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ABSTRACT
The study effect of the planting space and clones on wood volume for biomass and
latex yield was carried out to evaluate the performance of rubber clones and to identify
suitable planting density for wood production and latex yield during 9 years after planting.
Split plot design in RCB was performed with 3 replications. Main plot was planting density
(D) consisting of 3 spacing patterns i.e. D1 178 plants/rai (3x3 m), D2 133 plants/rai (3x4 m)
and D3 100 plants/rai (3x3 m). Subplot was rubber clone consisting of 5 newly clones i.e.
RRIT 402, 403, 404, 408 and 412. A trial unit (plot) was 45 experimental units and 180 trees
plant/unit test. The rubber has been planted in July 2007 in the Fang Daeng soil series with
an area of 110 rai in Surat Thani Agricultural Research and Development Center, Thachana
District, Surat Thani Province. After 9 years, the planting density and clone affected the
trunk girth and height. The lower density (D3, 55.60 cm and D2, 53.33 cm) gave greater trunk
girth than the highest density (D1, 49.88 cm) while D1 (3.83 m) had a trunk height taller than
D3 (3.53 m) and D2 (3.47 m). Clone RRIT 404 showed the highest trunk girth (55.36 cm) and
trunk height (3.59 m) comparing to other clones. The highest planting density (D1) and clone
RRIT 404 gave the highest of wood volume per area (13.62 and 13.92 m3/rai, respectively).
Moreover, there was no interactions between planting space and clones in this experiment.
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The first two years of tapping, clone RRIT
408 and 404 gave the maximum mean latex
yield (298 and 289 kg/rai/year, respectively)
but planting density did not influence on
the latex yield. Results indicate that the
density D2 (3x4 m) and clone RRIT 404 can
be recommended for maximum income
and latex yield under the upper south of
Thailand in the period of early tapping.
Key words: Hevea brasiliensis, rubber
clone, planting density, wood volume,
Upper South of Thailand
บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อหาระยะ
ปลูก และพันธุ์ยางทีเ่ หมาะสมต่อการให้ผลผลิต
เนือ้ ไม้ และผลผลิตน้ำยาง ของต้นยางพาราตั้งแต่
ปลูก จนถึ ง อายุ 9 ปี (ปีพ .ศ. 2550 - 2559)
วางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCB 3 ซ้ำ
main plot คือ ระยะปลูก 3 ระยะ ได้แก่ D1
(3x3 ม.) D2 (3x4 ม.) และ D3 (4x4 ม.) sub
plot คือ พันธุ์ยางแนะนำ จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่
RRIT 402, RRIT 403, RRIT 404, RRIT 408 และ
RRIT 412 ปลูกยางเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2550
ในชุดดินฝัง่ แดง ทีศ่ ูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี พบว่า
ระยะปลูก และพันธุ์ยางมีผลต่อขนาดเส้นรอบวง
ลำต้น ความสูงของลำต้น และปริมาตรเนื้อไม้ D3
D2 และ D1 มีข นาดเส้น รอบวงลำต้ น 55.60
53.33 และ 49.88 ซม. ตามลำดับ ส่วนของพันธุ์
ยาง พบว่า พันธุ์ RRIT 404 มีขนาดเส้นรอบวง
ลำต้นมากทีส่ ุด 55.36 ซม. สำหรับความสูงของ
ลำต้น พบว่า D1 มีความสูงมากว่า D3 และ D2

โดยมีความสูง 3.83 3.53 และ 3.47 ม. ตาม
ลำดับ และพันธุ์ RRIT 404 มีความสูงลำต้นสูง
ที่สุด 3.97 ม. ส่วนปริมาตรเนื้อไม้ พบว่า D1 ให้
ปริมาตรเนื้อไม้สูงที่สุด 13.62 ลบ.ม/ไร่ รองลงมา
คือ D2 10.93 ลบ.ม/ไร่ และ D3 ให้ปริมาตรเนื้อ
ไม้ต่ำที่สุด 8.64 ลบ.ม/ไร่ โดยพันธุ์ RRIT 404 ให้
ปริมาตรเนื้อไม้สูงที่สุด 13.92 ลบ.ม/ไร่ ขณะที่ผล
ผลิตน้ำยาง 2 ปีแรกของการกรีด พบว่า ระยะ
ปลูกไม่มีผลต่อการให้ผลผลิตน้ำยาง แต่พันธุ์ RRIT
404 และ RRIT 408 ให้ผลผลิตน้ำยางสูงที่สุด คือ
289 กก./ไร่/ปี และ 298 กก./ไร่/ปี จากการตัด
สางต้นยางร้อยละ 50 เมื่ออายุ 9 ปี เมื่อพิจารณา
ค่าการลงทุน และรายได้จากไม้ยางในสวนยางอายุ
9 ปี พบว่ า ระยะปลูก ทีเ่ หมาะสมในการให้ ผ ล
ตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน คือ D2 ระยะปลูก
3x4 ม. และ พันธุ์ยางที่ให้ปริมาตรเนื้อไม้ และผล
ผลิตน้ำยางที่เหมาะสม คือ พันธุ์ RRIT 404
คำสำคัญ: ยางพารา พันธุ์ยาง จำนวนต้นปลูก
ต่อพื้นที่ ปริมาตรเนื้อไม้ ภาคใต้ตอนบน

