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สารบัญ

บทความ

ติดตามอ่านได้ในเร็วๆ น้ี

ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจของยางพาราที่มีสาเหตุ
จากโรครากขาวในพื้นที่ปลูกยางภาคใต้ตอนบน
ของประเทศไทย

การคัดเลือกและผลิตผงเชื้อ Trichoderma spp. เพื่อ
ควบคุมเชื้อรา Rigidoporus microporus สาเหตุโรคราก
ขาวของยางพารา

การทดสอบเทคโนโลยีเบื้องต้นสำาหรับการปลูกยางพารา
เพื่อผลิตเนื้อไม้

การร่วมมือในการแลกเปลี่ยนพันธุ์ยางของประเทศสมาชิก
ใน IRRDB

หยุดการใช้กรดซัลฟิวริกในการจับตัวยาง

*
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ภาพปก : สภาพสวนยางท่ีเป็นโรครากขาว แสดงการลุกลามของโรค ซึ่งมีทั้ง

พ้ืนที่ว่าง ต้นยางท่ียืนต้นตาย และต้นยางที่แสดงอาการโรครุนแรงมาก 
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ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ
ยางพาราที่มีสาเหตุจากโรครากขาว
ในพื้นที่ปลูกยางภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย

 โรครากขาวของยางพารา เกิดจากเชื้อราชั้นสูง

จำาพวกเห็ด (Basidiomycetes) มีชื่อวิทยาศาสตร์ 

Rigidoporus  microporus พบแพร่ระบาดและทำาความ

เสียหายแก่พ้ืนที่ปลูกยางทั่วไปตั้งแต่ 1-2 ปีแรกปลูก 

ทำาให้ต้นยางที่เป็นโรคยืนต้นตายและเป็นแหล่งเชื้อแพร่

กระจายแก่ต้นข้างเคียงท้ังในแถวและระหว่างแถว

ต่อไป ทำาให้จำานวนต้นยางและผลผลิตต่อไร่ลดลง ส่งผล

ให้สูญเสียรายได้ท้ังจากผลผลิตนำ้ายางและไม้ยาง 

นอกจากน้ี ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการควบคุม

และป้องกันโรคอีกด้วย โรครากขาวในประเทศไทยมี

แนวโน้มแพร่ขยายและระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในพ้ืนท่ีปลูกยางเดิมซึ่งมีการปลูกยางแทนรอบ

ใหม่ จากการสำารวจโรคทั่วไปในพ้ืนท่ีปลูกยางภาคใต้

ตอนบนปี 2543-2546 พบสวนยางเป็นโรครากขาว

กระจายอยู ่ทั่ ว ไปร ้อยละ 4 .03  และต ่อมาในป ี 

2548-2550 พบสวนยางเป็นโรคมากขึ้นเป็นร้อยละ 12.2 

ของจำานวนสวนยางท่ีสำารวจท้ังหมด (อุไร และคณะ, 

2551) สวนยางที่เป็นโรครากหากปล่อยไว้จะทำาให้เกิด

ความสูญเสียมากขึ้นตามเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน สำาหรับปัญหาท่ี

เกิดในต่างประเทศ Fox (1977) รายงานการศึกษาผล

กระทบของโรครากขาวต่อผลผลิตในแปลงยางที่เป็น

โรครากขาวและไม่มีการดูแลรักษาโรคเป็นเวลา 4 ปี 

พบว่า ผลผลิตของยางลดลงทุกปี คือมีผลผลิตของปีท่ี 

1, 2, 3 และ 4 ลดลงเหลือเท่ากับ 71.5, 65.2, 62.6 และ 

47.9 กิโลกรัม/ไร่/ปี ตามลำาดับ เช่นเดียวกับการศึกษา

จำานวนต้นยางท่ีสูญเสียเนื่องจากโรครากขาวจากพ้ืนท่ี

ปลูกยางประเทศแอฟริกาตะวันตก โดยศึกษาจากแปลง

ยางที่ปลูกในปี ค.ศ. 1957, 1958, 1959, 1960 และ ปี 

1961 พบว่า จากการประเมินในปี 1970 ซึ่งแต่ละแปลง

ยางมีอายุ 13, 12, 11, 10 และ 9 ปี พบว่า มีต้นยางตาย

ร้อยละ 46, 45, 42, 26 และ 29 ตามลำาดับ

 เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ของโรครากของยางพารา

ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญของประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงโรครากขาวของยางพารา จึงได้ศึกษาพ้ืนที่การ

ระบาดของโรครากขาวและความเสียหายทางเศรษฐกิจ

ของยางพารา สำาหรับวางแผนการควบคุมโรคต่อไป

 ทำาการศึกษาระหว่างปี 2551-2554 โดยเก็บ

ข้อมูลทุกจังหวัดและทุกอำาเภอที่ปลูกยาง สุ่มเลือกตำาบล

ท่ีมีโรครากขาวระบาดมาอย่างน้อยอำาเภอละ 5 ตำาบล 

แต่ละตำาบลสุ่มเก็บข้อมูลเฉพาะสวนยางท่ีพบว่าเป็นโรค
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ราก (Purposive sampling observation) วิเคราะห์

มูลค่าความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจจากนำ้ายางและไม้

ยางในภาพรวมของท้ังภูมิภาคโดยอาศัยข้อมูลการ

สำารวจโรคทั่วไประหว่างปี 2548-2550 (อุไร และคณะ, 

2551) และจากฐานข้อมูลการปลูกยางพาราในปี 2552 

(สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)

 

การกระจายของโรครากของยางพารา
 ผลการสำารวจสวนยางท่ีเป็นโรครากในพ้ืนท่ีภาค

ใต้ตอนบน ปี 2551-2553 จากแปลงยางท่ีเป็นโรคราก

ทั้งหมด 3,340 แปลง รวมพ้ืนท่ีสำารวจ 56,295 ไร่ เป็น

สวนยางใน จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร 

ระนอง กระบี่ พังงา และ ภูเก็ต จำานวน 1,255, 975, 346, 

286, 244, 144 และ 90 แปลง ตามลำาดับ  สวนยางมี

เน้ือท่ีต่อแปลงเฉลี่ย 16.8 ไร่ โดย จ.ระนองมีเน้ือที่เฉลี่ย

ต่อแปลงน้อยที่สุด 12.7 ไร่ และ จ.ภูเก็ต มีเนื้อที่เฉลี่ยต่อ

แปลงสูงท่ีสุด 28.4 ไร่ รองลงมาคือ จ.ชุมพร พังงา 

กระบ่ี สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช มีเน้ือที่เฉลี่ย 

22.7, 18.9, 18.7, 17.7 และ 13.0 ไร่ ตามลำาดับ สวนยาง

ที่พบโรครากมีอายุต้ังแต่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงมากกว่า 

30 ปี โดยทั้งภูมิภาคเฉลี่ย 13.6 ปี ซึ่งสวนยางใน 

จ.สุราษฎร์ธานี มีอายุสวนยางเฉลี่ยน้อยที่สุด 10.4 ปี  

ในขณะท่ีสวนยางใน จ.ชุมพร มีอายุปลูกเฉลี่ยมากท่ีสุด 

22.6 ปี รองลงมา คือ จ.กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 

พังงา และ กระบี่ เฉลี่ย 19.7, 16.9, 16.3, 14.7 และ 12.8 

ปี ตามลำาดับ โดยมีสัดส่วนของยางก่อนเปิดกรีดอายุ

น้อยกว่า 6 ปี ร้อยละ 16  มีสัดส่วนสวนยางที่อยู่ในระยะ

ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต ช่วงอายุ  6-20 ปี มากถึง

ร้อยละ 58  และ สัดส่วนสวนยางอายุมากกว่า 20 ปี 

ประมาณร้อยละ 26 (ตารางที่  1) 

 สำาหรับการกระจายของพ้ืนท่ีแพร่ระบาดของโรค

ราก จากการสำารวจและประเมินสวนยางที่เป็นโรคราก

ในพ้ืนที่ปลูกยาง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พบกระจาย

อยู่ในพ้ืนท่ีปลูกยางท่ัวไป (ภาพท่ี 1) โดยเฉพาะอย่างย่ิง

โรครากขาว สาเหตุจากเชื้อรา R. microporus (ภาพที่ 2) 

จะเห็นว่ามีแพร่กระจายอย่างหนาแน่นในทุกพ้ืนท่ีท่ีปลูก

ยาง มีสวนยางเป็นโรคมากถึง 3,168 แปลง หรือคิดเป็น

ร้อยละ 94.85 ของสวนยางที่พบเป็นโรครากท้ังหมด ใน

ขณะท่ีมีสวนยางที่เป็นโรครากนำ้าตาล สาเหตุจากเชื้อรา 

P. noxius (ภาพท่ี 3) และโรครากแดง สาเหตุจากเชื้อ 

G. pseudoferrium (ภาพท่ี 4) ส่วนใหญ่พบในสวนยาง

ยางที่มีอายุมากค่อนข้างน้อยเพียง 172 และ 15  แปลง 

หรือเพียงร้อยละ 5.15 และ 0.13 เท่าน้ัน โดยในพ้ืนท่ี 

จ.ภูเก็ต พบสวนยางเป็นโรครากนำ้าตาลกระจายอย่าง

หนาแน่นคิดเป็นสัดส่วนการกระจายโรคร้อยละ 48.9 

ของสวนยางที่พบโรครากในจังหวัดทั้งหมด รองลงมาคือ 

จ.พังงา นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี พบสวนยาง

เป็นโรครากนำ้าตาลกระจายร้อยละ 12.5, 5.57 และ 3.35 

ตามลำาดับ ในขณะที่ จ.ชุมพร พบโรคน้อยมาก ส่วนโรค

รากแดงสาเหตุจากเชื้อ G. pseudoferrium พบมีสวน

ยางเป็นโรครากแดงน้อยมากเพียง 15 แปลง หรือร้อยละ 

0.13 ของจำานวนสวนยางท่ีพบเป็นโรครากทั้งหมด 

(ตารางที่ 1) 

        
ความรุนแรง และความเสียหายของ

ยางพาราที่มีสาเหตุจากโรคราก 
ความเสียหายจากการสำารวจ   

 จากการสำารวจสวนยางจำานวน 3,340 แปลง รวม

พ้ืนที่สำารวจ 56,295 ไร่ (ตารางที่ 1) พบว่า มีต้นยางที่

เสียหายและแสดงอาการจากโรครากคิดเป ็นพ้ืนที่

ทั้งหมด 1,978 ไร่ หรือร้อยละ 3.48 ของพ้ืนท่ีสวนยางท่ี

สำารวจพบเป็นโรครากท้ังหมด (ตารางที่ 2) โดยแบ่ง

ความเสียหายตามชนิดโรครากดังนี้

 	 ความเสียหายจากโรครากขาว	คิดเป็นพ้ืนท่ีมาก

ถึง 1,928.7 ไร่ หรือร้อยละ 3.43 ของพื้นที่สวนยางที่พบ

เป็นโรครากท้ังหมด โดยสวนยางใน จ. นครศรีธรรมราช 

มีความเสียหายต่อพ้ืนท่ีมากท่ีสุดร้อยละ 4.45 รองลงมา

คือ สวนยางใน จ.กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา 

ระนอง และภูเก็ต มีความเสียหายต่อพ้ืนที่ร้อยละ 4.15, 

3.81, 3.08, 3.02, 1.91 และ 1.35  ตามลำาดับ 

 ความรุนแรงของโรคราก สามารถคำานวณจำานวน

ต้นยางที่เสียหายจากโรครากเฉลี่ยแปลงละ 45.3 ต้น 

หรือ คิดเป็นพ้ืนท่ีเสียหาย 0.61 ไร่/แปลง (ตารางที่ 2) 

แต่ละแปลงมีจุดท่ีพบโรคกระจายตั้งแต่ 1 - 12 บริเวณ 

ดังนั้น โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละแปลงเป็นโรค 2.13 บริเวณ 

ยกเว้นสวนยางปลูกแทนอายุ 1-3 ปี ท่ีพบว่ามีต้นยางที่
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จำานวน
แปลง

เนื้อที่
(ไร่)

เฉลี่ยเนื้อที่
ต่อแปลง(ไร่)

เฉลี่ยต้นปลูก
ต่อไร่

เฉลี่ยอายุ
สวนยาง(ปี)จังหวัด

จังหวัด
จำานวนแปลงที่เป็นโรคราก จำานวนแปลงที่เป็นโรคราก

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของสวนยางจากการสำารวจที่พบเป็นโรครากยางพาราแยกตามจังหวัดต่างๆ 

ในพื้นที่ปลูกยางภาคใต้ตอนบน ปี 2551-2553

ตารางที่ 1 (ต่อ) ข้อมูลทั่วไปของสวนยางจากการสำารวจที่พบเป็นโรครากยางพาราแยกตามจังหวัดต่างๆ 

ในพื้นที่ปลูกยางภาคใต้ตอนบน ปี 2551-2553

กระบี่ 244 4,566 18.7 71 19.7

ภูเก็ต 90 2,947 28.4 74 16.9

พังงา 144 2,724 18.9 72 14.7

ระนอง 286 3,635 12.7 74 12.8

ชุมพร 346 7,810 22.7 74 22.6

สุราษฎร์ฯ 1,255 22,263 17.7 75 10.4

นครศรีฯ 975 12,698 13.0 75 16.3

รวม/เฉลี่ย 3,340 56,295 16.8 74 13.6

กระบี่ 13 33 80 104 240 4 1

ภูเก็ต 15 25 23 26 52 44 1

พังงา 29 33 43 28 132 18 1

ระนอง 37 151 73 19 280 8 1

ชุมพร 10 71 159 105 343 1 -

สุราษฎร์ฯ 290 397 275 286 1,206 45 5

นครศรีฯ 130 321 226 286 915 56 6

รวม  524 1,031 879 854 3,168 172 15
 %  15.94 31.36 26.73 25.97 94.85 5.15 0.13
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 หรือจำานวนต้นยางที่เสียหายของแปลงยาง(Yp) 

ดังนี้

 สมการที่ได้น้ีสอดคล้องและมีค่าคำานวณใกล้เคียง
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ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของสวนยางที่พบเป็นโรครากยางพาราแยกตามจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนปี 2551-2553 
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เฉลี่ยต้นปลูก/ไร ่

18.71 
71 

28.43 
74 

18.92 
72 

12.71 
74 

22.71 
74 

17.74 
75 

13.02 
75 

เฉลี่ย 16.85 ไร่ 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายตัวของสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่พบโรคราก (1) แผนที่การกระจายตัวของโรค   รากขาว 
(2)  แผนที่การกระจายตัวของโรครากน้ าตาล (3)  และ แผนที่การกระจายตัวของโรครากแดง (4) 

 
 

ความรุนแรง และความเสียหายของยางพาราสาเหตจุากโรคราก  
 ความเสียหายจากการส ารวจ    
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(1)

(3)

(2)
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มีการป้องกันและก าจัดจะท าให้โรคลุกลามและท าความเสียหายมากเป็นทวีคูณตามระยะเวลาและจ านวนจุดเริ่มต้นที่พบโรค จาก
การเก็บข้อมูลความเสียหายของตน้ยางในแต่ละจุดหรือบรเิวณที่เปน็โรคในแต่ละอายขุองสวนยาง พบว่าต้นยางเปน็โรคในเพิ่มมาก
ขึ้นตามอายุของยางที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะได้ความสัมพันธ์ของอายุสวนยาง (X) ต่อความสูญเสียต้นยางในแต่ละจุดหรือบริเวณที่เป็นโรค
(Y) ดังสมการเลขยกก าลัง (ภาพที่ 2) ดังนี ้ 

       Y =         1.493X1.026          (r2 =   0.983) 
        หรือจ านวนต้นยางทีเ่สียหายของแปลงยาง (Yp) ดังนี ้
       Yp =        ( 1.493X1.026 ) 2.13             (r2 =   0.983)     
    

