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          สารบัญ
บทความ

การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพืชคลุมตระกูลถั่ว

การบรหิารจดัการด้านโรค และอาการผดิปกตขิอง

ต้นยางพารา ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 

เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

ห้องรมควันยางพาราชนดิใช้เตาเผาแบบประหยัดเชือ้เพลงิ

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2563 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 26

โรคใบร่วงชนดิใหม่ของยางพารา: เชือ้สาเหต ุPestalotiopsis 
sp. หรือ Colletotrichum sp.?
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ภาพปก: โคนิเดีย (conidia) เชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคใบร่วงชนิดใหม่

              ของยางพารา ลักษณะอาการของโรค มีกลุ่มเชื้อราสีส้ม (conidiomata) 

              เจริญ จากการทดสอบความสามารถในการท�าให้เกิดโรคหลังปลูกเชื้อ 4 วัน



บทบรรณาธิการ
 วารสารยางพาราฉบับนี้มีบทความทั้งหมด 4 เรื่อง 

เป็นบทความวิจัย 1 เรื่อง ที่เหลืออีก 3 เรื่อง เป็นบทความ

ทั่วไปที่มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยเพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์

ได้จริงของเกษตรกร เป็นการสนับสนุนให้มีการจัดการ

สวนยางให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น นอกจากบทความท้ัง 

4 เรื่องแล้ว วารสารยางพาราฉบับน้ี ยังมีค�าแนะน�า

ส�าหรับผู้เขียน เพิ่มเติมอีก 1 เรื่อง

 บทความวิจัยท่ีน�าเสนอในวารสารฉบับนี้ นับว่า

เป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหน่ึงของการศึกษาเก่ียวกับโรค

ใบร่วงชนิดใหม่ที่ระบาดในภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อปี

ที่ผ่านมา ประเด็นส�าคัญของโรคนี้ก็คือ เชื้อราสาเหตุที่ก่อ

ให้เกิดโรคยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่าเกิดจากเชื้อราชนิดใดกัน

แน่ โดยท่ีผ่านมา มีนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ

รายงานผลการศึกษาที่ไม่ตรงกัน ดังนั้น บทความที่น�า

เสนอโดยนักวิชาการของสถาบันวิจัยยางครั้งนี้ได้พิสูจน์

ให้เห็นว่า เชื้อราสาเหตุท่ีท�าให้เกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่คือ 

Colletotrichum sp. การค้นพบครั้งน้ีถือว่ามีประโยชน์

อย่างมากในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคชนิดใหม่ 

เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 ถัดมาเป็นเรื่องของห้องรมควัน โดยที่ส่วนของเตา

เผาเป็นแบบอุโมงค์ชนิดประหยัดพลังงาน ออกแบบให้

สามารถลดการสูญเสียเชื้อเพลิงและความร้อน สามารถ

รมควันได้ครั้งละ 3-4 ตัน ข้อดีของเตาเผาแบบนี้ไม่ต้อง

ใช้พลังงานไฟฟ้า อาศัยการไหลของความร้อนและควัน

จากเตาเผาไปยังห้องรมควัน ซึ่งเป็นการผลิตท่ีประหยัด 

ได้ยางแผ่นรมควันที่ดี มีคุณภาพ การเคลือบของควัน

สม�่าเสมอ มีการดึงน�้าออกจากแผ่นยางได้อย่างรวดเร็ว 

เจ้าของ: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
บรรณาธิการบริหาร: ดร.กฤษดา สังข์สิงห์  บรรณาธิการ: ดร.วิทยา พรหมมี
กองบรรณาธิการ: ดร.ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์, ดร.พิศมัย จันทุมา, นางสาวภรภัทร สุชาติกูล, 
นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร, นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์
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ยางแผ่นท่ีผลิตได้จึงไม่มีการเกิดฟองอากาศ เกษตรกร

ท่านใดท่ีต้องการสร้างห้องรมควันแบบทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น 

ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ.หาดใหญ่ 

จ. สงขลา  โทรศัพท์ 0 7489 4307 ได้ในเวลาราชการ

 เรื่องท่ี 3 เก่ียวข้องกับเรื่องพืชคลุมดินในสวนยาง 

ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรไม่ค่อยนิยมปลูกกัน เนื่องจากสาเหตุ

หลายประการ หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของการขาดแคลน

เมล็ดพันธุ ์ที่จะน�าไปปลูก ดังนั้น ทางศูนย์วิจัยยาง-

หนองคายจึงได้มีโครงการจัดตั้ง ธนาคารเมล็ดพืชคลุม

ตระกูลถ่ัว โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายผลิต

เมล็ดพืชคลุมตระกูลถ่ัวจ�าวน 4 ชนิด ได้แก่ คาโลโปโก-

เนียม เซ็นโตรซีมา เพอราเรีย และซีรูเลียม ชนิดละ 250 

กิโลกรัม ส่วนถ่ัวอีกชนิดหน่ึง (มูคูนา แบร็คเทียตา) เป็น

ถ่ัวท่ีออกดอก แต่ไม่สร้างฝักและเมล็ดในภาคอีสาน แต่

ทางศูนย์วิจัยยางหนองคายก็มีบริการในรูปของต้นช�าถุง 

ท่านใดสนใจสามารถสั่งจองได้ท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย

ในเวลาราชการ

 เรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องของโครงการเกษตรแปลง

ใหญ่ โดยเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่จะเข้าร่วมต้อง

มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ มีเกษตรกรไม่นอยกว่า 

30 ราย การท�าการเกษตรในรูปแบบน้ี จะเอื้อต่อการ

พัฒนาสวนยางให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน ดังเช่น การ

บริหารจัดการด้านโรคและอาการผิดปกติของยางพารา 

ที่ศูนย์วิจัยยางหนองคายก�าลังด�าเนินการอยู่ในขณะนี้

                                  

                                                        ดร.วิทยา  พรหมมี

                                                                บรรณาธิการ



 โรคใบร่วงชนิดใหม่เริ่มพบการระบาดในประเทศ

อินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2559 และปัจจุบันแพร่ระบาดใน

ประเทศมาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา และประเทศไทยในปี 

พ.ศ. 2562 ซึ่งยังมีความสับสนในด้านเชื้อราสาเหตุของ

โรคดังกล่าว จากการสรุปรายงานประจ�าปี ค.ศ. 2019 

ของกลุ ่มอารักขาพืช (Plant Protection Specialist 

Group) ของ IRRDB (Nguyen, 2020) รายงานว่าปี พ.ศ. 

2559 มีโรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาดอย่างรุนแรงที่เกาะ

สุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าเกิดจากเชื้อรา Neofusi-

coccum sp. ต่อมาปี พ.ศ. 2562 ตรวจเจอเชื้อรา Pesta-

lotiopsis sp. และ Colletotrichum sp. จากอาการโรค

บนใบ แต่ไม่พบเชื้อ Neofusicoccum sp. ซึ่งท�าให้เชื่อ

กันว่าอาการของโรคนี้อาจมีสาเหตุร่วมกันโดยระยะแรก

เป็นเชื้อชนิดหน่ึง และต่อมาเป็นเชื้ออีกชนิดหนึ่งท่ีท�าให้

ใบยางร่วง แต่ประเทศมาเลเซียซึ่งได้รับผลกระทบจาก

โรคใบร่วงชนิดใหม่นี้ในปี พ.ศ. 2560 รายงานว่าเกิดจาก

เชื้อรา Pestalotiopsis sp. ประเทศศรีลังกาสรุปว่าเกิด

จากเชื้อรา 2 ชนิดร่วมกัน คือ Neofusicoccum sp. และ 

Pestalotiopsis sp. ส�าหรับประเทศไทยโดยผู้เขียนได้

ตรวจสอบและศึกษาเบื้องต้น รายงานว่า เกิดจากเชื้อรา 

Colletotrichum sp. (Arom, 2020) เช่นเดียวกับการ

รายงานของประเทศอินเดีย (Nguyen, 2020)   

 ลักษณะอาการของโรคท่ีแสดงอาการบนใบยาง

แก่ มีอาการเริ่มแรกเป็นรอยช�้ากลมใต้ใบผิวใบบริเวณ

ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา: เชื้อสาเหตุ 
Pestalotiopsis sp. หรือ Colletotrichum sp.?

เดียวกันเป็นสีเหลืองกลม (chlorosis) ต่อมาเป็นสีคล�้าด�า 

(bruise) และเนื้อเยื่อแห้งตาย (necrosis) ลักษณะกลม 

ขนาดใหญ่ สีน�้าตาลถึงสีขาวซีด เนื้อเย่ือรอบแผลไม่เป็น

สีเหลือง (no yellow halo) ในสภาวะอากาศเหมาะสม

ท�าให้ใบยางเหลือง และร่วงทั้งต้นอย่างรวดเร็ว (อารมณ์, 

2562) ประเทศอินโดนีเซียรายงานว่าในปี พ.ศ. 2562 

การระบาดของโรคน้ีท�าให้ผลผลิตยางในภาพรวมของ

ประเทศลดลง 15 เปอร์เซ็นต์ (Nguyen, 2020) ลักษณะ

อาการและลักษณะความรุนแรงของโรคดังกล่าวยังไม่มี

รายงานการพบโรคมาก่อนในยางพารา ซึ่งลักษณะ

อาการของโรคมีความแตกต่างจากโรคใบของยางพารา

ชนิดอื่น ๆ อย่างชัดเจน เช่น โรคใบจุดก้างปลาจากเชื้อรา 

Corynespora cassiicola ระบาดในสภาพอุณหภูมิและ

ความชื้นสูง มีลักษณะอาการของโรคหลายแบบตั้งแต่

แผลจุดกลมจนถึงแผลไหม้ขนาดใหญ่ ท�าให้เกิดโรคได้

ท้ังบนใบอ่อน ใบแก่ ก่ิง และยอดอ่อน ท�าให้ใบยางร่วง

เช่นกัน โรคใบจุดนูนท่ีเกิดจากเชื้อ Colletotrichum 

gloeosporioides ซึ่งแสดงอาการรุนแรงในระยะใบยาง

อ่อนท�าให้ใบอ่อนร่วงแต่ใบแก่ไม่ร่วงเป็นแผลขนาดเล็ก 

โรคใบจุดตานกจากเชื้อรา Drechslera heveae และโรค

แอนแทรกโนสจากเชื้อ Colletotrichum sp. ซึ่งรุนแรงใน

ยางขนาดเล็ก ในสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ หรือ

โรคใบท่ีเกิดจากเชื้อรา Phytopthora botryosa หรือ 

P. palmivora ซึ่งท�าให้ใบยางแก่ร่วงในช่วงฤดูฝนที่มีฝน

ตกหนักต่อเนื่อง ลักษณะช�้าด�าที่ก้านใบ แผ่นใบช�้า และ

อารมณ์  โรจน์สุจิตร, ชัชมนฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร, ศัลยา ยุติมิตร, สุปรียา เทือกสุบรรณ,  

พงศกร เครือเขื่อนเพชร และ พนารัตน์ จู้ทิ่น
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สีซีด อาการแผลไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน หรือแม้กระท่ัง

โรคใบไหม้ละตินอเมริกันสาเหตุจากเชื้อรา Microcyclus 

ulei หรือปัจจุบันใช้ชื่อ Pseudocercospora ulei (Hora 

Junior et al., 2014) ซึ่งจัดเป็นโรคใบที่ร้ายแรงที่สุดของ

ยางพารา ท�าให้ยางพาราตั้งแต่ใบระยะอ่อนมากจนถึง

ใบแก่เกิดโรค ท�าให้ใบร่วงอย่างรุนแรง แพร่ระบาด

เฉพาะในแหล่งก�าเนิดยางเดิม ทวีปอเมริกากลางและ

อเมริกาใต้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 ซึ่งเริ่มปลูกยางใน

ระบบการปลูกเพ่ือการค้าเป็นครั้งแรกในประเทศซูรินาม 

เพียงระยะหลังปลูก 7 ปี ได้เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรง

เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2461 และไม่ว่าจะเริ่มปลูกใน

แหล่งใดก็ถูกท�าลายด้วยโรคอย่างรุนแรงก่อนถึงระยะ

เก็บเก่ียว ท�าให้การปลูกยางในประเทศแถบน้ีไม่ประสบ

ความส�าเร็จจนถึงปัจจุบัน (Lieberei,  2007)  ประเทศจีน

ได ้ศึกษาโรคใบของยางพาราท่ีมีสาเหตุจากเชื้อรา 

Colletotrichum spp. ใน Hainan, Guangdong, 

Guangxi และ Yunnan วิเคราะห์เชื้อโดยใช้วิธีการทาง 

multi-locus phylogenetic analysis และ phenotypic 

characteristics พบว่ามี 4 ลักษณะอาการ คือ 1) อาการ

แผลจดุไม่เรยีบ (raised spot) สาเหตจุากเชือ้ C. acutatum 

species complex 2) อาการแอนแทรกโนส (anthrac-

nose) และ 3) อาการแผลเป็นวง ๆ (papery lesion) 

สาเหตุจากเชื้อ C. gloeosporioides species complex 

และ 4) อาการแผลสีน�้าตาลไม่เรียบในใบยางอ่อน (dark 

brown shrinking lesions) สาเหตุจากเชื้อ C. acutatum 

species complex (Xianbao et al., 2018)  

 เชื้อสาเหตุโรคต่างชนิดเป็นสาเหตุท�าให้เกิดโรคที่

แตกต่างกันอาจเป็นลักษณะอาการ ระยะใบ สภาพภูมิ

อากาศและสิ่งแวดล้อม พันธุ์ที่อ่อนแอหรือต้านทาน หรือ

แม้กระทั่งพืชอาศัยอื่น ๆ ของตัวเชื้อสาเหตุ โรคใบร่วง

ชนิดใหม่ก็เช่นกัน ในเบื้องต้นมีลักษณะอาการของโรคท่ี

แตกต่างอย่างชัดเจนจากโรคใบท่ีกล่าวมา จึงจ�าเป็น

อย่างย่ิงที่จะต้องศึกษาเพ่ือค้นหาสาเหตุของโรคที่แท้จริง 

เพ่ือการพัฒนาการควบคุมโรคและการจัดการได้อย่าง

ถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในหลักการของโรคพืช

วิทยาใช้หลักการพิสูจน์โรคตามหลักเกณฑ์ของ Robert 

Koch (Koch’s Postulates)

การพิสูจน์โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา
ตามหลักเกณฑ์ของ Robert Koch

 (Koch’s Postulates)
 จากที่รายงานมาข้างต้น จะเห็นว่าในเรื่องเชื้อ

สาเหตุของโรคยังมีความสับสนแม้ว่าโรคนี้ได้อุบัติขึ้นมา

เป็นระยะเวลา 4 ปี แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น 

ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศปลูกยางและเป็นแหล่งผลิต

ยางที่ส�าคัญอันดับ 1 ของโลกได้รับผลกระทบอย่าง

รุนแรงจากโรคชนิดน้ีเช่นกัน เพ่ือค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริง

ส�าหรับการหามาตรการการควบคุมโรคให้มีประสิทธิ-

ภาพและประสิทธิผล อย่างถูกทิศทาง จึงต้องทราบ

สาเหตุที่แท้จริง การพิสูจน์โรคตามหลักการพิสูจน์โรค

ของ Robert Koch จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการตามขั้นตอน 

ดังนี้

 1) ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคและพืชอาศัย

ส่วนของพืชท่ีแสดงอาการโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ จะ

พบเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคนั้น

 2) การแยกเชื้อ สามารถแยกเชื้อจุลินทรีย์จาก

ส่วนของพืชที่เป็นโรค ให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ 

 3) การปลูกเชื้อกลับเข้าพืชอาศัย น�าเชื้อบริสุทธ์ิที่

แยกได้ ใส่กลับเข้าไปกับพืชชนิดเดิมแล้วพืชแสดงอาการ

โรคเหมือนกับที่พบครั้งแรก 

 4) การแยกเชื้อและปลูกเชื้อซ�้าอีกครั้ง เมื่อท�าการ

แยกเชื้อจากพืชที่เป็นโรค ในข้อ 3 ให้เป็นเชื้อบริสุทธ์ิอีก

ครั้ง และเมื่อปลูกเชื้อกลับเข้าสู่พืชอีกครั้ง พืชจะแสดง

อาการโรคเช่นเดิม

 ในสภาพความเป็นจริง นอกจากยางพาราจะเป็น

โรครุนแรงแล้ว จะพบว่ามีพืชชนิดอื่นท้ังท่ีเป็นวัชพืชใน

สวนยาง พืชปลูกที่ใกล้เคียงแปลงโรคยางระบาดก็พบ

แสดงอาการโรคที่มีลักษณะอาการใกล้เคียงกับยางพารา

ในช่วงเวลาเดียวกัน บางชนิดเป็นโรคอย่างรุนแรง จึงได้

เก็บตัวอย่างมาศึกษาเชื้อสาเหตุด้วยเช่นกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคและพืชอาศัยส่วนของ

พืชท่ีแสดงอาการโรคท่ีเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ จะพบ

เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคนั้น 

       การตรวจสอบเชื้อสาเหตุจากส่วนของพืชที่เป็นโรค 

กระท�าโดยน�าตัวอย่างใบยางท่ีเป็นโรคมาตรวจสอบเชื้อ
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จุลินทรีย์ที่แสดงอาการโรคโดยใช้เทคนิคเฉพาะการตรวจ

สอบเชื้อรา เนื่องจากลักษณะอาการบ่งบอกว่าเกิดจาก

เชื้อจุลินทรีย์ประเภทรา (fungi) โดยน�ามาบ่มในกล่อง

พลาสติกใสให้ความชื้น 1-2 วัน (moist chamber) ตรวจ

สอบลักษณะของเชื้อราที่เจริญบริเวณแผลภายใต้กล้อง

สเตอริโอไมโครสโคป และตรวจสอบลักษณะสปอร์ 

(spore) หรือ โคนิเดีย (conidia) และลักษณะอื่น ๆ เพื่อ

แยกชนิดของเชื้อราเบื้องต้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก�าลัง