บทนำ

ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell.)
เป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำคัญของประเทศไทย เพราะ
เป็นผูผ้ ลิต และส่งออกยางอันดับหนึง่ ของโลก ใน
ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 22.18
ล้า นไร่ พื ้น ทีก่ รี ด ยางได้ 19.61 ล้า นไร่ และมี
ผลผลิต 4.45 ล้า นตั น โดยภาคใต้ ต อนบนเป็น
แหล่งปลูกยางทีส่ ำคัญของประเทศไทย มีพื้นที่
ปลูกคิดเป็นร้อยละ 32.74 ของพื้นทีป่ ลูกยางทั้ง
ประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)
ขณะเดียวกันมวลชีวภาพจากไม้ยางเป็นทีต่ ้องการ
ของตลาด และมีบทบาททีส่ ำคัญในอุตสาหกรรม
การแปรรูปไม้ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558
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ไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา
มีมูลค่าการส่งออก 94,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2554 ที่มีมูลค่าส่งออก 84,955 ล้านบาท
ถึ ง ร้ อ ยละ 16.97 (สมาคมธุ ร กิ จ ไม้ย างพารา,
2559) ไม้ย างพาราของประเทศไทยมีค วาม
สามารถในการแข่งขันทัง้ ในด้านคุณภาพและราคา
เมือ่ เทีย บกั บ ไม้เ ศรษฐกิ จ อืน่ จากสถานการณ์
ความผัน ผวนของราคายางพารา ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.
2554 ยางแผ่นดิบมีร าคาเฉลีย่ 132 บาท/กก.
หลังจากนั้นราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง คือในปี พ.ศ.
2555, 2556, 2557, 2558 และ 2559 มีราคา
เฉลี่ย 94, 77, 58, 49 และ 51 บาท/กก. ตาม
ลำดับ (สถาบันวิจัยยาง, 2559) ผลจากราคายางที่
ตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความ
เดื อ ดร้ อ น ในส่ว นของภาครั ฐ และหน่ว ยงานที ่
เกี ่ย วข้ อ งกั บ ยางพารา ได้ ก ำหนดมาตรการลด
ต้ น ทุน เพิ ่ม ประสิท ธิ ภ าพการผลิต และส่ง เสริ ม
สนับสนุนการเสริมรายได้ในสวนยาง
โดยทัว่ ไปเกษตรกรมีร ายได้จากการทำ
สวนยางพารา 3 ทางได้แก่ 1) รายได้จากผลผลิต
น้ำยาง ปีที่ 8-25 หลังจากปลูก 2) รายได้จากเนื้อ
ไม้หลังจากการโค่นต้นยาง และ 3) รายได้จากการ
สงเคราะห์การปลูกแทนของการยางแห่งประเทศไทย
ซึ่งเทคโนโลยีหรือคำแนะนำสำหรับการปลูกยาง
พาราทีผ่ ่า นมาของประเทศไทย ได้ เ น้น ศึ ก ษา
เฉพาะในกลุม่ พันธุ์ยางทีใ่ ห้ผลผลิตน้ำยางสูง หรือ
การปลูกเพื่อต้องการผลผลิตน้ำยางเท่านัน้ เช่น
เดียวกับคำแนะนำเรื่องระยะปลูกมีวัตถุประสงค์
เพื่อความต้องการน้ำยางเป็นหลัก คือ ระยะปลูก
2.5 x 8 ม. และ 3 x 7 ม. ที่มีจำนวนต้นยาง 80
และ 76 ต้น/ไร่ (สถาบันวิจัยยาง, 2555) ดังนั้น
การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในช่วงแรกของการทำ
สวนยาง โดยการปลูกยางทีม่ ีจำนวนต้นปลูกต่อ
พื้นทีม่ ากกว่าคำแนะนำ แล้วจึงทำการตัดสางต้น
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ยางออกร้อยละ 50 (ตัดแบบแถวเว้นแถว) เมื่อต้น
ยางมีอายุ 9 ปี จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้าง
รายได้ ใ ห้ เ พิ ่ม ขึ ้น ในพื ้น ทีส่ วนยางของเกษตรกร
ก่อนทีจ่ ะรับรายได้จากผลผลิตน้ำยางในระยะเปิด
กรีด งานวิจัยนีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาระยะปลูก
ทีเ่ หมาะสมกั บพั นธุย์ างแนะนำของพืน้ ทีภ่ าคใต้
ตอนบน เพื ่อ เพิ ่ม ผลผลิต เนือ้ ไม้แ ละน้ำ ยาง
เป็นการสร้างรายได้ในช่วงต้นของการเปิดกรีดที่
คุ้มค่าต่อการลงทุน