สมการที่ได้นี้สอดคล้องและมีค่าค านวณใกล้เคียงกบัค่าวิเคราะหค์วามเสียหายของสวนยางที่เป็นโรครากขาวเฉลี่ยแต่ละ
แปลงของทั้งภูมิภาค ดงัที่รายงานข้างต้น คืออายุสวนยางเฉลี่ย 13.6 ปี มีค่าเฉลี่ยตน้ยางเสียหายจากโรครากขาวแปลงละ 45 ต้น ซ่ึง
ค่าความเสียหายจากการค านวณตามสมการนี้ที่อายุ 13.6 ปี  โรครากขาว 1 บริเวณจะมีต้นยางเสียหาย 21.73 ต้น ดังนัน้ถ้าเปน็โรค
แปลงละ 2.13 บริเวณจะมีต้นยางเสียหาย  เท่ากับ 46 ต้น เนื่องจากคา่เฉลี่ยจ านวนต้นยางที่เสียหายจากโรคในแต่ละปทีี่ไดใ้นสมการนี้
เป็นค่าเฉลี่ยจากสวนยางทั้งภูมิภาค (ภาพผนวก ก) ซ่ึงแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทัง้สภาพพื้นที่และปจัจัยอืน่ๆที่มีผลต่อความ
รุนแรงของโรค จึงท าใหค้่าเฉลี่ยและแนวโน้มความเสียหายของตน้ยางเปน็โรคมอีัตราการเพิ่มขึ้นในแต่ละปีต่างกันเล็กน้อย ซ่ึงจะ
เห็นว่าแนวโน้มจะค่อนไปเป็นเส้นตรง ซ่ึงใช้ได้เหมาะสมในลักษณะการท านายความเสียหายในภาพรวมทั้งภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม
จากการวิเคราะหข์้อมูลและรูปแบบที่ไดเ้ป็นแนวโน้มความเสียหายของต้นยางที่เพิ่มขึ้นในลักษณะรูปแบบสมการเลขยกก าลัง ซ่ึงใน
แต่ละพ้ืนทีท่ี่มีสภาพไม่แตกต่างกันแนวโน้มความเสียหายควรเป็นเส้นแนวโน้มในลักษณะสมการเลขยกก าลังที่ชัดเจนกว่านี้ เพราะ
ความเสียหายจะลุกลามมากขึ้นตามความเสียหายที่มีอยู่ เช่นจากเริ่มต้น 1 ต้นโรคจะลุกลามไปสู่ต้นข้างเคียง 2 ต้นเป็นตน้ยางเปน็โรค 
3 ต้น จาก 3 ต้น อาจเพิ่มขึน้เปน็ 6-7 ต้น (ต้นที่เพิ่มคือ ต้นข้างเคียงในแถวเดียวกัน และอาจลามสู่ต้นยางที่อยู่ในแถวข้างเคียง) ซ่ึงจะ
วิเคราะห์รปูแบบความเสียหายของต้นยางแยกในแต่ละพื้นทีใ่นโอกาสต่อไป         

ความเสียหายจากโรครากน ้าตาล คิดเป็นพื้นที่เสียหาย 30ไร่ หรือร้อยละ 0.054 ของพื้นทีท่ี่พบเปน็โรครากทัง้หมด ความ
รุนแรงของโรคน้อยมีพ้ืนที่เสียหายของสวนยางที่เป็นโรครากน้ าตาลเฉลี่ยแปลงละ 0.18 ไร่ ส่วนใหญ่พบกับสวนยางที่อายุมาก ใน
พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา และ จ.ระนอง ความรุนแรงของโรคจะนอ้ยกว่าโรครากขาว ดังจะเหน็ได้
จากตัวอย่างจากพื้นที่ จ.ภูเก็ตซ่ึงมีสวนยางเป็นโรคใกล้เคียงกับโรครากขาว แต่มีพื้นที่ทีเ่สียหายจากโรคน้อยกว่ามาก 

ความเสียหายจากโรครากแดง พบโรครากแดงเพียง 15 แปลงมีพื้นทีท่ี่เสียหายเพียง 2 ไร่ หรือร้อยละ 0.004 ของพื้นทีท่ี่พบ
โรครากทั้งหมดเท่านัน้ ความรุนแรงของโรคน้อยพบต้นยางเสียหายเฉลี่ยแปลงละ 0.13 ไร่ เท่านั้น 
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รุนแรงของโรคน้อยมีพ้ืนที่เสียหายของสวนยางที่เป็นโรครากน้ าตาลเฉลี่ยแปลงละ 0.18 ไร่ ส่วนใหญ่พบกับสวนยางที่อายุมาก ใน
พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา และ จ.ระนอง ความรุนแรงของโรคจะนอ้ยกว่าโรครากขาว ดังจะเหน็ได้
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ความเสียหายจากโรครากแดง พบโรครากแดงเพียง 15 แปลงมีพื้นทีท่ี่เสียหายเพียง 2 ไร่ หรือร้อยละ 0.004 ของพื้นทีท่ี่พบ
โรครากทั้งหมดเท่านัน้ ความรุนแรงของโรคน้อยพบต้นยางเสียหายเฉลี่ยแปลงละ 0.13 ไร่ เท่านั้น 
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มีการป้องกันและก าจัดจะท าให้โรคลุกลามและท าความเสียหายมากเป็นทวีคูณตามระยะเวลาและจ านวนจุดเริ่มต้นที่พบโรค จาก
การเก็บข้อมูลความเสียหายของตน้ยางในแต่ละจุดหรือบรเิวณที่เปน็โรคในแต่ละอายขุองสวนยาง พบว่าต้นยางเปน็โรคในเพิ่มมาก
ขึ้นตามอายุของยางที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะได้ความสัมพันธ์ของอายุสวนยาง (X) ต่อความสูญเสียต้นยางในแต่ละจุดหรือบริเวณที่เป็นโรค
(Y) ดังสมการเลขยกก าลัง (ภาพที่ 2) ดังนี ้ 

       Y =         1.493X1.026          (r2 =   0.983) 
        หรือจ านวนต้นยางทีเ่สียหายของแปลงยาง (Yp) ดังนี ้
       Yp =        ( 1.493X1.026 ) 2.13             (r2 =   0.983)     
    

สมการที่ได้นี้สอดคล้องและมีค่าค านวณใกล้เคียงกบัค่าวิเคราะหค์วามเสียหายของสวนยางที่เป็นโรครากขาวเฉลี่ยแต่ละ
แปลงของทั้งภูมิภาค ดงัที่รายงานข้างต้น คืออายุสวนยางเฉลี่ย 13.6 ปี มีค่าเฉลี่ยตน้ยางเสียหายจากโรครากขาวแปลงละ 45 ต้น ซ่ึง
ค่าความเสียหายจากการค านวณตามสมการนี้ที่อายุ 13.6 ปี  โรครากขาว 1 บริเวณจะมีต้นยางเสียหาย 21.73 ต้น ดังนัน้ถ้าเปน็โรค
แปลงละ 2.13 บริเวณจะมีต้นยางเสียหาย  เท่ากับ 46 ต้น เนื่องจากคา่เฉลี่ยจ านวนต้นยางที่เสียหายจากโรคในแต่ละปทีี่ไดใ้นสมการนี้
เป็นค่าเฉลี่ยจากสวนยางทั้งภูมิภาค (ภาพผนวก ก) ซ่ึงแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทัง้สภาพพื้นที่และปจัจัยอืน่ๆที่มีผลต่อความ
รุนแรงของโรค จึงท าใหค้่าเฉลี่ยและแนวโน้มความเสียหายของตน้ยางเปน็โรคมอีัตราการเพิ่มขึ้นในแต่ละปีต่างกันเล็กน้อย ซ่ึงจะ
เห็นว่าแนวโน้มจะค่อนไปเป็นเส้นตรง ซ่ึงใช้ได้เหมาะสมในลักษณะการท านายความเสียหายในภาพรวมทั้งภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม
จากการวิเคราะหข์้อมูลและรูปแบบที่ไดเ้ป็นแนวโน้มความเสียหายของต้นยางที่เพิ่มขึ้นในลักษณะรูปแบบสมการเลขยกก าลัง ซ่ึงใน
แต่ละพ้ืนทีท่ี่มีสภาพไม่แตกต่างกันแนวโน้มความเสียหายควรเป็นเส้นแนวโน้มในลักษณะสมการเลขยกก าลังที่ชัดเจนกว่านี้ เพราะ
ความเสียหายจะลุกลามมากขึ้นตามความเสียหายที่มีอยู่ เช่นจากเริ่มต้น 1 ต้นโรคจะลุกลามไปสู่ต้นข้างเคียง 2 ต้นเป็นตน้ยางเปน็โรค 
3 ต้น จาก 3 ต้น อาจเพิ่มขึน้เปน็ 6-7 ต้น (ต้นที่เพิ่มคือ ต้นข้างเคียงในแถวเดียวกัน และอาจลามสู่ต้นยางที่อยู่ในแถวข้างเคียง) ซ่ึงจะ
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3 ต้น จาก 3 ต้น อาจเพิ่มขึน้เปน็ 6-7 ต้น (ต้นที่เพิ่มคือ ต้นข้างเคียงในแถวเดียวกัน และอาจลามสู่ต้นยางที่อยู่ในแถวข้างเคียง) ซ่ึงจะ
วิเคราะห์รปูแบบความเสียหายของต้นยางแยกในแต่ละพื้นทีใ่นโอกาสต่อไป         

ความเสียหายจากโรครากน ้าตาล คิดเป็นพื้นที่เสียหาย 30ไร่ หรือร้อยละ 0.054 ของพื้นทีท่ี่พบเปน็โรครากทัง้หมด ความ
รุนแรงของโรคน้อยมีพ้ืนที่เสียหายของสวนยางที่เป็นโรครากน้ าตาลเฉลี่ยแปลงละ 0.18 ไร่ ส่วนใหญ่พบกับสวนยางที่อายุมาก ใน
พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา และ จ.ระนอง ความรุนแรงของโรคจะนอ้ยกว่าโรครากขาว ดังจะเหน็ได้
จากตัวอย่างจากพื้นที่ จ.ภูเก็ตซ่ึงมีสวนยางเป็นโรคใกล้เคียงกับโรครากขาว แต่มีพื้นที่ทีเ่สียหายจากโรคน้อยกว่ามาก 

ความเสียหายจากโรครากแดง พบโรครากแดงเพียง 15 แปลงมีพื้นทีท่ี่เสียหายเพียง 2 ไร่ หรือร้อยละ 0.004 ของพื้นทีท่ี่พบ
โรครากทั้งหมดเท่านัน้ ความรุนแรงของโรคน้อยพบต้นยางเสียหายเฉลี่ยแปลงละ 0.13 ไร่ เท่านั้น 
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มีการป้องกันและก าจัดจะท าให้โรคลุกลามและท าความเสียหายมากเป็นทวีคูณตามระยะเวลาและจ านวนจุดเริ่มต้นที่พบโรค จาก
การเก็บข้อมูลความเสียหายของตน้ยางในแต่ละจุดหรือบรเิวณที่เปน็โรคในแต่ละอายขุองสวนยาง พบว่าต้นยางเปน็โรคในเพิ่มมาก
ขึ้นตามอายุของยางที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะได้ความสัมพันธ์ของอายุสวนยาง (X) ต่อความสูญเสียต้นยางในแต่ละจุดหรือบริเวณที่เป็นโรค
(Y) ดังสมการเลขยกก าลัง (ภาพที่ 2) ดังนี ้ 

       Y =         1.493X1.026          (r2 =   0.983) 
        หรือจ านวนต้นยางทีเ่สียหายของแปลงยาง (Yp) ดังนี ้
       Yp =        ( 1.493X1.026 ) 2.13             (r2 =   0.983)     
    

สมการที่ได้นี้สอดคล้องและมีค่าค านวณใกล้เคียงกบัค่าวิเคราะหค์วามเสียหายของสวนยางที่เป็นโรครากขาวเฉลี่ยแต่ละ
แปลงของทั้งภูมิภาค ดงัที่รายงานข้างต้น คืออายุสวนยางเฉลี่ย 13.6 ปี มีค่าเฉลี่ยตน้ยางเสียหายจากโรครากขาวแปลงละ 45 ต้น ซ่ึง
ค่าความเสียหายจากการค านวณตามสมการนี้ที่อายุ 13.6 ปี  โรครากขาว 1 บริเวณจะมีต้นยางเสียหาย 21.73 ต้น ดังนัน้ถ้าเปน็โรค
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เห็นว่าแนวโน้มจะค่อนไปเป็นเส้นตรง ซ่ึงใช้ได้เหมาะสมในลักษณะการท านายความเสียหายในภาพรวมทั้งภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม
จากการวิเคราะหข์้อมูลและรูปแบบที่ไดเ้ป็นแนวโน้มความเสียหายของต้นยางที่เพิ่มขึ้นในลักษณะรูปแบบสมการเลขยกก าลัง ซ่ึงใน
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แต่ละพ้ืนทีท่ี่มีสภาพไม่แตกต่างกันแนวโน้มความเสียหายควรเป็นเส้นแนวโน้มในลักษณะสมการเลขยกก าลังที่ชัดเจนกว่านี้ เพราะ
ความเสียหายจะลุกลามมากขึ้นตามความเสียหายที่มีอยู่ เช่นจากเริ่มต้น 1 ต้นโรคจะลุกลามไปสู่ต้นข้างเคียง 2 ต้นเป็นตน้ยางเปน็โรค 
3 ต้น จาก 3 ต้น อาจเพิ่มขึน้เปน็ 6-7 ต้น (ต้นที่เพิ่มคือ ต้นข้างเคียงในแถวเดียวกัน และอาจลามสู่ต้นยางที่อยู่ในแถวข้างเคียง) ซ่ึงจะ
วิเคราะห์รปูแบบความเสียหายของต้นยางแยกในแต่ละพื้นทีใ่นโอกาสต่อไป         

ความเสียหายจากโรครากน ้าตาล คิดเป็นพื้นที่เสียหาย 30ไร่ หรือร้อยละ 0.054 ของพื้นทีท่ี่พบเปน็โรครากทัง้หมด ความ
รุนแรงของโรคน้อยมีพ้ืนที่เสียหายของสวนยางที่เป็นโรครากน้ าตาลเฉลี่ยแปลงละ 0.18 ไร่ ส่วนใหญ่พบกับสวนยางที่อายุมาก ใน
พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา และ จ.ระนอง ความรุนแรงของโรคจะนอ้ยกว่าโรครากขาว ดังจะเหน็ได้
จากตัวอย่างจากพื้นที่ จ.ภูเก็ตซ่ึงมีสวนยางเป็นโรคใกล้เคียงกับโรครากขาว แต่มีพื้นที่ทีเ่สียหายจากโรคน้อยกว่ามาก 

ความเสียหายจากโรครากแดง พบโรครากแดงเพียง 15 แปลงมีพื้นทีท่ี่เสียหายเพียง 2 ไร่ หรือร้อยละ 0.004 ของพื้นทีท่ี่พบ
โรครากทั้งหมดเท่านัน้ ความรุนแรงของโรคน้อยพบต้นยางเสียหายเฉลี่ยแปลงละ 0.13 ไร่ เท่านั้น 
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ภาพที่ 2 ต้นยางที่แสดงอาการโรครากขาว	(ก)	กลุ่มเส้นใยสีขาวบริเวณโคนต้น	(ข)	ลักษณะดอกเห็ดที่โคนต้น

ภาพที่ 4 ลักษณะดอกเห็ดของโรครากแดงภาพที่ 3 ลักษณะดอกเห็ดของโรครากน�้าตาล

(ก) (ข)

พื้นที่เสียหาย(ไร่) %ของพื้นที่ที่สำารวจ เสียหาย/แปลง(ไร่)
จังหวัด

ตารางที่ 2  ความเสียหายที่มีสาเหตุจากโรครากชนิดต่างๆในสวนยางที่พบโรครากในภาคใต้ตอนบน

จากการสำารวจในปี 2551-2552

นครศรีธรรมราช 565.30 8.89 0.57 574.76 4.45 0.070 0.004 4.53 0.62 0.160

ชุมพร 297.41 1.24 - 298.65 3.81 0.016 - 3.82 0.87 0.028

ระนอง 69.49 0.60 - 70.08 1.91 0.017 - 1.93 0.25 0.075

พังงา 82.24 3.07 0.44 85.76 3.02 0.113 0.016 3.15 0.62 0.171

สุราษฎร์ธานี 685.00 7.43 0.92 693.35 3.08 0.033 0.004 3.11 0.57 0.165

กระบี่ 189.42 0.63 0.03 190.08 4.15 0.014 0.001 4.16 0.79 0.158

ภูเก็ต 39.82 8.50 0.04 48.36 1.35 0.288 0.001 1.64 0.77 0.193

ทั้งภูมิภาค 1928.68 30.36 2.0 1978.1 3.43 0.054 0.004 3.48 0.61 0.177

รากขาว รากขาว รากขาวรากนำ้าตาล รากนำ้าตาล รากนำ้าตาลรากแดง รากแดงรวม รวม

หมายเหตุ : สวนยางทั้งภูมิภาคมีบริเวณที่เป็นโรคในแปลงเฉลี่ย 2.13 บริเวณ/แปลง (สวนยาง)
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กับค่าวิเคราะห์ความเสียหายของสวนยางที่เป็นโรคราก

