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บทคัดยอ 
 โรครากขาวเปนโรคที่เกิดกับระบบราก และมีความสัมพันธกับปจจัยดิน ดังน้ันการจัดการดินจึงเปน
มาตรการที่สําคัญที่มีผลตอการปองกันกําจัดโรคราก  การศึกษาศักยภาพของแมปุยบางชนิดตอการยับย้ังและ
ปองกันการเกิดโรครากขาวของยางพาราสาเหตุจากเช้ือรา Rigidoporus microporusในยางปลูกใหมเพื่อ
พัฒนาอัตราการใชและวิธีการที่เหมาะสมตอการนําไปใชในสภาพแปลงปลูกตอไปโดยศึกษาพัฒนาการใชปุยยู
เรีย ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต ปุยร็อกฟอสเฟต ซิลิกอนผง และ กํามะถันผง(80%) 
เปนตัวเปรียบเทียบ โดยทดสอบทั้งในสภาพเรือนทดลองและในแลงยางที่เปนโรครากขาวรุนแรง ผลการ
ทดลองในเรือนทดลองพบวา ปุยร็อกฟอสเฟต และซิลิกอนผง ไมมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเช้ือราโรค
รากขาว ในขณะที่ปุยยูเรีย ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต กํามะถัน อัตรา 0.25-1.0% และปุยทริปเปลซุปเปอร
ฟอสเฟตอัตรา 1.0% สามารถกําจัดเช้ือราและปองกันการเปนโรคของตนยางได จึงไดศึกษาพัฒนาการใชใน
แปลงปลูกยางที่มีโรครากขาว ผลปรากฏวา ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต และปุยยูเรีย อัตรา 100, 200 และ 300 
กรัม/หลุมปลูก  มีประสิทธิภาพในการปองกันการติดเช้ือราโรครากขาวของยางพาราปลูกใหมสามารถปองกัน
การติดเช้ือราโรครากได 92-100% ซึ่งแตกตางจากกรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ สวนปุยทริป
เปลซุปเปอรฟอสเฟตทุกอัตราพบวาไมมีประสิทธิภาพ แตปุยยูเรีย และกํามะถันมีความเสี่ยงตอการเปนพิษกับ
ตนยางหากผสมดินและปลูกยางทันที  
 
คําสําคัญ:  โรครากขาว,เช้ือราโรครากขาว, ยางพารา, ปุยไนโตรเจน, ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต,ปุยยูเรีย, ปุยร็อก

ฟอสเฟต, กํามะถัน, ซิลิกอน 
 
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

หองปฏิบัติการโดยเริ่มตนต้ังแตข้ันพื้นฐานโดยใชสารเคมีที่มีสูตรเคมีใกลเคียงกับแมปุยที่ใชในการใสเปนปุย
บํารุงตนยางพารา จนถึงการพัฒนาตอยอดจนถึงระดับเรือนทดลอง ดวยเหตุและผลที่วา โรครากขาวเปนโรคที่
เกิดกับระบบราก และมีความสัมพันธกับปจจัยดิน ดังน้ันการจัดการดินจึงเปนมาตรการที่สําคัญที่มีผลตอการ
ปองกันกําจัดโรคราก  ดินมีปจจัยหลายชนิดที่มีผลตอจุลินทรียดิน เช้ือสาเหตุของโรคและการเกิดโรคของพืช 
เชน แรธาตุ ระดับpH และความช้ืน เปนตน ธาตุอาหารในรูปปุยบางชนิดมีผลตอการเกิดโรคเชน เมื่อเพิ่ม
ไนโตรเจนในรูปของปุยแอมโมเนียม สามารถลดความรุนแรงของโรค take all ขาวสาลีได  แตถาเพิ่ม
ไนโตรเจนในรูปปุยไนเตรดทําใหโรครุนแรงมากข้ึน ทั้งน้ีรูปปุยที่ตางกันมีผลทําให pH ของดินเปลี่ยนแปลง
ตางกัน และมีผลตอการเจริญของเช้ือสาเหตุโรคพืช (Smiley and Cook,  1973) จากการศึกษาที่ผานมา 
พบวา สารประกอบแอมโมเนียมอะซิเตด ซุปเปอรฟอสฟอริก กํามะถัน แอมโมเนียมซัลเฟต  ยูเรีย  สามารถ
ลดการเจริญของเสนใยเช้ือราโรครากขาวได  ในขณะที่แคลเซียมคารบอเนตและแมกนีเชียมคารบอเนต ไมมี
ผล ซึ่งใหผลการทดลองสอดคลองกับการทดสอบเบื้องตนกับตนกลายางในสภาพเรือนทดลอง (อารมณ และ
คณะ,  2552) การศึกษาน้ีจึงเปนการพัฒนาอัตราการใชและวิธีการที่เหมาะสมตอการนําไปใชในสภาพแปลง
ปลูกเพื่อการปองกันการติดเช้ือในตนยางปลูกใหม ทั้งน้ีเน่ืองจากปจจุบัน มีโรครากขาวระบาดมากข้ึน และมี
การปลูกยางทดแทนยางเกามากข้ึน โอกาสที่จะมีเช้ือราสะสมและมีการแพรกระจายแหลงระบาดของโรคใน
พื้นที่ปลูกมากข้ึน การทดลองน้ีหากมีความสําเร็จจะมีประโยชนแกเกษตรกรผูปลูกยาง และมีผลตอเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ 
 
