
 

   

โรคและศัตรูยางพารา 
  

 ยางพาราเปนพืชยืนตนที่ เกษตรกรจําเปนตองดูแลรักษาใหมีอายุ 
อยางนอย 25-30 ป จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดที่เกษตรกรจะตองประสบ
ปญหาเรื่องโรคระบาดในระยะใดระยะหน่ึงของการทําสวนยาง โรคยางพาราที่
พบในประเทศไทยเกิดขึ้นไดทุกระยะการเจริญเติบโตและทุกสวนของตนยาง
แมวายางพาราจะมีโรคระบาดอยูหลายชนิด และพันธุยางที่นิยมปลูกใน
ปจจุบันจะออนแอตอโรคที่สําคัญแตความรุนแรงและความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของโรคขึ้นอยูกับความแข็งแรงตามธรรมชาติของตนยางซึ่งมีสภาพ
ภูมิอากาศและการปฏิบัติดูแลรักษาของเกษตรกรเปนปจจัยสงเสริมหรือจํากัด
โรคยางพาราที่ระบาดในประเทศไทยสวนใหญมีสาเหตุจากเช้ือรา ซึ่งสามารถจําแนกตามสวนตางๆ ของตนยางที่ถูกเช้ือเขา
ทําลาย ไดแก โรคใบ โรคกิ่งกานและลําตน และโรคราก    
 

โรคราแปง (Powdery mildew) 

 

 

สาเหตุ:  เกิดจากเช้ือรา  

ลักษณะอาการ:  ใบออนรวง แผนใบจะมีแผลขนาดไมแนนอน มีปุยเช้ือราสีขาวเทาปกคลุมอยู ตอมาแผลจะเปน 

 รอยดาง สีเหลืองซีดและกลายเปนสีนํ้าตาล ดอกยางมีปุยเช้ือราปกคลุมกอนที่จะดําแลวรวง  

การแพรระบาด: ระบาดมากในพ้ืนที่ที่สภาพแวดลอมกลางวันรอน กลางคืนเย็นและช้ืน ตอนเชามีหมอก  

 พบในชวงที่ตนยางผลิใบใหม  

การปองกันกําจัด: ซึ่งสามารถกําจัดดวยการปลูกยางพันธุตานทานโรค หากระบาดใหฉีดพนดวยสารเคมี 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมตนน้ํา 
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สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
เบโนมิล 
(benomyl) 

เบนเลท 
ฟนดาโซล 

50% WP 
50% WP 

20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
พนบนใบยางออนทุก

สัปดาหในชวงทีเ่ริ่มพบโรค 

คารเบนดาซิม 
(carbendazim) 

คารเบนดาซิม 50% WP 

ซัลเฟอร 
(sulfur) 

ซัลเฟอร 80% WP 

ไตรดีมอรฟ 
(tridemorph) 

คาลิกซิน 75% EC 10 ซี.ซี.ตอน้ํา 20 ลิตร 

กํามะถันผง กํามะถันผง 100% 1.5-4  กก.ตอไร พนใบยางออนในชวง
เชาตรู เพื่อหลีกเล่ียงลม
และอาศัยประโยชนจาก

น้ําคาง 
 

โรคใบจุดนูน (Colletotrichum leaf spot) 

 

สาเหตุ:  เกิดจากเช้ือรา Colletotrichum gloeosporiodes (Penz.) Sacc.  
ลักษณะอาการ:   ใบออนที่ถูกเช้ือเขาทําลาย ปลายใบจะบิดงอ เห่ียวเนาดําและหลุดรวง ในระยะใบเพสลาด  

ใบบางสวนอาจบิดงอและ พบจุดแผลสีนํ้าตาล ขอบแผลสีเหลือง ขนาดประมาณ 1-2 มม. เมื่อใบมี
อายุมากขึ้น เน้ือตรงกลางแผลอาจทะลุเปนรู ถาระบาดรุนแรงอาจพบแผลบนกิ่งออนหรือยอดออน 
และทําใหเกิดอาการตายจากยอดได  

การแพรระบาด: ระบาดรุนแรงกับยางที่แตกใบออน ในชวงที่ฝนตกชุก ความช้ืนสูง เช้ือแพรระบาดโดยนํ้าฝน 
 ลมและแมลง 
พืชอาศัย: สม กลวย มะละกอ ชา กาแฟ โกโก อาโวกาโด 

การปองกันกําจัด: ตนยางที่มีอายุนอยกวา 2 ป ใชสารเคมีพนบนใบยางเมื่อเริ่มพบการระบาด 
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สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
ไซเนบ (Zineb) ไซเนบ 80% WP 

40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
ฉีดพนใบยางออน 

ทุก 5 วัน 
ประมาณ 5-6 ครั้ง 

คลอโรธาโลนิล 
(chlorothalonil) 

ดาโคนิล 75% WP 

เบโนมิล 
(benomyl) 

เบนเลท 50% WP 

โพรพิเนบ 
(propinep) 

แอนทราโคล 75% WP 

 

โรคใบจุดกางปลา (Corynespora leaf ) 

  

 

 

 

 

 
 

สาเหตุ:  เกิดจากเช้ือรา  Corynespora  cassiicola (Burk. & Curt.) Wei.  
ลักษณะอาการ:   ใบออนแสดงอาการเปนแผลจุดกลม ขอบแผลสีนํ้าตาลดํา กลางแผลสีซีดหรือเทา ถารุนแรงใบจะ