อุปกรณ์และวิธีการ

1. พันธุ์ยางสำหรับทดลอง
พันธุ์ยางทีใ่ ช้ในการทดลองเป็นพันธุ์ยาง
แนะนำตามสภาพพื้นทีป่ ลูก ปี 2550 (นิรนาม,
2550) จำนวน 5 พันธุ์ ดังนี้ พันธุ์ RRIT 402 เป็น
พันธุ์ยางชั้น 1 ในกลุม่ พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตเนือ้ ไม้
พันธุ์ RRIT 403, RRIT 404 และ RRIT 412 เป็น
พันธุ์ยางชั้น 2 ในกลุม่ พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตน้ำยาง
และผลผลิตเนื้อไม้ และพันธุ์ RRIT 408 เป็นพันธุ์
ยางชั้น 2 ในกลุ่มพันธุ์ยางเพื่อผลผลิตน้ำยาง
2. การปลูกยางและแผนการทดลอง
ดำเนินการทดลองทีศ่ ูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรสุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2559 ในชุดดินฝัง่ แดง
(Fang Daeng Series: Fd) พิกัดแปลงทดลอง 9°
40.642 องศาเหนือ และ 99° 5.696 องศาตะวัน
ออก โดยปลูกยาง เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2550
มีพื้นที่ทำการทดลอง 110 ไร่
วางแผนการทดลองแบบ Split-plot in
RCB มีจำนวน 3 ซ้ำ main plot คือ ระยะปลูก
3 ระดับ ได้แก่ D1 ระยะปลูก 3x3 ม. (178 ต้น/ไร่)
D2 ระยะปลูก 3x4 ม. (133 ต้น/ไร่) และ D3
ระยะปลูก 4x4 ม. (100 ต้น/ไร่) sub plot คือ
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พันธุ์ยางแนะนำ จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ RRIT 402
RRIT 403 RRIT 404 RRIT 408 และ RRIT 412
แต่ละหน่วยการทดลองมีจำนวนต้นยาง 180 ต้น
การดู แ ลรั ก ษาแปลงทดลองปฏิ บั ติ ต าม
คำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง โดยใส่ปยุ๋ เคมีก่อน
เปิดกรีด สูตร 20-8-20 อัตราทีใ่ ส่ขึ้นอยูก่ ับอายุ
ของต้นยาง และปุ๋ยสำหรับหลังเปิดกรีด ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 30-5-18 อัตรา 1 กก/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง
ต่อปี คือในช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน เปิด
กรี ด ต้ น ยางเมือ่ มีอายุ 9 ปี ทีร่ ะดับความสูง ต้ น
1.50 ม. เหนือพื้นดิน โดยเปิดกรีดต้นยางเมือ่ ต้น
ยางมีขนาดเส้นรอบวง 50 ซม. ขึ้นไป ใช้ระบบการ
กรีดแบบกรีดครึ่งลำต้นหนึง่ วันเว้นหนึง่ วัน และ
หยุดพักการกรีดประจำปี การปิดกรีดจะหยุดใน
ช่วงทีต่ ้นยางมีการผลัดใบ (ปลายเดือนกุมภาพันธ์)
และเริ ่ม เปิด กรี ด เมือ่ ใบยางแก่ เ ต็ ม ที ่ (ต้ น เดื อ น
พฤษภาคม)
3. การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ขนาดเส้น รอบวงลำต้ น (girth) ที่
ระดั บ ความสูง 170 ซม. เหนือ พื ้น ดิ น โดยวั ด
จำนวน 2 ครั้ง/ปี คือเดือนมีนาคม และกันยายน
ของทุกปี
3.2 ความสูง ลำต้ น จากพื ้น ดิ น ถึ ง คาคบ
(จุ ด ทีแ่ ตกกิ ่ง แรก) หรื อ ทีเ่ รี ย กว่ า Clear bole
trunk เมื่อยางอายุ 7 ปี
3.3 คำนวณปริมาตรไม้ จากสูตร Huber’s
formula (Husch et al., 1982) ดังนี้
V = H (Am)
เมื่อ V = ปริมาตรไม้ (ลบ.ม.)
H = ความสูงของท่อนไม้ (ม.)
Am = พื้นที่หน้าตัดกึ่งกลางท่อน (ตร.ม.)
3.4 คำนวณน้ำหนักไม้

น้ำหนักไม้ (กก.) = V x 1.0
3.5 เก็บข้อมูลผลผลิตเนือ้ ยางแห้ง ในรูป
แบบยางก้อนถ้วย (cup lump) ตามวิธีการของ
พิศมัย (2556) โดยหลังการกรีดยางรอให้น้ำยาง
หยุด ไหล หยดกรดฟอร์ ม ิก ความเข้ ม ข้ น 3 %
ประมาณ 15-20 มล. ใช้ไม้สะอาดคนให้เข้ากัน
แล้วปล่อยให้ยางจับตัวเป็นก้อนอยูใ่ นถ้วย เก็บ
และร้ อ ยก้ อ นยางด้ ว ยลวดทีม่ ีป ้า ยแสดงแปลง
ทดลองซ้ำ วิธีการ และวันที่เก็บยาง แล้วนำมารวม
กันในแต่ละวันเพื่อเก็บไว้ทีโ่ รงผึง่ แห้ง เป็นเวลา
21 วัน ก่อนนำไปชั่งน้ำหนัก
ผลผลิตเนื้อยางแห้ง/ไร่/ปี =
ผลผลิตยางแห้ง/ต้น/ปี x จำนวนต้นที่กรีด/ไร่