ขยายสูง 

 จากใบยางท่ีร่วงใหม่ ๆ หรือใบยางเป็นโรคที่เก็บ

จากต้น เมื่อน�ามาบ่มเชื้อในกล่องท่ีให้ความชื้น 1-2 วัน 

และตรวจสอบเชื้อราที่เจริญท้ังบนอาการเนื้อเยื่อตาย

และบริเวณผิวใบรอบแผลสามารถตรวจพบกลุ่มเชื้อรา 

Colletotrichum (ภาพท่ี 1) ซึ่งมีท้ังกลุ ่มเชื้อใหม่ มี

ลักษณะกลุ่มโคนิเดีย (conidiomata) เป็นหยดสีส้ม และ

กลุ่มเชื้อที่เกิดอยู่เดิมบนแผลเก่า มีลักษณะเป็นกลุ ่ม

ขนาดเล็ก สีด�า มี setae กระจายอยู่บนเน้ือเย่ือแผล ซึ่ง

มักพบในใบยางที่ร่วง และเป็นแผลเก่าที่ได้รับความชื้น 

หากตัดเนือ้เย่ือตามขวาง (cross section) จะเห็น fruiting 

body หรือ acervulus เจริญโผล่จากชั้นผิวใบ เมื่อตรวจ

สอบโคนิเดียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า โคนิเดีย เป็น

เซลล์เดียว ใส ลักษณะหัวท้ายมน (cylindrical shape) 

สามารถตรวจพบ setae คล้ายเส้นขนสีน�้าตาลเข้มปลาย

แหลมมีผนังกั้น (septate) ซึ่งเป็นเชื้อรา Colletotrichum 

(Sutton, 1980) นอกจากนี้ ยังพบลักษณะนี้ในอาการโรค

ของพืชชนิดอื่นในแปลงยางท่ีเป็นโรคอย่างรุนแรงหรือ

บริเวณใกล้เคียง ท้ังประเภทพืชใบเลี้ยงเด่ียว ใบเลี้ยงคู่ 

รวมทั้งเฟิร์นบางชนิด ซึ่งจะรายงานในโอกาสต่อไป 

 ส�าหรับใบยางท่ีร่วงมานานเป็นระยะเวลาหน่ึงท่ี

ยังไม่ถูกย่อยสลาย สามารถตรวจพบเชื้อรา Colletotri-

chum ซึ่งมีลักษณะจุดด�ากระจายบนแผลเก่า และกลุ่ม

โคนิเดียสีส้ม บริเวณเนื้อเยื่อรอบแผลเก่า แล้วยังมีเชื้อรา

อื่น ๆ ปะปนมากกว่า 2 ชนิด ซึ่งบางครั้งพบกลุ่มเชื้อราสี

ด�าเข้ม ตรวจสอบลักษณะภายใต้กล้องก�าลังขยายสูงมัก

พบกลุม่เชือ้ราทีม่โีคนิเดยีคล้าย Cercospora, Corynespora 

และกลุ่มเชื้อ Lasiodiplodia และจากการตรวจสอบ

เนื้อเย่ือใบบนอาการโรคเดิมมีลักษณะเปื ่อยถูกย่อย

สลาย และจากใบร่วงท่ีผ่านการฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน

ก�าจัดเชื้อราแล้ว อาจพบเชื้อราท้ัง Cercospora, Co-

rynespora และเชื้อราลักษณะรูปกระสวย (fusiform) สี

น�้าตาลทั้งชนิดเซลล์เดียว และ 2 เซลล์ (ภาพที่ 2) 

การแยกเชื้อ สามารถแยกเชื้อจุลินทรีย์จากส่วนของ

พืชที่เป็นโรค ให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์

 เก็บตัวอย่างใบยางพาราที่แสดงอาการโรคจาก

พ้ืนที่ระบาดจากต่างพื้นท่ีและต่างเวลาการเก็บตัวอย่าง

จาก จังหวัดนราธิวาส ยะลา ตรัง พังงา สุราษฎร์ธานี 

กระบี่ และ พัทลุง และจากพืชอื่น ๆ ท่ีพบอาการโรคใน

สวนยางและใกล้เคียงแปลงยางท่ีเป็นโรค ตั้งแต่เดือน

กันยายน 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2563 มาแยกเล้ียง

เชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในห้องปฏิบัติการ โดยวิธี 

tissue transplanting technique โดยน�าส่วนของพืชที่

เป็นโรคมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 2 มิลลิเมตร 

บริเวณขอบแผลให้คาบต่อส่วนท่ีเป็นโรคและไม่เป็นโรค 

ท�าความสะอาดผิว (surface disinfectant) ด้วยการแช่

ล้างในสารละลายคลอรอกซ์ 10 เปอร์เซ็นต์ (sodium 

hypochlorite 10%) เป็นเวลา 0.5-1 นาที จากน้ันล้าง

ด้วยน�้ากลั่นน่ึงฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง แล้วน�าชิ้นพืชที่ได้วาง

บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในจานทดลองขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ตั้งบ่มไว้ในสภาพอุณหภูมิห้อง 

เป็นเวลา 3-5 วัน แยกเชื้อราท่ีเจริญออกมาจากชิ้นส่วน

พืชให ้บริสุทธ์ิบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ตรวจสอบ

ลักษณะเส้นใย โคโลนี และการสร้างสปอร์ หรือโคนิเดีย 

เพื่อตรวจสอบชนิดของเชื้อในเบื้องต้น

 จากการแยกเลี้ยงเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 

หลังการเพาะบ่ม 2-3 วัน เชื้อราเจริญออกมาจากชิ้นพืช 

สามารถแยกเชื้อราบริสุทธ์ิท่ีเจริญออกมาได้ เช้ือราที่

เจริญออกมามักมีเพียง 1-2 ชนิดที่มีความแตกต่าง

เท่าน้ัน โดยเชื้อราท่ีเจริญออกมาจากชิ้นส่วนโรคส่วน

ใหญ่ 81 เปอร์เซ็นต์ เป็นเชื้อรา Colletotrichum ลักษณะ

โคโลนีสีขาวเทา มีกลุ่มสปอร์สีส้ม และร้อยละ 18 เป็น

เชื้อราที่ มีลักษณะโคโลนีสีขาว เส้นใยละเอียดถึงหยาบ 

ตรวจสอบกลุ่มโคโลนีเบื้องต้น เป็นเชื้อรา Pestalotiopsis 

นอกจากนี้เป็นเชื้อราอื่น ๆ ซึ่งน้อยมาก (ตารางที่ 1) จาก

การแยกเลี้ยงเชื้อพบว่า ส่วนใหญ่จะแยกได้เชื้อรา 

Colletotrichum sp. บริสุทธ์ิเพียงชนิดเดียว (ภาพท่ี 3) 
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ตารางท่ี 1  การแยกเชือ้ราบรสิทุธ์ิจากชิน้ส่วนพชืท่ีเป็นโรคของยางพาราจากแหล่งระบาด 
เดือนกันยายน 2562-มีนาคม 2563

สถานที่ ส่วนของพืช วันที่เก็บ/แยกเลี้ยงเชื้อ จ�านวนตัวอย่าง
Colletotrichum:
Pestalotiopsis:
เชื้อราอื่น ๆ1

นราธิวาส

ยะลา

พังงา

ตรัง

สุราษฎร์ธานี

กระบี่

พัทลุง

ใบสด

ใบสดและใบร่วง

ใบสด

ใบสดและใบร่วง

กิ่งเขียว

ใบสด (แปลงกิ่งตา)

ใบสดและใบร่วง

ใบร่วง

ใบร่วงเก่า

ใบสด

ใบสดและใบร่วง

ใบสด

ใบร่วงอาการใหม่

ใบสด

ใบเก่าที่ร่วงก่อนพ่น

สารเคมี

13 ก.ย. 62/26 ก.ย. 62 

14 พ.ย. 62/18 พ.ย. 62

13 พ.ย. 62/18 พ.ย. 62   

18 -19 พ.ย. 62/ 29 พ.ย. 62 

18 พ.ย. 62/29 พ.ย. 62 

17-18 มี.ค. 63/24 มี.ค. 63

30 ต.ค. 62/4 พ.ย. 62

21-22 พ.ย. 62/26 พ.ย. 62

18 มี.ค. 63/24 มี.ค. 63

19 พ.ย. 62/29 พ.ย. 62 

12 ธ.ค. 62/13 ธ.ค. 62

7 ม.ค. 63/8-9 ม.ค.63

11 มี.ค. 63/13 มี.ค. 63

11-12 มี.ค.63/13 มี.ค. 63

19 มี.ค .63/24 มี.ค. 63 

6

5

1

9

1

9

6

2

1

1

4

2

2

3

1

35:42:6

30:15

3:2

61:8

7:3

42:2

58:2

18:1:1

5:0

9:0

15:2

8:1

15:0

26:3

5:0

1หมายถึง จ�านวนโคโลนีเชื้อราที่เจริญตามชิ้นเนื้อเยื่อพืชที่น�ามาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 

จ�านวนชิน้ตัวอย่างท่ีแยกได้เช้ือ Colletotrichum sp. : Pestalotiopsis sp. : อืน่ ๆ เท่ากับ 408 : 89 : 7  (81 : 18 : 1)

และจากการเพาะแยกเลี้ยงเชื้อทุกตัวอย่างจะไม่พบเชื้อ

รา Pestalotiopsis เจริญออกมาจากเน้ือเยื่อพืชเพียง

ชนิดเดียวต้องมีเชื้อรา Colletotrichum ที่มีลักษณะ

โคโลนีสีขาวเทาร่วมด้วยเสมอ 

 เป็นท่ีสังเกตว่า การแยกเลี้ยงเช้ือจากอาการโรคที่

เก็บใหม่ท้ังจากใบสดจากต้นและใบท่ีร่วง หากแยกเลี้ยง

เชื้อภายใน 1 สัปดาห์ มีโอกาสแยกได้เชื้อรา Colletotri-

chum บริสุทธ์ิเพียงชนิดเดียวมากกว่าใบยางเก่า หรือ

ตัวอย่างที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานาน นอกจากระยะเวลา

การเก็บรักษาก่อนการแยกเลี้ยงเชื้อแล้ว ยังพบว่า ระยะ

ของอาการของโรคมีผลต่อชนิดของเชื้อราที่เจริญออกมา 

ซึ่งมักพบว่า การแยกเลี้ยงเชื้อจากอาการของโรคที่

พัฒนาเต็มท่ีแล้ว ส่วนใหญ่จะแยกได้เชื้อ Colletotri-

chum ลักษณะโคโลนีสีขาวเทาเพียงชนิดเดียว หากแยก

เลี้ยงเชื้อจากอาการระยะก�าลังพัฒนามักได้เชื้อราเจริญ

ออกมามากกว่า 2 genus (ภาพที่ 4) ได้แก่ Colletotri-

chum, Pestalotiopsis, Phomopsis และ Phyllosticta 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจากเชื้อสาเหตุโรคเจริญออกมา
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แล้ว อาจมีเชื้อชนิดอื่นซึ่งอาจจะเป็นเชื้อชนิดท่ีอาศัยร่วม

อยู่ในเนื้อเยื่อพืชปกติ (endophytic fungi) เจริญออกมา

ด้วยเช่นกัน ท้ังน้ีสันนิษฐานว่า เน้ือเย่ือใบท่ีเป็นโรคใน

ระยะก�าลังพัฒนาน้ัน เชื้อสาเหตุท่ีท�าให้เกิดโรคสามารถ

เข้าครอบครองและพัฒนาในเน้ือเย่ือพืชไม่เต็มที่นั่นเอง 

ซึ่งเชื้อราท้ัง 4 ชนิดดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นได้ท้ังท�าให้

เกิดโรค (pathogen) และอาศัยอยู่ในเนื้อเย่ือพืชปกติ 

(endophyte) ไม่ท�าให้เกิดโรค (Amirita et al., 2012)  

 ลักษณะของเชื้อ Colletotrichum โคโลนีมีสีขาว

เทา เส้นใยฟูเล็กน้อย สร้างโคนิเดียได้อย่างรวดเร็ว จะ

เห็นกลุ่มโคนิเดียสีส้มชัดเจนภายใน 3-4 วัน หลังโคโลนีมี

ลักษณะสีเทาเข้มและจางเป็นวง ๆ ซึ่งหากเพาะเลี้ยงใน

ช่วง 1-5 วัน หลังการเก็บตัวอย่าง มักจะได้เชื้อรา 

Colletotrichum เพียงชนิดเดียว จากน้ันแยกบริสุทธ์ิโดย

ใช้เข็มเข่ียเชื้อตัดขอบโคโลนีตัดเส้นใยอ่อนน�าไปเพาะ

เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในจานทดลอง ตรวจสอบ

ลักษณะเชื้อรา และย้ายเก็บใน PDA slant ในหลอด

ทดลอง เพื่อเก็บไว้ศึกษาในขั้นต่อไป 

 ลักษณะโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในจาน

ทดลอง ลักษณะโคโลนีเชื้อราเป็นสีขาวเทาจนถึงสีเทา

เข้ม เส้นใยฟูเล็กน้อย-ปานกลาง สร้างกลุ่มโคนิเดียสีส้ม 

(conidiomata) และ conidiogenous cells สีด�า ใต้

โคโลนีเป็นวงสีเทาเข้มจางสลับกัน และสามารถเห็นกลุ่ม 

conidiogenous cells สีด�า และกลุ่มโคนิเดียสีส้ม เชื้อรา

สามารถเจริญเต็มจานทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

9.0 เซ็นติเมตร ภายใน 8-10 วัน ในสภาพอุณหภูมิปกติ 

เมื่อโคโลนีเชื้อราอายุมากขึ้น กลุ ่มโคนิเดียสีส้ม อาจ

เปลี่ยนเป็นสีคล�้าด�า มี setae และมีกลุ่ม conidioge-

nous cells สีด�าในอาหาร PDA ลักษณะโคนิเดีย เป็น

ลักษณะเซลล์เดียว ใส ทรงกระบอกตรง หัวท้ายมน 

(cylindrical shape) ซึ่งจะท�าการศึกษารายละเอียดทาง

ด้านสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของแต่ละไอโซเลท และ

ลักษณะทางพันธุกรรม เพ่ือศึกษาค้นหาชนิด (specie) 

ของเชื้อราต่อไป 

 ตั้งแต่เริ่มพบโรคระบาดเมื่อเดือนกันยายน 2562 

จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ได้เก็บตัวอย่างโรคจากใบยาง

ทั้งจากพ้ืนท่ีระบาดในจังหวัดต่าง ๆ และในระยะเวลาท่ี

แตกต่าง สามารถแยกเก็บเชื้อรา Colletotrichum ที่แยก

บรสิทุธ์ิได้ทัง้หมด 45 ไอโซเลท ทัง้น้ีไม่รวมไอโซเลทเชือ้รา

ท่ีแยกได้จากพืชชนิดอื่นอีกหลายชนิดในแหล่งระบาด

โรคชนิดใหม่ของยางพาราที่สามารถแยกเชื้อรา Colleto-

trichum บริสุทธ์ิลักษณะเดียวกับท่ีแยกได้จากยางพารา

ซึ่งจะรายงานในเรื่องพืชอาศัยของโรคใบร่วงชนิดใหม่

ของยางพาราและการพิสูจน์โรคในครั้งต่อไป

 ลักษณะของเชื้อรา Pestalotiopsis โคโลนีสีขาว มี

ทั้งไอโซเลทที่มีเส้นใยสีขาวละเอียด สีขาวหยาบ เส้นใยฟู 

เส้นใยละเอียดไม่ฟู บางไอโซเลทสร้างกลุ่มโคนิเดียสีด�า

เข้มปริมาณมาก และบางไอโซเลทสร้างน้อยมาก ซึ่งจะ

พบการเจริญของเชื้อจากชิ้นพืชที่เพาะเลี้ยงเพียง 18 

เปอร์เซ็นต์ และไม่พบเชื้อรา Pestalotiopsis เจริญออก

มาเพียงชนิดเดียวจากชิ้นพืชท่ีเพาะเลี้ยงบน PDA ใน

แต่ละตัวอย่าง ส่วนใหญ่ใบยางท่ีเก็บตัวอย่างมาแล้ว

ท�าการแยกเลี้ยงเชื้อช้าหากเก็บรักษาในตู้เย็นนานกว่า 

10 วัน มักจะแยกได้เชื้อ Pestalotiopsis ปะปนมากับเชื้อ 

Colletotrichum เสมอ 

 เชื้อราชนิดอื่น ๆ เช่น Phomopsis ลักษณะเส้นใย

และโคโลนีคล้าย Pestalotiopsis ลักษณะเส้นใยฟูขาว 

สร้างกลุ่มโคนิเดียสีด�า ตรวจพบลักษณะโคนิเดีย 2 แบบ 

คือ แบบเบต้าโคนิเดีย (beta conidia) มีลักษณะแบบ

เส้นโค้งคล้ายคิ้ว ใส และแบบแอลฟาโคนิเดีย (alpha 

conidia) ลักษณะเซลล์เดียว ใส คล้ายโคนิเดียของ 

Colletotrichum แต่มีขนาดเล็กกว ่า เชื้อราคล้าย 

Phyllosticta ลักษณะโคโลนีสีเทาเข้มถึงสีด�า เจริญเป็น

โคโลนีแน่นมาก เจริญช้า อาหารเลี้ยงเชื้อใต้โคโลนีมีรอย

แตก ซึ่งเชื้อราในกลุ่มน้ีมักได้จากใบยางสดในระยะเริ่ม

ต้น คืออาการเป็นรอยช�้าเป็นวง ๆ หรือระยะเริ่มเปลี่ยน

เป็นสีเหลือง (chlorosis) (ภาพที่ 4) ซึ่งอาจจะเป็นเชื้อรา

จ�าพวก endophyte

การปลูกเชื้อกลับเข้าพืชอาศัย น�าเชื้อบริสุทธิ์ท่ีแยก

ได้ใส่กลับเข้าไปกับพืชชนิดเดิมแล้ว พืชแสดงอาการ

โรคเหมือนกับที่พบครั้งแรก

 วิธีการทดสอบความสามารถในการท�าให้เกิดโรค

โดยใช้เชื้อรา Colletotrichum sp. ท้ังท่ีแยกได้จาก

ยางพาราและพืชชนิดอื่น เชื้อ Pestalotiopsis sp. ที่แยก

ได้จากยางพารา เพาะเลี้ยงบน PDA เป็นเวลา 10-15 วัน 
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จากนั้นท�าสารแขวนลอยสปอร ์ให ้ มีความเข ้มข ้น