บิดงอและรวง ระยะใบเพสลาดแผลจะกลมทึบสีนํ้าตาลหรือดํา ขอบแผลสีเหลืองและขยายลุกลาม
เขาไปตามเสนใบ ทําใหแผลมีลักษณะคลายกางปลา เน้ือเย่ือบริเวณรอยแผลมีสีเหลืองถึงนํ้าตาล
และใบรวงในที่สุด ถาเช้ือเขาทําลายสวนของกานใบ ก่ิงแขนงและลําตนที่เปนสีเขียว จะเปนแผลสีดํา
มีลักษณะยาวรี เน้ือเย่ือตรงกลางแผลบุมลง ถาอากาศเหมาะสมจะขยายขนาดและลุกลาม ทําให
กิ่งหรือยอดที่เปนโรคแหงตาย  

การแพรระบาด: เช้ือราแพรระบาดโดยลมและฝน โรคระบาดรุนแรงในสภาพอากาศรอนและมีความช้ืนสูง 
พืชอาศัย: มีมากกวา 80 ชนิด ยกตัวอยางเชน งา ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฝาย ยาสูบ มะละกอ แตงโม 
 มะเขือเทศ ผักกาดหอม สะระแหน ฟกเขียว หญายาง และพืชคลุมตระกูลถั่ว 
การปองกันกําจัด: 1. ไมควรปลูกพืชอาศัยของเช้ือราเปนพืชแซมยาง 
 2. ตนยางที่มีอายุนอยกวา 2 ป ใชสารเคมีพนพุมใบเมื่อเริ่มพบอาการของโรค 

 

สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
ไตรดีมอรฟ 
(tridemorph)  

คาลิกซิน 75% EC 10 ซี.ซี.ตอน้ํา 20 ลิตร 
ฉีดพนพุมใบยางออน 

ทุก 7 วัน 
เบโนมิล (benomyl) เบนเลท 50% WP 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
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โรคใบจุดตานก (Bird's eye spot) 

 

 

 

 

 

 
 

สาเหตุ:  เกิดจากเช้ือรา Drechsiera (Helminthosporium) heveae (Petch) M.B.Ellis  
ลักษณะอาการ:  เช้ือเขาทําลายระยะใบออนมาก แผลหงิกงอเนาดําและรวง เหลือแตยอดที่บวมโต ใบยางอายุมาก

จะปรากฏจุดคอนขางกลม ขอบแผลสีนํ้าตาลลอมรอบซึ่งโปรงแสง ถาเช้ือเขาทําลายระยะใบแกจะ
เปนรอยจุดสีนํ้าตาลเทาน้ัน  

การแพรระบาด: ระบาดรุนแรงในแปลงกลายางที่ปลูกในดินทรายหรือดินที่อุดมสมบูรณตํ่า แพรระบาดโดยลม ฝน  
 หรือการสัมผัสโรค 
การปองกันกําจัด: 1. หลีกเลี่ยงการปลูกตนกลายางในดินทราย 
 2. ใชปุยอินทรียหรือปุยคอกปรับสภาพดินใหอุมนํ้าได 
 3. ใชสารเคมีพนใบยางเมื่อพบอาการของโรค 
 

สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
แมนโคเซบ 
(mancozeb)  

แมนโคเซบ 
ไดเทนเอ็ม 45 

75% WP 
80% WP 

48 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนใบยางออนทุก 7 วัน 
โปรพิเนบ 
(propineb) 

แอนทราโคล 75% WP 

คลอโรธาโลนิล 
(chlorothalonil) 

ดาโคนิล 75% WP 
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โรคใบรวงทีเ่กิดจากเชื้อไฟทอปโทรา (Phytopthora leaf fall) 

 

 

 

 

 
 

สาเหตุ:  เกิดจากเช้ือรา Phytophthora botryosa chee, P. palmivora (Butl.) Butl., P.nicotianae 
 Van Breda de Haan var. parasitica(Dastur) Waterhouse  
ลักษณะอาการ:  กานใบเปนรอยชํ้าสีนํ้าตาลเขมถึงดําตามความยาวของกานใบ แผลบริเวณทางเขาของเช้ือมีหยดนํ้า

ยางเล็กๆ เกาะติดอยู เมื่อสะบัดใบเบาๆ ใบยอยจะหลุดทันที ตางจากการรวงตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อ
สะบัดใบยอยจะไมรวง บางครั้งแผนใบอาจเปนแผลสีนํ้าตาลเขมถึงดํา ชํ้านํ้า ขนาดแผลไมแนนอน  
หากเขาทําลายฝกยางจะทําใหเนา อาจพบเช้ือราสีขาวเจริญปกคลุม ฝกไมแตกและไมรวงหลนตาม
ธรรมชาติ กลายเปนแหลงสะสมเช้ือตอไป  

การแพรระบาด: ความรุนแรงขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าฝนและจํานวนวันฝนตก เช้ือตองการนํ้าเพ่ือการขยายพันธุ  
 จึงระบาดไดดีในสภาพอากาศเย็น ฝนตกชุก ความช้ืนสูงอยางนอย 4 วัน โดยมีแสงแดดนอยกวา  
 3 ช่ัวโมงตอวัน  
พืชอาศัย: สม ทุเรียน พริกไทย ปาลม โกโก  

