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บทคัดยอ 
อาการเปลือกยางแหง (tapping panel dryness; TPD) เปนความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นภายในเซลลสราง    

นํ้ายาง (laticifer cell) ทําใหผลผลิตนํ้ายางลดลงหรือไมมีนํ้ายางไหลออกมาหลังจากกรีด จึงทดลองรักษาอาการ
เปลือกแหงในยางพาราสายพันธุ RRIM600 ในตนปกติและตนแสดงอาการเปลือกแหง แบงการทดลองเปน 4 ชุด
การทดลองคือ ใสปุย ICOFIS สูตร 5 ท่ีผสมธาตุอาหารรอง (IMS), ปุย ICOFIS สูตร 5 ท่ีผสมธาตุอาหารรองรวมกับ
พนหนากรีดดวยธาตุอาหารรอง (IMSB), ปุยเคมี (CF) และตนปกติ (H) หลังจากทําการทดลองเปนเวลา 3 เดือน 
พบวาตนยางพาราชุดการทดลอง IMS ใหปริมาตรนํ้ายางสด และนํ้าหนักยางแหงเฉลี่ยมากท่ีสุด 133.70 มิลลิลิตร/
ตน/คร้ังกรีด และ 33.34 กรัม/ตน/คร้ังกรีด ตามลําดับ และตนยางพาราชุดการทดลอง IMSB สามารถลดอาการ
เปลือกแหงได 100% สวนเปอรเซ็นตเน้ือยางแหงแตละชุดการทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติ แสดงวาสามารถ
นําปุย ICOFIS สูตร 5 ผสมธาตุอาหารรองรักษาอาการเปลือกแหงของยางพาราได 
คําสําคัญ: ยางพารา, อาการเปลือกแหง, ปุย ICOFIS สูตร 5, ธาตุอาหารรอง 

Abstract  
Tapping panel dryness (TPD) is characterized partial or total absence of latex out-flows 

from panel after tapping. Hevea brasiliensis (clone RRIM600) which healthy and partial TPD trees 
was used in this study. These TPD trees were treated with ICOFIS fertilizer formula 5 supplement 
with micronutrients (IMS), ICOFIS fertilizer formula 5 supplement with micronutrients and its 
applied onto bark below the tapping panel) (IMSB) and chemical fertilizer (CF) and healthy tree 
(control). For 3 month, the results showed that the IMS treatment gave the highest latex yield 
(133.70 ml/tree/tapping) and dry rubber yield (33.34 g/tree/tapping). Dry rubber content (DRC)  
was not significantly different among the treatments. The IMSB treatment reduced the rate of 
tapping panel dryness to 100%.  
Keyword: Hevea brasiliensis, Tapping Panel Dryness, ICOFIS fertilizer formula 5, Micronutrients 
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บทนํา 
อาการเปลือกแหง (tapping panel dryness; TPD) เปนความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นภายในเซลลสรางนํ้ายาง 

(laticifer cell) ตนยางพาราท่ีเกิดอาการเปลือกแหงจะสรางสาร tylose ขึ้นภายในเซลลสรางนํ้ายาง ทําใหทอ     
นํ้ายางเกิดการอุดตัน สงผลใหผลผลิตนํ้ายางลดลงประมาณ 15-30% จนกระท่ังนํ้ายางหยุดไหลขึ้นอยูกับอาการของ  
ตนยางพารา (วิสุทธ์ิ ศุกลรัตน และคณะ, 2541) (ภาพท่ี 1)  

 
 
 
       
                      
 
                          (ก)                         (ข)                          (ค) 
ภาพท่ี 1 ลักษณะอาการเปลือกแหงในยางพารา (ก) ตนปกติ (ข) อาการเปลือกแหงชั่วคราว (ค) อาการเปลือกแหง
ถาวร 
 