ประมาณ 105-106 โคนิเดียต่อมิลลิลิตร ปลูกเชื้อบนใบ

ยางพันธุ์ RRIM 600 ท�าความสะอาดผิวโดยจุ่มล้างใน

แอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ 1 ครั้ง และจุ่มล้างในน�้ากลั่น

ที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง โดยในระยะแรกการทดสอบความ

สามารถท�าให้เกิดโรคของเชื้อราบางไอโซเลท ปลูกเชื้อ

กับใบยาง 2 ระยะคือ ระยะใบยางค่อนข้างแก่ อายุใบ

ประมาณ 1 เดือน และใบแก่ อายุใบประมาณ 1.5-2 

เดือน

 การปลูกเชื้อใบย่อยบ่มในกล่องพลาสติกใสให้

ความชื้น

 1) ปลูกเชื้อโดยท�าแผลผิวใบด้านบนด้วยปลาย

เข็มเขี่ยเชื้อที่เผาฆ่าเชื้อแล้ว และหยดสารแขวนลอย

โคนิเดียด้วยหลอดหยดฆ่าเชื้อ 1 หยด บ่มในกล่อง

พลาสติกใสท่ีรองด้วยกระดาษทิชชู่นึ่งให้ความชื้นด้วย

น�้ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว กล่องละ 4 ใบ ปิดฝากล่อง ตั้งไว้

ในสภาพอุณหภูมิห้อง 

 2) ปลูกเชื้อโดยวิธีการจุ่มใบลงในสารแขวนลอย

โคนิเดียโดยไม่ท�าแผล (soaking)  วางบ่มในกล่อง

พลาสติกใสรองด้วยกระดาษทิชชู่ให้มีความชื้นเช่นเดียว

กับข้อ 1 กล่องละ 4 ใบ ปิดฝากล่อง

 การปลูกเชื้อโดยการใช้พุ ่มใบฉัตรบนสุด อายุ

ประมาณ 1.5-2 เดือน

 3) ตัดพุ่มใบยางฉัตรบนสุด อายุใบประมาณ 1.5- 

2 เดือน น�ามาปลูกเชื้อโดยวิธีการจุ่มลงในสารแขวนลอย

สปอร์  จากน้ันเลี้ยงพุ่มใบโดยแช่ก่ิงในน�้ากลั่นน่ึงในขวด

น�้า และคลุมพุ่มใบด้วยถุงพลาสติกใสที่ให้ความชื้นด้วย

น�้ากลั่นน่ึงฆ่าเชื้อ มัดปากถุงกับขวดให้แน่น วางไว้ใน

สภาพอุณหภูมิห้อง 

 เน่ืองจากเชื้อราที่น�ามาใช้ในการปลูกเชื้อเป็นเชื้อ

ราจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ที่เพ่ิงพบอาการของโรคและ

ระบาดอย่างรุนแรงครั้งแรก ยังไม่พบอาการของโรคใน

พ้ืนท่ีศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานีและบริเวณใกล้เคียง 

ดังนั้น เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อรา จึงท�าการ

ทดลองเฉพาะในห้องปฏิบัติการ และไม่ปลูกเชื้อโดยวิธี

การฉีดพ่น

 ผลการทดสอบความสามารถในการท�าให้เกิดโรค

ของเชื้อรา Colletotrichum จากการใช้เชื้อราท่ีแยกได้

จากอาการโรคจากใบยางพารา (ภาพท่ี 5) และพืชชนิด

อื่นบางไอโซเลท พบว่า ทุกไอโซเลทท่ีท�าการทดสอบ 

สามารถท�าให้เกิดโรคและลักษณะอาการคล้ายโรคที่เกิด

ในธรรมชาติ ท้ังการปลูกเชื้อกับใบยางโดยวิธีท�าแผล

หยดสารแขวนลอย และวิธีไม่ท�าแผลโดยการจุ่มลงใน

สารแขวนลอยโคนิเดีย ซึ่งในท่ีนี้จะแสดงเฉพาะเชื้อที่

แยกได้จากยางพาราเท่านั้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

โดยใบยางแสดงอาการของโรคอย่างรวดเร็ว เริ่มแสดง

อาการ 1-2 วันหลังการปลูกเชื้อลักษณะแผลช�้าด�ากลม 

จากน้ันขยายออกเป็นเน้ือเย่ือตาย (necrosis) สีน�้าตาล

ถึงขาวซีด ขนาดแผลใหญ่กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

มากกว่า 1 เซนติเมตรภายในระยะเวลาเพียง 4 วัน หลัง

ปลูกเชื้อ เนื้อเย่ือใบรอบแผลช�้าด�า ซึ่งเป็นระยะลุกลาม 

แต่ไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ (no yellow halo) แสดงอาการ

เด่นชัดคล้ายกับอาการโรคในธรรมชาติ สร ้างกลุ ่ม

โคนิเดียสีส้มอย่างรวดเร็วและปริมาณมาก โดยใบยางใน

ระยะท่ียังแก่ไม่เต็มที่ ลักษณะอาการโรคช�้าด�า ลุกลาม

อย่างรวดเร็วกว่าใบแก่กว่า ส่วนการปลูกเชื้อทั้งพุ่มใบ

โดยวิธีการจุ ่มลงในสารแขวนลอยเชื้อ พบว่า ใบยาง

แสดงอาการรวดเร็วเช่นเดียวกัน และพบว่า ใบยางที่เป็น

โรคเริ่มร่วงภายใน 3-4 วันหลังการปลูกเชื้อ นอกจากน้ี 

เชื้อราสามารถเข้าท�าลายบริเวณก้านใบ ส่วนล�าต้นที่เป็น

สีเขียว และบริเวณข้อต่อของก้านใบกับส่วนต้น ท�าให้

ก้านใบ ล�าต้น มีลักษณะช�้าด�า อาจพบหยดน�้ายาง คล้าย

การเข้าท�าลายของโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเชือ้ราไฟทอบธอรา 

ท�าให้ใบยางร่วงท้ังก้าน และหากปล่อยให้มีความชื้นสูง

ต่อเนื่องใบยางร่วงหมดหลังปลูกเชื้อภายใน 8 วันเท่านั้น 

บริเวณท่ีเป็นโรคจะสร้างกลุ่มสปอร์สีส้มอย่างรวดเร็ว

และในปริมาณมาก

 ผลการทดสอบความสามารถในการท�าให้เกิดโรค

ของเชื้อรา Pestalotiopsis จากการใช้เชื้อราที่แยกได้จาก

ใบยาง 5 ไอโซเลท คือ จากจังหวัดนราธิวาส ตรัง และ 

สุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 2, 2 และ 1 ไอโซเลท ตามล�าดับ 

ผลการปลูกเชื้อพบว่า ไม่แสดงอาการของโรค ยกเว้น

เชือ้ราไอโซเลท 10/2 ท่ีแยกได้จากใบยาง จงัหวดัตรงั พบว่า

ใบยางบางใบแสดงอาการแผลเนื้อเย่ือตายสีขาวซีดกลม 

หลังปลูกเชื้อ 3-4 วัน แต่มีขนาดแผลเล็กมาก ประมาณ 

2-3 มิลลิเมตร และรอบแผลเน้ือเย่ือใบเป็นสีช�้าเล็กน้อย 
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และพบว่า แผลที่เกิดไม่ขยายลุกลาม แม้ว่าจะบ่มเชื้อ

ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน และสามารถมองเห็นการ

เจริญของเชื้อในบริเวณที่ปลูกเชื้อก็ตาม (ภาพที่ 6) ซึ่งจะ

แตกต่างกับอาการของโรคที่ปลูกเชื้อ Colletotrichum ที่

แสดงอาการขยายขนาด และสร้างส่วนขยายพันธุ ์ 

(conidia) อย่างรวดเร็ว

ตารางท่ี 2  การทดสอบความสามารถในการท�าให้เกิดโรคของเชือ้ Colletotrichum 
ท่ีแยกจากยางพาราบางไอโซเลท

ไอโซเลท สถานที่ หมายเหตุ
ท�าแผล ฉัตรใบจุ่ม

วิธีการปลูกเชื้อ

3.2

4.1.3 (ครั้งที่ 1)

4.1.3 (ครั้งที่ 2)

4.1.3 (ครั้งที่ 3)

10/2

11

12/1

42-2

71/1

82

86

101

115

124

130

138

144

145

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

ตรัง

ตรัง

ตรัง

พังงา

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

พังงา

สุราษฎร์ธานี

กระบี่

กระบี่

กระบี่

พัทลุง

ตรัง

√

X

X

#

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X

X

X

√

√

√

เน่าช�้า

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1

2

√ หมายถึง แสดงอาการโรค ลักษณะช�้าด�าและเนื้อเยื่อตายสีขาวซีด แผลกลมขนาดใหญ่ รอบแผลไม่เป็น yellow halo

X หมายถึง ไม่แสดงอาการโรค

# ลักษณะอาการเป็นจุดเล็ก มี yellow halo

หมายเหตุ 1 หมายถึง เชื้อรา Colletotrichum ที่แยกได้เป็นโคโลนีสีขาวไม่ฟู สร้างกลุ่มสปอร์สีส้มเข้มตั้งแต่ขั้นตอน

                   การแยกเชื้อ ซึ่งมีความแตกต่างทางลักษณะโคโลนีเพียงไอโซเลทเดียวของ Colletotrichum ที่แยกได้

หมายเหตุ 2 หมายถึง เชื้อที่แยกได้จากการปลูกเชื้อ Colletotrichum ไอโซเลท 86
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การแยกเชื้อและปลูกเชื้อซ�้าอีกครั้ง ท�าการแยกเชื้อ

จากพืชที่เป็นโรค ในข้อ 3 ให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์อีกครั้ง 

และเม่ือปลูกเชื้อกลับเข้าสู่พืชอีกครั้ง พืชจะแสดง

อาการโรคเช่นเดิม

 ได้ท�าการแยกเชื้อจากส่วนล�าต้นสีเขียวที่แสดง

อาการของโรคจากการปลูกเชื้อราไอโซเลท 86 บนอาหาร

เลี้ยงเชื้อ PDA พบว่า เชื้อรา Colletotrichum เจริญออก

มาจากชิ้นพืชตัวอย่างที่ท�าการแยกเชื้อทุกชิ้นอย่าง

รวดเร็วภายใน 1-2 วัน และเมื่อปลูกเชื้อกับใบยางอีกครั้ง 

ก็แสดงอาการโรคลักษณะเช่นเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 

7 แต่ในขั้นตอนนี้ไม่ท�าการพิสูจน์เชื้อโดยการแยกจากใบ

ที่ปลูกเชื้อ Colletotrichum เนื่องจากบนอาการโรคที่ปลูก

เชื้อ มีเชื้อราเจริญเป็นจ�านวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจน

ตามหลักโรคพืชวิทยาข้อที่ 1 ของ Robert Koch 

สรุป
 เน่ืองจากโรคยางพาราท่ีพบระบาดอย่างรุนแรงใน

พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ที่

ผ่านมา มีลักษณะอาการโรคแตกต่างจากโรคเดิมท่ีมี

รายงานในประเทศไทย และยังไม่เคยมีการรายงานโรค

ยางพาราท่ีมีลักษณะอาการแบบนี้มาก่อน เมื่อมีการ

ระบาดของโรคครั้งแรกในประเทศไทย จึงจ�าเป็นต้อง

ศึกษาหาสาเหตุของโรคตามหลัก Koch’s Postulates 

สามารถสรุปได้ว่า เชื้อรา Colletotrichum sp. เป็นเชื้อรา

สาเหตุของโรคชนิดใหม่ สรุปได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบเชื้อบนส่วนของพืชที่แสดงอาการโรค 

พบเชื้อราท่ีสร้างกลุ่มโคนิเดียสีส้ม หากอายุมาก จะเห็น

เป็นกลุ่มเชื้อสีด�า มี setae บริเวณท่ีเป็นเน้ือเย่ือตาย 

ลักษณะโคนิเดียเดี่ยว ใส รูปร่างทรงกระบอก หัวท้ายมน 

ซึ่งเป็นลักษณะของเชื้อรา Colletotrichum  โดยไม่พบ

เชื้อราชนิดอื่น ตามหลัก Koch’s Postulates ข้อที่ 1 

ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อโรคและพืชอาศัย ส่วนของพืชที่

แสดงอาการโรคท่ีเกิดจากเชื้อจุลินทรีย ์  จะพบเชื้อ

จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคนั้น

 2. สามารถแยกบริสุทธิ์เชื้อรา Colletotrichum ซึ่ง

มีลักษณะเบื้องต้นบนอาหาร PDA คล้ายกัน จากชิ้นส่วน

ของพืชที่เป็นโรคได้ถึงร้อยละ 81 ในขณะท่ีแยกได้เชื้อ 

Pestalotiopsis และอื่น ๆ เพียงร้อยละ 18 เท่านั้น และ

เชื้อรา Colletotrichum ท่ีเจริญมาจากชิ้นพืชแต่ละ

ตัวอย่างส่วนใหญ่พบเจริญออกมาเพียงชนิดเดียวโดย

ไม่มีเชื้อราอื่น ในขณะที่หากมีเชื้อ Pestalotiopsis เจริญ

ออกมา ต้องมีเชื้อรา Colletotrichum เจริญออกมาด้วย

เสมอ จึงยืนยันเชื้อสาเหตุตามหลัก Koch’s Postulates 

ข ้อท่ี 2 สามารถแยกเชื้อจุลินทรีย ์ ท่ีเป ็นสาเหตุโรค 

ตารางท่ี 3  การทดสอบความสามารถในการท�าให้เกิดโรคของเชือ้ Pestalotiopsis 
ท่ีแยกจากยางพาราบางไอโซเลท

ไอโซเลท สถานที่ หมายเหตุ
ท�าแผล จุ่ม

วิธีการปลูกเชื้อ

1

2.1.3

10.1

10.2

84

อ. ระแงะ จ. นราธิวาส 

อ. ระแงะ จ. นราธิวาส 

อ. ย่านตาขาว จ. ตรังอ. 

ย่านตาขาว จ. ตรังตรัง

อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

X

X

X

√

X

X

X

X

X

X

แผลขนาดเล็ก เกิดน้อยมาก และไม่พัฒนา

√ หมายถึง แสดงอาการเนื้อเยื่อตาย สีซีด ขาวกลม รอบแผลไม่เป็น yellow halo

X หมายถึง ไม่แสดงอาการโรค
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A B C

D E

F G

ภาพที่ 1 ตรวจสอบเชื้อราจากอาการโรคจากธรรมชาติ  A: ลักษณะกลุ่มโคนิเดีย (conidiomata) สีส้ม บนแผลใบสด,  B: conidiomata สส้ีมบรเิวณขอบ

แผล และ conidiomata อายุมาก ม ีsetae สดี�า, C: acervulus ภายในมีโคนิเดยี (conidia),  D-E: โคนิเดยี และโคนิเดยีท่ีงอก (germinated conidia),  F: setae 

ทีเ่จรญิออกมาจาก conidiomata และ G: conidiogenous cell และ setae

จากส่วนของพืชที่เป็นโรค ให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ 

 3. เชื้อรา Colletotrichum ท่ีแยกบริสุทธ์ิได้ทุก

ไอโซเลทที่ทดสอบ เมื่อปลูกใส่กลับเข้าไปกับใบยางระยะ

ใบแก่เช่นเดียวกับธรรมชาติท่ีเกิดโรคแล้ว พบว่า แสดง

อาการโรคและพัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถท�าให้เกิด

โรคได้แม้ไม่ได้ชักน�าให้เกิดโรคโดยการท�าแผลก็ตาม 

และท�าให้ใบยางร่วงภายใน 4 วัน หลังได้รับเชื้อ ซึ่ง

ลักษณะอาการของโรคท่ีปลูกเชื้อบนใบยางแก่เหมือนกับ

ท่ีพบระบาดในธรรมชาติ และเชื้อสามารถท�าให้ส่วน

ล�าต้นหรือกิ่งยอดที่เป็นสีเขียวเป็นโรคได้เช่นเดียวกับใน

ธรรมชาติด้วยเช่นกัน ยืนยันเชื้อสาเหตุตามหลัก Koch’s 

Postulates ข้อที่ 3 

 4. เมื่อท�าการแยกเชื้อจากอาการท่ีปลูกเชื้อในข้อ 

3 ให้เป็นเชื้อบริสุทธ์ิ และเมื่อปลูกเชื้อกลับเข้าสู่ใบยาง

อีกครั้ง พบว่า แสดงอาการโรคเช่นเดิม ยืนยันเชื้อสาเหตุ

ตามหลัก Koch’s Postulates ข้อที่ 4 

 ส�าหรับเชื้อรา Pestalotiopsis จะเห็นว่าไม่พบเชื้อ

บนอาการโรคจากธรรมชาติ แยกเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่าง
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BA C

D E F

G H

ภาพที่ 2 เชื้อราบนอาการโรคจากใบยางร่วงเก่า, A: ใบยางที่ร่วงหล่นบนพื้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีกลุ่มเชื้อราสีด�าขนาดเล็ก และกลุ่มสีส้มเจริญหลังบ่ม

เชือ้ เป็นเชือ้รา Colletotrichum (ลกูศรชีส้แีดง) และกลุม่เชือ้ราสดี�าขนาดใหญ่ (ลกูศรช้ีสเีหลอืง) เป็นกลุม่เชือ้รา Cercospora (B) และ Lasiodiplodia (C), 

D: ใบยางร่วงหลังการฉีดพ่นสารเคมี มีกลุ่มเชื้อราสีด�าเจรญิบนแผล, E: ใบยางร่วงเก่าแสดงบรเิวณอาการโรคเก่าถูกย่อยสลาย, F-H: เชือ้ราท่ีตรวจพบใน D 

และ E เป็นกลุ่มโคนิเดียเชื้อรา Cercospora และเชื้อราโคนิเดียคล้าย Corynespora, กลุ่มเช้ือราท่ีมีลักษณะสปอร์สีน�้าตาล 1 septate และกลุ่ม

