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 ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีปริมาณแป้งอยู่ในเนื้อไม้สูงมากเมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่นๆ ท าให้ไม้ยางพารามีสีขาวนวล และเป็น
ที่ชื่นชอบของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยจะกินแป้งในไม้ยางพาราเป็นอาหาร และจะเจริญเติบโตอยู่บนไม้ยางพารา ท าให้เกิด      
ความเสียหายในลักษณะต่างๆ กัน ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ท าความเสียหายให้เกิดกับไม้ยางพาราอย่างรุนแรงมีอยู่ด้วยกัน 2 จ าพวก คือ 
แมลงและเชื้อรา 
   

 1. แมลง 
 1.1 มอด  

1.1.1 มอดขี้ขยุ (Post beetles) จะท าลายเนื้อไม้รุนแรง ท าให้เนื้อไม้ภายในเกิดรูพรุน จะมีลักษณะเป็นผงคล้ายแปง้ 
เหลือเฉพาะผิวไม้ด้านนอกที่เป็นผนังบางๆ มีรูทางออกกระจายทั่วไป โดยทั่วไปแล้วมอดขี้ขุยที่พบตาม
แหล่งที่มีการท าไม้ยางพารา มี 3 ชนิดด้วยกัน คือ 

 

1.1.1.1  Minthea rugicollis walker จัดเป็นมอดขนาดเล็ก ล าตัวยาว 1.8-3.2 มิลลิเมตร สีน้ าตาล 
มอดชนิดนี้มักพบเข้าท าลายไม้ที่มีความชื้นค่อนข้างต่ า โดยพบเข้า
ท า ล า ย ไ ม้ ที่ มี ค ว า ม ชื้ น ตั้ ง แ ต่  2 -3 0 %  
แต่ที่พบเข้าท าลายมากจะพ บในไม้ที่มีความชื้น 12-15% 

 

1.1.1.2 Sinoxylon anale lesne จัดเป็นมอดขนาดกลางสีน้ าตาลด า 
ล าตัวยาว 4.0-5.5 มิลลิเมตร มอดชนิดนี้สามารถเข้าท าลายไม้สดได้ คือ จะพบตัว
เมียวางไข่บนไม้ที่เพิ่งตัดได้และเมื่อตัวแก่ออกไปแล้ว จะสามารถกลับเข้าท าลายไม้
ได้อีก ถ้าความช้ืนในไม้ยังคงสูงกว่า 20%  

 

1.1.1.3 Heterobostrychus aequalis waterhouse จัดเป็นมอดขนาดใหญ่ มีสีน้ าตาลด า มอดมีลักษณะเป็น     
รูปทรงกระบอก ตัวยาว 6-13 มิลลิเมตร มอดชนิดนี้จะพบเข้าท าลายไม้สดน้อยกว่ามอด Sinoxylon anale lesne แต่มอด 
มักจะเข้าท าลายไม้ที่มีความชื้นต่ ากว่า 50% ลงมาถึง 20% 

 

1.1.2 มอดรูเข็ม (Pin holes) เป็นมอดที่ส าคัญที่เข้าไปท าลายไม้ที่ตัดฟันใหม่ๆ มอดชนิดนี้จะเจาะเข้าไปท าลายเป็นรู
ขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร) ภายในรูเรียบเกลี้ยง บางทีผนังภายในจะมีสีด าหรือสีน้ าเงินเข้ม          
มอดพวกน้ี เช่น Platypodidae, Scolytidae 

 

1.2 ปลวก (Termites)  
ปลวกเป็นแมลงท าลายไม้ที่ส าคัญและท าความเสียหายมากที่สุด แบ่งเปน็ 3 ชนิด คือ 

ปลวกใต้ดิน ปลวกกัดไม้แห้ง และปลวกกัดไม้เปียก 
 

1.3 ด้วง 
ด้วง (Grub holes) เป็นการท าลายโดยตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งพวกด้วง  ขนาดรูจะมี

เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 3 มิลลิเมตร ด้วงที่ท าลายเนื้อไม้ที่ส าคญั ได้แก่ พวก Cerambycidae, 
curclionodae 
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2. เชื้อรา  
เชื้อราที่พบเข้าท าลายไม้ยางพารา จะท าให้สีของไม้ยางพาราเปลี่ยนไป เชื้อราเหล่านี้ ได้แก่ 
2.1 เชื้อราที่ท าให้ไม้เสียสี (Blue stain หรือ Stain fungi) เป็นเชื้อราที่ท าให้เกิดสีตามผิว

หรือภายในเนื้อไม้ เช่น สีน้ าเงิน เขียว เหลือง หรือ ด า แต่จะไม่ท าให้ความแข็งแรงของเนื้อไม้เสียไป 
เชื้อราชนิดนี้ ได้แก่ Botryodiplodia theobromae pat. จะพบการเข้าท าลายอย่างรุนแรงในไม้ที่มี
ความชื้นมากว่า 30% ขึ้นไป สีที่พบอาจจะเป็นสีเทาอ่อนหรือเทาแก่เกือบด า แล้วแต่ความรุนแรงใน
การท าลาย ท าให้ความสวยงามและราคาของไม้เสียหาย เนื่องจากไม่สามารถลบเลือนสีที่เกิดขึ้นภายในเนื้อได้ ดังนั้น          
จึงไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ 

 

2.2 เชื้อราผิวไม้ (Mold) เป็นเชื้อราท าให้เกิดขุยละเอียดสีต่างๆ เช่น ขาว เขียว เหลือง 
เทา หรือ ด า บนผิวไม้ จะเข้า ท าลายไม้ที่มีความชื้นสูงเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม้ที่ถูกท าลายจากเช้ือรา
ชนิดนี้จะไม่สูญเสียความแข็งแรงไป และสีที่เกิดจากขุยของเชื้อราบนผิวไม้ก็สามารถขัดหรือเช็ด 
หรือไสออกได้ แต่ไม้ที่ถูกท าลายนี้จะไม่นิยมน าไปท าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่างๆ เนื่องจาก
จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการก าจัดเชื้อราจ าพวกนี้ออกไปเสียก่อน 

 
 

2.3 เชื้อราท าลายไม้ (Rot) เป็นเชื้อราที่เมื่อเข้าไปท าลายเนื้อไม้ ท าให้เนื้อไม้ผุ ยุ่ย เชื้อรา
เหล่านี้ ได้แก่  

 

2.3.1 ราผุสีน้ าตาล (Brown rot) เมื่อเข้าท าลายไม้แล้ว เนื้อไม้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล   
เนื้อไม้ยุบตัวลง และหักง่ายในทางขวางเสี้ยน เช่น Gloeophyllum sepiarium  

 

2.3.2 ราผุขาว (White rot) เมื่อเข้าท าลายไม้แล้ว เนื้อไม้จะมีสีซีดลง เนื้อไม้จะยุ่ยเป็นเส้นใย เช่น Pycnoporus 
sanguineus 

 

2.3.3 ราผุอ่อน (Soft rot) พบเกิดกับไม้ที่อยู่ในที่ชื้นมากๆ หรือเปียกน้ าติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เชื้อราจะท าลาย
รุนแรงบริเวณผวินอกของไม้ มีการแตกขวางเสี้ยนคล้ายราผุสีน้ าตาล แต่ละมีขนาดเล็กกว่า เช่น Chaetomium globosum 
 
แหล่งอ้างอิง 

1. http://www.buranapagroup.com/knowledge_rubbertree.php 
2. http://www.baannatura.com/th/mat/content/detail/105.html 

   
 