การปองกันกําจัด: 1. ไมควรปลูกพืชอาศัยเปนพืชแซมยาง 
 2. กําจัดวัชพืชและตัดแตงกิ่งในสวนยางใหอากาศถายเทสะดวก  เพ่ือลดความช้ืน 
 3. หากระบาดกับตนยางอายุนอยกวา 2 ป ปองกันกําจัดโดยพนสารเคมี 
 4. ตนยางใหญที่เปนโรครุนแรงจนใบรวงหมดตน ใหหยุดกรีดยางและบํารุงตนใหสมบูรณ 

 

สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
เมทาแลกซิล 
(Metalaxyl) 

เอพรอน 35% SD  

40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
ฉีดพนใบยางออนเมื่อพบ

การระบาดทกุ 7 วัน ฟอสเอทธลิ 
อลูมินั่ม (fosetyl-Al) 

อาลีเอท 80% WP 
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โรคเสนดํา (Black stripe) 

 

 

 
 
 
 
 
 

สาเหตุ:  เกิดจากเช้ือรา Phytophthora botryosa chee, P. palmivora (Butl.) Butl.  
ลักษณะอาการ:  เหนือรอยกรีดเปนรอยชํ้า ตอมาเปนรอยบุมสีดําหรือสีนํ้าตาลดําตามแนวยาวของลําตน เมื่อเฉือน

เปลือกบริเวณรอยบุมสีดํา จะเห็นลายเสนสีดําบนเน้ือไม และอาจลุกลามลงใตรอยกรีดถาอาการ
รุนแรง เปลือกบริเวณที่เปนโรคปริเนา มีนํ้ายางไหล เปลือกเนาหลุดออกมาถาเช้ือเขาทําลาย 
ไมรุนแรงเปลือกงอกใหมจะเปนปุมปม  

การแพรระบาด:  เช้ือราบนฝกและใบที่เปนโรคถูกชะลางโดยนํ้าฝนลงมาที่หนากรีด พบระบาดรุนแรงเมื่อกรีดยาง
ติดตอกันในฤดูฝนโดยไมมี การปองกันรักษาหนากรีด โดยเฉพาะเมื่อความช้ืนสูงกวา 90% หนากรีดจะ
เปยกอยูตลอดเวลา เหมาะตอการขยายพันธุของเช้ือรา 

พืชอาศัย: เช้ือรา P.palmivora สามารถเขาทําลายพืชอ่ืนไดหลายชนิด เชน มะละกอ แตงโม สม ทุเรียน 
 พริกไทย โกโก มะพราว ยาสูบ  
การปองกันกําจัด: 1. ไมควรปลูกพืชอาศัยเปนพืชแซมยาง 

 2. หลีกเลี่ยงการเปดกรีดยางในฤดูฝนในพ้ืนที่ที่มีโรคระบาดรุนแรง 
 3. ระยะที่มีโรคใบรวงระบาดใชสารเคมีปองกันโรคที่หนากรีด 

 

สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
เมทาแลกซิล 
(Metalaxyl) 

เอพรอน 35% SD  
7-10 กรัมตอน้าํ 1 ลิตร 

ทาพื้นทีห่นากรดีหรือทา
เหนือรอยกรีดภายใน  

12 ชั่วโมง หลังการกรีด
ยางทกุสัปดาห 

ฟอสเอทธลิ อลูมินั่ม 
(fosetyl-Al) 

อาลีเอท 80% WP 8-10 กรัมตอน้าํ 1  ลิตร 

 

 4. ถาพบอาการที่หนากรีด  ตองเฉือนสวนที่เปนโรคออกกอนแลวทาดวยสารเคมี 
 

สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
เมทาแลกซิล 
(metalaxyl) 

เอพรอน 35% SD  
14 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร 

ผสมสารจับใบ 2 ซี.ซ.ี พน
หรือทาหนากรดียางทุก   

5-7 วัน อยางนอย 4 ครัง้  

ฟอสเอทธลิ อลูมินั่ม 
(fosetyl-Al) 

อาลีเอท 80% WP 20-25 กรัมตอน้ํา 1ลิตร 

ออกซาไดซลิ + แมนโคเซบ 
(oxadixyl+mancozeb) 

แซนโดแฟน-เอ็ม 10+56% WP 40-60 กรมัตอน้าํ 1 ลิตร 
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โรคราสีชมพู (Pink disease) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

สาเหตุ:  เกิดจากเช้ือรา Corticium salmonicolor Berk. & Br.  
ลักษณะอาการ:  เริ่มแรกเปลือกบริเวณคาคบ ก่ิงกาน ลําตน บริเวณที่ถูกทําลายจะเปนรอยปริมีนํ้ายางไหลติดอยู

ตามเปลือก เมื่ออากาศช้ืนจะเห็นเสนใยสีขาวที่เปลือกยาง แผลจะขยายเปนบริเวณกวางออกไป  
เมื่อเช้ือเจริญเต็มที่จะมองเห็นเปนสีชมพู  ซึ่งเปนระยะที่เช้ือเจริญเขาไปในเปลือกและลุกลามไปยัง
ลําตน ทําใหเปลือกแตกและกะเทาะออก นํ้ายางไหลออกมาจับตามก่ิงกานและลําตนเปนทาง  
เมื่อนํ้ายางแหงจะมีราดําเขาจับเปนทางสีดํา ใตบริเวณแผลจะมีการแตกก่ิงใหมขึ้นมากมาย ใบยาง
เปลี่ยนเปนสีเหลืองเกิดอาการตายจากยอด เมื่อสภาพแวดลอมไมเหมาะสมเช้ือราจะพักตัว  สีชมพู
ที่เคยปรากฏจะซีดลงจนเปนสีขาวเมื่อถึงฤดูฝนปถัดไปจะเริ่มลุกลามตอไป  

