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โรครากขาวของยางพารา และการป้องกันกำาจัด
White Root Disease of Rubber Tree and Control
สายทอง แก้วฉาย ปร.ด. (Saithong Kaewchai, Ph.D.)1

บทคัดย่อ

โรครากขาวของยางพาราเกิดจากเชื้อรา Rigidoporus microporus (Sw.) Overeem เป็นโรคทางรากที่สำาคัญที่สุด
ของยางพารา และเป็นสาเหตุที่ทำาให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับแหล่งปลูกยางในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย การ
ป้องกันกำาจัดจะใช้วิธีผสมผสานระหว่างการเขตกรรมและสารเคมี เช่น ขุดล้อมรอบ ๆ ต้นยางพาราที่เป็นโรคเพื่อไม่ให้โรคแพร่
กระจายสู่ต้นอื่น กำาจัดเศษซากไม้ให้หมดจากพื้นที่ก่อนปลูกยางพารา ปรับสภาพดินไม่ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อ
สาเหตุ กำาจัดต้นที่เป็นโรคทิ้ง ขุดรากที่ถูกเชื้อเข้าทำาลายเผาทิ้ง และใช้สารเคมีทำาลาย หรือใช้สารเคมีผสมดินปลูก สารเคมีที่ใช้
เช่น sulphur, tridermoph, cyproconazole, propiconazole, hexaconazole, หรือ feniclonil และการป้องกันกำาจัดโดย
ชีววิธี โดยการใช้เชื้อราปฏิปักษ์ เช่น Trichoderma spp., Chaetomium spp. และเชื้อราปฏิปักษ์อื่น ๆ ซึ่งสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรครากขาวในห้องปฏิบัติการได้ผลดี แต่ในแปลงปลูกยังต้องมีการพัฒนาเพื่อการ
ใช้เชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
คำาสำาคัญ: ยางพารา โรครากขาว การป้องกันกำาจัด

Abstract
White root disease of rubber tree caused by Rigidoporus microporus (Sw.) Overeem is the most
important disease of rubber trees and it causes economically important loses in rubber plantation all over the
world including Thailand. White root disease is controlled by an integration of cultural and chemical methods
such as digging trenches in infect rubber tree to isolate disease and prevent spread, clearing of the wood debris remaining in the soil before rubber trees are planted, improving the soil conditions not conductive to the
growth of pathogen, exposing the roots, cutting out and burning of the infected parts of the trees and applying
chemical fungicides around the collar of the infected trees or applied at the time of planting by mixing with
the soil. The chemical fungicides are sulphur, tridermoph, cyproconazole, propiconazole, hexaconazole, and
feniclonil. The biological control with antagonistic fungi such as Trichoderma spp., Chaetomium spp. and other
antagonistic fungi can inhibit the growth of R. microporus mycelium in the laboratory. However, the application
of antagonistic fungi in the field needs to develop for effective results and sustainable.
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ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบนั มีการปลูกอย่างแพร่กระจายทัว่ ประเทศ โดยมีพน้ื ทีป่ ลูกยางพารา
16.89 ล้านไร่ พบปลูกมากทีภ่ าคใต้ มากกว่า 80% เนือ่ งจากภาคใต้เป็นแหล่งทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ สภาพภูมอิ ากาศเหมาะแก่การ
ปลูกยางพารา รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือ ตามลำาดับ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2534
ประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออกยางธรรมชาติมากทีส่ ดุ ในโลกในปัจจุบนั ไทยมีปริมาณการผลิต 3.16 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 32.9
ของปริมาณยางธรรมชาติทว่ั โลก รองลงมา คือ อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย ยางพาราทำารายได้ให้กบั ประเทศไทยมหาศาล
มูลค่าการส่งออก ปี 2552 ประมาณ 402,563 ล้านบาท ส่งออกในรูปยางดิบ เช่น ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น้าำ ยางข้น ผลิตภัณฑ์
ยาง และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ซึง่ ไม้ยางพาราเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของไม้ธรรมชาติทน่ี าำ มาผลิตเฟอร์นเิ จอร์เพือ่ ใช้
ในประเทศ และส่งออก ยางพาราทีป่ ระเทศไทยผลิตได้สว่ นใหญ่จะส่งออก โดยมีประเทศคูค่ า้ ยางพาราสำาคัญของไทย คือ จีน
ญีป่ นุ่ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ มีเพียง 10% เท่านัน้ ทีใ่ ช้ภายในประเทศ ซึง่ ใช้ทาำ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ ยาง
เครือ่ งบิน (46-51%) ถุงมือ (13-15%) ยางแผ่น (8-10%) และ ยางยืด (elastic) (8-9%) (สถาบันวิจยั ยาง, 2553; Anonymous,
2009) แต่อย่างไรก็ตามการผลิตยางของโลกยังเป็นยางสังเคราะห์มากกว่ายางธรรมชาติ โดยปี 2552 การผลิตยางธรรมชาติอยูท่ ่ี
9.6 ล้านตัน ในขณะทีก่ ารผลิตยางสังเคราะห์มปี ริมาณถึง 12.2 ล้านตัน (สถาบันวิจยั ยาง, 2553)
ยางพารา (rubber tree) ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Hevea brasiliensis (Willd.) Muell.-Arg. มีชื่อเรียกหลายชื่อตาม
แต่ละท้องถิ่น เช่น hevea, jebe, rubber, para rubber, rubber tree, rubber wood, seringueira-branca, siringa,
caoutchouc tree, ฯลฯ (Orwa et al., 2009) เป็นพืชที่อยู่ในสกุล Hevea วงศ์ Euphorbiaceae ซึ่งมีหลายชนิด เช่น Hevea
benthamiana Muell-Arg., H. brasiliensis (Willd.) Muell.-Arg., H. camargoana Pires, H. camporum Ducke, H.