วัตถุประสงค   
     พัฒนาการใชปุยไนโตรเจนบางชนิดเพื่อปองกันการเกิดโรครากขาวในยางพาราปลูกใหม 
 
วิธีการศึกษา  
1. ทดสอบศักยภาพของปุยและสารบางชนิดตอการปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวของยางพาราใน
สภาพเรือนทดลอง 
              ในสภาพเรือนทดลอง ทําการทดสอบโดยการปลูกตนยางชําถุงอายุ 6 เดือนในดินที่ผสมดวยสาร
ทดลองและปลูกเช้ือราโรครากขาว วางแผนการทดลองแบบ CRD  20 ซ้ํา ทําการทดลอง 2 ครั้ง ดังน้ี 
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ครั้งที่ 1 ทําการทดลอง 11 กรรมวิธี คือ ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต ปุยยูเรีย ปุยร็อกฟอสเฟต 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 ปลูกเช้ือ
โดยใชกอนเช้ือรา(inoculum)แบบเห็ดอายุ 2 เดือน และปลูกตนยางชําถุงอายุ 6 เดือนในถุงเพาะชําสีดําขนาด
เสนผาศูนยกลางxสูง 25x25 ซม. จํานวน 1 ตน/ถุง(ซ้ํา)  สวนกรรมวิธีควบคุมปลูกโดยใชดินผสมกับขุย
มะพราวอยางเดียว จากน้ัน ดูแล และรดนํ้าวันละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม  
    หมายเหตุ : เน่ืองจากใชถุงเพาะชําขนาดเสนผาศูนยกลางxสูง 25x25 ซม. ตองใชดินประมาณ 
12,277 ลบ.ซม./ถุง ดังน้ันอัตราความเขมขน 0.25, 0.5 และ 1.0 % จึงเทียบเทากับ 30, 60 และ 120 กรัม/
ถุงดิน  
  การบันทึกผล  
  - ตรวจสอบและบันทึกตนยางที่มีเสนใยเช้ือราเจริญที่โคนตนยาง ตนยางใบรวง และตายบันทึก
จํานวนตนยางที่ใบรวงและตายหลังปลูกเช้ือ 2, 3 และ 5 เดือน และนํารากยางของตนที่ตายมาแยกเลี้ยงเช้ือ
บริสุทธ์ิ เพื่อพิสูจนการติดเช้ือและการเปนโรคของตนยาง  
 -     เก็บตัวอยางดินจากถุงดินในแตละการทดลอง วัดระดับ pH หลังปลูกเช้ือ 3 เดือน   
 การวิเคราะหผล 

