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ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๓ ประจ ำวันที ่๑๒ เมษำยน ๒๕๖๐ 
โรครำกขำวยำงพำรำ 

 

           เตือนเกษตรกรชาวสวนยางระวังโรครากขาว หรือโรคท่ีเกี่ยวกับระบบรากของยางพาราท่ี
มักจะเกิดขึ้นในช่วงฝนตกชุก สามารถเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต มักเกิดขึ้นกับต้นยางพารา 
อายุ ๑ ปี ขึ้นไป ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นส ารวจต้นยาง และแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ หากพบให้รีบ
แจ้งส านักงานเกษตรอ าเภอใกล้บ้านโดยทันที เพื่อด าเนินการหาแนวทางการควบคุมและป้องกันก าจัด
ก่อนเกิดการระบาดรุนแรง 
 

                               

เช้ือสำเหตุ  เชื้อรา  Rigidoporus lignosus (Klotzsch) lmazeki 
 

ลักษณะอำกำร 
           เส้นใยของเชื้อรามีสีขาว เจริญแตกสาขาปกคลุมและเกาะติดแน่นกับผิวราก เมื่อเส้นใยอายุ
มากขึ้นจะกลายเป็นเส้นกลมนูน สีเหลืองซีด เมื่อระบบรากถูกท าลาย พุ่มใบจะแสดงอาการผิดปกติ  
ใบจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง โดยจะสังเกตเห็นเฉพาะบางกิ่ง และเหลืองท้ังทรงพุ่มและร่ว ง 
ในท่ีสุด กิ่งแขนงบางส่วนแห้งตาย เมื่อขุดดูรากจะพบรากมีผิวขรุขระและมีส่วนของเชื้อราติดอยู่  
ซึ่งรากยางปกติจะมีผิวเรียบ สีเนื้อ เมื่อเชื้อราเข้าท าลายระบบรากอย่างรุนแรง จะปรากฏดอกเห็ด  
ท่ีโคนต้นหรือราก ในช่วงฤดูฝนดอกเห็ดมีลักษณะเป็นแผ่นครึ่งวงกลม แผ่นเดียวหรือซ้อนกันเป็นชั้นๆ 
ผิวด้านบนมีสีเหลืองส้ม โดยมีสีเข้มอ่อนเรียงสลับกันเป็นวง ผิวด้านล่างมีสีส้มแดงหรือสีน้ าตาล  
ขอบดอกเห็ดมีสีขาว 
 

กำรแพร่ระบำด 
           เชื้ อราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน ท่ีมีความชื้นสู ง การกระจายและ 
การระบาดของโรคท่ีรุนแรงมักปรากฏในพื้นท่ีปลูกท่ีมีรากไม้ตอไม้ เป็นพื้นท่ีปลูกท่ีปลูกแทนป่าเป็น
ครั้งแรก และดินมีลักษณะเป็นดินร่วนทราย ปัจจุบันพบว่าแปลงปลูกแทนเป็นโรคมากขึ้น เชื้อ รา
สามารถแพร่กระจายได้ ๒ ทาง คือ 
           ๑) โดยการสัมผัสกันระหว่างรากที่เป็นโรคกับรากจากต้นปกติ ท าให้เชื้อเจริญลุกลามต่อไป 
           ๒) โดยสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลม ติดไปกับขาแมลง หรือลอยไปตามน้ า แล้วไปตกบน
บาดแผลของตอยางใหม่ เมื่อมีความชื้นเพียงพอ จะเจริญลุกลามไปยังระบบราก กลายเป็นแหล่งเชื้อโรค
แหล่งใหม่ต่อไป 
 

พืชอำศัย 
           ทุเรียน ขนุน จ าปาดะ มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน ไผ่ ส้ม โกโก้ ชา กาแฟ เนียงนก พริกไทย พริก
ขี้ หนู  น้ อยหน่ า  มันส าปะหลั ง  สะ เดาบ้ าน สะ เดา เ ทียม ทัง  มะ เขือ เปราะ  กระทกรก  
มันเทศ สะตอ ลองกอง 
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กรมส่งเสริมกำรเกษตรแนะน ำวิธีกำรป้องกันและก ำจัด ดังนี้  
           การป้องกันก าจัดและควบคุมโรครากขาวให้ได้ผลจะต้องมีมาตรการในการจัดการตั้งแต่
ขั้นตอนการเตรียมการปลูกไปจนถึงหลังปลูก หรือระยะที่ต้นยางให้ผลผลิตแล้ว 
 

