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คํานํา 
 การปรับปรุงพันธุพืชหรือพัฒนาพันธุพืชใหไดมาซ่ึงพันธุใหม (new plant variety) หรือพันธุท่ี

มีลักษณะท่ีดีท้ังคุณลักษณะทางดานปริมาณ (quantitative) และทางดานคุณภาพ (qualitative) เปนท่ีตองการของ
ผูบริโภคหรือนักปรับปรุงพันธุพืช ปจจัยท่ีสําคัญคือตองมีพอ-แมพันธุพืชท่ีมีฐานพันธุกรรมท่ีกวางหรือมีความ
หลากหลายทางดานพันธุกรรม (genetic diversity) พอสมควร อีกประการหนึ่งฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชเปน
ส่ิงจําเปนในการท่ีจะทราบประวัติความเปนมาตลอดจนคุณลักษณะแตละสายพันธุวามีลักษณะเดนหรือลักษณะ
ดีอยางไร ทิศทางในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงพันธุพืชก็จะสะดวกข้ึนถามีฐานขอมูลท่ีดีพอ 

 ปจจุบันพันธุพืชใหมท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุโดยนักปรับปรุงพันธุพืช ผูท่ี
ปรับปรุงพันธุพืชสามารถยื่นขอรับการคุมครองสิทธ์ิ (Plant Breeder’s Rights) ไดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
พันธุพืช พ.ศ. 2542 ในการตรวจสอบพันธุพืชใหมตามกฎหมายฉบับนี้จําเปนตองอาศัยฐานขอมูลเกี่ยวกับพันธุ
พืชมากพอสมควร ตั้งแตปพ.ศ. 2540 เปนตนมา กรมวิชาการเกษตรโดยสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ ได
ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเช้ือพันธุตางๆ ภายใตโครงการอนุรักษพัฒนาพืชสมุนไพร พืชพื้นเมืองและจุ
ลินทรีย เพื่ออนุรักษและใชประโยชนอยางสูงสุดของเช้ือพันธุพืช ในระยะตนของโครงการดังกลาว (พ.ศ. 2540-
2544) สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติรวมกับศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนยวิจัยยาง
ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยางและศูนยวิจัยขาวปทุมธานี สถาบันวิจัยขาว ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเช้ือ
พันธุพืชจํานวน 4 พืช ไดแก มะมวง ทุเรียน ยางพารา และขาว ในโอกาสนี้จึงไดจัดทําเอกสารวิชาการฐานขอมูล
เช้ือพันธุพืชเหลานี้ข้ึนมาโดยเปนเร่ืองเกี่ยวกับขอมูลสําหรับบันทึกลักษณะเช้ือพันธุพืช (Descriptor) และ
รายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช (Plant Germplasm Database) ชนิดตางๆ  

 เอกสารวิชาการเร่ือง ฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช : ยางพารา (Plant Germplasm Database : Para 
rubber) เลมนี้เปนสวนหน่ึงของผลงานภายใตโครงการดังกลาว เปนเร่ืองเกี่ยวกับเช้ือพันธุยางพาราท่ีมีรายงาน
การปลูกเล้ียงในประเทศไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ภายในเลมจะประกอบดวยโครงสรางฐานขอมูลสําหรับ
บันทึกลักษณะเช้ือพันธุยางพารา ช่ือพันธุ ประวัติพันธุ แหลงท่ีมาของพันธุ การแนะนําพันธุ ลักษณะประจําเช้ือ
พันธุ ตลอดจนภาพประกอบลักษณะประจําพันธุยางพารา โครงสรางฐานขอมูลเช้ือพันธุยางพารานับวาเปนคร้ัง
แรกในการจัดพิมพทางคณะผูจัดทํายินดีนอมรับคําติชมจากทานผูรูและผูเช่ียวชาญยางพาราทุกทาน เพื่อ
ปรับปรุงแกไขขอมูลและความสมบูรณของฐานขอมูลเช้ือพันธุยางพาราสําหรับประเทศไทยในลําดับตอไป 

 
 

      (นายวิชา    ธิติประเสริฐ) 
         หัวหนาโครงการระบบจดัทําฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช 

ภายใตโครงการพืชอนุรักษ พัฒนาพืชสมุนไพร พืชพื้นเมืองและจุลินทรีย 
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บทนํา 
 

Hevea Aubl. 
พืชในสกลุฮีเวีย 

วงศ EUPHORBIACEAE 
 
  พืชในสกุลฮีเวีย (Hevea) หรือสกุลยางจัดอยูในพืชวงศ EUPHORBIACEAE พืชสกุลนี้มีถ่ิน
กําเนิดในแถบทวีปอเมริกาใต ซ่ึงรูจักกันดีในนามหุบเขาแหงปาลุมแมน้ําอะเมซอน โดยเฉพาะบริเวณหุบเขา 
Orinoco ตอนบนของประเทศเกียนา และบริเวณเขต Matto Grosso ในประเทศบราซิล ชาวอะเมซอนเนียนรูจัก
กันดีในนาม hylaea พืชสกุลนี้มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาคอนขางแปรปรวนสามารถแพรกระจายพันธุได
ในระบบนิเวศวิทยาท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ พืชในสกุลนี้มีประมาณ 9 ชนิดท่ีรูจักกันดี บางชนิดพันธุมี
คุณลักษณะพิเศษสามารถขึ้นอาศัยในสภาพภูมิประเทศในวงจํากัด บางชนิดพันธุออนแอตอสภาพแวดลอม แต
การผสมขามระหวางชนิดเปนไปดวยดี บางคร้ังเปนไปโดยธรรมชาติเองหรือโดยมนุษยผสมพันธุข้ึนมาซ่ึงนับวา
เปนการวิวัฒนาการทางดานชนิดพันธุอยางหนึ่งของธรรมชาติ 
  ในป ค.ศ.1775 พืชในสกุลฮีเวียไดถูกคนพบและจําแนกชนิดคร้ังแรกโดยนักพฤกษศาสตร
ชาวเฟรนชเกียนาช่ือวา Aublet โดยใหช่ือวิทยาศาสตรวา Hevea  guianensis ตอมาในชวงป ค.ศ. 1849- 1864  
นักพฤกษศาสตรช่ือ Spurce ไดเก็บรวบรวมพันธุยางเพิ่มอีก 8 ชนิด ณ แถบบริเวณ Rio Negro ในประเทศ
บราซิล แตพืชสกุลนี้ไดถูกตีพิมพในเอกสารวิชาการเปนคร้ังแรกในชวงป ค.ศ. 1873 ถึงป ค.ศ. 1874 โดย 
Mueller ซ่ึงเขาไดจําแนกชนิดไวประมาณ 11 ชนิดและไดยายพืชชนิด Siphonia  brasiliensis  HBK. มาจัดไวใน
พืชสกุลนี้ดวย ซ่ึงตอมาก็เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป แตนักพฤกษศาสตรอีกทานหน่ึงช่ือ Ducke หลังจากท่ีเขาได
ศึกษาพันธุยางในธรรมชาติจํานวนหลายปพบวาพืชสกุลนี้จําแนกออกไดถึง 12 ชนิดซ่ึงเขาไดจําแนกชนิดถึง
ระดับวารไรตี้ (variety) และฟอรม (forms) ดวย ตอมาในป ค.ศ. 1956 นักพฤกษศาสตรช่ือ Schultes ไดเก็บรวม
รวมศึกษาพันธุยางในเขตลุมแมน้ําอะเมซอนอีกคร้ังหนึ่งพบวาในพืชสกุลฮีเวียจําแนกชนิดแลวมีเพียง 9 ชนิด
เทานั้น  
  พืชสกุลฮีเวียเปนไมยืนตนทรงพุมขนาดใหญพบในบริเวณเขตรอนช้ืนท่ีมีฝนตกชุก ข้ึนอาศัยใน
ระบบนิเวศนวิทยาท่ีมีความหลากหลายมาก พบตั้งแตท่ีลุมจนถึงยอดเขาท่ีสูงชัน บริเวณท่ีมีดินเปนกรด หรือ
บริเวณท่ีราบสูงระบายน้ําไดดี บริเวณเทือกเขาท่ีสูงชัน เปนตน 
  พืชสุกลฮีเวียจะมีน้ํายางในทุกสวนของตน ใบเรียงสลับกันหรือคอนขางตรงกันขามในสวน
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  ยางพารา Hevea  brasiliensis  (A.Juss.) Muell.- Arg. ผลผลิตยางธรรมชาติมากกวา 90% มา
จากยางชนิดนี้ เดิมทีเดียวยางท่ีกลาวนี้ซ้ือขายกันท่ีเมืองพารา ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใตเพียงแหงเดียว
เทานั้น เพื่อสะดวกแกการซ้ือขายกันคร้ังนั้นจึงเรียกยางชนิดวา ยางพารา ในเวลาตอมาปจจุบันปลูกกันมากใน
แถบทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศไทยดวย 
  Hevea benthamiana Muell – Arg. ยางชนิดนี้พบบริเวณตอนเหนือของแมน้ําอะเมซอนเทานั้น 
ซ่ึงเปนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปาอะเมซอนและชวงตอนบนของท่ีราบลุม Orinoco จะมีบริเวณหนึ่งท่ีเปน
แหลงแพรกระจายพันธุบริเวณเดียวกับยางพารา คือบริเวณ ทางดานตะวันตกของ Manaos ทําใหเกิดการผสม
ขามตามธรรมชาติระหวางยางสองชนิดนี้ ยางชนิดนี้อาจมีตนสูงถึง 90 ฟุต แตตนจะเล็กกวายางพารา ลักษณะ
เดนใบจะมีขนสีทองบนผิวใบดานบน ชอบขึ้นอาศัยบริเวณสันทรายหรือดินตมท่ีเกิดจากการทับถมโดยแมน้ํา
พัดมา ผลผลิตน้ํายางจะตํ่ากวายางพารา น้ํายางมีสีขาว    ยางชนิดนี้มีความทนทานตอโรคใบรวงลาติน อเมริกา 
(Microcyclus  ulei) 
  Hevea  camporum Ducke ยางชนิดนี้มีแหลงแพรกระจายในเขตทุงหญาซาวันนา แถบใจกลาง
ลุมแมน้ํา Madeira  มีลักษณะใกลเคียงกับยางชนิด Hevea  pauciflora แตเปนชนิดตนเต้ีย (dwaft) 
  Hevea  guianensis Aubl. และ var. lutea (Spruce ex Benth.) Ducke & R.E. Schultes ยางชนิดนี้
มีหลากหลายลักษณะแพรกระจายพันธุโดยท่ัวไป ตนสูงประมาณ 100 ฟุตหรือมากกวา ใบยอยเรียบตรง ชอบข้ึน
อาศัยบริเวณท่ีสูงระบายน้ําไดดี พบบริเวณท่ีมีระดับสูงถึง 6,000 ฟุต จากระดับน้ําทะเล น้ํายางมีสีเหลืองออน 
สวนใหญจะเปนยางไมมีคุณภาพ 
  Hevea  microphylla Ule ยางชนิดนี้เปนยางเฉพาะถ่ินของบริเวณตอนเหนือของท่ีราบลุม Rio  
Negro ประเทศบราซิล โคลัมเบียและเวเนซูเอลา มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ตนสูงประมาณ 60 ฟุต ผลไม
สามารถแตกแยกออกจากกันไดในสภาพธรรมชาติ ชอบข้ึนอาศัยท่ีลุมวางเปลาหรือบริเวณท่ีมีน้ําทวมขังอยูเสมอ 
น้ํายางมีสีขาว มีน้ํายางคอนขางนอย 
  Hevea  nitida Mart.ex Muell.-Arg. ยางชนิดนี้พบเปนบริเวณกวางแถบลุมน้ําอะเมซอนและ
ตอนเหนือของท่ีราบลุม Orinoco ทรงตนยางขนาดกลาง ใบยอยมีผิวมัน พบข้ึนอาศัยในสภาพปาและบริเวณดิน
ทราย น้ํายางมีสีขาวทนทานการเผาไหมไดดี ยางชนิดนี้มีความทนทานตอโรคใบรวงลาตินอเมริกา (Microcyclus  
ulei) เชนกันและยางชนิดนี้ Hevea  nitida Mart.ex Muell.-Arg. var. toxicodendroides (R.E. Schultes & Vinton) 
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  Hevea  pauciflora (Spruce ex Benth.) Muell.- Arg. ยางชนิดนี้มีแหลงแพรกระจายพันธุในเขต 
Rio  Negro และเขตตอนบนของท่ีราบลุม Orinoco ประเทศบราซิล และประเทศเกียอะนา เปนยางทรงตนขนาด
กลาง ใบยอยมีขนาดใหญ ลายเสนใบเห็นชัด เมล็ดมีขนาดใหญ ข้ึนอาศัยบนเนินภูเขาหินและระบายนํ้าไดดี น้ํา
ยางมีสีขาว Hevea  pauciflora var. coriacea Ducke มีแหลงแพรกระจายพันธุท่ีกวางกวา Hevea nitida Mart.ex 
Muell.-Arg. และใบยอยมีขนาดเล็กกวาชนิด Hevea  pauciflora ใบมัน น้ํายางมีสีขาวคอนขางเหลือง 
  Hevea rigidifolia (Spruce ex Benth.) Muell.- Arg. ยางชนิดนี้เปนยางเฉพาะถ่ิน (endemic) 
บริเวณตอนเหนือของ Rio Negro ประเทศบราซิล ประเทศโคลัมเบียและประทศเวเนซูเอลา ทรงตนขนาดกลาง
สูงประมาณ 60 ฟุต ใบคอนขางหนา ใบมัน เจริญเติบโตบริเวณท่ีระบายนํ้าไดดี น้ํายางมีสีครีม แตไมคอยมี 
rubber แตมีปริมาณ resin คอนขางสูง 
  Hevea  spruceana (Benth.) Muell.-Arg. ช่ือพองกับ Hevea discolor (Spurce ex Benth.) Muell. 
– Arg. ยางชนิดนี้พบมากบริเวณตอนใตลุมแมน้ําอะเมซอน ลําตนมีฐานกวางชวงโคนตน ใบยอยดานลางมี
ลักษณะออนนุม ดอกมีสีน้ําตาลออน เมล็ดและฝก(แคปซูล) มีขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาพืชสกุลนี้ ข้ึนอาศัย
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทวมขัง น้ํายางไมคอยมียาง (rubber) ในแถบอเมริกาใชลูกผสมระหวางยางชนิดนี้กับยางพารา 
เปนตนตอพันธุยาง ซ่ึงทนทานตอโรคเก่ียวกับตนตอไดดี 

 ฐานพันธุกรรมเช้ือพันธุพืชเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุงพันธุและผสมพันธุใหได
พันธุท่ีดีโดยใหผลผลิตสูง เหมาะสมกับดินฟาอากาศ  ตานทานโรคและศัตรูพืช ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ตลอดจนมีคุณภาพดีเปนท่ีตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ แตปจจุบันพันธุพืชหรือเช้ือพันธุพืชตาม
ธรรมชาติไดถูกทําลายจนใกลจะสูญพันธุโดยกิจกรรมของมนุษย นอกจากนี้ยังถูกทําลายโดยภัยธรรมชาติ 
นักวิชาการดานพันธุพืช นักอนุรักษธรรมชาติไดตระหนักถึงความสูญหายของพันธุพืชซ่ึงถูกทําลายลงไปเร่ือยๆ 
จึงไดรณรงคใหมีการรวมมือกันอนุรักษพันธุพืชตามธรรมชาติใหคงอยูสภาพเดิม สวนนักพัฒนาพันธุพืชก็ไดทํา
การสํารวจรวบรวมและนําเทคนิคใหมๆ เขามาใชในการเก็บรักษาเช้ือพันธุพืช การแลกเปล่ียนเช้ือพันธุพืชและ
ขอมูลทางดานเช้ือพันธุพืช เพื่อท่ีจะไดนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุและผสมพันธุพืชใหไดพันธุพืชท่ี
ดีใหผลผลิตสูงและคุณภาพดีตอไป 
  กรมวิชาการเกษตรไดมีการรวบรวมและอนุรักษเช้ือพันธุยางพาราโดยนําเขาจากตางประเทศไว
จํานวนมากท้ังชนิดและปริมาณไวตามศูนยและสถานีทดลองยางตางๆ ท่ัวประเทศ นอกจากงานรวบรวมเก็บ
รักษา ปลูกตออายุ และการประเมินลักษณะประจําพันธุของเช้ือพันธุยางพาราแตละพันธุแลว ยังจําเปนตองมีการ
บันทึกขอมูล (Documentation) ไวเพื่อใชคนควาอางอิงหรือจัดทํารายงานภายหลังซ่ึงมีหลายรูปแบบ เชน บันทึก
ลงในสมุดหรือกระดาษ บันทึกลงในโปรแกรมซอรฟแวรสําเร็จรูปตางๆ เปนตน การจัดทําฐานขอมูลเช้ือพันธุ

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 

1. เพื่อทบทวน/ปรับปรุงโครงสรางฐานขอมูลเช้ือพันธุยางพาราใหครบถวนสมบูรณ 
2. เพื่อทบทวน/ปรับปรุงขอมูลท่ีทําการบันทึกในฐานขอมูลเช้ือพันธุยางพาราใหมีความ

ถูกตองชัดเจนตรงกับลักษณะของพันธุยางพาราแตละพันธุ 
3. เพื่อนําขอมูล/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากนักวิชาการ ผูมีประสบการณ มาพัฒนา

ฐานขอมูลเช้ือพันธุยางพารา 
4. เพื่อใชเปนแบบอยางในการทําฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชชนิดอ่ืนๆ 

 
  ดังนั้นเอกสารเลมนี้เปนสวนหน่ึงหลังจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาวซ่ึงไดปรับปรุง
ฐานขอมูลใหสมบูรณข้ึนและไดดําเนินการจัดพิมพไวเปนเอกสารทางดานวิชาการเพ่ือใชประโยชนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 

การบันทึกลักษณะประจําเชื้อพันธุยางพารา 
(Descriptors for Para rubber) 

 
  โครงสรางฐานขอมูลเช้ือพันธุยางพาราในเอกสารเลมนี้จะทําการบันทึกลักษณะทางดาน
สัณฐานวิทยา (morphology) เปนหลักซ่ึงจะประกอบดวย ลักษณะรูปทรง (shape) สีสัน (colour) ขนาด (size) 
และบันทึกลักษณะเชิงคุณภาพโดยใชประสาทสัมผัส (panel test) ตลอดจนการบันทึกลักษณะเชิงปริมาณ เปน
ตน ในการบันทึกลักษณะประจําเช้ือพันธุยางพาราในแตละพันธุ ลักษณะท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีควรตองบันทึกไวคือ 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) ซ่ึงเปนลักษณะท่ีไมมีการแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอม นอกจากนี้ควร
จะบันทึกขอมูลเชิงปริมาณและบันทึกลักษณะท่ีเดนและสําคัญของพันธุนั้นๆ ไวดวย เพื่อใชประโยชนซ่ึงขอมูล
ในอนาคต 
  ในการตรวจสอบลักษณะพันธุยางพาราและบันทึกขอมูล ผูตรวจสอบควรจะไดรับการ
ฝกอบรมใหมีความรูและมีประสบการณในการจําแนกพันธุยางมากพอสมควร โดยเฉพาะในสภาพแปลงปลูก
จริง ท้ังนี้เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองในการบันทึกไวในฐานขอมูล  
  โครงสรางของฐานขอมูลเช้ือพันธุยางพาราท่ีปรากฎในเอกสารฉบับนี้เปนผลสืบเนื่องจากการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุยางพาราของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 
2 คร้ัง ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดรับมาจากการบอกเลาของผูมีประสบการณในการจําแนกพันธุยางพาราและนักวิชาการ
ซ่ึงมีความเช่ียวชาญทางดานยางพาราโดยตรง ของกรมวิชาการเกษตร ขอมูลสวนใหญจะมีตัวอยางพันธุ 
ภาษาอังกฤษและภาษาลาตินกํากับไวดวยเพื่อสะดวกในการบันทึกและเปนมาตรฐานเดียวกัน สําหรับการบันทึก
สี (colour) จะบันทึกเปนรหัสสีโดยใชแผนมาตรฐานเทียบสีของ Royal Horticultural Society Colour Chart 
ประเทศอังกฤษ โครงสรางในการบันทึกลักษณะประจําเช้ือพันธุยางพาราของกรมวิชาการเกษตร จะ
ประกอบดวยหัวขอหลักดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลเบ้ืองตน (Passport Data) 
2. การบริหารเช้ือพันธุยางพารา (Management) 
3. ลักษณะประจําเชื้อพนัธุยางพารา (Characterization)  
4. รูปภาพประกอบ (Picture)  
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ขอมลูเบ้ืองตน 
PASSPORT  DATA 

 

ในการตรวจสอบพันธุยางการบันทึกขอมูลเบ้ืองตน
นับวาเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่ง ท้ังนี้เพื่อทราบประวัติของ
เ ช้ือพันธุยาง ท่ีตองการจะตรวจสอบและเ พ่ือการใช
ประโยชนในการเก็บรวบรวมฐานขอมูลและอนุรักษเช้ือ
พันธุยาง การแลกเปล่ียนเช้ือพันธุยาง ท้ังในและ
ตางประเทศ  การขออนุญาตนํา เข าหรือสงออกตาม
กฎระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของทางดานอนุรักษ
ดานคุมครองและใชประโยชนจากเช้ือพันธุยางและรวมถึง
การข้ึนทะเบียนพันธุยาง เปนตน หัวขอการบันทึกขอมูล
เบ้ืองตนของเช้ือพันธุยางพารา มีดังนี้ คือ 

 
1. หมายเลข  (Accession  number) 

เช้ือพันธุยางพาราแตละตัวอยางจะตองมีรหัสหมายเลขกาํกับไวทุกตัวอยางเพื่อสะดวกในการเรียกใช
ขอมูลในภายหลังซ่ึงอาจจะกําหนดดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ เชน อักษรยอตัวหนาของช่ือสถาบันหรือช่ือ
เจาของขอมูลนั้นๆ แลวตามดวยลําดับตัวเลขรหัสประจําเช้ือพันธุยางพาราตามลําดับ เชน  RRIT  00001 เปนตน 
2. ชื่อพันธุ (Name) 
3. ชื่อเดิม (Former name) 

4. ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) เชน Hevea  brasilliensis (A.Juss.) Muell.-Arg. เปนตน 
5. ประวัติพันธุ (Pedigree) 

ในท่ีนีห้มายถึง การผสมพันธุเทียมซ่ึงเกิดจากการกระทําโดยมนุษยเทานั้น (artificial hybrid) 
5.1   พอ-แมพันธุ (parents) 

วันเดือนปท่ีแนะนํา (date)     (DDMMYYYY)1 5.2   
5.3   ช่ือและท่ีอยูสถาบันหรือหนวยงานท่ีผลิตเช้ือพันธุยาง(name and address of -institution) 

                                                           
1 DD     หมายถึง วันที่ใหระบุตัวเลข  2  ตําแหนง 

หมายถึง เดือนใหระบุตัวเลข  2  ตําแหนง   MM     

หมายถึง ปใหระบุตัวเลข  4  ตําแหนง   YYYY  

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 



9 

6.  สถานภาพของพันธุ (Status of sample) 
6.1 สถานภาพทางดานพันธุ 

- เช้ือพันธุ (germplasm) 
- สายพันธุ (line) 
- พันธุ (clone) 

6.2 สถานภาพตามมาตรฐานพันธุยาง 
- พันธุยางช้ัน 1 
- พันธุยางช้ัน 2 
- พันธุยางช้ัน 3 

7. วันเดือนปท่ีไดรับ (Acquisition date)      (DDMMYYYY) 
8. ลักษณะของตวัอยางท่ีไดรับ (Type of material received) 

8.1 เมล็ด (seed) 
8.2 ทอนพันธุ (stem) 
8.3 ตายอด (bud) 

สวนขยายพันธุพืชในสภาพปลอดเชื้อ (in  vitro) 8.4 
8.5 อ่ืนๆ (others) 

9. ปริมาณท่ีไดรับ (Accession size) 
9.1 จํานวนนับเชิงปริมาณ (quantity) 
9.2 จํานวนนับเชิงน้ําหนกั (weight) 
9.3 ตามภาชนะบรรจุ (packing) 

10.  หมายเลขอ่ืนๆ (Other number) 
10.1 หมายเลขเดิมท่ีเจาของเชื้อพันธุกําหนดไว (donor number) 
10.2 หมายเลขทะเบียนนําพชื (plant introduction number) ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 
11.  แหลงท่ีมา (Source) 

11.1 ผูให (donor) 
- ช่ือและท่ีอยู (name and address) 
- วันท่ี / เดือน / ป ท่ีไดรับ (date)    (DDMMYYYY) 

11.2 ผูนําเขา (importer) 
- ช่ือและท่ีอยู (name and address) 

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 
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- วันท่ี / เดือน / ป ท่ีนําเขา (date)    (DDMMYYYY) 
11.3 ผูเก็บตัวอยาง (collector) 

- ช่ือและท่ีอยู (name and address) 
- วันท่ี / เดือน / ป ท่ีเก็บตัวอยาง (date)    (DDMMYYYY) 

11.4 แหลงท่ีมาภายในประเทศ (indigenous  source) 
-  ระบุช่ืออําเภอ / ช่ือจังหวัด 

11.5 แหลงท่ีมาจากตางประเทศ (introduction  source) 
-  ระบุช่ือประเทศหรือรหัสประเทศตาม ISO (International Standard Code for the representation 

of name of countries) 
11.6  ตัวอยางสําหรับทําตัวอยางแหง (herbarium specimen) / ภาพถาย (photograph) 

12.  หมายเหตุ (Note) 
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การบริหารเชื้อพันธุยางพารา 
MANAGEMENT 