อาการท่ีเกิดขึ้นเก่ียวของกับกลุมของยีนในปฏิกิริยา reactive oxygen species (ROS), ubiquitin 
protease pathway, programmed cell death โดยตนยางท่ีเกิดอาการเปลือกแหงมีการแสดงออกของยีนกลุม
ดังกลาวมากกวาตนปกติ (Dejun Li et al., 2010) ซ่ึงอาการเปลือกแหงน้ัน เกิดจากหลายสาเหตุดวยกัน แตท่ีพบ
มากท่ีสุดเกิดกับแปลงปลูกท่ีใชระบบกรีดถี่หรือใชสารเคมีเรงนํ้ายาง (Chrestin, 1998) นอกจากน้ีสายพันธุยางพารา
ท่ีใหปริมาณนํ้ายางสูง แตมีการบริหารจัดการสวนยางไมดี มีแนวโนมท่ีเกิดอาการเปลือกแหงไดงายกวาพันธุยางท่ีให
ผลผลิตปานกลางหรือต่ํา (Chan, 1996) โดยเฉพาะสาเหตุการกรีดถี่รวมกับกรีดลึกถึงสวนของเน้ือเยื่อเจริญ 
(Meristem cell) และกรีดในชวงท่ียางผลัดใบหรือยังมีขนาดเล็ก ยิ่งกระตุนใหตนยางพาราเกิดอาการเปลือกแหง
เพ่ิมขึ้น เพราะการกรีดแตละคร้ังตนยางจะสูญเสียนํ้า นํ้าตาลซูโครส ไนโตรเจน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม 
และธาตุอาหารรองอื่น ๆ (สุนทรี ยิ่งชัชวาล และ จินตณา บางจ่ัน, 2549) ออกมาพรอมกับนํ้ายางเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงแรธาตุและสารอาหารเหลาน้ีลวนเก่ียวของกับกระบวนการสรางนํ้ายางและการเจริญเติบโตท้ังสิ้น หากขาดระบบ
การจัดการสวนยางท่ีดี และใสปุยท่ีไมถูกวิธีทําใหขาดสมดุลของนํ้าและแรธาตุในดินเพ่ิมขึ้นตาม ทําใหเกิดการตาย
ของเซลลสรางนํ้ายางเพ่ิมขึ้น (Senevirathna et al., 2007)  

นักวิจัยจึงไดทดลองรักษาอาการเปลือกแหงในตนยางพาราโดยใชสารเสริมและสารชีวภาพ (พเยาว รมร่ืน
สุขารมย และคณะ, 2553ก) รวมท้ังสารควบคุมการเจริญเติบโต (ปทมา ชนะสงคราม และคณะ, 2536) โดยขูด
เปลือก และทาหนาบริเวณใตรอยกรีด (พเยาว รมร่ืนสุขารมณ และคณะ, 2553ข) พบวาวิธีการดังกลาวยังไม
สามารถรักษาอาการเปลือกแหงใหหายขาดไดในชวงแรก ตนยางกลับมาใหผลผลิตปกติแตเมื่อกรีดไปไดระยะหนึ่ง
ตนยางกลับมามีอาการเปลือกแหงอีก ซ่ึงยังไมมีรายงานการวิจัยถึงวิธีท่ีสามารถรักษาอาการเปลือกแหงใหหายขาด
ได แตเมื่อทดลองใชธาตุอาหารรองทาบริเวณผิวหนารอยกรีดสามารถชวยลดการเกิดอาการเปลือกแหงลงได (Wei 
et al., 1997)  

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดพัฒนาปุยอินทรียชีวภาพ 
ICOFIS ขึ้น สําหรับสูตร 5 น้ัน เปนปุยท่ีใชกับยางพาราในระยะหลังเปดกรีด ท่ีมีการเพ่ิมธาตุไนโตรเจนลงไปในปุย
จนไดสัดสวน 5:3:2 (N:P:K) จากการเปรียบเทียบกับปุยเคมีพบวาสวนยางท่ีใสปุย ICOFIS สูตร 5 ในตนยางอายุ 15 
ป การเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต ปริมาณอินทรียวัตถุ และผลตอบแทนสูงกวาสวนยางท่ีใสปุยเคมี (สุทธิชา ตันติ
ธนดิส, 2558) ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงตองการใชปุย ICOFIS สูตร 5 รวมกับธาตุอาหารรองทางดิน และฉีดพนธาตุอาหาร
รองบริเวณใตรอยกรีด รักษาอาการเปลือกแหงของตนยางพาราท่ีมีอาการเปลือกแหงแบบชั่วคราว สายพันธุ 
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RRIM600 เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชแนะนําใหเกษตรกรชาวสวนยางตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือเปรียบเทียบผลของปุย ICOFIS สูตร 5 และธาตุอาหารรอง ตออาการเปลือกแหงในยางพารา  