- เปรียบเทียบตนติดเช้ือเปนรอยละกับกรรมวิธีควบคุม 
2.ทดสอบประสิทธิภาพและอัตราการใชปุยท่ีมีศักยภาพเพ่ือปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวในตนยาง
ปลูกใหม  
             วางแผนการทดลองแบบ CRD 13 กรรมวิธี 5 ซ้ําๆละ 5 ซ้ํายอย โดยทําการทดสอบในสภาพแปลง
ปลูกที่มีตนยางเปนโรครากขาว  

      1) กรรมวิธีทดลองคือ ปุยทริบเปลซุปเปอรฟอสเฟตปุย 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
ตอเน่ืองโดย 

-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 ปที ่2 หลังปลูกยาง 16 เดือนใสปุยทดลองซ้ําตนละ 200 กรัม  
       2) ซ้ํา คือ ตนยางใหญที่เปนโรครากขาว 1 ตน    
           ซ้ํายอย   คือ ตนยางที่ปลูกใหมรอบตนยางใหญตนละ 5 ตน 
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วิธีการทดลอง     
           -  คัดเลือกตนยางตนยางใหญที่แสดงอาการเปนโรคหรือมีเช้ือราโรครากขาวที่โคนตน  สุม
กรรมวิธีและซ้ํากับตนยางที่คัดเลือก 
           - ขุดหลุมปลูกยางขนาด 50x50x50 ซม. หางจากโคนตนยางใหญ 0.5 เมตร ตนละ 5 หลุมปลูก 
จากน้ันผสมดินที่ขุดดวยปุยตามกรรมวิธีทดลอง  
           - ปลูกตนยางชําถุงขนาด 2 ฉัตร โดยรองกนหลุมและ กลบดวยดินผสมตามกรรมวิธี          
              - เก็บตัวอยางดินของแตละกรรมวิธีวิเคราะหคา pH 
 การบันทึกผล 
      -  ตรวจบันทึกตนยางที่มีเช้ือราโรครากขาวที่โคนตนและราก ตนยางที่แสดงอาการและตายจาก
โรคหลังปลูกทุก 3 เดือน ในเวลา  2 ป  
     - ตนยางที่มีอาการใบเหลืองและตาย ตรวจสอบอาการที่ราก และนําไปแยกเลี้ยงเช้ือราบริสุทธ์ิใน
หองปฏิบัติการ เพื่อยืนยันผลวาตนยางแสดงอาการเน่ืองจากติดเช้ือราโรครากขาว  
     -  วิเคราะหผลทางสถิติตามกรรมวิธีเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 
 