ขาวเฉลี่ยแต่ละแปลงของทั้งภูมิภาค ดังที่รายงานข้างต้น 

คืออายุสวนยางเฉลี่ย 13.6 ปี มีค่าเฉลี่ยต้นยางเสียหาย

จากโรครากขาวแปลงละ 45 ต้น ซึ่งค่าความเสียหายจาก

การคำานวณตามสมการนี้ที่อายุ 13.6 ปี  โรครากขาว 1 

บริเวณจะมีต้นยางเสียหาย 21.73 ต้น ดังนั้น ถ้าเป็นโรค

แปลงละ 2.13 บริเวณ จะมีต้นยางเสียหายเท่ากับ 46 ต้น 

เนื่องจากค่าเฉลี่ยจำานวนต้นยางท่ีเสียหายจากโรคใน

แต่ละปีที่ได้ในสมการนี้เป็นค่าเฉลี่ยจากสวนยางท้ัง

ภูมิภาค ซึ่งแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกันท้ังสภาพพ้ืนท่ี

และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อความรุนแรงของโรค จึงทำาให้ค่า

เฉลี่ยและแนวโน้มความเสียหายของต้นยางเป็นโรคมี

อัตราการเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีต่างกันเล็กน้อย ซึ่งจะเห็นว่า

แนวโน้มเป็นเส้นตรง ซึ่งใช้ได้เหมาะสมในลักษณะการ

ทำานายความเสียหายในภาพรวมท้ังภูมิภาค แต่อย่างไร

ก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลและรูปแบบท่ีได้เป็นแนว

โน้มความเสียหายของต้นยางที่เพ่ิมข้ึนในลักษณะรูป

แบบสมการเลขยกกำาลัง ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ท่ีมีสภาพไม่

แตกต่างกันแนวโน้มความเสียหายควรเป็นเส้นแนวโน้ม

ในลักษณะสมการเลขยกกำาลังท่ีชัดเจนกว่านี้ เพราะ

ความเสียหายจะลุกลามมากข้ึนตามความเสียหายที่มี

อยู่ เช่น จากเริ่มต้น 1 ต้น โรคจะลุกลามไปสู่ต้นข้างเคียง 

2 ต้น รวมเป็นต้นยางเป็นโรค 3 ต้น จาก 3 ต้น อาจเพิ่ม

ขึ้นเป็น 6-7 ต้น (ต้นที่เพิ่มคือต้นข้างเคียงในแถวเดียวกัน 

และอาจลามสู ่ต ้นยางท่ีอยู ่ในแถวข้างเคียง) ซ่ึงจะ

วิเคราะห์รูปแบบความเสียหายของต้นยางแยกใน

แต่ละพื้นที่ในโอกาสต่อไป        

 ความเสียหายจากโรครากน�้าตาล คิดเป็นพ้ืนที่

เสียหาย 30.36 ไร่ หรือร้อยละ 0.054 ของพ้ืนที่ท่ีเป็น

โรครากทั้งหมด ความรุนแรงของโรคน้อย มีพื้นที่เสียหาย

ของสวนยางที่เป็นโรครากนำ้าตาลเฉลี่ยแปลงละ 0.18 

ไร ่  ส ่ วนใหญ ่พบกับสวนยาง ท่ีอายุมาก ในพ้ืน ท่ี 

จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา และ 

จ.ระนอง ความรุนแรงของโรคจะน้อยกว่าโรครากขาว 

ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างจากพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีสวน

ยางเป็นโรคใกล้เคียงกับโรครากขาว แต่มีพ้ืนที่ที่เสียหาย

จากโรคน้อยกว่ามาก

 ความเสียหายจากโรครากแดง พบโรครากแดง

เพียง 15 แปลง มีพื้นที่ที่เสียหายเพียง 2 ไร่ หรือร้อยละ 

0.004 ของพื้นที่ที่พบโรครากทั้งหมดเท่านั้น ความรุนแรง

ของโรคน้อย พบต้นยางเสียหายเฉลี่ยแปลงละ 0.13 ไร่ 

เท่านั้น

ความเสียหายในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 วิเคราะห์จากการเปรียบเทียบจำานวนสวนยางท่ี

พบโรค พื้นที่สำารวจ และความเสียหายจากการสำารวจใน

ภาพที่ 5 แนวโน้มการสูญเสียต้นยางพาราเฉลี่ยในแต่ละบริเวณ(Y)	ที่เป็นโรครากขาวตามอายุสวนยาง(X)	ในภาพรวมของพื้นที่ปลูกยางภาคใต้ตอนบน

6 

 

ตารางท่ี 2  ความเสียหายอันเนื่องมาจากโรครากแสดงพื้นทีเ่สียหาย  %เสียหายของพืน้ทีท่ี่สวนยางทีส่ ารวจทั้งหมด และ   
   เฉลี่ยความเสียหายต่อแปลง ในสวนยางที่พบโรครากในภาคใต้ตอนบน ปีส ารวจ 2551-2552 
จังหวัด พื้นที่เสียหาย(ไร่) %ของพืน้ที่ท่ีส ารวจ เสียหาย/แปลง(ไร่) 

รากขาว น้ าตาล รากแดง รวม รากขาว น้ าตาล รากแดง รวม รากขาว น้ าตาล 

นครศรีธรรมราช 565.30 8.89 0.57 574.76 4.45 0.070 0.004 4.53 0.62 0.16 

ชุมพร 297.41 1.24 - 298.65 3.81 0.016 - 3.82 0.87 0.028 

ระนอง 69.49 0.60 - 70.08 1.91 0.017 - 1.93 0.25 0.075 

พังงา 82.24 3.07 0.44 85.76 3.02 0.113 0.016 3.15 0.62 0.171 

สุราษฎร์ธานี 685.0 7.43 0.92 693.35 3.08 0.033 0.004 3.11 0.57 0.165 

กระบี ่ 189.42 0.63 0.03 190.08 4.15 0.014 0.001 4.16 0.79 0.158 

ภูเก็ต 39.82 8.50 0.04 48.36 1.35 0.288 0.001 1.64 0.77 0.193 

ทั้งภูมิภาค 1928.68 30.36 2.0 1978.1 3.43 0.054 0.004 3.48 0.61 0.177 

หมายเหตุ : สวนยางทั้งภูมิภาคมีบริเวณที่เป็นโรคในแปลงเฉลี่ย 2.13 บริเวณ/แปลง (สวนยาง) 

 

 

ภาพที่ 2 แนวโน้มการสูญเสียต้นยางพาราเฉลี่ยในแต่ละบรเิวณ(Y) ที่เป็นโรครากขาวตามอายุสวนยาง(X) ในภาพรวม ของพื้นที่
ปลูกยางภาคใต้ตอนบน 

y = 1.493x1.026 
r² = 0.983 
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หรือร้อยละ 12.41 ของพื้นที่สวนยางที่พบโรคทั้งหมด  มี

มูลค่าความสูญเสียรายได้สะสม 10 ปี ประมาณ 1,182.5 

ล้านบาท และรายได้จากไม้ยางท่ีคาดว่าจะได้เมื่อโค่น

อีกประมาณ 314.27 ล้านบาท รวมสูญเสียรายได้ทาง

เศรษฐกิจในช่วง 10 ปี ก่อนโค่นทั้งสิ้นประมาณ 1,500  

ล้านบาท (ตารางที่ 4)

 

มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสวนยางจาก

โรครากขาวในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 พ้ืนท่ีเสียหายจากโรครากในภาพรวมทั้งภาคใต้

ตอนบนปี 2551-2553 เป็นพื้นที่ 31,951 ไร่ คิดเป็นมูลค่า

ความเสียหายปีละ 860 ล้านบาท โดยเป็นความสูญเสีย

จากโรครากขาวมากถึง 31,413 ไร่ มูลค่าความเสียหาย

ปีละ 848 ล้านบาท หากคาดการณ์ล่วงหน้าใน 10 ปี

ข้างหน้าหรือปี 2563 โรครากขาวจะแพร่ลุกลามทำาให้

สวนยางเป็นโรครากมากขึ้นประมาณ 82,300 ไร่ รวมเป็น

พื้นที่เสียหาย 113,726 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของ

พ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด วิเคราะห์เป็นมูลค่าผลผลิตท่ีสูญเสีย

สะสม 10 ปี ประมาณ 19,257 ล้านบาท และคาดว่าจะ

สูญเสียรายได ้จากการขายไม ้ไปประมาณ 5,200 

ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ประมาณ 24,500 ล้านบาท (ตาราง

ท่ี 4) จะเห็นว่าโรครากขาวทำาให้เกิดการสูญเสียมูลค่า

ที่ เกษตรกรควรจะได้รับ แล้วยังมีผลทำาให้ประเทศ

สูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศจากการสร้างมูลค่า

เพ่ิมทางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเงินหมุนเวียนทาง

เศรษฐกิจท่ีสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงของประเทศอย่าง

มหาศาล

 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของสวนยางที่เป็นโรคราก

ตามช่วงอายุต่างๆ คือ 1) ช่วงอายุก่อนเปิดกรีด อายุ< 6 

ปี 2) ช่วงเปิดกรีดอายุ 6-15 ปี   3) ช่วงเปิดกรีดอายุ 16-

20  ปี และ ช่วงเปิดกรีดอายุ  >20 ปี  มีสัดส่วนสวนร้อย

ละ 16, 31, 27 และ 25  ตามลำาดับ โดยจะเห็นว่าสวน

ยางช่วงอายุมากกว่า 16 ปี มีมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่ง

คาดว่าภายใน 1- 10 ปีนี้ แปลงยางเหล่านี้ต้องมีการปลูก

แทน หากไม่มีการจัดการพ้ืนที่เหล่าน้ี ต้นยางเดิมจะเป็น

แหล่งเชื้อทำาให้ยางปลูกใหม่เป็นโรคต้ังแต่เริ่มปลูก จะ

เป็นปัญหาและทำาให้เกิดความเสียหายเป็นทวีคูณ หาก

ภาครัฐไม่มีมาตรการในการป้องกันและควบคุม

ครั้งนี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำารวจแบบเฉพาะเจาะจง

(Purposive sampling observation) กับฐานข้อมูล

เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำาสวนยางพาราในพ้ืนที่ภาค

ใต้ตอนบน ปี 2552 ทั้งหมดจำานวน 444,683 ราย พื้นที่

ปลูกทั้งหมด 5,491,798 ไร่ (สำานักเศรษฐกิจการเกษตร, 

2552) และข้อมูลสวนยางที่พบเป็นโรครากจากการ

สำารวจโรคทั่วไปโดยวิธีการสุ่มไม่เฉพาะเจาจง (Non-

purposive sampling observation) ในปี 2548-2550 

(อุไร และคณะ, 2551) สามารถวิเคราะห์ความเสียหาย

และการสูญเสียรายได้จากสวนยางท่ีเป็นโรครากใน

ภาพรวมทั้งภูมิภาคในปี 2551-2553 ได้โดยประมาณ 

31,951 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของพ้ืนที่ปลูกยาง

ทั้งหมด แบ่งเป็นโรครากขาวประมาณ 31,413 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.57 โรครากนำ้าตาลประมาณ 476 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 0.0087 นอกนั้นเป็นโรครากแดง โดย จ.ชุมพร มี

พ้ืนที่เสียหายต่อพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด คิดเป็นความเสีย

หายต่อพ้ืนที่ร้อยละ 1.13 รองลงมาคือพ้ืนท่ี จ.กระบี่ 

พังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และ ระนอง มี

ความเสียหายต่อพ้ืนที่ร้อยละ 0.94, 0.78, 0.38, 0.32, 

0.27 และ 0.23 ตามลำาดับ (ตารางที่ 3)

 
มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ

สวนยางจากโรครากขาว
มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสวนยางจาก

โรครากขาวจากสวนยางที่สำารวจ

 จากการสำารวจสวนยางท่ีพบโรครากในปี 2551-

2553 มีอายุเฉลี่ย 13 ปี มีพ้ืนท่ีเสียหายจากโรคราก

ทั้งหมด 1,978 ไร่ คิดเป็นผลผลิตที่สูญเสียประมาณปีละ 

53.4 ล้านบาท ซึ่งในจำานวนน้ีเป็นโรครากขาวถึง 1,929 

ไร่ มูลค่าที่สูญเสียประมาณปีละ 52.1 ล้านบาท ซึ่งมาก

ถึงร้อยละ 97.7 ของความสูญเสียจากโรครากทั้งหมด 

 ค่าเฉลี่ยของสวนยางท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีท่ีคำานวณ

ได้จากจากสมการความสัมพันธ์ Yp  =  (1.493X1.026 ) 

2.13 พบว่า มีต้นยางเป็นโรคเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 13.73 

ต่อปี หากปล่อยไว้โดยไม่มีการจัดการใดๆ ต่อไปภายใน 

10 ปี เมื่อถึงเวลาโค่น พื้นที่ที่สำารวจในปี 2551-2553 จะ

มีพ้ืนที่เสียหายจากโรครากขาวเพ่ิมขึ้น 5,055 ไร่ รวม

เป็นพ้ืนที่เสียหายจากโรครากขาวประมาณ 6,984 ไร่ 
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สภาพพื้นที่และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความรุนแรงของโรคราก

 ลักษณะพ้ืนท่ีและโครงสร้างของดินท่ีเหมาะสมกับ

การระบาดของโรครากขาวมากที่สุดคือ ลักษณะพ้ืนที่ท่ี

เป็นที่ราบ และดินเป็นดินร่วนทราย มีระดับ pH 5-7 พื้นที่

ก่อนปลูกยางเป็นพื้นที่ป่า (Primary forest) หรือเป็นพื้นที่

ปลูกแทนยางพารารอบใหม่ มีสภาพฝนค่อนข้างสูง 

(Soekirman, 2006) จากการวิเคราะห์ลักษณะพื้นที่ปลูก

และโครงสร้างดินของพ้ืนที่ปลูกในภาคใต้ตอนบนจาก

ตารางท่ี 2 พบว่า ในภาคใต้ของประเทศไทยมีปัจจัยท่ี

เอื้อต่อการระบาดของโรค จะเห็นว่าลักษณะพ้ืนที่ปลูก

ยางส ่วนใหญ่เป ็นพ้ืนท่ีราบ ยกเว ้นพ้ืนท่ีสวนยาง 

จ.ระนองที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีควนเขาและลาดชัน ถึง

ร้อยละ 63.2 มีสวนยางเป็นพ้ืนท่ีราบเพียงร้อยละ 36.8 

ส่วนใน จ.ภูเก็ต แม้ว่าพ้ืนท่ีที่สำารวจส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ 

แต่มีโครงสร้างดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียว (ตาราง

ที่ 5) จึงพบว่าพ้ืนท่ี จ.ระนอง และภูเก็ต มีความรุนแรง

ของโรครากขาวคิดเป็นความเสียหายต่อพ้ืนท่ีเพียง

ร้อยละ 1.91 และ 1.35 เท่าน้ัน ในขณะท่ีในพ้ืนท่ีอื่นซึ่ง

ส่วนใหญ่พ้ืนที่ปลูกเป็นท่ีราบและมีโครงสร้างดินเป็น

ดินร่วนหรือดินร่วนทราย มีความรุนแรงของโรคต่อพ้ืนที่

สวนยางต่อแปลงมากกว่า นอกจากน้ีพบว่า บางพ้ืนท่ี

สวนยางท่ีปลูกแทนนั้น แปลงยางเดิมมีประวัติเป็นโรค

รากมาก่อน และพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีการกำาจัดตอไม้เดิม

ออกก่อน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญต่อการแพร่ระบาด

ของโรครากในแปลงปลูก

สรุปและข้อเสนอแนะ
 จากการสำารวจสวนยางท่ีพบโรคในปี 2551-2553 

จากสวนยางที่เป็นโรครากทั้งหมด 3,340 แปลง เฉลี่ย

อายุ 13.6 ปี พบสวนยางเป็นโรครากขาวแพร่กระจายใน

พ้ืนที่ปลูกทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 94.82 ของสวนท่ีพบโรค