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 อาการเปลือกแหงของตนยางพาราเกิดจากระบบการจัดการสวนยางท่ีไมดี (Senevirathna et al., 2007)   
และใสปุยท่ีไมถูกวิธีทําใหเกิดการขาดสมดุลของนํ้าและแรธาตุในดินเกี่ยวของกับความผิดปกติของกระบวนการ 
cyanogenesis ทําใหเซลลสูญเสียกระบวนการปองกันตัวเอง (defense mechanism) จึงเกิดการสรางสาร tylose 
ขึ้นภายในเซลลสรางนํ้ายางเปนผลใหกลุมของยีนในกระบวนการ program cell death มีการแสดงออกเพ่ิมขึ้นจึง
เกิดการตายของเซลลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดปกติ จนในท่ีสุดไมสามารถผลิตนํ้ายางได 
 นักวิจัยไดศึกษาแนวทางการรักษาอาการเปลือกแหงดวยวิธีทาบริเวณใตรอยกรีดดวยสาร 4 ชนิด คือ     
นํ้าหมักท่ีผลิตโดยใชสารเรงซุปเปอร พด.2 สารอาหารพืชอะมิโน + โพลีแซคคาไรด แมกนีเซียมคีเลท และไคโตซาน 
เปรียบเทียบกับการใชนํ้า เปนเวลา 4 เดือน พบวาทุกวิธีการทดลองใหผลผลิตยางไมแตกตางกัน และไมสามารถ
รักษาอาการเปลือกแหงของยางพาราได (พเยาว รมร่ืนสุขารมย และคณะ,2553ก) นอกจากน้ีไดขูดเปลือกยางจนถึง
ชั้นของ soft bark บริเวณท่ีเกิดอาการเปลือกแหงแลวทาดวยสวนผสมของ lanolin, KNO3, benomyl, activated 
charcoal และสารควบคุมการเจริญเติบโต 4 ชนิด คือ BA (6-benzyladenine), IBA (3-indoleebytyric acid), 
IAA (indoleacetic acid) และ GA (gibberellic acid) ไมสามารถรักษาอาการเปลือกแหงได (ปทมา ชนะสงคราม
และคณะ, 2541) และไมสามารถกําจัด tylose ซึ่งอยูในเซลลสรางนํ้ายางท่ีแสดงอาการเปลือกแหงไดเชนกัน (ปทมา 
ชนะสงคราม และคณะ, 2536) แตไดมีการทดลองใชธาตุอาหารรองสามารถลดการเกิดอการเปลือกแหงได (Wei et 
al., 1997) นอกจากน้ีทดลองใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีทําใหดินรวนซุย ตนยางสามารถดูดซับธาตุอาหารไวไดดี 
ทําใหชวยลดอาการเปลือกแหงได (พเยาว รมร่ืนสุขารมย และคณะ, 2553ข)  
 แตปจจุบันยังไมมีวิธีท่ีสามารถรักษาอาการเปลือกแหงในยางพาราใหหายขาดไดอยางถาวร สาเหตุหนึ่ง
เกิดจากการขาดสมดุลของแรธาตุและนํ้าท่ีออกมากับนํ้ายางในการกรีดแตละคร้ัง ซ่ึงปุยท่ีเกษตรกรใชอยูในปจจุบัน
คือปุยเคมีท่ีมีแตธาตุอาหารหลักเปนองคประกอบเทาน้ัน และปริมาณท่ีใสไมเพียงพอกับความตองการของตนยาง 
ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะนําปุย ICOFIS สูตร 5 ท่ีผสมธาตุอาหารรองทางดิน และพนธาตุอาหารรองบริเวณใต
รอยกรีด เพ่ือทดลองรักษาอาการเปลือกแหงในตนยางท่ีเกิดอาการเปลือกแหงท่ีระดับ 3 (อาการเปลือกแหง 41 -60 %)  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การวางแผนการทดลอง 
  ตนยางพาราท่ีใชทดลองเปนยางพาราสายพันธุ RRIM600 อายุ 15 ป ตั้งแตเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 