guianensis Aubl., H. microphyll Ule, H. nitida Mart. ex Muell-Arg., H. pauciflora Muell-Arg., H. rigidifolia
Muell Arg., and H. spruceana Muell Arg. เป็นต้น ในจำานวนพืชเหล่านี้ มีเพียง 3 ชนิดเท่านั้นที่สามารถให้น้ำายาง คือ
H. benthamiana, H. brasiliensis และ H. guianensis อย่างไรก็ตามมีเพียง H. brasiliensis ที่มีการปลูกเพื่อการค้า
(Wycherley, 1992; Orwa et al., 2009)
ยางพาราเป็นพืชทีพ่ บในลุม่ น้าำ อเมซอน มีถน่ิ กำาเนิดในประเทศบราซิล ถึงแม้วา่ ประเทศบราซิลจะเป็นถิน่ กำาเนิดของ
ยางพารา แต่ไม่ประสบผลสำาเร็จในการปลูกยางพาราเพือ่ การค้า (Law, 2009; FAO, 2001) ยางพาราถูกนำาไปปลูกในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชีย เช่น จีน ไทย ปาปัวนิวกินี มาเลเซีย เวียดนาม ศรีลงั กา อินเดีย อินโดนีเซีย และ
ประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น กาบอน คามารูน ไนจีเรีย ลิเบอเรีย และไอเวอรีโ่ ค้ด (Law, 2009; Omo-Ikerodah et al.,
2012) แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตยางพารามีมากอยูใ่ นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะใน ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
เวียดนาม ซึง่ ผลผลิตรวมกันแล้วมีมากกว่า 90% ของผลผลิตรวมทัง้ โลก (Law, 2009; สถาบันวิจยั ยาง, 2553)
ยางพาราพบได้ในเขตร้อนชื้น ถึงกึ่งเขตร้อนชื้น ต้องการอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และ
มีการระบายน้ำาดี ยางพาราเจริญได้ดีที่ความสูงไม่เกิน 200 เมตร เหนือระดับน้ำาทะเล แต่เจริญดีที่สุดบนพื้นที่ที่เป็นที่ราบ มี
ปริมาณน้ำาฝนไม่ต่ำากว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 26-30 องสาเซลเซียส ยางพาราเป็นไม้โตเร็ว โต
เต็มที่สูงประมาณ 25-30 เมตร (Orwa et al., 2009; สถาบันวิจัยยาง, 2553) ยางพาราเปิดกรีดได้เมื่ออายุ 6-7 ปี ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ ระยะปลูกโดยทั่วไป คือ 3 x 6 เมตร เวลาการกรีดยางพาราในประเทศไทย คือ เช้ามืด
เพราะความดันภายในต้นยางพารามีมากทีส่ ดุ โดยทำาการตัดเปลือกไม้ เพือ่ ให้นาำ้ ยางไหลออกมา น้าำ ยางพาราจะอยูภ่ ายในเปลือก
ชัน้ ในโดยทัว่ ไปพืชผลิตน้าำ ยางเพือ่ ป้องกันตนเองจากแมลงและโรค (The International Rubber Research and Development Board, 2007) ระยะเวลาในการกรีดยางประมาณ 10-20 ปี ขึน้ อยูก่ บั การกรีด ยางพาราทีแ่ ก่จะให้นาำ้ ยางมากกว่ายางอ่อน
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และให้น้ำายางจนถึงอายุประมาณ 26-30 ปี หลังจากนั้นจะตัดต้นยางเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ และส่วนประกอบงานก่อสร้างภายใน
อาคาร ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยางพาราได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นงานวิจัยเรื่องยางพาราควรเน้นทั้งสายพันธุ์ที่ให้น้ำายางพาราสูง และ
ไม้ยางพาราที่มีคุณภาพดี (Rogers, 1981) ในประเทศไทยมีการพัฒนาและวิจัยพันธุ์ยางพาราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พันธุ์ยางที่แนะนำาสำาหรับผลิตน้ำายางเป็นหลัก คือพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251, สถาบันวิจัยยาง 226, BPM 24, RRIM 600 เป็นต้น
พันธุ์ยางที่แนะนำาสำาหรับผลิตทั้งน้ำายางและเนื้อไม้ คือ BP 235 เป็นต้น และพันธุ์ยางที่แนะนำาสำาหรับผลิตเนื้อไม้เป็นหลัก คือ
ฉะเชิงเทรา 50, AVROS 2037 เป็นต้น (สถาบันวิจัยยาง, 2553) อย่างไรก็ตามในต่างประเทศมีรายงานว่าพันธุ์ RRIM 600 และ
BP 235 อ่อนแอต่อการเข้าทำาลายของเชื้อ Phytophthora spp. (Narayanan and Mydin, 2011) ส่วนในประเทศไทยพันธุ์
RRIM 600 และ BPM 24 พบว่าอ่อนแอต่อโรครากขาวมากที่สุด (อยุทธ์ นิสสภา และเสมอใจ ชื่นจิตต์, 2554; จันทรประทิน
และคณะ, 2554 อ้างโดย อยุทธ์ นิสสภา และเสมอใจ ชื่นจิตต์, 2554) และ พันธุ์ยางพาราที่ปลูกทั่วประเทศในปัจจุบันมีความ
หลากหลายน้อยมาก ยางพาราที่ปลูกประมาณ 80% เป็นพันธุ์ RRIM 600 จึงมีความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากการระบาด
ของโรคนี้สูง (อารมณ์ โรจน์สุจิตร และคณะ, 2552ก)
โรครากขาวของยางพารา (White root disease)
การปลูกยางพารามีโรคทำาลายมากมายตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว และเกิดได้ทุกส่วนของต้น ทำาให้ต้นชะงัก
การเจริญเติบโตและลดปริมาณผลผลิต หรืออาจทำาให้ต้นยางพาราตายได้ ในปัจจุบันยางพาราที่ปลูกเพื่อการค้าจะอ่อนแอต่อ
โรคบางโรค โดยโรคที่เกิดกับยางพาราส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา (สถาบันวิจัยยาง, 2553) โรคที่เข้าทำาลายยางพารา จำาแนกได้เป็น
โรคเกี่ยวกับใบ ต้น และราก ซึ่งโรคเกี่ยวกับใบ มีดังนี้ โรคใบจุด เกิดจากเชื้อ Botryodiplodia elactica และ B. theobromae, โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) เกิดจากเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides, โรคใบจุดตานก (Bird’s eye
spot) เกิดจากเชื้อ Bipolaris heveae (Drechslera heveae), โรคราแป้ง (Oildium leaf disease) เกิดจากเชื้อ Oidium
heveae, โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf disease) เกิดจาก Corynespora cassiicola, โรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟ
ทอบทอรา (Phytophthora leaf fall) เกิดจากเชื้อ Phytophthora botryoae หรือ P. palmivora หรือ P. nicotianae var.
parasitica, โรคเกี่ยวกับลำาต้น มีดังนี้ โรคเส้นดำา (black stripe) เกิดจากเชื้อ Phytophthora botryosa Chee. หรือ P.
