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บทคัดยอ

ไดปลูกสรางสวนยางตัวอยางป 2526  โดยใชยางจํ านวน 2 พันธุ คือ PR 255 และ PB
235 ในเนือ้ที ่7 ไร ชวงระยะยางออนไมมีรมเงาได ไมปลูกขาวไร พืชไร สับปะรด  แพสชั่นฟรุต  พืชผักและ
พชือาหารสตัวแซมยาง ผลปรากฏวาพืชทุกชนิดไดรับผลสํ าเร็จสูง เปนตัวอยางใหแกเกษตรกรได และเมื่อ
ตนยางมรีมเงาอาย ุ4 ป ไดปลูกระกํ าหวาน  หวายใหญ  และหวายตะคราทอง  เปนพืชแซมระหวางแถว
ยาง ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของตนยางอายุ 15 ป พบวาพันธุ PB 235  เจริญเติบโตดีกวาพันธุ RP
255 โดยมขีนาดรอบลํ าตนเฉลี่ย 75.9 และ 73.9 ซม. ตามลํ าดับ ผลผลิตของยางในปกรีดที่ 9 พบวาพันธุ
PB 235 ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ PR 255 โดยใหผลผลิต 315.0 และ 189.5 กก./ไร/ป ตามลํ าดับ  สํ าหรับ
พชืแซมทัง้ 3 ชนดิ  ในชวงตนยางมีรมเงาแลวพบวาสามารถเจริญเติบโตไดดีโดยเฉพาะระกํ าหวานเริ่มให
ผลผลิตเมือ่อายุประมาณ 4 ป และใหผลผลิตติดตอกันจนถึงปจจุบันเปนเวลา 6 ป โดยใหผลผลิตเฉลี่ย
5.4 กก./กอ/ป  หรือคิดเปนรายไดโดยเฉลี่ย 6,156 บาท/ไร/ป

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สํ าคัญของประเทศไทย และเปนอาชีพหลักของเกษตรกรใน
จงัหวดันราธวิาส จากการสํ ารวจพื้นที่ที่ปลูกยางของประเทศไทย ป พ.ศ. 2533 ปรากฏวา จังหวัด
นราธวิาสมพีืน้ทีป่ลูกยางประมาณ 870,973 ไร หรือเทียบเทารอยละ 7.9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด
(สถาบนัวจิยัยาง, 2533) แตปจจุบันเกษตรกรสวนใหญที่ประกอบอาชีพทํ าสวนยางยังมีรายไดตํ่ า ไมเพียง
พอตอการครองชพี และขาดความรูทางหลักวิชาการ ดังนั้นจึงไดปลูกสรางสวนยางตัวอยางที่มีการบํ ารุง
รักษาถกูตองตามหลกัวิชาการ และมีการปลูกพืชแซมยางเสริมรายไดในพื้นที่ของงานวิชาการเกษตร กรม
วชิาการเกษตร ศนูยศกึษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส สํ าหรับใหเกษตรกรในทองถิ่นและ
เกษตรกรทีม่าเยีย่มชมกิจการ ไดศึกษาและเรียนรูเพื่อนํ าไปพัฒนา และปรับปรุงอาชีพการทํ าสวนยางของ
ตนเองใหดียิ่งขึ้นตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษาทดลอง วิจัย

เพือ่ปลูกสรางสวนยางตัวอยางสํ าหรับเปนสถานที่ศึกษาของเกษตรทั่วไป

วิธีดํ าเนินงาน

ปลูกสรางสวนยางตัวอยางในเนื้อที่ประมาณ 7 ไร ของงานวิชาการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร ศนูยศกึษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส โดยใชพันธุยางจํ านวน 2 พันธุ คือ PR 255 และ
PB  235 วางแนวปลูกดวยระยะปลูก 3X7 เมตร และพืน้ทีว่างระหวางแถวยางจะปลูกพืชแซมยางที่เจริญ
เตบิโตดีในสภาพรมเงา จํ านวน 3 ชนิด

1. ระก ําหวาน  ปลูกกึง่กลางระหวางแถวยาง ใชระยะปลูกระหวางตน 5 เมตร จํ านวนตน
ปลูก 191 ตน