ราก และมีพ้ืนท่ีเสียหาย 1,929 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.43 ของพ้ืนท่ีสวนยางท่ีพบโรครากท้ังหมด หรือร้อยละ 

5.42 ของพ้ืนท่ีสวนยางท่ีพบโรครากขาว คิดเป็นมูลค่า

ความสูญเสียไม่ตำ่ากว่า 52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.7 

ของมูลค่าความสูญเสียจากโรครากทั้งหมด สวนยางที่

เป็นโรครากขาวมีอายุเฉลี่ย 13 ปี มีความเสียหายเฉล่ีย

แปลงละ 2.13 บริเวณ พ้ืนที่ 0.61 ไร่ สวนยางที่พบโรค

มีตั้งแต่สวนยางเริ่มปลูก 1 ปีแรกเป็นต้นไป จากการ

ข้อมูลเกษตรกร1 ค่าเฉลี่ย
%สวนที่เป็น

โรคราก2

รากขาว รากนำ้าตาล
จังหวัด

ตารางที่ 3 ความเสียหายของยางพาราในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปี 2551-2553

นครศรีธรรมราช 159,162 1,459,569 4.5 4,167 0.286 62 0.0042

ชุมพร 32,814 465,664 18.8 5,257 1.129 22 0.0048

ระนอง 10,683 157,716 13.6 356 0.230 3 0.0019

พังงา 65,643 791,037 16.5 6,157 0.778 232 0.0293

สุราษฎร์ธานี 114,710 1,900,561 11.4 7,163 0.377 77 0.0041

กระบี่ 55,752 627,265 13.8 5,903 0.941 19 0.0030

ภูเก็ต 5,919 89,986 19.3 292 0.560 108 0.0030

ทั้งภูมิภาค/เฉลี่ย 444,683 5,491,798 12.24 31,413 0.570 476 0.0087

ครัวเรือน พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ไร่)% %พื้นที่ถือครอง (ไร่) 

1 ที่มา : สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) 
2 เป็นข้อมูลจากการสำารวจโรคทั่วไปในปี 2548-2550 โดยวิธีการสุ่มไม่เฉพาะเจาจง (Non-purposive sampling observation) 

  (อุไร และคณะ, 2551)
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จากการสำารวจ จากการวิเคราะห์ในภาพรวมอายุ
สวนยาง

(ปี)

ตารางที่ 4  สรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจของยางพาราที่มีสาเหตุจากโรครากขาว จากการประเมิน

โรคราก ปี 2551-2553 และในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 13  1,929.0  52.08    31,413 848.15 

 14 265  2,193.9  59.23   4,313 35,726 964.60 

 15 301 2,495.1   67.37   4,905 40,631 1,097.04 

 16 343  2,837.6  76.62   5,579 46,210 1,247.67 

 17 390  3,227.2  87.13   6,345 52,554 1,418.97 

 18 443  3,670.3   99.10   7,216 59,770 1,613.80 

 19 504  4,174.3   112.71   8,206 67,977 1,835.37 

 20 573  4,747.4   128.18   9,333 77,310 2,087.36 

 21 652  5,399.2   145.78   10,615 87,924 2,373.96 

 22 741  6,140.6   165.79   12,072 99,996 2,699.90 

 23 843  6,983.7   188.56   13,730 113,726 3,070.60 

รวม 10 ปี  5,055 6,983.7  1,182.55 314.27  82,313 113,726 19,257.43 5,205.32 

พื้นที่เพิ่ม
(ไร่)

พื้นที่เพิ่ม
(ไร่)

รวมพื้นที่
(ไร่)

รวมพื้นที่
(ไร่)

รายได้
ผลผลิต1 

(ล้านบาท)

รายได้
ผลผลิต1 

(ล้านบาท)

รายได้
  ไม้ยาง 2

(ล้านบาท)

รายได้
  ไม้ยาง 2

(ล้านบาท)

1 รายได้ผลผลิต  =  พื้นที่ (ไร่) x 270 กก./ไร่ x 100 บาท/กก. 
2 รายได้ไม้ยาง  =  พื้นที่ (ไร่) x 45,000 บาท/ไร่

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความเสียหายของต้นยางในแต่ละ

บริเวณท่ีเป็นโรคจะมากขึ้นตามอายุสวนยาง สามารถ

ทำานายความเสียหายได้ดังสมการ Y = 1.493X1.026 (r2  = 

0.983)  เมื่อ Y คือ จำานวนต้นยางที่เสียหายใน 1 บริเวณ  

และ  X  คือ อายุของสวนยางท่ีพบโรค  เมื่อวิเคราะห์

ความเสียหายพบว่า ลักษณะพ้ืนที่ที่เป็นควนเขาจะพบ

โรครากขาวรุนแรงน้อยกว่าพื้นที่ราบ และพื้นที่สวนยางที่

เป็นดินเหนียวจะมีโอกาสพบโรครากรุนแรงน้อยกว่าสวน

ยางที่เป็นดินร่วนทราย 

  จากการวิเคราะห์ภาพรวมของพ้ืนท่ีภาคใต้ตอน

บนทั้งหมด พบว่า จ.ชุมพร มีความรุนแรงของโรคมาก

ที่สุด มีความเสียหายต่อพื้นที่ปลูกร้อยละ 1.13 และพื้นที่ 

จ.ระนอง มีความเสียหายต่อพื้นที่น้อยที่สุด ร้อยละ 0.22 

โดยภาพรวมพบว่า ปี 2551-2553 มีพ้ืนท่ีเสียหายจาก

โรครากขาว ประมาณ 31,400 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.57 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าผลผลิตยางท่ี

สูญเสียประมาณ 848 ล้านบาท หากไม่มีการจัดการโรค

ในอีก 10 ปี ถัดไปเมื่อถึงเวลาโค่นเพื่อปลูกใหม่ พบว่า มี

พ้ืนท่ีเป็นโรครากมากขึ้นถึง 113,726 ไร่ คาดว่ามีพ้ืนที่

เสียหายร้อยละ 2.11 คิดเป็นมูลค่าของผลผลิตยางสะสม 

10 ปีไม่ตำ่ากว่า 19,257 ล้านบาท และมูลค่าจากไม้ยาง

อีกประมาณ 5,200 ล้านบาท รวมมูลค่าสูญหายมากถึง 

24,500 ล้านบาท 

 จากผลการศึกษาที่กล่าวข้างต้นจะเห็นว่าโรคราก

ขาวทำาให้เกิดการสูญเสียมูลค่าท่ีเกษตรกรควรจะได้รับ 

แล้วยังมีผลทำาให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนา

ประเทศจากการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางอุตสาหกรรมต่อ

เนื่องและเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจท่ีสร้างความมั่งคั่ง
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พื้นที่
ราบ

พื้นที่ลาดเท/
ควนเขา

ดินร่วน/
ร่วนทราย

ดินร่วน
เหนียว

ปลูกแทน
ยาง

ปลูก
แทนที่

รกร้าง/ป่า

มีประวัติ
เป็นโรค

ราก

ไม่ขุด/
ไม่กำาจัด

ตอไม้เดิม

ขอทุนฯ
จาก

สกย.1

จังหวัด

ตารางที่ 5  สภาพพื้นที่ และประวัติการใช้พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

(ร้อยละของสวนยางที่สำารวจ)

กระบี่ 95.6  68.1 25.3 64.9 69.1 27 41.5 64.8

ภูเก็ต 72.2 26.7 39.3 50     

พังงา 82.6 13.9 54.1 42.9  83.5 14.4 68.9 62.7

ระนอง 36.8 63.2 48.4 23.5 72.3 24.8 45.1  97.5

ชุมพร 68.2 31.8 81.4 2.2 20.8 12  82.7  50.8

สุราษฎร์ฯ 80.3 18.5 83.5  31.9 48.7 43.3 37.6 80.8

นครศรีฯ 62.8 34.9 69.7 19.9 70.9

1สกย. หมายถึง กองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง

และมั่นคงของประเทศอย่างมหาศาล ดังน้ัน เพ่ือเป็น

การชะลอความสูญเสียและเพ่ือป้องกันไม่ให้มีความ

เสียหายมากข้ึนในอนาคต จึงจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง

มีมาตรการการป้องกันกำาจัดและปฏิบัติตามคำาแนะนำา

อย่างเข้มงวด ซึ่งการป้องกันกำาจัดโรครากให้ประสบ

ผลสำาเร็จ ต้องใช้วิธีการจัดการแบบผสมผสาน ทั้งการ

ปฏิบัติทางเขตกรรม การทำาความสะอาดแปลงปลูก การ

ใช้สารเคมีตั้งแต่การเตรียมพ้ืนที่ปลูกยางจนถึงระยะ

ที่ให้ผลผลิต(สถาบันวิจัยยาง, 2555) และต้องเอาใจใส่

และปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงขั้นตอน

การเตรียมพ้ืนที่แปลงปลูกเป็นข้ันตอนท่ีจำาเป็นอย่างย่ิง 

เพ่ือมิให้มีเชื้อราและแหล่งเชื้อปนเปื้อนอยู่ในแปลงปลูก 

หลังจากโค่นต้นยางหรือต้นไม้เดิมออกแล้ว ต้องกำาจัด

ตอไม้ รากไม้ และเศษไม้ออกจากแปลงให้มากที่สุด 

จากนั้น ต้องไถพลิกดินตากแดดอย่างน้อย 2-3 ครั้ง เพื่อ

กำาจัดเชื้อราท่ีอาจเจริญอยู่ในดินและในเศษไม้เล็กๆ

ที่ฝังอยู่ในดิน

 สำาหรับแปลงปลูกแทนที่แปลงยางเก่าเคยมีการ

ระบาดโรครากในพ้ืนที่มาก่อน ควรเตรียมพ้ืนท่ีตาม

คำาแนะนำาอย่างเคร่งครัด และอาจปลูกพืชไร่อายุสั้นใน

พ้ืนท่ีก่อนปลูกยาง 1-2 ปี เพ่ือกำาจัดวงจรการเจริญของ

เชื้อราโรครากท่ียังหลงเหลืออยู่ในเศษรากไม้ซึ่งฝังกลบ

ในดินให้หมดไป

 ในกรณีที่ปลูกต้นยางแล้ว ควรสำารวจต้นยาง

อย่างสมำ่าเสมอ เนื่องจากโรครากเป็นโรคท่ีเกิดกับระบบ

ราก การลุกลามแพร่กระจายไปตามราก ซึ่งจะเห็น

อาการโรคทางทรงพุ่มเมื่อโรครุนแรงแล้ว  หากพบต้นยาง

เป็นโรคควรถอนต้น ขุดรากไปเผาทำาลาย และใช้สาร

เคมีกับต้นข้างเคียงเพ่ือรักษาและป้องกันโรคลุกลาม 

สารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพเป็นสารเคมีกลุ่ม ไตรอะโซลส์

เช่น ไซโปรโคนาโซล โปรปิโคนาโซล ไตรอะดิมิฟอน  

ไมโคลบิวทานิล เป็นต้น 
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ภาคผนวกที่ 1
จำานวนแปลงยางที่อายุต่างๆซึ่งเป็นฐานของข้อมูลเฉลี่ยของเส้นแนวโน้มการสูญเสียต้นยางพาราเฉลี่ยในแต่ละจุด

ที่เป็นโรครากขาวตามอายุสวนยาง
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       "กำ�จัดแหล่งอ�ห�ร

                         ปรับลดเชื้อร�

                                       ยับยั้งรักษ�

                                               ใส่ใจพัฒน�

                                        สวนย�งพ้นภัย"

โรคร�กข�ว
มะเร็งร้�ยในสวนย�ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก 
สถาบันวิจัยยาง  การยางแห่งประเทศไทย



นพวรรณ  นิลสุวรรณ1 และ นริสา จันทร์เรือง2

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
2 ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

การคัดเลือกและผลิตผงเชื้อ Trichoderma spp. 
เพื่อควบคุมเชื้อรา Rigidoporus microporus 
สาเหตุโรครากขาวของยางพารา 

 โรครากขาวเป็นโรคทางรากท่ีสำาคัญท่ีสุดของ

ยางพารา เกิดจากเชื้อรา Rigidoporus microporus 

(Sw) Overeem ระบาดและสร้างความเสียหายทาง

เศรษฐกิจในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ศรีลังกา 

และในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก และแอฟริกา

กลาง (Guyot and Flori, 2002)  สำาหรับในประเทศไทย 

อุไร และ คณะ  (2553) รายงานผลการประเมินความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจในสวนยางที่เป็นโรครากขาว ในปี 

2551-2553 ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด

สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง จำานวน 382 สวน รวมเป็น

พ้ืนท่ี 4,474.3 ไร่ พบต้นยางเป็นโรครากขาว รากแดง 

รากนำ้าตาล รวมทั้งหมด 14,353 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 188.9 

ไร่ ในจำานวนนี้มีพ้ืนท่ีเป็นโรครากขาวถึง 151.7 ไร่ หรือ

ร้อยละ 3.4 ของพ้ืนท่ีสำารวจท้ังหมด ในขณะท่ีโรคราก

แดงและโรครากนำ้าตาล มีพ้ืนท่ีเป็นโรคไม่เกินร้อยละ 1 

ของพ้ืนท่ีสำารวจ การควบคุมโรครากขาวของยางพารา

นิยมใช้สารเคมี เช่น ไตรอะดิมิฟอน และ โปรปิโคนาโซล

เป็นต้น (อารมณ์ และคณะ,  2556 ) เป็นการเพิ่มต้นทุน

การผลิต และมีการตกค้างของสารพิษ ซึ่งเป็นผลเสียต่อ

เกษตรกรรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสภาพแวดล้อม ดังนั้น 

ในปัจจุบันจึงมีการศึกษาการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการ

ควบคุมโรค เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารกำาจัด

เชื้อรา โดย Jayasuriya and Thennakoon (2007) พบว่า

เชื้อรา Trichoderma harzianum สามารถยับย้ังการ

เจริญของเชื้อรา R. microporus ได้ดี และเช้ือที่เลี้ยง

สามารถเพ่ิมปริมาณได้ในรำาข้าว และมูลสัตว์ และ

สามารถควบคุมโรครากขาวในกล้ายางพาราได้ แต่ใน

การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในรูปเชื้อสดมักมีข้อจำากัดใน

การนำาไปใช้จริงในแปลงเกษตรกร ดังนั้น การวิจัยใน

ครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือก และเตรียมสูตรผลิต

ผงเชื้อรา Trichoderma spp. ในระดับเรือนทดลอง เพื่อ

ใช้เป็นต้นแบบในการควบคุมโรครากขาวของยางพารา

อันเป ็นประโยชน ์อย ่างย่ิงสำาหรับเกษตรกรผู ้ปลูก

ยางพารา

การรวบรวมและคัดเลือก
เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์

  จากการเก็บตัวอย่างดิน 50 ตัวอย่างบริเวณราก

ต้นปกติของยางพารา ทำาการแยกเชื้อราปฏิปักษ์ให้

บริสุทธิ์ด้วยวิธี Soil plate technique บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

Trichoderma Selective Media (TSM) เมื่อนำาเชื้อรา 

Trichoderma spp.จำานวน 548   ไอโซเลท  มาทดสอบ

ประสิทธิภาพการยับย้ังการเจริญของเส ้นใยเชื้อรา             

R. microporus พบว่า มีเพียง 7 ไอโซเลท ที่มีเปอร์เซ็นต์

การยับย้ังสูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และไอโซเลทท่ีมี

ประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้ดี

ที่สุดคือเชื้อรา Trichoderma spp. SK31 มีเปอร์เซ็นต์

การยับย้ังสูงสุดเท่ากับ 92.96 รองลงมาคือ Trichoder-

ma spp. TR7 เปอร์เซ็นต์การยับย้ังเท่ากับ 92.59 

(ตารางท่ี 1) เมื่อนำามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
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เปรียบเทียบกับคู่มือ Rifai (1969) พบว่า เชื้อรา Tricho-

derma  spp. SK31 ตรงกับ เชื้อรา T. harzianum และ

เชื้อรา  Trichoderma spp. TR7 ตรงกับเชื้อรา  T. 

