
สวนยางทักษิณราชนิเวศน

ชยัโรจน  ธรรมรัตน
ศุภมิตร  ลิมปชัย

บทคัดยอ

การศกึษาและทดสอบพันธุยาง ไดปลูกสรางสวนยางตัวอยางโดยใชยางจํ านวน 5 พันธุ
คือ RRIM 600 (check),  RRIM 600 ตดิตามเปลี่ยนยอดดวย GT1,  GT 1,  PB 5/51  และ KRS 21 ผล
การศกึษาการเจริญเติบโตของยางอายุ 22 ป พบวาพันธุยางจํ านวน 2 พันธุ เจริญเติบโตดีกวาพันธุ RRIM
600 (71.4 ซม.)  โดยที่พันธุ GT 1 มขีนาดรอบลํ าตนมากที่สุดเฉลี่ย 81.8 ซม.  รองลงมาพันธุ RRIM 600
ตดิตาเปลี่ยนยอดดวย GT 1  เฉลีย่ 79.5 ซม.  ผลผลิตของพันธุยางตาง ๆ ในปกรีดที่ 16 พบวาพันธุยาง
จ ํานวน 3 พันธุ ใหผลผลิตในชวงฤดูกรีดปกติสูงกวาพันธุ RRIM 600 (เฉลี่ย 192.6 กก./ไร/ป)  โดยที่พันธุ
KRS 21   ใหผลผลิตสูงที่สุดเฉลี่ย 282.9 กก./ไร/ป รองลงมาพันธุ RRIM 600 ตดิตาเปลี่ยนยอดดวย GT1
และ GT 1 ใหผลผลิตเฉลีย่ 212.6 และ 209.7 กก./ไร/ป ตามลํ าดับ  สวนในฤดูผลัดใบพบวาพันธุยาง
จ ํานวน 2 พันธุ ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ  RRIM 600 (83.6 กก./ไร/ป)  โดยที่พันธุ RRIM 600 ตดิตาเปลี่ยน
ยอดดวย GT1  ใหผลผลิตสูงที่สุด เฉล่ีย 93.9 กก./ไร/ป  รองลงมาพันธุ KRS 21 เฉลีย่ 91.4 กก./ไร/ป

การปลกูพชืแซมยางไดปลูกสะละอินโดนีเซีย  หวาย  ยานลิเภา  ไมดอกไมประดับแซม
ยางเปนสวนยางตัวอยาง

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

การปลูกสรางสวนยางพาราในเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตํ าหนักทักษิณราชนิเวศน  
บริเวณเชงิเขาตนัหยง  ตํ าบลเขาตันหยง  จังหวัดนราธิวาส ไดดํ าเนินการตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หวั ไดทรงมพีระราชดํ าริใหมีการปรับปรุงเขตพระราชฐานชั้นนอก  พระตํ าหนักทักษิณราชนิเวศน ใหเปน
พืน้ทีท่ ําการเกษตรตามสภาพที่จะพึงปฏิบัติได  เพื่อใหเปนสวนยางตัวอยางแกพสกนิกรทางภาคใตใชเปน
ทีศ่กึษาหาความรู และนํ าไปใชประโยชนในการปรับปรุงการเกษตรของตนเองตอไป ดังนั้น กระทรวง
เกษตรและสหกรรไดมอบหมายใหกรมวิชาการเกษตร พิจารณาดํ าเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และไดมอบ
หมายใหศนูยวจิยัยางสงขลา ดํ าเนินการปลูกสรางสวนยางพาราตัวอยาง ในเขตพระราชฐานชั้นนอก พระ
ต ําหนักทักษิณราชนิเวศน
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วัตถุประสงคการศึกษาทดลอง วิจัย

เพือ่เปนสวนยางตัวอยางและใชเปนที่ศึกษาหาความรูของเกษตรกร

วิธีดํ าเนินงาน

ปลูกสรางสวนยางในเนื้อที่ประมาณ 16 ไร ใชระยะปลูก 2.50X8 เมตร โดยใชยาง
จ ํานวน 5 พันธุ คือ RRIM 600, RRIM 600 ตดิตาเปลี่ยนยอดดวย GT1,  PB 5/51, GT 1 และ KRS 21
พืน้ทีว่างระหวางแถวยางปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วผสมกัน 3 ชนิด คือ เซนโตรซิมา  คาโลโปโกเนียม  และ
เพอราเรีย  อัตราสวน 2:2:1  ใชเมลด็อัตรา 1.5 กก./ไร  บํ ารุงรักษาสวนยางตามหลักวิชาการ  การกรีด
ยางใชระบบกรีด  ½ S,  d/2  โดยจดัแบงพื้นที่ออกเปน 2 แปลงกรีด  กรีดสลับกันวันละ 1 แปลงกรีด  ผล
ผลิตนํ ้ายางสดทีใ่ชจากการกรีดนํ ามาทํ ายางแผนชั้นดีอบใหแหงดวยโรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย  ราย
ไดจากการขายยางแผนและเศษยางสวนหนึ่งจะใชเปนคาใชจายในการบํ ารุงรักษาและคาจางคนกรีด 
และอกีสวนหนึง่น ํามาสมทบเงินทุนผลิตของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