           ๑. การเตรียมพื้นท่ีปลูกยางควรท าลายตอไม้ ท่อนไม้เก่าออกให้หมด ไถพลิกหน้าดินตากแดด 
เพื่อก าจัดเชื้อราท่ีเจริญอยู่ในดินและในเศษไม้เล็กๆ ท่ีหลงเหลืออยู่ในดิน  
           ๒. ในแหล่งท่ีมีโรคระบาด หลังการเตรียมดินควรปล่อยพื้นท่ีว่างไว้ประมาณ ๑ - ๒ ปี หรือ
ปลูก พืชคลุมดินตระกูลถั่ว เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดิน
บางชนิดทีเ่ป็นพิษต่อเชื้อราสาเหตุโรครากขาว 
           ๓. แปลงยางท่ีมีประวัติการเป็นโรครากขาวมาก่อน แนะน าให้ใช้ก ามะถันผงผสมดินใน 
หลุมปลูก ๒๔๐ กรัมต่อหลุม เพื่อปรับสภาพ pH ดิน ให้เป็นกรด เหมาะต่อการเจริญของเชื้อปฏิปักษ์
ต่อโรครากขาว และป้องกันการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรครากขาวเข้าท าลายรากยาง  
           ๔. หลังจากปลูกยางไปแล้ว ๑ ปี ควรส ารวจแปลงยางสม่ าเสมอ ตรวจดูพุ่มใบเพื่อหาต้นยาง
ท่ีเป็นโรครากขาว ในพื้นท่ีท่ีไม่เคยเป็นโรคมาก่อน ควนตรวจปีละ ๑ - ๒ ครั้ง ส่วนในพื้นท่ีท่ีเคยเป็นโรค
มาแล้วให้ตรวจซ้ าทุก ๓ เดือน ต้นยางเป็นโรครุนแรงไม่อาจรักษาได้ ควรขุดต้นเผาท าลายและรักษาต้น
ข้างเคียงโดยการใช้สารเคมี 
           ๕. ต้นยางอายุน้อยกว่า ๓ ปี ท่ีเป็นโรครากขาวนั้น ควรขุดเผาท าลายให้หมดเพื่อยับยั้ง 
การระบาดของโรค 
           ๖. ต้นยางท่ีมีอายุมากกว่า ๓ ปีขึ้นไป ควรขุดคูล้อมบริเวณต้นเป็นโรค (กว้าง ๓๐ เซนติเมตร 
ลึก ๖๐ เซนติเมตร) เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และขุด
ลอกคูทุกป ี
           ๗. ไม่ควรปลูกพืชร่วม หรือพืชแซมที่เป็นพืชอาศัยในพื้นท่ีท่ีเป็นโรคราก 
           ๘. ใช้สารเคมีส าหรับรักษาต้นท่ีเป็นโรคเพียงเล็กน้อย และใช้กับต้นข้างเคียงเพื่อป้องกันโรค 
โดยขุดร่องเล็กๆ รอบโคนต้น กว้าง ๑๕ - ๒๐ เซนติเมตร เทสารเคมีลงในร่องรอบโคนต้น ใช้สารเคมี
ทุก ๖ เดือน เป็นเวลา ๒ ปี 

                   - ไตรเดอร์มอร์ฟ 75% EC   อัตรา ๑๐ - ๒๐ ซีซี ต่อ น้ า ๑ - ๒ ลิตร ต่อต้น 
                   - ไซโปรโคนาโซล 10% SL  อัตรา ๑๐ - ๒๐ ซีซี ต่อ น้ า ๑ - ๒ ลิตร ต่อต้น 
                   - โปรปิโคนาโซล 25% EC  อัตรา ๓๐ ซีซี ต่อน้ า ๓ ลิตร ต่อต้น 
                   - เฮกซะโคนาโซล 5% EC  อัตรา ๑๐ - ๒๐ ซีซี ต่อ น้ า ๒ ลิตร ต่อต้น 
                   - เฟนิโคลนิล 40% FS อัตรา ๔ - ๘ กรัม ต่อน้ า ๓ ลิตร ต่อต้น 
 
 
ที่มา  :  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
เรียบเรียงโดย  :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
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    กลุ่มเส้นใยของเชื้อราโรครากขาวที่โคนต้น 
 

 
 

ลักษณะดอกเห็ดของโรครากขาว 
 

                                                          
 

                                 เส้นใยเชื้อราเมื่ออายุมากขึ้นเป็นเส้นกลมนูนสีเหลืองซีด 
 
 
 