palmivora (Butler) Butler, โรคตายจากยอด (die-back) เกิดจากเชื้อ P. palmivora โรคเปลือกเน่า (mouldy rot) เกิด
จากเชื้อ Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst., โรคราสีชมพู (pink disease) เกิดจากเชื้อ Pellicularis salmonicolor
และโรคเกี่ยวกับราก มีดังนี้ white spongy rot เกิดจากเชื้อ Polystichus occidentalis และ P. personii, โรครากขาว
(white root disease) เกิดจากเชื้อ Rigidoporus microporus (Fr.) Overeem (Syn. R. lignosus (Klozsch) Imazeki),
โรครากน้ำาตาล (brown root disease) เกิดจากเชื้อ Phellinus noxius (Corner) G.H. Gunn และโรครากแดง (red root
disease) เกิดจากเชื้อ Ganoderma pseudoferreum (Wakef) Over. & Steinm, โรคลำาต้นเน่าของยางชำาถุง เกิดจากเชื้อ
Phytophthora nicotianae var. parasitica หรือ P. palmivora (สถาบันวิจัยยาง, 2553; Duke, 1983; Nandris et al.,
1987; Nicole and Benhamou, 1991; Law, 2009; Ogbebor and Nicholas, 2010) ซึ่งโรคทางรากที่สำาคัญและทำาความ
เสียหายแก่ยางพารามากที่สุด คือ โรครากขาว (Nicole and Benhamou, 1991; Hashim and Malik, 2006)
โรครากขาวของยางพารา (white root disease) เกิดจากเชื้อ Rigidoporus microporus (Sw.) Overeem
(Syn. R. lignosus, Fomes lignosus) (Hood, 2006) ซึ่งโรคนี้มีหลายชื่อ เช่น white thread, root rot disease, white
cocoa root disease, white hevea root disease, white root rot ซึ่ง Ryvarden (1991) ได้จัดจำาแนก R. microporus
(Sw.) Overeem ดังนี้ Kingdom Fungi, Phylum Basidiomycota, Class Basidiomycetes, Order Polyporales,
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Family Meripilaceae, Genus Rigidoporus spp. โรคนี้มีถิ่นกำาเนิดในป่า ได้ถูกบันทึกและพบครั้งแรกปี 1904 ที่สวน
พฤกษศาสตร์ในสิงคโปร์ ต่อมาถูกพบในสวนยางพาราในประเทศศรีลังกา ปี 1905 หลังจากนั้นโรคนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก
ที่มีการปลูกยางพารา โดยเฉพาะในแอฟริกา และในเอเซีย ยกเว้นในอินเดีย ปัจจุบันโรครากขาวของยางพาราเป็นโรคที่สำาคัญ
ที่สุด และเป็นโรคที่สำาคัญของยางพาราในประเทศอินโดนิเซีย ศรีลังกา มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ กาบอน คาเมรูน ไอโวรี่โค้ด
และ ไนจีเรีย (Hashim and Malik, 2006) โรคนี้มีรายงานว่าเป็นโรคที่ทำาความเสียหายกับพืชหลายชนิด ทั้งพืชยืนต้น ไม้ผล
พืชผลทางการเกษตร (Louanchi et al., 1996) เช่น ปาล์มน้ำามัน โกโก้ ทุเรียน น้อยหน่า สะเดาบ้าน สะเดาเทียม ลองกอง
สะตอ ขนุน ชา มังคุด มะพร้าว พริกไทย พริกขี้หนู ส้ม กาแฟ มะเขือ มันสำาปะหลัง มันเทศ ไม้ไผ่ เงาะ จำาปาดะ ทัง กระทกรก
(พงษ์เทพ ขจรไชยกุล และคณะ, 2534; Srinara, 2010; Mohd Farid et al., 2009) โรครากขาวเป็นโรคที่สำาคัญของยางพารา
ในแหล่งปลูกยางพาราทั่วโลก เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย อินเดีย ศรีลังกา แอฟริกากลาง โดยพบว่าในประเทศมาเลเซีย
ต้นยางเล็กเมื่อถูกโรคนี้เข้าทำาลาย เสียหายมากกว่าโรคชนิดอื่น ๆ รวมทั้งที่เสียหายจากแมลงศัตรู ในประเทศศรีลังกา พบ
ความเสียหายจากโรคนี้ ถึง 5-10% ประเทศไอโวรี่โค้ด พบโรคนี้เข้าทำาลายถึง 2% (Guyot and Flori, 2002) เมื่อโรคนี้ระบาด
ทำาลายยางพารา และไม่มีการป้องกันกำาจัด ทำาให้ยางยืนต้นตาย เป็นบริเวณกว้าง ทำาให้ผลผลิตเสียหายถึง 50% ในประเทศ
อินโดนีเซีย พื้นที่ที่โรคนี้ทำาลาย มีประมาณ 80,000 เฮกต้า คิดเป็นเงินประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (Nandris et
al., 1988) ส่วนในประเทศไทยมีรายงานความเสียหายจากโรคนี้ในยางพาราอายุ 6-7 ปี ความเสียหาย 9 และ 12% ในจังหวัด
พังงาและกระบี่ ตามลำาดับ ในปี 2548 ในพื้นที่จังหวัดพังงาพบการระบาดของโรคนี้มากถึง 55% และมักพบต้นยางเป็นโรคใน
พื้นที่เล็ก ๆ พื้นที่ละ 1-2 ต้น หรืออาจขยายลุกลามถึงพื้นที่ 2 ไร่ ขึ้นอยู่กับอายุของยางพารา (อารมณ์ โรจน์สุจิตร และคณะ,
2552ก) จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าพบโรคนี้ระบาดจะทำาความเสียหายตลอดอายุ 25 ปี มูลค่าประมาณ 478,930 บาทต่อไร่
ขณะที่จังหวัดระนองเกิดความเสียหายที่ 24,602 บาทต่อไร่ โดยจะพบความเสียหายรุนแรงถ้าเข้าทำาลายยางพาราอายุ 1 ปี ขึ้น
ไป และความเสียหายจะลดลงถ้าเข้าทำาลายต้นโตแล้ว โรคนี้จะระบาดหนักในช่วงฤดูฝน หรือที่มีฝนตกชุก และความชื้นสูง ใน
แปลงยางที่ปลูกครั้งแรกมักพบในยางที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนในแปลงยางที่ปลูกในรอบ 2 หรือ 3 ที่ไม่ได้กำาจัดตอยาง จะพบ
ในยางอายุ 1 – 5 ปี การระบาดและแพร่กระจายเห็นได้ชัดเจนในการปลูกยางในที่เดิมรอบที่ 2 หรือ 3 ที่ไม่มีการกำาจัดตอยาง