พ.ศ. 2558ท่ีปลูกอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน เปนชุดดินพัทลุง กลุมชุดดินท่ี 6 และพ้ืนท่ีราบสม่ําเสมอตลอดท้ังแปลง ของ
คุณพัชรินทร สุขเกษม ตั้งอยูท่ี หมู 11 ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ท้ังสวนมียางพาราตนปกติ 
(healthy) 154 ตน ตนท่ีแสดงอาการเปลือกแหง (TPD) 150 ตน โดยสุมตนยางท่ีเกิดอาการเปลือกแหงแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เลือกเฉพาะตนท่ีเกิดอาการเปลือกแหงท่ีระดับ 3 แสดงอาการเปลือกแหง 
41 – 60 % ของความยาวรอยกรีดเทาน้ัน (ตามวิธีการของสถาบันวิจัยยาง) มาทําการทดลองจํานวน 3 ชุดการ
ทดลองๆ ละ 20 ตน สวนตนปกติใหหมายเลข 1-154 แลวสุมจับฉลากมา 20 ตน ใชเปนชุดควบคุม ดังนี้   
  ชุดการทดลองท่ี 1 ปุย ICOFIS สูตร 5 (10 กิโลกรัม) ท่ีผสมธาตุอาหารรอง (2 ลิตร) ตอตนตอคร้ัง 
(เดือนละคร้ัง) (IMS) 
  ชุดการทดลองท่ี 2 ปุย ICOFIS สูตร 5 (10 กิโลกรัม) ท่ีผสมธาตุอาหารรอง (2 ลิตร) ตอตนตอคร้ัง 
(เดือนละคร้ัง) และพนหนากรีดดวยธาตุอาหารรอง ตนละ 50 มิลลิลิตรตอคร้ัง (สัปดาหละ 1 คร้ัง) (IMSB) 
  ชุดการทดลองท่ี 3 ปุยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 1 กิโลกรัมตอตนตอคร้ัง (เดือนละคร้ัง) (CF) 
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  ชุดการทดลองท่ี 4 ตนยางพาราปกติ ไมใสปุย (H) 
 2. วิเคราะหธาตุอาหารในดิน 
  กอนทําการทดลองเก็บตัวอยางดินในสวนยางพาราท่ีระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร แบบซิกแซกสลับ
ฟนปลา จํานวน 15 จุด ใชพลั่วขุดหลุมเปนรูปตัว V นําดินแตละจุดคลุกเคลากันแบงดินมา 1 กิโลกรัม นําไปผึ่งให
แหงแลวรอนผานตะแกรงขนาดชองเปด 2 มิลลิเมตร นําตัวอยางดินไปวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในดิน 
 3. วิเคราะหผลผลิตยางพารา 
  3.1 ปริมาตรนํ้ายางสด เก็บนํ้ายางเดือนละคร้ัง จํานวนท้ังหมด 3 คร้ัง ใชระบบกรีดยางแบบ 1:3 ของ
เสนรอบวงของลําตน เร่ิมกรีดยางเวลาประมาณ 06.30 น. ในแตละคร้ังกรีด จะปลอยใหนํ้ายางไหลจากตนยางแตละ
ตนในแตละชุดการทดลองลงในถุงพลาสติกจนกระท่ังนํ้ายางหยุดไหลทุกตน แลวบันทึกปริมาตรนํ้ายางสดดวย
กระบอกตวง 
  3.2 นํ้าหนักยางแหง นํานํ้ายางท่ีไดในแตละตนของแตละชุดการทดลอง ไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 °C จน
นํ้าหนักคงท่ี บันทึกผลผลิตในรูปนํ้าหนักยางแหงของตนยางแตละตน เพ่ือนําขอมูลนํ้าหนักยางแหงไปวิเคราะหตอไป 
  3.3 เปอรเซ็นตเน้ือยางแหง (dry rubber content ; DRC) นํานํ้ายางสดท่ีเก็บไดในแตละตนของแต
ละชุดการทดลอง มาวิเคราะหหาเปอรเซ็นตเน้ือยางแหงดวยวิธีอบแหง 
  3.4 ประเมินอาการเปลือกแหงของตนยาง โดยวิเคราะหเปอรเซ็นตอาการเปลือกแหงของตนยางตาม
ความยาวรอยกรีด เปรียบเทียบกอนการทดลองกับหลังการทดลอง  
 