 
 การบริหารเช้ือพันธุยางพาราเปนการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเกี่ยวของกับหลักวิชาการและตามกฎระเบียบ
และกฎหมายตางๆ ท้ังนี้เพือ่การนําเช้ือพนัธุยางไปใชประโยชนสูงสุด หัวขอท่ีควรพิจารณาดําเนนิการ  มีดังนี้คือ 
 
1. การกักกันพืชและการขออนุญาต (Plant quarantine and permits)  

การนําเขาและสงออกเช้ือพันธุยาง (Hevea  Aubl)  จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ. 2507  
แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และคําส่ัง
กรมวิชาการเกษตร ท่ี 352/2528 เร่ือง ระเบียบการนําพันธุพืชเขามาในประเทศไทยและกําหนดแหลงรวบรวม
พันธุพืช เปนตน 

1.1 การนําเขา (import) 
1.1.1 ใบอนุญาตนําเขา  (import  permit)                  Yes/No 
1.1.2 ใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากประเทศตนทาง (Phytosanitary  Certificate)Yes/No 
1.1.3 การปองกันกําจดัศัตรูพืชทางกักกันพืช (quarantine  treatment)           Yes/No 
1.1.4 สถานกักพืช (Post Entry Quarantine)                  Yes/No 
1.1.5 ทะเบียนนําพืช (plant  introduction)         Yes/No 

1.2 การสงออก (export) 
1.2.1 การปองกันกําจดัศัตรูพืชทางกักกันพืช (quarantine  treatment)           Yes/No 
1.2.2 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary  Certificate)       Yes/No 
1.2.3 ใบอนุญาตสงออก (export permit)          Yes/No 

2. การแลกเปล่ียนพันธุระหวางประเทศ (Exchange of  germplasm) 
2.1 ใหปฏิบัติตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยหลักเกณฑการแลกเปล่ียนสวนขยายพนัธุพืชระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2531 ซ่ึงปริมาณสวนขยายพันธุพืชท่ีอนญุาตใหแลกเปล่ียนกับตางประเทศตามระเบียบดังกลาวมี
เง่ือนไขดังนี ้คือ 

กลุมพันธุยางพารา  

 กิ่งตาสีน้ําตาล    พันธุละ  5  เมตร 
2.2 ใหปฏิบัตติามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
2.3 หมายเลข (accession  number) ท่ีสามารถแลกเปล่ียนพันธุ  (Passport  Data  I)   Yes/No 

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 

 
3. การเก็บรวบรวมพันธุและอนุรักษ (Collection  and conservation) 

3.1 แหลงรวบรวมและอนุรักษเช้ือพันธุยาง (maintenance  site  of  collection) 
3.1.1 ช่ือและท่ีอยู (name and  address)     รหัส/code 
3.1.2 ผูดูแล (curator)       รหัส/code 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมและอนรัุกษเช้ือพันธุยาง (methods) 
3.2.1 ex  situ (นอกที่เดิมตามธรรมชาติ) 

-  แปลงกิ่งตา (budding  field  collection)   รหัส/code 
-  แปลงพันธุยางใหญ (field  collection)   รหัส/code 

3.2.2 in  vitro (สวนขยายพนัธุในสภาพปลอดเช้ือ)   รหัส/code 
 
 3.3  หมายเลขท่ีเก็บรวบรวม (accession  number)   (Passport  Data 1) 
 3.4  ปริมาณท่ีเก็บรวบรวม (collection  size)    
 3.5  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม (period  of  collection) 
 3.6  วิธีการจัดการ (management) 

3.6.1 การดูแลรักษา (maintenance) 
3.6.2 การปองกันกําจัดศัตรูพืช (treatment) 

 
4. การนําไปใชประโยชน (Economic  use) 
 
5. หมายเหตุ (Note) 
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ลักษณะประจําเชื้อพันธุยางพารา 
CHARACTERISTIC 

 
  ลักษณะประจําเช้ือพันธุยางพาราจะแบงออกเปนกลุมๆ ตามลักษณะโดยท่ัวไปของเชื้อพันธุ
ยางพาราโดยกําหนดไวเปนหัวขอๆ ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดดวยตาเปลา ภายใตแตละหัวขอจะกําหนดตัวเลือก
ไวใหอยางชัดเจน เชน ลักษณะรูปทรง (shape) สีสัน (colour) ขนาด (size) และลักษณะทางดานคุณภาพ 
(quality) และลักษณะทางดานปริมาณ (quantity) เปนตน ท่ีสําคัญลักษณะประจําเช้ือพันธุยางพาราในแตละ
หัวขอจะถูกกําหนดภายใตเง่ือนไขท่ีแตกตางกันไปซ่ึงไดอธิบายไวใตหัวขอนั้นๆ และหลักการพิจารณาตัวเลือก
ในแตละหัวขอใหใชลักษณะสวนใหญท่ีตรวจพบเห็นในตัวอยางท่ีใชในการตรวจสอบท้ังหมด ชวยในการ
ตัดสินใจและความนาจะเปนใหอยูในระดับท่ี 95 % หรือใหใชตัวอยางพันธุท่ีระบุไวเปนพันธุอางอิงและเปน
แนวทางในการพิจารณาตัดสินใจในการบันทึกขอมูล 

1.  ฉัตรใบ (Leaf storey) 
(เงื่อนไข ใหดูฉัตรท่ี 2 โดยนับจากยอดลงมาเปนหลักในการตรวจสอบและสภาพของใบในฉัตรจะตองเปนใบที่

แกจัด ในกรณีท่ีฉัตรท่ี 2 ไมสามารถตรวจสอบไดใหดูฉัตรตอไป) 
1.1  ลักษณะทรงฉัตร (Shape of leaf storey)             (รูปท่ี 1) 

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 
1.1.1 คร่ึงวงกลม (hemisphere) สงขลา 36 1 
1.1.2 รูปรม (umbrella- shaped) PR 255 2 
1.1.3 กรวย (conical) GT 1 3 
1.1.4 ปรามิด (pyramid-shaped) PB 260 4 

1.2 ความสูงของฉัตร (Height of leaf storey)  
(เงื่อนไข ใหวดัขนาดเปนเซนติเมตรจากโคนกานใบ (petiole) บนสุดลงมาถึงโคนกานใบลางสุดภายใน
ฉัตร) ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 

1.2.1 ส้ัน (short) PR 235 3 
1.2.2 ปานกลาง (medium) BPM 24   5 
1.2.3 ยาว (long) GT 1 7 
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ความกวางของฉัตร (Width of leaf storey)  1.3 
เงื่อนไข ใหวัดขนาดเปนเซนติเมตรตรงสวนท่ีกวางท่ีสุดของฉัตร) (

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 
1.3.1 แคบ (narrow) GT 1 1 
1.3.2 ปานกลาง (medium) BPM 24 2 
1.3.3 กวาง (width) PR 255 3 

1.4 ระยะระหวางฉตัร (Separation between leaf storey)           (รูปท่ี 2)  
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 

1.4.1 ชิด (close) GT 1 1 
1.4.2 หาง (separated) RRIM 600 2 

1.5 ความหนาแนนของใบในฉัตร (Composed of a relative number of leaves)         (รูปท่ี 3) 
(เงื่อนไข ในการตรวจสอบใหดูภาพทางดานขาง (lateral view) ของฉัตรท่ีใชในการตรวจสอบ ; อัดแนน 
คือไมเห็นกานใบ/ โปรง คือ เห็นกานใบ) 

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
1.5.1 โปรง (sparsely foliated) RRIM 600 1 
1.5.2 อัดแนน (densely foliated) GT 1 2 

1.6 การตกของใบในฉัตร (Position of laminae)             (รูปท่ี 4) 
(เงื่อนไข ในการตรวจสอบใหดูภาพทางดานขาง (lateral view) ของฉัตรท่ีใชในการตรวจสอบ ; ฉัตร
เปด ลักษณะแผนใบจะต้ังข้ึน/ ฉัตรปด ลักษณะใบจะตกลง) 

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
1.6.1 ฉัตรเปด (opened) RRIM 600 1 
1.6.2 ฉัตรปด (closed) GT 1 2 

2  ลักษณะใบ (Leaf) 
(เงื่อนไข ใหดูใบท่ีมีความสมบูรณและเจริญเติบโตเต็มท่ี (แกจัด) ใบท่ีใชตรวจสอบจะตองนํามาจากตรง

กลางของทรงพุมใบหรือท่ีสามารถเปนตัวแทนของใบสวนใหญได)  
2.1 รูปรางของใบกลาง (Shape of the middle leaflet)            (รูปท่ี 5)  

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
2.1.1 ปอมกลางใบ (elliptical) BPM 24 1 
2.1.2 ปอมปลายใบ (obovate) RRIM 600 2 
2.1.3 รูปเปยกปูน (diamond shaped) PR 255 3 

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 
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2.2 ความกวางของใบกลาง (Width of the middle leaflet) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

2.2.1 แคบ (narrow) GT 1 1 
2.2.2 ปานกลาง (medium) RRIM 600 2 
2.2.3 กวาง (width) PB 310 3 

2.3 ความยาวของใบกลาง (Length of middle leaflet) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 

2.3.1 ส้ัน (short) GT 1 1 
2.3.2 ปานกลาง (medium) RRIM 600 2 

ยาว (long) PB 310 3 2.3.3 
2.4 สีใบ (Leaf colour) 
เงื่อนไข ใหใชแผนชารทมาตรฐานสีของ Royal Horticultural Society Colour Chart (

เปนตัวเปรียบเทียบและบันทึกรหัสสีกํากับไวดวย) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

2.4.1 เขียวอมเหลือง (yellowish-green) RRIM 600 1 
2.4.2 เขียวแก (dark green) GT 1 2 
2.4.3 เขียวออน (light green) BPM 24 3 

ความเปนมัน (Leaf luster) 2.5 
เงื่อนไข ใหดูผิวใบดานบน/ดูความเปนเงาหรือสะทอนแสงโดยใชพันธุมาตรฐานเปนตัวเปรียบเทียบ) (

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
2.5.1 ไมเปนมัน (slightly grossy) RRIC 110 1 
2.5.2 เปนมัน (grossy) RRIM 600 2 

2.6 ฐานใบ (Leaf base)                 (รูปท่ี 6) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

2.6.1 รูปล่ิม (cuneate) PB 235 1 
2.6.2 สอบเรียว (attenuate) RRIM 600 2 
2.6.3 มน (obtuse) RRIT 250 3 

2.7 ปลายใบ (Leaf apex)               (รูปท่ี 7) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

2.7.1 เรียวแหลม (acuminate)  PB 235 1 

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 
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2.7.2 แหลมเข็ม (aristate) GT 1 2 
2.7.3 เปนต่ิงแหลม (cuspidate) RRIC 110 3 
2.7.4 ติ่งหนาม (mucronate) PB 310 4 

2.8 เสนกลางใบ (Middle vein)              (รูปท่ี 8)  
 ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 

2.8.1 นูน / มองเห็นเดนชัด (prominent) PB 260 1 
2.8.2 ไมนูน / ไมชัด (non prominent) PR 255 2 

2.9 สีของเสนใบ (Colour of vein) 
เงื่อนไข ใหใชแผนชารทมาตรฐานสีของ Royal Horticultural Society Colour Chart)  (

เปนตัวเปรียบเทียบ และบันทึกรหัสสีกํากับไวดวย) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

2.9.1 เขียวออน (light green) BPM 24 1 
เหลืองอมเขียว (greenish yellow) RRIM 600 2 2.9.2 

2.10 ลักษณะแผนใบ (Leaf blade)              (รูปท่ี 9)  
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

2.10.1 เรียบ (smooth) RRIM 600 1 
2.10.2 ขรุขระ (rough) PR 255 2 

2.11 ลักษณะใบตัดตามขวาง (Cross section of leaf)            (รูปท่ี 10)  
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

2.11.1 รูปตัวว ี(V-shaped) PB 5/51 1 
2.11.2 ตรง (straight) PB 235 2 
2.11.3 เวาหรือรูปทองเรือ (boat shaped) RRIT 251 3 
2.11.4 นูน (convex) PB 28/59 4 

2.12 ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (Longitudinal profile of the middle leaflet)       (รูปท่ี 11) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

2.12.1 ตรง (straight) RRIC 110 1 
นูน (convex) PB 310 2 2.12.2 

2.12.3 รูปตัวเอส (S-form) PR 260 3 
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2.13 ขอบใบ (Leaf margin)             (รูปท่ี 12)  
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

2.13.1 เรียบ (entire) RRIM 600 1 
2.13.2 คล่ืนหยาบ (wavy) สงขลา 36 2 
2.13.3 หยักถ่ี (crimped) PR 107 3 

2.14 ใบยอยซาย-ขวา เปรียบเทียบกับใบกลาง (Left and right leaflets / comparative with middle 
leaflet)                 (รูปท่ี 13) 

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
2.14.1 รูปรางแบบเดยีวกันและขนาดเทากนั  
 (same shape and equal) RRIM 600 1 
2.14.2 รูปรางแบบเดยีวกันแตขนาดเล็กกวา  
 (same shape but smaller) RRIC 110 2 
2.14.3 รูปรางตางกันและขนาดเล็กกวา  
 (different shape and smaller) PR 255 3 

2.15 ตําแหนงขอบใบยอย (Relative position to side leaflets)   (รูปท่ี 14) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

2.15.1 ขอบใบแยกจากกัน (separated) PR 255 1 
2.15.2 ขอบใบสัมผัสกัน (touching) RRIC 110 2 
2.15.3 ขอบใบทับกัน (over lapping) PB 260 3 

2.16 ระดับของใบยอย (Position of leaflets with respect to middle leaflet)        (รูปท่ี 15) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

2.16.1 ใบยอยท้ังสองขางอยูเหนือใบกลาง 
 (side leaflets upward) PB 310 1 
2.16.2 ใบยอยท้ังสองขางอยูต่ํากวาใบกลาง  
 (side leaflets downward) GT 1 2 
2.16.3 ใบยอยท้ังสองขางอยูในแนวระดับเดียวกัน 
 (leaflets horizontal) PB 235 3 
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2.17 ความรูสึกเม่ือสัมผัส (Leaf texture) 
เงื่อนไข ใหใชมือสัมผัสผิวใบท้ังสองดานและใชพนัธุมาตรฐานเปนตัวเปรียบเทียบ) (

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
2.17.1 หยาบกระดาง (stiff) PR 255 1 
2.17.2 นิ่ม (soft) RRIM 600 2 

3. ลักษณะกานใบ (Petiole) 
3.1 รูปรางของกานใบ (Shape of petiole)            (รูปท่ี 16)  

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
3.1.1 ตรง (straight) PB 235 1 
3.1.2 นูน (convex) - 2 
3.1.3 เวา (concave) RRIM 623 3 
3.1.4 รูปตัวเอส (S-shaped) สงขลา 36 4 

3.2 ความยาวของกานใบ (Length of petiole) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

3.2.1 ส้ัน (short) GT 1 1 
3.2.2 ปานกลาง (medium) RRIM 600 2 
3.2.3 ยาว (long) RRIM 623 3 

3.3 รูปรางของฐานกานใบ (Shape of petiole base)           (รูปท่ี 17)  
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

3.3.1 ฐานมีรอง (two-part) RRIM 600 1 
3.3.2 ฐานเรียบ (flat) PB 235 2 

ลักษณะของฐานกานใบ (Petiole)             (รูปท่ี 18)  3.4 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

3.4.1 ช้ันเดียว (single) PB 235 1 
3.4.2 สองช้ัน (double) GT 1 2 

3.5 รอยแผลกานใบ (Leaf scar)             (รูปท่ี 19)  
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

3.5.1 กลม (round) GT 1 1 
3.5.2 รี (oval) PB 235 2 
3.5.3 รูปหัวใจ (heart  shaped) RRIM 600 3 
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3.5.4 กรวยหงาย (obconic) RRIC 110 4 
3.6 ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (Direction in petiole)           (รูปท่ี 20) 
เงื่อนไข ใหพจิารณาจากสวนลางของฉัตรใบ)  (

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
3.6.1 ตั้งฉาก (horizontal) PB 235 1 
3.6.2 ทํามุมยกขึ้น (upward) RRIM 600 2 
3.6.3 ท้ิงลง (downward) สงขลา 36 3 

4.  ลักษณะกานใบยอย (Petiolules) 
4.1 ลักษณะการแผของกานใบยอย (Direction in regard to petiolules)         (รูปท่ี 21) 

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
4.1.1 แนวเดยีวกัน (same plane) PR 255 1 
4.1.2 ยกข้ึน (upward) RRIM 600 2 
4.1.3 งุมคลายเล็บสัตว (claw) สงขลา 36 3 

4.2 การทํามุมระหวางกานใบยอย (Angle between the petiolules)          (รูปท่ี 22) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

4.2.1 แคบ (narrow)  GT 1 1 
4.2.2 กวาง (widely)  PB 28/59 2 
4.2.3 ตั้งฉาก (right angle) PR 255 3 

 
4.3 ความยาวกานใบยอย (Length of petiolules)  
เงื่อนไข ใหวดัขนาดเปนเซนติเมตร จากโคนกานใบยอยถึงฐานใบ)          (รูปท่ี23) (

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส   
4.3.1 ส้ัน (short) PB 5/51 1 
4.3.2 ปานกลาง (medium) RRIC 110 2 
4.3.3 ยาว (long) PR 255 3 
 

5.  ลักษณะเปลือก (Bark) 
5.1 สวนสีเขียว (Green part)              (รูปท่ี 24) 

 ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 
5.1.1 รูหายใจชัด (strongly protruding lenticel) RRIC 110 1 
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5.1.2 รูหายใจไมชัด (lightly protruding lenticel) RRIM 600 2 
5.2 สวนสีน้ําตาล (Brown part)              (รูปท่ี 25) 

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
5.2.1 เรียบ (smooth) RRIM 600 1 
5.2.2 เปนขุย (scabridulous) RRIC 100 2 

6.  ตา (Axillary bud) 
6.1 ลักษณะของตากานใบ (Characteristic of leaf bud)           (รูปท่ี 26) 

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
6.1.1 ฝงในลําตน (sunken) RRIM 600 1 
6.1.2 เสมอลําตน (normal) BPM 24 2 
 6.1.3 นูนนอย (protuberant) PR 261 3 
 6.1.4 นูนมาก (spur) PB 5/51 4 

6.2 ท่ีตั้งของตากานใบ (Position of leaf bud)            (รูปท่ี 27)  
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

6.2.1 อยูในฐานกานใบ (sunken) RRIM 600 1 
6.2.2 ชิดฐานกานใบ (closed) GT 1 2 
6.2.3 หางฐานกานใบ (separated) PB 5/51 3 

6.3 ลักษณะของตาคิ้ว (Characteristic of scale bud)            (รูปท่ี 28) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

6.3.1 ตาฝงในลําตน (sunken) - 1 
6.3.2 ตาเสมอลําตน (normal) สงขลา 36 2 
6.3.3 ตานูน (protruded) PB 5/51 3 

6.4 ทิศทางของตาค้ิว (Direction of scale bud )            (รูปท่ี 29) 
  ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 

 6.4.1 โคงสมดุล (balanced) RRIM 600 1 
 6.4.2 เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced) RRIT 251 2 
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7. น้ํายาง (Latex) 
7.1 สีของน้ํายาง (Colour of latex) 

เงื่อนไข ใหใชแผนชารทมาตรฐานสีของ Royal Horticultural Society Colour Chart เปนตัวเปรียบเทียบ) (
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 

7.1.1 ขาว (white) RRIM 600 1 
 7.1.2 เหลืองออน (slightly yellow) BPM 24 2 
 7.1.3 เหลือง (yellow) PB 235 3 

8. ลําตนยางใหญ (Stem) 
8.1 รูปรางของลําตน (Form of stem)              (รูปท่ี 30)  

    ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 
 8.1.1 ตรง (straight) PB 235 1 
 8.1.2 คด (crooked) RRIT 251 2 
 8.1.3 บิด (twisted) PB 235 3 

8.2 สีของลําตนและก่ิง (Colour of stem and branches) 
 ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 
 8.2.1 ออน (light) GT 1 1 
 8.2.2 เขม (dark) RRIM 600 2 

8.3 ลักษณะของผิวเปลือก (Bark)             (รูปท่ี 31) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

 8.3.1 เรียบ (smooth) RRIM 600 1 
 8.3.2 หยาบ (coarse) สงขลา 36 2 
 8.3.3 ตกสะเกด็ (scabrous) PR 255 3 

9. ทรงพุม (Crown) 
9.1 ลักษณะทรงพุม (Shape of crown)             (รูปท่ี 32)  

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
 9.1.1 รูปพัด (broom shaped) RRIM 600 1 
 9.1.2 ทรงกรวย (conical) PB 235 2 
 9.1.3 ทรงกลม (rounded) PR 255 3 
 9.1.4 รูปรี (oval) GT 1 4 
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9.2 ขนาดทรงพุม (Size of crown) 
เงื่อนไข ใหวดัระยะเสนผานศูนยกลางของทรงพุมตรงชวงท่ีกวางท่ีสุดในแนวนอนโดยวดัเปนเมตร) (

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส   
 9.2.1 เล็ก (small) GT 1 1 
 9.2.2 กลาง (medium) RRIM 600 2 
 9.2.3 ใหญ (large) PR 255 3 

9.3 ระดับทรงพุม (Level of crown)              (รูปท่ี 33) 
เงื่อนไข ใหวดัระยะจากโคนตนถึงฐานของทรงพุมหรือกิ่งลางสุดโดยวัดเปนเมตร)  (

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส   
 9.3.1 ต่ํา (low set) BPM 24 1 
 9.3.2 สูง (high set) PB 235 2 

9.4 ความหนาแนนของทรงพุม (Density of crown) 
(เงื่อนไข ใหดคูวามหนาแนนของใบในทรงพุม โดยดูจากทางดานขาง (lateral  view) และใชพนัธุ

มาตรฐานเปนตัวเปรียบเทียบ) 
 ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 

 9.4.1 แนน (dense) BPM 24 1 
 9.4.2 ปานกลาง (medium) RRIM 600 2 
 9.4.3 โปรง (sparse) PB 235 3 

10. การแตกกิ่ง (Branching) 
10.1 ก่ิงหลัก (Primary branching)  
เงื่อนไข ใหนบัจํานวนกิ่งท่ีแตกออกจากลําตน) (

 ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 
 10.1.1 นอย /1-3 กิ่ง (few) PB 235 1 
 10.1.2 มากกวา 3 กิ่ง (many) RRIM 600 2 

10.2 ก่ิงรอง (Secondary branching) 
เงื่อนไข ใหนบัจํานวนกิ่งท่ีแตกออกจากกิง่หลัก) (

 ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 
 10.2.1 นอย (few)  RRIC 110 1 
 10.2.2 มาก (many) RRIM 600 2 
 

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 



23 

10.3 ก่ิงแขนง (Tertiary branching) 
เงื่อนไข ใหนบัจํานวนกิ่งท่ีแตกออกจากกิง่รอง) ตัวอยางพันธุ เลขรหัส (

 10.3.1 นอย (few)  GT 1 1 
 10.3.3 มาก (many) RRIM 600 2 
 

10.4 การทํามุมของก่ิงหลักกับลําตัน (Angle of branches)           (รูปท่ี 34) 
เงื่อนไข ใหวดัมุมของกิ่งหลักทํากับลําตนเปนองศา) (

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
 10.4.1 แคบ (steep)  RRIM 600 1 
 10.4.2 กวาง (spreading) BPM 24 2 
 

10.5 ลักษณะของการแตกก่ิง (Branching type)             (รูปท่ี 35) 
เงื่อนไข ใหเปรียบเทียบการแตกกิ่งท้ังสองขางโดยใหลําตนเปนแกนกลาง) (

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
 10.5.1 สมดุล (balanced) RRIM 600 1 
 10.5.2 ไมสมดุล (unbalanced)  RRIT 251 2 

11. เมล็ด (Seed) 
11.1 ขนาดของเมล็ด (Size of seed) 
เงื่อนไข ใหวดัขนาด กวาง X ยาว ของเมล็ดเปนมิลลิเมตร) (

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
 11.1.1 เล็ก (small) GT 1 1 
 11.1.2 กลาง (medium) RRIM 600 2 
 11.1.3 ใหญ (large) PR 255 3 

11.2 รูปรางของเมล็ด (Shape of seed)            (รูปท่ี 36) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

 11.2.1 ทรงกลม (rounded) BPM 24 1 
 11.2.2 ทรงรี (oval) RRIC 52 2 
 11.2.3 รูปส่ีเหล่ียมคางหมู (trapezoid) GT 1 3 
 11.2.4 ทรงส่ีเหล่ียม (squared)  RRIM 600 4 
 11.2.5 ทรงยาวเรียว (elongated) RRIT 218 5 
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11.3 ลักษณะสวนหัว (Front view)              (รูปท่ี 37) 
ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  

 11.3.1 เรียบ (flat) RRIM 600 1 
 11.3.2 บุม (concave) RRIC 110 2 
  11.4 ลักษณะสวนทาย (Back view)            (รูปท่ี 38) 
  ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 

11.4.1 เรียบ (flat) RRIM 600 1 
 11.4.2 บุม (concave) PB 5/51 2 
  11.5 ลักษณะสวนอก(Bottom view)            (รูปท่ี 39) 

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
 11.5.1 เรียบ (flat) RRIM 600 1 
 11.5.2 สันนูน (protrude) GT 1 2 
  11.6 ลักษณะสวนหลัง (Top view) 
  ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 
 11.6.1 เรียบ (flat) RRIM 600 1 
 11.6.2 สันนูน (protrude) GT 1 2 
  11.7 ความหนา (Thickness) 

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
 11.7.1 บาง (thin) RRIM 600 1 
 11.7.2 หนา (thick) PR 255 2 
  11.8 ตําแหนงของรูหัวเมล็ด (Position of micropyle) 

ตัวอยางพันธุ เลขรหัส  
 11.8.1 ตรงกลางของสวนทายเมล็ด (close to bottom)  RRIM 600 1 
 11.8.2 คอนมาทางสวนอก(close to centered) PB 5/51 2 
  11.9 ผิวของเมล็ด (Seed coat colour) 
   11.9.1 สี (Colour) 