การแพรระบาด: ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศชุมช้ืน  มีปริมาณนํ้าฝนสูง เมื่ออากาศแหงเช้ือราจะพักตัวและเจริญ
ลุกลามตอในฤดูฝนปถัดไป เช้ือแพรกระจายโดยลมและฝน 

พืชอาศัย: กาแฟ โกโก ชา มะมวง ขนุน ทุเรียน เงาะ   
การปองกันกําจัด: 1. ตัดแตงกิ่งกานและกําจัดวัชพืชในสวนยางใหโลงเตียนเพ่ือลดความช้ืนและความรุนแรงของโรค 
 2. ไมควรปลูกพืชอาศัยเปนพืชรวมหรือพืชแซมยาง 
 3. ตนยางอายุนอยถาเปนโรครุนแรงถึงกิ่งแหงตายและมีกิ่งใหมงอกใตรอยแผล ควรตัดแตงกิ่งแหง 
     ตายทิ้ง โดยตัดใหตํ่ากวารอยแผลประมาณ 2-3 น้ิว แลวทาดวยสารเคมีเคลือบบาดแผล  
 4. ตนยางที่ยังไมเปดกรีด เมื่อเปนโรคแนะนําใหใชสารเคมีบอรโดมิกซเจอร (Bordeaux 
    mixture) ที่มีอัตราสวนผสมจุนสีหนัก 120 กรัม ปูนขาวหนัก 240 กรัม (ถาเปนปูนเผาใหมใช 
    ประมาณ 150 กรัม) ผสมนํ้า 10 ลิตรโดยผสมใหมๆ ทาบริเวณที่เปนโรค ไมแนะนําใหใชกับ 
    ตนยางที่เปดกรีดแลว เน่ืองจากสารทองแดงที่เปนสวนผสมของบอรโดมิกซเจอร จะไหลลงไป 
    ผสมกับนํ้ายางที่กรีดได ทําใหคุณภาพนํ้ายางเสื่อมลง 
 5. เมื่อตรวจพบตนที่เปนโรคใหขูดเปลือกบริเวณเปนแผลออกกอนแลวทาดวยสารเคมี 
 

สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
เบนโนมิล 
(benomyl) 

เอพรอน 50% WP 50-100 กรัมตอ 
น้ํา 1 ลิตร ขูดเปลือกบริเวณรอยแผล

ออกแลวทาสารเคม ีไตรดีมอรฟ 
(tridemorph) 

คาลิกซิน 75% EC 60-120 กรัมตอ 
น้ํา 1 ลิตร 
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โรคลาํตนเนาของยางชําถุง (Twig rot of polybagrubber) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

สาเหตุ:  เกิดจากเช้ือรา Phytophthora nicotianae Van Breda de Haan var. parasitica (Dastur)  
 Waterhouse, P. palmivora (Butl.) Butl.   
ลักษณะอาการ:  เช้ือราทําลายก่ิงแขนงที่แตกออกจากตาของยางพันธุดี เกิดรอยแผลสีนํ้าตาลเขมหรือดําชํ้าเปน 

รูปยาวรีไปตามความยาวของลําตน และขยายลุกลามไปรอบตน ทําใหกิ่งแขนงเหี่ยวแหงตาย  
การแพรระบาด: ระบาดรุนแรงในแปลงกลายางที่ปลูกในดินทรายหรือดินที่อุดมสมบูรณตํ่า แพรระบาดโดยลม ฝน

หรือการสัมผัสโรค 
การปองกันกําจัด: 1. ไมควรนําดินชําถุงหรือดินบริเวณที่เคยมีการระบาดของโรคมาใชซ้ํา 
 2. ปรับสภาพเรือนเพาะชํายางชําถุงไมใหแนนทึบเกินไป อากาศถายเทไดสะดวก 
 3. ตนยางที่เปนโรคใหตัดสวนที่เปนโรคออกหรือแยกออกจากแปลงเพาะชํามาทําลาย 
 4. กรณีพบโรคระบาดใชสารเคมีฉีดพนเพ่ือชวยควบคุมโรค 
 

สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
ไดเมโธมอรฟ 
(dimethomorph) 

ฟอรัม 50% WP 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

ฉีดพนบนตนยางชําถงุ 
ทุก  5-7 วัน 

ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ 
(cymoxanil+mancozeb) 

เคอรเซท เอ็ม 72% WP 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

เมทาแลกซิล (metalaxyl) เมทาแลกซิล 25% WP 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
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โรครากขาว (Disease white root) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุ:  เกิดจากเช้ือรา Rigidoporus lignosus (Klotzsch) lmazeki  
ลักษณะอาการ:  เช้ือโรคสามารถเขาทําลายตนยางไดทุกระยะการเจริญเติบโตต้ังแตอายุ 1 ปขึ้นไป เมื่อระบบราก