%อาการเปลือกแหง     = (ความยาวรอยกรีดท้ังหมด – ความยาวรอยกรีดท่ีไมมีการไหลของน้ํายาง) x 100 
                 ความยาวรอยกรีดท้ังหมด 
 4. การวิเคราะหผล 
  วิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยปริมาตรนํ้ายางสด นํ้าหนักยางแหง และเปอรเซ็นตเน้ือยางแหง 
(DRC) ท้ัง 4 ชุดการทดลอง โดยใชสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan 
Multiple Range Test (DMRT) 
 

ผลการทดลอง 
 1. ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
  ตัวอยางดินในสวนยางพาราท่ีเกิดอาการเปลือกแหงกอนทําการทดลองมี pH เทากับ 5.29 มีปริมาณ
อินทรียวัตถุ 1.17% ไนโตรเจนท้ังหมด 0.06% ฟอสฟอรัสท้ังหมด 72.23 mg/kg ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน
ในดิน 4.68 mg/kg โพแทสเซียม 31.47 mg/kg แคลเซียม 19.15 mg/kg และแมกนีเซียม 7.47 mg/kg (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคาความเปนกรด-ดางของดิน และปริมาณธาตุอาหารของสวนยางพาราท่ีเกิดอาการเปลือก

แหง และระดับท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง, 2541 

* 
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 2. ผลผลิตยางพารา 
  2.1 ปริมาตรนํ้ายางสด ท่ีเก็บไดระหวางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2558 จากตนยางแตละตนใน
แตละชุดการทดลอง พบวาปริมาตรนํ้ายางสดเฉลี่ยแตละชุดการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05)      ชุดการทดลอง IMS ใหปริมาตรนํ้ายางสดเฉลี่ยมากท่ีสุด 133.70 มิลลิลิตร/ตน/คร้ังกรีด รองลงมาคือ
ชุดการทดลอง IMSB 86.10 มิลลิลิตร/ตน/คร้ังกรีด ชุดการทดลอง H 51.70 มิลลิลิตร/ตน/คร้ังกรีด สวนชุดการ
ทดลอง CF มีปริมาตรนํ้ายางสดนอยท่ีสุด 12.90 มิลลิลิตร/ตน/คร้ังกรีด (ภาพท่ี 2) 
  2.2 นํ้าหนักยางแหง ผลผลิตนํ้าหนักยางแหงท่ีวิเคราะหไดจากตนยางพาราแตละตนในแตละชุดการ
ทดลอง พบวานํ้าหนักยางแหงเฉลี่ยแตละชุดการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชุดการ
ทดลอง IMS มีนํ้าหนักยางแหงเฉลี่ยมากท่ีสุด 33.34 กรัม/ตน/คร้ังกรีด รองลงมาคือชุดการทดลอง IMSB 21.73 
กรัม/ตน/คร้ังกรีด ชุดการทดลอง H 21.61 กรัม/ตน/คร้ังกรีด สวนชุดการทดลอง CF มีนํ้าหนักยางแหงนอยท่ีสุด 
4.32 กรัม/ตน/คร้ังกรีด (ภาพท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

          
        ภาพท่ี 2 ปริมาตรนํ้ายางสดเฉลี่ยในแตละชุดการทดลอง จากการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ย ดวย 
ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวย DMRT (p<0.05) 
 
 
 