3.6 ต้นทุนการผลิตและรายได้
รายได้ทเี่ กิดจากการตัดสางต้นยางพารา
ร้อยละ 50 (ตัดแบบแถวเว้นแถว) เมือ่ อายุ 9 ปี
ซึ่งเป็นระบบการปลูกสร้างสวนยางรูปแบบใหม่
3.7 ข้ อ มูล ทีไ่ ด้ จ ากการทดลองนำมา
วิเคราะห์ ความแปรปรวนข้อมูล (Analysis of
variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยโดย วิธี LSD

ผลการทดลองและวิจารณ์

1. การวิเคราะห์ค่าความแตกต่าง
ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า ความแตกต่ า งของ
ขนาดเส้นรอบวงลำต้น (girth) ความสูงของลำต้น
(height) ปริมาตรเนือ้ ไม้ต่อต้น (WVT) ปริมาตร
เนือ้ ไม้ต่อไร่ (WVR) เมือ่ ต้นยางอายุ 9 ปี และ
ผลผลิตยางต่อไร่ (yield) เฉลี่ยของปีกรีดที่ 1 และ
2 พบว่ า พั น ธุ ์ย างทำให้ ก ารเจริ ญ เติ บ โตและ
ผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติในทุกปัจจัย สำหรับระยะปลูก พบว่า มีผลต่อ
ขนาดเส้นรอบวงลำต้น ความสูงของลำต้น และ
ปริมาตรเนือ้ ไม้ต่อไร่ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทั้ง
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ในด้านปริมาตรเนื้อไม้ต่อต้น และผลผลิตยางต่อไร่
อย่างไรก็ตาม ไม่พบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์
ยางและระยะปลูก (Table 1)
2. การเจริญเติบโตของยาง
2.1 ขนาดเส้นรอบวงของลำต้น
การศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตโดยการวั ด
ขนาดของเส้นรอบวงลำต้น ตั้งแต่เริ่มปลูกถึงอายุ
9 ปี พบว่า ขนาดของเส้นรอบวงลำต้นมีอัตราเพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 1-5 ปี หลังจากนัน้
อัต ราการเพิ ่ม ขึ ้น ของขนาดเส้น รอบวงลำต้ น จะ
ลดลง และเมื่อต้นยางอายุ 9 ปี เส้นรอบวงเฉลี่ยมี
ขนาดมากกว่า 50 ซม. ในทุกระยะปลูกและพันธุ์
แสดงให้เห็นว่าเมือ่ ต้นยางอายุ 9 ปี สามารถเปิด
กรีดยางได้
จากผลการทดลอง พบว่า ระยะปลูกและ
พันธุ์ยาง มีผลต่อขนาดของเส้นรอบวงลำต้น ซึ่ง
การวัดขนาดของเส้นรอบวงลำต้นยางพาราเมือ่
อายุ 9 ปี ระยะปลูก 4x4 ม. มีขนาดเส้นรอบวง
ลำต้นมากทีส่ ุด 55.60 ซม. รองลงมาคือ ระยะ
ปลูก 3x4 ม. และ ระยะปลูก 3x3 ม. มีขนาดเส้น
รอบวงลำต้ น เท่า กั บ 53.33 และ 49.88 ซม.
จำนวนต้ น ปลูก ต่ อ พื ้น ทีเ่ พิ ่ม ขึ ้น ส่ง ผลกระทบให้
ขนาดเส้น รอบวงลำต้ น ของต้ น ยางพาราลดลง
(Table 2) สอดคล้องกับรายงานของ Aris (2005),
Dey and Pal (2006) และ Menz and Grist
(1996) ส่วนพันธุ์ยาง พบว่า พันธุ์ RRIT 404 มี
ขนาดเส้นรอบวงลำต้นมากทีส่ ุด 55.36 ซม. รอง
ลงมาคือ พันธุ์ RRIT 403 และพันธุ์ RRIT 402 ที่มี
ขนาดของเส้นรอบวงลำต้นเท่ากับ 53.07 และ
52.41 ซม. ขณะทีพ่ ันธุ์ RRIT 402 มีขนาดของ
เส้นรอบวงลำต้นน้อยทีส่ ุด 51.17 ซม. โดยขนาด
ของเส้นรอบวงต้นมีผลต่อราคาการรับซื้อไม้และ
การนำไปใช้ประโยชน์ โดยขนาดทีไ่ ด้จากการตัด
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สางในปี ที่ 9 สามารถนำไปใช้ ใ นอุต สาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ได้
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ได้ ก ำหนดราคาของการรั บ ซื ้อ ไม้ย างขึ ้น อยูก่ ั บ
ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ชั้น (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม,
2552)
1. ไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้วขึ้น
ไป (ขนาดเส้นรอบวงลำต้นเท่ากับหรือมากกว่า
63.9 ซม.) ไม้ส่วนนี้ถูกนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้
แผ่นไม้อัด (veneer sheet)
2. ไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 นิ้ว
(ขนาดเส้นรอบวงลำต้นระหว่าง 47.9-63.8 ซม.)
ไม้ส ่ว นนีน้ ำไปเลือ่ ยเป็น ไม้แ ปรรู ป ขนาดต่ า ง ๆ
สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และส่วนที่
เป็นขี้เลือ่ ยและปีกไม้ซึ่งถูกส่งเข้าโรงงานเพื่อผลิต
เป็นไม้แผ่น particle board และไม้แผ่น MDF
3. ไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-6 นิ้ว
(ขนาดเส้นรอบวงลำต้นระหว่าง 23.9-47.8 ซม.)
ไม้ส ่ว นนีน้ ำไปทำวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ไม้ฟื น และเป็น
วัตถุดิบในโรงงานผลิต particle board และ ไม้
แผ่น MDF
2.2 ความสูงของลำต้น
ระยะปลูกและพันธุ์ยาง มีผลต่อความสูง
ของลำต้น การวัดความสูงของลำต้นยางพาราเมือ่
อายุ 7 ปี พบว่า ระยะปลูก 3x3 ม. มีความสูงของ
ลำต้นเฉลี่ยมากที่สุด 3.83 ม. รองลงมาคือ ระยะ
ปลูก 3x4 ม. และ ระยะปลูก 4x4 ม. มีความสูง
ของลำต้นเฉลีย่ เท่ากับ 3.53 และ 3.47 ม. ตาม
ลำดับ ส่วนพันธุ์ยาง พบว่า พันธุ์ RRIT 404 มี
ความสูงของลำต้นเฉลีย่ มากทีส่ ุด 3.97 ม. รองลง
มาคือ พันธุ์ RRIT 402, RRIT 408, และ RRIT
412 มีความสูงของลำต้นเฉลีย่ 3.65, 3.60 และ
3.52 ม. ตามลำดับ ขณะที่พันธุ์ RRIT 403 มีความ
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Table 1 Mean squares and F test of ANOVA for stem girth, stem height, wood volume per
tree, wood volume per rai and latex yield of 9 years old rubber pooled over clones and
planting densities in Surat Thani province (2007-2016)
Source
Blocks (B)
Main plot
Densities (D)
Sub plot
Clones (C)
DxC
% CV