koningii  

zianum SK31 และ T. koningii TR7 มีชีวิตรอดอยู่ได้ใน

ปริมาณ 5.3x106 และ 2.3x105 cfu/ผงเชื้อ 1 กรัม  ใน

ขณะที่สารพาภูไมท์ ไม่พบการมีชีวิตรอดของเชื้อรา 

Trichoderma spp. ท้ัง 2 ไอโซเลท เน่ืองจากเมื่อเก็บ

เป็นระยะเวลานาน ภูไมท์จะมีการจับตัวกันแน่น ทำาให้

ไม่มีความพรุนของสารพา ส่งผลให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่มี

ออกซิเจนเพียงพอเพื่อการมีชีวิตรอด (ตารางที่ 2 )

การทดสอบประสิทธิภาพผงเชื้อ 
Trichoderma spp.  ในการควบคุมโรค

รากขาวในระดับเรือนทดลอง
 ใช้เชื้อรา Trichoderma spp. จำานวน 2 ไอโซเลท 

คือ T. koningii TR7 และ T. harzianum SK31 ผสมกับ

สารพา  2 ชนิด คือ หินฟอสเฟส และทัลคัม จากนั้นจึงนำา

มารองก้นหลุม ปริมาณ 500 กรัม/1 ท่อบ่อ  และทำาการ

ปลูกเชื้อรา R. microporus  ลงในท่อบ่อซีเมนต์ * โดยใส่

ก้อนเชื้อเห็ดจำานวน 6 ก้อน/1ท่อบ่อ เป็นเวลา 3 เดือน 

หลังจากบ่มเชื้อเห็ดแล้วทุกๆ 2 เดือนจึงทำาการโรยผง 

เชื้อรา Trichoderma spp. บันทึกผลโดยการตรวจนับ

ปริมาณการมีชีวิตรอดของเชื้อรา Trichoderma spp.ทุก 

3 เดือน เป็นเวลา 15 เดือน 

 จากผลการทดสอบศักยภาพผลิตภัณฑ์ผงเชื้อ

Trichoderma spp.ในการควบคุมโรครากขาวในสภาพ

เรือนทดลองพบว่า ในระยะเวลา 15 เดือน พบกล้ายางใน

ชุดควบคุมยืนต้นตายทั้งสิ้น 30 ต้น และ หลังจากการรอง

ก้นหลุมนาน 3 เดือน ได้ทำาการโรยผงเชื้อรา Trichoder-

ma spp. ทั้ง 2 ไอโซเลท จำานวน 1 ครั้ง โดยใน

ส่วนของ T. harzianum SK31 ผสมหินฟอสเฟต ไม่พบ

การยืนต้นตายของกล้ายาง คิดเป็นดัชนีการเข้าทำาลาย

พบเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเชื้อมีชีวิตรอด 6.7x10 9 

c f u / ดิ น  1  ก รั ม  ใ น ข ณ ะ ที่  T .  k o n i n g i i  T R 7 

ผสมหินฟอสเฟต พบต้นกล้ายางตาย 8 ต้น คิดเป็นดัชนี

การเข้าทำาลาย 40.83 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเชื้อมีชีวิตรอด

ในดิน 2.6x107 cfu/ดิน 1 กรัม (ตารางที่ 3 )

 

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา R. microporus แต่ละไอโซเลท 
บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน  

ไอโซเลทของเชื้อรา 
Trichoderma spp. 

เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการ
เจริญของเชื้อสาเหตุโรค

 TR7 92.59 b  

 TR33 90.00 d  

 SK31 92.96 a  

 SK46 91.85 c  

 SK72 91.85 c  

 NAK89 91.85 c  

 SAT19 90.70 d  

 CV (%)     7.9 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี 
Duncan's Multiple Range Test  (DMRT)

การทดสอบประสิทธิภาพของสารพา และ
ตรวจสอบความมีชีวิตรอดของเชื้อรา 

Trichoderma spp. ในสารพาแต่ละชนิด
 จากผลการทดลองตรวจนับปริมาณเชื้อรา T. kon-

ingii  TR7 และ T. harzianum SK31  เมื่อผสมกับสารพา

จำานวน 4 ชนิด ได้แก่  โดโลไมท์ ทัลคัม ภูไมท์ และหิน

ฟอสเฟต หลังบ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง และเก็บรักษาผงเชื้อ 

Trichoderma spp. เป็นเวลา 120 วัน  โดยทุก 30 วัน 

ดำาเนินการตรวจสอบความมีชีวิตรอดของเชื้อรา Tricho-

derma spp. ทั้ง 2 ไอโซเลท พบว่า สารพาที่ช่วยให้เชื้อรา 

T. harzianum SK31 และ T. koningii TR7 มีชีวิตรอดอยู่

ได้ในปริมาณสูงท่ีสุดได้แก่ หินฟอสเฟต โดยยังคงมี

ปริมาณเชื้อถึง 2.7x109 และ 4.7x107 cfu/ผงเชื้อ 1 กรัม 

รองลงมาคือสารพาทัลคัม พบว่า ปริมาณเชื้อรา T. har-

*
 ท่อบ่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 ซม. สูง 60 ซม. ใน 1 ท่อบ่อ ปลูกต้น

  ยางจำานวน 10 ต้น ทำา 3 ซำ้า
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30 วัน

จำานวนต้นของเกณฑ์เข้าทำาลาย ดัชนีการเข้าทำาลาย1

(%)

60 วัน 90 วัน 120 วัน

TR7

ระดับ 02

TR7 TR7 TR7SK31

ระดับ 13 ระดับ 24 ระดับ 35 ระดับ 46

SK31 SK31 SK31
ชนิดสารพา

กรรมวิธี

ตารางที่ 2  ปริมาณการมีชีวิตรอดของเชื้อรา Trichoderma spp. (cfu/ผงเชื้อ 1 กรัม) ของทั้ง 2 ไอโซเลท 
(T. koningii  TR7  และ T.  harzianum SK31) เมื่อผสมกับสารพาชนิดต่างๆ โดยบ่มเชื้อ

ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 120 วัน

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพผงเชื้อ Trichoderma spp. ในการควบคุมโรครากขาวของยางพารา
ในสภาพเรือนทดลอง

โดโลไมท์ 3.7x10 11 8.5x10 15 2.6x10 8 5.6x10 13 7x10 7 3.8x10 10 2.2x103 4.4x10 4

ทัลคัม 5.8x10 17 3.4x10 16 3.6x10 14 2.6x10 14 6.5x10 10 6.4x10 11 2.3x105 5.3x10 6

ภูไมท์ 2. 7 x10 6 6.7 x10 7 4.7x10 3 2. 3 x10 5 0 0 0 0

หินฟอสเฟส 7.8x10 23 7.8x10 24 5.2x10 18 5.2x10 20 8.5x10 12 8.5x10 15 4.7x10 7 2.7x10 9

ชุดควบคุม (control) 0 0 0 0 30 100

TR7 +หินฟอสเฟต 9 9 4 0 8 40.83

SK 31+หินฟอสเฟต 24 6 0 0 0 5

R7+ทัลคัม 6 14 6 0 4 35.0

SK31+ทัลคัม 4 11 9 2 4 42.5

หมายเหตุ : cfu ย่อมาจาก cell for unit

1 ดัชนีการเข้าทำาลาย    = x
ผลรวมของการเกิดโรคแต่ละระดับ 100

จำานวนต้นยางทั้งหมด ระดับการเกิดโรคสูงสุด

2,3,4,5,6 หมายถึงต้นกล้ายางตาย 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ

สรุปและการนำาไปใช้ประโยชน์
 จากการเก็บตัวอย่าง 50 ตัวอย่างบริเวณรากต้น

ปกติของยางพารา ทำาการแยกเชื้อราปฏิปักษ์ให้บริสุทธ์ิ

ด้วยวิธี Soil plate technique บนอาหารเลี้ยงเชื้อ

TSM สามารถแยกเชื้อรา Trichoderma spp.จำานวน

ทั้งสิ้น 548 ไอโซเลท จากน้ันนำามาทดสอบเปอร์เซ็นต์

การยับยั้งด้วยวิธี  Dual culture assay พบว่า T.harzia-

num Sk 31 มีการยับยั้งสูงสุด 92.96 เปอร์เซ็นต์ รองลง

มาคือ T.koningii TR7  92.59 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำามาผลิต

ผงเชื้อโดยนำาเชื้อรา Trichoderma spp. มาผสมกับสาร

พา โดยทำาการทดสอบชนิดของสารพา จำานวน 4 ชนิด 

ได้แก่ โดโลไมท์ ทัลคัม ภูไมท์ และหินฟอสเฟต พบว่า 

เมื่อทำาการตรวจนับปริมาณการมีชีวิตรอดเชื้อรา Tricho-

derma spp. หลังเก็บผงเชื้อ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะ

เวลา 120 วัน พบว่าสารพาที่ช่วยให้เชื้อรา T. harzianum 

SK31 และ  T. koningii TR7 มีชีวิตรอดอยู่ได้ในปริมาณ
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ภาพที่ 1		ลักษณะการเข้าท�าลายของเชื้อรา	R.	microporus	ที่รากของต้น

กล้ายางในชุดควบคุม	และรากปกติของต้นกล้ายางจากการรองก้นหลุม

ด้วยหินฟอสเฟตที่มีเชื้อรา	Trichoderma	spp.

ภาพท่ี 2	 ลักษณะสารพาหินฟอสเฟต	ผสมสารแขวนสปอร์ของเชื้อรา	

T.	harzianum	SK	31

สูงท่ีสุดได้แก่ หินฟอสเฟต โดยยังคงมีปริมาณเชื้อถึง 

2 .7x109 และ 4.7x107 c fu/ผงเชื้ อ  1  กรัม  รอง

ลงมาคือสารพาทัลคัม  พบว่าปริมาณเชื้อรา  T. harzia-

num SK31 และ T. koningii TR7 มีชีวิตรอดอยู่ได้ใน

ปริมาณ 5.3x106 และ 2.3x105 cfu/ผงเชื้อ 1 กรัม ตาม

ลำาดับ 

  สำาหรับการทดสอบประสิทธิภาพผงเชื้อ Tricho-

derma spp.ในการควบคุมโรครากขาว ในระดับเรือน

ทดลอง พบว่าในระยะเวลา 15 เดือน พบกล้ายางในชุด

ควบคุมยืนต้นตายทั้งสิ้น 30 ต้น และ เมื่อเปรียบเทียบกับ 

หลังจากการรองก้นด้วยเชื้อรา T. harzianum SK31 

ผสมหินฟอสเฟต ไม่พบการยืนต้นตายของกล้ายาง คิด

เป็นดัชนีการเข้าทำาลายพบเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ

เชื้อมีชีวิตรอด 6.7x10 9 cfu/ดิน 1 กรัม ในขณะที่ 

T. koningii TR7 ผสมหินฟอสเฟต พบต้นกล้ายางตาย 

8 ต้น คิดเป็นดัชนีการเข้าทำาลาย 40.83 เปอร์เซ็นต์ 

ปริมาณเชื้อมีชีวิตรอดในดิน  2.6x10 7 cfu/ดิน 1 กรัม

   การศึกษาครั้งน้ีสามารถใช้เป็นต้นแบบในการ

ผลิตภัณฑ์ผงเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการลดปริมาณเช้ือ

ราสาเหตุโรครากขาวท่ีมีการตกค้างในแปลงปลูกรอบที่

หน่ึง  และมีส่วนช่วยส่งเสริมในการเพ่ิมจุลินทรีย์ที่มี

ประโยชน์ให้แก่พ้ืนท่ีทำาการเพาะปลูกยางพาราในรอบ

ถัดไป

คำาขอบคุณ
            งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุน งบพิเศษ

ค้นคว้ายาง สถาบันวิจัยยาง ประจำาปีงบประมาณ 2554  

และขอขอบคุณผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสงขลา สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

จังหวัดสงขลา พนักงาน และเจ้าหน้าท่ี ประจำาอาคาร

ปฏิบัติการอารักขาพืช ในการสำารวจภาคสนาม สนับ

สนุนอุปกรณ์ และการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา 

เอกสารอ้างอิง
จิระเดช แจ่มสว่าง และ วรรณวิไล อินทนู. 2534. การ

 ผลิตและการทดสอบคุณภาพของผงเชื้ อรา 

 Trichoderma harzianum.	 วารสารเกษตรศาสตร์	

	 (วิทย.)	25: 169:176.
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 ตามที่สมาคมยางพาราไทยได้ทำาหนังสือถึงอธิบดี

กรมวิชาการเกษตรเมื่อต้นเดือนกันยายน 2558 เหตุท่ี

โรงงานยางรายใหญ่ของโลก สั่งเลิกออเดอร์ยางอีสานใน

ไทยเนื่องการที่มีผู ้ประกอบการจำาหน่ายสารจับตัวยาง

ชนิดกรดซัลฟิวริกในการผลิตยางก้อนถ้วย ส่งผลให้

ปริมาณซัลเฟตตกค้างในยางสูงจนกลายเป็นปัญหาใหม่

ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมยางในภาคอีสาน นอกจากนี้ 

การใช้กรดดังกล่าวยังก่อมลพิษต่อสุขภาพของแรงงาน

ตามสวนยางและสถานที่รับซื้อ รวมถึงปัญหานำ้ายาง

เหม็นไหลลงตามถนนจนสร้างความเดือดร้อนต่อผู้ใช้รถ

ใช้ถนนและชุมชนนั้น

 จากการศึกษาสารจับตัวยางท่ีมีจำาหน่ายทางภาค

อีสานพบว่า ส่วนใหญ่มักเป็นสารปลอมปน ทั้งที่อยู่ในรูป

สารละลายและที่เป็นผง สารเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพของยางก้อนถ้วยที่นำาไปผลิตเป็นยางแท่งแทบ

ทั้งสิ้น โดยพบว่า สารจับตัวที่จำาหน่ายในรูปสารละลาย

มักจะอ้างชื่อต่างๆ นานา เช่น กรดออร์แกนิค กรดชีวภาพ 

กรดอินทรีย์  และกรดยี่ห้อต่างๆ มากมายทำาให้เกษตรกร

หลงเชื่อถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม และ

สารจับตัวตามท่ีอ้างมักมีส่วนผสมของกรดซัลฟิวริก 

นอกจากนี้  ยังพบองค์ประกอบของเกลือแคลเซียม 

แมกนีเซียม และโซเดียมอีกด้วย ส่งผลให้ยางมีความ

ยืดหยุ่นตำ่าลง ปริมาณความชื้นมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน

ที่ระบุ หากสารจับตัวยางชนิดที่เป็นผงจะอยู่ในรูปเกลือ

แคลเซียมคลอไรด์ จะส่งผลให้ยางมีความยืดหยุ่นตำ่าลง

อย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังทำาให้ค่าความหนืดสูงขึ้น ยิ่งนำาสาร

ปลอมปนต่างๆ เหล่าน้ีไปผลิตเป็นยางแผ่นดิบจะเห็นผล

ชัดเจนข้ึนคือ ยางจะย้วยและอ่อนตัว ไม่สามารถจัดเป็น

ยางแผ่นดิบคุณภาพดีได้ 

ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล
ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

หยุดการใช้กรดซัลฟิวริกในการจับตัวยาง

 ในช่วงสมัย 20 - 30 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรทางภาค

ใต้ส่วนใหญ่นิยมใช้กรดซัลฟิวริกในการทำายางแผ่น

เน่ืองจากหาซื้อได้ง ่าย  มีราคาถูกกว่ากรดฟอร์มิค

ประมาณเท่าตัว แต่ผลกระทบของกรดซัลฟิวริกในการ

ทำายางแผ่นยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับการทำายางก้อน

ถ้วย เนื่องจากขั้นตอนการทำาแผ่นเมื่อผสมนำ้ายางกับนำ้า

เจือจางให้มีความเข้มข้นของเนื้อยางในระดับที่เหมาะสม

แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเติมนำ้ากรดเพ่ือให้ยางจับตัว 