หรือการไถตากดิน (อยุทธ์ นิสสภา และเสมอใจ ชื่นจิตต์, 2554) ความรุนแรงของโรคนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะ
ในดินทรายหรือดินร่วนทราย pH ของดินที่ 5 -7 ปริมาณน้ำาในดิน 80-90% ปริมาณน้ำาฝนมากกว่า 4,000 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่ง
เป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคมากที่สุด (อารมณ์ โรจน์สุจิตร และคณะ, 2552ข)
Rigidoporus microporus (Sw.) Overeem ราสาเหตุโรครากขาว จะสร้างเส้นใยสีขาว ลักษณะเรียบ มีความ
หนา 1-2 มิลลิเมตร สามารถเจริญเข้าทำาลายบริเวณเปลือกราก เส้นใยของเชื้อราสามารถเจริญอย่างรวดเร็ว และเจริญได้หลาย
เมตรในดินโดยที่ไม่ต้องอาศัยชิ้นส่วนของรากพืช แหล่งของเชื้อโรค คือ เศษซากพืช รากพืช ตอไม้ ที่เชื้อเข้าทำาลายในดิน ต้น
ยางพาราปกติจะถูกเชื้อเข้าทำาลายโดย เส้นใยของเชื้อจากตอไม้หรือเศษซากพืช รากพืชในดิน หรือรากสัมผัสกับรากพืชที่ถูกเชื้อ
เข้าทำาลาย หลังจากนั้นโรคจะแพร่สู่โคนต้นปกติ การแพร่ของโรคจะแพร่จากต้นยางพาราต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งภายในแถว
เดียวกันมากกว่าระหว่างแถว (The international rubber research and development board, 2007; Nandris et al.,
1987) เชื้อราจะเข้าทำาลายราก โดยใช้เอนไซม์ที่ถูกปล่อยออกนอกเซลล์ เช่น เซลลูเลส เฮมิเซลลูเลส ที่สามารถย่อยสลายเนื้อไม้
ได้ (Nandris et al., 1987) อาการที่พบ คือสีของใบยางพาราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง โดยอาการที่ปรากฏระยะแรก อาการเหลือง
อาจเกิดที่กิ่งใดกิ่งหนึ่ง หลังจากนั้นจะลุกลามจนอาการเหลืองของใบเกิดทั้งต้น และตายในที่สุด (Guyot and Flori, 2002) โรค
นีร้ นุ แรงในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารปลูกยางซ้าำ ทีเ่ ดิมมากกว่าพืน้ ทีบ่ กุ เบิกใหม่ ถ้าเป็นโรคนีร้ นุ แรงจะทำาให้ตน้ ยางตายเป็นบริเวณกว้าง (The
international rubber research and development board, 2007) (รูปที่ 1ก และ ข) เส้นใยของเชือ้ ราเจริญภายในราก
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ประมาณ 2.5 เมตรต่อปี ดังนั้นจึงพบว่า โรคแพร่กระจายระหว่างต้นมากกว่าระหว่างแถว เนื่องจากว่าระยะปลูกใช้ระยะ 3 x 6
เมตร โรคนี้สามารถเข้าทำาลายยางพาราได้ทุกระยะการเจริญ (Nandris et al., 1987) ไม่เฉพาะความรุนแรงของโรค ยังมีปัญหา
เรื่องการควบคุมโรค เมื่ออาการปรากฏส่วนเหนือดินคือใบเหลือง หมายถึงช้าเกินไปในการรักษาต้นยางพารา และโรคได้ลุกลาม
ขยายสู่ต้นต่อไปแล้ว ดังนั้นวิธีการที่ดี คือ การตรวจพบเบื้องต้นว่ามีโรคเข้าทำาลาย และการตรวจโรคนี้จึงมีความสำาคัญ โดย
เฉพาะในยางเล็ก (Guyot and Flori, 2002) เมื่อต้นยางพาราถูกเชื้อชนิดนี้เข้าทำาลายจะพบดอกเห็ดเกิดขึ้นบริเวณโคนต้นใน
ฤดูฝน ไปจนถึงฤดูร้อน ลักษณะของดอกเห็ด จะแบน กว้าง (อาจกว้างถึง 20 เซนติเมตร) บางครั้งมีลักษณะบาง ไม่มีก้านดอก
เป็นกลุ่มก้อน ด้านบน มีสีเหลืองแดงปนน้ำาตาล มีรอยย่น เมื่อแก่จะเรียบ สีจะจางลง เหี่ยว ด้านล่างสีน้ำาตาลส้มสด เมื่อแก่สี
จะซีด มีรูขนาดเล็ก ประมาณ 6-9 รูต่อมิลลิเมตร เมื่อผ่าด้านขวางมีสีซีด (รูปที่ 1ค-ช) เส้นใยเป็นแบบ Monomitic ผนังบาง
มีเส้นกั้น (septa) ไม่มี clamps connection เส้นใยไม่มีสี สปอร์มีรูปร่างกึ่งกลมจนถึงกลม (sub-globose to globose) ผิว
เรียบ มีขนาด 3.5-4.5 x 3.5-4 ไมโครเมตร (Hood, 2006) จะผลิตสปอร์จำานวนมากที่รูด้านล่างของดอกเห็ด (รูปที่ 1ซ) อย่างไร
ก็ตามสปอร์นี้มีข้อจำากัดในการแพร่กระจายของโรค ซึ่งยังเป็นข้อที่ถกเถียงกันของเชื้อ R. microporus (Nandris et al., 1987)
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(ก) ต้นยางในแปลงที่ถูกเชื้อเข้าทำาลาย (ข) พื้นที่ที่ต้นยางตายเนื่องจากโรคเข้าทำาลาย (ค) fruiting body หรือดอกเห็ดบริเวณโคนต้นยางที่ตายจาก
โรครากขาว (ง) รากที่ถูกเชื้อเข้าทำาลาย (จ) เส้นใยเชื้อราบริเวณโคนต้นยาง (ฉ) ด้านบนของดอกเห็ด
(ช) ด้านล่างของดอกเห็ด และ (ซ) สปอร์ของเชื้อ Rigidoporus microporus

รูปที่ 1 ลักษณะโรครากขาวของยางพารา
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Rigidoporus microporus สามารถเข้าทำาลายผนังเซลล์ของไม้ กลไกการเข้าทำาลาย โดยเส้นใยของเชื้อแทงเข้าทำาลายรากไม้
ซึ่งเชื้อพัฒนาเส้นใยเป็นสองประเภทที่มีความแตกต่างกันทางรูปร่างและเมตาบอลิซึม รวมถึงการผลิตน้ำาย่อย เส้นใยชนิดแรก
คือ rhizomorph ซึ่งหน้าที่ที่สำาคัญคือ การแพร่กระจายของเชื้อ อีกชนิดหนึ่งคือเพื่อการเข้าทำาลาย เส้นใยของเชื้อเจริญที่ cork
cell การแทงเข้าทำาลายเนื้อไม้ของเชื้อเกิดร่วมกันระหว่างวิธีกลและปฏิกิริยาของเอนไซม์ (Nicole et al, 1986) เอนไซม์ที่ผลิต
