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บทคัดยอ
โรครากขาวเปนโรคที่เกิดกับระบบราก และมีความสัมพันธกับปจจัยดิน ดังนั้นการจัดการดินจึงเปน
มาตรการที่สําคัญที่มีผลตอการปองกันกําจัดโรคราก การศึกษาศักยภาพของแมปุยบางชนิดตอการยับยั้งและ
ปองกันการเกิดโรครากขาวของยางพาราสาเหตุจากเชื้อรา Rigidoporus microporusในยางปลูกใหมเพื่อ
พัฒนาอัตราการใชและวิธีการที่เหมาะสมตอการนําไปใชในสภาพแปลงปลูกตอไปโดยศึกษาพัฒนาการใชปุยยู
เรีย ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต ปุยร็อกฟอสเฟต ซิลิกอนผง และ กํามะถันผง(80%)
เปนตัวเปรียบเทียบ โดยทดสอบทั้งในสภาพเรือ นทดลองและในแลงยางที่เ ปนโรครากขาวรุนแรง ผลการ
ทดลองในเรือนทดลองพบวา ปุยร็อกฟอสเฟต และซิลิกอนผง ไมมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเชื้อราโรค
รากขาว ในขณะที่ปุยยูเ รีย ปุยแอมโมเนียมซัล เฟต กํามะถัน อัตรา 0.25-1.0% และปุยทริป เปลซุป เปอร
ฟอสเฟตอัตรา 1.0% สามารถกําจัดเชื้อราและปองกันการเปนโรคของตนยางได จึงไดศึกษาพัฒนาการใชใน
แปลงปลูกยางที่มีโรครากขาว ผลปรากฏวา ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต และปุยยูเรีย อัตรา 100, 200 และ 300
กรัม/หลุมปลูก มีประสิทธิภาพในการปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวของยางพาราปลูกใหมสามารถปองกัน
การติดเชื้อราโรครากได 92-100% ซึ่งแตกตางจากกรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สวนปุยทริป
เปลซุปเปอรฟอสเฟตทุกอัตราพบวาไมมีประสิทธิภาพ แตปุยยูเรีย และกํามะถันมีความเสี่ยงตอการเปนพิษกับ
ตนยางหากผสมดินและปลูกยางทันที
คําสําคัญ: โรครากขาว,เชื้อราโรครากขาว, ยางพารา, ปุยไนโตรเจน, ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต,ปุยยูเรีย, ปุยร็อก
ฟอสเฟต, กํามะถัน, ซิลิกอน
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Abstract
White root disease of rubber caused by Rigidoporus microporus (Fr.) Overeem is the
most destructive root disease in rubber plantations damaging young trees during the early
stages as well as mature trees. This study was conducted in 2008-2010 for management
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strategies improvement with comfort and easy to farmer activity by soil treatment using
some fertilizers as protective the white rootfungus attacked. The experiments were done
both in artificial inoculation and in the disease planting area. The results showed that rock
phosphate, silicon powder and triple-superphosphate fertilizer had notefficacy to inhibit and
prevent the fungus attack. Whereas soil planting amended with ammonium sulfate and urea
fertilizerswere protective the new plants from white root fungus attacked as well as sulfur