(เงื่อนไข ใหใชแผนชารทมาตรฐานสีของ Royal Horticultural Society Colour Chart) 
เปนตัวเปรียบเทียบและบันทึกรหัสสีกํากับไวดวย) 

 ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 
 11.9.1.1 น้ําตาล (brown) PB 235   1 
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 11.9.1.2 น้ําตาลออน (light brown) BPM 24   2 
 11.9.1.3 สีเทา (greynish) RRIC110  3 
   11.9.2 ความเปนเงา (Shiny) 

(เงื่อนไข ใหดกูารสะทอนแสงของผิวเมล็ดหรือความเปนมัน / ใชพันธุมาตรฐานเปนตัว
เปรียบเทียบ) ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 

 11.9.2.1 เปนเงา (shiny) PB 5/51 1 
 11.9.2.1 ไมเปนเงา (dull) RRIM 600 2 
   11.9.3 ลายของเมล็ด (Seed coat colour ; Type of variegation) 
 ตัวอยางพันธุ เลขรหัส 
 11.9.3.1 เปนจดุ (spotted) RRIC 52  1 
 11.9.3.2 เปนปน (shaded) RRIM 600  2 

12. ลักษณะเดนประจําพันธุ 
 ตัวอยางพันธุ 
 12.1 ใบยอย (leaflets) มีมากกวา 3 ใบ PB 235 
 12.2 ฐานกานใบมีสีมวง PB 235 
 12.3 ใบสวนบนของฉัตรบิด GT 1 
 12.4 กิ่งกระโดงคด RRIT 251 
 12.5 เปลือกมีรอยเปอนสีดํา RRIC 110 
 12.6 ใบยอยใบกลางยาวกวาใบยอยดานขางมาก PR 255 
 12.7 เปลือกสวนท่ีอยูเหนือตานูนมาก PR 261 
 12.8 มี 2 ตาท่ีฐานกานใบ BPM 24 
 12.9 เปลือกแตกมีน้ํายางไหล PR 255 
 12.10 อ่ืน ๆ 
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การบันทึกลักษณะทางการเกษตร  
 

1. ผลผลิต 2 ปแรก (Yield for first 2 year) 
- กรัม/ตน/คร้ังกรีด (gram/tree/tapping) 
- กิโลกรัม/ตน/ป (kilogram/tree/year) 
- กิโลกรัม/ไร/ป (kilogram/rai/year) 

2. ผลผลิต 3-10 ป (Yield,3-10 th year)  
- กรัม/ตน/คร้ังกรีด (gram/tree/tapping) 
- กิโลกรัม/ตน/ป (kilogram/tree/year) 
- กิโลกรัม/ไร/ป (kilogram/rai/year) 

3. ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือใชสารเคมีเรงน้ํายาง (%ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน)  
(Response to stimulation) (% increased in yield) 

4. ผลผลิตลดลงในชวงผลัดใบ (Wintering yield depression) (%) 
5. การเจริญเติบโตระยะกอนเปดกรีด (Growth vigour) 
6. ขนาดลําตนขณะเปดกรีด (เซนติเมตร) (Vigour at opening) (cm.) 
7. ตนเปดกรีด (%) (Tappability) (%) 
8. การเจริญเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนระหวางกรีด (เซนติเมตร) (Girth increment on tapping) (cm.) 
9. การผลัดใบ (Wintering) 

- สมบูรณ (complete) ทะยอย (partial) ไมชัดเจน (indistinct) 

- เร็ว (early) ปานกลาง (intermediate) ชา (late) 
- ส้ัน (short) ยาวนาน (prolong) 

10. ความทนแลง (% ผลผลิตท่ีลดลง) (Drought resistance) (% reduction in yield) 
11. ความเหมาะสมของการปลูกในพื้นท่ีระดับน้ําใตดนิสูง (Suitable to high water table) 
12. ความเหมาะสมของการปลูกในพื้นท่ีลาดชัน (Suitable for steep terrain) 
13. ความเหมาะสมของระยะปลูกชิด (Suitable for close planting) 
14.  ความเสียหายเนื่องจากลม (%) (Wind damage) (%) 

- นอย (low)   ปานกลาง (moderate)    มาก (high) 
- ถอนราก (uprooting) 
- กิ่งฉีก  (branch  snap) 
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- กิ่งฉีก  (trunk  snap) 
15. เปลือก (Bark) 

- เปลือกเดิม (Virgin bark)  ผิวเรียบ (smooth)  ปานกลาง (intermediate)   
หยาบ (rough) 

-  ความหนาเปลือกเดิม (มม.) (virgin  bark thickness) (mm.) 
- เปลือกงอกใหม (Renew bark)  

ผิวเรียบ (smooth) ปานกลาง (intermediate) หยาบ (rough) 
- ความหนาเปลือกงอกใหม (มม.) (Renew bark thickness) (mm.) 

16. วงทอน้ํายาง (Latex vessel  ring number) 
- เปลือกเดิม (virgin bark) 
- เปลือกงอกใหม (renew bark) 

17. ความหนาแนนของวงทอน้ํายาง (ตอ มม.) (Latex vessel ring density) (per mm.) ในเปลือกเดิมและ
เปลือกงอกใหม 

18. การตอบสนองตอรอยแผลกรีด (Wounding) 
19. อาการเปลือกแหง (Tapping panel dryness) (TPD) 

- จํานวนตนเปลือกแหง (TPD tress) (%) 
- ความรุนแรงของอาการเปลือกแหง (TPD reactions) 

20. การไหลบาหนากรีด (Overflow) 
21. การจับตัวบริเวณหนากรีด (Precoagulation) 
22. การออกดอก (Flowering) 
23. การติดฝก (Fruiting) 
24. เปอรเซ็นตการติดตา (Grafting-bud emergence) 
25. ปริมาตรเน้ือไม (Volume of wood) 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 

ความออนแอตอผลกระทบจากสิ่งมีชีวิต  (Biotic  stress  susceptibility) 
  

ตัวเลือก 
ตานทา
น 

คอนขาง
ตานทาน 

ปานกลาง 
คอนขาง
ออนแอ 

ออนแอ 
หมายเหตุ หัวขอหลัก 

 

1 2 3 4 5 รหัสตัวเลข 

โรค (Disease)       

โรคใบรวงท่ีเกิดจากเชื้อ  
(Secondary leaf fall) 

      

- Colletotrichum  gloeosporioides        

- Oidium  heaveae       

โรคใบรวง (Abnormal leaf fall)       

- Phytophthora  sp.       

โรคใบจุดกางปลา  
(Corynespora leaf spot) 

      

- Corynespora   cassiicola       

โรคใบจุดตานก (Birds eye spot)       

- Drechslera   heveae       

โรคเสนดํา (Black stripe)       

- Phytophothora  palmivora       

โรคเนา (Mouldy rot)       

- Ceratocystis   fimbriata       

โรคราสีชมพ ู(Pink disease)       

- Corticium   salmonicolor       

 



29 

ลักษณะประจําพันธุยางพารา  : Characterization of Para rubber Variety 

รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

1. ฉัตรใบ (Leaf storey) 
(เงื่อนไข : ใหดูฉัตรท่ี 2 โดยนับจากยอดลงมาเปนหลัก  ในการ

ตรวจสอบและสภาพของใบในฉัตรจะตองเปนใบที่แกจดั  ในกรณีท่ี
ฉัตร  ท่ี  2 ไมสามารถตรวจสอบไดใหฉัตรตอไปนี้) 

1.1 ลักษณะทรงฉัตร (Shape of leaf storey)  
       1.1.1   คร่ึงวงกลม (hemisphere) 

1.1.2 รูปรม (umbrella- shaped) 
1.1.3 กรวย (conical) 
1.1.4 ปรามิด (pyramid-shaped) 

1.2 ความสูงของฉตัร (Height of leaf storey)  
              (เงื่อนไข : ใหวัดขนาดเปนเซนติเมตรจากโคนกานใบ (petiole)  

บนสุดลงมาถึงโคนกานใบลางสุดภายในฉัตร) 
1.2.1 ส้ัน (short)  
1.2.2 ปานกลาง (medium) 

1.2.3 ยาว (long) 

1.3 ความกวางของฉตัร (Width of leaf storey)   
(เงื่อนไข : ใหวัดขนาดเปนเซนติเมตรตรงสวนท่ีกวางท่ีสุดของฉัตร) 
1.3.1 แคบ (narrow) 
1.3.2 ปานกลาง (medium) 
1.3.3 กวาง (width)  

1.4  ระยะระหวางฉัตร (Separation between leaf storey)  
1.4.1 ชิด (close) 
1.4.2 หาง (separated)        

1.5 ความหนาแนนของใบในฉตัร (Composed of a relative number  
of leaves) 

              (เงื่อนไข : ในการตรวจสอบใหดูภาพทางดานขาง (lateral view) 
ของฉัตรท่ีใชในการตรวจสอบ ; อัดแนน คือไมเห็นกานใบ/ 
โปรง คือ เห็นกานใบ) 

1.5.1 โปรง (sparsely foliated) 
1.5.2 อัดแนน (densely foliated)                             
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(รูปท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี 2) 
 
 

(รูปท่ี 3) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

1.6 การตกของใบในฉัตร (Position of laminae) 
(เงื่อนไข : ในการตรวจสอบใหดภูาพทางดานขาง (lateral view)  

ของฉัตรท่ีใชในการตรวจสอบ ; ฉัตรเปด ลักษณะแผนใบ 
จะต้ังข้ึน/ ฉัตรปด ลักษณะใบจะตกลง) 

1.6.1 ฉัตรเปด (opened) 
1.6.2 ฉัตรปด (closed) 

2. ลักษณะใบ (Leaf) 
(เงื่อนไข : ใหดูใบท่ีมีความสมบูรณและเจริญเต็มท่ี (แกจัด)   

ใบท่ีใชตรวจสอบจะตองนํามาจากตรงกลางของทรงพุมใบหรือ   
ท่ีสามารถเปนตัวแทนของใบสวนใหญได)  

2.1 รูปรางของใบกลาง (Shape of the middle leaflet)  
2.1.1 ปอมกลางใบ (elliptical)  
2.1.2 ปอมปลายใบ (obovate)   
2.1.3 รูปเปยกปูน (diamond shaped)   

2.2 ความกวางของใบกลาง (Width of the middle leaflet)   
2.2.1 แคบ (narrow)   
2.2.2 ปานกลาง (medium) 
2.2.3 กวาง (width)  

2.3 ความยาวของใบกลาง (Length of middle leaflet) 
2.3.1 ส้ัน (short) 
2.3.2 ปานกลาง (medium)   
2.3.3 ยาว (long)  

2.4 สีใบ (Leaf colour) 
(เงื่อนไข : ใหใชแผนชารทมาตรฐานสีของ  Royal Horticultural 

Society Colour Chart  เปนตัวเปรียบเทียบและบันทึกรหสัสี
กํากับไวดวย) 

2.4.1 เขียวอมเหลือง (yellowish-green)   
2.4.2 เขียวแก (dark green) 
2.4.3 เขียวออน (light green) 
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(รูปท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี 5) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

2.5 ความเปนมัน (Leaf luster) 
(เงื่อนไข : ใหดูผิวใบดานบน/ดูความเปนเงาหรือสะทอนแสงโดยใช

พันธุมาตรฐานเปนตัวเปรียบเทียบ) 
2.5.1 ไมเปนมัน (slightly grossy) 
2.5.2 เปนมัน (grossy)   

2.6 ฐานใบ (Leaf base)  
2.6.1 รูปล่ิม (cuneate) 
2.6.2 สอบเรียว (attenuate) 
2.6.3 มน (obtuse)   

2.7 ปลายใบ (Leaf apex)  
2.7.1 เรียวแหลม (acuminate) 
2.7.2 แหลมเข็ม (aristate) 
2.7.3 เปนต่ิงแหลม (cuspidate) 
2.7.4 ติ่งหนาม (mucronate)   

2.8 เสนกลางใบ (Middle vein)  
2.8.1 นูน / มองเห็นเดนชัด (prominent) 
2.8.2 ไมนูน / ไมชัด (non prominent)  

2.9 สีของเสนใบ (Colour of vein) 
(เงื่อนไข : ใหใชแผนชารทมาตรฐานสีของ Royal Horticultural 

Society Colour Chart  เปนตัวเปรียบเทียบ และบันทึกรหสัสี
กํากับไวดวย) 

2.9.1 เขียวออน (light green) 
2.9.2 เหลืองอมเขียว (greenish yellow)   

2.10 ลักษณะแผนใบ (Leaf blade) 
2.10.1 เรียบ (smooth) 
2.10.2 ขรุขระ (rough)   

2.11 ลักษณะใบตัดตามขวาง (Cross section of leaf)  
2.11.1 รูปตัวว ี(V-shaped) 
2.11.2 ตรง (straight) 
2.11.3 เวาหรือรูปทองเรือ (boat shaped) 
2.11.4 นูน (convex) 
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(รูปท่ี 6)  
 
 
 

(รูปท่ี 7)  
 
 
 
 

(รูปท่ี 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี 9) 
 

(รูปท่ี 10) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

2.12 ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (Longitudinal profile of the 
middle leaflet) 
2.12.1 ตรง (straight) 
2.12.2 นูน (convex) 
2.12.3 รูปตัวเอส (S-form)   

2.13 ขอบใบ (Leaf margin)  
2.13.1 เรียบ (entire) 
2.13.2 คล่ืนหยาบ (wavy) 
2.13.3 หยักถ่ี (crimped)  

2.14 ใบยอยซาย-ขวา เปรียบเทียบกับใบกลาง (Left and right leaflets / 
comparative with middle leaflet)  
2.14.1 รูปรางแบบเดยีวกันและขนาดเทากัน (same shape and 

equal)   
2.14.2 รูปรางแบบเดยีวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape but 

smaller)   
2.14.3 รูปรางตางกันและขนาดเล็กกวา (different shape and 

smaller)   
2.15 ตําแหนงขอบใบยอย (Relative position to side leaflets)  

1.15.1 ขอบใบแยกจากกัน (separated) 
1.15.2 ขอบใบสัมผัสกัน (touching) 
1.15.3 ขอบใบทับกัน (over lapping)  

2.16 ระดับของใบยอย (Position of leaflets with respect to middle 
leaflet)  
2.16.1 ใบยอยท้ังสองขางอยูเหนือใบกลาง (side leaflets upward) 
2.16.2 ใบยอยท้ังสองขางอยูต่ํากวาใบกลาง (side leaflets 

downward) 
2.16.3 ใบยอยท้ังสองขางอยูในแนวระดับเดยีวกัน (leaflets 

horizontal)  
2.17 ความรูสึกเมื่อสัมผัส (Leaf texture) 

(เงื่อนไข : ใหใชมือสัมผัสผิวใบทั้งสองดานและใชพันธุมาตรฐาน
เปนตัวเปรียบเทียบ) 
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(รูปท่ี 11)  
 
 
 
 

(รูปท่ี 12) 
 
 
 

(รูปท่ี 13) 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี 14) 
 
 
 

(รูปท่ี 15) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

2.17.1 หยาบกระดาง (stiff) 
2.17.2 นิ่ม (soft)  

3. ลักษณะกานใบ (Petiole) 
3.1 รูปรางของกานใบ (Shape of petiole)  

3.1.1 ตรง (straight) 
3.1.2 นูน (convex) 
3.1.3 เวา (concave) 
3.1.4 รูปตัวเอส (S-shaped)   

3.2 ความยาวของกานใบ (Length of petiole) 
3.2.1 ส้ัน (short) 
3.2.2 ปานกลาง (medium) 
3.2.3 ยาว (long)   

3.3 รูปรางของฐานกานใบ (Shape of petiole base)  
3.3.1 ฐานมีรอง (two-part) 
3.3.2 ฐานเรียบ (flat)   

3.4 ลักษณะของฐานกานใบ (Petiole)  
3.4.1 ช้ันเดียว (single) 
3.4.2 สองช้ัน (double)   

3.5 รอยแผลกานใบ (Leaf scar)  
3.5.1 กลม (round) 
3.5.2 รี (oval) 
3.5.3 รูปหัวใจ (heart  shaped) 
3.5.4 กรวยหงาย (obconic)   

3.6 ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (Direction in petiole) 
(เงื่อนไข : ใหพิจารณาจากสวนลางของฉัตรใบ) 

3.6.1 ตั้งฉาก (horizontal) 
3.6.2 ทํามุมยกข้ึน (upward) 
3.6.3 ท้ิงลง (downward)   
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(รูปท่ี 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี 17) 
 
 

(รูปท่ี 18) 
 
 

(รูปท่ี 19) 
 
 
 
 

(รูปท่ี 20) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

4. ลักษณะกานใบยอย (Petiolules) 
4.1 ลักษณะการแผของกานใบยอย (Direction in regard to petiolules)  

4.1.1 แนวเดียวกัน (same plane) 
4.1.2 ยกข้ึน (upward) 
4.1.3 งุมคลายเล็บสัตว (claw)   

4.2 การทํามุมระหวางกานใบยอย (Angle between the petiolules)  
4.2.1 แคบ (narrow) 
4.2.2 กวาง (widely) 
4.2.3 ตั้งฉาก (right angle)  

4.3 ความยาวกานใบยอย (Length of petiolules)  
(เงื่อนไข : ใหวัดขนาดเปนเซนติเมตร จากโคนกานใบยอยถึง 

ฐานใบ) 
4.3.1 ส้ัน (short) 
4.3.2 ปานกลาง (medium) 
4.3.3 ยาว (long)   

5. ลักษณะเปลือก (Bark) 
5.1 สวนสีเขียว (Green part) 

5.1.1 รูหายใจชัด (strongly protruding lenticel) 
5.1.2 รูหายใจไมชัด (lightly protruding lenticel)  

5.2 สวนสีน้ําตาล (Brown part)  
5.2.1 เรียบ (smooth) 
5.2.2 เปนขุย (scabridulous)   

6. ตา (Axillary bud) 
6.1 ลักษณะของตากานใบ (Characteristic of leaf bud)  

6.1.1 ฝงในลําตน (sunken) 
6.1.2 เสมอลําตน (normal) 
6.1.3 นูนนอย (protuberant) 
6.1.4 นูนมาก (spur)   
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(รูปท่ี 21) 

 
 
 
 

(รูปท่ี 22) 
 
 
 
 

(รูปท่ี23) 
 
 
 
 

(รูปท่ี 24) 
 
 

(รูปท่ี 25) 
 
 
 

(รูปท่ี 26) 
 
 
 
 
 
 



 35 

รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

6.2 ท่ีตั้งของตากานใบ (Position of leaf bud)  
6.2.1 อยูในฐานกานใบ (sunken) 
6.2.2 ชิดฐานกานใบ (closed) 
6.2.3 หางฐานกานใบ (separated)   

6.3 ลักษณะของตาค้ิว (Characteristic of scale bud)  
6.3.1 ตาฝงในลําตน (sunken) 
6.3.2 ตาเสมอลําตน (normal)  
6.3.3 ตานูน (protruded)   

6.4 ทิศทางของตาค้ิว (Direction of scale bud )  
6.4.1 โคงสมดุล (balanced) 
6.4.2 เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)   

7. น้ํายาง (Latex) 
7.1 สีของน้ํายาง (Colour of latex) 

(เงื่อนไข : ใหใชแผนชารทมาตรฐานสีของ  Royal Horticultural 
Society Colour Chart  เปนตัวเปรียบเทียบ) 

7.1.1 ขาว (white) 
7.1.2 เหลืองออน (slightly yellow) 
7.1.3 เหลือง (yellow)   

8. ลําตนยางใหญ (Stem) 
8.1 รูปรางของลําตน (Form of stem)  

8.1.1 ตรง (straight) 
8.1.2 คด (crooked) 
8.1.3 บิด (twisted)   

8.2 สีของลําตนและก่ิง (Colour of stem and branches) 
8.2.1 ออน (light) 
8.2.2 เขม (dark)   

8.3 ลักษณะของผวิเปลือก (Bark)  
8.3.1 เรียบ (smooth) 
8.3.2 หยาบ (coarse) 
8.3.3 ตกสะเกด็ (scabrous) 

 
1 
2 
3 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
 
 
 
 

1 
2 
3 
 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
 

1 
2 
3 

 
RRIM 600 

GT 1 
PB 5/51 

 
- 
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(รูปท่ี 27) 
 
 
 

(รูปท่ี 28) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

9. ทรงพุม (Crown) 
9.1 ลักษณะทรงพุม (Shape of crown)  

9.1.1 รูปพัด (broom shaped) 
9.1.2 ทรงกรวย (conical) 
9.1.3 ทรงกลม (rounded) 
9.1.4 รูปรี (oval)   

9.2 ขนาดทรงพุม (Size of crown) 
(เงื่อนไข : ใหวัดระยะเสนผานศูนยกลางของทรงพุมตรงชวงท่ีกวาง

ท่ีสุดในแนวนอนโดยวัดเปนเมตร) 
9.2.1 เล็ก (small) 
9.2.2 กลาง (medium) 
9.2.3 ใหญ (large)   

9.3 ระดับทรงพุม (Level of crown)  
(เงื่อนไข : ใหวัดระยะจากโคนตนถึงฐานของทรงพุมหรือ 

กิ่งลางสุดโดยวัดเปนเมตร) 
9.3.1 ต่ํา (low set) 
9.3.2 สูง (high set)   

9.4 ความหนาแนนของทรงพุม (Density of crown) 
(เงื่อนไข : ใหดูความหนาแนนของใบในทรงพุม โดยดูจาก 

ทางดานขาง (lateral  view) และใชพนัธุมาตรฐานเปนตัว
เปรียบเทียบ) 

9.4.1 แนน (dense) 
9.4.2 ปานกลาง (medium) 
9.4.3 โปรง (sparse)   

10. การแตกก่ิง (Branching) 
10.1 ก่ิงหลัก (Primary branching)  

(เงื่อนไข : ใหนับจํานวนกิ่งท่ีแตกออกจากลําตน) 
10.1.1 นอย /1-3 กิ่ง (few) 
10.1.2 มากกวา 3 กิ่ง (many) 
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(รูปท่ี 32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รูปท่ี 33) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

10.2 ก่ิงรอง (Secondary branching) 
(เงื่อนไข : ใหนับจํานวนกิ่งท่ีแตกออกจากก่ิงหลัก) 
10.2.1 นอย (few) 
10.2.2 มาก (many)   

10.3 ก่ิงแขนง (Tertiary branching) 
(เงื่อนไข : ใหนับจํานวนกิ่งท่ีแตกออกจากก่ิงรอง) 
10.3.1 นอย (few) 
10.3.2 มาก (many)   

10.4 การทํามุมของก่ิงหลักกับลําตัน (Angle of branches)  
(เงื่อนไข : ใหวัดมุมของกิ่งหลักทํากับลําตนเปนองศา) 
10.4.1 แคบ (steep) 
10.4.2 กวาง (spreading)   

10.5 ลักษณะของการแตกก่ิง (Branching type)  
(เงื่อนไข : ใหเปรียบเทียบการแตกก่ิงท้ังสองขางโดยใหลําตน 

เปนแกนกลาง) 
10.5.1 สมดุล (balanced) 
10.5.2 ไมสมดุล (unbalanced)    

11. เมล็ด (Seed) 
11.1 ขนาดของเมล็ด (Size of seed) 

(เงื่อนไข : ใหวัดขนาด กวาง X ยาว ของเมล็ดเปนมิลลิเมตร) 
11.1.1 เล็ก (small) 
11.1.2 กลาง (medium) 
11.1.3 ใหญ (large)   

11.2 รูปรางของเมล็ด (Shape of seed)  
11.2.1 ทรงกลม (rounded) 
11.2.2 ทรงรี (oval) 
11.2.3 รูปส่ีเหล่ียมคางหมู (trapezoid) 
11.2.4 ทรงส่ีเหล่ียม (squared) 
11.2.5 ทรงยาวเรียว (elongated) 
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(รูปท่ี 34) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

11.3 ลักษณะสวนหัว (Front view)  
11.3.1 เรียบ (flat) 
11.3.2 บุม (concave)   

11.4 ลักษณะสวนทาย (Back view)  
11.4.1 เรียบ (flat) 
11.4.2 บุม (concave)   

11.5 ลักษณะสวนอก(Bottom view)  
11.5.1 เรียบ (flat) 
11.5.2 สันนูน (protrude)   

11.6 ลักษณะสวนหลัง (Top view) 
11.6.1 เรียบ (flat) 
11.6.2 สันนูน (protrude)   

11.7 ความหนา (Thickness) 
11.7.1 บาง (thin) 
11.7.2 หนา (thick)   

11.8 ตําแหนงของรูหัวเมล็ด (Position of micropyle) 
11.8.1 ตรงกลางของสวนทายเมล็ด (close to bottom) 
11.8.2 คอนมาทางสวนอก (close to centered)   

11.9 ผิวของเมล็ด (Seed coat colour) 
11.9.1 สี (Colour) 

(เงื่อนไข : ใหใชแผนชารทมาตรฐานสีของ  Royal 
Horticultural Society Colour Chart  เปนตัว
เปรียบเทียบและบันทึกรหัสสีกํากับไวดวย) 

11.9.1.1 น้ําตาล (brown) 
11.9.1.2 น้ําตาลออน (light brown) 
11.9.1.3 สีเทา (greynish)    

11.9.2 ความเปนเงา (Shiny) 
(เงื่อนไข : ใหดูการสะทอนแสงของผิวเมล็ดหรือความ

เปนมัน / ใชพนัธุมาตรฐานเปนตัวเปรียบเทียบ) 
11.9.2.1 เปนเงา (shiny) 
11.9.2.2 ไมเปนเงา (dull)  
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(รูปท่ี 37) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

11.9.3 ลายของเมล็ด (Seed coat colour ; Type of variegation) 
11.9.3.1 เปนจุด (spotted) 
11.9.3.2 เปนปน (shaded)   

12. ลักษณะเดนประจําพันธุ 
12.1 ใบยอย (leaflets) มีมากกวา 3 ใบ 
12.2 ฐานกานใบมีสีมวง 
12.3 ใบสวนบนของฉัตรบิด 
12.4 กิ่งกระโดงคด 
12.5 เปลือกมีรอยเปอนสีดํา 
12.6 ใบยอยใบกลางยาวกวาใบยอยดานขางมาก 
12.7 เปลือกสวนท่ีอยูเหนือตานูนมาก 
12.8 มี 2 ตาท่ีฐานกานใบ 
12.9 เปลือกแตกมีน้ํายางไหล 
12.10 อ่ืน ๆ 

 

การบันทึกลกัษณะทางการเกษตร 
1. ผลผลิต 2 ปแรก (Yield for first 2 year) 

- กรัม/ตน/คร้ังกรีด (gram/tree/tapping) 
- กิโลกรัม/ตน/ป (kilogram/tree/year) 
- กิโลกรัม/ไร/ป (kilogram/rai/year) 

2. ผลผลิต 3-10 ป (Yield,3-10 th year)  
- กรัม/ตน/คร้ังกรีด (gram/tree/tapping) 
- กิโลกรัม/ตน/ป (kilogram/tree/year) 
- กิโลกรัม/ไร/ป (kilogram/rai/year) 

3. ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือใชสารเคมีเรงน้ํายาง (%ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน)  
(Response to stimulation)  (% increased in yield) 

4. ผลผลิตลดลงในชวงผลัดใบ (Wintering yield depression)  (%) 
5. การเจริญเติบโตระยะกอนเปดกรีด (Growth vigour) 
6. ขนาดลําตนขณะเปดกรีด (เซนติเมตร) (Vigour at opening)  (cm.) 
7. ตนเปดกรีด (%)  (Tappability) (%) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

8. การเจริญเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนระหวางกรีด (เซนติเมตร) (Girth increment 
on tapping)  (cm.) 