เพื่อย่อย cellulose hemicelluloses และ lignin (Highley and Dashek, 1997) เชื้อราอาจผลิตเอนไซม์ชนิดเดียวหรือทั้ง
สามชนิดที่มีความสำาคัญในการย่อยลิกนิน เอนไซม์ที่ผลิต คือ glycosidase ( -glucosidase, -galactosidase และ galactosidase), polysaccaridases (xylanase, pectinase, CM-cellulase) และ phenol oxidase (laccase และ peroxidase) ในเนื้อเยื่อที่เป็นโรคจะพบเอนไซม์ laccase ปริมาณมาก (Nandris et al., 1987)
วงจรชีวติ ของโรคเริม่ จากสปอร์ของเชือ้ (basidiospore) ซึง่ เป็น primary inoculum เข้าทำาลายรากของตอยางพารา
และแพร่กระจายไปยังชิน้ ส่วนของยางพาราทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นดินและบนดิน เส้นใยของเชือ้ จะแพร่กระจายจากราก ซึง่ เป็น secondary
inoculums ไปยังรากของยางพาราทีเ่ ป็นต้นปกติ หลังจากนัน้ จะแพร่กระจายจากต้นหนึง่ ไปยังต้นหนึง่ เชือ้ สาเหตุจะผลิต fruiting bodies หรือดอกเห็ดทีโ่ คนของต้นทีต่ าย และผลิตสปอร์และเข้าทำาลายยางพาราต่อไป (รูปที่ 2) (Nicole et al., 1986)

รูปที่ 2 วงจรการเกิดโรค
ที่มา : Worrall (2007)
การป้องกันกำาจัด
วิธีการป้องกันกำาจัดโรคพืชแปรผันไปตามพื้นที่ วิธีการปลูก และวิธีการที่ใช้ (Nandris et al., 1987) ซึ่งนักวิชาการ
ได้ศึกษาวิจัยค้นคว้า เพื่อหาวิธีการป้องกันกำาจัดให้ได้ผล ปัจจุบันการป้องกันกำาจัดโรครากขาวของยางพารา จะใช้วิธีผสมผสาน
ระหว่างวิธีเขตกรรมและสารเคมี และชีววิธี หรือการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การใช้วิธีเขตกรรมและใช้สารเคมี
หลักการป้องกันกำาจัดที่สำาคัญ คือ การป้องกันการแพร่กระจายจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นปกติ ควรทำาในระยะแรกๆ
หรือเมื่อต้นยางพาราอายุประมาณ 1 ปี และทำาอย่างต่อเนื่อง ถ้าโรคนี้ปรากฏควรกำาจัดต้นที่เป็นโรคทิ้ง กำาจัดเศษซากไม้ให้หมด
จากพื้นที่ก่อนปลูกยางพารา เพื่อลดแหล่งเชื้อสาเหตุโรค ในแหล่งที่มีการระบาด ภายหลังจากที่เตรียมดินปลูกแล้วควรปลูกพืช
ตระกูลถั่วเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช หลังปลูกยางแล้ว
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ตรวจสอบการเกิดโรคอย่างสม่ำาเสมอ ในพื้นที่ที่มีโรคมาก่อนอาจผสมดินปลูกด้วยกำามะถันผง หรือ PCNB ก่อนปลูกยางพารา
ปรับสภาพดินไม่ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อสาเหตุ ถ้าพบต้นที่เป็นโรคขุดล้อมรอบ ๆ ต้นยางพาราที่เป็นโรคเพื่อ
ไม่ให้โรคแพร่กระจายสู่ต้นอื่น และโรยด้วย กำามะถันผง หรือ PCNB หรือ ราดโคนต้นด้วย tridermoph, cyproconazole,
propiconazole, hexaconazole, หรือ feniclonil (สถาบันวิจัยยาง, 2549; วินิต นาคประเสริฐ, 2555) หรือขุดและตัดราก
ยางที่เป็นโรคนำาไปเผาไฟทิ้ง และทาบริเวณที่เป็นโรคด้วยสารเคมี เช่น คาร์โบลิเนียม (carbolineum) (Nandris et al., 1987;
Guyot and Flori, 2002) อย่างไรก็ตามมีการศึกษาวิจัยใช้สารเคมีกำาจัดโรคนี้มานาน โดย Satchuthananthavale and
Halangoda (1971)ได้ศึกษาใช้สารเคมีกำามะถันผงในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรครากขาวโดยใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก และใช้
ซ้ำาอีกครั้งเมื่ออายุ 1 ปี Danlag (1987) ได้ศึกษาการป้องกันกำาจัดโรครากขาวโดยใช้สารเคมีกำามะถันผง พบว่าการใช้กำามะถัน
ผงให้ผลในการป้องกันกำาจัดโรคได้ โดยใช้กำามะถันผง 114 กรัม ผสมกับดินรองก้นหลุมก่อนปลูก (Jayasuriya and Thennakoon, 2007) อารมณ์ โรจน์สุจิตต์ และคณะ (2552ข) ทดสอบการใช้แอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย และกำามะถัน มีศักยภาพใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังพบว่า ปุ๋ย ทริบเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยยูเรีย พบว่า มีศักยภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อได้เช่นเดียวกับในห้องปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตามปุ๋ยทริบเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต และกำามะถันที่
มีปริมาณมากเกินไปจะเป็นพิษต่อต้นยางที่ปลูก จึงควรศึกษาอัตราการใช้ให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม Nandris et al. (1987)
รายงานว่าการใช้กำามะถันผงเมื่อพบว่าเป็นโรคระยะแรก ๆ สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ถึง 50%
Hoong et al. (1991) ได้ศึกษาการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ triadimenol, triadimefon และ propiconazole โดย
การผสมน้ำาราดบริเวณรอบๆ โคนต้นที่เป็นโรคโดยการขุดรอบ ๆ โคนลึก 8-10 เซนติเมตร ห่างรอบโคนต้น 5-8 เซนติเมตร
