกรีด) และพนัธ์ุ RRI-CH-35-1257 (56.77 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด)  ตามล าดบั ส าหรับพนัธ์ุ PB 235 ซ่ึงเป็น
พนัธ์ุเปรียบเทียบ เทากบั 55.32 กรัม/ตน้/คร้ังกรีด   
 



12.  การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์: 
 ผลงานทีส้ิ่นสุดสามารถน าไปใช้ในการพฒันาต่อและใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
 1. ไดข้อ้มูลต่าง ๆ ของพนัธ์ุยาง ตลอดจนพนัธ์ุยางท่ีมีลกัษณะท่ีดีส าหรับน าไปท าการทดสอบใน
แปลงแปลงทดสอบ 
                2.  จดัท าแปลงทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีพนัธ์ุยางใหม่ในพื้นท่ีของเกษตรกร หน่วยงาน
ราชการและเอกชน  
          3.  จดัท าค าแนะน าพนัธ์ุยางทุก 4 ปี เพื่อเผยแพร่ใหเ้กษตรกรและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนจดัท าส่ือเผยแพร่ เช่น วทิย ุ โทรทศัน์ แผน่ภาพ ตลอดจนการจดันิทรรศการ 
เพื่อเผยแพร่พนัธ์ุใหม่ประชุม 
                4.  ผลงานวจิยัสามารถน าไปแนะน าใหก้บั หน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 - เกษตรกร 
 - สถาบนัวจิยัยาง 
 - กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
 - หน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกยางทั้งในและต่างประเทศ 

 
13. ค าขอบคุณ 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ผอ. สายณัห์ วงสวสัด์ิ อดีตผูอ้  านวยการสถานีทดลองยางวงัทงั ผอ. ศูนยว์จิยั
ยางสุราษฎร์ธานี เป็นอยา่งสูงท่ีอ านวยความสะดวกตลอดจนใหค้ าแนะน า จนสามารถสร้างแปลงทดลอง
ไดป้ระสบความส าเร็จ ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีทุกท่านจาก ศูนยว์จิยัยางฉะเชิงเทรา ในการเตรียมแม่พนัธ์ุ
ยาง คุณหทยัรัตน์ เด็กหลี และเจา้หนา้ท่ี ศูนยว์ิจยัยางสุราษฎร์ธานี ในการเก็บขอ้มูล ดูแลงานวจิยั และ
สถานีทดลองยางวงัทงั ท่ีอ านวยความสะดวกในการเตรียมพนัธ์ุยาง เตรียมพื้นท่ีส าหรับปลูก ตลอดจน
การดูแลรักษาเป็นอยา่งดี สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณ สถาบนัวิจยัยาง กรมวชิาการเกษตร ท่ีใหก้ารสนบัสนุน 
งบประมาณส าหรับการวจิยั  
 

14.  เอกสารอ้างองิ 
สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร. 2550. ค าแนะน าพนัธ์ุยางปี 2550. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ ากดั. 37 หนา้. 
สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร. 2536. เอกสารวชิาการเร่ืองยาง. 190 หนา้. 
 
 
 

 
 


