
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชื่อแผนงานวิจัย  วิจัยและพฒันาการผลิตพืชที่เหมาะสมกบัภูมินิเวศนในภาคใตตอนลาง 
 
2. ชื่อโครงการวิจัย  ทดสอบและพฒันาการผลิตพืชเศรษฐกิจหลกัที่เหมาะสมกับภูมินิเวศนใน 

ภาคใตตอนลาง 
ชื่อกิจกรรมท่ี 2  การทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรครากขาวของยางพาราในเขต 

พื้นที่ภาคใตตอนลาง 
 
3. ชื่อการทดลองท่ี 2.1       ทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรครากขาวของยางพาราในพื้นที ่
    จังหวัดสงขลา 
 
4. คณะผูดําเนินงาน 
    หัวหนากิจกรรม  นางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณ  สังกัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 
 
5. บทคัดยอ     

จากผลการทดลองทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรครากขาวของยางพารา ในปงบประมาณ 

๒๕๕๙- ๒๕๖๒ โดยดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรในพื้นที่จงัหวัดสงขลา ตรงั และนราธิวาส โดยมี

เกษตรกรเปาหมายจํานวน ๑๕๐ ราย และการจัดทําแปลงสาธิตวิธีการปองกันกําจัดโรครากขาวในพื้นที่ จ.ตรัง 

จําวน 2 แปลง ในพื้น อ.ยานตาขาว จ.ตรัง (แปลงยางกอนเปดกรีด 1 แปลง และแปลงยางหลังเปดกรีด 1 

แปลง ) โดยเลือกใชสารเคมีกลุม Triazole อัตราความเขมขน  20 มิลลิตรตอนํ้า 1 ลิตร  เทสารเคมีลงในรอง

รอบโคนตน 2-4 ลิตร ข้ึนกับขนาดโคนตน (ภาพที่ 1) โดยใชสารเคมีทุก 3 เดือนอยางตอเน่ืองเปนเวลา 4 ครั้ง  

โดยดําเนินการแปลงทดสอบ พื้นทีจ่.สงขลา จํานวน 10 แปลง ซึ่งเปนแปลงหลังเปดกรีด  ผลการทดสอบไมพบ

ความแตกตางจากการราดสารเคมีครัง้ที่ 4  ในสวนของแปลงทดลองนายสอน คงเลศิ ใหผลดีทีสุ่ด โดยดัชนีการเขา

ทําลายของเช้ือสาเหตุ โรครากขาวลดนอยลง 47.91 เปอรเซ็นต รองลงมาคือแปลงนายพงศสธร  สังขทอง         

ดัชนีการเขาทําลายของเช้ือสาเหตุ โรครากขาวลดนอยลง 46.99 เปอรเซ็นต  ในภาพรวมพบความแตกตางจาก

การใชสารเคมีเพียงเล็กนอย แตไมพบการกระจายตัวของเช้ือไปยังตนขางเคียง 

 

 

 

 

 

 

 



6. คํานํา                            

  ยางพาราเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนพืช

เศรษฐกิจหลักของเกษตรกรในภาคใต  ปจจุบันพื้นที่ปลูกยางในเขตภาคใตประสบปญหาการแพรระบาดของ

โรครากของยางพาราอยางหนัก และรุนแรง จากเช้ือรา Rigidoporus microporus สาเหตุโรครากขาวของ

ยางพารา  โดยเช้ือราเขาทําลายระบบราก หากเกิดการระบาดรุนแรงมีผลทําใหตนยางยืนตนตายกอนกําหนด 

เกษตรกรตองสูญเสียทั้งผลผลิตและรายได ซึ่งปญหาหลักของการแพรระบาดของโรคที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วน้ัน 

ลวนแลวแตเกิดจากความลมเหลวในการปองกันกําจัด เกษตรกรไมปฏิบัติตามคําแนะนําการปองกันกําจัดโรค

ราก (คําแนะนําการปองกันกําจัดโรคราก สถาบันวิจัยยาง) สวนหน่ึงเกิดจากการปองกันกําจัดโรครากในแปลง