หากปริมาณนำ้ากรดมีมากเกินพอที่จะทำาปฏิกิริยากับนำ้า

ยางได้ นำ้ากรดเหล่าน้ีจะออกมาอยู่ในส่วนของนำ้าเซรั่ม 

นอกจากน้ี ในข้ันตอนการรีดแผ่น นำ้ากรดส่วนหนึ่งจะถูก

ซะล้างออกไป หลังจากรีดแผ่นแล้วจะผ่านขั้นตอนการ

ล้างนำ้าอีกครั้งหน่ึง กรดที่ตกค้างในแผ่นจึงเหลืออยู่ใน

ปริมาณท่ีน้อยมาก ยกเว้นกรณีท่ีเกษตรกรใช้กรดใน

อัตรามากกว่าคำาแนะนำา จะส่งผลให้แผ่นยางเหนียว มีสี

คลำ้าจากเกลือซัลเฟตที่ตกค้าง แต่การผลิตยางก้อนถ้วย

กรดที่ใช้เป็นสารจับตัวถ้าไม่ใช่กรดอินทรีย์ที่เป็นกรดอ่อน

อย่างเช่นกรดฟอร์มิคแล้ว จะสามารถตกค้างอยู่ในก้อน

ยางได้  โดยเฉพาะหากมีการใช้กรดแก่หรือกรดอนินทรีย์ 

จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพยาง เครื่องจักร ผู้ที่สัมผัส

โดยตรง และต่อระบบบำาบัดนำ้าเสีย ย่ิงในปัจจุบันพบว่า 

มีผู้ประกอบการจำาหน่ายกรดซัลฟิวริกหลายราย ได้นำา

กรดซัลฟิวริกบริสุทธ์ิทำาการเจือจางให้มีความเข้มข้นลด

ลงกว่าเดิมถึง 10 เท่า แล้วผสมสีต่างๆ เช ่น สีดำา 

สีเหลืองเข้ม สีเหลืองอ่อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใส่ผง

แคลเซียมคลอไรด์ผสมลงในนำ้ากรดอีกด้วยเพ่ือให้ยาง

จับตัวได้เร็วขึ้นโดยไม่คำานึงถึงผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์

ยาง ซึ่งเดิมแคลเซียมคลอไรด์ได้มีการทดลองใช้ใน

ประเทศมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ. 2519 (Harris and Chang, 
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1979) เป็นสารจับตัวยางเร็ว ร่วมด้วยกับสารเคมีชนิดอื่น

ในการผลิตยางแผ่น ให้จับตัวยางบนสายพาน สามารถ

รีดแผ่นได้ในเวลาเพียง 2 นาที แต่ยางแผ่นท่ีผลิตได้เนื้อ

ยางแข็งกระด้าง ความยืดหยุ่นตำ่า สียางคลำ้า แผ่นยาง

เหนียว ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมากนัก ประเทศ

มาเลเซียจึงได้ยกเลิกการใช้แคลเซียมคลอไรด์ดังกล่าว 

แต่พบว่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการจำาหน่าย

แคลเซียมคลอไรด์เป็นสารจับตัวแพร่หลายทางภาค

อีสาน ย่ิงกลับทำาให้คุณภาพยางก้อนถ้วยตำ่าลง ยางขาด

ความยืดหยุ ่น ความแข็งเพ่ิมขึ้น ส ่งผลเสียหายต่อ

ผลิตภัณฑ์ยางในภาพรวม (ปรีดิ์เปรม, 2555 ก) ในขณะ

เดียวกันเมื่อผลผลิตยางพาราทางภาคตะวันออกเฉียง

เหนือมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำาให้มีผู้วิจัยจาก

สถาบันการศึกษาบางแห่งมีการศึกษาและแนะนำาให้ใช้

นำ้าหมักชีวภาพหรือนำ้าส้มควันไม้เพ่ือเป็นสารจับตัว

เนื่องจากมีกรดอะซีติกเป็นองค์ประกอบและมีสาร

ป้องกันเชื้อรา โดยไม่ได้ศึกษาสมบัติเชิงลึกของการนำา

ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และยิ่งเป็นการให้เกษตรกร

เข้าใจว่าเป็นสารอินทรีย์ปลอดภัยต่อผู ้ใช้ ซึ่งเรื่องดัง

กล่าว ปรีดิ์เปรม (2554 ; 2555 ข) ได้ศึกษาพบว่า หาก

ผสมนำ้าส้มควันไม้ในอัตราที่สูงข้ึนจะทำาให้ยางมีความ

สกปรกเพ่ิมข้ึน ปริมาณความชื้นมากขึ้นแล้วยังทำาให้

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับกรดฟอร์มิก นอกจากนี้ 

หากสภาพอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์เกินกว่า 42% จะพบ

เชื้อราบนยางแผ่น แสดงว่านำ้าส้มควันไม้ไม่สามารถ

ยับย้ังการเกิดเชื้อราบนแผ่นยางได้โดยตรง นอกจากน้ี 

ยังพบว่า ยางก้อนถ้วยที่จับตัวด้วยนำ้าหมักชีวภาพจะมี

ปริมาณสิ่งสกปรกสูงกว่ายางก้อนที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิ

ค ส่วนค่าความอ่อนตัวมีค่าท่ีไม่แตกต่างกัน แต่ปริมาณ

สิ่งระเหย ปริมาณเถ้า และปริมาณไนโตรเจน จะมีค่าที่

สูงกว่ายางท่ีจับตัวด้วยกรดฟอร์มิก แสดงว่ายางจะมี

ความชื้นหลงเหลือในปริมาณที่มากกว่า เน่ืองจากมี

นำ้าตาลเป็นองค์ประกอบ และมีสารอนินทรีย์ในปริมาณ

ที่มากกว่าด้วยเช่นกัน  

 ภัยมืดของสารจับตัวยางท่ีจำาหน่ายในท้องตลาด

อีกชนิดหน่ึงคือกรดออร์แกนิคตามท่ีอ้างถึงย่ีห้อหน่ึงระบุ

ว่า "สามารถใช้แทนกรดนำ้าส้มได้เป็นอย่างดี มีราคาถูก

กว่า ปลอดภัยกว่า นำ้ายางสามารถจับตัวแข็งตัวไวกว่า 

ก้อนยางสีสวย ไม่ติดก้นถ้วย ไม่มีกลิ่นของสารระเหยที่

รุนแรงกับจมูก ไม่แสบคันเมื่อสัมผัส ข้ียางไม่มีกลิ่น

เหม็น"  จากท่ีปรีดิ์เปรม (2558 ก) ศึกษาพบว่า มีองค์

ประกอบของกรดซัลฟ ิวริกเป ็นหลัก นอกจากนี้ ยัง

ประกอบด้วยกรดอะซีติกในปริมาณเล็กน้อย และกรด

ฟอร์มิกในปริมาณท่ีน้อยมาก และเมื่อทดลองใช้กรด

ออร์แกนิคตามท่ีอ้างเปรียบเทียบกับการใช้กรดฟอร์มิก

เกรดทางการค้าพบว่า สมบัติทางกายภาพของยางแผ่นที่

ใช ้กรดออร ์แกนิค น้ีมีสมบัติทางกายภาพตำ่ ากว ่า

มาตรฐานยางแท่ง STR20 โดยเฉพาะค่าความอ่อนตัว

เริ่มแรก (Po) ตำ่ากว่าการใช้กรดฟอร์มิกประมาณ 8 หน่วย 

มีค่าความหนืดตำ่ากว่าประมาณ 10 หน่วย และมีปริมาณ

ความชื้นที่เกินกว่ามาตรฐานที่ระบุในมาตรฐานยางแท่ง 

STR นอกจากน้ี ยังไม่มีความสามารถในการดึงปริมาณ

แคลเซียมออกจากเนื้อยางทั้งๆ กรดออร์แกนิคตามที่อ้าง

พบว่ามีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นสาเหตุให้ยาง

เกิดการเสื่อมสภาพเร็วข้ึนกว่าปกติ และสีของยางก้อน

ถ้วยยังคงขาวขุ่นทั้งๆ ที่ตั้งท้ิงไว้นานนับเดือน นอกจากน้ี 

ยางแผ่นดิบที่ใช้กรดออร์แกนิคชนิดนี้ในการจับตัวยาง 

เน้ือยางไม่แข็งแรง ส่งผลให้แผ่นยางเกิดการย้อยตัว ซึ่ง

สรุปได้ว่าไม่แนะนำาให้ใช้กรดออร์แกนิคตามท่ีอ้างในการ

ผลิตยางดิบทุกประเภท รวมทั้งสารอื่นๆ ท่ีมักพบทั้งใน

รูปสารละลายและที่เป็นผง ซึ่งมักจะส่งผลต่อการนำา

ยางก้อนถ้วยไปผลิตเป็นยางแท่ง โดยเฉพาะสารซัลเฟต

ที่ตกค้างก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกระบวนการผลิต ทำาให้

เครื่องจักรสึกกร่อนเร็วขึ้น ส่วนนำ้าเสียที่เกิดข้ึนมีสีคลำ้า

ยากต่อการบำาบัด และส่งกลิ่นเหม็น กระทบต่อส่ิง

แวดล้อม และผลิตภัณฑ์จากยางแห้งท่ีทำาให้เกิดการ

เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น 

 สถาบันวิจัยยางได้จัดทำาคำาแนะนำาการผลิตยาง

แผ่นดิบคุณภาพดีและยางก้อนถ้วยคุณภาพดีด้วยการ

ใช้สารจับตัวยางคือกรดฟอร์มิค หรือที่เรียกกรดมด 

เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่าย มีสูตรโครงสร้าง

ทางเคมีขนาดเล็กคือ HCOOH มีคาร์บอนเพียงตัวเดียว 

จึงนับว่าเป็นกรดอ่อนท่ีมีความแรงของกรดไม่มากนัก

เมื่อเปรียบเทียบกับกรดชนิดอื่น ในทางการค้ามีความ

เข้มข้น 94% หรือ 90% ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต (ปรีดิ์เปรม, 

2558 ข) ซึ่งกรดฟอร์มิกนับว่าเป็นกรดอินทรีย์ชนิดหน่ึงท่ี
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จับตัวเนื้อยางได้อย่างสมบูรณ์ อีกท้ังไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและไม่ตกค้างในยาง มีความปลอดภัยค่อน

ข้างสูง ซึ่งในวงการอุตสาหกรรมยางพารา กรดฟอร์มิก

เป็นสารจับตัวที่นิยมใช้ในการผลิตยางแผ่นดิบ ยางก้อน

ถ้วย และยางแท่ง STR 5L เน่ืองจากทำาให้สีของยางท่ี

แห้งแล้วเหลืองสวย ไม่คลำ้า ยางแห้งเร็ว  ไม่เหนียว

เหนอะหนะ เนื้อยางยืดหยุ่นดี และในปัจจุบันพบว่ามีผู้

วิจัยหลายรายได้พยายามศึกษาวิจัยสารจับตัวยางท่ี

ทดแทนกรดฟอร์มิกและกรดซัลฟิวริกใช้จับตัวยางและ

หางนำ้ายาง ซึ่งพบว่าต้นทุนการผลิตยังสูงมากจึงไม่คุ้ม

ทุนในการผลิตระดับอุตสาหกรรม

 แต่ยังพบเกษตรกรรายย่อยยังคงใช้กรดซัลฟิวริก 

หรือท่ีเรียกกรดกำามะถัน ซึ่งมีสูตรโครงสร้างทางเคมีคือ 

H
2
SO

4
 ในการทำายางแผ่น ซึ่งกรดชนิดนี้เป็นกรดแก่ 

ค่อนข้างอันตราย มีกลิ่นเหม็นแสบจมูก หากจะใช้ใน

การทำายางก้อนถ้วยจะส่งผลกระทบต่อหน้ายาง เกิดสีดำา

คลำ้า เพราะไอของกรดมีเกลือซัลเฟตจะเปลี่ยนสภาพเป็น

ซัลไฟด์ที่มีสีคลำ้า และยังพบว่าเกษตรกรมักใช้ในอัตรา

ที่มากกว่ากำาหนดซึ่งส่งผลให้แผ่นยางมีสีคลำ้า เกิดฟอง

อากาศ แผ่นยางเหนียว แห้งช้า เน้ือแข็งกระด้าง  โดย

เฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเกษตรกรนำายางไปตากแดด ย่ิงทำาให้

ยางเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น จัดเป็นยางคุณภาพคละ ซึ่งขาย

ได้ราคาตำ่ากว่ายางคุณภาพดีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.20 บาท 

ในท้องตลาดมักพบสารละลายกรดซัลฟิวริกที่เจือจาง

แล้วเข้มข้น 5 - 10% พร้อมใช้ บรรจุในขวดขนาด 

750 ซีซี ราคาจำาหน่ายขวดละ 15 - 20 บาท หากจะ

เปรียบเทียบกับกรดฟอร์มิกเกรดทางการค้าแล้วพบว่ามี

ราคาสูงกว่าถึง 5 เท่าเลยทีเดียว

 ส ่วนกรดอะซีติก หรือที่ เรียกกรดนำ้าส ้ม สูตร

โครงสร้างทางเคมีคือ CH
3
COOH สามารถจับตัวยางได้

เช่นกัน แต่กรดชนิดนี้เป็นกรดอ่อนกว่ากรดฟอร์มิกมาก 

มีกล่ินฉุน กรดอะซีติกทางการค้า ความเข้มข้น 99.85% 

แกลลอนขนาด 30 กิโลกรัม ราคา 900 บาท ส่วนกรด

ฟอร์มิก ความเข้มข้น 94% แกลลอนขนาด 35 กิโลกรัม 

ราคา 1,300 บาท แต่ในการทำาแผ่นต้องใช้ปริมาตรของ

กรดอะซีติกมากกว่าฟอร์มิกถึง 3 เท่า จึงทำาให้ต้นทุน

การผลิตสูงกว่า และในการจับตัวยางยังต้องใช้ระยะ

เวลาการจับตัวนานกว่าปกติประมาณ 4 เท่า ซึ่งหาก

เกษตรกรจะใช้ระยะเวลาในการจับตัวเท่ากับท่ีเคยใช้

กรดฟอร์มิกจับตัวยางแล้วเนื้อยางจะจับตัวไม่สมบูรณ์ 

นำ้าเซรั่มยังคงขาวขุ่นจะได้เน้ือยางอ่อน ส่วนสีของแผ่น

จะมีสีเหลืองใสเช่นเดียวกับฟอร์มิก แต่นำ้าเสียที่เกิดจาก

การใช้กรดอะซีติกมีกลิ่นเหม็นฉุนจากกรดนำ้าส้มที่ยัง

คงตกค้างอยู่  

 สำาหรับวิธีการตรวจสอบสารจับตัวยางว่าเป็นสาร

เคมีชนิดใด มีองค์ประกอบทางเคมีอะไรบ้าง มีระดับ

ความเข้มข้นเท่าไร ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง 

ซึ่งมีราคาแพง และใช้เวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนาน 

ปัจจุบันโรงงานยางแท่งบางแห่งได้ซื้ออุปกรณ์ในการ

ตรวจสอบหาปริมาณซัลเฟตอย่างง่ายจากต่างประเทศ

ซึ่งยังคงมีราคาค่อนข้างแพงเช่นกัน สามารถตรวจสอบ

ปริมาณซัลเฟตได้ในนำ้าเซรั่ม แต่เป็นปริมาณแบบหยาบ 

ทำาให้โรงงานยางแท่งต้องเพ่ิมต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบปริมาณซัลเฟตที่

ตกค้างในยางท่ีแห้ง แล้วคำานวณหาปริมาณซัลเฟอร์ที่

ตกค้างได้ แต่มีการตั้งข้อสังเกตในการศึกษาลักษณะ

ยางก้อนถ้วยได้บ้างซึ่งจะสังเกตได้ง่ายในยางก้อนถ้วย

สดอายุ 1 - 3 วัน เท่าน้ัน โดยใช้มือหรือเท้าสัมผัส ยาง

ก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิกจับตัว ยางเน้ือยางจะแน่น เมื่อ

กดลงจะยืดหยุ ่นดี หากใช้กรดซัลฟิวริก หรือเกลือ

แคลเซียมคลอไรด์จับตัว เนื้อยางจะแข็งกระด้าง และ

หากตั้งก้อนยางท้ิงไว้นานกว่า 10 วันขึ้นไป สีของยาง

ก้อนถ้วยที่ใช้กรดซัลฟิวริก หรือแคลเซียมคลอไรด์จะมี

สีดำาคลำ้ากว่า  

 ดังนั้น หากเกษตรกรต้องการซื้อสารจับตัวยาง จะ

ต้องศึกษาองค์ประกอบของสารเคมี และความเข้มข้น

ท่ีระบุข้างขวดเท่าน้ัน แต่หากไม่แน่ใจก็ไม่ควรใช้ และ

จากการที่ใช้สารจับตัวยางชนิดที่ไม่เหมาะสมจะส่งผล

กระทบต่อการนำายางก้อนถ้วยไปแปรรูปยางแท่งและ

ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภัณฑ์ยางยาน

พาหนะที่มีปริมาณการใช้จากยางแห้งมากที่สุด และ

ควรรณรงค์มาใช้กรดฟอร์มิกซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่ามีสาร