9. การผลัดใบ (Wintering) 
- สมบูรณ (complete)  ทะยอย (partial)  ไมชัดเจน (indistinct) 
- เร็ว (early)  ปานกลาง (intermediate)  ชา (late) 
- ส้ัน (short)  ยาวนาน (prolong) 

10. ความทนแลง (% ผลผลิตท่ีลดลง) (Drought resistance) (% reduction 
in yield) 

11. ความเหมาะสมของการปลูกในพื้นท่ีระดับน้ําใตดนิสูง (Suitable to 
high water table) 

12. ความเหมาะสมของการปลูกในพื้นท่ีลาดชัน (Suitable for steep 
terrain) 

13. ความเหมาะสมของระยะปลูกชิด (Suitable for close planting) 
14. ความเสียหายเนื่องจากลม (%) (Wind damage) (%) 

- นอย (low)  ปานกลาง (moderate)  มาก (high) 
- ถอนราก (uprooting) 
- กิ่งฉีก  (branch  snap) 
- กิ่งฉีก  (trunk  snap) 

15. เปลือก (Bark) 
- เปลือกเดิม (Virgin bark)  ผิวเรียบ (smooth)  ปานกลาง 

(intermediate)  หยาบ (rough) 
- ความหนาเปลือกเดิม (มม.)  (virgin  bark thickness) (mm.) 
- เปลือกงอกใหม (Renew bark)  ผิวเรียบ (smooth)  ปานกลาง 

(intermediate)  หยาบ (rough) 
- ความหนาเปลือกงอกใหม (มม.)  (Renew bark thickness) (mm.) 

16. วงทอน้ํายาง (Latex vessel  ring number) 
- เปลือกเดิม (virgin bark) 
- เปลือกงอกใหม (renew bark) 

17. ความหนาแนนของวงทอน้ํายาง (ตอ มม.)  (Latex vessel ring 
density) (per mm.)  ในเปลือกเดิมและเปลือกงอกใหม 

18. การตอบสนองตอรอยแผลกรีด (Wounding) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

19. อาการเปลือกแหง (Tapping panel dryness)  (TPD) 
- จํานวนตนเปลือกแหง (TPD tress)  (%) 
- ความรุนแรงของอาการเปลือกแหง (TPD reactions) 

20. การไหลบาหนากรีด (Overflow) 
21. การจับตัวบริเวณหนากรีด (Precoagulation) 
22. การออกดอก (Flowering) 
23. การติดฝก (Fruiting) 
24. เปอรเซ็นตการติดตา (Grafting-bud emergence) 
25. ปริมาตรเน้ือไม (Volume of wood) 
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รูปท่ี 1  ลักษณะทรงฉัตร (Shape of leaf storey) 

 

 

 

กรวย (conical) 

ปรามิด 
(pyramid-shaped) 

คร่ึงวงกลม (hemishere) 

วงกลม/รูปรางหรือคันธนู 
(umbrella-shaped) 

¼ 
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ชิด (close) หาง (separated) 

รูปท่ี 2 ระยะระหวางฉัตร (Separation between leaf storey) 
 

 

 

อัดแนน (densely foliated) โปรง (sparsely foliated) 
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รูปท่ี 3  ความหนาแนนของใบในฉตัร (Composed of a relative number of leaves) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4  การตกของใบในฉัตร (Position of laminae) 

ฉัตรเปด (opened) ฉัตรปด (closed) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปอมกลางใบ (elliptical) รูปเปยกปูน (diamond shaped) ปอมปลายใบ (obovate) 
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รูปท่ี 5  รูปรางของใบกลาง (Shape of the middle leaflet) 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6  ฐานใบ (Leaf base) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบเรียว (attenuate) รูปล่ิม (cuncate) มน (obtuse) 
 

เรียวแหลม (acum แหลมเข็ม (aristate) 
 

ติ่งแหลม (cuspidate) ติ่งหนาม (mucronate) 
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รูปท่ี 7  ปลายใบ (Leaf apex) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8  เสนกลางใบ (Middle vein) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 9  ลักษณะแผนใบ (Leaf blade) 

นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent) ไมนูน/ไมชัด (non prominent) 

 

เรียบ (smooth) หยาบ/ขรุขระ (rough) 
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รูปตัวว ี(V-shaped) ตรง (straight) 

รูปเวาหรือทองเรือ (boat shaped) รูปนูน (convex) 
 

 

รูปท่ี 10  ลักษณะใบตัดตามขวาง (Cross section) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรง (straight) 

นูน (convex) 

ตัวเอส (S-form) 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 11  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (Longitudinal profile of the middle leaflet) 
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รูปท่ี 12  ขอบใบ (Leaf margin) 

เรียบ (entire) 

คล่ืนหยาบ (wavy) 

หยักถ่ี (crimped) 
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รูปรางแบบเดยีวกันและเทากัน 
    (same shape and equal) 

รูปรางแบบเดยีวกันแตเล็กกวา 
   (same shape but smaller)  

รูปรางแบบตางกันและเล็กกวา 
  (different shape and smaller) 

 

 

รูปท่ี 13 ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง 
    (Leaf and right leaflet/comparative with middle leaflet) 
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ขอบใบแยกจากกัน (separated)  

ขอบใบสัมผัสกัน (touching) 

ขอบใบทับกัน (over-lapping)  

 

 

รูปท่ี 14 ตําแหนงขอบใบยอย (Relative position to side leaflets 
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ใบยอยท้ังสองขางอยูเหนือใบกลาง 
          (side leaflets upward) 

ใบยอยท้ังสองขางอยูต่ํากวาใบกลาง 
       (side leaflets downward) 

ใบยอยท้ังสองขางอยูแนวระดับเดียวกนั 
             (leaflets horizontal) 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15 ระดับของใบยอย (Position  of leaflets with respect to middle leaflets) 
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ตรง (straight)  

นูน (convex) 

เวา (concave) 

รูปตัวเอส (S-shaped) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 16 รูปรางของกานใบ (shape of petiole) 
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ฐานมีรอง (two-part) 

ฐานเรียบ (flat) 

รูปท่ี 17 รูปรางของฐานกานใบ (Shape of petiole base) 
 

ช้ันเดียว (single) 

สองช้ัน (double) 

รูปท่ี 18 ลักษณะของฐานกานใบ  (Petiole) 
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กลม (round) รี (oval) 

รูปหัวใจ (heart shaped)  กรวยหงาย (obconic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 19 รอยแผลกานใบ (Leaf scar)  
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ตั้งฉาก (horizontal 

ทํามุมยกข้ึน (upward)  

ท้ิงลง (downward)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 20 ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (Direction in petiole) 
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แนวเดยีวกัน (same plane)  

ยกข้ึน (upward)  

งุมคลายเล็บสัตว (claw) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 21 ลักษณะการแผของกานใบยอย (Direction in regard to petiole) 
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ตั้งฉาก (right angle) ประมาณ 90 องศา 

กวาง (widely) ประมาณ 45 องศา 

แคบ (narrow) นอยกวา 20 องศา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 22 การทํามุมระหวางกานใบยอย (Angle between the petioles) 
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ส้ัน (short) ปานกลาง (medium) ยาว (long) 

 
รูปท่ี 23 ความยาวกานใบยอย (Length  of petioles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูหายใจชัด (strongly protruding lenticel) รูหายใจไมชัด (lightly protruding lenticle) 
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รูปท่ี 24 สวนสีเขียว (Green Part)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 25 สวนสีน้ําตาล (Brown part)  

เรียบ (smooth) เปนขุย (scabridulous) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 26 ลักษณะของตากานใบ (Characteristic of leaf bud ) 

เสมอลําตน (normal) นูนนอย (protuberant) 

ฝงในลําตน (sunken) นูนมาก (spur) 
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อยูในฐานกานใบ (sunken) 

ชิดฐานกานใบ (closed) 

หางฐานกานใบ (separated)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 27 ท่ีตั้งของตากานใบ  (Position of leaf bud) 
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ตาเสมอลําตน (normal) ตานูน (protruded) ตาฝงในลําตน (sunken) 

รูปท่ี 28 ลักษณะของตาคิ้ว (Characteristic of scale bud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โคงสมดุล (balanced) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced) 

 
 

รูปท่ี 29 ทิศทางของตาคิ้ว (Direction  of scale bud) 
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รูปท่ี 30 รูปรางของลําตน (From of stem) 

ตรง (straight) คด (crooked) บิด (twisted) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบ (smooth) หยาบ (coarse) ตกสะเกด็ (scabrous) 

 
 
 

รูปท่ี 31 ลักษณะของผิวเปลือก  (Bark) 
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รูปพัด (broom shaped) รูปรี (oval) 

ทรงกลม (rounded)  ทรงกรวย (conical) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 32 ลักษณะทรงพุม (Shape of crown) 
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รูปท่ี 33 ระดับทรงพุม (Level of crown) 

ต่ํา (low ) สูง (high set)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 34 การทํามุมของก่ิงหลักกับลําตน (Angle of branches) 

แคบ (steep) กวาง (spreading) 
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รูปท่ี 35 ลักษณะการแตกก่ิง (Branching type) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมดุล (balanced) หนักดานใดดานหน่ึง (unbalanced) 

ทรงกลม (rounded) ทรงรี (oval) 

ทรงส่ีเหล่ียม (squared) 

รูปท่ี 36 รูปรางของเมล็ด (Shape of seed)  
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บุม (concave) 

 
รูปท่ี 37 ลักษณะสวนหัว (Front view) 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 38 ลักษณะสวนอก (Bottom view) 

เรียบ (flat) 

สันนูน (protrude) เรียบ (flat) 
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รายชื่อพันธุยางพารา 
 

ชื่อพันธุอังกฤษ Accession Number ชื่อพันธุไทย 

0001 BANGLANG บางลาง 
0002 BPM 1 บีพีเอ็ม 1 
0003 CH 26 ซีเอส 26 
0004 GT 1 จีที 1 
0005 HAIKEN 1 ไฮเกน 1 
0006 HAIKEN 2 ไฮเกน 2 
0007 LCB 1320 แอลซีบี 1320 
0008 PB 5/51 พีบี 5/51 
0009 PB 86 พีบี 86 
0010 PB 217 พีบี 217 
0011 PB 235 พีบี 235 
0012 PB 260 พีบี 260 
0013 PB 314 พีบี 314 
0014 PB 255 พีบี 255 
0015 PR 255 พีอาร 255 
0016 PR 305 พีอาร 305 
0017 RRIC 6 อารอารไอซี 6 
0018 RRIC 100 อารอารไอซี 100 
0019 RRIC 101 อารอารไอซี 101 
0020 RRIC 110 อารอารไอซี 110 
0021 RRII 105 อารอารไอไอ 105 
0022 RRIM 600 อารอารไอเอ็ม 600 
0023 RRIM 612 อารอารไอเอ็ม 612 
0024 RRIM 701 อารอารไอเอ็ม 701 
0025 RRIM 703 อารอารไอเอ็ม 703 
0026 RRIR 226 อารอารไออาร 226  
0027 RRIT 25 พันธุสถาบันวจิัยยาง 25 
0028 RRIT 57 พันธุสถาบันวจิัยยาง 57 

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 
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Accession Number ชื่อพันธุอังกฤษ ชื่อพันธุไทย 

0029 RRIT 141 พันธุสถาบันวจิัยยาง 141 
0030 RRIT 218 พันธุสถาบันวจิัยยาง 218 
0031 RRIT225 พันธุสถาบันวจิัยยาง 225 
0032 RRIT 238 พันธุสถาบันวจิัยยาง 238 
0033 RRIT 251 พันธุสถาบันวจิัยยาง 251 
0034 SONGKHLA 36 สงขลา 36 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะประจําพันธุยาง 
 

หัวขอหลัก ลักษณะประจําพันธุ ช่ือพันธุ 

  BANGLANG BPM 1 CH 26 GT 1 HAIKEN 1 

ฉัตรใบ (Leaf storey) 1. ลักษณะทรงฉัตร คร่ึงวงกลม รูปรม คร่ึงวงกลม กรวย คร่ึงวงกลม 

 2. ขนาดของฉัตร ใหญ ใหญ ใหญ ใหญ ใหญ 

 3. ความสูงของฉัตร - - - - - 

 4. ความกวางของฉัตร กวาง กวาง กวาง กวาง - 

 5. ระยะระหวางฉัตร หาง หาง หาง หาง หาง 

 6. ลักษณะภายนอกของฉัตร - - - - - 

 7. การมองทะลุผานฉัตรใบ อัดแนน โปรง อัดแนน อัดแนน โปรง 

 8. ความหนาแนนของใบฉัตร - - - - - 

 9. การตกของใบฉัตร ฉัตรปด ฉัตรเปด ฉัตรปด ฉัตรปด ฉัตรเปด 

ใบ (Leaf) 10. รูปรางใบกลาง รูปเปยกปูน ปอมปลายใบ ปอมปลายใบ ปอมปลายใบ ปอมปลายใบ 

 11. ความกวางของใบกลาง - - - - - 

 12. ความยาวของใบกลาง - - - - - 

 13. สีใบ เขียวแก เขียวแก เขียวแก เขียวแก เขียวแก 

 14. ความเปนมัน มัน ไมเปนมัน มัน มัน มัน 

 15. ปลายใบ - ต่ิงแหลม - เรียวแหลม - 

 16. ฐานใบ รูปล่ิม สอบเรียว รูปล่ิม สอบเรียว สอบเรียว 

 17. เสนกลางใบ - - - - - 

 18. เสนใบ นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด 

 19. สีของเสนใบ เขียวออน เขียวออน เหลืองอมเขียว เหลืองอมเขียว เขียวออน 

 20. ลักษณะผิวใบ ขรุขระ ขรุขระ ขรุขระ - เรียบ 

 21. ลักษณะใบตามขวาง ตรง รูปตัววี รูปเวา/ทองเรือ รูปเวา/ทองเรือ รูปเวา/ทองเรือ 

 22. ลักษณะใบตามยาวของใบกลาง ตรง ตรง ตรง ตรง ตรง 

 23. ขนาดของใบกลาง ใหญ เล็ก ใหญ ปานกลาง ปานกลาง 

 24.. ขอบใบของใบกลาง คล่ืนหยาบ คล่ืนหยาบ คล่ืนหยาบ เรียบ เรียบ 

 25.. ขอบใบ  - - - - - 

 26. ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง แบบเดียวกัน,ขนาด

เทากัน 

แบบเดียวกัน,ขนาด

เล็กกวา 

แบบเดียวกัน,ขนาด

เล็กกวา 

แบบเดียวกัน,ขนาดเล็ก

กวา 

แบบเดียวกัน,ขนาดเล็ก

กวา 

 27. ตําแหนงขอบใบยอย สัมผัสกัน แยกจากกัน สัมผัสกัน แยกจากกัน สัมผัสกัน 

 28. ระดับของใบยอย - - - - - 

 29. ความรูสึกเม่ือสัมผัส น่ิม น่ิม น่ิม น่ิม น่ิม 

กานใบ (Petiole) 30. รูปรางของกานใบ - ตรง นูน รูปตัวเอส ตรง 

 31. ความยาวกานใบ ยาว ส้ัน ยาว ปานกลาง ปานกลาง 

 32. รูปรางของฐานกานใบ ฐานมีรอง - - ฐานเรียบ ฐานเรียบ 

 33. ลักษณะของฐานกานใบ สองช้ัน ช้ันเดียว สองช้ัน สองช้ัน ช้ันเดียว 

 34. รอยแผลกานใบ รูปหัวใจ รูปหัวใจ กลม กลม รูปหัวใจ 

 35. ทิศทางของกานใบทํากับลําตน - ทํามุมยกข้ึน ต้ังฉาก ทํามุมยกข้ึน ทํามุมยกข้ึน 

กานใบยอย (Petiolules) 36. ลักษณะการแผของกานใบยอย แนวเดียวกัน ยกข้ึน ยกข้ึน แนวเดียวกัน ยกข้ึน 

 37. การทํามุมระหวางกานใบยอย กวาง กวาง กวาง กวาง แคบ 

 38. ความยาวกานใบยอย ยาว ปานกลาง ยาว ปานกลาง ส้ัน 

เปลือก (Bark) 39. สวนสีเขียว รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด 

 40. สวนสีน้ําตาลก่ึงเขียว รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด 

 41. สวนสีน้ําตาล - เรียบ เปนขุย เรียบ - 

ตา (Axillary bud) 42. ลักษณะของตากานใบ นูนนอย นูนนอย นูนมาก ฝงในลําตน นูนนอย 

 43. ท่ีตั้งของตากานใบ ชิดฐานกานใบ หางฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ 

 44. ลักษณะของตาค้ิว - - ตานูน ตานูน ตาเสมอลําตน 

 45. ทิศทางของตาค้ิว เอียงดานใดดานหน่ึง เอียงดานใดดานหน่ึง เอียงดานใดดานหน่ึง เอียงดานใดดานหน่ึง โคงสมดุล 

น้ํายาง (Latex) 46. สีของนํ้ายาง เหลือง ขาว เหลือง ขาว เหลือง 

ลําตนยางใหญ (stem) 47. ลักษณะของลําตน - - - - - 

 48. รูปรางของลําตน - - - บิด - 

 49. สีของลําตนและก่ิง - - - เขม - 

 50. ลักษณะของผิวเปลือก - - - หยาบ - 

ทรงพุม (Crown) 51. ลักษณะของทรงพุม - - - รี - 
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 52. - - - กลาง ขนาดของทรงพุม - 

 53. - - - สูง ระดับทรงพุม - 

 54. - - - แนน - ความหนาแนนของทรงพุม 

- - - 1-3 กิ่ง การแตกก่ิง (Branching) 55. ก่ิงหลัก - 

 56. - - - มาก ก่ิงรอง - 

 57. - - - มาก ก่ิงแขนง - 

 58. - - - แคบ การทํามุมของก่ิงหลักกับลําตน - 

 59. - - - ไมสมดุล - ลักษณะการแตกก่ิง 

- - - เล็ก เมล็ด (Seed) 62. ขนาดของเมล็ด - 

 60. - - - ส่ีเหล่ียมคางหมู รูปรางของเมล็ด - 

 61. ลักษณะสวนหัว - - - - - 

 62. ลักษณะสวนทาย - - - - - 

 63. - - - สันนูน ลักษณะสวนอก - 

 64.ลักษณะสวนหลัง - - - - - 

 65. ความหนา - - - - - 

 66. - - - - - ตําแหนงของรูเมล็ด 

ผิวของเมล็ด (seed coat 

colour) 

67. สี - - - - - 

 68. ความเปนเงา - - - - - 

 69. - - - - - ลายของเมล็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะประจําพันธุยาง (ตอ) 
 

หัวขอหลัก ลักษณะประจําพันธุ ช่ือพันธุ 

  HAIKEN 2 LCB 1320 PB 5/51 PB 86 PB 217 

ฉัตรใบ (Leaf storey) 1. ลักษณะทรงฉัตร คร่ึงวงกลม คร่ึงวงกลม ปรามิด คร่ึงวงกลม ปรามิด 

 2. ขนาดของฉัตร ใหญ ใหญ ใหญ ใหญ เล็ก 

 3. ความสูงของฉัตร - - - - - 

 4. ความกวางของฉัตร - กวาง กวาง กวาง กวาง 

 5. ระยะระหวางฉัตร - หาง หาง หาง หาง 

 6. ลักษณะภายนอกของฉัตร - - - - - 

 7. การมองทะลุผานฉัตรใบ โปรง โปรง - - - 

 8. ความหนาแนนของใบฉัตร - - - โปรง - 

 9. การตกของใบฉัตร ฉัตรเปด ฉัตรเปด - ฉัตรเปด - 

ใบ (Leaf) 10. รูปรางใบกลาง ปอมปลายใบ ปอมปลายใบ ปอมปลายใบ ปอมปลายใบ - 

 11. ความกวางของใบกลาง - - - - - 

 12. ความยาวของใบกลาง - - - - - 

 13. สีใบ - เขียวอมเหลือง เขียวแก เขียวอมเหลือง เขียวออน 

 14. ความเปนมัน ไมเปนมัน มัน ไมเปนมัน มัน ไมเปนมัน 

 15. ปลายใบ ต่ิงแหลม - - ต่ิงแหลม - 

 16. ฐานใบ สอบเรียว สอบเรียว สอบเรียว สอบเรียว - 

 17. เสนกลางใบ - - - - - 

 18. เสนใบ นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด ไมนูน/ไมชัด นูน/มองเห็นเดนชัด ไมนูน/ไมชัด 

 19. สีของเสนใบ เหลืองอมเขียว เหลืองอมเขียว เหลืองอมเขียว เหลืองอมเขียว - 

 20. ลักษณะผิวใบ ขรุขระ เรียบ เรียบ เรียบ ขรุขระ 

 21. ลักษณะใบตามขวาง ตรง ตรง รูปตัววี รูปเวา/ทองเรือ รูปตัววี 

 22. ลักษณะใบตามยาวของใบกลาง ตรง ตรง ตรง ตรง ตรง 

 23. ขนาดของใบกลาง ปานกลาง ปานกลาง เล็ก ปานกลาง - 

 24.. ขอบใบของใบกลาง - คล่ืนหยาบ - เรียบ เรียบ 

 25.. ขอบใบ  - - - - เรียบ 

 26. ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง  แบบเดียวกัน,ขนาด

เล็กกวา 

- แบบเดียวกัน,ขนาดเล็ก

กวา 

- 

 27. ตําแหนงขอบใบยอย - แยกจากกัน - แยกจากกัน แยกจากกัน 

 28. ระดับของใบยอย - - - - - 

 29. ความรูสึกเม่ือสัมผัส น่ิม น่ิม หยาบ น่ิม หยาบ 

กานใบ (Petiole) 30. รูปรางของกานใบ เวา ตรง นูน รูปตัวเอส นูน 

 31. ความยาวกานใบ ยาว ยาว ส้ัน ปานกลาง ส้ัน 

 32. รูปรางของฐานกานใบ ฐานมีรอง - ฐานเรียบ ฐานมีรอง - 

 33. ลักษณะของฐานกานใบ - ช้ันเดียว ช้ันเดียว ช้ันเดียว ช้ันเดียว 

 34. รอยแผลกานใบ รูปหัวใจ รี รี รูปหัวใจ รูปหัวใจ 

 35. ทิศทางของกานใบทํากับลําตน ทํามุมยกข้ึน ทํามุมยกข้ึน ต้ังฉาก ทํามุมยกข้ึน ทิ้งลง 

กานใบยอย (Petiolules) 36. ลักษณะการแผของกานใบยอย - ยกข้ึน แนวเดียวกัน ยกข้ึน แนวเดียวกัน 

 37. การทํามุมระหวางกานใบยอย กวาง กวาง แคบ กวาง แคบ 

 38. ความยาวกานใบยอย ยาว ยาว ส้ัน ยาว ส้ัน 

เปลือก (Bark) 39. สวนสีเขียว รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด - 

 40. สวนสีน้ําตาลก่ึงเขียว รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด 

 41. สวนสีน้ําตาล - เรียบ เรียบ - เรียบ 

ตา (Axillary bud) 42. ลักษณะของตากานใบ นูนมาก นูนมาก นูนมาก นูนมาก เสมอลําตน 

 43. ท่ีตั้งของตากานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ 

 44. ลักษณะของตาค้ิว ตานูน ตาเสมอลําตน ตาเสมอลําตน ตาเสมอลําตน ตาเสมอลําตน 

 45. ทิศทางของตาค้ิว โคงสมดุล โคงสมดุล เอียงดานใดดานหน่ึง เอียงดานใดดานหน่ึง เอียงดานใดดานหน่ึง 

น้ํายาง (Latex) 46. สีของนํ้ายาง ขาว ขาว ครีม ครีม เหลือง 

ลําตนยางใหญ (stem) 47. ลักษณะของลําตน - - - - - 

 48. รูปรางของลําตน - - ตรง - - 

 49. สีของลําตนและก่ิง - - เขม - - 

 50. ลักษณะของผิวเปลือก - - - - - 

ทรงพุม (Crown) 51. ลักษณะของทรงพุม - - กรวย - - 
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 52. - - กลาง ขนาดของทรงพุม - - 