powder. But using urea and sulfur powder must be careful because being poisonous to the
new plants in the early, while ammonium sulfate had no effected.
Keywords: White root disease, Rigidoporus microporus,Hevea brasiliensis, Nitrogen
fertilizers, Urea, Ammonium sulfate, Rock phosphate, Sulfur, Silicon
บทนํา
จากการศึกษาความเปนไปไดของปุยบางชนิดเพื่อพัฒนาใชเปนสารปองกันกําจัดโรครากขาวจากระดับ
หองปฏิบัติการโดยเริ่มตนตั้งแตขั้นพื้นฐานโดยใชสารเคมีที่มีสูตรเคมีใกลเคียงกับแมปุยที่ใชในการใสเปนปุย
บํารุงตนยางพารา จนถึงการพัฒนาตอยอดจนถึงระดับเรือนทดลอง ดวยเหตุและผลที่วา โรครากขาวเปนโรคที่
เกิดกับระบบราก และมีความสัมพันธกับปจจัยดิน ดังนั้นการจัดการดินจึงเปนมาตรการที่สําคัญที่มีผลตอการ
ปองกันกําจัดโรคราก ดินมีปจจัยหลายชนิดที่มีผลตอจุลินทรียดิน เชื้อสาเหตุของโรคและการเกิดโรคของพืช
เชน แรธาตุ ระดับpH และความชื้น เปนตน ธาตุอาหารในรูปปุยบางชนิดมีผลตอการเกิดโรคเชน เมื่อเพิ่ม
ไนโตรเจนในรูปของปุยแอมโมเนียม สามารถลดความรุนแรงของโรค take all ขาวสาลีได แตถาเพิ่ม
ไนโตรเจนในรูปปุยไนเตรดทําใหโรครุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้รูปปุยที่ตางกันมีผลทําให pH ของดินเปลี่ยนแปลง
ตางกัน และมีผลตอการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืช (Smiley and Cook, 1973) จากการศึกษาที่ผานมา
พบวา สารประกอบแอมโมเนียมอะซิเตด ซุปเปอรฟอสฟอริก กํามะถัน แอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย สามารถ
ลดการเจริญของเสนใยเชื้อราโรครากขาวได ในขณะที่แคลเซียมคารบอเนตและแมกนีเชียมคารบอเนต ไมมี
ผล ซึ่งใหผลการทดลองสอดคลองกับการทดสอบเบื้องตนกับตนกลายางในสภาพเรือนทดลอง (อารมณ และ
คณะ, 2552) การศึกษานี้จึงเปนการพัฒนาอัตราการใชและวิธีการที่เหมาะสมตอการนําไปใชในสภาพแปลง
ปลูกเพื่อการปองกันการติดเชื้อในตนยางปลูกใหม ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบัน มีโรครากขาวระบาดมากขึ้น และมี
การปลูกยางทดแทนยางเกามากขึ้น โอกาสที่จะมีเชื้อราสะสมและมีการแพรกระจายแหลงระบาดของโรคใน
พื้นที่ปลูกมากขึ้น การทดลองนี้หากมีความสําเร็จจะมีประโยชนแกเกษตรกรผูปลูกยาง และมีผลตอเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ
วัตถุประสงค
พัฒนาการใชปุยไนโตรเจนบางชนิดเพื่อปองกันการเกิดโรครากขาวในยางพาราปลูกใหม
วิธีการศึกษา
1. ทดสอบศักยภาพของปุยและสารบางชนิดตอการปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวของยางพาราใน
สภาพเรือนทดลอง
ในสภาพเรือนทดลอง ทําการทดสอบโดยการปลูกตนยางชําถุงอายุ 6 เดือนในดินที่ผสมดวยสาร
ทดลองและปลูกเชื้อราโรครากขาว วางแผนการทดลองแบบ CRD 20 ซ้ํา ทําการทดลอง 2 ครั้ง ดังนี้
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ครั้งที่ 1 ทําการทดลอง 11 กรรมวิธี คือ ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต ปุยยูเรีย ปุย ร็อกฟอสเฟต ซิลิกอนผง