จับตัวยางท่ีมีราคาถูกกว่าและคุณภาพดีกว่า นอกจากนี้

ควรนึกถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีข้ึนชื่อว่าเป็น
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ภาคผนวกที่ 1
สรุปผลของการใช้กรดแต่ละชนิดในการจับตัวยาง

ผลต่อคุณภาพยาง
- เป็นกรดอินทรีย์ กรดอ่อน สลาย
ตัวง่าย ไม่ตกค้างในยาง มีความ
ปลอดภัยค่อนข้างสูง
- จับตัวเนื้อยางได้สมบูรณ์ นาน 45 
นาที
- สขีองยางทีแ่ห้ง เหลอืงสวย ไม่คลำา้ 
แห้งเร็ว 
- เนื้อยางแน่น ยืดหยุ่นดี
- สมบัติทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์

ผลต่อเกษตรกร
- ไม่ส ่งผลกระทบต่อมนุษย์และ
สัตว์

ผลต่ออุตสาหกรรมการผลิต
- ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การผลิต

ผลต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ราคา
- ความเข้มข้น 94% แกลลอน 35 
กิโลกรัม ราคา 1,300 บาท

ผลต่อคุณภาพยาง
- เป ็นกรดอนินทรีย ์  กรดแก่ ทำา
ปฎิกิริยารุนแรงกับนำ้า สลายตัวยาก 
มีปริมาณซัลเฟตตกค้างในยาง ส่ง
ผลให้ยางเสื่อมสภาพเร็ว
- ใช้เวลาการจับตัวสมบูรณ์นาน 1 
ชั่วโมง
- สีของยางท่ีแห้งแล้วคลำ้า เหนียว 
เกิดฟองอากาศ
- เน้ือยางแข็งกระด้าง ความยืด
หยุ่นตำ่า
- มีค่าความหนีดตำ่า ปริมาณความ
ชื้นเกินกว่ามาตรฐาน

ผลต่อเกษตรกร
- ค่อนข้างอันตราย มีกลิ่นเหม็น
แสบจมูก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของแรงงาน

ผลต่ออุตสาหกรรมการผลิต
- ส่งผลกระทบต่อเครื่องจักร สึก
กร่อนเร็วขึ้น

ผลต่อสิ่งแวดล้อม
- นำ้ า เสียมีสีดำาคลำ้ าจากตะกอน
ซัลไฟด์
- ผลกระทบต่อหน้ายางมีสีคลำ้า

ราคา
- มักจำาหน่ายสำาเร็จรูปพร้อมใช้
ความเข้มข้น 5-10% ขนาด 750 ซีซี 
ราคา 15 - 20 บาท
- ขายได้ในราคายางคละ ตำ่ากว่า
ราคายางคุณภาพดี กิโลกรัมละ 
1.20 บาท

ผลต่อคุณภาพยาง
- เป็นกรดอินทรีย์ กรดอ่อนกว่ากรด
ฟอร์มิก การทำาแผ่นต้องใช้ปริมาณ
มากกว่ากรดฟอร์มิก 3 เท่า ทำาให้
ต้นทุนสูงกว่า
- ใช้เวลาในการจับตัวนานกว่ากรด
ฟอร์มิก 4 เท่า
- สีแผ่นยางที่แห้งแล้ว จะมีสีเหลือง
ใส
- เนื้อยางยืดหยุ่นดี
- สมบัติทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์

ผลต่อเกษตรกร
- มีกลิ่นเหม็นฉุน

ผลต่ออุตสาหกรรมการผลิต
- ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การผลิต

ผลต่อสิ่งแวดล้อม
- นำ้าเสียมีกลิ่นเหม็นฉุน

ราคา 
- ความเข้มข้น 99.85% แกลลอน 
30 กิโลกรัม ราคา 900 บาท

กรดฟอร์มิก

(สถาบันวิจัยยางแนะนำา)
กรดซัลฟิวริก กรดอะซิติก
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1. โรงงานผู้ผลิตยางล้อไม่รับซื้อ
2. ได้ยางคุณภาพตำ่า
3. ทำาให้เครื่องจักรเสียหาย
4. หน้ากรีดยางเสียหาย
5. อันตรายต่อสุขภาพ
6. สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลได้ที่
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
โทร. 0-2940-6653, 0-2579-1576

1. เป็นที่ต้องการของโรงงาน
2. ได้ยางคุณภาพดี
3. ไม่ทำาให้เครื่องจักรเสียหาย
4. ไม่ส่งผลกระทบต่อหน้ากรีดยาง
5. ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
6. ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

✘ ✔

ใช้กรดซัลฟิวริกในการท�ายางก้อนถ้วย

ซัลฟิวริก ฟอร์มิก



กฤษดา  สังข์สิงห์1 และ นิภาภรณ์  ชูสีนวน2 

1 ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี   สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร

ผลการศึกษาเทคโนโลยีสำาหรับการปลูก
ยางพาราเพื่อเนื้อไม้ ในช่วง 7 ปี หลังจากปลูก

 จากสถานการณ์ราคายางพาราที่เคยสูงสุดในปี 

พ.ศ. 2554 ยางแผ่นดิบมีราคาเฉลี่ยท่ี 132 บาทต่อ

กิโลกรัม หลังจากนั้นราคาก็ลดลงอย่างต่อเน่ือง คือใน

ปี พ.ศ. 2555, 2556, 2557 และ 2558 มีราคาเฉลี่ย 

94, 77, 58 และ 49 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำาดับ ผลจาก

ราคายางที่ตกตำ่าทำาให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับ

ความเดือดร้อน นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องกับยางพาราทุกภาคส่วนจึงพยายามท่ีจะ

รณรงค์ให้มีการลดต้นทุนในส่วนของการผลิต และ

ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมรายได้ในสวนยาง ซึ่งการ

เสริมรายได้ในสวนยาง ทำาได้ตั้งแต่การปลูกพืชแซมยาง

ในระยะยางอ่อน การปลูกพืชยืนต้นร่วมกับยาง หรือแม้

กระทั่งการเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง แต่ทั้งนี้สิ่งสำาคัญท่ีต้อง

คำานึงถึงคือความต้องการของตลาด ต้นทุนในการผลิต 

และความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการในการเลือกพืชหรือ

สัตว์แต่ละชนิดที่จะนำามาผลิตในพื้นที่ปลูกยางพารา

 การปลูกยางในระยะ ถ่ีกว ่ าคำ าแนะนำาปกติ 

(ระยะปลูกที่แนะนำาตามปกติสำาหรับการปลูกยางเพื่อ

วัตถุประสงค์ต้องการนำ้ายางเป็นหลักคือระยะปลูก 2.5 × 

8 หรือ 3 × 7 เมตร) เพื่อต้องการมวลชีวภาพจากเนื้อไม้

ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเป็นไปได้และน่าสนใจใน

การสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่สวนยาง เหตุผลคือ

ความต้องการของตลาดในด้านไม้ยางพาราก็ยังคงมีอยู่ 

เพราะโรงงานไม้ยางพาราได้ตั้งกระจายตามพ้ืนท่ีปลูก

ยางอยู่แล้ว ด้านต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของ

กล้ายางพาราท่ีต้องใช้จำานวนมากขึ้นก็ไม่น่ามีปัญหา

เพราะในปัจจุบันกล้ายางมีราคาไม่แพงและเหลืออยู่ใน

แปลงขยายพันธุ์ยางเพ่ือการค้าเป็นจำานวนมาก จึงน่าจะ

เป็นแนวทางหนึ่งในการตัดสินใจของเกษตรกรในการ

ปลูกยางพาราเพ่ือเน้นปริมาณเนื้อไม้เป็นหลักโดยมีการ

ตัดสางไม้ขายตั้งแต่ในระยะก่อนเปิดกรีดด้วย  

 มวลชีวภาพจากไม้ยังมีความต้องการมากใน

หลายๆ อุตสาหกรรม ไม้ยางพาราถือว่าเป็นไม้ท่ีได้จาก

การปลูก จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green product) 

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีหรือคำาแนะนำาต่างๆ สำาหรับ

การปลูกยางหรือการดูแลรักษาสวนยาง เช่น ระยะปลูก 

การใส่ปุ ๋ย ยังคงอิงฐานข้อมูลมาจากการปลูกเพ่ือ

วัตถุประสงค์ท่ีต้องการนำ้ายางเป็นหลัก ยังไม่มีการวิจัย

เทคโนโลยีการปลูกยางเพ่ือเน ้นเนื้อไม ้โดยเฉพาะ 

โครงการนี้จึงได้ศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีสำาหรับ

การปลูกยางเพ่ือต้องการเน้ือไม้เป็นวัตถุประสงค์หลัก 

และได้เลือกศึกษาในยางพันธุ์ใหม่ๆ ตามคำาแนะนำาของ

สถาบันวิจัยยาง

 

รายละเอียดของโครงการ
 โครงการนี้ดำาเนินการทดลองท่ีศูนย ์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 

ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2557 โดยวางแผนการทดลอง

แบบ Split-plot จำานวน 3 ซำ้า 3 ปัจจัย โดยจัดปัจจัย

หลักแบบ Randomized complete block (RCB) และ

จัดปัจจัยรองซึ่งมี 2 ปัจจัย แบบ Factorial ปัจจัยหลัก

คือ  ความหนาแน ่นของจำ านวนต ้นปลูกต ่อ พ้ืน ท่ี 

(Planting density, D) มี 3 ระดับ ได้แก่ D1 = 178 ต้น

ต่อไร่ (ระยะปลูก 3 × 3 เมตร), D2 = 133 ต้นต่อไร่ 
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(ระยะปลูก 3 × 4 เมตร) และ D3 = 100 ต้นต่อไร่ (ระยะ

ปลูก 4 × 4 เมตร) ป ัจจัยรองท่ี  1 คือพันธุ ์ยาง*

(Clone, C) ใช้ยาง 5 พันธุ์ ได้แก่ C1 = RRIT 403, 

C2 = RRIT 404, C3 = RRIT 408, C4 = RRIT 412 และ 

C5 = ฉะเชิงเทรา 50 ส่วนปัจจัยรองที่ 2 คือสูตรปุ๋ย

ที่มีปริมาณไนโตรเจนต่างกัน (Fertilizer at differencing 

nitrogen level ratio, N) มี 3 สูตรได้แก่ N1 = สูตร 

50 % ของปริมาณไนโตรเจนที่แนะนำา (10-8-20), N2 =  

สูตร 100 % ของปริมาณไนโตรเจนท่ีแนะนำา (20-8-20) 

และ N3 = สูตร 150 % ของปริมาณไนโตรเจนที่แนะนำา 

(30-8-20) ใส่ตามอัตราคำาแนะนำาของสถาบันวิจัยยาง 

มีหน่วยการทดลองทั้งหมด 135 หน่วยการทดลอง แต่ละ

หน่วยการทดลองมีจำานวนต้นยาง 49 ต้น ใช้พ้ืนที่การ

ทดลองประมาณ 80 ไร่ (ขั้นตอนการดำาเนินงานตาม

แผนการทดลอง ดูภาคผนวกที่ 1)

  การบันทึกข้อมูล เก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์

ปริมาณสารอินทรีย์ เมื่อยางอายุ 1 และ 7 ปี บันทึกการ

เจริญเติบโตของต้นยางโดยการวัดเส้นรอบวงของลำาต้น

ที่ระดับความสูง 170 เซนติเมตร เหนือพ้ืนดิน ปีละ 2 

ครั้ง วัดความสูงลำาต้นจากพ้ืนดินถึงคาคบ (จุดท่ีแตกก่ิง

แรก) หรือที่เรียกว่า Clear bole trunk เมื่อยางอายุ 7 ปี 

และประเมินปริมาณเนื้อไม้ในส่วนลำาต้นต่อพื้นที่   

ผลการศึกษาและวิจารณ์
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ไม่มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติในระหว่างแต่ละปัจจัยทั้งความหนาแน่นของ

จำานวนต้นปลูก พันธุ์ยาง และสูตรปุ๋ยที่ต่างกัน และไม่

พบปฏิสัมพันธ์ของปริมาณอินทรียวัตถุในดินระหว่าง

จำานวนต้นปลูกกับพันธุ์ยาง และสูตรปุ ๋ย แต่อย่างไร

ก็ตาม ในหน่วยทดลองท่ีใส ่ปุ ๋ยสูตรไนโตรเจนสูงมี

แนวโน้มว่าพบปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงกว่าหน่วย

ทดลองท่ีใส่ปุ ๋ยสูตรไนโตรเจนตำ่า นอกจากน้ี ในการ

ทดลองยังพบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลงในปีที่ 7 

เมื่อเทียบกับปีท่ี 1 หลังการปลูกยาง (ตารางที่ 1) อาจ

เป็นเพราะสูตรปุ ๋ยและอัตราปุ ๋ยน้ีได้แนะนำาสำาหรับ

ระบบของการปลูกยางแบบปกติท่ีต้องการนำ้ายางเป็น

วัตถุประสงค์หลัก (มีจำานวนต้น 76-80 ต้นต่อไร่) ปริมาณ

ธาตุอาหารจึงไม่เพียงพอต่อการปลูกแบบจำานวนต้นที่

หนาแน่นเพ่ิมขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ปริมาณ

อินทรียวัตถุในดินท่ีพบในการทดลองนี้ในภาพรวมแล้ว

ยังถือว่ายังอยู่ในระดับปานกลางตามเกณฑ์มาตรฐาน 

คืออยู่ในช่วง 1- 2.5%

ขนาดเส้นรอบวงและความสูงของลำาต้น

   เมื่อยางอายุ 7 ปี พบว่า มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติในระหว่างความหนาแน่นของจำานวนต้นปลูก

ท่ีต่างกัน โดยความหนาแน่นของต้นปลูกท่ีมากทำาให้

ขนาดเส ้นรอบวงลำาต ้นน้อยกว่าการปลูกที่มีความ

หนาแน่นของต้นน้อย (ตารางท่ี 2) ซึ่งสอดคล้องกับ

การทดลองของ Aris (2005), Dey and Pal (2006) และ 

Menz and Grist (1996)  แต่อย่างไรก็ตาม Devakumar 

et al. (1995) กลับพบผลในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ

จำานวนต้นปลูกท่ีเพ่ิมขึ้นทำาให้ต้นยางพาราเจริญเติบโต

ในช่วงแรกดีข้ึนเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากอิทธิพล

ของวัชพืชน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจำานวนต้นปลูกที่น้อย   

นอกจากน้ีข้อมูลการเจริญเติบโตของระบบการปลูกยาง

ที่มีจำานวนต้นปลูก 100 ต้นต่อไร่ ในการทดลองน้ี อาจ

ใช้เป็นฐานข้อมูลสำาหรับการปรับคำาแนะนำาการปลูกยาง

ในเขตพ้ืนที่ท่ีมีปัญหาเรื่องลม เพราะในประเทศจีนได้

แนะนำาความหนาแน่นของจำานวนต้นปลูกระบบน้ีใน

พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องลม (Zongdao and Xaegin, 1983) 

 การทดลองน้ีพบว่า ขนาดเส้นรอบวงลำาต้นไม่

แตกต่างกันในระหว่างพันธุ์ยาง เนื่องจากเลือกพันธุ์ดี

ท่ีอยู่ในคำาแนะนำาท้ังหมดมาทำาการทดลอง แต่อย่างไร

ก็ตาม กลับพบว่าลักษณะทรงต้นมีความแตกต่างกัน

ระหว่างพันธุ์ยางเน่ืองจากพฤติกรรมการท้ิงก่ิง เป็นผล

ให้ความสูงในส่วนของลำาต้น (วัดจากพ้ืนดินถึงจุดที่แตก

ก่ิงแรก หรือท่ีเรียกว่าลำาต้น; trunk) แตกต่างกัน โดย

ยางพันธุ์ RRIT 404 มีค่าเฉลี่ยของส่วนลำาต้นสูงที่สุด 

ขณะท่ียางพันธุ์ RRIT 412 และฉะเชิงเทรา 50 มีค่า

*
 ยางพันธุ์ RRIT 403, RRIT 404 และ RRIT 412 เป็นพันธุ์ยางแนะนำาใน

 กลุ่มเพ่ือผลผลิตนำ้ายางและเน้ือไม้, RRIT 408 เป็นพันธุ์ยางแนะนำาใน
 กลุ่มเพื่อผลผลิตนำ้ายาง และฉะเชิงเทรา 50 เป็นพันธุ์ยางแนะนำาในกลุ่ม
 เพื่อผลผลิตเนื้อไม้
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ความหนาแน่นของจำานวนต้นปลูก (D)