ยางใหญคอนขางยุงยาก และคาใชจายสูง จึงไมคอยไดรับการเอาใจใสจากเกษตรเทาที่ควร อีกปจจัยหน่ึงที่มี

สวนสงเสริมการแพรระบาดของโรครากขาวอยางเร็วคือ การขาดองคความรูในการจัดการโรครากขาว ซึ่งกลไก

ที่จะลดปริมาณเช้ือราสาเหตุโรครากขาว ควรที่จะเริ่มต้ังแต การเตรียมแปลงปลูก โดยการทําความสะอาด

แปลงดวยการขุดตอไม และรากไมออกจากแปลง จากน้ันจึงทําการเผาตอยางเกา และควรพักดินปลูกโดยการ

เปลี่ยนพืชปลูกอยางนอย 2 ป เพื่อเปนการตัดวงจรชีวิตของเช้ือโรคที่อาศัยอยูในแปลงปลูก ในสวนของยางตน

ใหญ เมื่อตนยางเปนโรค การจัดการคอนขางยุงยากตองกระทําโดยวิธีเกษตรผสมผสาน คือทั้งดานเกษตรกรรม 

ดานสารเคมี และการเฝาระวังอยางใกลชิด  ซึ่งเกษตรกรสวนใหญจะปลอยปละละเลย ทําใหการแพรระบาด

ของโรคลุกลามอยางรวดเร็ว และจะเปนปญหาอยางหนักในแปลงปลูกยางรอบตอไป 

 อุไร จันทรประทิน และคณะ (2553) ศึกษาการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจในสวนยางที่เปน

โรครากขาว ใน 4 จังหวัดภาคใตตอนลาง คือจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และตรัง ผลการสํารวจพื้นที่สวนยางที่

เปนโรครากใน 4 จังหวัด จํานวน 388 สวน รวมเปนพื้นที่ 4,474.3 ไร พบตนยางเปนโรครากขาว รากแดง 

และโรครากสีนํ้าตาล รวมทั้งหมด 14,353 ตน คิดเปนพื้นที่ 188.9 ไร ในจํานวนน้ีมีพื้นที่เปนโรครากขาว ถึง 

151.7 ไร หรือรอยละ 3.4 ของพื้นที่ ที่สํารวจทั้งหมด ในขณะที่โรครากแดงและโรครากสีนํ้าตาลมีพื้นที่เปนโรค

ไมถึงรอยละ 1 ของพื้นที่สํารวจ จังหวัดที่มีพื้นที่เปนโรครากขาวมากที่สุดจากการสํารวจและประเมินโรคครั้งน้ี

คือจังหวัดพัทลุง จํานวน 86.7 ไร หรือรอยละ 1.9 ของพื้นที่สํารวจทั้งหมด รองลงมาคือจังหวัดตรัง 43.3 ไร 

หรือรอยละ 1 ของพื้นที่สํารวจทั้งหมด จังหวัดสงขลา 11.8 ไร หรือรอยละ 0.3 ของพื้นที่สํารวจทั้งหมด และ

จังหวัดสตูล มีพื้นที่เปนโรครากขาว 9.9 ไร หรือรอยละ 0.2 ของพื้นที่สํารวจทั้งหมด ซึ่งคิดเปนผลผลิตที่สูญเสีย

ไปตลอดอายุการใหนํ้ายางของตนยาง เน่ืองจากการเปนโรครากทั้ง 3 ชนิด ประมาณ 672.8 ตัน คิดเปนมูลคาที ่

PRC 30% ในราคาประกันกิโลกรัมละ 65 บาท รายไดที่สูญเสียไปประมาณ 16 ลานบาท เฉพาะผลผลิตที่

สูญเสียไปจากการเปนโรครากขาวมีประมาณ 540 ตัน รายไดที่หายไปประมาณ 13 ลานบาท ดังน้ันพื้นที่ที่เปน

โรครากขาวแมจะมีนอยมากเพียงรอยละ 0.004 ของพื้นที่ปลูกยาง ก็ทําใหสูญเสียผลผลิตและรายไดไปเปน