 53. - - สูง ระดับทรงพุม - - 

 54. - - แนน - - ความหนาแนนของทรงพุม 

- - 1-3กิ่ง การแตกก่ิง (Branching) 55. ก่ิงหลัก - - 

 56. - - มาก ก่ิงรอง - - 

 57. - - มาก ก่ิงแขนง - - 

 58. - - แคบ การทํามุมของก่ิงหลักกับลําตน - - 

 59. - - ไมสมดุล - - ลักษณะการแตกก่ิง 

เมล็ด (Seed) 62. ขนาดของเมล็ด - - - - - 

 60. รูปรางของเมล็ด - - - - - 

 61. ลักษณะสวนหัว - - - - - 

 62. ลักษณะสวนทาย - - - - - 

 63. ลักษณะสวนอก - - - - - 

 64.ลักษณะสวนหลัง - - - - - 

 65. ความหนา - - - - - 

 66. - - - - - ตําแหนงของรูเมล็ด 

ผิวของเมล็ด (seed coat 

colour) 

67. สี - - - - - 

 68. ความเปนเงา - - - - - 

 69. - - - - - ลายของเมล็ด 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะประจําพันธุยาง (ตอ) 
 

หัวขอหลัก ลักษณะประจําพันธุ ช่ือพันธุ 

  PB 235 PB 260 PB 314 PB 255 PR 255 

ฉัตรใบ (Leaf storey) 1. ลักษณะทรงฉัตร รูปรม ปรามิด คร่ึงวงกลม กรวย รูปรม 

 2. ขนาดของฉัตร ใหญ เล็ก เล็ก ใหญ ใหญ 

 3. ความสูงของฉัตร - - - - - 

 4. ความกวางของฉัตร กวาง แคบ แคบ กวาง กวาง 

 5. ระยะระหวางฉัตร หาง หาง หาง หาง หาง 

 6. ลักษณะภายนอกของฉัตร - - - - - 

 7. การมองทะลุผานฉัตรใบ โปรง - อัดแนน โปรง - 

 8. ความหนาแนนของใบฉัตร - - - - - 

 9. การตกของใบฉัตร ฉัตรเปด - ฉัตรปด ฉัตรเปด - 

ใบ (Leaf) 10. รูปรางใบกลาง ปอมกลางใบ - ปอมปลายใบ ปอมกลางใบ - 

 11. ความกวางของใบกลาง - - - - - 

 12. ความยาวของใบกลาง - - - - - 

 13. สีใบ เขียวอมเหลือง เขียวแก เขียวแก เขียวออน เขียวแก 

 14. ความเปนมัน มัน ไมเปนมัน ไมเปนมัน ไมเปนมัน มัน 

 15. ปลายใบ เรียวแหลม แบบ apiculate - แบบ apiculate แบบ Apiculate 

 16. ฐานใบ สอบเรียว รูปล่ิม สอบเรียว สอบเรียว รูปล่ิม 

 17. เสนกลางใบ - - - - - 

 18. เสนใบ นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด 

 19. สีของเสนใบ เหลืองอมเขียว เหลืองอมเขียว เหลืองอมเขียว เหลืองอมเขียว เขียวออน 

 20. ลักษณะผิวใบ - เรียบ ขรุขระ เรียบ ขรุขระ 

 21. ลักษณะใบตามขวาง รูปเวา/ทองเรือ รูปตัววี ตรง ตรง ตรง 

 22. ลักษณะใบตามยาวของใบกลาง รูปตัวเอส ตรง ตรง ตรง ตรง 

 23. ขนาดของใบกลาง ใหญ ปานกลาง เล็ก ใหญ - 

 24.. ขอบใบของใบกลาง เรียบ คล่ืนหยาบ เรียบ หยักถี่ - 

 25.. ขอบใบ  - - - - - 

 26. ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง แบบเดียวกัน,ขนาด

เล็กกวา 

แบบเดียวกัน,ขนาด

เล็กกวา 

แบบเดียวกัน,ขนาด

เทากัน 

แบบเดียวกัน,ขนาดเล็ก

กวา 

- 

 27. ตําแหนงขอบใบยอย สัมผัสกัน แยกจากกัน สัมผัสกัน ทับกัน - 

 28. ระดับของใบยอย - - - - - 

 29. ความรูสึกเม่ือสัมผัส - หยาบ น่ิม - - 

กานใบ (Petiole) 30. รูปรางของกานใบ ตรง นูน ตรง นูน ตรง 

 31. ความยาวกานใบ ยาว ส้ัน ปานกลาง ยาว ยาว 

 32. รูปรางของฐานกานใบ ฐานเรียบ ฐานเรียบ - ฐานเรียบ ฐานเรียบ 

 33. ลักษณะของฐานกานใบ ช้ันเดียว ช้ันเดียว - ช้ันเดียว ช้ันเดียว 

 34. รอยแผลกานใบ รี รี รูปหัวใจ กลม รูปหัวใจ 

 35. ทิศทางของกานใบทํากับลําตน ต้ังฉาก ต้ังฉาก ต้ังฉาก ต้ังฉาก ต้ังฉาก 

กานใบยอย (Petiolules) 36. ลักษณะการแผของกานใบยอย แนวเดียวกัน แนวเดียวกัน ยกข้ึน แนวเดียวกัน แนวเดียวกัน 

 37. การทํามุมระหวางกานใบยอย แคบ แคบ แคบ แคบ กวาง 

 38. ความยาวกานใบยอย ส้ัน ส้ัน ส้ัน ส้ัน ยาว 

เปลือก (Bark) 39. สวนสีเขียว รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด 

 40. สวนสีน้ําตาลก่ึงเขียว รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด 

 41. สวนสีน้ําตาล เรียบ เรียบ เรียบ เรียบ เปนขุย 

ตา (Axillary bud) 42. ลักษณะของตากานใบ นูนมาก เสมอลําตน นูนนอย ฝงในลําตน นูนนอย 

 43. ท่ีตั้งของตากานใบ หางฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ หางฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ 

 44. ลักษณะของตาค้ิว ตาเสมอลําตน ตาเสมอลําตน ตาเสมอลําตน ตานูน ตาเสมอลําตน 

 45. ทิศทางของตาค้ิว เอียงดานใดดานหน่ึง เอียงดานใดดานหน่ึง เอียงดานใดดานหน่ึง โคงสมดุล เอียงดานใดดานหน่ึง 

น้ํายาง (Latex) 46. สีของนํ้ายาง ครีม ครีม ครีม เหลือง - 

ลําตนยางใหญ (stem) 47. ลักษณะของลําตน - รูปไข - - - 

 48. รูปรางของลําตน ตรง ตรง - ตรง - 

 49. สีของลําตนและก่ิง ออน เขม - ออน - 

 50. ลักษณะของผิวเปลือก หยาบ - - เรียบ - 

ทรงพุม (Crown) 51. ลักษณะของทรงพุม กลม กรวย - กลม กลมรี 
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 52. เล็ก กลาง - ใหญ ขนาดของทรงพุม - 

 53. สูง สูง - สูง ระดับทรงพุม - 

 54. โปรง แนน - ปานกลาง ความหนาแนนของทรงพุม แนน 

1-3 กิ่ง 1-3กิ่ง - 1-3กิ่ง การแตกก่ิง (Branching) 55. ก่ิงหลัก - 

 56. นอย มาก - นอย ก่ิงรอง - 

 57. นอย มาก - มาก ก่ิงแขนง - 

 58. ปานกลาง แคบ - มุมกวาง การทํามุมของก่ิงหลักกับลําตน - 

 59. สมดุล ไมสมดุล - ไมสมดุล - ลักษณะการแตกก่ิง 

- - - - เมล็ด (Seed) 62. ขนาดของเมล็ด ใหญ 

 60. รูปรางของเมล็ด - - - - - 

 61. ลักษณะสวนหัว - - - - - 

 62. ลักษณะสวนทาย - - - - - 

 63. ลักษณะสวนอก - - - - - 

 64.ลักษณะสวนหลัง - - - - - 

 65. - - - หนา ความหนา - 

 66. - - - - - ตําแหนงของรูเมล็ด 

ผิวของเมล็ด (seed coat 

colour) 

67. สี - - - - - 

 68. ความเปนเงา - - - - - 

 69. - - - - - ลายของเมล็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 



 74 

สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะประจําพันธุยาง (ตอ) 
 

หัวขอหลัก ลักษณะประจําพันธุ ช่ือพันธุ 

  PR 305 RRIC 6 RRIC 100 RRIC 101 RRIC 110 

ฉัตรใบ (Leaf storey) 1. ลักษณะทรงฉัตร คร่ึงวงกลม ปรามิด คร่ึงวงกลม คร่ึงวงกลม รูปรม 

 2. ขนาดของฉัตร ใหญ ใหญ ใหญ ใหญ เล็ก 

 3. ความสูงของฉัตร - - - - - 

 4. ความกวางของฉัตร - กวาง กวาง กวาง แคบ 

 5. ระยะระหวางฉัตร หาง หาง หาง หาง หาง 

 6. ลักษณะภายนอกของฉัตร - - - - - 

 7. การมองทะลุผานฉัตรใบ โปรง โปรง อัดแนน โปรง - 

 8. ความหนาแนนของใบฉัตร - - - - - 

 9. การตกของใบฉัตร ฉัตรเปด ฉัตรเปด ฉัตรปด ฉัตรเปด - 

ใบ (Leaf) 10. รูปรางใบกลาง ปอมปลายใบ ปอมปลายใบ ปอมกลางใบ ปอมปลายใบ ปอมปลายใบ 

 11. ความกวางของใบกลาง - - - - - 

 12. ความยาวของใบกลาง - - - - - 

 13. สีใบ เขียวอมเหลือง เขียวแก เขียวอมเหลือง เขียวแก เขียวแก 

 14. ความเปนมัน มัน ไมเปนมัน มัน มัน มัน 

 15. ปลายใบ ต่ิงแหลม ต่ิงแหลม ต่ิงแหลม - ต่ิงแหลม 

 16. ฐานใบ สอบเรียว สอบเรียว รูปล่ิม  รูปล่ิม 

 17. เสนกลางใบ - - - - - 

 18. เสนใบ นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด 

 19. สีของเสนใบ เหลืองอมเขียว เขียวออน เหลืองอมเขียว เขียวออน เหลืองอมเขียว 

 20. ลักษณะผิวใบ - ขรุขระ ขรุขระ ขรุขระ ขรุขระ 

 21. ลักษณะใบตามขวาง ตรง รูปเวา/ทองเรือ รูปเวา/ทองเรือ รูปตัววี รูปเวา/ทองเรือ 

 22. ลักษณะใบตามยาวของใบกลาง ตรง ตรง นูน รูปตัวเอส รูปตัวเอส 

 23. ขนาดของใบกลาง - ปานกลาง ใหญ ใหญ ใหญ 

 24.. ขอบใบของใบกลาง หยักถี่ เรียบ หยักถี่ - เรียบ 

 25.. ขอบใบ  - - - เรียบ - 

 26. ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง แบบเดียวกัน,ขนาด

เทากัน 

แบบเดียวกัน,ขนาด

เทากัน 

แบบเดียวกัน,ขนาด

เทากัน 

- แบบเดียวกัน,ขนาดเล็ก

กวา 

 27. ตําแหนงขอบใบยอย - สัมผัสกัน ทับกัน แยกจากกัน แยกจากกัน 

 28. ระดับของใบยอย - - - - - 

 29. ความรูสึกเม่ือสัมผัส น่ิม หยาบกระดาง น่ิม น่ิม หยาบกระดาง 

กานใบ (Petiole) 30. รูปรางของกานใบ - เวา ตรง - รูปตัวเอส 

 31. ความยาวกานใบ - ยาว ปานกลาง ยาว ปานกลาง 

 32. รูปรางของฐานกานใบ - ฐานมีรอง ฐานเรียบ ฐานเรียบ ฐานมีรอง 

 33. ลักษณะของฐานกานใบ - - สองช้ัน - ช้ันเดียว 

 34. รอยแผลกานใบ - รูปหัวใจ รูปหัวใจ รูปหัวใจ รูปหัวใจ 

 35. ทิศทางของกานใบทํากับลําตน - ทิ้งลง ทํามุมยกข้ึน - ทํามุมยกข้ึน 

กานใบยอย (Petiolules) 36. ลักษณะการแผของกานใบยอย - ยกข้ึน งุมคลายเล็บสัตว - ยกข้ึน 

 37. การทํามุมระหวางกานใบยอย - แคบ แคบ กวาง แคบ 

 38. ความยาวกานใบยอย - ส้ัน ส้ัน ยาว ส้ัน 

เปลือก (Bark) 39. สวนสีเขียว - รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด 

 40. สวนสีน้ําตาลก่ึงเขียว - รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด 

 41. สวนสีน้ําตาล - เรียบ ขุย เรียบ เรียบ 

ตา (Axillary bud) 42. ลักษณะของตากานใบ - นูนนอย นูนนอย นูนนอย นูนมาก 

 43. ท่ีตั้งของตากานใบ - ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ หางฐานกานใบ 

 44. ลักษณะของตาค้ิว - ตาเสมอลําตน ตาเสมอลําตน ตาเสมอลําตน ตานูน 

 45. ทิศทางของตาค้ิว - เอียงดานใดดานหน่ึง โคงสมดุล โคงสมดุล โคงสมดุล 

น้ํายาง (Latex) 46. สีของนํ้ายาง - ครีม ขาว ครีม ครีม 

ลําตนยางใหญ (stem) 47. ลักษณะของลําตน - - ตรง - - 

 48. รูปรางของลําตน - - ตรง - ตรง 

 49. สีของลําตนและก่ิง - - เขม - ออน 

 50. ลักษณะของผิวเปลือก - - เรียบ - เรียบ 

ทรงพุม (Crown) 51. ลักษณะของทรงพุม - - รี - กรวย 
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 52. - - ใหญ - ขนาดของทรงพุม เล็ก 

 53. - - ตํ่า - ระดับทรงพุม สูง 

 54. - - โปรง - ความหนาแนนของทรงพุม โปรง 

- - 1-3กิ่ง - 1-3การแตกก่ิง (Branching) 55. ก่ิงหลัก กิ่ง 

 56. - - นอย - ก่ิงรอง นอย 

 57. - - นอย - ก่ิงแขนง นอย 

 58. - - แคบ - การทํามุมของก่ิงหลักกับลําตน แคบ 

 59. - - สมดุล - ลักษณะการแตกก่ิง สมดุล 

เมล็ด (Seed) 62. ขนาดของเมล็ด - - - - - 

 60. รูปรางของเมล็ด - - - - - 

 61. - - - - ลักษณะสวนหัว บุม 

 62. ลักษณะสวนทาย - - - - - 

 63. ลักษณะสวนอก - - - - - 

 64.ลักษณะสวนหลัง - - - - - 

 65. ความหนา - - - - - 

 66. - - - - - ตําแหนงของรูเมล็ด 

- - - - ผิวของเมล็ด (seed coat 

colour) 

67. สี สีเทา 

 68. - - - - ความเปนเงา สีเทา 

- - - - -  69. ลายของเมล็ด 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะประจําพันธุยาง (ตอ) 
 

หัวขอหลัก ลักษณะประจําพันธุ ช่ือพันธุ 

  RRII 105 RRIM 600 RRIM 612 RRIM 701 RRIM 703 

ฉัตรใบ (Leaf storey) 1. ลักษณะทรงฉัตร คร่ึงวงกลม กรวย กรวย คร่ึงวงกลม กรวย 

 2. ขนาดของฉัตร ใหญ เล็ก เล็ก เล็ก ใหญ 

 3. ความสูงของฉัตร - - - - - 

 4. ความกวางของฉัตร - แคบ กวาง แคบ กวาง 

 5. ระยะระหวางฉัตร หาง - หาง หาง หาง 

 6. ลักษณะภายนอกของฉัตร - - - - - 

 7. การมองทะลุผานฉัตรใบ โปรง - โปรง - โปรง 

 8. ความหนาแนนของใบฉัตร - - - อัดแนน - 

 9. การตกของใบฉัตร ฉัตรเปด - ฉัตรเปด ฉัตรปด ฉัตรเปด 

ใบ (Leaf) 10. รูปรางใบกลาง ปอมปลายใบ ปอมปลายใบ ปอมกลางใบ ปอมกลางใบ ปอมปลายใบ 

 11. ความกวางของใบกลาง - - - - - 

 12. ความยาวของใบกลาง - - - - - 

 13. สีใบ เขียวแก เหลืองอมเขียว เขียวออน เขียวแก เขียวอมเหลือง 

 14. ความเปนมัน มัน มัน มัน มัน มัน 

 15. ปลายใบ เรียวแหลม ต่ิงแหลม เรียวแหลม ต่ิงแหลม - 

 16. ฐานใบ สอบเรียว รูปล่ิม รูปล่ิม กวาง - 

 17. เสนกลางใบ - - - - - 

 18. เสนใบ นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด 

 19. สีของเสนใบ เหลืองอมเขียว เหลืองอมเขียว เขียวออน เขียวออน เขียวอมเหลือง 

 20. ลักษณะผิวใบ เรียบ - เรียบ เรียบ - 

 21. ลักษณะใบตามขวาง ตรง - - รูปเวา/ทองเรือ ตรง 

 22. ลักษณะใบตามยาวของใบกลาง ตรง - ตรง ตรง ตรง 

 23. ขนาดของใบกลาง ปานกลาง ใหญ ใหญ ปานกลาง ใหญ 

 24.. ขอบใบของใบกลาง - เรียบ คล่ืนหยาบ หยักถี่ คล่ืนหยาบ 

 25.. ขอบใบ  คล่ืนหยาบ - - - - 

 26. ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง แบบเดียวกัน,ขนาด

เล็กกวา 

ตางกัน,ขนาดเล็กกวา แบบเดียวกัน,ขนาด

เล็กกวา 

แบบเดียวกัน,ขนาด

เทากัน 

แบบเดียวกัน,-ขนาด

เทากัน 

 27. ตําแหนงขอบใบยอย แยกจากกัน แยกจากกัน ทับกัน สัมผัสกัน - 

 28. ระดับของใบยอย - - - - - 

 29. ความรูสึกเม่ือสัมผัส น่ิม น่ิม น่ิม น่ิม น่ิม 

กานใบ (Petiole) 30. รูปรางของกานใบ ตรง ตรง ตรง นูน ตรง 

 31. ความยาวกานใบ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ส้ัน ปานกลาง 

 32. รูปรางของฐานกานใบ - ฐานมีรอง - - ฐานมีรอง 

 33. ลักษณะของฐานกานใบ สองช้ัน ช้ันเดียว ช้ันเดียว สองช้ัน ช้ันเดียว 

 34. รอยแผลกานใบ รูปหัวใจ รูปหัวใจ รี รูปหัวใจ รูปหัวใจ 

 35. ทิศทางของกานใบทํากับลําตน ทํามุมยกข้ึน ทํามุมยกข้ึน ทํามุมยกข้ึน ทํามุมยกข้ึน ทํามุมยกข้ึน 

กานใบยอย (Petiolules) 36. ลักษณะการแผของกานใบยอย ยกข้ึน ยกข้ึน แนวเดียวกัน ยกข้ึน ยกข้ึน 

 37. การทํามุมระหวางกานใบยอย กวาง กวาง แคบ กวาง กวาง 

 38. ความยาวกานใบยอย ปานกลาง ปานกลาง ส้ัน ยาว ปานกลาง 

เปลือก (Bark) 39. สวนสีเขียว รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด 

 40. สวนสีน้ําตาลก่ึงเขียว รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด 

 41. สวนสีน้ําตาล เรียบ เรียบ เรียบ เรียบ เรียบ 

ตา (Axillary bud) 42. ลักษณะของตากานใบ นูนมาก นูนนอย นูนนอย นูนมาก นูนมาก 

 43. ท่ีตั้งของตากานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ 

 44. ลักษณะของตาค้ิว ตานูน ตาเสมอลําตน - ตาเสมอลําตน ตานูน 

 45. ทิศทางของตาค้ิว เอียงดานใดดานหน่ึง โคงสมดุล เอียงดานใดดานหน่ึง เอียงดานใดดานหน่ึง เอียงดานใดดานหน่ึง 

น้ํายาง (Latex) 46. สีของนํ้ายาง ครีม ขาว ขาว เหลือง ขาว 

ลําตนยางใหญ (stem) 47. ลักษณะของลําตน - - - - - 

 48. รูปรางของลําตน - ตรง - - - 

 49. สีของลําตนและก่ิง - เขม - - - 

 50. ลักษณะของผิวเปลือก - - - - - 

ทรงพุม (Crown) 51. ลักษณะของทรงพุม - รูปพัด - - - 
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 52. - ใหญ ขนาดของทรงพุม - - - 

 53. - สูง ระดับทรงพุม - - - 

 54. - โปรง - - - ความหนาแนนของทรงพุม 

- 4-5 กิ่ง การแตกก่ิง (Branching) 55. ก่ิงหลัก - - - 

 56. - นอย ก่ิงรอง - - - 

 57. - ปานกลาง ก่ิงแขนง - - - 

 58. - แคบ การทํามุมของก่ิงหลักกับลําตน - - - 

 59. - สมดุล - - - ลักษณะการแตกก่ิง 

เมล็ด (Seed) 62. ขนาดของเมล็ด - - - - - 

 60. รูปรางของเมล็ด - - - - - 

 61. ลักษณะสวนหัว - - - - - 

 62. ลักษณะสวนทาย - - - - - 

 63. ลักษณะสวนอก - - - - - 

 64.ลักษณะสวนหลัง - - - - - 

 65. ความหนา - - - - - 

 66. - - - - - ตําแหนงของรูเมล็ด 

ผิวของเมล็ด (seed coat 

colour) 

67. สี - - - - - 

 68. ความเปนเงา - - - - - 

 69. - - - - - ลายของเมล็ด 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ            กรมวิชาการเกษตร 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะประจําพันธุยาง (ตอ) 
 

หัวขอหลัก ลักษณะประจําพันธุ ช่ือพันธุ 

  RRIR 226 RRIT 25 RRIT 57 RRIT 141 RRIT 218 

ฉัตรใบ (Leaf storey) 1. ลักษณะทรงฉัตร กรวย คร่ึงวงกลม คร่ึงวงกลม คร่ึงวงกลม คร่ึงวงกลม 

 2. ขนาดของฉัตร เล็ก ใหญ ใหญ ใหญ ใหญ 

 3. ความสูงของฉัตร - - - - - 

 4. ความกวางของฉัตร แคบ กวาง กวาง - กวาง 

 5. ระยะระหวางฉัตร หาง หาง หาง หาง หาง 

 6. ลักษณะภายนอกของฉัตร - - - - - 

 7. การมองทะลุผานฉัตรใบ - โปรง โปรง อัดแนน โปรง 

 8. ความหนาแนนของใบฉัตร - - - - - 

 9. การตกของใบฉัตร - ฉัตรเปด ฉัตรเปด ฉัตรปด - 

ใบ (Leaf) 10. รูปรางใบกลาง - ปอมปลายใบ - - - 

 11. ความกวางของใบกลาง - - - ไมเทากัน - 

 12. ความยาวของใบกลาง - - - - - 

 13. สีใบ เขียวแก เขียวแก เขียวอมเหลือง เขียวแก เขียวแก 

 14. ความเปนมัน - มัน - มัน ไมเปนมัน 

 15. ปลายใบ - - ต่ิงแหลม ต่ิงแหลม เรียวแหลม 

 16. ฐานใบ - สอบเรียว สอบเรียว รูปล่ิม สอบเรียว 

 17. เสนกลางใบ - - - - - 

 18. เสนใบ นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด 

 19. สีของเสนใบ เหลืองอมเขียว เขียวออน เหลืองอมเขียว เหลืองอมเขียว เขียวออน 

 20. ลักษณะผิวใบ เรียบ ขรุขระ เรียบ เรียบ ขรุขระ 

 21. ลักษณะใบตามขวาง รูปตัววี ตรง รูปเวา/ทองเรือ รูปตัววี - 

 22. ลักษณะใบตามยาวของใบกลาง ตรง ตรง นูน ตรง ตรง 

 23. ขนาดของใบกลาง ปานกลาง ใหญ - ไมเทากัน ใหญ 

 24.. ขอบใบของใบกลาง เรียบ คล่ืนหยาบ - - คล่ืนหยาบ 

 25.. ขอบใบ  - - - เรียบ - 

 26. ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง ตางกัน,ขนาดเล็กกวา แบบเดียวกัน,ขนาด

เล็กกวา 

- แบบเดียวกัน,-ขนาด

เล็กกวา 

แบบเดียวกัน,-ขนาด

เล็กกวา 

 27. ตําแหนงขอบใบยอย สัมผัสกัน - - ทับกัน แยกจากกัน 

 28. ระดับของใบยอย - - - - - 

 29. ความรูสึกเม่ือสัมผัส น่ิม น่ิม - หยาบกระดาง น่ิม 

กานใบ (Petiole) 30. รูปรางของกานใบ ตรง ตรง รูปตัวเอส ตรง ตรง 

 31. ความยาวกานใบ ส้ัน ยาว ยาว ปานกลาง ส้ัน 

 32. รูปรางของฐานกานใบ ฐานมีรอง ฐานมีรอง - - ฐานเรียบ 

 33. ลักษณะของฐานกานใบ ช้ันเดียว ช้ันเดียว ช้ันเดียว ช้ันเดียว ช้ันเดียว 

 34. รอยแผลกานใบ รี รูปหัวใจ รูปหัวใจ รูปหัวใจ รูปหัวใจ 

 35. ทิศทางของกานใบทํากับลําตน ทิ้งลง ทํามุมยกข้ึน ทํามุมยกข้ึน ทํามุมยกข้ึน ทํามุมยกข้ึน 

กานใบยอย (Petiolules) 36. ลักษณะการแผของกานใบยอย แนวเดียวกัน - แนวเดียวกัน ยกข้ึน ยกข้ึน 