และกํามะถันผง (80%) ผสมดินปลูกอัตรา 0.5 และ 1.0% และกรรมวิธีควบคุม(ดินปกติ)
ครั้งที่ 2 ทําการทดลอง 10 กรรมวิธี คือ ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต ปุยยูเรีย กํามะถันผง(80%) ผสมดิน
ปลูกอัตรา 0.25 และ 0.50 % ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 0.25, 0.50 และ 1.0% และกรรมวิธีควบคุม(ดิน
ปกติ) และหลังปลูก 6 เดือนใสสารทดลองซ้ําตามกรรมวิธี
วิธีการทดลอง
- ผสมปุยทดสอบตามอัตราทดลองกับดินปลูกที่ผสมกับขุยมะพราวปริมาณอัตราสวน 8:2 ปลูกเชื้อ
โดยใชกอนเชื้อรา(inoculum)แบบเห็ดอายุ 2 เดือน และปลูกตนยางชําถุงอายุ 6 เดือนในถุงเพาะชําสีดําขนาด
เสนผาศูนยกลางxสูง 25x25 ซม. จํานวน 1 ตน/ถุง(ซ้ํา) สวนกรรมวิธีควบคุมปลูกโดยใชดินผสมกับขุย
มะพราวอยางเดียว จากนั้น ดูแล และรดน้ําวันละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : เนื่อ งจากใชถุงเพาะชําขนาดเสนผาศูนยกลางxสูง 25x25 ซม. ตองใชดินประมาณ
12,277 ลบ.ซม./ถุง ดังนั้นอัตราความเขมขน 0.25, 0.5 และ 1.0 % จึงเทียบเทากับ 30, 60 และ 120 กรัม/
ถุงดิน
การบันทึกผล
- ตรวจสอบและบันทึก ตนยางที่มีเสนใยเชื้อราเจริญ ที่โคนตนยาง ตนยางใบรวง และตายบันทึก
จํานวนตนยางที่ใบรวงและตายหลังปลูกเชื้อ 2, 3 และ 5 เดือน และนํารากยางของตนที่ตายมาแยกเลี้ยงเชื้อ
บริสุทธิ์ เพื่อพิสูจนการติดเชื้อและการเปนโรคของตนยาง
- เก็บตัวอยางดินจากถุงดินในแตละการทดลอง วัดระดับ pH หลังปลูกเชื้อ 3 เดือน
การวิเคราะหผล
- เปรียบเทียบตนติดเชื้อเปนรอยละกับกรรมวิธีควบคุม
2.ทดสอบประสิทธิภาพและอัตราการใชปุยที่มีศักยภาพเพื่อปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวในตนยาง
ปลูกใหม
วางแผนการทดลองแบบ CRD 13 กรรมวิธี 5 ซ้ําๆละ 5 ซ้ํายอย โดยทําการทดสอบในสภาพแปลง
ปลูกที่มีตนยางเปนโรครากขาว
1) กรรมวิธีทดลองคือ ปุยทริบเปล ซุป เปอรฟอสเฟตปุย ยูเรีย ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต และ
กํามะถันผง(80%ai.) ชนิดละ 3 อัตรา คือ 100, 200 และ 300 กรัม/หลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. และ
กรรมวิธีควบคุม(ดินปลูกปกติ) โดยปลูกตนยางชําถุงขนาด 2 ฉัตร ลงในหลุมปลูกตามกรรมวิธี และดําเนินการ
ตอเนื่องโดย
-ในชวง 1 ปแรกหลังปลูกยาง 3 , 6, 9 และ 12 เดือน ใสปุยทดลองซ้ําตนละ 100 กรัม ทุกกรรมวิธี
ยกเวนกรรมวิธีของปุยยูเรียอัตรา 300 กรัม ใสปุยยูเรียตนละ 100 กรัมหลังปลูกยาง 6, 9 และ 12 เดือน สวน
กรรมวิธีควบคุมใสปุย 20-8-20 อัตราละ 60 กรัมหลังปลูกยาง 3 และ 6 เดือน และ 100 กรัมหลังปลูก 9
และ 12 เดือน
-ในชวง ปที่ 2 หลังปลูกยาง 16 เดือนใสปุยทดลองซ้ําตนละ 200 กรัม
2) ซ้ํา คือ ตนยางใหญที่เปนโรครากขาว 1 ตน
ซ้ํายอย คือ ตนยางที่ปลูกใหมรอบตนยางใหญตนละ 5 ตน
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วิธีการทดลอง
- คัดเลือ กตนยางตนยางใหญที่แสดงอาการเปนโรคหรือ มีเ ชื้อราโรครากขาวที่โคนตน สุม
กรรมวิธีและซ้ํากับตนยางที่คัดเลือก