มูลคามากกวา 10 ลานบาท 



จากการสํารวจขอมูลการระบาดของโรครากขาวในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทยศึกษาในเบื้องตน โดย
อยุทธ นิสสภา และเสมอใจ ช่ืนจิตต (2554) ไดรวบรวมวิธีการยับย้ัง ปองกันและรักษาโรครากขาวเบื้องตนของ
เกษตรกรในแตละพื้นที่ ไดดังน้ี 

เกษตรกรในแตละพื้นที่มีการจัดการเพื่อยับย้ังการระบาดของโรคในวิธีการที่หลากหลายดังน้ี 
1) เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรัง 

- เกษตรกรที่ไดรับความเสียหายจากการระบาดของโรค ไดใชวิธีการรักษาโรค โดยการใช
สารเคมี การขุดรองตัดราก ใสปูนขาว ใสเกลือ สําหรับยางพาราที่ยังเปดกรีดอยู สวนการจัดการพื้นที่กอน
เพาะปลูกในรอบการผลิตใหมน้ัน ไดมีการจัดการขุดตอเผาทําลาย การไถพลิกหนาดิน  

สภาพพ้ืนท่ีและปจจัยท่ีมีผลตอความรุนแรงของโรคราก 
อยุทธ นิสสภา และเสมอใจ ช่ืนจิตต (2554)  รายงานผลการศึกษาการแพรระบาดของโรคราก

ขาวในยางพารา ในพื้นที่ภาคใตฝงตะวันตก และฝงตะวันออก พบวา 
ลักษณะดินในสวนยางพารา ในพื้นที่ภาคใตฝงตะวันตก พบการระบาดของโรครากขาวมากที่สุด 

เปนลักษณะดินรวน คิดเปนรอยละ 37.1 เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัด ซึ่งประกอบดวย จังหวัดระนอง กระบี่ 
ตรัง และสตูล โดยในจังหวัดตรัง มีลักษณะดินประเภทดินรวนมากที่สุด รอยละ 60.0 รองลงมาเปนดินประเภท 
ดินเหนียว รอยละ 25.7 
 อารมณ  โรจนสุจิตร และคณะ (2556) กลาววา สารเคมีตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง สวน
ใหญเปนสารเคมีกลุมไตรอะโซล พบวาในพื้นที่ภาคใต คอนขางหายาก และราคาแพง ซึ่งแตกตางจากสารเคมี
ในสารเคมีกลุมไตรอะดิมิฟอน ไดแก สารโซโปรโคนาโซล และเฮกซาโคนาโซล สารไมโครบิวทานิล เทราโคนา
โซล      ไดฟโนโคนาโซล ไตรฟลูมิโซล และสารเคมีกลุมอิมิดาโซล  ไดแก โพรคลอราช มีประสิทธิภาพ
เทียบเทากับการใชสารเคมีไซโปรโคนาโซล สารออกฤทธ์ิ 500 ppm. โดยแนะนําใหใชสารเคมี 5 มิลลิลิตรตอ
นํ้า 1 ลิตร  

ดังน้ันการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จึงมีวัตถุประสงคหลักคือการสรางองคความรูอยางย่ังยืน ถึงวิธีการ

ปองกันกําจัดโรคราก รวมถึงศึกษาศักยภาพของสารเคมีชนิดอื่นที่มีจําหนายในทองถ่ิน เพื่อใหเกษตรกร

สามารถนํามาประยุกตใชปองกันกําจัดโรครากขาวยางพาราอยางถูกวิธี     

7. วิธีดําเนินการ     

สิ่งท่ีใชในการทดลอง                      :  
1.อุปกรณวิทยาศาสตร  เชน กระบอกตวงขนาด 5 และ 10 มล. ถุงมือยาง ทีป่ดจมูก 

2. อุปกรณการเกษตรเชน จอม เสียม มีดพรา ถังนํ้าขนาด 200 ลิตร บัวรดนํ้าขนาด  10 ลิตร 