สปอร์ลักษณะ fusiform เซลล์เดี่ยวสีน�้าตาล

โรคได้น้อยมาก ตัวอย่างพืชที่แยกเลี้ยงเชื้อบน PDA พบ

ว่า ไม่มีการเจริญของเชื้อ Pestalotiopsis ออกมาเพียง

ชนิดเดียว ซึ่งต้องเจริญร่วมกับเชื้อ Colletotrichum เสมอ 

และมีความสามารถท�าให้ใบยางทดสอบเกิดโรคน้อย

มาก 

 จากการรายงานการศึกษาโรคยางพาราท่ีเกิดจาก

เชื้อ Colletotrichum spp. ในประเทศจีน (Xianbao 

et al., 2018) ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ก็ไม่มีรายงาน

อาการโรคที่มีลักษณะท่ีรายงานการระบาดอย่างรุนแรง

ครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2559 และพบ

ระบาดในประเทศไทยครั้งแรกช่วงปลายปี พ.ศ. 2562  

จึงยืนยันได้ว่าเป็นโรคชนิดใหม่ของยางพาราที่มีเชื้อรา 

Colletotrichum เป็นเชื้อสาเหตุของโรค ซึ่งจะท�าการ

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และพันธุกรรมอย่าง

ละเอียดทุกไอโซเลท ท้ังที่แยกได้จากยางพาราและพืช

อาศัยอื่น ๆ เพื่อศึกษาชนิด (species) ของเชื้อราต่อไป

11 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 42 กรกฎาคม-กันยายน 2563



ภาพที่ 3  ผลการแยกเลี้ยงเชื้อราจากตัวอย่างโรคทั้งใบสด และใบที่ร่วง บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (tissue transplanting) หลงัการเกบ็ตวัอย่างภายใน 5 วนั 

จะได้เชือ้รา Colletotrichum เส้นใยอ่อนสขีาว จากนัน้เป็นสเีทา สร้างกลุม่ conidiomata สีส้ม, A-B: ตัวอย่างโรคจาก จ. ตรัง, C-D: ตัวอย่างโรคจาก 

จ. นราธิวาส, E-F: ตัวอย่างโรคจาก จ. กระบี่, และ G-H: ตัวอย่างโรคจาก จ. ตรัง     
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ภาพท่ี  4  การแยกเชื้ อราจากตัวอย ่างโรคบนอาหารเลี้ ยง เชื้ อ  PDA ( t issue t ransplant ing)  หลังการเ ก็บตัวอย ่าง เชื้ อ  12 วัน  

A-B: จากอาการระยะที่ 3 (necrosis) ได้เชื้อรา Colletotrichum และ Pestalotiopsis, C-D: จากอาการระยะที่ 2 (bruise) ได้เชือ้รา Colletotrichum, 

Pestalotiopsis, Phomopsis, E-F: จากอาการระยะที ่1 (chlorosis) ได้เชือ้รา Colletotrichum, Pestalotiopsis, Phyllosticta, G: Colletotrichum เส้นใยเทา, 

H: Colletotrichum เส้นใยขาวไม่ฟู, I: Pestalotiopsis, J: Phomopsis และ K: Phyllosticta
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D E F

G

J K

IH
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ภาพที่ 5 อาการของโรคจากการปลูกเชื้อรา Colltotrichum ไอโซเลท 11 จาก จ.ตรัง, A: หลังปลูกเชื้อ 4 วัน โดยการท�าแผล (ซ้าย) ไม่ท�าแผล (ขวา),  

B: หลังปลูกเชื้อ 4 วันโดยไม่ท�าแผล จุ่มใบในสารแขวนลอยโคนิเดีย, C: หลังปลูกเชื้อ 4 วัน กับใบยางบนพุ่มใบ, D: หลังปลูกเชื้อ 5 วัน แสดงใบร่วงหมด 

แสดงอาการที่ล�าต้นสีเขียว, E: อาการโรคหลังปลูกเชื้อพุ่มใบโดยไม่ท�าแผล แสดงอาการที่ก้านใบ,  F-H: แสดงกลุ่มโคนิเดีย (conidiomata) สีส้มบน

อาการ และลักษณะโคนิเดีย
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ภาพที่ 6  ทดสอบความสามารถในการท�าให้เกิดโรคของเชื้อรา Pestalotiopsis แสดงผลการปลูกเชื้อโดยการท�าแผลก่อนปลูกเชื้อ, A: ไอโซเลท 1 จาก 

จ. นราธิวาส, B: ไอโซเลท 2.1.3 จาก จ. นราธิวาส, C: ไอโซเลท 10.1 จาก จ. ตรัง, D: ไอโซเลท 84 จาก จ. ตรัง, E และ F: ไอโซเลท 10/2 จาก จ. ตรัง, 

G-H: ภาพขยายลักษณะจุดแผลที่ปลูกเชื้อไอโซเลท 10/2 (ลูกศรสีด�า) หลังปลูกเชื้อ 11 วัน แสดงกลุ่มเส้นใย (ลูกศรสีขาว) และกลุมโคนิเดีย (ลูกศรสีด�า) 

ของเชื้อรา Pestalotiopsis,  H: โคนิเดีย
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ภาพที่ 7  พิสูจน์โรคตามหลัก Koch’s Postulates ข้อที่ 4, A: ก้านใบและส่วนต้นสีเขียวที่เป็นโรคจากการปลูกเชื้อโดยไม่ท�าแผลจากเชื้อรา Colletotri-

chum ไอโซเลท 86, B: เพาะแยกเชื้อราจากอาการส่วนต้น A แสดงเชื้อรา Colletotrichum ที่เจริญจากเนื้อเยื่อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA, C-D: ลักษณะ

โรคจากการทดสอบความสามารถในการท�าให้เกิดโรคของเชื้อราที่แยกได้ หลังปลูกเชื้อ 5 และ 6 วัน

A B

C D
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 การจัดชั้นคุณภาพยางแผ ่นดิบนอกจากจะ

ประเมินความสะอาด ความหนาบางของแผ่น ความ

กว้าง ความยาวตามมาตรฐานแล้ว ปริมาณความชื้นใน

ยางแผ่นจะเป็นตัวก�าหนดคุณภาพของยางได้ การยาง-

แห่งประเทศไทย จึงได้ก�าหนดคุณภาพยางแผ่นดิบที่

จ�าหน่ายยังตลาดกลางยางพารา จะต้องมีความชื้น

ระหว่าง 1 – 3, 3 – 5 และ 5 – 7 เปอร์เซ็นต์  ส่วนยางแผ่น

ดิบที่มีความชื้นมากกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นยางที่มีแผ่น

หนา ความชื้นสูง ยางแผ่นลักษณะน้ีจะไม่สามารถจัด

เป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีได้ จึงมักน�าไปผสมกับเศษ

ยางเพ่ือผลิตเป็นยางแท่ง อย่างไร-ก็ตาม แม้ยางที่มี

ความชื้นสูงเกินกว่า 1เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้เกิดความยุ่ง

ยากต่อการบดผสมยางกับสารเคมี เน่ืองจากขั้นตอนการ

บดยางผิวหน้าลูกกลิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูงประมาณ 70 องศา

เซลเซียส ท�าให้ความชื้นในยางค่อย ๆ ระเหยออกไป 

โมเลกุลของยางจะเกิดการเชื่อมต่อหรือเกิดพันธะ

ระหว่างกัน ในขณะเดียวกัน ยางจะมีน�้าหนักโมเลกุลเพิ่ม

ขึ้น จนกระท่ังความชื้นในยางหมดจึงหยุดการเชื่อมต่อ

พันธะโมเลกุลส่งผลให้ค่าความหนืด (mooney viscosity) 

ของยางสูงขึ้น อีกท้ังยังต้องเสียเวลา และเพ่ิมต้นทุนการ

ผลิตอีกด้วย ดังนั้น ขั้นตอนการท�าให้ยางแห้งจะต้อง

ก�าหนดให้ยางมีความชื้นน้อยกว่า 1เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกระท�า

ได้ 2 วิธี คือ ใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานแสง

อาทิตย์ และพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง หรือจาก

ระบบไฟฟ้า ส�าหรับการผลิตยางแผ่นรมควันจะใช้เทคนิค

ของการท�าให้ยางแผ่นแห้งด้วยการไล่ความชื้นออกจาก

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

ห้องรมควันยางพาราชนิดใช้เตาเผา
แบบประหยัดเชื้อเพลิง

แผ่นยางและให้เกิดการเคลือบของควันอย่างเพียงพอ

และสม�่าเสมอ ดังนั้น เทคนิคการรมควันจะสอดคล้องกับ

การสร้างห้องรมควันที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือที่ จะท�าให้

แผ่นยางแห้งเร็วที่สุด ใช้ระยะเวลารมควันน้อยที่สุด และ

ได้ยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

 ห้องรมควันท่ีเสนอในบทความน้ี ส่วนของเตาเผา

เป็นแบบอุโมงค์ชนิดประหยัดพลังงาน และออกแบบให้

สามารถลดการสูญเสียเชื้อเพลิงและความร้อน สามารถ

รมควันได้ครั้งละ 3 - 4 ตัน หรือจะท�าการลดขนาดหรือ

ขยายท้ังเตาและห้องรมควันให้มีปริมาตรตามความ

ต้องการได้ ข้อดีของเตาเผาแบบนี้ไม่ต้องใช้พลังงาน

ไฟฟ้าใด ๆ อาศัยการไหลของความร้อนและควันจากเตา

เผาไปยังห้องรมควัน ซึ่งเป็นการผลิตที่ประหยัดได้ยาง

แผ่นรมควันท่ีดีมีคุณภาพ การเคลือบของควันสม�่าเสมอ 

มีการดึงน�้าออกจากแผ่นยางได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้ยาง

แผ่นแห้งได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ยางแผ่นท่ี

ผลิตได้ไม่มีฟองอากาศแต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการควบคุม

อุณหภูมิจากการเผาไหม้ของไม้ฝืน ห้องรมควันชนิดใช้

เตาเผาแบบอุโมงค์ (ภาพที่ 1) นับว่าเป็นห้องรมควันแบบ

โบราณหรือแบบดั้งเดิมท่ีใช ้มาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง

ปัจจุบัน มีส่วนประกอบส�าคัญ 6 ส่วน ได้แก่ 1. เตาเผา  

2. ชุดดักสะเก็ดไฟ  3. ร่องน�าความร้อน 4. ห้องรมควัน 5. 

ชุดระบายความชื้นและควัน และ 6. รถตากยาง

เตาเผา  
 ท�าหน้าที่ให้ความร้อนและควันจากการเผาไหม้

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และ สุทัศน์ คงการ
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ของไม้ฟืน ตัวเตาก่อด้วยอิฐทนความร้อนโดยให้ส่วนด้าน

บนโค้งลักษณะคล้ายอุโมงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การส่งความร้อนและควัน ผนังก่ออิฐฉาบปูนเฉพาะด้าน

นอก พื้นของเตามีความลาดเอียงประมาณ 5 องศา เพื่อ

ให้มวลอากาศร้อนไหลขึ้นไปยังด้านบนตรงรูหรือช่องที่

เจาะไว้ทีร่ะดบัความสงู ¾ ของความสงูท้ายเตา (ภาพที ่2) 

 ภายในเตาเผามีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 

สูง 1 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเตา โดยให้เว้นปลายด้าน

ล่างสูงจากพ้ืนเตาข้ึนมาประมาณ 15 เซนติเมตร เพ่ือให้

อากาศจากภายนอกท�าปฏิกิริยาสันดาปให้เกิดการลุก

ไหม้ได้สะดวก และเป็นตัวช่วยส่งความร้อนจากภายใน

เตาเข้าสู่ห้องรมควันได้ง่าย เป็นการหมุนเวียนอากาศ

ร้อนตามหลักการไหลของอากาศ (ภาพที่ 3 และ 4) 

ชุดดักสะเก็ดไฟ 
 เป็นส่วนที่ต่อจากเตาเผา มีหน้าที่ดักสะเก็ดไฟไม่

ให้ผ่านไปยังร่องหรือท่อน�าความร้อน โดยจะท�าเป็นผนัง

กั้น ท�ามุมประมาณ 45 องศา ทั้งสองด้าน และให้ตัวท่อ

น�าความร้อนมีความลาดเอียง 15 องศา เชื่อมต่อยังท้าย

ห้องรมควัน ชุดดักสะเก็ดไฟนี้นับว่าเป็นส่วนท่ีมีความ

ส�าคัญในการป้องกันไฟไหม้โรงรมควันยางได้เป็นอย่างดี 

(ภาพที่ 5)

ร่องน�าความร้อน 
 เป็นส่วนที่ต่อจากเตาเผาและชุดดักสะเก็ดไฟ โดย

จะขุดเป็นร่องเข้าไปบริเวณใต้ห้องรมควัน ท�าด้วยท่อ

เหล็กหรือร่องซีเมนต์ ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ท้ายห้อง

ลึก 70 เซนติเมตร หน้าห้องลึก 30 เซนติเมตร ส่วนนี้มี

ความลาดเอยีงขึน้จากชดุดกัสะเก็ดไฟ  5 องศา (ภาพที ่6) 

โดยท�าท่อกระจายความร้อนขนาด 6 นิ้ว แล้วลดขนาด 4 

นิ้ว ให้เชื่อมต่อกับร่องน�าความร้อนบริเวณพื้นด้านข้างทั้ง

สองด้านขนานตามแนวของห้อง (ภาพท่ี 7-8) ลักษณะ

เช่นนี้จะท�าให้ควันและความร้อนภายในห้องรมควัน

กระจายได้อย่างสม�่าเสมอทั่วท้ังห้อง ควันจะเคลือบแผ่น

ยาง ส่วนความร้อนจะช่วยดึงน�้าออกจากแผ่นยางท�าให้

แผ่นยางแห้งได้อย่างสม�่าเสมอท่ัวทุกแผ่นภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด 

ห้องรมควัน 
 เป็นส่วนท่ีบรรจุยางแผ่นส�าหรับใช้ในการรมควัน 

มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7.10 เมตร สูง 4 เมตร ผนังก่อ

อิฐฉาบปูนมีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร 

 บริเวณพื้นด้านข้างห่างจากฝาผนัง 55 เซนติเมตร 

ให้เซาะร่องเป็นรูปตัววีขนาด กว้าง 5 เซนติเมตร ลึก 5 

เซนติเมตร และให้มีความลาดชันจากหน้าห้องรมควันไป

ยังท้ายห้อง แล้วต่อด้วยท่อเหล็กขนาด 3 นิ้ว  ให้น�้าไหล

ภาพท่ี 1 ห้องรมควันยางพาราชนิดใช้เตาเผาแบบอโุมงค์
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ภาพท่ี 2 เตาเผาแบบอโุมงค์

ภาพท่ี 3 ขนาดของเตาเผา และประตเูตา (ด้านหน้า)

ระบายออกได้สะดวก ในขณะท่ีรมควันความร้อนจะไหล

ผ่านยางแผ่นจากชั้นล่างผ่านไปยังชั้นบน ท�าให้ความชื้น

ของยางแผ่นลดลงเรื่อย ๆ ยางจะถูกรีดน�้าออกแล้วหยด

ลงตามพ้ืนไหลออกไปตามร่องที่เซาะไว้ ขณะเดียวกัน 

ความชื้นและควันส่วนหนึ่งจะออกไปทางปล่องระบาย

ความชื้นได้อย่างรวดเร็วในช่วงของการรมควันในวันแรก

 การออกแบบห้องรมควันจะต้องให้สัมพันธ์กับ

ขนาดของรถตากยางและปริมาณยางท่ีผลิตได้ เพ่ือให้

สามารถใช ้ พ้ืนท่ีของห้องได ้มากท่ีสุด ห ้องรมควัน

ที่ออกแบบนี้สามารถวางรถตากยางได้จ�านวน 6 คัน 
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ภาพท่ี 5 ชดุดกัสะเก็ดไฟ เป็นส่วนท่ีต่อจากเตาเผา

ภาพท่ี 4 ขนาดเตาเผา (ด้านข้าง)

ภาพท่ี 6 ร่องน�าความร้อนก�าหนดให้มคีวามลาดเอยีงจากชดุดักสะเก็ดไฟ  5 องศา
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ภาพท่ี 7 ท่อกระจายความร้อน (ด้านล่าง)

ภาพท่ี 8 ท่อกระจายความร้อน (ด้านบน)
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ตามความกว้างของห้องได้ 2 คัน และตามความยาวของ

ห้องได้ 3 คัน แต่ละคันจะสามารถพาดแผ่นยางได้ราว 

500 – 600 แผ่น หรือคิดเป็นน�้าหนัก 3 – 4 ตันต่อห้อง 

(ภาพที่ 9)

ชุดระบายความชื้นและควัน 

 เป็นส่วนส�าคัญในการไล่ความชื้นท่ีอยู่ในแผ่นยาง

ออกจากห้องรมควัน หากไม่มีส่วนนี้ในขณะที่รมควัน น�้า

จะถูกรีดออกจากแผ่นยางแล้วหยดลงตามพ้ืนของห้อง

รมควัน อุณหภูมิภายในห้องจะลดลง เป็นการยากต่อการ

ควบคุมอุณหภูมิ ส่งผลให้ต้องใช้ไม้ฟืนในปริมาณท่ีเพ่ิม

ขึ้น ต้นทุนไม้ฟืนสูง และส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน

เน่ืองจากควันที่อยู่ภายในห้องส่วนหนึ่งจะดันออกตาม

ช่องประตูและฝาเพดาน กระจายคละคลุ้งท่ัวบริเวณการ

ผลิต  

 ชุดระบายความชื้นและควัน ประกอบด้วย

 1. ปล่องระบายความชื้น ท�าด้วยท่อเหล็กด�าหนา 

2 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 30 เซนติเมตร 

ก�าหนดให้มีความสูงเหนือสันจั่วของหลังคา ตรงปาก

ปล่องมีฝาป ิด-เป ิด ขนาดเส ้นผ ่านศูนย ์กลาง 32 

เซนติเมตร ใช้ลวดสลิงบังคับการเปิด-ปิด ของฝาปล่อง  

(ภาพที่ 10)

 2. หมวกกันน�้าฝน ท�าหน้าท่ีครอบเพ่ือป้องกันไม่

ให้น�้าฝนเข้าสู่ปล่องประบายความชื้น มีลักษณะเป็นรูป

กรวยเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร 

ยึดด้วยขาเหล็ก 3 ขา สูง 45 เซนติเมตร โดยท�าให้ปลาย

หมวกยื่นให้คลุมปล่องระบายความชื้นได้ (ภาพที่ 11)