df Girth
2 121.58

F Height F WVT F
** 2.65 ** 0.00191 **

WVR
41.06

F
**

Yield
9,491.26

F
*

2

124.29

**

1.69

*

0.00037 ns

93.3

**

4,096.21

ns

4
8

21.61
4.65
5.21

*
Ns

1.60
0.60
18.18

** 0.00173 **
ns 0.00009 ns
14.75

31.05
1.52
16.25

**
ns

58,206.69
1,651.93
23.20

**
ns

Girth : stem girth at 170 cm above ground level (cm)
Height : length between the ground and the first branching (m)
WVT : wood volume per tree (m3/tree)
WVR : wood volume per rai (m3/rai)
Yield : rubber yield (kg/rai/year)

สูงของลำต้นเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด 3.30 ม. (Table 3)
ความสูงของลำต้นที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากความ
แตกต่ า งกั น ของสายพั น ธุ ์ ทำให้ พ ฤติ ก รรมการ
เจริญเติบโต โดยเฉพาะการทิง้ กิ่งของต้นยาง ส่ง
ผลให้ความสูงในส่วนของลำต้นมีความแตกต่างกัน
ในที่สุด
3. ปริมาตรเนื้อไม้
3.1 ปริมาตรเนื้อไม้ต่อต้น
ปริมาตรเนือ้ ไม้ต่อต้นเมือ่ อายุ 9 ปี ของ
ยางที่มีระยะปลูก 4x4 ม. ให้ปริมาตรเนื้อไม้ต่อต้น
มากที่สุด 0.086 ลบ.ม. รองลงมา คือ ระยะปลูก
3x4 ม. และ ระยะปลูก 3x3 ม. มีปริมาตรเนื้อไม้
ต่อต้นเท่ากับ 0.082 ลบ.ม. และ 0.076 ลบ.ม.
ส่วนพันธุ์ยาง พบว่า พันธุ์ RRIT 404 มีค่าเฉลีย่
ของปริมาตรเนื้อไม้ต่อต้นมากที่สุด 0.1028 ลบ.ม.
รองลงมาคือ พันธุ์ RRIT 403, RRIT 408 และ
RRIT 412 มีค่ า เฉลีย่ ปริ ม าตรเนือ้ ไม้ 0.0872,

ns : non-significant
* : significant at 95%
** : significant at 99%

0.0784 และ 0.0724 ลบ.ม ตามลำดับ ขณะที่
พันธุ์ RRIT 402 มีค่าเฉลีย่ ของปริมาตรเนือ้ ไม้ต่อ
ต้นน้อยที่สุด 0.0677 ลบ.ม. (Table 4)
3.2 ปริมาตรเนื้อไม้ต่อไร่
ปริมาตรเนื้อไม้ต่อไร่เมื่ออายุ 9 ปี ที่ระยะ
ปลูก 3x3 ม. ให้ปริมาตรเนือ้ ไม้เฉลีย่ ต่อไร่มาก
ที่สุด 13.62 ลบ.ม. รองลงมาคือ ระยะปลูก 3x4
ม. ให้ ป ริ ม าตรเนือ้ ไม้เ ฉลีย่ ต่ อ ไร่ 10.93 ลบ.ม.
ขณะที่ ระยะปลูก 4x4 ม. ให้ปริมาตรเนื้อไม้เฉลี่ย
ต่อไร่น้อยทีส่ ุด 8.64 ลบ.ม (Table 5) แม้ว่าการ
ปลูกทีร่ ะยะ 3x3 ม. ให้ปริมาตรเนือ้ ไม้เฉลีย่ ต่อไร่
สูงสุดก็ตาม แต่ต้องพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อไร่
ความคุ้มค่าของการลงทุน และความสะดวกใน
การปฏิบัติงานร่วมด้วย ส่วนของพันธุ์ยาง พบว่า
พันธุ์ RRIT 404 ให้ปริมาตรเนือ้ ไม้เฉลีย่ ต่อไร่มาก
ที่สุด 13.93 ลบ.ม. รองลงมาคือ พันธุ์ RRIT 403
และพันธุ์ RRIT 408 ให้ปริมาตรเนือ้ ไม้เฉลีย่ ต่อไร่
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Table 2 Five rubber clones mean performance of stem girth (cm) traits in rubber under
three planting space
Spacing (m)
D1; 3x3
D2; 3x4
D3; 4x4
average*