- ขุดหลุมปลูกยางขนาด 50x50x50 ซม. หางจากโคนตนยางใหญ 0.5 เมตร ตนละ 5 หลุมปลูก
จากนั้นผสมดินที่ขุดดวยปุยตามกรรมวิธีทดลอง
- ปลูกตนยางชําถุงขนาด 2 ฉัตร โดยรองกนหลุมและ กลบดวยดินผสมตามกรรมวิธี
- เก็บตัวอยางดินของแตละกรรมวิธีวิเคราะหคา pH
การบันทึกผล
- ตรวจบันทึกตนยางที่มีเชื้อราโรครากขาวที่โคนตนและราก ตนยางที่แสดงอาการและตายจาก
โรคหลังปลูกทุก 3 เดือน ในเวลา 2 ป
- ตนยางที่มีอาการใบเหลืองและตาย ตรวจสอบอาการที่ราก และนําไปแยกเลี้ยงเชื้อราบริสุทธิ์ใน
หองปฏิบัติการ เพื่อยืนยันผลวาตนยางแสดงอาการเนื่องจากติดเชื้อราโรครากขาว
- วิเคราะหผลทางสถิติตามกรรมวิธีเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม
ผลการศึกษา และการวิจารณผล
1. ทดสอบศักยภาพของปุยและสารบางชนิดตอการปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวของยางพาราใน
สภาพเรือนทดลอง
1.1 การทดลองครั้งที่ 1
จากการทดลอง พบวา ปุยทริบเปลซุปเปอรฟอสเฟต ปุยยูเรีย และกํามะถัน สามารถกําจัดเชื้อราและ
ปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวได โดยจากผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นวาตนยางที่ปลูกในดิน
ผสมกํามะถันทั้ง 2 อัตราไมพบเสนใยเชื้อราเจริญในดินปลูกและบริเวณโคนตนและรากของยาง สวนในดินผสม
ปุยทริบเปล ซุปเปอรฟอสเฟต และปุยยูเรีย ทั้ง 2 อัตรา มีเสนใยเชื้อราเจริญปกคลุมรากยางเล็กนอยและ
ออนแอ ไมสามารถทําใหรากยางติดเชื้อและตนยางทุกตนไมเปนโรค ในขณะที่ในกรรมวิธีที่ใชปุยร็อกฟอสเฟต
ซึ่งเปนปุยที่ใชรองกนหลุมในชวงปลูกยางใหม และผงซิลิกอน ทุกอัตรา พบวาตนยางมีเสนใยเชื้อราเจริญปก
คลุมรากและโคนตน อยางหนาแนนทุกตน เชนเดียวกับการทดลองควบคุม และมีตนยางตายเนื่องจากโรค
ภายใน 6 เดือนหลัง เชนเดียวกับการทดลองควบคุม แสดงวา ปุยร็อกฟอสเฟต และ ผงซิลิกอน ไมสามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อราและไมมีศักยภาพในการปองกันการติดเชื้อราของตนยางได
การเปลี่ยนแปลงของ pH ดิน ผสมเปรียบเทียบกับดินปกติหลังผสม 3 เดือนพบวา ดินที่ผสมปุยร็อก
ฟอสเฟต ทั้ง 2 อัตรา มี pH เพิ่มขึ้นคอนเปนกลาง เทากับ 6.5 สวนดินที่ผสมผงซิลิกอน ที่ อัตรา 0.5% มี pH
เพิ่มขึ้นเทากับ 6.2 ที่อัตรา 1.0 % มี pH ลดลงมีสภาพเปนกรดเพิ่มขึ้น 4.2 ซึ่งเชื้อราโรครากขาวสามารถ
เจริญเติบโตไดในสภาพ pH 4-10 แตเจริญไดดีที่สุดที่ pH เปนกลาง 6-7 เจริญไดนอยมาในสภาพที่เปนกรดจัด
pH ต่ํากวา 4 (อารมณ, 2541) ดังนั้นการใสปุยปุยร็อกฟอสเฟตลงไปในดินและซิลิกอนทําใหดินมีสภาพที่
เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อราเพิ่มขึ้น และคุณสมบัติของสารเองก็ไมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อรา แตในดินที่ผสมกํามะถันทั้ง 2 อัตราทําใหดินมีสภาพเปนกรดจัด pH ต่ํามากเทากับ 2.8 และ 2.9
ซึ่งดินมีสภาพเปนกรดจัดจะมีผลตอการเจริญของเสนใยเชื้อรา และเปนพิษตอรากยางขนาดเล็ก Jayasuriya
(2006) จึงพบวาตนยางที่ปลูกในดินผสมกํามะถันมีบางตนตายทั้งที่รากยางไมไดติดเชื้อและไมเปนโรค