ผลการศึกษา และการวิจารณผล  
1. ทดสอบศักยภาพของปุยและสารบางชนิดตอการปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวของยางพาราใน
สภาพเรือนทดลอง 
 1.1  การทดลองครั้งท่ี 1  
 จากการทดลอง พบวา ปุยทริบเปลซุปเปอรฟอสเฟต ปุยยูเรีย และกํามะถัน สามารถกําจัดเช้ือราและ
ปองกันการติดเช้ือราโรครากขาวได โดยจากผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นวาตนยางที่ปลูกในดิน
ผสมกํามะถันทั้ง 2 อัตราไมพบเสนใยเช้ือราเจริญในดินปลูกและบริเวณโคนตนและรากของยาง สวนในดินผสม
ปุยทริบเปลซุปเปอรฟอสเฟต และปุยยูเรีย ทั้ง 2 อัตรา มีเสนใยเช้ือราเจริญปกคลุมรากยางเล็กนอยและ
ออนแอ ไมสามารถทําใหรากยางติดเช้ือและตนยางทุกตนไมเปนโรค ในขณะที่ในกรรมวิธีที่ใชปุยร็อกฟอสเฟต
ซึ่งเปนปุยที่ใชรองกนหลุมในชวงปลูกยางใหม และผงซิลิกอน ทุกอัตรา พบวาตนยางมีเสนใยเช้ือราเจริญปก
คลุมรากและโคนตน อยางหนาแนนทุกตน เชนเดียวกับการทดลองควบคุม และมีตนยางตายเน่ืองจากโรค
ภายใน 6 เดือนหลัง เชนเดียวกับการทดลองควบคุม แสดงวา ปุยร็อกฟอสเฟต และ ผงซิลิกอน ไมสามารถ
ยับย้ังการเจริญของเช้ือราและไมมีศักยภาพในการปองกันการติดเช้ือราของตนยางได  
 การเปลี่ยนแปลงของ pH ดิน ผสมเปรียบเทียบกับดินปกติหลังผสม 3 เดือนพบวา ดินที่ผสมปุยร็อก
ฟอสเฟต ทั้ง 2 อัตรา มี pH เพิ่มข้ึนคอนเปนกลาง เทากับ 6.5 สวนดินที่ผสมผงซิลิกอน ที่ อัตรา 0.5% มี pH 
เพิ่มข้ึนเทากับ 6.2 ที่อัตรา 1.0 % มี pH ลดลงมีสภาพเปนกรดเพิ่มข้ึน 4.2 ซึ่งเช้ือราโรครากขาวสามารถ
เจริญเติบโตไดในสภาพ pH 4-10 แตเจริญไดดีที่สุดที่ pH เปนกลาง 6-7 เจริญไดนอยมาในสภาพที่เปนกรดจัด 
pH ตํ่ากวา 4 (อารมณ, 2541) ดังน้ันการใสปุยปุยร็อกฟอสเฟตลงไปในดินและซิลิกอนทําใหดินมีสภาพที่
เหมาะสมกับการเจริญของเช้ือราเพิ่มข้ึน และคุณสมบัติของสารเองก็ไมมีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญ
ของเช้ือรา แตในดินที่ผสมกํามะถันทั้ง 2 อัตราทําใหดินมีสภาพเปนกรดจัด pH ตํ่ามากเทากับ 2.8 และ 2.9 
ซึ่งดินมีสภาพเปนกรดจัดจะมีผลตอการเจริญของเสนใยเช้ือรา และเปนพิษตอรากยางขนาดเล็ก Jayasuriya 
(2006)  จึงพบวาตนยางที่ปลูกในดินผสมกํามะถันมีบางตนตายทั้งที่รากยางไมไดติดเช้ือและไมเปนโรค  
  
 



 

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 514 

1.2 การทดลองครั้งท่ี 2 
              จากการทดลองครั้งที่ 1 พบวา ปุยทริบเปลซุปเปอรฟอสเฟต ปุยยูเรีย และกํามะถัน ที่อัตรา 0.5 
และ 1.0% มีผลตอการเจริญของตนยางในระยะแรก และในปุยทริบเปลซุปเปอรฟอสเฟต ปุยยูเรีย ยังพบมี
เช้ือราเจริญอยูบางเล็กนอย จึงไดทําการทดสอบที่อัตราตํ่าลงมาและเพิ่มการใหสารซ้ําตามอัตราการผสมดิน
ปลูกหลังปลูกยาง 6 เดือน พรอมทั้งศึกษาปุยเพิ่มเติมคือ ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ผลการทดลองแสดงในตาราง
ที่ 2 แสดงใหเห็นวา 

ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ทั้ง 3 อัตรา และปุยยูเรียอัตรา 0.5% มีประสิทธิภาพในการปองกันการติดเช้ือ
และกําจัดเช้ือราโรครากขาวของยางพาราไดดีและไมมีความแตกตางกันโดย ตนยางปลอดจากเช้ือและไมแสดง
อาการโรค 90-100% ในขณะที่ตนยางในดินผสมปุยยูเรียอัตรา 0.25%, ปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต อัตรา 0.5 
และ 0.25% มีตนยางติดเช้ือและเปนโรคตายถึง 60, 80 และ 90%  ซึ่งไมแตกตางกับการทดลองควบคุมซึ่งมี
ตนยางติดเช้ือและเปนโรคตายถึง 80%  สวนในดินผสมกํามะถันพบวาทุกอัตรา สามารถปองกันและกําจัดเช้ือ
ราโรครากขาวได  

