เกร็ดความรูการเกษตร
ฉบับที่ 12 เอกสาร AG-ALL-2554-006 เดือน มิถุนายน 54 ที่มา พอโฉม คงสุวรรณ ออกเอกสาร จักรกฤษณ SKM

วิธีแกปญหาหนายางพาราตายนึ่ง
ปจจุบั น พื้น ที่เ พาะปลู ก ยางพาราได แ พร ข ยายกิน พื้ น ที่ใ นทุก ๆ ภาคของประเทศไทย โดยมีพื้น ที่
เพาะปลูกมากถึง 17.9 ลานไร (ตามที่ทางราชการสรุป) แตในความเปนจริงอาจมีมากถึง 20 ลานไร ปญหาที่
เกษตรกรมักพบก็คือ น้ํายางกรีดแลวไมออก หนายางตายนึ่ง ใบยางมีจุดสีเหลืองๆ เกษตรกรบางทานที่ประสบ
ปญหานี้ก็จะวาจางบริษัท หรือหนวยงานเอกชนที่อางวาสามารถแกไขปญหาหนายางตายนี้ใหแกเกษตรกรได
โดยใชสารตางๆ นาๆ ซึ่งลวนแลวแตมีราคาแพงทั้งสิ้น แตมีเกษตรกรทานหนึ่งชื่อวา พอโฉม คงสุวรรณ จ.สตูล
ที่ไดเผยแพรวิธีการรักษาหนายางตายนึ่ง น้ํายางไมออก ผิวตนยางแข็ง ใหเกษตรกรรายอื่นไดรูเปนวิทยาทาน

ที่มาของปญหา
การเกิดหนายางตายนึ่งมาจากสาเหตุแตกตางกันหลายสาเหตุ การตายนึ่งในที่นี้ก็คือการที่ยางพาราแสดง
อาการตอนทําการกรีด โดยเมื่อกรีดลงไปในผิวของตนยางพารา ปกติจะมีการไหลของน้ํายางออกมา แตเมื่อกรีด
ไปซักระยะหนึ่งบางไรก็จะเจออาการที่ตนยางบางตนที่กรีดไมมีการไหลของน้ํายางออกมา หนายางก็แข็งกรีด
ยาก ใบเริ่มมีอาการเปนจุดสีเหลืองกระจายอยูทั่วทั้งใบ

โดยสาเหตุที่พอจะอธิบายอาการนี้ไดก็คือ
1. พันธุยางที่ปลูกบางพันธุตอนกรีดหนาแรกน้ํายางจะไหลดีมาก จนทําใหเมื่อกรีดหนาสองผิวตนยาง
แหงทอน้ําทออาหารตีบตัน พันธุที่พบบอย เชน พันธุ 24
2. สภาพแวดลอม โดยนับทั้งดิน สภาพอากาศ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งป ทางภาคอีสานมีผิวดินเปนดิน
ทรายเมื่อเขาหนาแลงเก็บความชื้นไดนอย แตชั้นดินดานลางเปนดินดานเมื่อเขาหนาฝนการระบายของน้ําจะไหล
ผานผิวดินแนวขนานเชื้อราจะแพรกระจายเปนบริเวณกวาง
3. เชื้อราโรคพืช เชื้อราทีเ่ ปนสาเหตุหลักๆ คือเชื้อราไฟทอฟธอรา จะทําใหเกิดโรครากเนาโคนเนา
ทําลายรากของยางพารา และเขาสูตนยางพาราผานทอน้ําทออาหารและทําลายเซลลพืชในสวนนี้ เมื่อยางไม
สามารถดูดแรธาตุอาหารและน้ําได ก็ทําใหไมมีน้ํายางสงผานทอน้ําทออาหารเมื่อเรากรีดลงไปในผิวตนยางที่
รายรอบดวยทอน้ําทออาหารก็เหมือนเราตัดหลอดที่ไมมีน้ํา
4. การใสปุยเคมีเปนเวลานาน ทําใหจุลลินทรียที่เปนประโยชนตายไป เชื้อราก็ระบาด ดินเริ่มเสีย
แตกระแหงชวงหนาแลง รากยางขาดเชื้อเขาทําลาย
5. การใชสารเคมีกําจัดวัชพืช การใชยาฆาหญาก็ทําใหเกิดผลเสียกับรากยาง และทําลายเชื้อจุลลินทรียที่
มีประโยชน และผิวดินไมมีสิ่งปกคลุมดินจะสูญเสียความชื้นอยางรวดเร็ว
วิธีการปองกันและแกปญหาเบื้องตน
1. เลือกพันธุยางพาราที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง
2. ตรวจสอบพื้นทีก่ อนทําการปลูกยางพาราวาเหมาะสมและสามารถปลูกไดหรือไม
3. การกรีดยางหามใชสารเรงน้ํายางโดยเด็ดขาด (ยกเวนยางที่เรงน้ํายางกอนตัดตนขาย) และไมควรกรีด
เมื่อยางผลัดใบพักตัว การกรีดยางควรใชวิธีกรีดแบบ วันเวนวัน หรือ กรีด 2 วันพัก 1 วัน ไมควรกรีดมากกวานี้
4. เมื่อพบตนยางพาราที่มีอาการหนายางตายนึ่ง กรีดแลวน้ํายางไมออกใหทําการหยุดการกรีดยางตนนั้น
ทันที เพราะการกรีดตอไปจะทําใหตนยางโทรม สูญเสียหนายางโดยเปลาประโยชน และจะเกิดการแพรระบาด
ของอาการไปสูตนอื่นๆ
5. ลดการใชปุยเคมี และหันมาเพิ่มการใชปุยอินทรีย เพื่อปรับปรุงโครงสรางดินใหเหมาะสมกับ
ยางพาราและไมยืนตน
6. หยุดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช โดยใชวิธีกลในการกําจัดวัชพืช เชน ใชแทรกเตอรติดอุปกรณตัดหญา
เพราะหญาที่ตัดจะชวยคลุมพื้นดินทําใหเกิดความชื้น และจะมีการยอยสลายกลับลงสูพื้นดินกลายเปนปุย