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1.2 การทดลองครั้งที่ 2
จากการทดลองครั้งที่ 1 พบวา ปุยทริบเปลซุปเปอรฟอสเฟต ปุยยูเรีย และกํามะถัน ที่อัตรา 0.5
และ 1.0% มีผลตอการเจริญของตนยางในระยะแรก และในปุยทริบเปลซุปเปอรฟอสเฟต ปุยยูเรีย ยังพบมี
เชื้อราเจริญอยูบางเล็กนอย จึงไดทําการทดสอบที่อัตราต่ําลงมาและเพิ่มการใหสารซ้ําตามอัตราการผสมดิน
ปลูกหลังปลูกยาง 6 เดือน พรอมทั้งศึกษาปุยเพิ่มเติมคือ ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ผลการทดลองแสดงในตาราง
ที่ 2 แสดงใหเห็นวา
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ทั้ง 3 อัตรา และปุยยูเรียอัตรา 0.5% มีประสิทธิภาพในการปองกันการติดเชื้อ
และกําจัดเชื้อราโรครากขาวของยางพาราไดดีและไมมีความแตกตางกันโดย ตนยางปลอดจากเชื้อและไมแสดง
อาการโรค 90-100% ในขณะที่ตนยางในดินผสมปุยยูเรียอัตรา 0.25%, ปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต อัตรา 0.5
และ 0.25% มีตนยางติดเชื้อและเปนโรคตายถึง 60, 80 และ 90% ซึ่งไมแตกตางกับการทดลองควบคุมซึ่งมี
ตนยางติดเชื้อและเปนโรคตายถึง 80% สวนในดินผสมกํามะถันพบวาทุกอัตรา สามารถปองกันและกําจัดเชื้อ
ราโรครากขาวได
จากการเปรียบเทียบผลของปุยทดลองตอการเจริญเติบโตของตนยางดังแสดงในตารางที่ 2 พบวา ปุย
ยูเรียที่อัตรา 0.5% ทําใหตนยางเจริญเติบโตทั้งทางขนาดลําตนและความสูงดีที่สุดแมวาในระยะแรกจะทําให
ตนยางปลูกใหมใบรวงก็ตาม โดยหลังปลูก 8 เดือน มีขนาดลําตนที่ 10 ซม. เทากับ 3.8 ซม. และมีความสูงของ
ตน 81.5 ซม. รองลงมาตามลําดับคือ ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 0.25, 0.5%, ยูเรีย อัตรา 0.25% และ
แอมโมเนียมซัลเฟต 1.0% สวนในปุยทริปเปล ซูเปอรฟ อสเฟต และกํามะถัน ตนยางเจริญไดนอยกวาการ
ทดลองคุม
ดังนั้นจากการทดลองนี้จะไดปุยที่มีศักยภาพและเหมาะสมตอการปองกันกําจัดเชื้อราโรครากขาว
สําหรับการพัฒนาไปใชเพื่อการปองกันการติดเชื้อและการเกิดโรคในแปลงปลูกตอไป คือ ปุยแอมโมเนียม
ซัลเฟต ปุยยูเรีย และกํามะถัน
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ตารางที่ 1 จํานวนตนยางที่มีเสนใยเชื้อราเจริญครอบคลุมราก จํานวนตนตาย ผลการพิสูจนโรคหลังปลูก
เชื้อ 5 เดือน และ ระดับ pH ของดินทดลองหลังปลูกเชื้อ 3 เดือน
ชนิดสาร/อัตรา (%)
ตนยางมีเชื้อราคลุมราก (%) ตนตาย (%) pH ดิน
ควบคุม
100
65
5.81
ปุยยูเรีย
0.5 %
50**
0
4.39
1.0 %
10**
0
4.05
ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต
0.5%
40**
0
4.39
1.0 %
10**
0
4.19
ปุยร็อกฟอสเฟต
5%
100
20
6.48
1.0 %
100
20
6.50
กํามะถันผง(80%)
0.5 %
0
60*
2.83
1.0 %
0
55*
2.85
ซิลิกอนผง
6.23
65
100
0.5 %
4.19
60
100
1.0 %
หมายเหตุ
* หมายถึง รากมีรากแขนงหรือรากฝอยเนาดํา **มีเสนใยเชื้อราเล็กนอย
+ หมายถึง แยกบริสุทธิ์บน พีดีเอ ไดเชื้อรา R. microporus
- หมายถึง แยกบริสุทธิ์บน พีดีเอ ไมไดเชื้อรา R. microporus