RRIT402
49.61
51.06
52.84
51.17b

Rubber Clones
RRIT403
RRIT404
RRIT408
48.93
51.06
48.46
53.69
56.17
52.71
56.60
58.86
55.34
53.07ab
55.36a
52.17b

RRIT412
51.36
53.02
54.37
52.92ab

average*
49.88c
53.33b
55.60a

* Means of performance of stem girth as affected by spacing and clone followed by a common letter
same type of letter are not significantly different at the 5% level by LSD

Table 3 Five rubber clones mean performance of stem height (m) traits in rubber under
three planting space
Spacing (m)
D1; 3x3
D2; 3x4
D3; 4x4
average*

RRIT402
3.89
3.61
3.46
3.65ab

Rubber Clones
RRIT403
RRIT404
RRIT408
3.40
4.49
3.71
3.03
3.94
3.40
3.47
3.48
3.70
3.30c
3.97a
3.60b

RRIT412
3.65
3.66
3.24
3.52bc

average*
3.83a
3.53b
3.47b

* Means of stem height as affected by spacing and clone followed by a common letter same type of
letter are not significantly different at the 5% level by LSD

Table 4 Five rubber clones mean performance of wood volume per tree (m3/tree) in
rubber under three planting space
Spacing (m)
D1; 3x3
D2; 3x4
D3; 4x4
average*

RRIT402
0.0665
0.0696
0.0669
0.0677c

RRIT403
0.0826
0.0835
0.0956
0.0872b

Rubber Clones
RRIT404
0.0927
0.1118
0.1040
0.1028a

RRIT408
0.0707
0.0778
0.0866
0.0784bc

RRIT412
0.0700
0.0683
0.0788
0.0724c

average*
0.0765b
0.0822ab
0.0864a

* Means of wood volume per tree as affected by spacing and clone followed by a common letter
same type of letter are not significantly different at the 5% level by LSD
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เท่ากับ 11.79 และ 10.53 ลบ.ม. ขณะที่พันธุ์
RRIT 412 และ RRIT 402 ให้ปริมาตรเนื้อไม้เฉลี่ย
ต่อไร่น้อยที่สุด 9.81 และ 9.26 ลบ.ม.
4. ผลผลิตน้ำยาง
ผลผลิตต่อไร่ต่อปี คือ ผลผลิตต่อครั้งกรีด
x จำนวนต้นยางต่อไร่ x จำนวนวันกรีดต่อปี จาก
การทดลอง พบว่า ระยะปลูกต่อพื้นทีไ่ ม่มีอิทธิพล
ต่อการให้ผลผลิตน้ำยาง การเก็บข้อมูลผลผลิตใน
รู ป ของผลผลิต เนือ้ ยางแห้ ง มีผ ลผลิต เฉลีย่
205.28-235.23 กก./ไร่/ปี ในขณะทีพ่ ันธุ์ยางมี
อิทธิพลต่อการให้ผลผลิตน้ำยาง โดยพันธุ์ RRIT
408 และ RRIT 404 ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย
มากที่สุด 298.44 และ 289.31 กก./ไร่/ปี รองลง
มาคือ พันธุ์ RRIT 403 ให้ผลผลิตเนือ้ ยางแห้ง
เฉลีย่ 229.74 กก./ไร่/ปี ขณะทีพ่ ันธุ์ RRIT 412
และ RRIT 402 ให้ผลผลิตเนือ้ ยางแห้งน้อยทีส่ ุด
เฉลี่ย 167.47 และ 123.99 กก./ไร่/ปี (Table 6)
5. ต้นทุนและรายได้
5.1 ต้นทุนการผลิต
จากข้อมูลต้นทุนการปลูกยาง พบว่า การ
ปลูกยางที่ระยะปลูก 3x3 ม. ซึ่งมีจำนวนต้นต่อไร่
มากที่สุด มีต้นทุนสะสม ในปีที่ 9 หลังจากปลูกสูง
ที่สุด 43,014 บาท/ไร่ รองลงมาคือ ทีร่ ะยะปลูก
3x4 ม. และ ระยะปลูก 4x4 ม. ที่มีต้นทุนสะสม
เท่ากับ 37,223 และ 32,975 บาท/ไร่ ซึ่งการปลูก
ยางพาราโดยใช้ ร ะยะชิ ด กว่ า ปกติ มีต้ น ทุ น การ
ผลิตสะสมในปีที่ 9 หลังจากปลูก สูงกว่าการปลูก
ยางพาราระยะปกติ (3x7 ม.) (Table 7) สาเหตุ
เกิดจากการปลูกยางพาราจำนวนต้นทีเ่ พิ่มมากขึ้น
จะเป็นการเพิ่มต้นทุนในส่วนของค่าต้นพันธุ์ และ
ค่า ใช้ จ่า ยในการดูแลรักษาทีเ่ พิ่มขึ้นตามจำนวน
ของต้นด้วย