3. สารเคมกีําจัดโรคราก เชน ไตรดีมอรฟ โปรปโคนาโซล โพรคลอราซ 

4. สารเคมกีําจัดวัชพืช   เชน ไกลโฟเซต โพรคลอราซ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ช้ีแจงเชิงปฏิบัติการแกเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานเรือ่ง วิธีการควบคุมโรครากขาวยางพารา 
2. ปญหาสวนใหญในพื้นที่ปลูกยางจังหวัดสงขลา โดยสวนใหญเกษตรกรยังไมมีความรู เกี่ยวกบัการ

ปองกันกําจัดโรครากขาว รวมถึงการทําความสะอาดแปลงยางไมถูกวิธี เชนการไมเอาตอยางเกาออก จึงทําใหมี
เช้ือสาเหตุโรครากขาวสะสมในแปลง ดังน้ันการทดสอบเทคโนโลยี จําเปนทีจ่ะตองคัดเลอืกแปลงยางที่เปนโรค



รากขาวอายุไมเกิน 10 ป ในพื้นที่ของเกษตรกรแตละจังหวัด โดยดําเนินการจงัหวัดละ 10 แปลง โดยคัดเลือก
แปลงที่มีบรเิวณเปนโรคไมตํ่ากวา 4 บริเวณโดยการสุมกรรมวิธีลงในบริเวณโรคที่คัดเลือก กรรมวิธีละ 2 ซ้ํา
หรือ 2 บรเิวณ 

3. ประเมินดัชนีการเกิดโรคในแปลง กอนการทดลองใชสารเคมี  โดยทําการบันทกึขอมลูเดิมของแปลง
ที่ใชทดลองเชน ประวัติการปลูก การเตรียมแปลง   บันทึกจาํนวนหลุมวางจากการตายของตนยาง จํานวนตนที่
ยืนตนตาย จํานวนตนที่แสดงอาการโรค ในบริเวณที่จะทําการทดลอง พรอมทัง้ทําเครื่องหมายตนทดลอง และ
บันทึกลักษณะอาการ ความรุนแรงของโรคของตนทดลองรายตนกอนการทดลอง ตามเกณฑการประเมินดัชนี
การเกิดโรคในแปลงดัดแปลงจากวิธีการ Victor IrogueOmorusi (2012) 

4. คัดเลือกตนยางในแถวที่เปนโรคและทําเครื่องหมายตนยางที่จะทําการศึกษา คือตนที่ 1 เปนตนยาง
ที่แสดงอาการพุมใบเหลือง ตนที่ 2 และ ตนที่ 3 เปนตนยางที่อยูถัดจากตนที ่1 และ 2 ตามลําดับ (หากมีตนที่
คัดเลือกในแถวที่เปนโรคไมเพียงพอ ใชตนในแถวที่ติดกับแถวเปนโรคแทน)เน่ืองจากในบรเิวณที่เปนโรคจะมี
พื้นที่วาง มีตนตาย ตนแสดงอาการ และตนที่ยังไมแสดงอาการทั้งในแถวเดียวกันและแถวยางขางเคียงรอบๆ
บริเวณ ดังน้ันทกุตนที่อยูบริเวณการเกิดโรคโดยลําดับตนที่ 1-3 ในแนวแถวยางที่เปนโรค และตนยางในแถว
ถัดไปของแถวยางที่เปนโรค จําเปนตองปฏิบัติการปองกันและรกัษาโรคตามคําแนะนําทุกตน จึงทําเครื่องหมาย
ตนยางทดลองในบริเวณที่เปนโรคพรอมทั้งบันทกึลักษณะการเปนโรคตนยางกอนการศึกษา(แผนภาพที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1แสดงการใชสารเคมรีักษาตนทีเ่ปนโรคและตนขางเคียงเพื่อปองกันโรค 
 