การพบเชื้อ(แยกบริสุทธิ์
+

+
+
+
+
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ตารางที่ 2 ศักยภาพของปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย ทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต และ กํามะถัน ตอการ
ปองกันกําจัด เชื้อราโรคราก หลังปลูก 6 และ 12 เดือน และการเจริญเติบโตของตนยางหลัง
ปลูก 8 เดือน
กรรมวิธี

หลังปลูก 6 เดือน(%ตน)
ติดเชื้อ
มีเชื้อรา ไม ไมติดเชื้อ,ปกติ
ตาย
เปนโรค

แอมโมเนียมซัลเฟต
1%
10
30
60
0.5%
0
40
60
0.25%
0
40
60
ยูเรีย
0.5%
0
40
60
0.25%
20
10
70
ท ริ ป เ ป ล ซุ ป เ ป อ ร
ฟอสเฟต
0.5%
50
40
10
0.25%
70
30
0
กํามะถัน
50
50*
0.5%
90
10*
0.25%
ควบคุม
70
30
0
หมายเหตุ * ตนยางในกรรมวิธีที่ใสกํามะถัน ตายโดยไมติดเชื้อ

หลังปลูก 12 เดือน
ติดเชื้อตาย
ตนปกติ

การเจริญเติบโต
girth(cm)
สูง
ที่ 10 cm
(cm)