ถูกทําลายจะแสดงอาการใหเห็นที่ทรงพุม ซึ่งเปนระยะที่รุนแรงและไมสามารถรักษาได  บริเวณ
รากที่ถูกเช้ือเขาทําลายจะปรากฏเสนใยราสีขาวเจริญแตกสาขาปกคลุม เกาะติดแนนกับผิวราก  
เมื่อเสนใยอายุมากขึ้นจะกลายเปนเสนกลมนูนสีเหลืองซีด เน้ือไมของรากที่เปนโรคในระยะแรกจะ
แข็งกระดางเปนสีนํ้าตาลซีดในระยะรุนแรงจะกลายเปนสีครีม  ถาอยูในที่ ช้ืนแฉะจะออนน่ิม  
ดอกเห็ดมีลักษณะเปนแผนครึ่งวงกลมแผนเดียวหรือซอนกันเปนช้ันๆ ผิวดานบนเปนสีเหลืองสม 
โดยมีสีเขมออนเรียงสลับกันเปนวง  ผิวดานลางเปนสีสมแดงหรือสีนํ้าตาล ขอบดอกเห็ดเปนสีขาว  

การแพรระบาด: ระบาดรวดเร็วในชวงฤดูฝนซึ่งมีฝนตกชุก ความช้ืนสูง 
พืชอาศัย: ทุเรียน ขนุน จําปาดะ มังคุด มะพราว ไผ สม โกโก ชา กาแฟ เนียงนก พริกไทย พริกขี้หนู  

 นอยหนา มันสําปะหลัง สะเดาบาน สะเดาเทียม ทัง มะเขือเปราะ กระทกรก มันเทศ ลองกอง   

 

โรครากแดง (Red root disease)  

  
 
 
 
 
 
 
สาเหตุ:  เกิดจากเช้ือรา Ganoderma pseudoferreum (Wakef) Over & Steinm  
ลักษณะอาการ:  มักพบการระบาดในสวนยางที่มีตอและรากไมใหญๆ ฝงลึกลงในดิน เช้ือราเจริญเติบโตคอนขางชา 

จึงมักพบกับตนยางที่กรีดแลวเปนสวนใหญตนที่ถูกเช้ือเขาทําลายจะแสดงอาการที่ทรงพุม
เชนเดียวกับโรครากขาว สวนรากที่ถูกเช้ือเขาทําลายจะถูกปกคลุมดวยเสนใยสีนํ้าตาลแดง  
สวนปลายของเช้ือราที่กําลังเจริญจะเปนสีขาวครีม ลักษณะเสนใยแกจะจับกันเปนแผนสีนํ้าตาล
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แดงเปนมันวาวเห็นไดชัดเจนเมื่อลางนํ้า รากมีลักษณะขรุขระเน่ืองจากมีกอนดิน หิน เกาะติดอยู  
เน้ือไมของรากเปนสีนํ้าตาลซีดและเปนสีเน้ือในเวลาตอมา วงปของเน้ือไมจะหลดุแยกออกจากกันไดงาย 
ดอกเห็ดเปนแผนแข็งดานบนเปนรอยยนสีนํ้าตาลแดงเขม ดานลางเปนสีขี้เถา ขอบดอกเปนสีขาวครีม  

การแพรระบาด: ระบาดรวดเร็วในชวงฤดูฝนซึ่งมีฝนตกชุก ความช้ืนสูง 
พืชอาศัย: ทุเรียน ขนุน จาํปาดะ สัก สะเดาบาน ทัง โกโก กาแฟ ชา เงาะ พืชตระกูลถั่ว ลองกอง สะตอ 

 
โรครากน้ําตาล (Brown root disease)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
สาเหตุ:  เกิดจากเช้ือรา Phellinus noxius (Corner) G.H. Cunn  
ลักษณะอาการ:  มักพบกับตนยางที่หักโคน  อาการสังเกตจากทรงพุมมีลักษณะเหมือนโรครากขาวและโรครากแดง  

แยกชนิดโรคไดจากบริเวณรากที่ถูกทําลายจะปรากฏเสนใยสีนํ้าตาลปนเหลืองเปนขุยเหมือน
กํามะหย่ีปกคลุมผิวรากและเกาะยึดดินทรายไว  ทําใหรากมีลักษณะขรุขระ เสนใยเมื่อแกจะเปน 
สีนํ้าตาลดํา เน้ือไมในระยะแรกจะเปนสีนํ้าตาลซีด ตอมาเปนสีนํ้าตาลเปนเสนเด่ียวลายสลับฟนปลา
อยูในเน้ือไม รากที่เปนโรคมานาน เมื่อตัดตามขวางจะเห็นสายเสนใยที่แทรกในเน้ือไมมีลักษณะ
คลายรวงผึ้ง เน้ือไมจะเบาและแหง ดอกเห็ดเปนแผนหนาแข็ง ลักษณะครึ่งวงกลมคอนขางเล็ก  
ผิวดานบนเปนรอยยนเปนวงสีนํ้าตาลเขม ผิวดานลางเปนสีเทา  

การแพรระบาด: ระบาดรวดเร็วในชวงฤดูฝนซึ่งมีฝนตกชุก ความช้ืนสูง 
พืชอาศัย: ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละ สะเดาบาน มะฮอกกานี สัก ปาลมนํ้า โกโก สม กาแฟ เงาะ 