 3. กระโจม เป็นส่วนที่ท�าหน้าที่รวบควันและ

ความชื้นเพ่ือส่งต่อไปยังปล่องระบายความชื้นให้ออก

จากห้องรมควัน วัสดุท�าด้วยสังกะสีแผ่นเรียบหนา 1.5 

มิลลิเมตร โดยตัวกระโจมมีขนาด 1.2 x 2.0 เมตร เชื่อม

ต่อโดยตรงกับปล่องระบายความชื้น ใช้ส�าหรับห้องรม

ควันขนาด 5 เมตร ยาว 7.10 เมตร แต่หากห้องรมควันที่

มีขนาดเล็กกว่านี้ ให้ท�ากระโจมขนาด 0.8 X 1.2 เมตร 

ส่วนขอบรอบกระโจมให้ท�ารางรับน�้าขนาด  กว้าง 5 

เซนติเมตร ลึก 5  เซนติเมตร เพื่อป้องกันการหยดของน�้า

ที่ติดอยู่ตามชุดระบายความชื้นซึ่งเกิดจากการควบแน่น

ของไอน�้า หากมีน�้าหยดจะไหลลงรางน�้ารอบขอบ

กระโจมได้ และก�าหนดให้มีความลาดเอียงไปยังท่อน�้า

ทิ้งที่อยู่บริเวณด้านข้างฝาผนังภายในห้องรมควัน โดยน�้า

ที่อยู ่ในรางน�้ารอบกระโจมจะระเหยออกได้เองอย่าง

รวดเร็วจากความร้อนที่อยู่ในห้องรมควัน (ภาพที่ 12)

 ในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน หลังจากรีด

แผ่นยางผ่านเครื่องจักรรีดยางและผึ่งให้สะเด็ดน�้าแล้ว 

ยางแผ่นจะมีปริมาณความชื้นสูงถึง 27 เปอร์เซ็นต์ การ

จะให้ความชื้นลดลงเหลือน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ภายใน

ระยะเวลา 3 วัน หากไม่มีชุดระบายความชื้นและควัน 

(ภาพที่ 13) ยางจะแห้งได้ช้ามาก จึงต้องอาศัยความร้อน

ท่ีอยู่ในห้องรมควันช่วยพาความชื้นออกจากปล่องน้ีได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยลมท่ีพัดผ่าน

บริเวณปากปล่องจะเป็นตัวดึงความชื้นออกจากแผ่นยาง

ได้เร็ว ยางสามารถแห้งได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน

รถตากยาง 

 เป็นอุปกรณ์เสริมของห้องรมควันเพ่ือใช้ส�าหรับ

ตากยางแผ่นท่ีน�าเข้าห้องรมควันจนยางแห้ง สามารถ

ตากยางได้ตั้งแต่ 500 – 600 แผ่น การออกแบบรถตาก

ยางจะต้องให้สัมพันธ์กับขนาดห้องรมควัน ตัวอย่าง

ขนาดรถตากยาง มีรายละเอียดดังนี้

 1. รถตากยาง มีขนาดกว้าง 1.9 เมตร  ยาว 2.0 

เมตร สูง 3.30 เมตร โครงสร้างท�าด้วยเหล็กฉากขนาด 50 

x 50 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร เชื่อมประกอบเป็น

สี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อมก้ันเป็นชั้น ก�าหนดให้แต่ละชั้นมี

ระยะห่าง 0.55 เมตร จ�านวน 6 ชั้น โดยใช้เหล็กฉาก

ขนาด 25 x 25 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร โดยรอบ 

(ภาพที่ 14)

 2. ล้อ ท�าด้วยเหล็กเหนียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 

นิ้ว ติดตั้งตรงฐานของรถตากยางทั้ง 4 มุม หากใช้รถยก

ให้ท�าเป็นขาเหล็กแทนได้

 3. กระดูกงู ท�าด้วยเหล็กแบน ขนาดกว้าง 10 

มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ดัดให้เป็นลอนคล้ายกระดูกงู 

ก�าหนดให้มีระยะห่างแต่ละช่อง 5 เซนติเมตร สูง 3.5 

เซนติเมตร ท�าเป็นชั้นวางราวตากยาง อาจท�าเป็นรูปตัววี

หรือตัวยูก็ได้ (ภาพที่ 15 A และ ภาพที่ 15 B) แล้วน�ามา

เชื่อมติดกับเหล็กฉากของรถตากยางเพ่ือวางราวไม้ไผ่

ชนิดรวกตัน ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 1.5 น้ิว 
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ภาพท่ี 9 ห้องรมควัน

ภาพท่ี 10 ปล่องระบายความชืน้

ส�าหรับใช้ตากแผ่นยางได้จ�านวน 38 ราว แต่ละราวตาก

ยางได้ 3 แผ่น (ภาพที่ 16)

 4. ตาข่ายถัก ขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 3.2 มิลลิเมตร 

ปชูัน้ล่างสดุเพ่ือป้องกันแผ่นยางหล่นลงบนพ้ืนห้องรมควัน 

ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท�าให้ไฟไหม้ห้องรมควันได้ (ภาพที่ 17)

  ส่วนเทคนิคในการรมควันจะต้องอาศัยคนงานที่มี

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการรมควัน ใน

การน�ายางเข้ารมควันจะต้องอุ่นเตาให้ร้อนท่ีอุหณหภูมิ
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ภาพท่ี 11 ขนาดและองศาของหมวกครอบกันฝนของปล่องระบายความชืน้

ภาพท่ี 12 ภาพตดัด้านข้าง แสดงโครงสร้างภายในของกระโจม

ภาพท่ี 13 ภาพสามมติขิองชดุระบายความชืน้และควัน (มมุเงย)
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ภาพท่ี 14 รถตากยางขนาดกว้าง 1.9 เมตร  ยาว 2.0 เมตร สงู 3.30 เมตร

B 

A

ภาพท่ี 15  กระดกูงรูปูตวัวี (A) และ กระดูกงรูปูตัวยู (Bฺ)

ภาพท่ี 16 กระดกูงเูชือ่มตดิกับเหลก็ฉากของรถตากยางเพ่ือวางราวไม้ไผ่
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ภาพท่ี 17 ตาข่ายถักขนาด 2 x 2 น้ิว ปชูัน้ล่างสดุของรถตากยาง

ประมาณ 45 องศาเซลเซียส ก่อนใส่ยางเสมอ และเมื่อ

น�ายางเข้าห้องรมควันแล้วจะต้องควบคุมอุณหภูมิห้อง

รมควันไม่ให้เกิน 50 องศาเซลเซียส ในวันแรกให้เปิดฝา

ของปล่องระบายความชื้นตลอดระยะ 24 ชั่วโมงแรก 

ส่วนวันที่สองปรับฝาปิด-เปิดของปล่องระบายความชื้น

ให้เหลือครึ่งหนึ่ง ควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 50 - 55 องศา

เซลเซียส จากน้ันในวันท่ีสามให้ปิดฝาของปล่องระบาย

ความชื้นและควบคุมอุณหภูมิท่ีระดับ 45 – 50 องศา

เซลเซียส ตลอดระยะการรมควันจนกระทั่งยางแห้ง 

 ส�าหรับไม้ฟืนในวันแรกให้ผสมกันระหว่างไม้สด

กับไม้หมาด เพ่ือให้ควันไปเคลือบกับแผ่นยางได้ดี และ

เป็นการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไป ส่วนวันที่สองให้

ใช้ไม้หมาดในการควบคุมควันและความร้อน และใช้ไม้

แห้งผสมไม้หมาดในวันสุดท้ายของการรมควัน จะช่วย

ให้สามารถควบคุมได้ท้ังความร้อนและควันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในการควบคุมอุณหภูมิห ้องรมควัน

ลักษณะนี้จะมีสัดส่วนการใช้ไม้ฟืนต่อยางแห้ง 0.5 : 1 

กิโลกรัม ท้ังน้ีเทคนิคการรมควันให้ยางแห้งได้ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน จะต้องควบคุมคุณภาพทุกขั้น

ตอนตั้งแต่กระบวนการรวบรวมน�้ายางสด การกรอง การ

เจือจาง การรีด ระยะเวลาการผึ่ง และการรมควัน จะช่วย

ให้สามารถประหยัดไม้ฟืนและลดปริมาณควันที่อาจก่อ

ให้เกิดมลพิษทางอากาศและผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง เพียงแค่เข้าใจหลักการการท�าให้ยางแห้งซึ่ง

เป็นขั้นตอนท่ีส�าคัญ ดังนั้นเทคนิคการสร้างห้องรมควัน

จะสามารถผลิตยางแผ่นรมควันท่ีมีคุณภาพ ใช้ระยะ

เวลาการรมควันสั้น ลดต้นทุนการผลิตและสามารถ

ป้องกันไฟไหม้โรงรมควันได้อีกด้วย

 ท ่านใดท่ีมีความประสงค ์ขอข ้อมูลเ พ่ิมเติม

สามารถติดต่อได้ท่ี ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7489 4307 

ได้ในเวลาราชการ
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ตารางที่ 10 เฉลี่ยความแตกต่างของผลการทดสอบหลังจากใส่ 4, 8 และ16 สัปดาห์ กับก่อนใส่
ระหว่างกลุ่มยาง (PI) และกลุ่มโฟมมาตรฐานของโรงพยาบาล (CI) 

 ในปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีว่าราคาสารเคมีปราบ

วัชพืช ค่าน�้ามัน ตลอดจนค่าแรงงานได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก 

รวมถึงพ้ืนที่ในเขตปลูกยางใหม่พ้ืนท่ีก่ึงแห้งแล้งนั้น 

เดิมทีได้ผ่านการปลูกพืชไร่มาอย่างยาวนาน ไม่มีการคืน

ธาตุอาหารกลับสู่ดินเลย ท้ังมีการใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไป 

มีการไถพรวนทุกฤดูปลูก ท�าให้หน้าดินมีการชะล้างสูง 

และดินเสียสภาพโครงสร้าง การปลูกพืชคลุมดินตระกูล

ถ่ัวในสวนยางพารา เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะสามารถควบคุม

วัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดินท่ี

ปลูกยาง ซึ่งได้จากการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และ

จากการย่อยสลายตัวของเศษซากพืชคลุมเป็นอินทรีย

วัตถุ เหล่านี้ เป็นผลท�าให้การท�าสวนยางสามารถได้รับ

ผลผลิตเร็วขึ้นกว่าปกติ ประมาณ 6-12 เดือน เป็นการลด

ต้นทุนการผลิตได้อีกทางหน่ึง แต่ปัจจุบันเกษตรกรยังหา

ซื้อเมล็ดพืชคลุมตระกูลถ่ัวในสวนยางได้ยาก เนื่องจาก

การยางแห่งประเทศไทยและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ไม่มีการ

ผลิตเมล็ดพืชคลุมตระกูลถ่ัวส�าหรับใช้ปลูกในสวนยาง 

ซึ่งการใช้นโยบายลดต้นทุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร

ชาวสวนยาง คือ ลดการใช้สารเพื่อเคมีก�าจัดวัชพืช ลดค่า

จ้างในการด�าเนินการ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

ใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชจากบริษัทเอกชนที่เข้ามาผูกขาด

ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ว่าเป็นวิธีการที่ดี ดังนั้น

ถ้าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในส่วนดังกล่าวข้างต้นได้ 

จะส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถก�าหนด

แนวทางในการบริหารต้นทุนการผลิต และน�าข้อมูลไป

ประกอบการวางแผนทางการผลิต และตัดสินใจเกี่ยวกับ

การลงทุนปลูกสร้างสวนยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ี ศูนย์วิจัย-

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพืชคลุมตระกูลถั่ว

ยางหนองคาย ได้จัดท�าโครงการ “การจัดตั้งธนาคาร

เมล็ดพืชคลุมในสวนยางของการยางแห่งประเทศไทย 

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” โดยได ้งบ

ประมาณจากกองทุนพัฒนายางตามมาตรา 49 (3) โดย

โครงการนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของการยาง

แห่งประเทศไทย คือ ยุทธศาสตร ์ที่  2 การพัฒนา

ยางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความ

เข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขัน 

ความหมายของ
"ธนาคารเมล็ดพืชคลุมฯ" 

 ธนาคารเมล็ดพืชคลุมฯ คือ การผลิต เก็บเก่ียว 

รวบรวม คัดแยก ท�าความสะอาด และเก็บรักษา เมล็ด

พืชคลุมดินในสวนยางท่ีสถาบันวิจัยยาง การยางแห่ง-

ประเทศไทย แนะน�าใช้ปลูก ตามค�าแนะน�าวิชาการปี 

2560 หรือเมล็ดพืชคลุมดินอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการ

ใช้ร่วมในสวนยาง รวมถึงการขยายผลสู่การสงเคราะห์

ปลูกแทนเน่ืองจากในการสงเคราะห์ปลูกแทนของการ

ยางแห่งประเทศไทยนั้น เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯจะ

ได้รับค่าเมล็ดพืชคลุมในสวนยางอัตราไร่ละ 150 บาท ซึ่ง

เกษตรกรอาจสามารถเลือกรับเป็นเมล็ดพืชคลุมแทนได้ 

หรืออาจอยู่ในรูปการจ�าหน่ายและรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์พืช

คลุมจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร  ซึ่งสามารถ

สร ้างรายได ้ให ้ กับการยางแห ่งประเทศไทย และ

เกษตรกร นอกจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางสามารถได้รับการถ่ายทอดงานวิจัยด้านพืช

คลุมดินตระกูลถ่ัวในสวนยาง จนสามารถลดต้นทุนและ

สมศักดิ์ สัพโส และ เกษตร แนบสนิท
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เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในสวนยางตนเองแล้ว แต่

ป ัญหาปัจจุบันคือ เกษตรกรยังหาซื้อเมล็ดพืชคลุม

ตระกูลถั่วชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ได้ยาก เนื่องจากการยาง-

แห่งประเทศไทย และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ไม่มีการผลิต

เมล็ดพืชคลุมตระกูลถ่ัวแบบเป็นรูปธรรม ส่งผลให้

ประสิทธิภาพการผลิตต่อพ้ืนที่ต�่า และเพ่ิมต้นทุนการ

ผลิตจากการใส่ปุ๋ยเคมีเกินความจ�าเป็น 

การด�าเนินงาน 
สถานที่

 ในปีงบประมาณ 2563 จัดตั้งธนาคารเมล็ดพืช

คลุมในสวนยางของการยางแห่งประเทศไทย เขตภาค

ตะวันออกตอนบน 2 แห่ง ได้แก่ที่ศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

อ�าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และท่ีศูนย์เรียนรู ้

ยางพาราจังหวัดนครพนม อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

โดยใช้พื้นที่แห่งละ 5 ไร่ โดยที่ศูนย์วิจัยยางหนองคายอยู่

ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ และเมล็ดพันธุ์

 ในปีงบประมาณ 2564 จะจัดตั้งธนาคารเมล็ดพืช

คลุมในสวนยางของการยางแห่งประเทศไทย เขตภาค

ตะวันออกตอนบน เพ่ิมขึ้นอีก 1 แห่ง คือที่ ศูนย์เรียนรู้

ยางพาราจังหวัดขอนแก่น อ�าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น

 ทั้ง 2 แห่ง มีความเหมาะสมในการผลิตเมล็ดพืช

คลุม เนื่องจากมีฤดูฝนแยกจากฤดูแล้งอย่างชัดเจน และ

ที่ส�าคัญคือมีความสั้นของกลางวันที่เหมาะสมอีกด้วย 

ต ่างจากภาคใต้  มีสภาพอากาศไม่ค ่อยเหมาะสม 

ถึงแม ้ว ่า พืชคลุมบางชนิด เช ่น คาโลโปโกเนียม 

เพอราเรีย และ เซ็นโตรซีมา สามารถให้เมล็ดได้ แต่ยังให้

ผลผลิตน้อยมากเมื่อเทียบกับการปลูกในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ย่ิงเป็นพืชคลุมซีรูเลียม ถ้าปลูกทางภาคใต้

แทบจะไม่ให้ผลผลิตเมล็ด แต่จะให้ผลผลิตมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้าหากมีการจัดการที่ถูกต้อง

เป้าหมายในการผลิต 

 คาดว่าสามารถผลิตเมล็ดพืชคลุมฯ ในปีเก็บเก่ียว

ผลผลิตที่ 1 และปีเก็บเก่ียวผลผลิตท่ี 2  รวมกันไม่น้อย

กว่า 1,000 กิโลกรัม โดยแบ่งเป็น

 คาโลโปโกเนียม (Calopgonium mucunoides) 

พืชคลุมตระกูลถ่ัวที่มีอายุสั้น เจริญเติบโตคลุมดินได้เร็ว 

สามารถปลูกร่วมกับพืขคลุมเพอราเรีย หรือซีรูเลียม 

อย่างใดอย่างหนึ่ง และเหมาะกับพ้ืนที่ชุ ่มชื้นมากกว่า

พ้ืนที่แห้งแล้ง ส่วนในพ้ืนที่แห้งแล้งเหมาะกับการปลูก

เพ่ือผลิตเมล็ด และจะให้ผลผลิตสูงมาก (ภาพท่ี 1) มี

ลักษณะเป็นเถาเลื้อย มีขนสีน�้าตาล ในช่วง 2-3 เดือน 

หลังจากปลูก เจริญเติบโตรวดเร็วมากและโทรมตาย ไป

จนหมดหลังจากติดฝ ัก จ�านวนเมล็ดต ่อกิโลกรัม

ประมาณ 68,380 เมล็ด มีเป้าหมายการผลิตเมล็ด

จ�านวน 250 กิโลกรัม

 เซ็นโตรซีมา (Centrosema pubescens)  พืชคลุม

ตระกูลถ่ัวท่ีมีอายุหลายปี มีความทนทานต่อความแห้ง

แล้งและร่มเงาได้พอสมควร ให้ปริมาณชีวมวลน้อย ไม่

ควรปลูกเดี่ยว ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีแห้งแล้ง มีลักษณะ