10
0
0

90
100
100

2.96
3.52
3.6

57.4
69.33
77.6

0
60

100
40

3.8
3.3

81.54
68.87

80
90

20
10

2.5
2.56

47.33
58.4

100*
50*
80

0
50
20

1.85
2.21
2.75

51.75
48.1
51.1

2. ประสิทธิภาพและอัตราการใชปุยที่มีศักยภาพเพื่อปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวในตนยางปลูกใหม
ในแปลงปลูกยางที่มีโรครากขาว
การศึกษาประสิทธิภาพและอัตราการใชปุยที่มีศักยภาพเพื่อปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวในตนยาง
ปลูกใหม ในแปลงปลูกยางที่มีโรครากขาว โดยชวงปลูกผสมดินปลูกดวยปุยตามอัตราการทดลองดังแสดงใน
ตารางที่ 3 และ หลังปลูกยาง 3 , 6, 9 และ 12 เดือน ใสปุยตามกรรมวิธีซ้ํา แตใสอัตราเทากันคือตนละ 100
กรัม และ ใสตนละ 200 กรัม หลังปลูก 16 เดือน ยกเวนกรรมวิธีของปุยยูเรีย ที่อัตรา 300 กรัม ไมใสปุยชวง
หลังปลูก 3 เดือน ผลการตรวจสอบหลังปลูกชวง 1 ป 6 เดือน พบวา ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต และปุยยูเรีย
ทุกอัตราและกํามะถัน มีประสิทธิภาพในการปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวของยางพาราปลูกใหมไดแตกตาง
จากกรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ แตปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟตทุกอัตราไมมีประสิทธิภาพใน
การปองกันการติดเชื้อราซึ่งมีตนยางติดเชื้อเปนโรคไดไมแตกตางกับกรรมวิธีควบคุม
ผลกระทบของปุยที่ผสมดินปลูกตอตนยาง
จากการทดลองจะพบวาปุยแอมโมเนียมซัล เฟตไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของยางพารา
ในขณะที่ ปุยยูเรีย และกํามะถัน ที่อัตราสูง จะทําใหตนยางปลูกใหม ใบรวง และยอดออนเหี่ยวในชวง 1 เดือน
แรก แตหลัง จากนั้นตนยางสามารถเจริญ เติบ โตไดเ ปนปกติ ทั้งนี้เ นื่องจากในชวงผสมใหมดินผสมปุยจะ
เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลง
การใสกํามะถันลงในดินเปรียบเสมือนการเติมกรดลงในดิน ซึ่งหากใสมากจะทําใหดินมีสภาพเปนกรด
จัด จึงมีผลตอการเจริญของเชื้อราบางชนิดที่ไมสามารถเจริญไดในสภาพที่เปนกรด ซึ่งเปนผลดีในแงการใชเพื่อ
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ปองกันกําจัดเชื้อโรคที่ไมชอบสภาพกรดจัด แตอาจเปนผลเสียตอพืชปลูกซึ่งอาจเปนพิษตอตนพืช เนื่องจากใน
ดินจะมีจุลินทรียบางชนิด เชน Thiobacillus thiooxidans จะออกซิไดซกํามะถันทําใหไดกรดกํามะถัน จึงทํา
ใหดินบริเวณนั้นเปนกรด (ศุภมาศ, 2529) ดังสมการ
2S + 3O2 + 2H2O
2H2SO4
สวนยูเ รีย ในชวงแรกจะทําปฏิกิริยากับ น้ําในดิน โดยมีจุลินทรียบ างชนิดเปนตัวเรงปฏิกิริยาซึ่ง
สามารถผลิตเอนไซม urease สามารถแปรสภาพยูเรียใหเปนแอมโมเนียมคารบอเนต และสลายตัวไดกาซ
แอมโมเนียซึ่งอาจมีผลทําใหใบยางรวง (Bremner, 1982) ดังปฏิกิริยา
CO(NH2)2 + 2H2O
(NH4 )2CO3
(NH4 )2CO3
2NH3 + CO2 + H2O
จากการทดลองนี้สรุปไดวา ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุยยูเรีย และกํามะถัน มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งและปองกันการเกิดโรครากขาวในสภาพแปลงปลูกที่มีสภาพพื้นที่ปลูกเปนโรครากขาวอยางรุนแรงได
โดยใชอัตราผสมกับดินในชวงปลูกอัตรา 100-300 กรัม/หลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. โดยเฉพาะอยางยิ่งปุย
แอมโมเนียมซัลเฟต เปนปุยที่เ หมาะสมแกการแนะนําเกษตรกรมากที่สุดเนื่องจากไมมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของยางพารา และเปนปุยที่มีราคาถูกกวา ปุยยูเรีย และกํามะถัน ซึ่งนอกจากราคาแพงแลวยังมี
ความเสี่ยงตอการเปนพิษกับตนยางอีกดวย นอกจากนี้การปฏิบัติงายกวาการใชปุยยูเรีย และกํามะถันซึ่งตอง
หลีกเลี่ยงผลกระทบตอตนยางปลูกใหมโดยการผสมกับดินปลูกทิ้งไวในหลุมกอนปลูก 0.5-1 เดือน ซึ่งตองใช
แรงงานในการปลูกถึง 2 ครั้ง
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนตนยางเฉลี่ยที่ไมติดเชื้อและไมแสดงอาการโรครากขาว หลังปลูกตนยาง 1 ป 6 เดือน
ในดินปลูกที่ผสมปุยยูเรีย ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต และกํามะถัน
ชนิดปุย