           
      
 
 
 
 
 
 
                 
                   ภาพท่ี 3 นํ้าหนักยางแหงเฉลี่ยในแตละชุดการทดลอง จากการวิเคราะหความแปรปรวนของ
คาเฉลี่ย ดวย ANOVA และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวย DMRT (p<0.05) 
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     2.3 เปอรเซ็นตเน้ือยางแหง (DRC) จากการวิเคราะหเปอรเซ็นตเน้ือยางแหงจากตนยางพาราแตละตน
ในแตละชุดการทดลอง พบวาเปอรเซ็นตเน้ือยางแหงเฉลี่ยแตละชุดการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยชุดการทดลอง IMS, IMSB, CF และ H มีเปอรเซ็นตเน้ือยางแหงเฉลี่ยเทากับ 42.80, 42.40, 47.15 และ 
47.95 ตามลําดับ (ภาพท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

                     ภาพท่ี 4 เปอรเซ็นตเน้ือยางแหงเฉลี่ยในแตละชุดการทดลอง  
 
       2.4 เปอรเซ็นตอาการเปลือกแหงในยางพาราตามความยาวรอยกรีดท่ีมีนํ้ายางไหล หลังจากทําการ
ทดลองเปนเวลา 3 เดือน พบวาตนยางพาราท่ีมีอาการเปลือกแหง ชุดการทดลอง IMSB สามารถลดอาการเปลือก
แหงลงได 100% และมีเปอรเซ็นตการเกิดอาการเปลือกเทากับตนปกติ (ภาพท่ี 5) มีนํ้ายางไหลออกมาตลอดรอย
กรีด (ภาพท่ี 6ค) ชุดการทดลอง IMS สามารถลดอาการเปลือกแหงไดเฉลี่ย 77.176% และมีเปอรเซ็นตการเกิด
อาการเปลือกแหงเฉลี่ยเพียง 13.694% มีนํ้ายางไหลออกมาบางสวนของความยาวรอยกรีด สวนชุดการทดลอง CF 
สามารถลดอาการเปลือกยางแหงเฉลี่ย 55% และมีเปอรเซ็นตการเกิดอาการเปลือกแหง 27% มีนํ้ายางไหลออกมา
บางสวนของความยาวรอยกรีด และบางตนไมสามารถรักษาอาการเปลือกแหงได (ภาพท่ี 5 และ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพท่ี 5 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการลดลงของอาการเปลือกแหงในยางพาราตามความยาวรอยกรีดท่ีมีนํ้ายางไหล 
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(ก)                   (ข)                     (ค)                       (ง) 

ภาพท่ี 6 ลักษณะของนํ้ายางท่ีไหลออกมาตามความยาวรอยกรีดของตนยางพาราหลังจากทําการทดลองเปนเวลา  
3 เดือน (ก) H (ข) IMS (ค) IMSB และ (ง) CF 

 จากการสังเกตรากแขนงบริเวณท่ีมีการใสปุยในตนยางแตละตนในแตละชุดการทดลองพบวาชุดการ
ทดลอง IMS และ IMSB มีปริมาณรากแขนงบริเวณรอบโคนตนมากท่ีสุด และใกลเคียงกัน (ภาพท่ี 7ก และ 7ข) สวน
ตนยางชุดการทดลอง CF และ H ไมปรากฎรากแขนงบริเวณรอบโคนตน (ภาพท่ี 7ค) 

 

 

 

(ก)                                  (ข)                                    (ค) 
 