 37. การทํามุมระหวางกานใบยอย แคบ กวาง แคบ แคบ กวาง 

 38. ความยาวกานใบยอย ส้ัน ปานกลาง ส้ัน ยาว ปานกลาง 

เปลือก (Bark) 39. สวนสีเขียว รูหายใจชัด รูหายใจชัด - รูหายใจชัด รูหายใจชัด 

 40. สวนสีน้ําตาลก่ึงเขียว รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด 

 41. สวนสีน้ําตาล เรียบ เรียบ - - เรียบ 

ตา (Axillary bud) 42. ลักษณะของตากานใบ เสมอลําตน นูนมาก นูนนอย นูนนอย นูนนอย 

 43. ท่ีตั้งของตากานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ หางฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ 

 44. ลักษณะของตาค้ิว ตาเสมอลําตน ตานูน ตาเสมอลําตน ตานูน ตาเสมอลําตน 

 45. ทิศทางของตาค้ิว โคงสมดุล โคงสมดุล โคงสมดุล เอียงดานใดดานหน่ึง เอียงดานใดดานหน่ึง 

น้ํายาง (Latex) 46. สีของนํ้ายาง ครีม ครีม ครีม ขาว ขาว 

ลําตนยางใหญ (stem) 47. ลักษณะของลําตน - - - - - 

 48. รูปรางของลําตน ตรง - - - - 

 49. สีของลําตนและก่ิง เขม - - - - 

 50. ลักษณะของผิวเปลือก - - - - - 

ทรงพุม (Crown) 51. ลักษณะของทรงพุม รูปพัด - - - - 
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 52. กลาง ขนาดของทรงพุม - - - - 

 53. สูง ระดับทรงพุม - - - - 

 54. ปานกลาง - - - - ความหนาแนนของทรงพุม 

1-3 กิ่ง การแตกก่ิง (Branching) 55. ก่ิงหลัก - - - - 

 56. มาก ก่ิงรอง - - - - 

 57. มาก ก่ิงแขนง - - - - 

 58. มุมกวาง การทํามุมของก่ิงหลักกับลําตน - - - - 

 59. ไมสมดุล - - - - ลักษณะการแตกก่ิง 

เมล็ด (Seed) 62. ขนาดของเมล็ด - - - - - 

 60. - - - - รูปรางของเมล็ด ทรงยาวเรียว 

 61. ลักษณะสวนหัว - - - - - 

 62. ลักษณะสวนทาย - - - - - 

 63. ลักษณะสวนอก - - - - - 

 64.ลักษณะสวนหลัง - - - - - 

 65. ความหนา - - - - - 

 66. - - - - - ตําแหนงของรูเมล็ด 

ผิวของเมล็ด (seed coat 

colour) 

67. สี - - - - - 

 68. ความเปนเงา - - - - - 

 69. - - - - - ลายของเมล็ด 
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ตารางเปรียบเทียบลักษณะประจําพันธุยาง (ตอ) 
 

หัวขอหลัก ลักษณะประจําพันธุ ช่ือพันธุ 

  RRIT 225 RRIT 238 RRIT 251 สงขลา 36 

รูปรม คร่ึงวงกลม คร่ึงวงกลม ฉัตรใบ (Leaf storey) 1. ลักษณะทรงฉัตร รูปรม 

 2. เล็ก ใหญ ใหญ ขนาดของฉัตร ใหญ 

 3. ความสูงของฉัตร - - - - 

 4. แคบ กวาง กวาง ความกวางของฉัตร กวาง 

 5. หาง หาง หาง ระยะระหวางฉัตร หาง 

 6. ลักษณะภายนอกของฉัตร - - - - 

 7. - โปรง - การมองทะลุผานฉัตรใบ โปรง 

 8. ความหนาแนนของใบฉัตร - - - - 

 9. - ฉัตรเปด ฉัตรเปด การตกของใบฉัตร ฉัตรเปด 

ปอมปลายใบ ปอมปลายใบ ปอมปลายใบ ใบ (Leaf) 10. รูปรางใบกลาง ปอมปลายใบ 

 11. ความกวางของใบกลาง - - - - 

 12. ความยาวของใบกลาง - - - - 

 13. เขียวแก เขียวแก เขียวแก สีใบ เขียวแก 

 14. ไมเปนมัน - มัน ความเปนมัน ไมเปนมัน 

 15. - ต่ิงแหลม เรียวแหลม ปลายใบ ต่ิงแหลม 

 16. - สอบเรียว รูปล่ิม ฐานใบ สอบเรียว 

 17. เสนกลางใบ - - - - 

 18. นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด นูน/มองเห็นเดนชัด เสนใบ นูน/มองเห็นเดนชัด 

 19. เหลืองอมเขียว เขียวออน เขียวออน สีของเสนใบ เขียวออน 

 20. เรียบ เรียบ เรียบ ลักษณะผิวใบ ขรุขระ 

 21. ตรง รูปตัววี ตรง ลักษณะใบตามขวาง รูปเวา/ทองเรือ 

 22. นูน ตรง ตรง ลักษณะใบตามยาวของใบกลาง ตรง 

 23. เล็ก ปานกลาง ใหญ ขนาดของใบกลาง ใหญ 

 24.. เรียบ เรียบ คล่ืนหยาบ ขอบใบของใบกลาง - 

 25.. - - - ขอบใบ  คล่ืนหยาบ 

 26. แบบเดียวกัน,-ขนาด

เล็กกวา 

แบบเดียวกัน,-ขนาด

เล็กกวา 

แบบเดียวกัน,ขนาด

เล็กกวา 

ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง - 

 27. แยกจากกัน สัมผัสกัน แยกจากกัน ตําแหนงขอบใบยอย แยกจากกัน 

 28. ระดับของใบยอย - - - - 

 29. หยาบกระดาง น่ิม หยาบกระดาง ความรูสึกเม่ือสัมผัส หยาบกระดาง 

เวา เวา รูปตัวเอส กานใบ (Petiole) 30. รูปรางของกานใบ ตรง 

 31. ส้ัน ปานกลาง ยาว ความยาวกานใบ ยาว 

 32. ฐานมีรอง ฐานเรียบ - รูปรางของฐานกานใบ ฐานเรียบ 

 33. ช้ันเดียว ช้ันเดียว สองช้ัน ลักษณะของฐานกานใบ สองช้ัน 

 34. รูปหัวใจ รูปหัวใจ รูปหัวใจ รอยแผลกานใบ รี 

 35. ต้ังฉาก ทํามุมยกข้ึน ทิ้งลง ทิศทางของกานใบทํากับลําตน ทํามุมยกข้ึน 

แนวเดียวกัน ยกข้ึน ยกข้ึน กานใบยอย (Petiolules) 36. ลักษณะการแผของกานใบยอย แนวเดียวกัน 

 37. กวาง กวาง แคบ การทํามุมระหวางกานใบยอย กวาง 

 38. ส้ัน ส้ัน ปานกลาง - ความยาวกานใบยอย 

รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด เปลือก (Bark) 39. สวนสีเขียว รูหายใจชัด 

 40. รูหายใจชัด รูหายใจชัด รูหายใจชัด สวนสีน้ําตาลก่ึงเขียว รูหายใจชัด 

 41. เรียบ เรียบ เรียบ สวนสีน้ําตาล เรียบ 

นูนมาก นูนนอย นูนนอย ตา (Axillary bud) 42. ลักษณะของตากานใบ นูนนอย 

 43. ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ชิดฐานกานใบ ท่ีตั้งของตากานใบ ชิดฐานกานใบ 

 44. - ตาเสมอลําตน ตาเสมอลําตน ลักษณะของตาค้ิว ตาเสมอลําตน 

 45. เอียงดานใดดานหน่ึง โคงสมดุล เอียงดานใดดานหน่ึง ทิศทางของตาค้ิว โคงสมดุล 

ขาว ครีม ขาว น้ํายาง (Latex) 46. สีของนํ้ายาง เหลือง 

รูปไข ลําตนยางใหญ (stem) 47. ลักษณะของลําตน - - - 

 48. ตรง - - รูปรางของลําตน ตรง 

 49. ออน  - สีของลําตนและก่ิง เขม 

 50. เรียบ - - ลักษณะของผิวเปลือก เรียบ 

รูปพัด - - ทรงพุม (Crown) 51. ลักษณะของทรงพุม กรวย 
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 52. ขนาดของทรงพุม กลาง - - ใหญ 

 53. ระดับทรงพุม สูง - - สูง 

 54. ความหนาแนนของทรงพุม แนน - - ปานกลาง 

การแตกก่ิง (Branching) 55. ก่ิงหลัก 4-5 กิ่ง - - 4-5กิ่ง 

 56. ก่ิงรอง มาก - - มาก 

 57. ก่ิงแขนง มาก - - มาก 

 58. การทํามุมของก่ิงหลักกับลําตน แคบ - - แคบ 

 59. ลักษณะการแตกก่ิง สมดุล - - - 

เมล็ด (Seed) 62. ขนาดของเมล็ด - - - - 

 60. รูปรางของเมล็ด - - - - 

 61. ลักษณะสวนหัว - - - - 

 62. ลักษณะสวนทาย - - - - 

 63. ลักษณะสวนอก - - - - 

 64.ลักษณะสวนหลัง - - - - 

 65. ความหนา -  - - 

 66.ตําแหนงของรูเมล็ด - - - - 

ผิวของเมล็ด (seed coat 

colour) 

67. สี - - - - 

 68. ความเปนเงา - - - - 

 69. ลายของเมล็ด - - - - 
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 ช่ือพันธุ บางลาง (BANGLANG)  
 ประวัติพันธุ - 
 แหลงที่มาของพันธุ - 
 การแนะนําของพันธุ - 
 
 

ความเปนมัน (leaf luster) เปนมัน (glossy)  ความรูสึกเม่ือ

สัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft)  
ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey)   

ใหญ (large)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of 

a relative number of leaves) อัดแนน (densely foliated)  การ

ตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรปด (closed)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) รูปลิ่ม 

(cuneate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough)  
ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) รูปเวาหรือทอง
เรือ (boat-shaped)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง 

(longitudinal profile of the middle leaflet) ตรง (straight)  
รูปรางของใบกลาง (shape of the middle leaflet) รูปเปยกปูน  

(rhombic)  ขอบใบ (leaf margin) คลื่นหยาบ (wavy)  ใบยอย
ซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf and right leaflets / 
comparative with middle leaflet) รูปรางแบบเดียวกันและขนาด
เทากัน (same shape and equal)  ตําแหนงขอบใบยอย (relative 

position to side leaflets) ขอบใบสัมผัสกัน (touching) 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
ความยาวกานใบ (length of petiole) ยาว (long)  รูปรางของ

ฐานกานใบ (shape of petiole base) ฐานมีรอง (two-part)  

ลักษณะฐานกานใบ (petiole) สองชั้น (double)  รอยแผลกาน

ใบ (leaf scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ลักษณะการแผของ
กานใบยอย (direction in regard to petiolules) แนวเดียวกัน 

(same plane)  การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between 

the petiolules) กวาง (widely)  ความยาวกานใบยอย (length 

of petiolules) ยาว (long)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ขาว  (white) 

 

 

 

 

 
บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ บีพีเอ็ม 1 (BPM1)  
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ AV 163 X AV 308 

  แหลงที่มาของพันธุ - 
 

 
การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 2 

 
 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) รูปรม (umbrella 

shaped)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ 

(large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of 

a relative number of leaves) โปรง (sparesely foliated)  การ

ตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด (opened)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว 

(attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม (cuspidate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough)  ลักษณะใบตัดตาม

ขวาง (cross section of leaf) รูปตัววี (v-shaped)  ลักษณะใบตัด
ตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the middle leaflet) 
ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of the middle 

leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf margin) คลื่น

หยาบ (wavy) ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf and 
right leaflets / comparative with middle leaflet) รูปรางแบบ
เดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape but smaller)  ตําแหนง
ขอบใบยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบแยกจาก
กัน (separated)  ความเปนมัน (leaf luster) ไมเปนมัน 

 

 

 

(slightly glossy) ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft)  
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) สั้น (short)  ลักษณะฐานกานใบ 

(petiole) ชั้นเดยีว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) รูป

หัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน 

(direction in petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  ลักษณะการแผ
ของกานใบยอย (direction in regard to petiolules) ยกขึ้น 

(upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the 

petiolules) กวาง (width)  ความยาวกานใบยอย (length of 

petiolules) ปานกลาง (madium)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) หาง

ฐานกานใบ (separated)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ขาว (white) 

 

 

 

 
บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ ซีเอส 26 (CH 26) 
 ประวัติพันธุ - 
 แหลงที่มาของพันธุ - 
 การแนะนําของพันธุ - 
 
 

ลกัษณะประจาํพนัธุ 
(Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ 

(large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of 

a relative number of leaves) อัดแนน (densely foliated)  การ

ตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรปด (closed)  
 

 
 
ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) นูน (convex)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) ยาว (long)  ลักษณะฐานกานใบ 

(petiole) สองชั้น (double)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) กลม 

(round)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction in petiole) 

ตั้งฉาก (horizontal)  ลักษณะการแผของกานใบยอย (direction 

in regard to petiolules) ยกขึ้น (upward)  การทํามุมระหวาง

กานใบยอย (angle between the petiolules) กวาง (width)  

ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) ยาว  (long)  

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
ใบ (leaf) 

สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เปนขุย (scabridulous) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เหลืองอมเขียว (green)  ฐานใบ (leaf base) รูปลิ่ม  

(cuneate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough)  

ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) ตรง (straight)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of 

the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf 

margin) คลื่นหยาบ (wavy)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบ
กลาง (leaf and right leaflets / comparative with middle 
leaflet) รูปรางแบบเดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape but 

smaller)  ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side 

leaflets) ขอบใบสัมผัสกัน (touching)  ความเปนมัน (leaf luster) 

เปนมัน (glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft) 

 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนมาก 

(spur)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิดฐานกาน

ใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale bud) ตา

นูน (protruded)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale bud) 

เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) เหลือง (yellow) 
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 ช่ือพันธุ จีที 1 (GT 1) 
 ประวัติพันธุ พันธุดั้งเดิม 
 แหลงที่มาของพันธุ อินโดนีเซีย 
 การแนะนําของพันธุ - 
 

กานใบ (shape of petiole base) ฐานเรียบ (flat) ลักษณะฐาน

กานใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf 

scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลํา

ตน (direction in petiole) ยกขึ้น  (upward)  การทํามุมระหวาง

กานใบยอย (angle between the petiolules) แคบ (narrow)  

ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) สั้น (short)  

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) 

ใหญ (large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf 

storey) หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร 

(composed of a relative number of leaves) โปรง (sparesely 

foliated)  การตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด 

(opened)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf color) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (color of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว 

(attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) ปลายใบแบบ (apiculate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะใบตัดตาม

ขวาง (cross section of leaf) รูปเวาหรือทองเรือ (boat shaped)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of 

the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf 

margin) เรียบ (entire)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง 
(leaf and right leaflets / comparative with middle leaflet) 
รูปรางแบบเดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape but smaller)  
ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบ
สัมผัสกัน (touching)  ความเปนมัน (leaf luster) เปนมัน 

(glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft) 
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium)  รูปรางของฐาน 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (color of latex) เหลือง (yellow) 
 

การแตกก่ิง (branches) 
กิ่งหลัก (primary branching) 1-3 ก่ิง (branches)  กิ่งรอง 

(secondary branching) มาก (many) กิง่แขนง (tertiary 

branches) มาก (many) การทํามุมของกิ่งหลักกับลําตน 

(angle of branches) แคบ (steep) ลักษณะการแตกกิง่ 

(branching type) ไมสมดุล (unbalanced) 
 

เมล็ด (seed) 
ขนาดของเมล็ด (size of seed) เล็ก (small)  รูปรางของเมล็ด 

(shape of seed) สี่เหลี่ยมคางหมู (trapezoid)  ลักษณะสวนอก 

(bottom view) สันนูน (protrude) 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….………………………………………… 
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ช่ือพันธุ ไฮเกน 1  (HAIKEN 1)  
 ประวัติพันธุ - 
 แหลงที่มาของพันธุ - 
 การแนะนําของพันธุ - 
 
 

ลักษณะกานใบ (petiole) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium)  รูปราง

ของฐานกานใบ (shape of petiole base) ฐานเรียบ (flat)  

ลักษณะฐานกานใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกาน

ใบ (leaf scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ลักษณะการแผของ
กานใบยอย (direction in regard to petiolules) ยกข้ึน  

(upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the 

petiolules) แคบ (narrow)  ความยาวกานใบยอย (length of 

petiolules) สั้น (short)  

 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey)  

ใหญ (large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf 

storey) หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร 

(composed of a relative number of leaves) โปรง (sparesely 

foliated)  การตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด 

(opened)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว 

(attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะใบตัดตาม

ขวาง (cross section of leaf) รูปเวาหรือทองเรือ (boat-shaped)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of 

the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf 

margin) เรียบ (entire)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง 
(leaf and right leaflets / comparative with middle leaflet) 
รูปรางแบบเดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape but smaller)  
ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบ
สัมผัสกัน (touching)  ความเปนมัน (leaf luster) เปนมัน 

(glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft) 
 
 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud)  โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) เหลือง (yellow) 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ ไฮเกน 2  (HAIKEN 2) 
 ประวัติพันธุ - 
 แหลงที่มาของพันธุ - 
  การแนะนําของพันธุ - 
 
 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey)  

ใหญ (large)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of a 

relative number of leaves) โปรง (sparesely foliated)  การตก

ของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด (opened)  
 

ใบ (leaf) 
เสนกลางใบ (middle vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สี

ของเสนใบ (colour of vein) เหลืองอมเขียว (greenish-yellow)  

ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว (attenuate)  ลักษณะแผนใบ (leaf 

blade) ขรุขระ (rough)  ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section 

of leaf) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of the 

middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf margin) 

เรียบ (entire)  ความเปนมัน (leaf luster) เปนมัน (glossy)  

ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft)  
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) เวา  (concave)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) ยาว (long)  รูปรางของฐานกานใบ 

(shape of petioles base) ฐานมีรอง (two-part)  รอยแผลกานใบ 

(leaf scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับ

ลําตน (direction of petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  การทาํมุม
ระหวางกานใบยอย (angle between the petiolules) กวาง  

(widely)  ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) ยาว 

(long)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนมาก  

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตานูน (protuded)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ขาว (white) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 บันทึกเพ่ิมเติม (note) 

………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 



88 

 

 ช่ือพันธุ แอลซีบี 1320 (LCB 1320) 
 ประวัติพันธุ - 
 แหลงที่มาของพันธุ - 
 การแนะนําของพันธุ - 

 
 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ 

(large)  ระหวางฉัตร (separation between leaf storey) หาง 

(separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of a 

relative number of leaves) โปรง (sparesely foliated)  การตก

ของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด (opened)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวอมเหลือง (yellowish green)  เสนกลาง

ใบ (middle vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ 

(colour of vein) เหลืองอมเขียว (greenish-yellow) ฐานใบ (leaf 

base) สอบเรียว (attenuate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ  

(smooth)  ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) ตรง  

(straight)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal 

profile of the middle leaflet) ตรง  (straight)  รูปรางของใบ

กลาง (shape of the middle leaflet) ปอมปลายใบ  (obovate)  

ขอบใบ (leaf margin) คลื่นหยาบ (wavy)  ใบยอยซาย-ขวา
เปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf and right leaflets / comparative 
with middle leaflet) รูปรางแบบเดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same 

shape but smaller)  ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to 

side leaflets) ขอบใบแยกจากกัน (separated)  ความเปนมัน 

(leaf luster) เปนมัน (glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf 

texture) นิ่ม (soft) 
 
 

 
ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) ยาว (long)  ลักษณะฐานกาน

ใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) รี 

(oval)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction of petiole) 

ทํามุมยกขึ้น (upward)  ลักษณะการแผของกานใบยอย 

(direction in regard to petiolules) ยกขึ้น (upward)  การทํา
มุมระหวางกานใบยอย (angle between the petiolules) กวาง 
(widely)  ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) ยาว 

(long)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown) เรียบ (smooth)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนมาก  

(spur)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิดฐานกาน

ใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale bud) ตา

เสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ขาว (white) 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ พีบี 5/51 (PB 5/51)  

 

 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ PB 56 X PB 24 
 แหลงที่มาของพันธุ - 
 การแนะนําของพันธุ - 

 
 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) ปรามิด (pyramid-

shape)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ 

(large)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง (width) 
ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) หาง 

(separated)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) ไมนูน/ไมชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of vein) 

เหลืองอมเขียว (greenish-yellow)  ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว 

(attenuate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) รูปตัววี (v-

shaped)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal 

profile of the middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง 

(shape of the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ 

(leaf margin) คลื่นหยาบ (wavy)  ตําแหนงขอบใบยอย (relative 

position to side leaflets) ขอบใบแยกจากกัน (separated)  ความ

เปนมัน (leaf luster) ไมเปนมัน (slightly grossy)  ความรูสึกเม่ือ

สัมผัส (leaf texture) หยาบกระดาง (stiff) 
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) นูน (convex)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) สั้น (short)  รูปรางของฐานกานใบ 

(shape of petiole base) ฐานเรียบ (flat)  ลักษณะฐานกานใบ 

(petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) รี (oval) 
ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction in petiole) ตั้งฉาก 

(horizontal)  ลักษณะการแผของกานใบยอย (direction in 

regard to petiolules) แนวเดียวกัน (same plane)  การทํามุม
ระหวางกานใบยอย (angle between the petiolules) แคบ 

(narrow)  ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) สั้น 

(short) 
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนมาก 

(spur)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) หางฐานกาน

ใบ (separted)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale bud) 

ตานูน (protruded)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale bud) 

เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced) 
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 
 

 

ลําตนยางใหญ (stem) 
รูปรางของลําตน (from of stem) ตรง (straight)  สีของลําตน

และกิ่ง (colour of stem and branches) เขม (dark) 
 

ทรงพุม (crown) 
ลักษณะทรงพุม (shape of crown) กรวย (conical)  ขนาดทรง

พุม (size of crown) กลาง (medium)  ระดับทรงพุม (level of 

crown) สูง (high set)  ความหนาแนนของทรงพุม (density of 

crown) แนน (dense) 
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การแตกก่ิง (branches) 
กิ่งหลัก (primary branching) 1-3 ก่ิง (branches)  กิ่งรอง 

(secondary branching) มาก (many)  กิ่งแขนง (tertiary 

branching) มาก (many)  การทํามุมของกิ่งหลักกับลําตน (angle 

of branches) แคบ (steep)  ลักษณะของการแตกกิ่ง (branching 

type) ไมสมดุล (unbalanced) 
 

เมล็ด (seed) 
ลักษณะสวนทาย (back view) บุม (concave)  ตําแหนงของรหูัว

เมล็ด (position of microphyle) คอนมาทางสวนอก (close to 

centered)  ผิวของเมล็ด (seed coat colour) ความเปนเงา 

(shiny) เปนเงา (shiny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ พีบี 86 (PB 86) 
 ประวัติพันธุ - 
 แหลงที่มาของพันธุ - 
 การแนะนําของพันธุ - 

 

 

ความเปนมัน (leaf luster) เปนมัน (grossy)  ความรูสึกเม่ือ

สัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft) 
ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) 

ใหญ (large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf 

storey) หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร 

(composed of a relative number of leaves) โปรง (sparsely 

foliated)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  การตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด 

(opened) 
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวอมเหลือง (yellowish-green)  เสนกลาง

ใบ (middle vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ 

(colour of vein) เหลืองอมเขียว (greenish-yellow)  ฐานใบ (leaf 

base) สอบเรียว (attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม 

(cuspidate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  
ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) รูปเวาหรือทอง
เรือ (boat shaped)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง 

(longitudinal profile of the middle leaflet) ตรง (straight)  
รูปรางของใบกลาง (shape of the middle leaflet) ปอมปลายใบ 

(obovate)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  ใบยอยซาย-
ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf and right leaflets / 
comparative with middle leaflet) รูปรางแบบเดียวกันแตขนาด
เล็กกวา (same shape but smaller)  ตําแหนงขอบใบยอย 

(relative position to side leaflets) ใบแยกจากกัน (separated) 
 
 
 

 

ลักษณะกานใบ (petiole)  
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) รูปตัวเอส (s-shaped)  

ความยาวกานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium)  
รูปรางของฐานกานใบ (shape of petiole base) ฐานมีรอง 
(two-part)  ลักษณะฐานกานใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  

รอยแผลกานใบ (leaf scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทาง
ของกานใบทํากับลําตน (direction in petiole) ทํามุมยกขึ้น 

(upward)  ลักษณะการแผของกานใบยอย (direction in 

regard to petiolules) ยกขึ้น (upward)  การทาํมุมระหวางกาน

ใบยอย (angle between the petiolules) กวาง (widely)  ความ

ยาวกานใบยอย (length of petiolules) ยาว (long) 
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนมาก 

(spur)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิดฐานกาน

ใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale bud) ตา

เสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced) 
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 

 

 บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ พีบี 217 (PB 217) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ  PB 5/ 51 X PB 6/9 
 แหลงที่มาของพันธุ มาเลเซีย 
 การแนะนําของพันธุ - 
 

 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) ปรามิด (pyramid 

shaped)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) เล็ก 

(small)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง (width) 
ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) หาง 

(separated)  
 

ใบ (leaf) 
 สีใบ (leaf colour) เขียวออน (light green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) ไมนูน/ไมชัด (non prominent)  ลักษณะแผนใบ (leaf 

blade) ขรุขระ (rough)  ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section 

of leaf) รูปตัววี (v-shape)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง 

(longitudinal profile of the middle leaflet) ตรง (straight)  
รูปรางของใบกลาง (shape of the middle leaflet) ปอมปลายใบ  

(obovate)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  ตําแหนงขอบ
ใบยอย (relative position to side leaflet) ขอบใบแยกจากกัน 