5. ทดสอบสารเคมีกําจัดโรครากขาว  ปฏิบัติการตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ
เกษตร (ใชสารเคมี 3 ครั้งหางกันครั้งละ 4 เดือน) 
 กรรมวิธีท่ี 1 ขุดคู ขนาดกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร พรอมกับการใชสารเคมโีดยสารเคมทีี่
จะนํามาใชจะตองเปนสารเคมีตามคําแนะนําของสถาบันวิจยัยาง และเปนสารเคมทีี่สามารถหา ซื้อไดงายในแต
ละจงัหวัด โดยจะราดสารเคมรีอบโคนตนยางรัศมี 50 เซนติเมตร อัตราการใชสารเคมี ใชตามคําแนะนําของ
สถาบันวิจัยยาง ทําการราดสารเคมี 3 ครั้งหางกันทกุ 4 เดือน เปนระยะเวลานาน 2 ป  
  
 
 
 
 
 



 กรรมวิธีท่ี 2 เกษตรกรไมมีการควบคุมโรครากขาวปลอยใหตนยางที่เปนโรคยืนตนตาย 
  -  การบันทึกขอมูล 
1. บันทึกลกัษณะอาการของตนยางแตละตนกอนทดสอบและหลังทดสอบโดย แบงเกณฑการประเมินดัชนีการ
เกิดโรคในแปลงปลูกจํานวน  4 ระดับ ดัดแปลงจากวิธีการ Victor IrogueOmorusi (2012) คือ 
ระดับที่ 0  =  พุมใบปกติ / รากและโคนตนปกติ ไมแสดงอาการโรค 
ระดับที่ 1  =  พุมใบปกติ / รากเปนโรคนอยกวา 50 เปอรเซ็นตของโคนตนปกติ 
ระดับที่ 2  =  พุมใบเหลอืง / รากเปนโรคมากกวา 50 เปอรเซ็นต ของโคนตนปกติ 
ระดับที่ 3  = ตนตาย /รากเดิมผ/ุ มีดอกเห็ดที่โคนต 
 2. คํานวณหาเปอรเซ็นตการถูกทําลายหรือดัชนีการทําลายโดยใชสูตร 
% ดัชนี การเขาทําลาย=  ผลรวมของการเปนโรคแตละระดับ      X               100  
    จํานวนตนพืชที่สุม      ระดับสงูสุดของการเปนโรค 

3. รวบรวมขอมลูและวิเคราะหผลจากระดับความสําเรจ็ของการรกัษาและปองกันการเกิดโรค โดย
วิเคราะหเปน จํานวนตนปกติ จํานวนตนที่รักษาหายเปนปกติ จํานวนตนที่มีอาการนอยลงแตยังมีอาการหรือ
เช้ือ จํานวนตนที่แสดงอาการเพิ่มข้ึนและตาย  

- เวลาและสถานที ่  -  เริ่มตน ตุลาคม 2559  สิ้นสุด  กันยายน 2562 

-  สถานที่ทําการทดลอง  จังหวัดสงขลา 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ  (เปนสวนสําคัญของการทํางานวิจัย) 

 จากผลการทดลองทดสอบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรครากขาวของยางพารา ในปงบประมาณ 

๒๕๕๙- ๒๕๖๒ โดยดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง และนราธิวาส โดยมี

เกษตรกรเปาหมายจํานวน ๑๕๐ ราย และการจัดทําแปลงสาธิตวิธีการปองกันกําจัดโรครากขาวในพื้นที่ จ.ตรัง 

จําวน 2 แปลง ในพื้น อ.ยานตาขาว จ.ตรัง (แปลงยางกอนเปดกรีด 1 แปลง และแปลงยางหลังเปดกรีด 1 

แปลง ) โดยเลือกใชสารเคมีกลุม Triazole อัตราความเขมขน  20 มิลลิตรตอนํ้า 1 ลิตร  เทสารเคมีลงในรอง

รอบโคนตน 2-4 ลิตร ข้ึนกับขนาดโคนตน (ภาพที่ 2) โดยใชสารเคมีทุก 3 เดือนอยางตอเน่ืองเปนเวลา 4 ครั้ง  