ภาพท่ี 7 รากแขนงท่ีเกิดขึ้นบริเวณท่ีมีการใสปุยในตนยางแตละตนในแตละชุดการทดลอง (ก) H (ข) IMSB และ  
(ค) CF 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ปุย ICOFIS สูตร 5 ท่ีผสมธาตอุาหารรองสามารถรักษาอาการเปลือกแหงไดภายในระยะเวลา 3 เดือน 
และใหปริมาณผลผลิตยางมากท่ีสดุ และสูงกวาตนปกติท่ีไมใสปุย 
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวจิัยไปใชประโยชน 
 ขอเสนอแนะ นําปุย ICOFIS สูตร 5 ท่ีผสมธาตอุาหารรองทางดินและฉีดบริเวณใตรอยกรีด ทดลองรักษา
อาการเปลือกแหงในตนยางพาราท่ีเกิดอาการเปลือกแหงท่ีระดับตางๆ ตอไปรวมท้ังในตนยางท่ีเกิดอาการเปลือก
แหงถาวร 
 การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เน่ืองจากโครงการวิจัยนี้ทํารวมกับนักวิจัยชุมชนท่ีประสบกับปญหาการ
เกิดอาการเปลือกแหงในสวนยางของตนเอง ซ่ึงผลการวิจัยท่ีไดเปนประโยชนโดยตรงในการนําไปแกปญหาอาการ
เปลือกแหงท่ีเกิดขึ้นและขยายผลไปยังสวนของเกษตรกรายอื่นตอไป 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดลองตนยางท่ีเกิดอาการเปลือกแหงระดับ 3 (แสดงอาการเปลือกแหง 41-60%) เมื่อใสปุย 
ICOFIS สูตร 5 รวมกับธาตุอาหารรองทางดิน สามารถลดอาการเปลือกแหงลงได 77.176% และใหผลผลิตยาง
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มากกวาชุดการทดลองอื่น รวมท้ังตนปกติ และเมื่อฉีดดวยธาตุอาหารรองบริเวณใตหนารอยกรีด เปนเวลา 3 เดือน
สามารถลดอาการเปลือกแหงลงได 100% ซ่ึงตางจากการทดลองของพเยาว รมร่ืนสุขารมย และคณะ (2553ข) ท่ีใช
สารเสริมและสารชีวภัณฑรักษาอาการเปลือกแหงดวยการทาบริเวณใตรอยกรีด เปนเวลา 4 เดือน ไมสามารถรักษา
อาการเปลือกแหงใหหายขาดได แสดงวาปริมาณธาตุอาหารท่ีตนยางไดรับจากปุย ICOFIS สูตร 5 และธาตุอาหาร
รองน้ันเพียงพอและสามารถใชในกลไกการกําจัด tylose ภายในเซลล โดยเฉพาะการฉีดบริเวณใตรอยกรีดทําใหตน
ยางสามารถนําธาตุอาหารรอง ไปใชซอมแซมเซลลท่ีเกิดการตาย และในกระบวนการสังเคราะหโมเลกุลยางไดเต็ม
ศักยภาพของเซลลสรางน้ํายาง แตถึงแมชุดการทดลอง IMSB สามารถลดอาการเปลือกแหงลงได 100% แตผลผลิต
ท่ีไดต่ํากวาชุดการทดลอง IMS แตก็ยังมากกวาชุดการทดลอง CF และ H เน่ืองจากปริมาณธาตุอาหารรองท่ีฉีด
บริเวณใตรอยกรีดอาจจะมีปริมาณสูงเกินไปจนไปยับย้ังกลไกการสังเคราะหโมเลกุลยางบางสวน จึงทําใหมีปริมาณ
ผลผลิตยางนอยกวาชุดการทดลอง IMS จะไดทดลองหาปริมาตรของธาตุอาหารรองท่ีเหมาะสมตอไป 

แตอยางไรก็ตามผลการทดลองสอดคลองกับกอนการทดลองท่ีไดวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในดินในสวน
ยางท่ีเกิดอาการเปลือกแหง พบวาปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
และแมกนีเซียม นอยกวาคามาตรฐานของสถาบันวิจัยยาง (สถาบันวิจัยยาง,2541) ประกอบกับเจาของสวนยางมี
ระบบการกรีดถี่และใสปุยเคมีปละ 1 คร้ัง จึงเกิดการขาดสมดุลของนํ้าและแรธาตุในตนยางขึ้นเน่ืองจากในปุยเคมีมี
เพียงธาตอุาหารหลักเทาน้ัน จึงไมสามารถทดแทนธาตุอาหารท่ีสูญเสียออกมาพรอมกับนํ้ายางในการกรีดแตละคร้ังได    
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