จากการเปรียบเทียบผลของปุยทดลองตอการเจริญเติบโตของตนยางดังแสดงในตารางที่ 2 พบวา ปุย
ยูเรียที่อัตรา 0.5% ทําใหตนยางเจริญเติบโตทั้งทางขนาดลําตนและความสูงดีที่สุดแมวาในระยะแรกจะทําให
ตนยางปลูกใหมใบรวงก็ตาม โดยหลังปลูก 8 เดือน มีขนาดลําตนที ่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% สวนในปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต และกํามะถัน ตนยางเจริญไดนอยกวาการ
ทดลองคุม  

ดังน้ันจากการทดลองน้ีจะไดปุยที่มีศักยภาพและเหมาะสมตอการปองกันกําจัดเช้ือราโรครากขาว
สําหรับการพัฒนาไปใชเพื่อการปองกันการติดเช้ือและการเกิดโรคในแปลงปลูกตอไป คือ ปุยแอมโมเนียม
ซัลเฟต ปุยยูเรีย และกํามะถัน 
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ตารางท่ี 1  จํานวนตนยางที่มีเสนใยเช้ือราเจริญครอบคลุมราก  จํานวนตนตาย  ผลการพิสูจนโรคหลังปลูก
เช้ือ 5 เดือน และ ระดับ pH ของดินทดลองหลังปลูกเช้ือ 3 เดือน 

ชนิดสาร/อัตรา (%) ตนยางมีเชื้อราคลุมราก (%) ตนตาย (%) pH ดิน การพบเชื้อ(แยกบริสุทธิ ์
ควบคุม 100 65 5.81 + 

ปุยยูเรีย 
0.5 % 
1.0 % 

 
50** 
10** 

 
0 
0 

 
4.39 
4.05 

 

ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต 
            0.5% 
             1.0 % 

 
40** 
10** 

 
0 
0 

 
4.39 
4.19 

 

ปุยร็อกฟอสเฟต 
             5 % 
            1.0 % 

 
100 
100 

 
20 
20 

 
6.48 
6.50 

 
+ 
+ 

กํามะถันผง(80%) 
            0.5 % 
            1.0 % 

 
0 
0 

 
60* 
55* 

 
2.83 
2.85 

 
- 
- 

ซิลิกอนผง 
0.5 % 
1.0 % 

 
100 
100 

 
65 
60 

 
6.23 
4.19 

 
+ 
+ 

หมายเหต ุ  *    หมายถึง    รากมีรากแขนงหรือรากฝอยเนาดํา  **มีเสนใยเชื้อราเล็กนอย 
            +    หมายถึง     แยกบริสุทธ์ิบน พีดีเอ ไดเชื้อรา R. microporus    
                        -  หมายถึง  แยกบริสุทธ์ิบน พีดีเอ ไมไดเชื้อรา R. microporus 
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ตารางท่ี  2  ศักยภาพของปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย ทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต และ กํามะถัน ตอการ
ปองกันกําจัด เช้ือราโรคราก หลังปลูก 6 และ 12 เดือน และการเจริญเติบโตของตนยางหลัง
ปลูก 8 เดือน                       

กรรมวิธ ี หลังปลูก 6 เดือน(%ตน) หลังปลูก 12 เดือน การเจริญเติบโต 
ติดเชื้อ 
ตาย 

มีเชื้อรา  ไม
เปนโรค 

ไมติดเชื้อ,ปกต ิ ติดเชื้อตาย ตนปกต ิ girth(cm) 
ที่ 10 cm 

สูง 
(cm) 

แอมโมเนียมซัลเฟต 
      1% 
      0.5% 
      0.25% 

 
10 
0 
0 

 
30 
40 
40 

 
60 
60 
60 

 
10 
0 
0 

 
90 
100 
100 

 
2.96 
3.52 
3.6 

 
57.4 
69.33 
77.6 

ยูเรีย 
      0.5% 
      0.25% 

 
0 
20 

 
40 
10 

 
60 
70 

 
0 
60 

 
100 
40 

 
3.8 
3.3 

 
81.54 
68.87 

ท ริ ป เ ป ล ซุ ป เ ป อ ร
ฟอสเฟต 
       0.5% 
      0.25% 

 
 