พบว่าสารเคมีช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะความรุนแรงของโรค ระยะเวลาของการใช้สารเคมี และ
ความเข้มข้นของสารเคมี เช่น ใช้ Triadimefon ป้องกันกำาจัดโรครากขาวกับยางเล็กได้ผลดี (Narayanan and Mydin, 2011)
หรือใช้ Tridermoph ที่ 2.5 กรัมของสารออกฤทธิผ์ สมน้าำ 2 ลิตร และ Triadimefon 1.25 กรัมของสารออกฤทธิผ์ สมน้าำ 2 ลิตร
ราดบริเวณรากพืชที่ความลึก 10 เซนติเมตร (Omorusi et al., 2011) นอกจากนี้ จันทรประทิน และคณะ (2554) อ้างโดย
อยุทธ์ นิสสภา และเสมอใจ ชื่นจิตต์, 2554 ได้ศึกษาการใช้สารเคมี tridermoph และ eyproconazole ผสมดินก่อนปลูกและ
ผสมน้ำาราดโคนต้น พบว่าการใช้สารเคมีผสมดินให้ผลดีกว่าการผสมน้ำา แต่อย่างไรก็ตามวิธีการยังค่อนข้างยุ่งยาก
การใช้พันธุ์ต้นทานต่อโรคนี้ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่มีรายงานพันธุ์ต้านทานที่มีประสิทธิภาพต่อโรคนี้
และพันธุ์ยางแต่ละพันธุ์มีลักษณะต้านทานต่อโรคต่างกัน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคช่วยกระตุ้นให้ยางเป็นโรค
มากขึ้น หรือพันธุ์ยางที่ต้านทานต่อโรคหนึ่งอาจอ่อนแอต่ออีกโรคหนึ่ง (อารมณ์ โรจน์สุจิตร และคณะ, 2552ข) อย่างไรก็ตามมี
ความพยายามศึกษาวิจัยค้นหาสายพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตดี และสามารถทนทานต่อโรครากขาว เช่น Suneerat et al., (2012)
ศึกษาการใช้พันธุ์ยางพาราพื้นเมืองที่ต้านทานต่อโรครากขาว และใช้สายพันธุ์ GT1 จากสุราษฏร์ธานี และ RRIM 600 จาก
สงขลา เป็นตัวเปรียบเทียบ พบว่า GT1 อ่อนแอต่อโรค มากกว่าพันธุ์ RRIM 600 ในขณะที่พันธุ์พื้นเมืองที่นำามาจากหาดใหญ่
คือ PSU1, และ PSU2 พันธุ์ยางพาราจากสะกระพังสุริน และบางรัก จังหวัดตรัง มีแนวโน้มในการต้านทานโรคที่ดีกว่า
การป้องกันกำาจัดโรครากขาวของยางพารา ด้วยวิธีเขตกรรมและการใช้สารเคมี ค่อนข้างสิ้นเปลืองแรงงาน ยุ่งยากใน
การป้องกันกำาจัดในพื้นที่กว้าง ๆ และการใช้สารเคมีก็มีขีดจำากัด เนื่องจากมีฤทธิ์ระยะสั้น สิ้นเปลืองงบประมาณ ประสิทธิภาพ
ต่ำา ในแง่เศรษฐกิจสารเคมีไม่แนะนำาให้ใช้ในการป้องกันกำาจัดในยางพาราที่เปิดกรีด หรือยางแก่ (Nandris et al., 1987;
Guyot and Flori, 2002) นอกจากนั้นสารเคมียังมีผลในทางลบกับสุขภาพของมนุษย์ เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม เกิดการตกค้าง
ในดิน (Soytong et al., 2005; Haggag and Moamed, 2007) เชื้อสาเหตุโรคพืชมีความต้านทานต่อสารเคมี (Benitez et
al., 2004, Kim and Hwang, 2007) และบางครั้งการป้องกันกำาจัดโดยวิธีการเขตกรรม และการใช้สารเคมีก็สายเกินไป
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เพราะว่าโรคได้มกี ารแพร่กระจายสูต่ น้ อืน่ ๆ แล้ว (Guyot and Flori, 2002) ดังนัน้ กลยุทธ์ทส่ี ำาคัญในการป้องกันกำาจัดโรค คือ
การลดแหล่งของเชือ้ และยับยัง้ การแพร่กระจายของเชือ้ สาเหตุโรค การป้องกันกำาจัดโดยใช้ชวี วิธี เป็นทางเลือกหนึง่ ซึง่ เป็นการ
ป้องกันกำาจัดโรคโดยใช้จลุ นิ ทรีย์ ทีส่ ามารถทำาลายประชากรบางส่วนของเชือ้ สาเหตุโรคพืชให้มปี ริมาณลดลง ซึง่ โดยปกติกเ็ กิดขึน้
โดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว (Agrios, 2005)
การใช้ชีววิธี หรือการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์
การป้องกันกำาจัดโดยชีววิธีเป็นวิธีที่ช่วยลดการใช้สารเคมี กลไกของชีววิธีเป็นวิธีที่ซับซ้อน ประกอบกันหลายวิธี ดัง
นั้นน่าจะเป็นทางเลือกในการเปลี่ยนมาใช้แทนการใช้สารเคมี เนื่องจากสารเคมีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม (Bruce and
Highley, 1991; Highley and Dashek, 1997)
การใช้ชีววิธีในการป้องกันกำาจัดโรคพืช หมายถึงการใช้จุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมโรคพืชได้ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ (Antagonistic microorganism) อาจเป็นเชื้อราหรือแบคทีเรีย รวมถึงการใช้สารที่ผลิตจากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุโรคพืช (Pal and Gardenner, 2006) การป้องกันกำาจัดโดยชีววิธี หรือการใช้จุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ในการป้องกันกำาจัดโรครากขาวของยางพารามีรายงานมากมายและมีการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน เช่น Aspergillus
spp., Penicillium spp. และ Trichoderma spp. มีรายงานว่าเป็นเชื้อราปฏิปักษ์กับโรครากขาว (Nandris et al., 1987;
Jayasuriya and Thennakoon, 2007) Aspergillus spp. ได้รายงานว่าเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพต่อโรคเน่าขาวที่
เกิดจากเชื้อกลุ่ม Basidiomycetes (Nandris et al., 1987) Bruce and Highley (1991) ได้รายงานว่า Aspergillus spp.