วิธีการแกปญหาแบบเรงดวน
1. รอคฟอสเฟต (ปุยกระสอบสูตร 0 – 3 – 0) ชั่งมา

1

กิโลกรัม

2. น้ําหมักชีวภาพสูตรผสม พด.2 ตักมาจากถังหมัก

1

ลิตร

นําสวนผสม 2 สวนนี้มาผสมกันจะมีลักษณะเปนน้ําขนๆ สีน้ําตาลออนๆ ประมาณนี้ใชกับตนยางพารา
ไดประมาณ 300 ตน โดยวิธีใชนั้นชวงเวลาเย็นที่แดดไมแรงมากแลว ก็ใหใชแปรงทาสีที่สะอาด (ซื้อของใหม
ราคาประมาณ 35 บาท) จุมน้ํายาที่เตรียมไวทาบริเวณตนยางพาราที่เปนโรคหนายางตายนึ่ง ทาดานที่เปดกรีดให
ทัว่ ตั้งแตรอยกรีดดานบน จนถึงระยะหางจากพื้นดิน 10 เซนติเมตร (หากจะทาใหรอบตนเลยก็ไดแตก็จะ
สิ้นเปลืองเกินไปเพราะน้ํายาจะซึมไดดีบริเวณแผลที่เรากรีดเปลือกตนยางไปแลว) โดยใหทาซ้ําทุกๆ 7 วัน เมื่อ
ทาไปประมาณ 3 ครั้ง ลองเอามีดกรีดยางกรีดหนายางดู จะพบวายางเริ่มใหผลผลิตใหมอีกครั้ง แตถายังไมเห็น
ผลใหลองทาตอไปอีกจนครบ 5 ครั้ง
สูตรการทําน้ําหมักชีวภาพ พด. 2
พด.2 คือ เชื้อจุลลินทรียที่มีประโยชน มีคุณสมบัติชวยยอยสลายเศษซากสัตว หรือพืชที่มีลักษณะเปยก
หรือมีความชื้นสูง ใหเกิดเปนสารที่ชวงเรงการเจริญเติบโตของเซลลพืชทั้งในสวนของ ราก ใบ และลําตน โดย
การหมักจะตองหมักในสภาวะปราศจากออกซิเจนจึงจะไดสารที่มีประสิทธิภาพสูง
ปุยอินทรียน้ําจากปลาหรือหอยเชอรี่

ปลาหรือหอย

กากน้ําตาล

ผลไมสุก

น้ําสะอาด

ใชเวลาหมักประมาณ 21 วัน

3 สวน

1 สวน

1 สวน

1 สวน

ปุยอินทรียน้ําจากผักและผลไมสุก

ผักหรือผลไม

กากน้ําตาล

น้ําสะอาด

ใชเวลาหมักประมาณ 7 วัน

4 สวน

1 สวน

1 สวน

วิธีการผสม
1. สารเรงพด. 2 จํานวน 1 ซอง ผสมในน้ําสะอาด 10 ลิตร คนให
เขากันนาน 5 นาที
2. นําปลา หอย หรือผัก ผลไมใสลงไปในถังหมัก แลวใส
กากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายแดงใสตามลงไป แลวเทสวนผสมในขอที่ 1
ลงไปในถังหมัก

3. คลุกเคลาสวนผสมใหเขากัน ปดฝาไมตองแนนเอาพอใหมีอากาศออกมาจากในถังได แลววางไวในที่
รมเมื่อหมักไดระยะเวลาที่กลาวมาตามสูตรก็สามารถนําไปใชได

สูตรการแกปญหาแบบเรงดวนนี้ยังไมมีการยืนยันทางวิชาการทีแ่ นชัด แตเปนสูตรที่ประหยัดและเห็น
ผลสําเร็จจริงๆ จากการใชของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต หากเกษตรกรผูปลูกยางพาราภาคอีสานนําไปทดลองใช
แลวไดผลดีก็จะเปนการชวยเกษตรกรลดตนทุนคาสารแกโรคยางตายนึ่ง เพิ่มผลผลิตยางพาราใหเต็ม
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนสารที่ไดจากชีวภาพจึงปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย แตนอกจากจะใช
สูตรเรงดวนนี้แลวก็ควรทําตามคําแนะนําที่ไดเขียนไวตอนตน เพื่อใหเกิดผลดียิ่งขึ้นดวย
เชื้อ พด.2 สามารถขอไดที่สํานักงานของกรมพัฒนาที่ดิน หรือหมอดินอาสา ที่ใกลบานทาน