50 
70 

 
 

40 
30 

 
 

10 
0 

 
 

80 
90 

 
 

20 
10 

 
 

2.5 
2.56 

 
 

47.33 
58.4 

กํามะถัน 
      0.5% 
      0.25% 

 
50* 
10* 

  
50 
90 

 
100* 
50* 

 
0 
50 

 
1.85 
2.21 

 
51.75 
48.1 

ควบคุม 70 30 0 80 20 2.75 51.1 
หมายเหต ุ *  ตนยางในกรรมวิธีที่ใสกํามะถัน ตายโดยไมติดเชื้อ 
 
2. ประสิทธิภาพและอัตราการใชปุยท่ีมีศักยภาพเพ่ือปองกันการติดเชื้อราโรครากขาวในตนยางปลูกใหม 
ในแปลงปลูกยางท่ีมีโรครากขาว 

การศึกษาประสิทธิภาพและอัตราการใชปุยที่มีศักยภาพเพื่อปองกันการติดเช้ือราโรครากขาวในตนยาง
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 มีประสิทธิภาพในการปองกันการติดเช้ือราโรครากขาวของยางพาราปลูกใหมไดแตกตาง
จากกรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ แตปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟตทุกอัตราไมมีประสิทธิภาพใน
การปองกันการติดเช้ือราซึ่งมีตนยางติดเช้ือเปนโรคไดไมแตกตางกับกรรมวิธีควบคุม  

ผลกระทบของปุยที่ผสมดินปลูกตอตนยาง  
 จากการทดลองจะพบวาปุยแอมโมเนียมซัลเฟตไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของยางพารา 

ในขณะที่ ปุยยูเรีย และกํามะถัน ที่อัตราสูง จะทําใหตนยางปลูกใหม ใบรวง และยอดออนเหี่ยวในชวง 1 เดือน
แรก แตหลังจากน้ันตนยางสามารถเจริญเติบโตไดเปนปกติ   ทั้งน้ีเน่ืองจากในชวงผสมใหมดินผสมปุยจะ
เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลง  

การใสกํามะถันลงในดินเปรียบเสมือนการเติมกรดลงในดิน ซึ่งหากใสมากจะทําใหดินมีสภาพเปนกรด
จัด จึงมีผลตอการเจริญของเช้ือราบางชนิดที่ไมสามารถเจริญไดในสภาพที่เปนกรด ซึ่งเปนผลดีในแงการใชเพื่อ
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ปองกันกําจัดเช้ือโรคที่ไมชอบสภาพกรดจัด แตอาจเปนผลเสียตอพืชปลูกซึ่งอาจเปนพิษตอตนพืช เน่ืองจากใน
ดินจะมีจุลินทรียบางชนิด เชน Thiobacillus thiooxidans จะออกซิไดซกํามะถันทําใหไดกรดกํามะถัน จึงทํา
ใหดินบริเวณน้ันเปนกรด (ศุภมาศ,  2529) ดังสมการ  
  2S + 3O2  + 2H2O                                    2H2SO4 

 สวนยูเรีย ในชวงแรกจะทําปฏิกิริยากับนํ้าในดิน โดยมีจุลินทรียบางชนิดเปนตัวเรงปฏิกิริยาซึ่ง
สามารถผลิตเอนไซม urease สามารถแปรสภาพยูเรียใหเปนแอมโมเนียมคารบอเนต และสลายตัวไดกาซ
แอมโมเนียซึ่งอาจมีผลทําใหใบยางรวง (Bremner,  1982) ดังปฏิกิริยา  
      CO(NH2)2  +   2H2O                                  (NH4 )2CO3 