สามารถ ย่อย (lysis) เส้นใยของเชื้อโรค ณ จุดที่สัมผัสกันได้ ทำาให้เชื้อโรคตาย เมื่อทดลองเลี้ยงร่วมกันในอาหารในจานเลี้ยง
เชื้อ (Bruce and Heighley, 1991) Jayasuriya et al. (1996) ได้ศึกษาใช้ Penicillium ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคราก
ขาวของยางพาราในห้องปฏิบัติการ พบว่าสารมารถควบคุมได้
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อรา Trichoderma มีการใช้ควบคุมโรคพืชมากถึง 90% ซึ่งมีหลายชนิด
เช่น T. harzianum, T. virens, T. viride, T. koningii, T. hamatum (Bruce and Heighley, 1991; Highley and
Dashek. 1997; Benitez et al. 2004; Jayasuriya and Thennakoon. 2007) Wijesundera et al. (1991) ได้ศึกษาโดยใช้
เชื้อ Trichoderma ที่แยกได้จากดินที่เก็บจากสวนยางพารา เช่น T. koningii Isolate I, T. koningii Isolate II, T. koningii
Isolate III, T. koningii Isolate IV, T. harzianum, T. viridae และ T. hamatum พบว่าทั้ง 7 สายพันธุ์สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุโรครากขาวได้ โดยสามารถสร้างสารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรค
นอกจากนั้นเชื้อรา Trichoderma ยังเป็นปรสิตกับเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช เพราะ Trichoderma สามารถสร้างเอนไซม์
หลายชนิด เช่น glucanase, chitinase ที่สามารถย่อยสลายเส้นใยชนิดอื่นได้ Jayasuriya and Deacon (1995) ศึกษาการ
ควบคุมโรครากขาวโดยใช้ Trichoderma พบว่า มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรครากขาวเนื่องจาก Trichoderma ผลิตสาร
ยับยั้งพวก volatile และ non volatile แต่อย่างไรก็ตามเชื้อ T. hazianum และ T. viride สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส
ที่ย่อยสลายเนื้อไม้พืชได้ โดยเฉพาะที่มีบาดแผลมาก่อน ดังนั้นการนำา Trichoderma มาใช้ควรศึกษาหาวิธีการใช้ที่เหมาะสม
(Goodman, 1986)
Trichoderma strains เป็นเชือ้ ราปฏิปกั ษ์ทเ่ี จริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และสามารถฆ่าเชือ้ โรคทีเ่ กิดจากเชือ้ รากลุม่ Basidiomyctes ทีเ่ ป็นสาเหตุในการย่อยเนือ้ ไม้ (Bruce and Heighley, 1991) T. harzianum เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการกำาจัดเชื้อ R. microporus โดยที่เส้นใยเจริญอย่างรวดเร็วและสามารถเจริญคลุมโคโลนีของเชื้อโรคพืชได้ การใช้ T.
harzianum สามารถลดการเกิดโรคได้ถึง 23.6% (Jayasuriya and Thennakoon, 2007) และ Kaewchai and Soytong
(2010) ได้ศึกษาใช้ T. hamatum และ T. harzianum ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรครากขาวในห้องปฏิบัติการ พบว่า
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เชื้อราที่ทดสอบทั้ง 2 ชนิด สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคได้มากกว่า 50% แต่ไม่มีการยืนยันว่าสามารถรักษาโรค
ได้ในสภาพจริง (Jayasuriya and Thennakoon, 2007) ส่วน Omorusi et al. (2011) ศึกษาการใช้เชื้อรา Trichoderma
และ Penicillium ในการป้องกันกำาจัดโรครากขาวในสภาพห้องทดลอง พบว่าทั้ง Trichoderma และ Penicillium สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้ โดยมีกลไกการทำาลายมีหลากหลาย เช่น การสร้างสารเมตาโบไลท์ หรือ
การสร้างเอนไซม์ไลติก เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเชื้อรา Trichoderma เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมเชื้อ
ราสาเหตุโรคพืช เพราะว่าเชื้อชนิดนี้มีกลไกหลายชนิดในการต่อสู้กับเชื้อราชนิดอื่น ซึ่งกลไกนี้ประกอบด้วย การผลิตสาร metabolite ที่มีคุณสมบัติในการทำาลายเชื้ออื่น เป็นเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการ colonization และเคลื่อนย้ายสารอาหาร การเป็น
mycoparasitism โดยเส้นใยพันรัดเส้นใยอื่น และย่อยโดยปล่อยเอนไซม์ พวก chitinase และ 1-3 glucanase (Bruce
and Highley, 1991; Highley and Dashek, 1997) นอกจากนี้ Trichoderma สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่าง
รวดเร็ว ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ความแห้งแล้ง อุณหภูมิสูง ทนสภาพกรดหรือด่างจัดได้ ในปัจจุบันได้มี
การผลิตเป็นการค้ามากมาย (Kaewchai et al., 2009)
เชื้อราปฏิปักษ์ชนิดอื่นๆ ที่มีรายงานว่าสามารถควบคุมโรครากขาวได้ เช่น Asperrgillus niger, Chaetomium
bostrychodes, Ch. cupreum, ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรครากขาวในห้องปฏิบัติการ พบว่าเชื้อราที่ทดสอบทั้ง 3 ชนิด
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคได้มากกว่า 50% โดย Ch. cupreum สามารถเจริญทับและสร้างสปอร์เหนือ
เส้นใยของราสาเหตุโรคได้ Ch. cupreum ได้ผลิตเป็น biofungicide ในรูปแบบของผง และ น้ำามัน สามารถลดการเกิดโรคได้
ระดับหนึ่ง เมื่อนำาเชื้อนี้ไปสกัดสารสกัดหยาบและทดสอบการยับยั้งการเจริญของเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืช พบว่าสามารถ
ยับยั้งได้ดี โดยมีค่า ED50 ที่ 170 mg/l (Kaewchai and Soytong, 2010) นอกจากนี้ Ch. Cupreum สามารถสร้างสารที่ชื่อ