เป็นเถาเลื้อยพัน ที่ข้อมีราก ขณะยังอ่อนมีขนท่ีล�าต้น

มาก เจริญเติบโตช้าในช่วง 1-2 เดือน หลังจากปลูก ทน

ต่อสภาพร่มเงาได้ดีกว่าคาโลโปโกเนียมและเพอราเรีย 

นิยมเรียกว่า “ถั่วลาย” จ�านวนเมล็ดต่อกิโลกรัมประมาณ 

39,740 เมล็ด มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดจ�านวน 250 

กิโลกรัม 

 เพอราเรีย (Pueraria phaseoloides) พืชคลุม

ตระกูลถ่ัวท่ีมีอายุหลายปี จัดเป็นพืชคลุมหลัก สามารถ

ปลูกเดี่ยว ๆ หรือปลูกร่วมกับพืชคลุมชนิดอื่น ๆ เพื่อช่วย

ยืดเวลาของการคงอยู่ในสวนยาง แนะน�าว่าควรปลูกใน

พ้ืนที่ที่มีความชื้นดี เช่น ในแหล่งปลูกยางเดิมซึ่งอยู่ทาง

ภาคใต้ มากกว่าในแหล่งปลูกยางใหม่ เนื่องจากในช่วง

หน้าแล้ง ถ่ัวไม่ต้องหาอาหารและน�้าไปเลี้ยงฝักและ

เมล็ดมาก ถ่ัวจึงยังมีใบและล�าต้นที่ไม่โทรมมากนัก แต่

ในแหล่งปลูกยางใหม่ เช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ควรเป็นแหล่งส�าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์มากกว่าที่จะปลูก

เป็นพืชคลุมในสวนยาง เนื่องจากในหน้าแล้งจะออกดอก

และติดฝักเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ต้นโทรม ใบและเถา

แห้งเหี่ยว (ภาพที่ 2) ล�าต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อย มีขน

มาก ปล้องยาว คลุมดินหนาทึบภายใน 5-6 เดือน หลัง

จากปลูก ปีแรกเจริญเติบโตควบคุมวัชพืชได้ดีกว่า

คาโลโปโกเนียม และเซนโตรซีมา จ�านวนเมล็ดต่อ

กิโลกรัมประมาณ 82,500 เมล็ด มีเป้าหมายการผลิต

เมล็ดจ�านวน 250 กิโลกรัม
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ภาพท่ี 1 การตดิฝักท่ีดกของถ่ัวคาโลโปโกเนียม พร้อมกับการแห้งของใบและล�าต้นเป็นสนี�า้ตาลในหน้าแล้ง เมือ่ปลกูในภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ

ภาพท่ี 2 การตดิฝักท่ีดกของถ่ัวเพอราเรยี พร้อมกับการเหีย่วเฉาของใบและล�าต้นในหน้าแล้ง เมือ่ปลกูในภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ
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 ซีรูเลียม (Calopogonium caeruleum) พืชคลุม

ตระกูลถ่ัวที่ล�าต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อย เห็นขนไม่ชัด 

เถาแก่จะมีรากเป็นปุ่มเล็ก ๆ สีขาวเกือบทุกข้อ และราก

เหล่าน้ีจะงอกได้เมื่ออยู่ติดพ้ืนดิน ในระยะแรกหลังจาก

ปลูก จะเจริญเติบโตค่อนข้างช้า ให้ผลผลิตเมล็ดค่อน

ข้างสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 3) จ�านวน

เมล็ดต่อกิโลกรัมประมาณ 28,000 เมล็ด มีเป้าหมายการ

ผลิตเมล็ดจ�านวน 250 กิโลกรัม

 มูคูนา แบร็คเทียตา (Mucuna bracteata) พืช

คลุมตระกูลถ่ัวที่มีอายุหลายปี มีถิ่นก�าเนิดแถบเทือกเขา

หิมาลัย ประเทศอินเดีย น�าเข้ามาปลูกในสวนยางของ

ประเทศไทยหลายปีแล้ว แต่ยังมีจ�านวนสวนยางท่ีปลูก

พืชคลุมชนิดน้ีน้อยมาก ท้ัง ๆ มีคุณสมบัติในการเป็นพืช

คลุมในสวนยางดีกว่าพืชคลุมพันธุุ์เก่าท่ีเคยปลูกกันมา

ในหลาย ๆ ด้าน ท่ีส�าคัญได้แก่ มีการเจริญเติบโตขยาย

พื้นที่คลุมดินได้เร็ว ท�าให้สามารถใช้จ�านวนต้นปลูกต่อไร่

น้อยมาก (ประมาณ 40 ต้นต่อไร่) ให้ปริมาณซากพืชสูง

กว่าพืชคลุมเพอราเรีย 2-3 เท่า และทนต่อร่มเงาได้ดีกว่า

พืชคลุมซีรูเลียม ด้วยคุณสมบัติที่ดีของถั่วมูคูนา ส่งผลให้

เมล็ดที่น�าเข้าจากต่างประเทศ (มาเลเซีย) มีราคาสูงกว่า

พืชคลุมพันธุ์อื่น ๆ หรือตกประมาณกิโลกรัมละ 3,000 

บาท (เมล็ด 1 กิโลกรัม มีประมาณ 6,250 เมล็ด) 

 เนื่องจากถ่ัวมูคูนาไม่สามารถติดเมล็ดได้ใน

ประเทศไทยเพราะสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ

ไม่เหมาะสม จึงต้องใช้วัสดุปลูกอย่างอื่นเข้ามาแทน

เมล็ด คือ ต้นช�าถุง โดย มีเป้าหมายการผลิตจ�านวน 

1,000 ต้นช�าถุง 

 วิธีการปฎิบัติ สามารถท�าได้ 2 วิธี 

 วิธีแรก น�าล�าต้นมาปักช�าในกะบะทรายที่อยู่ใน

โรงเรือนที่สามารถควบคุมความชื้นได้ และน�าล�าต้นที่

แตกรากปลูกลงในถุงด�าบรรจุดิน ขนาด 10x15 นิ้ว เลี้ยง

ไว้ในเรือนเพาะช�าเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยที่ 2 สัปดาห์

หลังก่อนน�าไปปลูกในแปลง ให้ใบที่แตกออกมาใหม่ได้

รับแสงแดดมากขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ต้นช�าถุง

 วิ ธีที่สอง  น�าเมล็ด (ความงอกประมาณ 80 

เปอร์เซ็นต์)  ซึ่งได้จากการจัดซื้อ มาเพาะในถุงด�าบรรจุ

ดิน ขนาด 5X7 น้ิว ใช้ 3 เมล็ดต่อถุง (ก่อนเพาะต้องน�า

เมล็ดมาขัดเปลือกหุ้มเมล็ดด้วยกรดซัลฟูริกเข้มข้นนาน 2 

ชั่วโมง) เพาะเลี้ยงไว้กลางแจ้ง เมื่อต้นถั่วมีอายุประมาณ 

6-7 สัปดาห์ สามารถน�าไปปลูกในแปลงได้ (ภาพที่ 4) 

วิธีน้ี เมล็ด 1 กิโลกรัม สามารถเพาะในถุงได้ประมาณ 

2,000 ถุง ต้นทุนเมล็ดต่อถุงเท่ากับ 1.44 บาท (คิดที่ราคา

เมล็ด 3,000 บาทต่อกิโลกรัม หรือหน่ึงเมล็ดมีราคา

เท่ากับ 0.48 บาท) ซึ่งเมล็ด 1 กิโลกรัม เมื่อเพาะในถุง 

สามารถน�าไปปลูกได้ 50 ไร่ (ใช้ต้นช�าถุง 40 ถุงต่อไร่ โดย

ปลูกแถวเดียว ตรงกลางระหว่างแถวยาง ห่างกัน 6 

เมตร) คิดเป็นต้นทุนค่าเมล็ดประมาณ 57.6 บาทต่อไร่ 

การจัดการหลังเก็บเกี่ยว 

 เมล็ดพืชคลุมทุกชนิดท่ีผลิตได้ในแต่ละปี จะผ่าน

การท�าสะอาดให้ปราศสิ่งเจือปน เช่น เศษฝัก และ ดิน มี

การคัดแยกเมล็ดลีบ หรือเมล็ดไม่ได้ขนาดออก เก็บ

รักษาเมล็ดในที่มีอากาศแห้งและเย็น รวมถึงการทดสอบ

ความงอกของเมล็ดแต่ละชนิดเป็นระยะ ๆ เช่น ทุก ๆ 6 

เดือน หลังจากเก็บเก่ียว ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันว่า 

เกษตรกรจะได้รับเมล็ดพืชคลุมที่มีคุณภาพ มีความงอก

ไม่ต�่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับค�าแนะน�าการท�าลาย

การพักตัวของเมล็ดแต่ละชนิดด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมท้ัง

วิธีการปลูกและดูแลรักษาแบบไม่ยุ่งยาก 

สรุปและวิจารณ์
 โครงการ “ธนาคารเมล็ดพืชคลุมฯ” มีเป้าประสงค์

เพ่ือให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด ของ

การยางแห่ง-ประเทศไทย มีความเข้มแข็ง เพ่ิมขีดความ

สามารถในการแข่งขันในด้านการลดต้นทุนการผลิต และ

เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ การผลิตยางพาราของประเทศตั้งแต่

ระดับต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้ามีประสิทธิภาพ เข้าถึง

เทคโนโลยีพืชคลุมดินในสวนยางของการยางแห่ง-

ประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

พัฒนายางตามมาตรา 49(3) ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู ้

ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 

การผลิต การแปรรูป การตลาด และการด�าเนินการอื่นที่

เก่ียวข้องกับยางพาราและอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้น
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ภาพท่ี 3  การออกดอกและตดิฝักของถ่ัวซรีเูลยีมในช่วงหน้าแล้ง เมือ่ปลกูในภาคตะวันอกเฉยีงเหนือ

ภาพท่ี 4  ต้นถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา (อายุประมาณ  6 สัปดาห์ พร้อมย้ายปลูกลงแปลง) เพาะในถุงโดยใช้เมล็ดที่ขัดผิวเมล็ดด้วยกรดซัลฟูริกเข้มข้น

นาน 2 ชัว่โมง เพ่ือเพ่ิมเปอร์เซน็ต์การงอกของเมลด็ให้ได้สงูสดุ
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ต้น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้

ยาง การพัฒนายางพาราท้ังระบบ และการรักษา

เสถียรภาพราคายาง รวมถึงขยายผลต่อเกษตรกรใน

ภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งจากประโยชน์ของพืชคลุมตระกูล

ถ่ัวที่ได้กล่าวมาท้ังหมด นับว่ามีประโยชน์และยังคง

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีของ

ประเทศไทยซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของภูมิอากาศ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเลือกใช้ชนิดของพืชตระกูลถ่ัวที่

จะน�ามาใช้ปลูกในสวนยาง ซึ่งหากในอนาคตมีงานวิจัย

เรื่องการพัฒนาในเรื่องพันธุ์ของพืชคลุมดิน ย่อมส่งผลถึง

ปริมาณของผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการปลูกพืชคลุม

ตระกูลถั่วในสวนยาง 

ค�าขอบคุณ
 ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณวิชิต ลี้ประเสริฐ ที่ได้กรุณา

มอบเมล็ดพันธุ์พืชคลุม มูคูนา แบร็คเทียตา จ�านวน 200 

กรัม ให้โครงการฯ ได้ด�าเนินการขยายผลสู่เกษตรกร และ

สถาบันเกษตรกรต่อไป

บรรณานุกรม
ภัทธาวุธ จิวตระกูล. 2560. การปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วใน

 สวนยาง: ประโยชน์ที่ถูกมองข้าม. ว. ยางพารา 38 

 (1): 3-23.

ภัทธาวุธ จวิตระกูล. 2560. มคูนูา แบรค็เทยีตา (Mucuna 

 bracteata): ซูเปอร์พืชคลุมตระกูลถั่ว. ว.ยางพารา 

 38 (1): 24-42.

ภัทธาวุธ จิวตระกูล. 2560. แนวทางส่งเสริมและพัฒนา

 การปลกูพืชคลมุในสวนยางแบบย่ังยืน. ว. ยางพารา 

 38 (1): 43-52.

ภัทธาวุธ จิวตระกูล. 2561. ผลของระยะเวลาการขัดผิว

 เมล็ดโดยใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น ต่อความงอกของ

 เมล็ดถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา. ว. ยางพารา 39 (1): 

 13-22.

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร. 2556. เอกสารค�า

 แนะน�าการปลูกพืชซีรูเลียมในสวนยาง และการ

 ผลิตเมล็ดพันธุ์ซีรูเลียม. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

 การเกษตรแห่งประเทศไทย: กรุงเทพมหานคร.

สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย. 2560. ค�าแนะน�า

 การปลกูพืชคลมุดนิตระกูลถ่ัวในสวนยาง ปี 2560. 

 บริษัทนิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย)จ�ากัด: 

 กรุงเทพมหานคร.
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 ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง ซึ่งเป็น

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านวิจัยและพัฒนายางพารา

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของการยาง-

แห่งประเทศไทย  ได้ตระหนักถึงปัญหาโรคและศัตรูยาง 

ที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของ

ต้นยาง ซึ่งจะส่งผลต่อโดยตรงต่อเศรษฐกิจระดับครัว

เรือน เพื่อที่จะแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว และให้ความส�าคัญ

การสร้างความเข้มแข็ง เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน โดยการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของการ

ผลิตต่อไร่ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในโครงการ

เกษตรแปลงใหญ่ จากการลดอาการผิดปกติของต้นยาง 

ท�าให้ได้ผลผลิตยางเต็มก�าลังผลิต และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่

จ�าเป็นในการป้องกันก�าจัดโรคและอาการผิดปกติ โดย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

ได้ด�าเนินการในโครงการ “การบริหารจัดการด้านโรค

ยางพาราของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยาง ท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เขตพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” โดยได้รับงบประมาณจาก

กองทุนพัฒนายางตามมาตรา 49 (3) ส่วนรูปแบบท่ีใช้

เป็นการบริหารจัดการโดยการตั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการ

เคลื่อนที่ทางวิชาการโดยเข้าไปวิเคราะห์โรค และอาการ

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

การบริหารจัดการด้านโรค และอาการผิดปกติ
ของต้นยางพารา ของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผิดปกติของยางพาราเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยบริการตรวจ

และวินิจฉัยโรคในแปลงเกษตรกร รวมท้ังให้ค�าแนะน�า

การป้องกันและก�าจัดโรคให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรสวนยางอื่น ๆ โดยเข้าถึง

ตัวเกษตรกรและสวนยางของเกษตรกร ซึ่งการด�าเนิน

การตามโครงการน้ี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การยาง-

แห่งประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพารา

ตลอดห ่วงโซ ่อุปทานและห ่วงโซ ่คุณค ่า การเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต ในกลยุทธ์ที่ 2  การสร้างความเข้ม

แข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขัน โดยเป้าประสงค์

เพ่ือให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใน

โครงการเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ีเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด ของการยางแห่ง-

ประเทศไทย มีความเข้มแข็ง เพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันในด้านการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิม

ผลผลิตต่อไร่ การผลิตยางพาราของประเทศ ตั้งแต่ระดับ

ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้ามีประสิทธิภาพจ�านวน

เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรท่ีได้รับการ

ตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูยางพารา รวมท้ังแนะน�าการ

ป้องกันและก�าจัดโรค ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในชุมชนอื่น ๆ  

วลัยพร อิ่มสุวรรณโณ และ เกษตร แนบสนิท
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ยางพารา กับโครงการ
เกษตรแปลงใหญ่

 ปัจจุบันการสนับสนุนนโยบายภาครัฐโดย ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการจัดโครงการเกษตร

แปลงใหญ่ในพืชยางพาราในหลายพ้ืนท่ี โดยเกษตรกร

หรือสถาบันเกษตรกรท่ีจะเข้าร่วมน้ันต้องมีพ้ืนที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ มีจ�านวนเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 

ราย ซึ่งแนวโน้มเกษตรกรรมของไทยควรมุ่งไปสู่การรวม

ผืนที่ดินเป็นเกษตรแปลงใหญ่ โดยรวมเกษตรกรรายย่อย

ให้เป็น “วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่” โดยวิสาหกิจเกษตร

แปลงใหญ่ หรือ Mega Farm Enterprise (MFE) เป็น

โครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขยายผลมา

จากนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ โดยจะเป็นความหวังใหม่

ที่จะน�ามาเป็นกลไกปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย ช่วย

ให้เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีช่องทางการ

จ�าหน่ายผลผลิตที่แน่นอนขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

และยังช่วยเพ่ิมอ�านาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิต

และขายผลผลิตอีกด้วย โดยเมื่อมีขนาดพ้ืนที่วิสาหกิจ

เกษตรแปลงใหญ่ ก�าหนดให้มีขนาดพ้ืนท่ีติดกันรวมกัน

แล้วไม่น้อยกว่า 300 ไร่ ขึ้นไป จะก่อให้เกิดการประหยัด

ต่อขนาดจากการผลิต (economies of scale) ซึ่งจะ

ท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง โดยภาครัฐและเอกชนจะร่วม

กันสนับสนุนองค์ความรู้และวิทยาการจัดการสมัยใหม่

แบบเกษตรแม่นย�า (precision agriculture) จัดหลักสูตร

อบรมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนให้การ

แนะน�าวิธีการผลิตและการจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลง

ใหญ่ที่ใช้ต้นทุนต�่าแต่ให้ผลผลิตสูงพร้อมคุณภาพที่ดี 

 ส�าหรับในส่วนของโครงการเกษตรแปลงใหญ่ใน

พืชยางพาราในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

การยางแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้การยางแห่ง-

ประเทศไทยจังหวัดต่าง ๆ รวม 10 จังหวัด ได้แก่ 

หนองคาย บึงกาฬ  อุดรธานี เลย  หนองบัวล�าภู ขอนแก่น  

กาฬสินธุ์  มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม ได้จัดท�า

โครงการเกษตรแปลงใหญ่ในพืชยางพารา จังหวัดละ  2 

แปลงใหญ่ 

เป้าหมายของโครงการ
 เป้าหมายของโครงการน้ี คือ เกษตรกร และ

ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ เข ้าร ่วมใน

โครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้านยางพาราในความรับผิด

ชอบของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดในพ้ืนท่ีเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด จะได้รับบริการ

ตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูยางพารา และได้รับค�าแนะน�า

แก้ไขปัญหาการป้องกันก�าจัดโรคและศัตรูยางไม่น้อย

กว่า 600 ราย ใน 2 ปีงบประมาณ โดยแบ่งเป็นโดยแบ่ง

เป็นปีงบประมาณ 2563 ต้องได้เป้าหมายจ�านวนไม่น้อย

กว่า 300 รายต่อปี ด�าเนินการในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด เป็น

โครงการแปลงใหญ่ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด

หนองคาย  อุดรธานี สกลนคร  เลย  และหนองบัวล�าภู 

ส่วนในปีงบประมาณ 2564 เป้าหมายจ�านวนไม่น้อยกว่า 

300 รายต่อปี ในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยเป็นโครงการแปลง

ใหญ่ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น 

กาฬสินธุ์  มุกดาหาร บึงกาฬ และ นครพนม  

ขั้นตอนการด�าเนินการ
 1 .  ติดต ่อหน ่วยงานการยางแห ่งประเทศ-

ไทยจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน เพ่ือขอข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกร 

และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีเข้าร่วมโครงการ

เกษตรแปลงใหญ่ด้านพืชยางพาราของการยางแห่ง-

ประเทศไทย ที่ประสบปัญหาเรื่องโรคและศัตรูยาง 

 2. นัดวันและจุดที่หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่จะ

เข้าไปบริการตรวจวินิจฉัย ให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหา

เบื้องต้น โดยดูท่ีจ�านวนสวนยาง และประวัติการเกิดโรค

ในพื้นที่

 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือในการเก็บ

ตัวอย่างเข้าตรวจวินิจฉัยในสวนเกษตรกรพร้อมให้

ค�าแนะน�าการป้องกัน และก�าจัดโรคยางพารา

 4. จัดส่งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเข้าให้บริการ

กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ที่ร่วมโครงการเกษตร

แปลงใหญ่ของการยางแห่งประเทศไทย โดยใช้หลัก

วินิจฉัยจากค�าแนะน�าโรคและอาการผิดปกติของ

ยางพารา ปี 2555 ของ สถาบันวิจัยยาง คู่มือการประเมิน

โรคในแปลงยางของสถาบันวิจัยยางปี 2544 และคู่มือ

ปฏิบัติงานวิจัยโรคยางพาราของสถาบันวิจัยยางปี 2544 

รวมถึงมีการเก็บตัวอย่างโรค หากจ�าเป็นต้องน�าตัวอย่าง
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ส่งวิเคราะห์ผลแบบละเอียดในห้องปฏิบัติการโรคพืช 

พร้อมบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ที่จ�าเป็น เพ่ือให้เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถวินิจฉัยโรค

เบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง พร้อมสามารถแก้ไขปัญหาจาก

การระบาดของโรคได้ รวมถึงสามารถเก็บตัวอย่างพืชที่

เกิดอาการผิดปกติตามหลักวิชาการยางพารา

ผลการด�าเนินการ
 ในไตรมาสท่ี 1-2 ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัย

ยางหนองคาย ได้ด�าเนินการในกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

ด้านยางพาราจ�านวน 5 จังหวัด โดยเริ่มจากใช้ข้อมูลจาก

การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จากการยางแห่ง-

ประเทศไทยจงัหวัดในพ้ืนท่ีรบัผดิชอบ จากนัน้นักวชิาการ-

เกษตรของศูนย์ฯได้เข้าพ้ืนท่ีเพ่ือท�าเวทีเสวนา เพ่ือการ

เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ชี้แจงวัตถุประสงค์ 

และบันทึกข้อมูลเกษตรกร จากนั้นมีการเข้าตรวจอาการ

ผิดปกติในสวนยางของเกษตรกรเพ่ือให้ค�าแนะน�าการ

แก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดหนองคาย

 ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน  2562   ที่ศาลา

กลางบ้านสามัคคีชัย หมู ่ท่ี 5 ต�าบลพระบาทนาสิงห์ 

อ�าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 

ราย จ�านวนพ้ืนท่ีปลูกยางรวม 370 ไร่ เกษตรกรเป็น

สมาชิกโครงการเกษตรกรแปลงใหญ่ ส่วนใหญ่ปลูก

ยางพาราปี 2540 และปี 2546 อายุยางเฉลี่ยเป็น 2 รุ่น 

ประมาณ 17 และ 23 ปี ส่วนใหญ่ปลูกยางพันธุ์ RRIM 

600 และ RRIT 251 ใช้ระบบกรีดยาง ครึ่งล�าต้น สองวัน

เว้นหนึ่งวัน เก็บผลผลิตในรูปแบบของยางก้อนถ้วย 

ปัญหาที่พบเมื่อส�ารวจแปลงเกษตรกร คือ สวนยางส่วน

ใหญ่ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียว เคยเป็นป่ารกร้าง 

ต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้ง เปลือกแตกล่อนจากโคน

ถึงรอยกรีด และพบรอยกรีดแห้งเป็นสีน�้าตาลเปลือกใต้

รอยกรีดแตก ใบเริ่มทยอยร่วง

 ครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562   ที่ศาลา

กลางบ้านโพธ์ิตาก หมู่ท่ี 5 ต�าบลโพธ์ิตาก  อ�าเภอโพธ์ิ

ตาก  จังหวัดหนองคาย  มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย  

จ�านวนพ้ืนที่ปลูกยางรวม 337 ไร ่ ประกอบไปด้วย

เกษตรกรจากหมู่ที่ 5 หมู่ท่ี 6 และหมู่ที่ 7 บ้านโพธ์ิตาก 

เป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ปลูกยางพาราปี 2548 อายุยาง

เฉลี่ยประมาณ 15 ปี ส่วนใหญ่ปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 

ปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 เพียง 2 ราย ใช้ระบบกรีดยาง 

หน่ึงในสามของล�าต้น สองวันเว้นวัน เก็บผลผลิตในรูป

แบบของยางก้อนถ้วย ปัญหาที่พบในแปลงเกษตรกร คือ 

ส่วนใหญ่ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนทราย และการจัดการ

สวนยางยังขาดการดูแลรักษา กรีดยางต้นเล็ก รอยกรีด

ท�ามุมไม่ได้ 30-35 องศา และไม่ท�ารอยแบ่งหน้ากรีด 

ท�าให้หน้ากรีดเสียหาย การใส่ปุ๋ยยางไม่ถูกสูตร ต้นยาง

แคระแกรน ใบยางมีขนาดเล็ก พบอาการเปลือกแห้ง 

เปลือกแตกล่อนจากเท้าช้างจนถึงรอยกรีด 

จังหวัดอุดรธานี

 ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 ที่ศาลากลาง

บ้านหยวก หมู ่ที่ 1 ต�าบลบ้านหยวก อ�าเภอน�้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจ�านวน 32 คน 

จ�านวนพ้ืนที่ปลูกยางรวม 647 ไร่ ที่เวทีเสวนาเกษตรกร

ชาวสวนยางของอ�าเภอน�้าโสม จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่

เป็นเกษตรกรในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ปลูกยางปี 

2547- 2548 อายุยางเฉลี่ย 15-16 ปี  ส่วนใหญ่ใช้ระบบ

กรีดหนึ่งในสามของล�าต้น สองวันเว้นวัน เก็บผลผลิตใน

รูปแบบของยางก้อนถ้วย ส่วนปัญหาที่พบในแปลงยาง 

คือ ส่วนใหญ่ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียวและร่วน

ทราย เคยปลูกมันส�าปะหลังและปลูกอ้อยก่อนที่จะมา

ปลูกยาง ในแปลงยางพบราแป้ง (แผลเก่า) ระดับ 2-3 

และมีอาการเปลือกแห้ง เปลือกแตกล่อนใต้รอยกรีด 

หรือตลอดรอยกรีด เกษตรกรใช้ยาทาเร่งน�้ายาง เช่น รีด

โฟลด์ 5, เงาะแดง และกังฟู ใช ้ทาเหนือรอยกรีด 

ประมาณ 2 เดือนต่อครั้ง

  ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ศาลา

กลางบ ้านสามหมอ หมู ่ ท่ี  7 ต�าบลผาสุก อ�าเภอ

วังสามหมอ มีเกษตรกรเข้าร่วม 31 คน  จ�านวนพื้นที่ปลูก

ยางรวม 633 ไร่ โดยที่เวทีเสวนาเกษตรกรชาวสวนยาง

ของอ�าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่พบว่า

เป็นเกษตรกรในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ส่วนใหญ่

ปลูกยางปี 2547 และปี 2550 อายุต้นยาง 16 และ 13 ปี 

พันธุ์ RRIM 600 ส่วนใหญ่ใช้ระบบกรีดหน่ึงในสามของ
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ล�าต้น สองวันเว้นวัน เก็บผลผลิตในรูปแบบของยางก้อน

ถ้วย สวนยางส่วนใหญ่ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนทราย 

เคยปลูกมันส�าปะหลังและปลูกอ้อยก่อนที่จะมาปลูก

ยางพารา ต้นยางแคระแกรน ใบยางมีขนาดเล็ก กรีดยาง

ต้นเล็กท�ามุมกรีดไม่ได้ 30-35 องศา ใส่ปุ๋ยยางไม่ถูกสูตร 

ต้นยางไม่สมบูรณ์ พบโรคราแป้ง (แผลเก่า) ระดับ 3-4 มี

อาการเปลือกแห้ง เปลือกแตกล่อนที่โคนถึงรอยกรีด 

จังหวัดหนองบัวล�าภู   

  ครั้งที่ 1  วันที่ 20-25 มกราคม 2563 ที่ศาลากลาง

บ้านเกศมณี หมู่ที่ 4  ต�าบลดงสวรรค์ อ�าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู   มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 44 

คน จ�านวนพ้ืนที่ปลูกยางรวม 589 ไร่ ท่ีเวทีเสวนา

เกษตรกรชาวสวนยางของอ�าเภอนากลาง จังหวัด

หนองบัวล�าภู   ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสวนยางแปลง

ใหญ่ ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราปี 2547 พันธุ์ยาง RRIM 

600 อายุยาง 16 ปี ส่วนใหญ่ใช้ระบบกรีดยาง หน่ึงใน

สามของล�าต้น สองวันเว้นวัน เก็บผลผลิตในรูปแบบของ

ยางก้อนถ้วย ลักษณะดินในสวนยางเป็นดินร่วนเหนียว

เป็นส่วนใหญ่ และร่วนทราย พื้นที่เคยปลูกมันส�าปะหลัง

และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การจัดการสวนยางไม่ดี ท�าให้ต้น

ยางตายแคระแกรนไม่สมบูรณ์ การใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร หรือ

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว พบโรคใบจุดก้างปลา ระดับ 1  

โรคราแป้ง (แผลเก่า ) ระดับ 3-4 อาการเปลือกแห้ง 

เปลือกแตกจากโคนถึงรอยกรีด รอยกรีดแห้งเป็นสี

น�้าตาล มีเปลือกแตกใต้รอยกรีด ปัจจุบันแปลงยาง

เกษตรกรแปลงใหญ่บางราย หยุดกรีดยางเพราะสภาพ

พื้นที่แห้งแล้งมาก

 ครั้งที่ 2  วันที่ 22-25 มกราคม 2563 ที่ศาลากลาง

บ้านบุญทัน หมู่ที่ 4 ต�าบลบุญทัน อ�าเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวล�าภู  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 63 คน 

จ�านวนพ้ืนท่ีปลูกยางรวม 697 ไร ่ โดยที่เวทีเสวนา

เกษตรกรชาวสวนยางของอ�าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวล�าภู เป็นเกษตรกรจากบ้านบุญทัน หมู่ที่ 4 และ

หมู่ที่ 9 ต�าบลบุญทัน และบ้านโคก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 15 

ต�าบลบ้านโคก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสวนยางแปลง

ใหญ่ ปลูกยางพาราปี 2547 พันธุ์ RRIM 600 อายุยาง 

16 ปี ใช้ระบบกรีด หนึ่งในสามของล�าต้น สองวันเว้นวัน 

เก็บผลผลิตในรูปแบบของยางก้อนถ้วย ปัญหาท่ีพบใน

แปลงยางเกษตรกร ได้แก่ โรคใบจุดก้างปลา ระดับ 1-2, 

โรคราแป้ง (แผลเก่า) ระดับ 2-3 อาการเปลือกแห้ง 

เปลือกแตกจากโคนถึงรอยกรีด รอยกรีดแห้งเป็นสี

น�้าตาล มีเปลือกแตกใต้รอยกรีดถึงโคนต้นและล่อนหลุด

ง ่าย เกษตรกรใช ้ยาทาเร ่งบริ เวณรอยกรีด และมี

เกษตรกรกรีดในฤดูแล้งจ�านวน 4-5 ราย

จังหวัดเลย        

 ครั้งที่ 1  วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ศาลา

กลางบ้านน�้าพร หมู่ที่ 2 ต�าบลปากตม อ�าเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 32 คน จ�านวน

พ้ืนท่ีปลูกยางรวม 431 ไร่ท่ีเวทีเสวนาเกษตรกรชาวสวน

ยางของอ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ส่วนใหญ่พบว่าเป็น

เกษตรกรสวนยางแปลงใหญ่ ปลูกยางพาราปี 2547 และ

ปี 2548 เป็นยางพันธุ์ RRIM 600 อายุยาง 15 และ17 ปี 

ใช้ระบบกรีดยาง หนึ่งในสามของล�าต้น สองวันเว้นวัน 

เก็บผลผลิตในรูปแบบของยางก้อนถ้วย ลักษณะดินปลูก

ยางเป็นดินร่วนเหนียว เคยปลูกมันส�าปะหลัง มะขาม

หวาน และกล้วย การจัดการสวนยางขาดการดูแลรักษา

ตั้งแต่เริ่มปลูก กรีดยางต้นเล็ก รอยกรีดมีความลาดชัน

มาก ไม่ได้ระดับตามท่ีก�าหนด หน้ากรีดเสียหาย การใส่

ปุ๋ยไม่ถูกสูตร หรือบางรายใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว

ท�าให้ต้นยางแคระแกรน ใบยางเล็ก ไม่สมบูรณ์ และ

เกษตรกรมบางรายใช้สารเคมีทาเร่งน�้ายางขนาด 1.5 – 

2.5 เปอร์เซ็นต์ ทาเดือนละครั้ง เกษตรกรบางรายกรีดใน

ฤดูแล้ง พบโรคราแป้ง (แผลเก่า) ระดับ 2-3 มีอาการ

เปลือกแห้ง เปลือกแตกจากเท้าช้างถึงรอยกรีด

 ครั้งที่ 2  วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลากลาง

บ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 6 ต�าบลหนองหญ้าปล้อง อ�าเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 34 คน 

จ�านวนพ้ืนท่ีปลูกยางรวม 453 ไร ่ โดยท่ีเวทีเสวนา

เกษตรกรชาวสวนยางของอ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

เป็นเกษตรกรที่มาจาก บ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 

20 ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสวนยางแปลงใหญ่ เริ่มมีการ

ปลูกยางพารา แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ในปี 2538 - 

2540 และช่วงที่ 2 ปี 2547 - 2548 ส่วนใหญ่ใช้ระบบกรีด

หนึ่งในสามของล�าต้น สองวันเว้นวัน จ�าหน่ายผลผลิตใน
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รูปแบบของยางก้อนถ้วย และน�้ายางสด ดินเป็นดินร่วน

เหนียว เคยปลูกอ้อย มันส�าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ พบโรคราแป้ง ระดับ 2-3 ส่วนอาการเปลือกแห้ง 

เปลือกแตกจากโคนถึงรอยกรีด รอยกรีดแห้งเป็นสี

น�้าตาล เปลือกใต้รอยกรีดแตกขยายเป็นแผ่นกว้าง 

เกษตรกรทายาเร่งเป็นส่วนมาก โดยฉีดพ่นหน้ายางเดือน

ล่ะ 2 ครั้ง และทาบริเวณเหนือรอยกรีด 1-2 เซนติเมตร 

และทาบริเวณรอยกรีด 2 เดือนต่อครั้ง

 

จังหวัดสกลนคร 

  ครั้งที่ 1  วันท่ี 24-25 กุมภาพันธ์  2563 ท่ีศาลา

กลางบ้านตาดโพนไผ่ หมู่ท่ี 6 ต�าบลวาริชภูมิ อ�าเภอ

วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30 

คน มีพ้ืนที่ 680 ไร่  โดยที่เวทีเสวนาเกษตรกรชาวสวน

ยางของอ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นเกษตรกร

จากบ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 18 ส่วนใหญ่

เป็นเกษตรกรสวนยางแปลงใหญ่ ปลูกยางพาราหลาย

ช่วงอายุ ตัง้แต่ ปี 2535, 2542, 2544 และ 2545 ส่วนใหญ่

ใช้ระบบกรีดยาง หนึ่งในสามของล�าต้น สองวันเว้นวัน 

เก็บผลผลิตในรูปแบบยางก้อนถ้วย ดินปลูกยางเป็นดิน

ร่วนทราย เคยปลูกมันส�าปะหลัง มะขามหวาน และเป็น

ที่นา สวนยางพาราของเกษตรกรประมาณ 5-6 แปลง อยู่

ในระยะที่รอโค่น การจัดการสวนยางขาดการดูแลรักษา 

มีการใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร และกรีดยางท�ามุมไม่ได้ระดับ 30-