อัตรา
(กรัม/หลุมปลูก)
200
300
100
300
200
300
100
100
200
100
0
200
300

%ตนยางไมติดเชื้อ*

ระดับ pH ดินที่หลุมปลูกหลังปลูก
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
4.49
4.37
4.79
5.10
4.93
5.34
4.51
4.63
4.72
3.73
3.61
4.3
4.90
4.81
5.25
5.27
5.39
5.5
4.17
4.42
4.77
5.33
5.72
6.24
4.23
3.66
4.68
5.42
5.62
6.02
5.48
5.33
5.58
6.23
6.38
6.21
5.92
5.90
6.44

ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต
100 a
ปุยยูเรีย
100 a
ปุยยูเรีย
100 a
กํามะถัน
100 a
ปุยยูเรีย
96 a
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต
96 a
กํามะถัน
96 a
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต
92 a
กํามะถัน
88 ab
ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต
80 ab
ควบคุม
64 bc
ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต
56 cd
ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต
40 d
C.V. = 21.2%
*คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรแตกตางกันในคอลัมมเดี ยวกันแสดงว ามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติโดย
DMRTที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
หมายเหตุ
1. อัตราตามกรรมวิธี = ผสมดินชวงปลูก
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2. หลังปลูกยาง 3, 6, 9 และ 12 เดือน ใสปุยตามกรรมวิธีซ้ํา แตใสอัตราเทากันคือตนละ 100 กรัมและ200 กรัม
หลังปลูก 16 เดือน ยกเวน กรรมวิธีของปุยยูเรีย ที่อัตรา 300 กรัม หลังปลูก 3 เดือน งดใสปุย
3. กรรมวิธีควบคุมใสปุย 20-8-20 อัตราละ 60 กรัมหลังปลูกยาง 3 เดือน และ 100 กรัมหลังปลูก 9, 12 และ
16 เดือน

สรุปผล (Conclusion):
1. ปุยร็อกฟอสเฟต ซิลิกอนผง และปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต ไมมีประสิทธิภาพในการปองกัน
กําจัดเชื้อราโรครากขาว
2. ปุยยูเรีย ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถัน มีศักยภาพในการปองกันโรครากขาวตนยางพารา
ปลูกใหมในแปลงปลูกที่มีประวัติการโรครากขาวอยางรุนแรงมากอนได โดยใชอัตราผสมกับดินในชวงปลูก
อัตรา 100-300 กรัม/หลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม.
3. ปุยยูเรีย และกํามะถันที่อัตราสูง มีความเสี่ยงตอการเปนพิษกับตนยางชวงปลูกใหม หากผสมดินและปลูก
ยางทันที จึงตองหลีกเลี่ยงโดยการผสมกับดินปลูกและทิ้งไวในหลุมกอนปลูก 0.5-1 เดือน ซึ่งตองใชแรงงานใน
การปลูก 2 ครั้ง แตปุยแอมโมเนียมซัลเฟต นอกจากทําใหทําใหตนยางเจริญเติบโตไดดีและไมมีผลกระทบกับ
ตนยางชวงปลูกใหมแลว ราคายังถูกกวาปุยยูเรียและกํามะถัน การปฏิบัติสะดวกสามารถผสมดินและปลูกได
ทันที จึงเหมาะที่จะพัฒนาการใชผสมผสานกับการใสปุยตามคําแนะนําเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปองกัน
กําจัดโรคในชวงปลูกใหม สําหรับการแนะนําแกเกษตรกร ตอไป
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