ว่า rotiorinol (Kanokmedhakul et al., 2006) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยได้ดี (Kaewchai and Soytong,
2010) มีการวิจัยใช้ Chaetomium spp. ในการควบคุมเชื้อราโรครากขาวในห้องปฏิบัติการพบว่า Chaetomium spp. แสดง
การเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ โดยเชื้อรา Chaetomium spp. เจริญมาพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคแล้วหยุดและพบบริเวณใส
(clear zone) และสามารถเจริญครอบคลุมโคโลนีของเชื้อ Rigidoporus microporus แสดงว่า Chaetomium spp. สามารถ
เป็นทั้ง mycoparasite และเป็น antibiotic ส่วนการทดสอบการเป็นปฏิปักษ์ในดิน ไม่สามารถยับยั้งได้ (อารมณ์ โรจฯสุจิตต์
และคณะ; 2552ข; อารมณ์ โรจน์สุจิตร, 2541)
ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว การควบคุมโรครากขาวโดยชีววิธี เป็นการใช้เชือ้ ราปฏิปกั ษ์ ซึง่ มีมากมายหลายชนิด เช่น Trichoderma spp., Chaetomium spp., Penicillium spp. และ Aspergillus spp. แต่อย่างไรก็ตามเชือ้ ราปฏิปกั ษ์ทใ่ี ช้ในการควบคุม
เชือ้ ราโรครากขาว ส่วนใหญ่แล้วจะได้ผลดีในห้องปฏิบตั กิ าร แต่ในระดับเรือนทดลอง และแปลงปลูกยังต้องศึกษพัฒนาต่อ
ไป เพือ่ ให้ได้ผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ลดการใช้สารเคมี เนือ่ งจากสารเคมีสง่ ผลเสียต่อสภาพแวดล้อม และมีผลร้ายต่อผูบ้ ริโภค
การผลิตต้องยึดหลักการผลิตแบบยัง่ ยืน สนับสนุน รักษา และส่งเสริม ไม่ทาำ ลายธรรมชาติ การเพิม่ ผลผลิตต่อพืน้ ที่ เนือ่ งจาก
ประชากรของโลกเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ทำาให้ความต้องการในการบริโภคมีมากขึน้ ด้วย ในขณะทีพ่ น้ื ทีม่ จี าำ กัด เพือ่ ให้เพียงพอแก่ผู้
บริโภค อาจทำาโดยการปกป้องผลผลิตจากความเสียหายจากการเข้าทำาลายของเชือ้ โรค แมลงศัตรู และศัตรูอน่ื ๆ สิง่ ทีจ่ ะแทนที่
สารเคมีคอื การใช้สง่ิ มีชวี ติ โดยเฉพาะเชือ้ ราปฏิปกั ษ์ ร่วมกับการจัดการศัตรูพชื แบบผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM) และมีระบบการจัดการปลูกพืช การเลือกพืน้ ทีป่ ลูกทีเ่ หมาะสมกับชนิดพืช เลือกพันธุท์ ต่ี า้ นทาน การปรับปรุงพันธุ์
ทีเ่ หมาะสม (สายทอง แก้วฉาย, 2555) ดังนัน้ จึงควรส่งเสริมให้มกี ารใช้เชือ้ ราปฏิปกั ษ์ มากขึน้ ดังนัน้ ในการพัฒนาการใช้เชือ้ รา
ปฏิปกั ษ์ ควรพัฒนาในการค้นหาพันธุท์ ม่ี ปี ระสิทธิภาพควบคุมเชือ้ สาเหตุโรคพืช มีความเสถียรภาพของเชือ้ ทัง้ ในสภาพห้องปฏิบตั ิ
การและในสภาพแปลง ใช้ตน้ ทุนต่าำ ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์อยูใ่ นรูปทีใ่ ช้งา่ ย การมีชวี ติ รอดสูงเมือ่ เก็บรักษา
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ทนทานต่อสารเคมี มีความเป็นไปได้ในการจดลิขสิทธิ์การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตร่วมกับเชื้อปฏิปักษ์ชนิดอื่นได้
(Kaewchai et al., 2009) ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย เช่น การใช้เทคนิคการกลาย
พันธุ์ โพรโตพลาสต์ฟิวชั่น พันธุวิศวกรรม (Tang et al., 2001; Irtwange, 2006) มีความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีนี้ใน
การปรับปรุงพันธุ์เชื้อราปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในอนาคต
สรุป

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ทีม่ กี ารปลูกแพร่กระจายทัว่ ประเทศ แต่พน้ื ทีป่ ลูกมากทีส่ ดุ คือภาคใต้ การ
ปลูกจะมีปญ
ั หาเรือ่ งโรคของยางพารา ซึง่ มีมากมายหลายชนิดทัง้ โรคทางใบ ลำาต้น และราก แต่โรครากขาวของยางพาราทีเ่ กิดจาก
เชือ้ รา Rigidoporus microporus เป็นโรคทางรากทีส่ าำ คัญทีส่ ดุ ของยางพาราในแหล่งปลูกทัว่ โลก ทำาความเสียหายทางเศรษฐกิจ
การป้องกันกำาจัดมีหลายวิธี เช่น การป้องกันกำาจัดจะใช้วธิ ผี สมผสานระหว่างการเขตกรรมและสารเคมี และชีววิธี โดยการป้องกัน
กำาจัดจะใช้วธิ ผี สมผสานระหว่างการเขตกรรมและสารเคมี เช่น กำาจัดต้นทีเ่ ป็นโรคทิง้ กำาจัดเศษซากไม้ให้หมดจากพืน้ ทีก่ อ่ นปลูก
ยางพารา ปลูกพืชตระกูลถัว่ เพือ่ ปรับสภาพดินให้เหมาะกับการเจริญพืชและจุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์ตอ่ พืช ปรับสภาพดินไม่ให้มี
ความเหมาะสมต่อการเจริญของเชือ้ สาเหตุ ผสมดินปลูกด้วยกำามะถันผง ก่อนปลูกยางพารา ถ้าพบต้นทีเ่ ป็นโรคขุดล้อมรอบ ๆ
ต้นยางพาราทีเ่ ป็นโรคเพือ่ ไม่ให้โรคแพร่กระจายสูต่ น้ อืน่ และโรยด้วย กำามะถันผง tridermoph, cyproconazole, propiconazole, hexaconazole, หรือ feniclonil และการป้องกันกำาจัดโดยชีววิธี โดยการใช้เชือ้ ราปฏิปกั ษ์ เช่น Trichoderma spp. ทีม่ ี
หลายชนิด เช่น T. harzianum, T. virens, T. viride, T. koningii, T. hamatum, Chaetomium spp. Aspergillus spp.
และเชือ้ ราปฏิปกั ษ์อน่ื ๆ สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเส้นใยของเชือ้ ราสาเหตุโรครากขาวได้ และควรมีการพัฒนาการนำาไป
ใช้ควบคุมในแปลงปลูกให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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