การปองกันกําจัด: 1. เตรียมพ้ืนที่ปลูกใหปลอดโรค โดยการขุดทําลายตอยางเกาซึ่งเปนแหลงสะสมโรคออกใหหมด 
 2. ในแหลงที่มีโรคระบาด หลังการเตรียมดินควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพ่ือปรับสภาพดิน 
 3. หลังปลูกยาง 1 ป ตรวจหาตนที่เปนโรคราก เมื่อพบขุดทําลายเสียแลวปองกันโรคตนขางเคียง 
    ดวยสารเคมี 
 4. ตนยางที่เปนโรคหากอายุมากกวา 3 ปขึ้นไป ขุดคูรอบตน (กวาง 30 ซม. ลึก 60 ซม.)  
    เพ่ือปองกันรากยางสัมผัสตนที่เปนโรค 
 5. ไมควรปลูกพืชรวมหรือพืชแซมที่เปนพืชอาศัยของเช้ือโรค 
 6. ใชสารเคมีสําหรับรักษาตนที่เปนโรคเพียงเล็กนอย และใชกับตนขางเคียงที่เปนโรค 
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สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

โรค ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
รากขาว ไตรเดอรมอรฟ 

(tridemorph) 
คาลิกซิน 75% EC 

10-20 ซีซีตอน้าํ 
1-2 ลิตรตอตน ขุดรองเล็กๆ รอบโคน

ตนกวาง 15-20 ซม.  
เทสารเคมีลงในรอง

รอบโคนตน ใช
สารเคมีทุก 6 เดือน  

เปนเวลา 2 ป 

ไซโปรโคนาโซล 
(cyproconazole) 

อัลโต 10% SL 

โปรปโคนาโซล 
(propiconazole) 

ทิลท 25% EC 30 ซีซีตอน้ํา 
3 ลิตรตอตน 

เฮกซะโคนาโซล 
(hexaconazole) 

เอนวิล 5% EC 10-20 ซีซีตอน้าํ 
2 ลิตรตอตน 

เฟนิโคลนิล 
(feniclonil) 

เบเรต 40% FS 4-8 กรัมตอน้ํา 
3 ลิตรตอตน 

รากแดง ไตรเดอรมอรฟ 
(tridemorph) 

คาลิกซิน 75% EC 75  ซีซีตอน้ํา 
1-2 ลิตรตอตน 

เทราดรอบโคนตน
เชนเดียวกบัโรครากขาว 

ไดฟโนโคนาโซล 
(difenoconazole) 

สกอร 25% EC 30 ซีซีตอน้ํา 
3 ลิตรตอตน 

เทราดรอบโคนตนใช
ไดผลดีกับตนทีเ่ปน
โรคเพียงเล็กนอย 

รากน้ําตาล ไตรเดอรมอรฟ 
(tridemorph) 

คาลิกซิน 75% EC 75  ซีซีตอน้ํา 
1-2 ลิตรตอตน 

เทราดรอบโคนตน
เชนเดียวกบัโรครากขาว 

 
อาการเปลือกแหง (Tapping panel dryness) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาเหตุ:  ยังไมทราบสาเหตุที่แนนอนแตมีรายงานวาเปนความผิดปกติทางสรีรวิทยาของตนยางที่ถูกชักนํา 
 โดยหลายปจจัย อาทิ การใชระบบกรีดหักโหม  การใชสารเคมีเรงนํ้ายาง ความผิดปกติของพันธุ  
 และสภาพแวดลอม  
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ลักษณะอาการ:  นํ้ายางจางลง  หลังกรีดแลวนํ้ายางแหงเปนจุดๆ และแยกออกจากกันเปนช้ันๆ ถายังกรีดตอเปลือก
ยางจะแหงสนิท เปลือกใตรอยกรีดแตกขยายบริเวณจนถึงพ้ืนดินและหลุดออก  

การปองกันกําจัด: 1. หากเริ่มแสดงอาการใหหยุดกรีดทันที อยางนอย 6-12 เดือน หรือจนกวานํ้ายางจะไหลเปนปกติ 
 2. ใสปุยบํารุงตนยางตามคําแนะนําของสถาบันวิจัยยางปละ 2 ครั้ง 
 3. ใชระบบกรีดใหเหมาะสมกับพันธุยางและไมกรีดหักโหมติดตอกันนานๆ 
 4. ไมควรใชสารเคมีเรงนํ้ายางสําหรับสวนยางที่พบอาการเปลือกแหง 

 
อาการตายจากยอด (Die back) 

  

 
 
 
 
 
 

 
สาเหตุ:  1. อากาศแหงแลงจัดเปนเวลานานติดตอกัน ทําใหดินบริเวณรอบๆ รากขาดนํ้า หรือในดินทราย 
    ซึ่งมีลักษณะไมอุมนํ้า 

 2. การมีแผนหินดานหรือโครงสรางคลายหินดานอยูใตพ้ืนดินระดับสูงกวา 1 เมตรขึ้นมา 
 3. เช้ือสาเหตุโรคบางชนิดเขาทําลาย เชน โรคใบจุดนูน โรคราแปง โรคใบจุดกางปลา 
 4. สารเคมีตกคางในดิน เชน สารเคมีปองกันกําตัดศัตรูพืช การใสปุยมากเกินไป  

ลักษณะอาการ:  ใบออนเริ่มเหี่ยวและแหงจากปลายกิ่งหรือปลายยอด ลุกลามเขาหาสวนโคนทีละนอย ถาอาการ
เปนไปอยางชาๆ สวนของก่ิงหรือลําตนที่ยังไมตายจะแตกแขนงใหมเพ่ือเจริญเติบโตตอไป แตถา
อาการแหงตายเปนไปอยางรวดเร็ว จะแหงตายตลอดตนในระยะเวลาอันสั้น เปลือกลอนออกจาก
เน้ือไม มองเห็นเช้ือราสีดําหรือขาวเกิดขึ้นบริเวณดานในของเปลือก  