และในป 2537 ไดเร่ิมศึกษาขอมูลของยางพันธุตาง ๆ เกี่ยวกับการเจริญเติบโต ผลผลิต
ของยางในรูปยาง  Cup  lump  เพือ่เปรยีบเทยีบผลผลิตระหวางการกรีดยางในฤดูกาลปกติและฤดูกาล
ผลัดใบ ตลอดจนจํ านวนวันกรีด และความเสียหายของตนที่เกิดจากโรค ศัตรูพืช และลม

ผลการศึกษาทดลอง วิจัย

จากการปลกูสรางสวนยางตัวอยางบริเวณเชิงเขาตันหยง เขตพระราชฐานชั้นนอก พระ
ต ําหนกัทกัษณิราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส โดยใชยางจํ านวน 5 พันธุ คือ RRIM 600 (check),  RRIM
600  ตดิตาเปลี่ยนยอดดวยพันธุ  GT1,  GT1,  PB 5/51  และ KRS 21 ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของ
ตนยางพนัธุตาง ๆ ขณะอายุ 22 ป  พบวาพันธุยางจํ านวน 2 พันธุ เจริญเติบโตดีกวาพันธุ RRIM 600
(เฉลีย่ 71.7 ซม.)  โดยที่พันธุ GT1  เจริญเตบิโตดีที่สุด (เฉล่ีย 81.9 ซม.)  รองลงมาพันธุ RRIM 600 ติด
ตาเปลี่ยนยอดดวย GT1 (เฉลีย่ 78.2 ซม.) ขณะที่พันธุ KRS 21 เจริญเติบโตตํ่ าที่สุด (เฉล่ีย 68.0 ซม.)
ผลผลิตของยางพนัธุตาง ๆ ในปกรีดที่ 16 พบวาพันธุยางจํ านวน 3 พันธุ ใหผลผลิตในชวงฤดูกาลกรีด
ปกตสูิงกวาพันธุ RRIM 600 (เฉลี่ย 192.6 กก./ไร/ป)  โดยที่พันธุ  KRS 21 ใหผลผลิตสูงที่สุด (เฉล่ีย
282.9 กก./ไร/ป)  รองลงมาพันธุ RRIM 600 ตดิตาเปลี่ยนยอดดวยพันธุ  GT1 และ GT1  (เฉลีย่ 212.6
และ 209.7 กก./ไร/ป) ตามลํ าดับ  และพันธุบางจํ านวน 2 พันธุ ใหผลผลิตในชวงฤดูกาลผลัดใบสูงกวา
พันธุ RRIM 600 (เฉลีย่ 83.6 กก./ไร/ป) โดยที่พันธุ RRIM 600 ตดิตาเปลี่ยนยอดดวยพันธุ GT1 ใหผล
ผลิตสงูที่สุด (เฉล่ีย 93.9 กก./ไร/ป) รองลงมาพันธุ KRS 21 (เฉลีย่ 91.4 กก./ไร/ป) แตเมื่อรวมผลผลิต
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ตลอดปพบวาพันธุ KRS 21 ใหผลผลิตสูงที่สุด (เฉล่ีย 374.3 กก./ไร/ป) ขณะที่พันธุ PB 5/51 ใหผลผลิต
ตํ ่าทีสุ่ด (เฉลี่ย 255.4 กก./ไร/ป) (ตารางประกอบ) และการสํ ารวจความเสียหายของตนยางในรอบปที่
ผานมา พบวาพันธุ PB 5/51 แสดงอาการเปลือกแหงมากที่สุด

ตาราง  การเจรญิเตบิโตและผลผลิตของยางพันธุตาง ๆ ในสวนยางทักษิณราชนิเวศน
ขนาดรอบลํ าตน ผลผลิตปที่ 16 (กก./ไร/ป)

พนัธุยาง
(ซม.) กรีดชวงปกติ กรีดชวงผลัดใบ

รวม

1. RRIM 600
2. RRIM 600/GT1
3. GT 1
4. PB 5/51
5. KRS 21

71.7(3)
78.2(2)
81.9(1)
71.2(4)
68.0(5)

192.6(4)
212.6(2)
209.7(3)
190.8(5)
282.9(1)

83.6(3)
93.9(1)
83.5(4)
64.6(5)
91.4(2)

276.2(4)
306.5(2)
293.2(3)
255.4(5)
374.3(1)
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