               (NH4 )2CO3                                           2NH3  + CO2    +   H2O                        
 จากการทดลองน้ีสรุปไดวา  ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุยยูเรีย และกํามะถัน มีประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังและปองกันการเกิดโรครากขาวในสภาพแปลงปลูกที่มีสภาพพื้นที่ปลูกเปนโรครากขาวอยางรุนแรงได 
โดยใชอัตราผสมกับดินในชวงปลูกอัตรา 100-300 กรัม/หลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. โดยเฉพาะอยางย่ิงปุย
แอมโมเนียมซัลเฟต เปนปุยที่เหมาะสมแกการแนะนําเกษตรกรมากที่สุดเน่ืองจากไมมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของยางพารา และเปนปุยที่มีราคาถูกกวา ปุยยูเรีย และกํามะถัน ซึ่งนอกจากราคาแพงแลวยังมี
ความเสี่ยงตอการเปนพิษกับตนยางอีกดวย นอกจากน้ีการปฏิบัติงายกวาการใชปุยยูเรีย และกํามะถันซึ่งตอง
หลีกเลี่ยงผลกระทบตอตนยางปลูกใหมโดยการผสมกับดินปลูกทิ้งไวในหลุมกอนปลูก 0.5-1 เดือน ซึ่งตองใช
แรงงานในการปลูกถึง 2 ครั้ง 
 
ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนตนยางเฉลี่ยที่ไมติดเช้ือและไมแสดงอาการโรครากขาว หลังปลูกตนยาง 1 ป 6 เดือน 

ในดินปลูกที่ผสมปุยยูเรีย ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต และกํามะถัน  
ชนิดปุย อัตรา 

(กรัม/หลุมปลูก) 
%ตนยางไมติดเชื้อ* ระดับ pH ดินที่หลุมปลูกหลังปลูก 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต 200 100 a 4.49 4.37 4.79 
ปุยยูเรีย 300 100 a  5.10 4.93 5.34 
ปุยยูเรีย 100 100 a  4.51 4.63 4.72 
กํามะถัน 300 100 a  3.73 3.61 4.3 
ปุยยูเรีย 200 96 a 4.90 4.81 5.25 
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต 300 96 a 5.27 5.39 5.5 
กํามะถัน 100 96 a 4.17 4.42 4.77 
ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต 100 92 a 5.33 5.72 6.24 
กํามะถัน 200 88 ab 4.23 3.66 4.68 
ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต 100 80 ab 5.42 5.62 6.02 
ควบคุม 0 64 bc 5.48 5.33 5.58 
ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต 200 56 cd 6.23 6.38 6.21 
ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต 300 40 d 5.92 5.90 6.44 
C.V.  =   21.2% 

*คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรแตกตางกันในคอลัมมเดียวกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดย 
DMRTที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

หมายเหตุ   
 1. อัตราตามกรรมวิธี = ผสมดินชวงปลูก 
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 2. หลังปลูกยาง 3, 6, 9 และ 12 เดือน ใสปุยตามกรรมวิธีซํ้า 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
กําจัดเช้ือราโรครากขาว  

2. ปุยยูเรีย ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต และกํามะถัน มีศักยภาพในการปองกันโรครากขาวตนยางพารา
ปลูกใหมในแปลงปลูกที่มีประวัติการโรครากขาวอยางรุนแรงมากอนได โดยใชอัตราผสมกับดินในชวงปลูก
อัตรา 100-300 กรัม/หลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. 
3. ปุยยูเรีย และกํามะถันที่อัตราสูง มีความเสี่ยงตอการเปนพิษกับตนยางชวงปลูกใหม หากผสมดินและปลูก
ยางทันท ีจึงตองหลีกเลี่ยงโดยการผสมกับดินปลูกและทิ้งไวในหลุมกอนปลูก 0.5-1 เดือน ซึ่งตองใชแรงงานใน
การปลูก 2 ครั้ง แตปุยแอมโมเนียมซัลเฟต นอกจากทําใหทําใหตนยางเจริญเติบโตไดดีและไมมีผลกระทบกับ
ตนยางชวงปลูกใหมแลว ราคายังถูกกวาปุยยูเรียและกํามะถัน การปฏิบัติสะดวกสามารถผสมดินและปลูกได
ทันที จึงเหมาะที่จะพัฒนาการใชผสมผสานกับการใสปุยตามคําแนะนําเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปองกัน
กําจัดโรคในชวงปลูกใหม สําหรับการแนะนําแกเกษตรกร ตอไป 
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