       D1 (178 ต้น/ไร่) 1.37 1.15

       D2 (133 ต้น/ไร่) 1.46 1.18

       D3 (100 ต้น/ไร่) 1.35 1.12

พันธุ์ยาง (C)

       RRIT 403 1.40 1.20

       RRIT 404 1.34 1.19

       RRIT 408 1.34 1.10

       RRIT 412 1.42 1.11

       ฉะเชิงเทรา 50 1.47 1.24

สูตรปุ๋ยที่ปริมาณไนโตรเจนต่างกัน (N)

       N1 (10-8-20) 1.35 1.10

       N2 (20-8-20) 1.42 1.18

       N3 (30-8-20) 1.42 1.19

ความแตกต่างในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

       ความหนาแน่นของจำานวนต้นปลูก (D) ns  ns

       พันธุ์ยาง (C) ns ns

       สูตรปุ๋ยที่ปริมาณไนโตรเจนต่างกัน (N)               ns ns

ปริมาณอินทรียวัตถุ (%)

ต้นยางอายุ 1 ปี ต้นยางอายุ 7 ปี
กรรมวิธี

ตารางที่ 1 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินขณะต้นยางมีอายุ 1 ปี และ 7 ปี

ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ

เฉลี่ยของส่วนลำาต้นเตี้ยท่ีสุด ยางพันธุ์ท่ีมีส่วนลำาต้นสูง

ก็ส่งผลถึงค่าการประเมินปริมาณเน้ือไม้ในส่วนลำาต้น

ที่มากขึ้นไปด้วย โดยพบความสัมพันธ์ในรูปเส้นตรง

เชิงบวกระหว ่างความสูงลำาต ้นกับค่าการประเมิน

ปริมาณเน้ือไม้ในส่วนลำาต้น (R2=0.96) ดังภาพที่ 1 ซึ่ง

ยางพันธุ์ RRIT 404 แสดงผลการให้ค่าการประเมิน

ปริมาณเน้ือไม้สูงท่ีสุดในการทดลองนี้ (1.66 ลูกบาศก์

เมตรต่อไร่) เมื่อเทียบกับยางพันธุ์อื่น (ตารางที่ 2)

อิทธิพลของความหนาแน่นของต้นปลูกและสูตรปุ๋ย

 ผลการทดลองเบื้องต้นขณะท่ียางอายุ 7 ปี พบว่า 

ความหนาแน่นของต้นปลูกที่มากให้ปริมาณเนื้อไม้ต่อ

พ้ืนท่ีท่ีมาก เมื่อเทียบกับจำานวนต้นปลูกท่ีหนาแน่นน้อย

กว่า อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าการปลูกด้วยจำานวนต้น

ท่ีมากข้ึน ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายก็ต้องเพ่ิมข้ึนด้วย ซึ่งจะ

ต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อไป  

 จากผลการทดลองน้ียังพบว่า สูตรปุ๋ยที่มีปริมาณ

ไนโตรเจนต่างกัน ไม่ทำาให้ขนาดเส้นรอบวงลำาต้น ความ

สูงของส่วนลำาต้น และปริมาณเน้ือไม้แตกต่างกันทาง

สถิติ อาจเป็นผลมาจากท่ีการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีในการ

ทดลองนี้ ไม ่ทำาให ้ปริมาณอินทรียวัตถุแตกต่างกัน

ระหว่างหน่วยทดลอง (ตารางที่ 1) สอดคล้องกับรายงาน
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ความหนาแน่นของต้นปลูก (D)

       D1 (178 ต้น/ไร่) 40.9 c 3.8 1.55 a 

       D2 (133 ต้น/ไร่) 45.7 b 3.5 1.30 b

       D3 (100 ต้น/ไร่) 48.3 a 3.5 1.06 c

พันธุ์ยาง (C)

       RRIT 403 45.6 3.9 b 1.39 b

       RRIT 404 47.8 4.2 a 1.66 a

       RRIT 408 45.9 3.6 bc 1.30 bc

       RRIT 412 44.7 3.2 c 1.10 bc

       ฉะเชิงเทรา 50 42.6 3.2 c 1.02 c

สูตรปุ๋ยที่ปริมาณไนโตรเจนต่างกัน (N)

       N1 (10-8-20) 44.5 3.7 1.28

       N2 (20-8-20) 45.6 3.6 1.31

       N3 (30-8-20) 45.9 3.5 1.30

ความแตกต่างในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

       ความหนาแน่นของต้นปลูก (D) **    ns  **

       พันธุ์ยาง (C) ns ** **

       สูตรปุ๋ยที่ปริมาณไนโตรเจนต่างกัน (N)          ns     ns ns 

     
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

** หมายถึงแตกต่างในทางสถิติอย่างมีนัยสำาคัญยิ่ง

ns = ไม่มีความแตกต่างในทางสถิติ

เส้นรอบวงลำาต้น
(ซม.)

ความสูงลำาต้น
(ม.)

ปริมาณเนื้อไม้
(ม.3/ไร่)

กรรมวิธี

ตารางที่ 2 ขนาดเส้นรอบวงลำาต้น ความสูงของลำาต้น และค่าการประเมินปริมาณเนื้อไม้
ขณะต้นยางมีอายุ 7 ปี

ของ Dey and Pal (2006) ท่ีพบว่าอัตราปุ๋ยท่ีต่างกันไม่

ทำาให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราแตกต่าง

กัน นอกจากน้ี ผลการทดลองยังเป ็นไปในทำานอง

เดียวกันกับรายงานของ Tangmitcharoen et al. (1999) 

ที่พบว่าการใส่ปุ๋ย 0.5 กิโลกรัมต่อต้น ไม่ทำาให้การเจริญ

เติบโตของต้นกระถินเทพา ช่วงอายุ 2-5 ปี แตกต่างกัน

เมื่อเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ย อย่างไรก็ตาม ในการทดลองนี้

แม ้ขนาดเส้นรอบวงลำาต ้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ

ระหว่างสูตรปุ๋ย แต่สูตรปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงกว่าก็แสดง

แนวโน้มให้การเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงลำาต้นโดย

เฉลี่ยสูงกว่าสูตรปุ๋ยที่มีไนโตรเจนตำ่า

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษา

 ผลการทดลองเบื้องต้นยังไม่พบปฏิสัมพันธ์ใน
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ภาพท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสูงของล าตน้กบัค่าการประเมินปริมาณเน้ือไมใ้นส่วนล าตน้ 
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของล�าต้นกับค่าการประเมินปริมาณเนื้อไม้ในส่วนล�าต้น

ภาพที่ 2 สภาพทั่วไปของแปลงทดลอง	ในขณะต้นยางมีอายุ	7	ปี
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ระหว่าง 3 ปัจจัยในการทดลองนี้ขณะที่ยางมีอายุ 7 ปี 

(ได้แก่ปัจจัยของความหนาแน่นของต้นปลูกต่อพ้ืนท่ี 

พันธุ์ยาง และสูตรปุ๋ย) งานวิจัยต่อไปจึงควรเลือกพันธุ์

ยางท่ีมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมหรือลักษณะท่ี

แสดงออกทางฟีโนไทป์ และควรเพ่ิมความแตกต่างของ

สูตรปุ๋ยหรืออัตราปุ๋ยที่มีช่วงกว้างมากข้ึน อาจทำาให้มี

โอกาสพบการตอบสนองของพันธุ์ยางกับการให้ปุ๋ย 

สรุป
 จากการศึกษา เทคโนโล ยีสำ าหรับการปลูก

ยางพาราเพ่ือเนื้อไม้ ผลการศึกษาเบื้องต้นขณะยาง

อายุ 7 ปี พบว่า

 1. ปริมาณอินทรียวัตถุในดินไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติในระหว่างแต่ละปัจจัย ท้ังในเรื่องของความ

หนาแน่นของจำานวนต้นปลูก พันธุ์ยาง และสูตรปุ๋ยท่ี

ต่างกัน

 2. ขนาดเส้นรอบวงลำาต้นเมื่อยางอายุ 7 ปี พบว่า

มีความแตกต่างกันทางสถิติในระหว่างความหนาแน่น

ของต้นปลูกท่ีต่างกัน โดยความหนาแน่นของต้นปลูกที่

มากทำาให้ขนาดเส้นรอบวงลำาต้นน้อยกว่าการปลูกใน

ความหนาแน่นของต้นปลูกที่น้อย

 3. ขนาดเส้นรอบวงลำาต้นไม่แตกต่างกันระหว่าง

พันธุ ์  แต่พบว่าลักษณะทรงต้นมีความแตกต่างกัน

ระหว่างพันธุ์ยาง โดยยางพันธุ์ RRIT 404 มีส่วนลำาต้น

สูงที่สุด จึงส่งผลให้ได้ปริมาณไม้ต่อพื้นที่มากที่สุด

 4. พบความสัมพันธ์ในรูปเส้นตรงเชิงบวกระหว่าง

ความสูงลำาต้นกับค่าการประเมินปริมาณเน้ือไม้ในส่วน

ของลำาต้น

 5. ขณะที่ต้นยางอายุ 7 ปี พบว่า ความหนาแน่น

ของต้นปลูกที่มาก จะให้ปริมาณเน้ือไม้ต่อพ้ืนที่ที่มาก

ด้วย เมื่อเทียบกับความหนาแน่นของต้นปลูกที่น้อย

 6. ผลการทดลองเบื้องต้นยังไม่พบปฏิสัมพันธ์

ระหว่าง 3 ปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง (ความหนาแน่นของ

ต้นปลูกต่อพื้นที่กับพันธุ์ยางและสูตรปุ๋ย) 
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ภาคผนวกที่ 1
ขั้นตอนการดำาเนินงานตามแผนการทดลองแบบ

Split-plot in Randomized complete block (RCB)

 1. แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 3 แปลง ให้มีขนาดเท่าๆ กัน  โดยแต่ละแปลงหมายถึงซำ้าของการทดลอง (Block หรือ

Replication)

 2. ในแต่ละซำ้า แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 แปลงหลัก (Mainplot) ให้มีขนาด เท่าๆ กัน จากนั้นสุ่มความหนาแน่นของ

จำานวนต้นปลูก ซึ่งมี 3 ระดับ (D1, D2 และ D3) ลงใน 3 แปลงหลัก  โดยวิธี Randomized complete block design 

ดังแสดงในภาพที่ 3

 3. ในแต่ละซำ้า แบ่งแปลงหลักออกเป็น 15 แปลงย่อย (Subplot) ให้มีขนาดเท่าๆ กัน (ภาพท่ี 4) จากนั้นสุ่ม

วิธีการซึ่งเป็น combination ระหว่างพันธุ์ยาง จำานวน 5 พันธุ์ (C1, C2, C3, C4 และ C5) กับปุ๋ยที่มีปริมาณไนโตรเจน

ต่างกัน 3 สูตร (N1, N2 และ N3) ซึ่งได้ 15 กรรมวิธี ลงในแต่ละแปลงย่อย ของแต่ละแปลงหลัก โดยใช้วิธีการสุ่ม

เช่นเดียวกับข้อ 2 ดังตัวอย่างแผนผังแปลงทดลองของซำ้าที่ 1 ซึ่งแสดงในภาพที่ 5

D1

D1

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D1

D1

D3

D3

D3

ซำ้าที่ 1

ซำ้าที่ 1

ซำ้าที่ 2

ซำ้าที่ 2

ซำ้าที่ 3

ซำ้าที่ 3

D3

D3

D3

D1

D1

ภาพที่ 3	แผนผังการแบ่งแปลงหลัก	(Mainplot)	ในแต่ละซ�้า	และการสุ่มระดับความหนาแน่นของจ�านวนต้นปลูก	ซึ่งมี	3	ระดับ	(D1,	D2	และ	D3)	ลงใน

แต่ละแปลงหลัก

ภาพที่ 4	แผนผังการแบ่งแปลงหลัก	(Mainplot)	ในแต่ละซ�้า	ออกเป็นแปลงทดลองย่อย	(Subplot)	จ�านวน	15	แปลงย่อยต่อแปลงหลัก
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนการทดลอง 
ขั้นตอนท่ี 1 จดัปัจจยัหลกั D แบบ RCB ในสปลิทผลอทโดยการสุ่ม D ลงในแต่ละซ ้ า 

 ขั้นตอนท่ี 2 จดัปัจจยัรองทั้ง 2 ปัจจยั คือ C และ N แบบแฟคทอเร่ียล 
 
ยกตวัอยา่งซ ้ าท่ี 1 

ปัจจยัหลกั D1    
 

C4N1 C3N1 C1N2 
C2N1 C4N2 C5N1 
C3N3 C1N1 C2N2 
C5N3 C2N3 C5N2 
C3N2 C4N3 C1N3 

 
ปัจจยัหลกั  D2    

 
C4N1 C2N3 C3N1 
C5N1 C1N1 C5N2 
C1N3 C3N2 C2N1 
C2N2 C3N3 C4N1 
C4N3 C1N2 C5N3 

 
ปัจจยัหลกั  D3    

 
C4N1 C2N3 C1N3 
C1N1 C4N2 C3N2 
C3N1 C1N2 C5N1 
C5N3 C5N2 C2N2 
C3N3 C2N1 C4N3 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนการทดลอง 
ขั้นตอนท่ี 1 จดัปัจจยัหลกั D แบบ RCB ในสปลิทผลอทโดยการสุ่ม D ลงในแต่ละซ ้ า 

 ขั้นตอนท่ี 2 จดัปัจจยัรองทั้ง 2 ปัจจยั คือ C และ N แบบแฟคทอเร่ียล 
 
ยกตวัอยา่งซ ้ าท่ี 1 

ปัจจยัหลกั D1    
 

C4N1 C3N1 C1N2 
C2N1 C4N2 C5N1 
C3N3 C1N1 C2N2 
C5N3 C2N3 C5N2 
C3N2 C4N3 C1N3 

 
ปัจจยัหลกั  D2    

 
C4N1 C2N3 C3N1 
C5N1 C1N1 C5N2 
C1N3 C3N2 C2N1 
C2N2 C3N3 C4N1 
C4N3 C1N2 C5N3 

 
ปัจจยัหลกั  D3    

 
C4N1 C2N3 C1N3 
C1N1 C4N2 C3N2 
C3N1 C1N2 C5N1 
C5N3 C5N2 C2N2 
C3N3 C2N1 C4N3 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนการทดลอง 
ขั้นตอนท่ี 1 จดัปัจจยัหลกั D แบบ RCB ในสปลิทผลอทโดยการสุ่ม D ลงในแต่ละซ ้ า 

 ขั้นตอนท่ี 2 จดัปัจจยัรองทั้ง 2 ปัจจยั คือ C และ N แบบแฟคทอเร่ียล 
 
ยกตวัอยา่งซ ้ าท่ี 1 

ปัจจยัหลกั D1    
 

C4N1 C3N1 C1N2 
C2N1 C4N2 C5N1 
C3N3 C1N1 C2N2 
C5N3 C2N3 C5N2 
C3N2 C4N3 C1N3 

 
ปัจจยัหลกั  D2    

 
C4N1 C2N3 C3N1 
C5N1 C1N1 C5N2 
C1N3 C3N2 C2N1 
C2N2 C3N3 C4N1 
C4N3 C1N2 C5N3 

 
ปัจจยัหลกั  D3    

 
C4N1 C2N3 C1N3 
C1N1 C4N2 C3N2 
C3N1 C1N2 C5N1 
C5N3 C5N2 C2N2 
C3N3 C2N1 C4N3 

 
 

D1

D2

D3

ภาพที่ 5	ตัวอย่างแผนผังการทดลองในซ�้าที่	1	หลังจากสุ่มกรรมวิธีซึ่งเป็น	combination	ระหว่างพันธุ์ยางจ�านวน	5	พันธุ์	(C1,	C2,	C3,	C4	และ	C5)	กับ

ปุ๋ยที่มีปริมาณไนโตรเจนต่างกัน	3	สูตร	(N1,	N2	และ	N3)		ลงในแต่ละแปลงย่อย	ของแต่ละแปลงหลัก
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