5.2 รายได้จากการตัดสางไม้ยาง
ระบบการปลูกสร้างสวนยางรูปแบบใหม่
สามารถทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้
จากการตัดสางต้นยางพาราอย่างรวดเร็วในระยะ
เริ่มเปิดกรีด พบว่า ที่ระยะปลูก 3x3 ม. (176 ต้น/
ไร่) มีรายได้มากทีส่ ุด 13,963 บาท/ไร่ รองลงมา
คือ ทีร่ ะยะปลูก 3x4 ม.(133 ต้น/ไร่) ทีม่ ีรายได้
เท่ากับ 11,207 บาท/ไร่ ขณะที่ระยะปลูก 4x4 ม.
(100 ต้น/ไร่) มีรายได้น้อยที่สุด 8,854 บาท/ไร่
ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความหนาแน่นของจำนวน
ต้นปลูกต่อพื้นที่ ส่วนพันธุ์ยาง พบว่า พันธุ์ RRIT
404 มีรายได้ทเี่ กิดจากการตัดสางไม้ยางมากทีส่ ุด
14,275 บาท/ไร่ (Table 8)
การเลือกใช้ระยะปลูกต้นยางพารา โดย
พิจารณาจากต้นทุนการผลิต/ไร่ ความคุ้มค่าของ
การลงทุน ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และ
รายได้สุทธิจากการขายไม้ยางพาราทีต่ ัดสางร้อย
ละ 50 พบว่า ระยะปลูก 4x4 ม. ให้ผลตอบแทน
มากทีส่ ุด รองลงมา คือ ระยะปลูก 3x4 ม. ส่วน
ระยะปลูก 3x3 ม. ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด โดยมี
ผลตอบแทนสุท ธิ เ ท่า กั บ 5,964, 4,063 และ
3,242 บาท/ไร่ ตามลำดับ และเมือ่ เปรียบเทียบ
ความคุ้มค่าในการลงทุนกับระยะปลูกยางพารา
แบบปกติ (ระยะปลูก 3x7 ม.) พบว่า ทั้ง 3 ระยะ
ปลูกให้ผลตอบแทนทีด่ ีกว่า โดยมีต้นทุนคงเหลือ
ภายหลัง การหั ก รายได้ จ ากการตั ด สางต้ น ยาง
ร้อยละ 50 ในปีที่ 9 อยู่ระหว่าง 24,119-29,053
บาท/ไร่ ขณะทีต่ ้นทุนคงเหลือของการปลูกยาง
แบบปกติ คือ 30,083 บาท/ไร่ (Table 9)
จำนวนของต้นยางที่เหลืออยู่ภายหลังจาก
การตัดสางร้อยละ 50 ในปีที่ 9 ระยะปลูก 3x4 ม.
มีต้นยางคงเหลือจำนวน 67 ต้น/ไร่ และระยะ
ปลูก เปลีย่ นไปเป็น ระยะ 3x8 ม. ใกล้เ คี ย งกั บ
ระยะปลูกปกติท่เี กษตรกรปฏิบัตใิ นปัจจุบัน ขณะที่
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Table 5 Five rubber clones mean performance of wood volume per rai (m3/rai) in rubber
under three planting space
Spacing (m)

Rubber Clones

average

RRIT402

RRIT403

RRIT404

RRIT408

RRIT412

D1; 3x3

11.84

14.71

16.51

12.58

12.47

13.62a

D2; 3x4

9.26

11.11

14.87

10.34

9.09

10.93b

D3; 4x4

6.69

9.56

10.40

8.66

7.88

8.64c

Average

9.26c

11.79b

13.93a

10.53bc

9.81c

* Means of wood volume per rai as affected by spacing and clone followed by a common letter same
type of letter are not significantly different at the 5% level by LSD

Table 6 Five rubber clones mean performance of mean rubber yield per rai (kg/rai/yr)
(8-9 years old after planting) in rubber under three planting space
Spacing (m)

Rubber Clones

average

RRIT402

RRIT403

RRIT404

RRIT408

RRIT412

D1; 3x3

155.43

225.04

284.44

292.14

167.22

224.85a

D2; 3x4

118.04

226.47

323.10

327.66

180.87

235.23a

D3; 4x4

98.50

237.70

260.38

275.52

154.32

205.28a

Average

123.99c

229.74b

289.31a

298.44a

167.47c

* Means of rubber yield per rai as affected by spacing and clone followed by a common letter same
type of letter are not significantly different at the 5% level by LSD
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Table 7 Cost of rubber production (baht/rai) during period of 9 years planting (2007-2016)
under three planting spaces compared to the common spacing
Year after planting
(years)