การปองกันกําจัด: 1. ตัดกิ่งหรือยอดสวนที่แหงออก โดยตัดใหตํ่าลงมา 1-2 น้ิว แลวทาแผลดวยสารเคมีปองกันกําจัด 
    เช้ือรา 
 2. บํารุงรักษาตนยางใหสมบูรณอยูเสมอ 
 3. พยายามแกไขสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน ความแหงแลงใหรดนํ้าตามความจําเปน หรือใช 
    วัสดุคลุมดินรอบโคนตน 

 4. ถาเกิดโรคระบาดใหทําการรักษาตามคําแนะนํา 
 5. การใชปุยและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด 
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อาการทีเ่กิดจากฟาผา (D lightning strike) 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลักษณะอาการ:  พบไดทุกระยะการเจริญเติบโต ตนที่ถูกทําลายจะรวมกันเปนกลุม อาจเปน 5-6 ตน หรือหลายสิบตน 
อาการจะปรากฏทันทีโดยที่มีใบสีเขียวรวงเหลือแตกานใบติดอยู ลําตนอาจปริ เปลือกแตก นํ้ายางไหล 
เมื่อเฉือนเปลือกออกพบวาเน้ือเย่ือสวนที่เปนทอนํ้าทออาหารเปนสีนํ้าตาลเหมือนสีช็อกโกแลต 
ตอมาเปนสีมวงอยางรวดเร็ว และเปนสีดําในที่สุด บริเวณลําตนอาจพบแผลเนาเปนแผนๆ ซึ่งทําให
เขาใจวาเกิดจากเช้ือรา แผลเนาจะเกิดทุกแหงบนลําตน ขนาดแผล 2-3 ตารางน้ิว มีของเหลวสีมวง
ไหลออกมา ถาตัดแผลเนาออกดูจะเห็นช้ันใตเปลือกแทนที่จะเปนสีครีมกลับเปนสีคลายเหลาองุน
ซึ่งจะมีสีมวงแดงใน 2-3 วัน บริเวณโคนตนสวนที่ติดกับพ้ืนดินยังสดอยู  

การกําจัด: 1. ขุดตนที่ตายออก  
 2. ตนที่ถูกทําลายบางสวนใหตัดสวนที่แหงออก แลวทาดวยสารกําจัดเช้ือรา 

 
หนอนทราย (Cockchafers)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หนอนทรายเปนตัวหนอนของดวงปกแข็งชนิดหน่ึง เปนศัตรูกัดกินและทําลายรากยาง ทําใหตนยางตายเปนหยอมๆ 
 

ลักษณะวงจรชีวิต: ตัวเมียวางไขในสวนยางอาจเปนฟองเด่ียวๆ หรือเปนกลุมกอน และฟกเปนตัวหนอนในอีก 2-3 
   สัปดาหตอมา ตัวหนอนมีสีขาว รูปรางงอเหมือนตัว C ลําตัวยาว 3-5 ซม. อาศัยอยูในดิน  
  กินอินทรียวัตถุและรากพืชเปนอาหาร เมื่อเจริญเต็มที่แลวจึงขุดดินเปนโพรงลึกลงไปและสรางผนัง
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หนาหอหุมตัวเพ่ือเขาดักแด ตัวเต็มวัยเปนแมลงปกแข็งขนาดใหญ ตัวอวนปอมและสั้น ลําตัวยาว  
3-5 ซม. กลางวันหลบซอนในดิน ออกบินหากินชวงพลบค่ํา  

การทําลาย:  กินรากยางในระยะตนเล็กอายุ 6-12 เดือน ทําใหตนยางมีอาการใบเหลืองและเห่ียวแหงตาย 
มักพบในสวนยางที่ปลูกทดแทน ตัวหนอนจะอาศัยอยูที่รากของตอยางเกา และออกมากัดกินรากยางออน
และพืชรวม พืชแซมชนิดอ่ืนๆ ที่อยูในแปลงยาง เชน สับปะรด หวาย ลองกอง ทุเรียน มังคุด  
เนียงนก มะฮอกกานี รวมทั้งหญาคา ยังไมพบความเสียหายในตนยางที่อายุมาก แตพบวาตอยาง
เกาที่อยูในสวนยางจะเปนแหลงอาศัยและเปนแหลงอาหารของแมลงชนิดน้ีไดเปนอยางดี  

การแพรระบาด: ระบาดในชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม พบระบาดในพ้ืนที่ที่ดินเปนดินรวนปนทราย 
การปองกันกําจัด: 1. ดักจับตัวเต็มวัยชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ดวยกับดักแสงไฟหรือตาขายในชวงพลบค่ํา  
     จะชวยลดปริมาณแมลงไดเปนอยางดี 
 2. ปลูกตะไครเพ่ือลอตัวหนอนใหออกมาแลวนําไปทําลาย 
 3. ใชสารเคมีราดรอบโคนตนยางและตอยางเกาแลวกลบดิน 
 

สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
คารโบซัลแฟน 
(carbosulfan) 

พอสซ 20% EC 40-80 ซีซี.ตอ 
น้ํา 20 ลิตร 

ราดรอบๆ โคนตนที่ถกู
หนอนทรายทําลายและ

ตนขางเคียง 
ตนละ 1-2 ลิตร 

ฟโปรนิล (fipronil) แอสเซ็นด 5% SC 20 ซีซ.ีตอน้ํา 20 ลิตร 

 