2. หวายใหญ  ปลูกกึง่กลางระหวางแถวยาง ใชระยะปลูกระหวางตน 5 เมตร จํ านวนตน
ปลูก 44 ตน

3. หวายตะคราทอง  ปลูกแซมกึ่งกลางในแถวของระกํ าหวาน จํ านวน 240 ตน  การ
ปฏิบตัติอตนยางที่ไดขนาดเปดกรีดทั้ง 2 พันธุ ในชวงกรีด 5 ปแรกจะดํ าเนินการกรีดยางที่ระดับความสูง
2 ระดบัคอื สูง 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร และใชระบบกรีด 2 ระบบ คือ กรีดครึ่งลํ าตนทุกวัน (1/2s, d/1)
และกรีดครึ่งลํ าตนวันเวนวัน (1/2s, d/2)  หลงัจากนัน้จะปรับระบบกรีดทั้งหมดเปนกรีดครึ่งลํ าตนวันเวน
วนั (1/2s, d/2)  แลวมกีารศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโต ผลผลิตในรูปยาง Cup lump  เดือนละ 2
ครัง้ ความหนาของเปลือกเดิมและเปลือกงอกใหม  ความสิ้นเปลืองเปลือกจากการกรีด จํ านวนวันกรีด
และความเสียหายของตนยางจากโรค ศัตรูพืชและลม

ผลการศึกษาทดลอง วิจัย

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของยางพันธุ PR 255  และ PB 235  ขณะอายุ 15 ป  พบ
วามขีนาดรอบลํ าตนเฉลี่ย 73.9 และ 75.8 ซม.  ตามลํ าดับ  อัตราเพิ่มการเจริญเติบโตตอไป พบวาพันธุ
PB 235 มอัีตราการเพิ่มเทากับ 4.3 ซม. มากกวาพันธุ PR 255 ซึง่มอัีตราการเพิ่มเทากับ 1.1 ซม.  ผล
ผลิตของยางในปกรีดที่ 9 พบวาพันธุ PB 235 ใหผลผลิตสูงกวาพันธุ PR 255 โดยใหผลผลิต 315.0 และ
189.5 กก./ไร/ป ตามล ําดบั (ตารางที่ 1)  สํ าหรับพืชแซมที่ปลูกในสวนยาง พบวาระกํ าหวานใหผลผลิตใน
ชวง 6 ป เฉลีย่ 603.6 กก./ป หรือ 5.4 กก./ตน/ป (ตารางที่ 2)  สวนหวายใหญและหวายตะคราทอง
สามารถเจรญิเตบิโตไดในสภาพรมเงาของสวนยาง และผลจากการปลูกพืชแซม 3 ชนิดรวมกับยางพารา
พบวาหวายใหญจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานสวนยาง เนื่องจากมีหนามหอยอยูตามแถวยาง แต
อยางไรกต็าม พืชแซมทั้ง 3 ชนิด ยังไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา
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ตารางที่ 1   การเจรญิเตบิโตและผลผลิต (กก./ไร/ป) ในสวนยางตัวอยางที่มีการปลูกพืชแซมรวมกับ
      ยางพารา

การเจริญเติบโต (ซม.)
พนัธุยาง

ผลผลิตปที่ 9
(กก./ไร/ป) ปที่ 14 ปที่ 15

อัตราการเพิ่มตอป
(ซม.)

PR 255
PB 235

189.5
315.0

72.8
71.5

73.9
75.8

1.1
4.3

เฉล่ีย 252.2 72.1 74.8 2.7

ตารางที่ 2  แสดงผลผลติของระกํ าหวานที่ปลูกเปนพืชแซมยางพารา

ปที่ จ ํานวนตน
ที่ปลูก

จ ํานวนตน
ใหผลผลิต

ผลผลิต
(กก./ป)

เฉล่ีย
(กก./ตน/ป)

1
2
3
4
5
6

191
191
191
191
191
191

112
112
112
112
112
112

153.0
240.1
492.8

1,216.0
915.2
596.4

1.4
2.1
4.4

10.9
8.2
5.3

เฉล่ีย - - 603.6 5.4
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