โดยดําเนินการแปลงทดสอบ พื้นที่จ.สงขลา จํานวน 10 แปลง ซึ่งเปนแปลงหลังเปดกรีด  ผลการทดสอบไมพบ

ความแตกตางจากการราดสารเคมีครั้งที่ 4  ในสวนของแปลงทดลองนายสอน คงเลิศ ใหผลดีที่สุด โดยดัชนีการเขา

ทําลายของเช้ือสาเหตุ โรครากขาวลดนอยลง 47.91 เปอรเซ็นต รองลงมาคือแปลงนายพงศสธร  สังขทอง         

ดัชนีการเขาทําลายของเช้ือสาเหตุ โรครากขาวลดนอยลง 46.99 เปอรเซ็นต  ในภาพรวมพบความแตกตางจาก

การใชสารเคมีเพียงเล็กนอย แตยังคงพบเสนใยของโรครากขาวแพรกระจายไปยังตนปกติ  ดังตารางที่ 1 แตไม

พบการกระจายตัวของโรคในแปลงที่ดําเนินการทดสอบ 

 กรรมวิธีไมใชสารเคมี พบวาตนยางแสดงอาการตนยางตนตนตายทั้งหมดนอกจากน้ันยังพบการ

กระจายตัวของเสนใยโรครากขาวไปยังบริเวณแถวขางเคียงเพิ่มข้ึนคิดเปน 37 เปอรเซ็นตของแปลงที่

ดําเนินการทดลอง โดยแสดงอาการรุนแรงทุกตน คือพบดอกเห็ดของเช้ือราสาเหตุโรค (ภาพที่ 4)  

 

 



ตารางท่ี 1  แสดงเปอรเซ็นตดัชนีการเขาทําลายเช้ือราสาเหตุโรครากขาวของยาพารา 
       กอน – หลังการใชสารเคมี  เปรียบเทียบกรรมวิธีเกษตรกร (กรรมวิธีที่ 2) 

รายช่ือเกษตรกร กอน 
ราด

สารเคมี
ครั้งที่ 1 

ราด 
สารเคม ี
ครั้งที่ 2 

ราด 
สารเคม ี
ครั้งที3่ 

ราด 
สารเคม ี
ครั้งที ่4 

กรรมวิธีที่ 2 

1. นายยง   ปานส ี 57.17 57.17.0 53.47 50.23 50.23 65.73 
2. นายพงศสธร  สังขทอง 55.78 55.78 51.38 47.91 47.91 68.05 
3. นางสิรินาฎ  ไชยพรม 53.93 55.93 53.93 50.46 50.46 67.59 
4. นางสงวน  55.55 55.55 51.85 49.30 49.30 62.73 
5. นายสอน   คงเลิศ 58.56 58.56 53.93 46.99 46.99 59.48 
6. นายสมพร  แกวอิทธ์ิ 57.63 57.63 56.01 51.62 51.62 65.73 
7. นางอุบล   สังขทอง 53.7 53.7 53.7 50.46 50.46 63.88 
8. นางสุมาล ี รักเลิศ 55.09 55.09 52.77 50.92 50.92 66.66 
9. นางสุภาภรณ  ผองขุด 56.01 56.01 53.24 50.35 50.35 60.18 
10. นางสุลัดดา  ราชเมืองขวาง 56.01 56.01 52.08 49.76 49.76 59.48 

 
ลักษณะทั่วไปที่พบ 

1) นายทวีศักด์ิ รักษสุวรรณ บานเลขที่  31 ม.11 ต.โคกสะบา อ.นาโยง จ.ตรัง อายุ 4 ป 
ปลูกยางพันธุ  RRIM 600  ยางอายุ  4  ป     พื้นที่ปลูกยาง  32 ไร จํานวนยางยืนตนตาย 30 ตน 
ระดับการเกิดโรค ระดับที่ 1  =  พุมใบปกติ / รากเปนโรคนอยกวา 50 เปอรเซ็นตของโคนตนปกติ 