ปลวก (Termites)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสวนยางมีปลวกอาศัยอยูหลายชนิด สวนใหญกัดกินรากพืชที่ตายแลวเปนอาหารและใหประโยชน ในการให

อินทรียวัตถุแกดิน มีเพียงชนิดเดียวที่ทําลายตนยางสด คือ Coptotermes curvignathus 
 

ลักษณะวงจรชีวิต:  ปลวกเปนแมลงสรางรังอยูในดิน มีชีวิตรวมกันอยูเปนสังคม มีรูปรางตางกันไปตามรูปรางและ 
                         การทํางาน ปลวกที่ทําลายตนยาง เปนปลวกทหาร สังเกตไดจากกรามที่มีขนาดใหญ เมื่อใช 
    กรามงับสิ่งของจะขับของเหลวคลายนํ้านมออกมาจากสวนหัวตอนหนาทันที ปลวกแตละรังมี 
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   จํานวนนับพันนับหมื่นตัว โดยฟกออกจากไขและเจริญเปนตัวเต็มวัย โดยการเปลี่ยนรูปราง 
                        ทีละนอยโดยไมผานดักแด  
การทําลาย:  ตนยางที่ถูกทําลายสวนมากจะมีอาการใบเหลืองเหมือนโรคราก ทําลายลําตนยางไดทุกระยะ  

โดยการกัดกินรากและโคนตน ตนยางที่ปลูกใหมจะถูกทําลายอยางรวดเร็ว ตนยางใหญที่ถูก
ทําลายจะไมสามารถมองเห็นลักษณะการทําลายจากภายนอกไดเลย จนกระทั่งตนยางโคนลม
เพราะถูกลมพัดแรงหรือตองขุดรากขึ้นดูจึงจะเห็นโพรงปลวกที่โคนราก  

การแพรระบาด:  พบมากในพ้ืนที่ดินเปนลูกรัง 
การปองกันกําจัด: ทําไดยากเน่ืองปลวกมีชีวิตรวมกันแบบสังคมและอาศัยอยูใตดิน วิธีจะปองกันกําจัดไดก็โดยใช

สารเคมีที่เปนของเหลวราดรอบโคนตนเพ่ือใหซึมลงไปตามรากโดยการขุดดินเปนรองแคบๆ ที่
โคนตนเพ่ือปองกันไมใหสารเคมีซึมขยายออกไปมากเกินไป 

 

สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
คารโบซัลแฟน
(carbosulfan) 

พอสซ 20% EC 40-80 ซีซี.ตอ 
น้ํา 20 ลิตร 

ราดรอบๆ โคนตนที่ถกู
ปลวกทําลายและตน

ขางเคียง ตนละ 1-2 ลิตร 

 
เพลี้ยหอย (Scale insects)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เพลี้ยหอยที่พบบนตนยางมี 2 จําพวก คือ พวกที่ไมมีเกราะหุมตัว และพวกที่มีเกราะหุมตัว เพลี้ยทําลายตนยางโดย 

การดูดกินนํ้าเลี้ยงตรงสวนที่เปนสีเขียว ทําใหตนยางชะงักการเจริญเติบโต มักพบในเรือนเพาะชําหรือบนตนยางออน 
 

ลักษณะวงจรชีวิต:  ตัวออนเมื่อเริ่มออกจากไขจะมีขาสามารถเคลื่อนที่ได แตหลังจากลอกคราบแลวขาจะหายไป  
    เมื่อเริ่มเจาะดูดนํ้าเลี้ยงจะไมเคลื่อนที่ พรอมสรางเกราะหุมตัวเอง ที่พบบนตนยางเปนตัวเมียที่  

    สรางเกราะหนาไวปองกันตัวและอยูกับที่ตลอดไป เกราะจะมีขนาด 3-5 มม. สีนํ้าตาลแกตัวผู 
   ไมมีปากดูด ขนาดเล็กกวาตัวเมีย มีปกและบินได  
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การทําลาย:  สวนของก่ิงกานที่ถูกเพลี้ยหอยดูดกินจะเห่ียวดํา และมีซากเพลี้ยหอยเกาะก่ิงกานที่มันเกาะ  
ตอมากิ่งกานน้ันจะแหงตาย ถามีจํานวนมากจะลุกลามไปสวนอ่ืน   

การแพรระบาด:  ชวงอากาศแหงแลง 
การปองกันกําจัด: 1. โดยธรรมชาติเพลี้ยหอยจะถูกศัตรูธรรมชาติ เชน แมลงและรา เขาทําลายไขและตัวออนของมัน 
 2. ใชสารเคมี 
 

สารเคมี 
อัตราการใช วิธีการใช 

ชื่อสามัญ ชื่อการคา %สารออกฤทธิ ์
มาลาไธออน 
(malathion) 

มาลาไธออน 83 83% EC 20  ซีซี.ตอน้ํา 20 ลิตร พนบริเวณที่มีเพล้ียหอย 
3-4  ครั้ง พนเฉพาะที่พบ

การระบาดพนซ้าํ 
ตามความจําเปน 

ไวทออยล 
(white oil) 

ทานาแทค 67% EC 200 ซีซี. ตอน้ํา 20 ลิตร 

 

 

ที่มา: องคการสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

http://www.reothai.co.th 

 

 

                                                                                                                                   หวงโซอุปทาน 

 