(separated)  ความเปนมัน (leaf luster) มัน (glossy)  ความรูสึก

เม่ือสัมผัส (leaf texture) หยาบกระดาง  (stiff)  
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) นูน (convex)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) สั้น (short)  ลักษณะของฐานกานใบ 

(petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) รูปหัวใจ 

(heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction of 

petiole) ท้ิงลง  (downward)  ลักษณะการแผของกานใบยอย  
 
 
 

(direction in regard to petiolules) แนวเดียวกัน (same plane)  
การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the petiolules) 
แคบ (narrow)  ความยาวกานใบยอย (length of petiolules)  

สั้น (short)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีนํ้าตาล (brown) เรียบ (smooth)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) เสมอลําตน  

(normal)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิดฐาน

กานใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale bud) 

ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) เหลือง (yellow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ พีบี 235 (PB235) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ  PB5/51 X PBS.78 
 แหลงที่มาของพันธุ มาเลเซีย 
 การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 2 
 
 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) รูปรม (umbrella-

shaped)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ 

(large)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง (width) 
ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) หาง 

(separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of a 

relative number of leaves) โปรง (sparse foliated)  การตกของ

ใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด (opened) 
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวอมเหลือง (yellowish green)  เสนกลาง

ใบ (middle vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ 

(colour of vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) 

สอบเรียว (attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม 

(acuminate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough)  
ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) เวาหรือทองเรือ 

(boat shaped)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง 

(longitudinal profile of the middle leaflet) รูปตัวเอส (s-form)  

ความเปนมัน (leaf luster) เปนมัน (glossy)  ตําแหนงขอบใบ
ยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบสัมผัสกัน 

(touching) 
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) ยาว (long)  รูปรางของฐานกานใบ 

(shape of petiole base) ฐานเรียบ (flat)  ลักษณะฐานกานใบ 

(petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) รูปหัวใจ 

(heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction in 

petiole) ตั้งฉาก (horizontal)  ลักษณะการแผของกานใบยอย 

(direction in regard to petiolules) แนวเดียวกัน (same plane)  
การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the petiolules) 
แคบ (narrow)  ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) 

ยาว (long) 
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เปนขุย (scabaridulous) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced) 
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 
 

ทรงพุม (crown) 
ลักษณะทรงพุม (shape of crown) ทรงกลม (rounded)  ขนาด

ทรงพุม (size of crown) เล็ก (small)  ระดบัทรงพุม (level of 

crown) สูง (high set)  ความหนาแนนของทรงพุม (density of 

crown) โปรง (sparse) 
 

การแตกก่ิง (branches) 
กิ่งหลัก (primary branching) 1-3 ก่ิง (branches)  กิ่งรอง 

(secondary branching) นอย (few)  กิ่งแขนง (tertiary 

branches) นอย (few)  ลักษณะของการแตกกิ่ง (branching 

type) ไมสมดุล  (unbalanced) 
 

เมล็ด (seed) 
ขนาดของเมล็ด (size of seed) ใหญ (large)  ความหนา 

(thickness) หนา (thick) 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ พีบี 255 (PB 255) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ PB 5/51 X PB 32/36 
 แหลงที่มาของพันธุ มาเลเซีย 
 การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 1 

 
 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) กรวย (conical)  ความ

กวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง (width)  ขนาดของ

ฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ (large)  ระยะระหวาง

ฉัตร (separation between leaf storey) หาง (separated)  ความ
หนาแนนของใบในฉัตร (composed of a relative number of 
leaves) โปรง (sparse foliated)  การตกของใบฉัตร (position of 

laminae) ฉัตรเปด (opened)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวออน  (light green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เหลืองอมเขียว (greenish-yellow)  ฐานใบ (leaf base) 

สอบเรียว (attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม 

(acuminate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) ตรง (straight)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of 

the middle leaflet) ปอมกลางใบ (elliptical)  ขอบใบ (leaf 

margin) หยักถ่ี  (crimped)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบ
กลาง (leaf and right leaflets / comparative with middle 
leaflet) รูปรางแบบเดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape but 

smaller)  ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side 

leaflets) ขอบใบทับกัน (separated)  ความเปนมัน (leaf luster) 

ไมเปนมัน (slightly grossy)  
 
 
 
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) นูน (convex)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) ยาว (long)  รูปรางของฐานกานใบ 

(shape of petiole base) ฐานเรียบ (flat)  ลักษณะฐานกานใบ 

(petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) กลม 

(round)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction in petiole) 

ตั้งฉาก (horizontal)  ลักษณะการแผของกานใบยอย (direction 

in regard to petiolules) แนวเดียวกัน (same plane)  การทาํ
มุมระหวางกานใบยอย (angle between the petiolules) แคบ
(narrow)  ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) สั้น  

(short)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) ฝงในลําตน 

(sunken)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) หางฐาน

กานใบ (separated)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตานูน (protuded)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) เหลือง (yellow) 
 

ลําตนยางใหญ (stem) 
รูปรางของลําตน (from of stem) ตรง (straigth)  สีของลําตน

และกิ่ง (colour of stem and branches) ออน (light)  ลักษณะ

ผิวเปลือก (bark) เรียบ (smooth) 
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ทรงพุม (crown) 
ลักษณะทรงพุม (shape of crown) กลม (round)  ขนาดทรงพุม 

(size of crown) ใหญ (large)  ระดับของทรงพุม (level of crown) 

สูง (high set)  ความหนาแนนของทรงพุม (density of crown) 

ปานกลาง (medium) 
 

การแตกก่ิง (branches) 
กิ่งหลัก (primary branching) 1-3 ก่ิง (branches)  กิ่งรอง 

(secoundary branching) นอย (few)  กิ่งแขนง (tertiary 

branches) มาก (many)  การทํามุมของกิ่งหลักกับลําตน (algle 

of branches) มุมกวาง (speading)  ลักษณะการแตกกิ่ง 

(branching type) ไมสมดุล (unbalanced) 
 

เมล็ด (seed) 
ความหนา (thickness) หนา (thick) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ พีบี 260 (PB 260) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ PB 5/51 X PB 49 
 แหลงที่มาของพันธุ มาเลเซีย 
 การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 1 
 

 

 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) ปรามิด (pyramid-

shaped)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) เล็ก 

(small)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) แคบ 

(narrow)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated) 
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เหลืองอมเขียว (greenish-yellow)  ฐานใบ (leaf 

base) รูปลิ่ม (cuneate)  ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม 

(acuminate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth) 

ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) รูปตัววี (v-

shaped)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal 

profile of the middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง 

(shape of the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ 

(leaf margin) คลื่นหยาบ (wavy)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบ
กับใบกลาง (leaf and right leaflets / comparative with middle 
leaflet) รูปรางแบบเดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape but 

smaller)  ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side 

leaflets) ขอบใบแยกจากกัน (separated)  ความเปนมัน (leaf 

luster) ไมเปนมัน (slightly grossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf 

texture) หยาบกระดาง (stiff) 
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) นูน (convex)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) สั้น (short)  รูปรางของฐานกานใบ 

(shape of petiole base) ฐานเรียบ (flat)  ลักษณะฐานกานใบ 

(petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) ร ี

(oval)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction in petiole) 

ตั้งฉาก (horizontal)  ลักษณะการแผของกานใบยอย (direction 

in regard to petiolules) แนวเดียวกัน (same plane)  การทาํ
มุมระหวางกานใบยอย (angle between the petiolules) แคบ 

(narrow)  ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) สั้น 

(short) 
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) เสมอลําตน 

(normal)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิดฐาน

กานใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale bud) 

ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced) 
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 
 

ลําตนยางใหญ (stem) 
ลักษณะของลําตน (characteristic of stem) รูปไข (oval)  

รูปรางของลําตน (from of stem) ตรง (straight)  สีของลําตน

และกิ่ง (colour of stem and branches) เขม (dark) 
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ทรงพุม (crown) 
ลักษณะทรงพุม (shape of crown) กรวย (conical)  ขนาดทรง

พุม (size of crown) กลาง (medium)  ระดับทรงพุม (level of 

crown) สูง (high set)  ความหนาแนนของทรงพุม (density of 

crown) แนน (dense) 
 

การแตกก่ิง (branches) 
กิ่งหลัก (primary branching) 1-3 ก่ิง (branches)  กิ่งรอง 

(secondary branching) มาก (many)  กิ่งแขนง (tertiary 

branching) มาก (many)  การทํามุมของกิ่งหลักกับลําตน (angle 

of branches) แคบ (steep)  ลักษณะของการแตกกิ่ง (branching 

type) ไมสมดุล (unbalanced) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ พีบี 314 (PB 314) 
 ประวัติพันธุ - 
 แหลงที่มาของพันธุ - 
 การแนะนําของพันธุ - 
 

 
ลักษณะกานใบ (petiole) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium)  รอยแผล

กานใบ (leaf scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกาน

ใบทํากับลําตน (direction in petiole) ตั้งฉาก (horizontal) 
ลักษณะการแผของกานใบยอย (direction in regard to 
petiolules) ยกขึ้น (upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย 

(angle between the petiolules) แคบ (narrow)  ความยาว

กานใบยอย (length of petiolules) สั้น (short) 

 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) แคบ 

(narrow)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) เล็ก 

(small)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of 

a relative number of leaves) อัดแนน (densely foliated)  การ

ตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรปด (closed) 
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เหลืองอมเขียว (greenish-yellow)  ฐานใบ (leaf 

base) สอบเรียว (attenuate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) 

ขรุขระ (rough)  ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) 

ตรง (straight)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal 

profile of the middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง 

(shape of the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ 

(leaf margin) เรียบ (entire)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบ
กลาง (leaf and right leaflets / comparative with middle 
leaflet) รูปรางแบบเดียวกันและขนาดเทากัน (same shape and 

equal)  ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side leaflets)  

ขอบใบสัมผัสกัน (touching)  ความเปนมัน (leaf luster) ไมเปน

มัน (slightly glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม 

(soft) 
 

 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced) 
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 

 

 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ พีอาร 255 (PR 255) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ Tjir 1 X PR 107 
 แหลงที่มาของพันธุ อินโดนีเซีย 
  การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 1  
 

 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) รูปรม (umbrella-

shaped)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ 

(large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey)  

หาง (separated)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) ไมนูน/ไมชัด (non prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) รูปลิ่ม 

(cuneate)  ปลายใบ (leaf apex) ปลายใบเรียวแหลม 

(acuminate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough)  

ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) ตรง (straight)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  ความเปนมัน (leaf luster) มัน 

(glossy)  
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) ยาว (long)  รูปรางของฐานกานใบ 

(shape of petiole base) ฐานเรียบ (flat)  ลักษณะฐานกานใบ 

(petiole) ชั้นเดยีว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) รูปหัวใจ 

(heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction of 

petiole) ตั้งฉาก (horizontal)  ลักษณะการแผของกานใบยอย  
 
 
 

(direction in regard to petiolules) แนวเดียวกัน (same plane)  
การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the petiolules) 
กวาง (widely)  ความยาวกานใบยอย (length of petiolules)  

ยาว (long)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown) เปนขุย (scabaridulous)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย   

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced) 
 

ทรงพุม (crown)  
ลักษณะทรงพุม (shape of crown) ทรงกลม (rounded)  ขนาด

ทรงพุม (size of crown) ใหญ (large)  ความหนาแนนของทรง

พุม (density of crown) แนน (dense)  
  

เมล็ด (seed) 
ขนาดของเมล็ด (size of seed) ใหญ (large)  ความหนา 

(thickness) หนา (thick) 

 

 

 

 

 

 บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ พีอาร 305  (PR 305) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ Tjir1 X PR 78 
 แหลงที่มาของพันธุ อินโดนีเซีย 

การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 3  
 

 

ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) ตรง (straight)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of 

the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf 

margin) หยักถ่ี (crimped)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบ
กลาง (leaf and right leaflets / comparative with middle 
leaflet) รูปรางแบบเดียวกันและขนาดเทากัน (same shape and 

equal)  ความเปนมัน (leaf luster) มัน (glossy)  ความรูสึก

เม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft) 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 
ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey)   

ใหญ (large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf 

storey) หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร 

(composed of a relative number of leaves) โปรง (sparesely 

foliated)  การตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด 

(opened)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวอมเหลือง (yellowish green)  เสนกลาง

ใบ (middle vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ 

(colour of vein) เหลืองอมเขียว (greenish yellow)  ฐานใบ (leaf 

base) สอบเรียว (attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม 

(cuspidate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ  (smooth)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ อารอารไอซี  6  (RRIC 6) 
 ประวัติพันธุ ตนกลา PBIG หมายเลข 11 
 แหลงที่มาของพันธุ ศรีลังกา 
 การแนะนําของพันธุ - 
 

 

ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) หยาบกระดาง (stiff) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) ปรามิด (pyramid-

shaped)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ 

(large) ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง  (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of 

relative number of leaves) โปรง (sparsely foliated)  การตก

ของใบในฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด (opened) 
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว 

(attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม 

(cuspidate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough) 
ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) รูปเวาหรือทอง
เรือ (boat shaped)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง 

(longitudinal profile of the middle leaflet) ตรง (straight)  
รูปรางของใบกลาง (shape of the middle leaflet) ปอมปลายใบ 

(obovate)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  ใบยอยซาย-
ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf and right leaflets 
comparative with middle leaflet) รูปรางแบบเดียวกันและขนาด
เทากัน (same shape and equal)  ตาํแหนงขอบใบยอย 

(relative position to side leaflets) ขอบใบสัมผัสกัน (touching)  

ความเปนมัน (leaf luster) ไมเปนมัน (slightly grossy)   
 
 
 

 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) เวา (concave)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) ยาว (long)  รูปรางของฐาน

กานใบ (shape of petiole base) ฐานมีรอง (two-part)  

ลักษณะฐานกานใบ (petiole) สองชั้น (double)  รอยแผลกาน

ใบ (leaf scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํา

กับลําตน (direction in petiole) ท้ิงลง (downward)  ลักษณะ
การแผของกานใบยอย (direction in regard to petiolules) 
ยกขึ้น (upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle 

between the petiolules) แคบ (narrow)  ความยาวกานใบยอย 

(length of petiolules) สั้น (short) 
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding)  

สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (umbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 

 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ  อารอารไอซี 100 (RRIC 100)  
 ประวัติพันธุ  แม-พอพันธุ  RRIC 52 X PB 86 
 แหลงที่มาของพันธุ ศรีลังกา 

การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 2  
 

 
ลักษณะกานใบ (petiole) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium)  รูปราง

ของฐานกานใบ (shape of petiole base) ฐานเรียบ (flat)  

ลักษณะฐานกานใบ (petiole) สองชั้น (double)  รอยแผลกาน

ใบ (leaf scar) รูปหัวใจ (heart shape)  ทิศทางของกานใบทํา

กับลําตน (direction in petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  
ลักษณะการแผของกานใบยอย (direction in regard to 
petiolules) งุมคลายเล็บสัตว (claw)  การทํามุมระหวางกานใบ

ยอย (angle between the petiolules) แคบ (narrow)  ความ

ยาวกานใบยอย (length of petiolules) สั้น (short)  

 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ 

(large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of 

a relative number of leaves) อัดแนน (densely foliated)  การ

ตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรปด (closed)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวอมเหลือง (yellowish green)  เสนกลาง

ใบ (middle vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ 

(colour of vein) เหลืองอมเขียว (green) ฐานใบ (leaf base) รูป

ลิ่ม (cuneate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม (cuspidate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough)  ลักษณะใบตัดตาม

ขวาง (cross section of leaf) รูปเวาหรือทองเรือ (boat shaped)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) นูน (convex)  รูปรางของใบกลาง (shape of the 

middle leaflet) ปอมกลางใบ (elliptical)  ขอบใบ (leaf margin)  

หยักถ่ี (crimped)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf 
and right leaflets / comparative with middle leaflet) รูปราง
แบบเดียวกันและขนาดเทากัน (same shape and equal)  
ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบ
ทับกัน (over-lapping)  ความเปนมัน (leaf luster) มัน (glossy)  

ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft)  
 

 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เปนขุย (scabridulous) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย  

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ขาว (white) 
 

ลักษณะลําตน 
รูปรางของลําตน (from of stem) ตรง (straight)  สีของลําตน

และกิ่ง (colour of stem and branches) เขม (dark)  ลักษณะ

ของผิวเปลือก (bark) เรียบ (smooth) 
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ทรงพุม (crown) 
ลักษณะทรงพุม (shape of crown) รูปรี (oval)  ขนาดทรงพุม 

(size of crown) ใหญ (small)  ระดับของทรงพุม (level of crown)  

ต่ํา (low set)  ความหนาแนนของทรงพุม (density of crown) 

โปรง (sparsely) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ อารอารไอซี 101 (RRIC 101) 
ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ CH 26 X RRIC 7  
แหลงที่มาของพันธุ ศรีลังกา  
การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 2  

 

 
ลักษณะกานใบ (petiole) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) นูน (convex)  

ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft)  ความยาวกาน

ใบ (length of petiole) ยาว (long)  รูปรางของฐานกานใบ 

(shape of petiole base) ฐานใบเรียบ (shape of petiole)  

ลักษณะฐานกานใบ (petiole) สองชั้น (double)  รอยแผลกาน

ใบ (leaf scar) รูปหัวใจ (heart-shaped)  การทํามุมระหวาง

กานใบยอย (angle between the petiolules) กวาง (widely)  

ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) ยาว (long) 

 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ 

(large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  ความหนาแนนของใบฉัตร (composed of 

relative number of  leaves) โปรง (sparely foliated)  การตกใบ

ของฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด (opened)   
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  ลักษณะแผนใบ (leaf 

blade) ขรุขระ (rough)  ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section 

of leaf) รูปตัววี (v-shaped)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง 

(longitudinal profile of the middle leaflet) รูปตัวเอส (s-from)  
รูปรางของใบกลาง (shape of the middle leaflet) ปอมปลายใบ 

(obovate)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  ตําแหนงขอบ
ใบยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบแยกจากกัน 

(separated)  ความเปนมัน (leaf luster) มัน (glossy)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (storngly protruding) 

สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 

 

 

 

 

 

 

 
บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ อารอารไอซี 110 (RRIC 110) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ LCB 1320 X RRIC 7 
 แหลงที่มาของพันธุ ศรีลังกา 
 การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 1 
 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) รูปรม (umbrella - 

shaped)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) แคบ 

(narrow)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) เล็ก 

(small)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark-green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เหลืองอมเขียว (greenish-yellow)  ฐานใบ (leaf base) รูป

ลิ่ม (cuneate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม (cuspidate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough)  ลักษณะใบตัดตาม

ขวาง (cross section of leaf) รูปเวาหรือทองเรือ (boat shaped)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of 

the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf 

margin) เรียบ (entire)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง  
(leaf and right leaflets / comparative with middle leafet) 
รูปรางแบบเดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape but smaller)  
ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบ
แยกจากกัน (separated)  ความเปนมัน (leaf luster) ไมเปนมัน 

(slightly glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) หยาบ

กระดาง (stiff) 
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตัวเอส (s-shaped)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium) รูปรางของ

ฐานกานใบ (shape of petiole base) ฐานมีรอง (two-part)   

ลักษณะฐานกานใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกาน

ใบ (leaf scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํา

กับลําตน (direction in petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  
ลักษณะการแผของกานใบยอย (direction in regard to 
petiolules) ยกขึ้น (upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย 

(angle between the petiolules) แคบ (narrow)  ความยาว

กานใบยอย (length of petiolules) สั้น (short) 
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding)  

สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนมาก  

(spur)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) หางฐานกาน

ใบ (separated)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale bud)  

ตานูน (protruded)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) โคงสมดุล (balanced)   
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of  latex) ครีม (slightly yellow)  
 

ลําตน (stem) 
รูปรางของลําตน (from of stem) ตรง (straight)  สีของลําตน

และกิ่ง (colour of stem and branches) ออน (light)  ลักษณะ

ของผิวเปลือก (bark) เรียบ (smooth)   
 

ทรงพุม (crown) 
ลักษณะทรงพุม (shape of crown) กรวย (conical)  ขนาดทรง

พุม (size of crown) เล็ก (small)  ระดับทรงพุม (level of 

crown) สูง (high set)  ความหนาแนนของทรงพุม (density of 

crown) โปรง (sparesely) 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ อารอารไอไอ 105 (RRII 105) 
 ประวัติพันธุ  - 
 แหลงที่มาของพันธุ  - 
 การแนะนําของพันธุ  - 
 

 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 
(hemisphere)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ 

(large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of 

a relative number of leaves) โปรง (sparsely foliated)  การตก

ของใบในฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด (opened) 
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เหลืองอมเขียว (greenish yellow)  ฐานใบ (leaf base) 

สอบเรียว (attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม 

(acuminate)  ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) 

ตรง (straight)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal 

profile of the middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง 

(shape of the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ
ของใบกลาง (leaf margin of the middle leaflet) คลื่นหยาบ 

(wavy)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf and right 
leaflets / comparative with middle leaflet) รูปรางแบบเดียวกัน
แตขนาดเล็กกวา (same shape but smaller)  ตําแหนงขอบใบ
ยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบแยกจากกัน 

(separated)  ความเปนมัน (leaf luster) มัน (glossy)  ความรูสึก

เม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft)  
 
 
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium)  ลักษณะ

ของฐานกานใบ (petiole) สองชั้น (double)  รอยแผลกานใบ 

(leaf scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับ

ลําตน (direction of petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  ลักษณะ
การแผของกานใบยอย (direction in regard to petiolules) 
ยกขึ้น (upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle 

between the petiolules) กวาง (widely)  ความยาวกานใบยอย 

(length of petiolules) ปานกลาง (medium)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนมาก  

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตานูน (protuded)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 
 

การแตกก่ิง (branches) 
กิ่งหลัก (primary branching) 1-3 ก่ิง (branches)  กิ่งรอง 

(secondary branching) นอย (few)  กิ่งแขนง (tertiary 

branching) นอย (few)  การทาํมุมของกิ่งหลักกับลําตน (angle 
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เมล็ด (seed) 
ลักษณะสวนหัว (front view) บุม (concave)  สีของเมล็ด (colour 

of seed) สีเทา (greynish)  ผิวของเมล็ด (seed coat colour) สี 

(colour) สีเทา (greynish) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
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 ช่ือพันธุ อารอารไอเอม็ 600 (RRIM 600) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ Tjir 1 X PB 86 
 แหลงที่มาของพันธุ มาเลเซีย 
 การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 1 
 

 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) กรวย (conical)  ความ

กวางของฉัตร (width of leaf storey) แคบ (narrow)  ขนาดของ

ฉัตร (relative size of leaf storey) เล็ก (small)  ความหนาแนน
ของใบในฉัตร (composed of a relative number of leaves) 
โปรง (sparsely foliated)  การตกของใบในฉัตร (position of 

laminae) ฉัตรเปด (opened)   
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวอมเหลือง (yellowish-green)  เสนกลาง

ใบ (middle vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ 

(colour of vein) เหลืองอมเขียว (greenish-yellow)  ฐานใบ (leaf 

base) สอบเรียว (attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม 

(cuspidate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaflet) ตรง (straight)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of 

the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf 

margin) เรียบ (smooth)  ตําแหนงขอบใบยอย (relative position 

to side leaflets) ขอบใบแยกจากกัน (separated)  ความเปนมัน 

(leaf luster) มัน (glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf 

texture) นิ่ม (soft)   
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium)  รูปรางของฐาน

กานใบ (shape of petiole base) ฐานมีรอง (two-part)  ลักษณะ

ของฐานกานใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ 

(leaf scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับ

ลําตน (direction in petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  
 

ลักษณะกานใบยอย (petioles) 
ลักษณะการแผของกานใบยอย (direction in regard to 
petiolules) ยกขึ้น (upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย 

(angle between the petiolules) กวาง (widely)  ความยาวกาน

ใบยอย (length of petiolules) ปานกลาง (medium)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจไมชัด (lightly protruding) 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 
(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) อยู

ในฐานกานใบ (sunken)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of 

scale bud) ฝงในลําตน (sunken)  ทิศทางของตาค้ิว (direction 

of scale bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ขาว (white)  
 

ลําตนยางใหญ (stem) 
รูปรางของลําตน (from of stem) ตรง (straight)  สีของลําตน

และกิ่ง (colour of stem and branches) เขม (dark) 
 

ทรงพุม (crown) 
ลักษณะทรงพุม (shape of crown) รูปพัด (broom shape)  

ขนาดทรงพุม (size of crown) กลาง (medium)  ระดับทรงพุม 

(level of crown) สูง (high set)  ความหนาแนนของทรงพุม 

(density of crown) ปานกลาง (medium)  
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การแตกก่ิง (branches) 
กิ่งหลัก (primary branching) มากกวา 3 ก่ิง (many)  กิ่งรอง 

(secondary branching) มาก (many)  กิ่งแขนง (tertiary 

branching) มาก (many)  การทํามุมของกิ่งหลักกับลําตน (angle 

of branches) แคบ (steep)  ลักษณะของการแตกกิ่ง (branching 

type) สมดุล (balance) 
 

เมล็ด  (seed) 
ขนาดเมล็ด (size of seed) ปานกลาง (medium)  รูปรางของ

เมล็ด (shape of seed) ทรงสี่เหลี่ยม (squarished)  ลักษณะสวน

หัว (front view) เรียบ (flat)  ลักษณะสวนทาย (back view) เรียบ 

(flat)  ลักษณะสวนอก (bottom view) สันนูน (protrude)  ลักษณะ

สวนหลัง (top view) เรียบ (flat)  ความหนา (thickness) บาง 

(thin)  ตําแหนงของรูเมล็ด (position of mycropyle) ตรงกลาง

ของสวนทายเมล็ด (close to bottom)  ผิวของเมล็ด (seed coat 
colour)  ลายของเมล็ด (seed coat colour ; Type of 
variegation) เปนปน (shaded) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ อารอารไอเอม็  612  (RRIM 612) 
 ประวัติพันธุ  - 
 แหลงที่มาของพันธุ มาเลเซีย 
 การแนะนําของพันธุ  - 
 