Spacing (D)
D1;3x3 m
(178 trees/rai)

D2;3x4 m
(133 trees/rai)

1
9,435
2
3,781
3
4,179
4
4,223
5
4,354
6
3,903
7
3,903
8
4,618
9
4,618
Total Cost
43,014
* Drecc = Normal spacing is 3x7 m (76 trees/rai)

D3;4x4 m
(100 trees/rai)

Drecc;3x7 m*
(76 trees/rai)

7,283
3,143
3,365
3,172
3,240
2,992
2,992
3,394
3,394
32,975

6,093
2,947
3,115
2,969
3,020
2,832
2,832
3,137
3,137
30,083

8,195
3,413
3,709
3,617
3,707
3,379
3,379
3,912
3,912
37,223

Table 8 Revenue from rubber timber (baht/rai) at 9 years after planting under three
planting spaces and five rubber clones by thinning out 50 percent
Spacing (m)

Rubber Clones (C)

average

RRIT402

RRIT403

RRIT404

RRIT408

RRIT412

D1; 3x3

12,136*

15,078

16,923

12,895

12,782

13,963

D2; 3x4

9,492

11,388

15,242

10,599

9,317

11,207

D3; 4x4

6,857

9,799

10,660

8,877

8,077

8,854

average

9,495

12,088

14,275

10,790

10,059

11,341

*Rubber timber price at December 2016 = 2.05 baht/kg (RRIT, 2016)

Thai Agricultural Research Journal Vol. 35 No. 2 May - August 2017

219

Table 9 Cost balance (baht/rai) at 9 years after planting under three planting space by
thinning out 50 percent
Cost/income (Baht/rai)

3x3 m
Total Cost
43,014
Timber income by thinning 50% at 9 years after 13,961
planting
Cost balance at 9 years after planting
29,053
Net income compared with normal density
1,030
ระยะปลูก 4x4 ม. มีต้นยางคงเหลือ 50 ต้น/ไร่
สอดคล้องกับระเบียบการให้การสงเคราะห์การ
ปลูกแทนของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
ทีก่ ำหนดให้มีต้นยางพันธุ์ดีเป็นพืชหลักจำนวนไม่
น้อยกว่า 40 ต้น/ไร่ (สถาบันวิจัยยาง, 2555) และ
ระยะปลูก เปลีย่ นเป็น ระยะ 4x8 ม. ซึ ่ง มีผ ล
กระทบต่อผลผลิตน้ำยาง และค่อนข้างยากต่อการ
ปฏิบัติงานกรีดต่อไปในอนาคต

สรุปผลการทดลอง

การศึ ก ษาระยะปลูก และพั น ธุ ์ย างที ่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ปริมาตรเนื้อไม้ และ
ผลผลิต ยาง ในภาคใต้ ต อนบน ไม่พ บปฏิ กิ ริ ย า
สัมพันธ์ระหว่างระยะปลูกกับพันธุ์ยางพารา ต่อ
การเจริญเติบโต ปริมาตรเนือ้ ไม้ และผลผลิตน้ำ
ยาง และระยะปลูกทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ปริมาตรเนือ้ ไม้ และผลผลิตน้ำยาง รวมทัง้ ต้นทุน
และรายได้ ในช่วง 9 ปี หลังปลูก ระยะปลูกที่
เหมาะสม คือ 3x4 ม. (133 ต้น/ไร่) และพันธุ์ยาง
แนะนำคือ พันธุ์ RRIT 404 การตัดสางต้นยาง
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Spacing (D)
3x4 m 4x4 m
37,223 32,975
11,203 8,856

3x7 m
30,083
-

26,020
4,063

30,083
-

24,119
5,964

50 % (ตัดแบบแถวเว้นแถว) เมือ่ ต้นยางมีอายุ 9
ปีหลังจากปลูก เพื่อความต้องการมวลชีวภาพจาก
เนื้อไม้ เป็นรูปแบบหนึง่ ในการสร้างรายได้ให้เพิม่
ขึ้นให้กับเกษตรกร เป็นเงิน 4,063 บาท/ไร่ และ
สามารถช่วยให้เกษตรกรได้รับรายได้เร็วขึ้นก่อนที่
จะได้รับรายได้จากผลผลิตน้ำยางในระยะเปิดกรีด

คำขอบคุณ

ผูว้ ิจัยขอขอบคุณคุณพุฒนา รุ่งระวี กอง
แผนงานและวิชาการ ทีไ่ ด้สนับสนุนข้อมูลวิชาการ
และคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ในการวางแผนการ
ทดลองการเก็บข้อมูล และคำแนะนำในการแก้ไข
ปัญ หาต่ า ง ๆ และขอขอบคุ ณ คณะทำงาน
ศู น ย์วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรสุร าษฎร์ ธ านี ที่
ลงพื้นทีส่ ร้างแปลงทดลองยาง เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยความตั้งใจตลอดระยะเวลาของการทดลอง ใน
ท้า ยนีข้ อขอบคุ ณ กรมวิ ช าการเกษตรทีไ่ ด้
สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยในครั้งนี้ ทำให้
ผลงานวิจัยสามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดี
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