35 องศา เกษตรกรบางรายกรีดยางในฤดูแล้ง พบโรครา

แป้ง (แผลเก่า) ระดับ 2-3 มีอาการเปลือกแห้ง เปลือก

แตกจากเท้าช้างถึงรอยกรีด

 ครั้งที่ 2  วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลา

กลางบ้านนิคมน�้าอูน หมู่ท่ี 7 ต�าบลนิคมน�้าอูน อ�าเภอ

นิคมน�้าอูน จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

31 คน พ้ืนท่ี 578 ไร่ โดยที่เวทีเสวนาเกษตรกรชาวสวน

ยางของอ�าเภอนิคมน�้าอูน จังหวัดสกลนคร เป็นเกษตรกร

จากบ้านนิคมน�้าอูน หมู่ท่ี 7 ต�าบลนิคมน�้าอูน และบ้าน

หนองปลิง หมู่ท่ี 7 ต�าบลหนองปลิง หมู่ที่ 10 หมู่ท่ี 18 

ส ่วนใหญ่เป ็นเกษตรกรสวนยางแปลงใหญ่ ปลูก

ยางพาราหลายช่วงอายุ ได้แก่ ปี 2542, 2547 และ 2561 

ส่วนใหญ่ใช้ระบบกรีดยางหนึ่งในสามของล�าต้นสองวัน

เว้นวัน และเก็บผลผลิตในรูปแบบของยางก้อนถ้วย 

ลักษณะดิน เป็นดินร่วนทราย เคยปลูกมันส�าปะหลัง 

และเป็นท่ีนา พบโรคราแป้ง ระดับ 2-3 ส่วนอาการ

เปลือกแห้ง เปลือกแตกจากโคนถึงรอยกรีด รอยกรีดแห้ง

เป็นสีน�้าตาล เปลือกใต้รอยกรีดแตกขยายเป็นแผ่นกว้าง 

สรุปและวิจารณ์
 การด�าเนินการในกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้าน

ยางพารา จ�านวน 5 จังหวัด ในความรับผิดชอบของ

จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใน

ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2563 มีเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการฯ ทั้งสิ้น 359 ราย พื้นที่ปลูกยางรวม 5,475 ไร่  

 ส�าหรับสวนยางเกษตรกรในโครงการฯ ในพ้ืนที่

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ส่วนใหญ่

พบโรคราแป้ง ร้อยละ 85.7 ที่ความรุนแรงของโรคระดับ 

2-3 ส่วนอาการผิดปกติในสวนยาง พบอาการเปลือกแห้ง

ทุกสวน แต่จ�านวนต้นไม่มากนัก ส่วนใหญ่พบในยางอายุ

มากกว่า 15 ปี และในสวนยางที่เปิดกรีดในขณะที่ต้น

ยางยังเล็กอยู่ ปัญหาเกิดจากการขาดการดูแลรักษาสวน

ยางที่ถูกต้องทางวิชาการ การใช้ระบบกรีดถ่ีและใช้สาร

เคมีเร ่งน�้ายางร ่วม รวมท้ังป ัญหาที่ เ กิดจากสภาพ

แวดล้อมไม่เหมาะสม ซึ่งศูนย์วิจัยยางหนองคายจะได้

เข้าตรวจและแนะน�าเกษตรกรทุกรายซ�้าอีกครั้งในช่วง

ฤดูฝนไตรมาสท่ี 3-4 ของปีงบประมาณ 2563 รวมถึงมี

การสอบถามความพึงพอใจในการได้รับริการ และ

แนวทางการพัฒนาโครงการฯนี้ต่อไป

 ส�าหรับการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในพ้ืนที่

จังหวัดทางภาคใต้ หลังเคยพบการระบาดเป็นพ้ืนที่วง

กว้างในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยโรคนี้มี

ลักษณะอาการปรากฏบนใบยางแก่ เมื่อเริ่มแสดงอาการ 

ปรากฏรอยช�้า ๆ เป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลัง

จากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลม สีเหลือง 

(chlorosis) ต่อมาเน้ือเย่ือรอยสีเหลืองจะตายแห้ง 

(necrosis) เป็นแผลกลมสีสนิมซีด โดยพบอาการจุด

แผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและ

ร่วงในที่สุด อาการโรครุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝน

ตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ต้นยางอายุมากขนาด

ใหญ่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าต้นยางอายุน้อยขนาด

เล็ก อาการใบร่วงจากเชื้อราน้ีมีผลกระทบต่อการเจริญ
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เตบิโตและผลผลิตน�า้ยาง เน่ืองจากมใีบร่วงมากกว่าร้อยละ 

90 จึงเป็นเหตุให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 30-50 และพบใน

ทุกพันธุ์ยางที่ปลูกในพ้ืนที่นั้น ได้แก่พันธุ์ RRIM 600, 

RRIT 251 และ PB 311 เชื้อรานี้มีพืชอาศัยหลายชนิด 

แพร่ระบาดโดยลมและฝน จึงค่อนข้างยากต่อการ

ป้องกันควบคุม ซึ่งแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคน้ีในพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ คือ ควรมีการให้ความรู้

กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี และมีเฝ้าระวังของเกษตรกรและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น การยางแห่งประเทศไทย 

กรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงควรมีการบังคับใช ้

กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมยางปี พ.ศ. 2542 

โดยกรมวิชาการเกษตร ในการห้ามเคลื่อนยางช�าถุงและ

วัสดุปลูกอื่น ๆ จากพ้ืนที่ปลูกยางเดิมทางภาคใต้สู่พ้ืนท่ี

ปลูกยางใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 

และภาคเหนือ เพ่ือควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของ

โรคมากขึ้น 
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 หลักปรับปรุงปรุงพันธุ์การใช้ปุ๋ยและการประเมิน

 โรคในยางยางพารา. ฉะเชิงเทรา. 16-20 ธันวาคม 

 2562. 

38 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 42 กรกฎาคม-กันยายน 2563



 วารสารยางพารา เป ็นวารสารทางวิชาการ

ที่เก่ียวข้องกับการท�าสวนยาง การแปรรูปยาง และ

ผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีสถาบันวิจัยยาง การยางแห่ง-

ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ

 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารยางพารา เป็นความ

เรียงทางวิชาการซึ่งได้จากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 

และวิจัย ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้จากการท�างานเกี่ยว

กับยางพารา โดยผู้เขียนนอกจากเป็นนักวิชาการของ

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้เขียน

จากหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีท�างานเกี่ยวกับยางพารา หรือแม้

กระทั่งนักวิชาการอิสระ ก็สามารถส่งเรื่องมาเพ่ือให้

พิจารณาตีพิมพ์ได้ 

 วารสารยางพารา เป็นวารสารราย 3 เดือน คือ

ฉบับ  มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฏาคม-

กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม ออกเผยแพร่ใน 2 ช่อง

ทางคือ ช่องทางแรก จัดพิมพ์เป็นเล่ม ขนาดกระทัดรัด 

จ�านวน 48 หน้า บนกระดาษอาร์ตมีภาพ 4 สีประกอบ อีก

ช่องทางหนึ่ง จัดท�าในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ชื่อว่า 

"วารสารยางพารา (ฉบับอิเล็กทรอนิส์)" เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือ www.raot.co.th 

การเตรียมต้นฉบับ
ต้นฉบับ

 พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 ใช้ฟอนด์ที่

นิยมใช้ทั่วไป เช่น TH Sarabun New, Angsana New 

เป็นต้น แต่ตัวเลขที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นเลขอารบิคเท่านั้น

ชื่อเรื่อง

 ควรกะทัดรัด แต่สื่อถึงเนื้อหาได้ดี

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

ชื่อผู้เขียน

 ใช้ชื่อเต็มกับสถานที่ท�างานของผู้เขียนแต่ละคน 

พร้อมกับระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ E-mail address 

ของผู้เขียนที่จะเป็นผู้ติดต่อกับทางวารสารยางพารา

เนื้อหา

 ประกอบด้วยหัวข้อหลักตามล�าดับดังนี้

 1. ค�าน�า เป็นการเกริ่นน�าเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

จะน�าเข้าสู่เนื้อหาหรือตัวเรื่อง (ไม่ต้องใส่หัวข้อ "ค�าน�า")

 2. ตัวเรื่อง   

             2.1 น�าเสนอรายละเอียดของเรื่องตามล�าดับ 

ควรแบ่งเป็น หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย

 2.2 ควรเรียบเรียงเนื้อหาของบทความโดยใช้

ภาษาที่เข้าใจง่าย เน่ืองจากผู้อ่านวารสารยางพารามี

หลายระดับ ทั้งนักวิชาการ เจ ้าของสวนยาง และ

ประชาชนทั่วไป

  2.3 ค�าศัพท์ใดที่เป็นค�าศัพท์เฉพาะ โดยเฉพาะ

ค�าศัพท์ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ควรอธิบายค�าศัพท์น้ันใน

ลักษณะของเชิงอรรถ (footnote)

  2.4 ในกรณีที่บทความมีภาพ หรือตาราง ควร

ระบุต�าแหน่งของภาพและตารางในเนื้อหา โดยระบุไว้ใน

วงเล็บ เช่น ...... (ตารางที่ 1) หรือ ....... (ภาพที่ 1)

  2.5 ส�าหรับตาราง ควรให้รายละเอียดของ

ข้อมูลในตารางให้มากที่สุด เช่น หน่วยของข้อมูล ที่มา

ของข้อมูล หมายเหตุต่าง ๆ

 3. บทสรุป หรือสรุปวิจารณ์ เป็นการสรุปสาระ

ส�าคัญทั้งหมดของเรื่องที่ควรเน้น และอาจจะเสนอข้อคิด

เห็นและวิจารณ์   

 4. ค�าขอบคุณ อาจมี หรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดง
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ค�าขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ เช่น ให้ข้อมูล รูปภาพ ฯลฯ 

แต่มิได้เป็นผู้ร่วมเขียน

 5. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ในกรณีของ

เอกสารอ้างอิง ให้แสดงเฉพาะเอกสารท่ีใช้อ้างอิงใน

เนื้อหาเท่านั้น ส�าหรับบรรณานุกรม  เป็นรายการเอกสาร

ที่น�ามาใช้ในการเขียนบทความ แต่ไม่ได้อ้างอิงในเนื้อหา

 6. ภาคผนวก ได ้แก ่  ข ้อมูลหรือตารางที่ไม ่

เก่ียวข้องกับเน้ือหาโดยตรง แต่ใช้เพ่ือขยายความหรือ

ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงในเนื้อหา

 ใช้ระบบชื่อ และปี ตัวอย่างเช่น

 ภาษาไทย ใช้ชื่อต้น-ปี พ.ศ.

 - ปรีดิ์เปรม (2557) หรือ (ปรีดิ์เปรม, 2557)

 - อารมณ์ และ สมคิด (2559) หรือ (อารมณ์ และ 

สมคิด, 2559)

 กรณีท่ีมีผู้เขียนต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป ให้ใช้และคณะ

ต่อท้ายผู้เขียนคนแรก ตัวอย่าง

 - สุรชัย และคณะ (2557) หรือ (สุรชัย และคณะ, 

2557)

        หมายเหตุ: ในกรณีที่ต้องอ้างถึงผู้เขียนคนเดียวกัน 

หรือคณะเดียวกัน และมีปี พ.ศ. เดียวกันให้ใช้อักษร ก, 

ข, ค ต่อท้ายปี พ.ศ. เช่น

 - อารมณ์ และคณะ (2554 ก), (อารมณ์ และ

คณะ, 2554 ข)

 ภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อสกุล-ปี ค.ศ.

 - Haase (2008) หรือ (Haase, 2008) 

 - John and Matthan (2012) หรือ (John and 

Matthan, 2012)

 กรณีที่มีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ et al. ต่อ

ท้ายผู้เขียนคนแรก

         - Dickson et al. (1960) หรือ (Dickson et al., 

1960)

 หมายเหตุ :  ในกรณีที่ต ้องอ ้างถึงผู ้ เขียนคน

เดียวกัน หรือคณะเดียวกัน และมีปี ค.ศ. เดียวกัน ให้ใช้

อักษร a, b, c ต่อท้ายปี ค.ศ. เช่น

 - Jacob et al. (1996 a), (Jacob et al., 1996 b)

การอ้างอิงจากวารสาร 

 ให ้ เรียงล�าดับตามองค ์ประกอบดังต ่อไปนี้

 1) ชื่อผู้วิจัย

 2) ปีที่พิมพ์ (ปี พ.ศ. ส�าหรับภาษาไทย ปี ค.ศ. 

ส�าหรับภาษาอังกฤษ)

 3) ชื่อเรื่อง 

 4) ชื่อวารสาร (ชื่อเต็ม หรือค�าย่อที่ก�าหนด)

 5) ฉบับท่ี (volume number) และเล่มที่ (issue 

number) (ถ้ามี)

 6) หน้า (หมายเลขหน้าแรก-หน้าสุดท้ายของ

เรื่อง)

 การพิมพ์ชื่อผู้วิจัยส�าหรับวารสารภาษาไทย ใช้

ชื่อ-นามสกุล ส่วนวารสารภาษาอังกฤษ เฉพาะคนแรก

เท่านั้น ขึ้นต้นด้วยนามสกุลแล้วคั่นด้วยเครื่องหมาย

จุลภาค ตามด้วยชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) และในกรณี

ที่มีผู้วิจัยหลายคน ให้ใช้ และ (ภาษาไทย) และ and 

(ภาษาอังกฤษ) น�าหน้าคนสุดท้าย

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

สุมนา แจ่มเหมือน, พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ และ 

 นุชนาฏ ณ ระนอง. 2557. การผลิตท่อน�้าซึม

 ส�าหรบัใช้ในการเกษตร. ว. ยางพารา 35(4): 38-46.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Wititsuwannakul, R., P. Pasitkul, P Jewtragoon and 

 D. Wititsuwannakul. 2008. Hevea latex lectin 

 binding protein in C-serum as an coagulating 

 factor and its role in a proposed new model 

 for latex coagulation. Phytochemistry 69: 656-

 662.

การอ้างอิงจากหนังสือ หรือต�ารา 

 ให ้ เรียงล�าดับตามองค ์ประกอบดังต ่อไปนี้

 1) ชื่อผู้แต่ง 

 2) ปีที่พิมพ์

 3) ชื่อหนังสือ

 4) พิมพ์ครั้งที่ (edition number) (ถ้ามี)

 5) ส�านักพิมพ์ และสถานที่พิมพ์

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

นุชนารถ กังพิศดาร. 2552. การจัดการสวนยางพารา
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 อย่างยั่งยืน: ดิน น�้า และธาตุอาหารพืช. โรงพิมพ์

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด: 

 กรุงเทพมหานคร.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Brydson, J. A. 1978. Rubber Chemistry. Applied 

 Science Publishers: London.

 ในกรณีเป็นบทหนึ่งของหนังสือ       

Paardekooper, E. C. 1989. Exploitation of the rubber 

 tree. In: Webter, C. C. and W. J. Baulkwill 

 (eds.) Rubber. John Wiley & Son, Inc.: New 

 York. pp. 349-414.

เอกสารรวมเล่ม/รายงานเสนอในการประชุมสัมมนา 

 ให้เรียงล�าดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1) ชื่อผู้วิจัย 

 2) ปีที่ตีพิมพ์

 3) ชื่อเรื่อง

 4) ชื่อการประชุมสัมมนา

 5) สถานที่ และวัน เดือน ปี ที่จัดประชุมสัมมนา

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

พิศมัย จันทุมา. 2544. สรีรวิทยาของต้นยางกับระบบ

 กรีด. รายงานการประชุมวิชาการยางพารา 

 ประจ�าป ี  2544 ครั้ง ท่ี  1 . เชียงใหม่ ,  20-22 

 กุมภาพันธ์ 2544: 78-89.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Jewtragoon, P. and A. Topak-ngarm. 1985. Factors  

 affecting growth and seed production of 

 Calopogonium caeruleum. Proc. Int. Rubb. 

 Conf. 1985 (Volume three). Kuala Lumpur, 

 20-25 October 1985: 800-814.

วิทยานิพนธ์

 ให้เรียงล�าดับตามองค์ประกอบดังนี้

 ชื่อผู้แต่ง ปีท่ีตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ สาขา

วิชา มหาวิทยาลัย ชื่อเมือง

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์. 2523. ปัญหาบางประการที่มีผล

 ต่อการส่งเสริมการผลิตต้นยางติดตาพันธุ์ดีของ

 ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหา

 บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร. 

 มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์:กรุงเทพมหานคร. 

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Gomez, J. B. 1966. Electron microscopic studies on 

 the development of latex vessels in Hevea 

 brasiliensis Muell. Arg. Ph.D. Thesis, University  

 of Leeds: Leeds.

          

กรณีอ้างอิงจากเว็บไซต์

 ควรเลือกที่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐบาล 

หรือหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการ โดยเรียง

ล�าดับตามองค์ประกอบดังนี้

 ชื่อผู้เขียน/หน่วยงาน ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง แหล่งที่มา

หรือเข้าถึง หรือชื่อเว็บไซต์ วันเดือนปีที่สืบค้นข้อมูล

 ตัวอย่าง (ภาษาไทย): 

ทิพยรัตน์ หาญสืบสาย. 2539. การดัดแปลงยีน... ส�าคัญ

 ไฉน. แหล่งข้อมูล: http://learn.in.th/god t.html. 

 ค้นเมื่อ กันยายน 2547.

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Bryant, P. 1999. Biodiversity and Conservation. 

 Available: www.darwin.bio.uci.edu/~sustain/

 bio65/Tiltpage.htm. Accessed October 4, 1999.

FDA. 2001. Effect of the use of antimicrobials 

 in food-producing animals on pathogen load: 

 Systematic review of the published literature.  

 Available: http://www.fda.gov/cvm/antimicro-

 bial/pathpt.pdf. Accessed December 14, 2001.

กรณีอ้างจากตัวบุคคล

 ควรใช้กับบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการ 

หรือสังคม

 ให้เรียงล�าดับตามองค์ประกอบดังนี้

 1) ชื่อผู้ติดต่อ

 2) ปีที่ติดต่อ

 3) ค�าว่า "ติดต่อส่วนตัว"

 4) สถานที่
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 ตัวอย่าง (ภาษาไทย):

วิชิต ลี้ประเสริฐ. 2560. ติดต่อส่วนตัว. บุรีรัมย์.  

 ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):

Hebant, C. 1981. Private communication. Universite 

 Montpellier.

 

 หมายเหตุ: การท�ารายการเอกสารอ้างอิง ให้เรียง

ล�าดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรียงตาม

ตัวอักษรตัวแรกของชื่อคนแรก ไม่ต้องใส่เลขที่ก�ากับข้าง

หน้า

การส่งต้นฉบับ
 ส่งต้นฉบับที่ได้รับการตรวจทานความถูกต้องแล้ว 

มายังบรรณาธิการวารสารยางพารา (ดร.วิทยา พรหมมี) 

ที่ E-mail address: wittyasrrc@hotmail.com
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