 
ลักษณะกานใบ (petiole) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium)  ลักษณะ

ฐานกานใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf 

scar) รี (oval)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction in 

petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  ลักษณะการแผของกานใบ

ยอย (direction in regard to petiolules) แนวเดียวกัน (same 

plane)  การทาํมุมระหวางกานใบยอย (angle between the 

petiolules) แคบ (narrow)  ความยาวกานใบยอย (length of 

petiolules) สั้น (short) 

 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) กรวย (conical)  ความ

กวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง (width)  ขนาดของ

ฉัตร (relative size of leaf storey) เล็ก (small)  ระยะระหวาง

ฉัตร (separation between leaf storey) หาง (separated)  ความ
หนาแนนของใบในฉัตร (composed of relative number of 
leaves) โปรง (sparsely foliated)  การตกของใบในฉัตร 

(position of laminae) ฉัตรเปด (opened) 
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวออน (light green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) รูปลิ่ม 

(cuneate)  ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough)  ลักษณะใบตัด
ตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the middle leaflet) 
ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of the middle 

leaflet) ปอมกลางใบ (elliptical)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน

หยาบ (wavy)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf 
and right leaflets /  comparative with middle leaflet) รูปราง
แบบเดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape but samaller)  
ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบ
ทับกัน (over lapping)  ความเปนมัน (leaf luster) มัน (grossy)  

ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft)  
 
 
 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding)  

สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (umbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ขาว (white) 

 

 

 

 

 

 
บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ อารอารไอเอม็ 701 (RRIM 701)  
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ 44/533 X RRIM 501  
 แหลงที่มาของพันธุ  มาเลเซีย 
 การแนะนําของพันธุ - 
 

 
ลักษณะกานใบ (petiole) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) นูน (convex)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) สั้น (short)  ลักษณะฐานกานใบ 

(petiole) สองชั้น (double)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) รูป

หัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน 

(direction in petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  ลักษณะการแผ
ของกานใบยอย (direction in regard to petiolules) ยกขึ้น 

(upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the 

petiolules) กวาง (width)  ความยาวกานใบยอย (length of 

petiolules) ยาว (long)  

 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) แคบ 

(narrow)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) เล็ก 

(small)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of 

a relative number of leaves) อัดแนน (densely foliated)  การ

ตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรปด (closed)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) รูปลิ่ม 

(cuneate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม (cuspidate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะใบตัดตาม

ขวาง (cross section of leaf) รูปเวาหรือทองเรือ (boat shaped)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of 

the middle leaflet) ปอมกลางใบ (elliptical)  ขอบใบ (leaf 

margin) หยักถ่ี (crimped)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบ
กลาง (leaf and right leaflets / comparative with middle 
leaflet) รูปรางแบบเดียวกันแตขนาดเทากัน (same shape and 

equal)  ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side leaflets) 

ขอบใบสัมผัสกัน (touching)  ความเปนมัน (leaf luster) มัน 

(glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft)  
 
 
 
 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนมาก 

(spur)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิดฐานกาน

ใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (charecteristic of scale bud) ตา

เสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) เหลือง (yellow) 

 

 

 

 

 

 บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ อารอารไอเอม็ 703 (RRIM 703)  
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ RRIM 600 X RRIM 500 
 แหลงที่มาของพันธุ  มาเลเซีย 
 การแนะนําของพันธุ - 
 

 
ลักษณะกานใบ (petiole) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium)  ลักษณะ

ฐานกานใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf 

scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลํา

ตน (direction in petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  ลักษณะการ
แผของกานใบยอย (direction in regard to petiolules) ยกข้ึน 

(upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the 

petiolules) กวาง (width)  ความยาวกานใบยอย (length of 

petiolules) ปานกลาง (medium)  

 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) กรวย(conical)  ความ

กวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง (wide)  ขนาดของ

ฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ (large)  ระยะระหวาง

ฉัตร (separation between leaf storey) หาง (separated)  ความ
หนาแนนของใบในฉัตร (composed of a relative number of 
leaves) โปรง (sparse foliated)  การตกของใบฉัตร (position of 

laminae) ฉัตรเปด (opened)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวอมเหลือง (yellowish green)  เสนกลาง

ใบ (middle vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ 

(colour of vein) เหลืองอมเขียว (yellowish green)  ลักษณะใบ

ตัดตามขวาง (cross section of leaf) ตรง (straight)  ลักษณะใบ
ตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the middle 
leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of the 

middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf margin) 

คลื่นหยาบ (wavy)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง 
(leaf and right leaflets / comparative with middle leaflet) 
รูปรางแบบเดียวกันและเทากัน (same shape and equal)  ความ

เปนมัน (leaf luster) มัน (glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf 

texture) นิ่ม (soft)  
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนมาก 

(spur)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิดฐานกาน

ใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (charecteristics of scale bud) ตา

นูน (protruded)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale bud) 

เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ขาว (white) 

 

 

 

 

 

 
บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ อารอารไออาร 226 (RRIR 226)  
 ประวัติพันธุ - 
 แหลงที่มาของพันธุ  - 
  การแนะนําของพันธุ - 
 

 

ท้ิงลง (downward)  ลักษณะการแผของกานใบยอย (direction 

in regard to petiolules) แนวเดียวกัน (same plane)  การทาํ
มุมระหวางกานใบยอย (angle between the petiolules) แคบ 

(narrow)  ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) สั้น  

(short)  

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) กรวย (conical)  ขนาด

ของฉัตร (relative size of leaf storey) เล็ก (small)  ความกวาง

ของฉัตร (width of leaf storey) แคบ (narrow)  ระยะระหวาง

ฉัตร (separation between leaf storey) หาง(separated)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เหลืองอมเขียว (green)  ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว 

(attenuate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) รูปตัววี (v-

shaped)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal 

profile of the middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง 

(shape of the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ 

(leaf margin) เรียบ (entire)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบ
กลาง (leaf and right leaflets / comparative with middle 
leaflet) รูปรางตางกันและขนาดเล็กกวา (same shape and 

smaller)  ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side 

leaflets) ขอบใบสัมผัสกัน (touching)  ความเปนมัน (leaf luster) 

มัน (glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft)  
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) เสมอลําตน 

(normal)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิดฐาน

กานใบ (closed)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale bud) 

ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 
 

ลักษณะลําตน 
ลักษณะลําตน (characteristic of stem) กลม (rounded)  

รูปรางของลําตน (from of stem) ตรง (staright)  สีของลําตน

และกิ่ง (colour of stem and branches) เขม (dark)  
 

ทรงพุม (crown) 
ลักษณะกานใบ (petiole) 

ลักษณะทรงพุม (shape of crown) รูปพัด (broom)  ขนาดทรง

พุม (size of crown) ปานกลาง (medium)  ระดับของทรงพุม 

(level of crown) สูง (high set)  ความหนาแนนของทรงพุม 

(density of crown) ปานกลาง (medium) 

รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) สั้น (short)  รูปรางของฐานกานใบ 

(shape of petiole base) ฐานมีรอง (two-part)  ลักษณะฐานกาน

ใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) รี 

(oval)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction in petiole)  
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การแตกก่ิง (branches) 
กิ่งหลัก (primary branching) 1-3 ก่ิง (branches)  กิ่งรอง 

(secoundary branching) มาก (many)  กิ่งแขนง (tertiary 

branches) มาก (many)  การทํามุมของกิ่งหลักกับลําตน (algle 

of branches) มุมกวาง (spreading)  ลักษณะการแตกกิ่ง 

(branching type) ไมสมดุล (unbalanced) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ สว.ย. 25 (RRIT  25) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ GL 1 X ILLEG 
 แหลงที่มาของพันธุ ไทย 
 การแนะนําของพันธุ - 
 

 

รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน 

(direction of petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  การทํามุม

ระหวางกานใบยอย (angle between the petiolules) กวาง 
(widely)  ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) ปาน

กลาง (medium)  

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 
(hemisphere)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) เล็ก 

(small)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  การตกของใบในฉัตร (position of laminae) 

ฉัตรเปด (opened) 
 

ใบ (leaf) 
 สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว 

(attenuate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough)  

ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) ตรง (straight)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of 

the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ความเปนมัน (leaf 

luster) มัน (glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม 

(soft)  
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) ยาว (long)  รูปรางของฐานกานใบ 

(shape of petiole base) ฐานมีรอง (two-part)  ลักษณะของฐาน

กานใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar)  
 
 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนมาก 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตานูน (protuded)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ สว.ย. 57  (RRIT 57) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ PB 86 X LCB 1320 
 แหลงที่มาของพันธุ ไทย 
 การแนะนําของพันธุ - 
 

 

 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey)  

ใหญ (large)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separted)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of a 

relative number of leaves) โปรง (sparesely foliated)  การตก

ของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด (opened)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวอมเหลือง (yellowish green)  เสนกลาง

ใบ (middle vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ 

(colour of vein) เหลืองอมเขียว (greenish yellow)  ฐานใบ (leaf 

base) สอบเรียว (atteneate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม  

(cuspidate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  
ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section of leaf) เวาหรือรูปทอง
เรือ (boat shaped)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง 

(longitudinal profile of the middle leaflet) นูน (convex) 
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) รูปตัวเอส (s-shape)  

ความยาวกานใบ (length of petiole) ยาว (long)  ลักษณะฐาน

กานใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) 

รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน  
 
 
 

(direction of petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  ลักษณะการแผ
ของกานใบยอย (direction in regard to petiolules) แนว
เดียวกัน (same plane)  การทาํมุมระหวางกานใบยอย (angle 

between the petiolules) แคบ (narrow)  ความยาวกานใบยอย 

(length of petiolules) สั้น (short)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย  

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) หาง

ฐานกานใบ (separated)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale 

bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ สว.ย. 141 (RRIT 141) 
 ประวัติพันธุ PB5/63 X KRS13 
 แหลงที่มาของพันธุ ไทย 
 การแนะนําของพันธุ - 
 

 
ลักษณะกานใบ (petiole) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium)  ลักษณะ

ฐานกานใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf 

scar) รูปหัวใจ (heart shape)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน 

(direction of petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  ลักษณะการแผ
ของกานใบยอย (direction in regard to petiolules) ยกขึ้น 

(upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the 

petiolules) แคบ (narrow)  ความยาวกานใบยอย (length of 

petiolules) ยาว (long)  

 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) 

ใหญ (large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf 

storey) หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร 

(composed of a relative number of leaves) อัดแนน (densely 

foliated)  การตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรปด 

(closed)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เหลืองอมเขียว (greenish-yellow)  ฐานใบ (leaf base) รูป

ลิ่ม (cuneate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม (cuspidate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะใบตัดตาม

ขวาง (cross section of leaf) รูปตัววี (v-shaped)  ลักษณะใบตัด
ตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the middle leaflet) 
ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of the middle 

leaflet) ไมเทากัน (daimond shape)  ขอบใบ (leaf margin) 

เรียบ (entire)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf 
and right leaflets / comparative with middle leaflet) รูปราง
แบบเดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape but smaller)   
ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบ
ทับกัน (over-lapping)  ความเปนมัน (leaf luster) มัน (glossy)  

ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) หยาบกระดาง (stiff)  
 
 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตานูน (protruded)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ขาว (white) 

 

 

 

 

 

 
บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ สว.ย. 218  (RRIT 218) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ PB 5/51 X RRIM 600 
 แหลงที่มาของพันธุ ไทย 
 การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 3 
 

 
ลักษณะกานใบ (petiole) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตรง (straight)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) สั้น (short)  รูปรางของฐาน

กานใบ (shape of petiole base) ฐานเรียบ (flat)  ลักษณะฐาน

กานใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf 

scar) รูปหัวใจ (heart shape)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน 

(direction of petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  ลักษณะการแผ
ของกานใบยอย (direction in regard to petiolules) ยกขึ้น 

(upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the 

petiolules) กวาง (widely)  ความยาวกานใบยอย (length of 

petiolules) ปานกลาง (medium)  

 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม (hemisphere)  

ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ (large)  ความ

กวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง (wide)  ระยะระหวาง

ฉัตร (separation between leaf storey) หาง (separated)  ความ
หนาแนนของใบในฉัตร (composed of a relative number of 
leaves) โปรง (sparsely foliated)  

 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว 

(attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough)  ลักษณะใบตัดตาม

ขวาง (cross section of leaf) รูปตัววี (v-shaped)  ลักษณะใบตัด
ตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the middle leaflet) 
ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of the middle leaflet) 

ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf margin) คลื่นหยาบ (wavy)  
ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf and right leaflets / 
comparative with middle leaflet) รูปรางแบบเดียวกันแตขนาดเล็ก
กวา (same shape but smaller)  ตําแหนงขอบใบยอย (relative 

position to side leaflets) ขอบใบแยกจากกัน (separated)  ความ

เปนมัน (leaf luster) ไมเปนมัน (slightly glossy)  ความรูสึกเม่ือ

สัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft)  
 

 
 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน  (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ขาว (white) 

 

 

 

 

 
บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ สว.ย. 225 (RRIT 225) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ PB 5/63 X PR 107 
 แหลงที่มาของพันธุ ไทย 
 การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 3 

 
 

ลักษณะเปลือก (bark) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding)  

สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth)  

 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) รูปรม (umbrella - 

shaped)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) แคบ 

(narrow)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) เล็ก 

(small)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf color) เขียวแก (dark-green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (color of 

vein) เหลืองอมเขียว (greenish-yellow)  ลักษณะแผนใบ (leaf 

blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะใบตัดตามขวาง (cross section 

of leaf) ตรง (straight)  ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง 

(longitudinal profile of the middle leaflet) นนู (convex)  รูปราง
ของใบกลาง (shape of the middle leaflet) ปอมปลายใบ 

(obovate)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  ใบยอยซาย-
ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf and right leaflets / 
comparative) รูปรางแบบเดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape 

but smaller)  ความเปนมัน (leaf luster) ไมเปนมัน (slightly 

glossy)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) หยาบกระดาง (stiff) 
 

ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) เวา (concave)  ความยาว

กานใบ (length of petiole) สั้น (short)  รูปรางของฐานกานใบ 

(shape of petiole base) ฐานมีรอง (two-part)  ลักษณะฐานกาน

ใบ (petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) รูป

หัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction 

in petiole) ตั้งฉาก (horizontal)  การทํามุมระหวางกานใบยอย 

(angle between the petiolules) กวาง (widely)  
 

 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนมาก  

(spur)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) หางฐานกาน

ใบ (separated)  ลักษณะตาคิ้ว (characteristic of scale bud)  

ตาเสมอ (normal)  ทิศทางของตาค้ิว (direction of scale bud) 

เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)   
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (color of latex) ขาว (white)  
 

ลําตน (stem) 
ลักษณะของลําตน (characteristic of stem) รูปไข (oval)  

รูปรางของลําตน (from of stem) ตรง (straight)  สีของลําตน

และกิ่ง (color of stem and branches) ออน (light)  ลักษณะ

ของผิวเปลือก (bark) เรียบ (smooth)   
 

ทรงพุม (crown) 
ลักษณะทรงพุม (shape of crown) รูปพัด (broom)  ขนาดทรง

พุม (size of crown) ปานกลาง (medium)  ระดับทรงพุม (level 

of crown) สูง (high set)  ความหนาแนนของทรงพุม (density 

of crown) แนน (dense)   
 

การแตกก่ิง (branches) 
กิ่งหลัก (primary branching) 4-5 ก่ิง (branches)  กิ่งรอง 

(secondary branching) มาก (many)  กิ่งแขนง (tertiary 

branching) มาก (many)  การทํามุมของกิ่งหลักกับลําตน 

(angle of branches) แคบ (steep)  ลักษณะการแตกกิ่ง 

(branching character) สมดุล (balance) 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ สว.ย. 238  (RRIT 238) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ  PB 5/63 X KRS 13 
 แหลงที่มาของพันธุ ไทย 
  การแนะนําของพันธุ - 
 

 
ลักษณะกานใบ (petiole) ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) เวา (concave)  ความ

ยาวกานใบ (length of petiole) ปานกลาง (medium)  รูปราง
ของฐานกานใบ (shape of petiole base) ลักษณะฐานกานใบ 

(petiole) ชั้นเดียว (single)  รอยแผลกานใบ (leaf scar) รูป

หัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน 

(direction of petiole) ทํามุมยกขึ้น (upward)  ลักษณะการแผ
ของกานใบยอย (direction in regard to petiolules) ยกขึ้น 

(upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the 

petiolules) กวาง (widely)  ความยาวกานใบยอย (length of 

petiolules) สั้น (short)  

 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey)   

ใหญ (large)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of a relative 

number of leaves) โปรง (sparesely foliated)  การตกของใบ

ฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด (opened)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว 

(attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม (cuspidate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะใบตัดตาม

ขวาง (cross section of leaf) รูปตัววี (v-shaped)  ลักษณะใบตัด
ตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the middle leaflet) 
ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of the middle 

leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 

(entire)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง (leaf and right 
leaflets / comparative with middle leaflet) รูปรางแบบเดียวกัน
แตขนาดเล็กกวา (same shape but smaller)  ตําแหนงขอบใบ
ยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบสัมผัสกัน 

(touching)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) นิ่ม (soft)  
 
 
 
 

 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown) เรียบ (smooth)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย  

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ครีม (slightly yellow) 

 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ สว.ย. 251  (RRIT 251) 
 ประวัติพันธุ คัดเลือกพันธุมาจากสวนของนายซ่ิว บุญไผ 
 ต. ปรักหนู อ. นาทวี จ. สงขลา ช่ือเดิมพันธุนาทว ี
 แหลงที่มาของพันธุ ไทย 
 การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 1 
 
 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) คร่ึงวงกลม 

(hemisphere)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) 

ใหญ (large)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separted)  การตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตร

เปด (opened)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) รูปลิ่ม 

(cuneate)  ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะใบตัดตาม

ขวาง (cross section of leaf) เวาหรือรูปทองเรือ (boat shape)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  รปูรางของใบกลาง (shape of 

the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf 

margin) เรียบ (entire)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบกลาง 
(leaf and right leaflets / comparative with middle leaflet) 
รูปรางแบบเดียวกันแตขนาดเล็กกวา (same shape but smaller)  
ตําแหนงขอบใบยอย (relative position to side leaflets) ขอบใบ
แยกจากกัน (separate)  ความรูสึกเม่ือสัมผัส (leaf texture) 

หยาบกระดาง (stiff)  
 

 
 
ลักษณะกานใบ (petiole) 
รูปรางของกานใบ (shape of petiole) ตัวเอส (s-shape)  

ความยาวกานใบ (length of petiole) ยาว (long)  รูปรางของ

ฐานกานใบ (shape of petiole base) ฐานเรียบ (flat)  ลักษณะ

ฐานกานใบ (petiole) สองชั้น (double)  รอยแผลกานใบ (leaf 

scar) รูปหัวใจ (heart shaped)  ทิศทางของกานใบทํากับลํา

ตน (direction of petiole) ท้ิงลง (downward)  ลักษณะการแผ
ของกานใบยอย (direction in regard to petiolules) ยกขึ้น 

(upward)  การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the 

petiolules) แคบ (narrow)  ความยาวกานใบยอย (length of 

petiolules) ปานกลาง (medium)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown) เรียบ (smooth)  
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย  

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) เอียงดานใดดานหนึ่ง (unbalanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) ขาว (white) 

 
บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ช่ือพันธุ สงขลา 36 (SONGKHLA 36) 
 ประวัติพันธุ แม-พอพันธุ  PB 5/63/ PR 107 
 แหลงที่มาของพันธุ ไทย 
 การแนะนําของพันธุ พันธุยางช้ัน 1 
 

 

 

รูปรางของกานใบ (shape of petiole) รูปตัวเอส (s-shape)  

ความยาวกานใบ (length of petiole) ยาว (long)  รูปรางของ
ฐาน 

ลักษณะประจําพันธุ (Characteristic) 
 

ลักษณะฉัตร (leaf storey) 
ลักษณะทรงฉัตร (shape of leaf storey) รูปรม (umbrella 

shaped)  ความกวางของฉัตร (width of leaf storey) กวาง 

(width)  ขนาดของฉัตร (relative size of leaf storey) ใหญ 

(large)  ระยะระหวางฉัตร (separation between leaf storey) 

หาง (separated)  ความหนาแนนของใบในฉัตร (composed of 

a relative number of leaves) โปรง (sparesely foliated)  การ

ตกของใบฉัตร (position of laminae) ฉัตรเปด (opened)  
 

ใบ (leaf) 
สีใบ (leaf colour) เขียวแก (dark green)  เสนกลางใบ (middle 

vein) นูน/มองเห็นเดนชัด (prominent)  สีของเสนใบ (colour of 

vein) เขียวออน (light green)  ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว 

(attenuate)  ปลายใบ (leaf apex) เปนต่ิงแหลม (cuspidate)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ขรุขระ (rough)  ลักษณะใบตัดตาม

ขวาง (cross section of leaf) รูปเวาหรือทองเรือ (boat shaped)  
ลักษณะใบตัดตามยาวของใบกลาง (longitudinal profile of the 
middle leaflet) ตรง (straight)  รูปรางของใบกลาง (shape of 

the middle leaflet) ปอมปลายใบ (obovate)  ขอบใบ (leaf 

margin) คลื่นหยาบ (wavy)  ใบยอยซาย-ขวาเปรียบเทียบกับใบ
กลาง (leaf and right leaflets / comparative with middle 
leaflet) รูปรางแบบเดียวกันและขนาดเทากัน (same shape and  

equal)  ความเปนมัน (leaf luster) ไมเปนมัน (slightly glossy)  
 

 
กานใบ (shape of petiole base) ฐานเรียบ (flat)  ลักษณะฐาน

กานใบ (petiole) สองชั้น (double)  รอยแผลกานใบ (leaf 

scar) รี (oval)  ทิศทางของกานใบทํากับลําตน (direction in 

petiole) ท้ิงลง (downward)  ลักษณะการแผของกานใบยอย 

(direction in regard to petiolules) งุมคลายเล็บสัตว (claw)  
การทํามุมระหวางกานใบยอย (angle between the petiolules) 
กวาง (widely)  ความยาวกานใบยอย (length of petiolules) 

ปานกลาง (medium)  
 

ลักษณะเปลือก (bark) 
สวนสีเขียว (green part) รูหายใจชัด (strongly protruding 

lenticel)  สวนสีนํ้าตาล (brown part) เรียบ (smooth) 
 

ตา (axillary bud) 
ลักษณะของตากานใบ (characteristic of leaf bud) นูนนอย 

(protuberant)  ที่ตั้งของตากานใบ (position of leaf bud) ชิด

ฐานกานใบ (closed)  ลักษณะตาค้ิว (characteristic of scale 

bud) ตาเสมอลําตน (normal)  ทิศทางของตาคิ้ว (direction of 

scale bud) โคงสมดุล (balanced)  
 

นํ้ายาง (latex) 
สีของนํ้ายาง (colour of latex) เหลือง (yellow) 
 

ลักษณะกานใบ (petiole)  
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ลักษณะลําตน 
รูปรางของลําตน (from of stem) ตรง (straight)  สีของลําตน

และกิ่ง (colour of stem and branches) เขม (dark)  ลักษณะผิว

เปลือก (bark) หยาบ (coarse) 
 

ทรงพุม (crown) 
ลักษณะทรงพุม (shape of crown) กรวย (conical)  ขนาดทรง

พุม (size of crown) ใหญ (large)  ระดับของทรงพุม (level of 

crown) สูง (high set)  ความหนาแนนของทรงพุม (density of 

crown) ปานกลาง (average) 
 

การแตกก่ิง (branches) 
กิ่งหลัก (primary branching) 4-5 ก่ิง (branches)  กิ่งรอง 

(secoundary branching) มาก (many)  กิ่งแขนง (tertiary 

branches) มาก (many)  การทํามุมของกิ่งหลักกับลําตน (algle 

of branches) แคบ (steep)  
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพ่ิมเติม (note) 
………………………………………….………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คํานิยม 
 

  คณะผูจัดทําขอแสดงความขอบพระคุณ ขอบคุณผูมีรายนามตอไปนี้ ท่ีใหความสนับสนุนอนุเคราะห 

 ดานวิชาการ ดานสถานท่ี ขอมูลยางพารา ความคิดเห็น คําปรึกษา และกําลังใจในการจัดทําเอกสารเลมนี้ใหสม

ฤทธิ์ผลข้ึนมา ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายประวิตร  วงศสุคนธ อดตีผูอํานวยการศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา 
2. นายจิรากร  โกศยัเสวี 
3. นางสาวกรรณกิาร   ธีระวัฒนสุข 
4. นายสมนึก  เต็มศรี 

5. นายเกษม  วังชัง 

6. นางสาวบังอร  หาภา  
7. นักบริหาร นักวิชาการเกษตรและลูกจางของสถาบันวิจัยยางท่ีเก่ียวของทุกทาน 

8. และผูท่ีมิไดเอยนามในท่ีนี ้
ทายสุดนีค้ณะผูจัดทําขอขอบพระคุณทานอธิบดี สมศักดิ์  สิงหลกะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ท่ีได

สนับสนนุทางดานนโยบายและอนุมัติงบประมาณในการจัดทําคร้ังนี้ 

 

คณะผูจัดทํา 
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   น.ส. ดวงเดือน  ศรีโพทา 
เรียงพิมพ  นายเชน  เทพสกุล 
   นายทอง  มากเหลือ 
   น.ส.ปาริชาต ิ โสมพันธ 
   นายพิทักษ  ทองเจือเพชร 
   นายรัตนโชต ิ เล็กอุทัยวรรณ 
   นายสมัคร  รัตนทิพย 
   น.ส. อิษมา  จารุหงส 

   น.ส. สุพัตรา  รักษาศิลป 
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