2) นายปรเมศวร สงสมัย บานเลขที่ 12 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง อายุ 12 ป  
ปลูกยางพันธุ  RRIM 600  ยางอายุ  12  ป     พื้นที่ปลูกยาง  15 ไร จํานวนยางยืนตนตาย 27 ตน 
ระดับการเกิดโรค ระดับที่ 1  =  พุมใบปกติ / รากเปนโรคนอยกวา 50 เปอรเซ็นตของโคนตนปกติ 

3) นายสําราญ ไพรินทร บานเลขที่ 102 ม.6 ต.หนองบอ อ.ยานตาขาว จ.ตรงั  
ปลูกยางพันธุ  RRIM 600  ยางอายุ  15  ป     พื้นที่ปลูกยาง  21 ไร จํานวนยางยืนตนตาย 17 ตน 
ระดับการเกิดโรค ระดับที่ 1  =  พุมใบปกติ / รากเปนโรคนอยกวา 50 เปอรเซ็นตของโคนตนปกติ 

4) นายวรรณา เอียดสงคราม    บานเลขที่ 25 ม.5 ต.หนองบอ  อ.ยานตาขาว จ.ตรัง  
ปลูกยางพันธุ  RRIM 600  ยางอายุ  14  ป     พื้นที่ปลูกยาง  15 ไร จํานวนยางยืนตนตาย 17 ตน 
ระดับการเกิดโรค ระดับที่ 1  =  พุมใบปกติ / รากเปนโรคนอยกวา 50 เปอรเซ็นตของโคนตนปกติ 

5) นางยุพรรณี สุขวรรณ บานเลขที่ 79/1ม.6 ต.ในควน อ.ยานตาขาว จ.ตรัง  
ปลูกยางพันธุ  RRIM 600  ยางอายุ  11  ป     พื้นที่ปลูกยาง  15 ไร จํานวนยางยืนตนตาย 17 ตน 
ระดับการเกิดโรค ระดับที่ 1  =  พุมใบปกติ / รากเปนโรคนอยกวา 50 เปอรเซ็นตของโคนตนปกติ 

6) นางดวงพร  โพชสาลี   บานเลขที่ 71 ม.4 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรงั 
ปลูกยางพันธุ  RRIT 251  ยางอายุ  15  ป     พื้นที่ปลูกยาง  17 ไร จํานวนยางยืนตนตาย 12 ตน 
ระดับการเกิดโรค ระดับที่ 1  =  พุมใบปกติ / รากเปนโรคนอยกวา 50 เปอรเซ็นตของโคนตนปกติ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  การเเทสารเคมีลงในรองรอบโคนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การขุดรอง กวาง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  ลักษณะดอกเห็ดโรครากขาว จากแปลงกรรมวิธีไมใชสารเคมีกําจดัโรครากขาวของยางพารา 

 



9.  สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ : สรุปเน้ือหา สาระสําคัญของผลงาน และขอเสนอแนะใน  งานวิจัย

เรื่องน้ันๆ ในอนาคต 

 1. สารเคมทีี่แนะนําใหใชปองกันกําจัดโรครากขาวของยางพารา สวนใหญเปนสารเคมีกลุม Triazole 

พบวาในพื้นที่ภาคใตตอนลาง คอนขางหายากและราคาแพง และในสวนของสลากผลิตภัณฑของสารเคมเีหลาน้ี 

 2. วิธีการราดสารเคมีตามรองที่ขุดใตโคนน้ัน เปนวิธีที่เกษตรกรยังไมใหความยอมรบัเทาที่ควรสบืเน่ือง

จากเกษตรกร กลัวตนยางลม และมีความไมสะดวกในชวงทีจ่ะกรีดยางเน่ืองจากตองขุดหลุมใหญแลวทําการ

ราดสารเคมลีงไปในหลมุดังกลาว  

 

10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน : ใหระบผุลงานทีส่ิ้นสุด ไดนําไปใชประโยชนอยางไร พัฒนาตอ

หรือถายทอด หรือเผยแพร หรือนําไปใชประโยชนกับกลุมเปาหมาย (ระบเุปนขอๆ)  

--- 

11. คําขอบคุณ (ถามี) ---- 
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