
เชื้อสาเหตุ : Phytophthora botryosa Chee 
: Phytophthora palmivora (Butler)

ลักษณะอาการ : ใบแก่ เกิดจุดแผลฉ ่ำน ่ำ ขนำดไม่แน่นนอน 
ก้ำนใบมีรอยช ่ำ จุดกึ งกลำงของรอยแผลช ่ำมีหยดน ่ำยำงเกำะอยู่
ใบย่อยหลุดร่วงจำกก้ำนใบ ใบร่วงทั งที ยังมีสีเขียวสด หรือเหลือง 
หำกเข้ำท่ำลำยฝักจะเกิดอำกำรเน่ำ อำจพบเชื อรำสีขำวเจริญปกคลุม
ฝักไม่แตกและไม่ร่วงหล่นตำมธรรมชำติ

เชื้อสาเหตุ : Pestalotiopsis sp. หรือ 
: Colletotrichum sp.

ลักษณะอาการ : อำกำรเริ มแรกเกิดจุดช ่ำบริเวณใต้ใบและ
ด้ำนบนของใบบริเวณเดียวกันจะเป็นสีเหลืองกลม (chlorosis) 
ต่อมำขยำยใหญ่ขึ นเป็นสีคล ่ำขอบแผลด่ำ และกลำยเป็นเนื อเยื อแห้ง 
(necrosis) สีน ่ำตำลจนถึงขีดขำวซีด รูปร่ำงจุดแผลค่อนข้ำงกลม 
รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ (no yellow halo) จ่ำนวนมำกกว่ำ 1 จุด 
อำจซ้อนกันเป็นแผลขนำดใหญ ่เมื ออำกำรรุนแรงเกิดใบเหลืองและร่วง

โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย และส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ภาพ : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารกัขาพืช จังหวัดสงขลา และส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฏร์ธานี
เรียบเรียง : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพชื  กองส่งเสริมการอารกัขาพืชและจัดการดินปุย๋

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

02 955 1626        doae_pmd@hotmail.com

ค าแนะน าการป้องกันก าจัด
1. หมั นส่ำรวจแปลงยำงพำรำอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะในช่วงที มีฝนตกชุก หำกพบต้นยำงพำรำมีทรงพุ่มไม่สดชื น 

ใบร่วง ให้ตรวจสอบอำกำรของโรคบนใบ
2. หลีกเลี ยงกำรน่ำกล้ำยำงพำรำหรือวัสดุปลูกจำกแหล่งที พบกำรระบำดเข้ำพื นที 
3. ก่ำจัดใบยำงพำรำที เกิดโรคหรือวัชพืช ซึ งอำจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอำศัยของเชื อสำเหตุโรค
4. ใช้ระบบกรีดยำงตำมค่ำแนะน่ำของกำรยำงแห่งประเทศไทย
5. บ่ำรุงและเสริมสร้ำงควำมสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยำงพำรำ เช่น กำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน และใส่ให้เหมำะสม

กับระยะกำรเจริญเติบโตของยำงพำรำตำมค่ำแนะน่ำของกำรยำงแห่งประเทศไทย
6. ใช้เชื อรำไตรโคเดอร์มำเพื อก่ำจัดและควบคุมเชื อรำสำเหตุที ยังคงมีชีวิตอยู่บนใบยำงพำรำที ร่วงหล่นบริเวณพื น 

โดยใช้อัตรำ เชื อสด 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 3 เดือน เช่น ใช้เชื อสดผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และร่ำ 4 กิโลกรัม 
หว่ำนหรือใช้เชื อสดผสมน ่ำหรือน ่ำผสมน ่ำหมักชีวภำพ 200 ลิตร ฉีดพ่น ทั งนี  ควรหว่ำนหรือฉีดพ่นให้เชื อรำไตรโคเดอร์มำ
ครอบคลุมบนใบยำงพำรำที ร่วงหล่นทั วทั งสวน ซึ งกำรใช้เชื อสดผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือผสมน ่ำหมักชีวภำพ อำจท่ำให้มี
ต้นทุนเพิ มขึ น แต่ต้นยำงพำรำจะได้รับธำตุอำหำรและฮอร์โมนพืช ช่วยบ่ำรุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง

7. ฉีดพ่นสำรเคมีก่ำจัดโรคพืชที มีประสิทธิภำพตำมค่ำแนะน่ำของกำรยำงแห่งประเทศไทย ฉีดพ่นพุ่มใบยำงจำกใต้ทรงพุ่ม
อัตรำ 100 ลิตร/ไร่ ควรเริ มพ่นเมื อยำงพำรำแตกใบใหม่หลังฤดูกำลผลัดใบปกติและใบอยู่ในระยะเพสลำด เช่น 

1) difenoconazole + propiconazole 15%+15% EC อัตรำ 15 มิลลิลิตรต่อน ่ำ 20 ลิตร 
2) propinap หรือ mancozeb หรือ chlorothalonil อัตรำผสม 50 กรัมต่อน ่ำ 20 ลิตร 
3) hexaconazole (5% a.i.) อัตรำผสม 30 - 40 ซีซีต่อน ่ำ 20 ลิตร
4) propiconazole (25% a.i.) อัตรำผสม 10 - 15 ซีซีต่อน ่ำ 20 ลิตร

โรคใบร่วงยางพารา

ค ำแนะน ำกำรป้องกันก ำจัด
ศัตรูทีส่ ำคัญของยำงพำรำ



ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
และเอกสารค าแนะน าที่ 4/ 2561 การวินิจฉัยศัตรูพืช เล่มที่ 2 (ยางพารา) กรมส่งเสริมการเกษตร 

ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และกลุ่มอารักขาพืช 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง พัทลุง และจังหวัดอ่ืนๆ ในเขตภาคใต้

เรียบเรียง : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

02 955 1626 

doae_pmd@hotmail.com

เชื้อสาเหตุ : เชื อรำ Rigidoporus microporus (Sw.) Overeem
ลักษณะอาการ : ระบบรำกของยำงพำรำจะถูกท่ำลำย ท่ำให้พุ่มใบแสดง
อำกำรผิดปกติโดยเปลี ยนเป็นสีเหลืองในบำงกิ งหรือทั งทรงพุ่ม ขอบใบจะห่อลง
เล็กน้อยและค่อนข้ำงหนำเป็นคลื น กิ งแขนงบำงส่วนแห้ง จนในที สุดจะ
แสดงอำกำรยืนต้นตำย ที โคนต้นมีอำกำรเปลือกแห้ง น ่ำยำงไหล เกิดแผล
สีน ่ำตำลที โคน เมื อขุดรำกจะพบเห็นเส้นใยสีขำวของเชื อรำเจริญปกคลุม
ทั วผิวรำก เส้นใยที มีอำยุมำกจะกลมนูนและกลำยเป็นสีเหลืองซีดหรือแดงซีด
เนื อไม้ในระยะแรกแข็งกระด้ำงเป็นสีน ่ำตำลซีด ในระยะที เป็นโรคอย่ำงรุนแรง
จะยุ่ยเป็นสีครีม ถ้ำอยู่ในที ชื นแฉะจะเน่ำและปรำกฏดอกเห็ดมีลักษณะ
เป็นครึ งวงกลม แผ่นเดียวหรือซ้อนกันหลำยแผ่นเป็นชั นๆ เกำะติดกับโคนต้น
หรือรำกที โผล่พ้นดิน ผิวด้ำนบนของดอกเห็ดเป็นสีส้มเหลืองเป็นวงสลับ
สอี่อนแก่ ขอบดอกสีขำว ด้ำนล่ำงเป็นสีส้มแดงหรือสีน ่ำตำล

แนะน าวิธีการป้องกันก าจัด ดังนี้
กำรปฏิบัติก่อนกำรปลูก

1) ตรวจสอบก่อนโค่นว่ำมีต้นยำงพำรำกลุ่มใดบ้ำงที เป็นโรค แล้วท่ำเครื องหมำยเพื อเป็นพื นที เฝ้ำระวังหลังปลูก
2) กำรเตรียมดินควรท่ำลำยตอไม้ ท่อนไม้เก่ำ และเศษรำกเก่ำออกให้หมดเท่ำที จะท่ำได้ โดยเฉพำะตรงบริเวณที เป็นโรคควรเผำท่ำลำยให้หมด

จำกนั นไถพลิกหน้ำดินตำกแดดเพื อก่ำจัดเชื อรำที เจริญอยู่ในดินและในเศษไม้เล็ก ๆ ที หลงเหลืออยู่ในดิน
3) ในแปลงยำงพำรำปลูกแทนที เคยเป็นโรคทำงระบบรำก ควรเตรียมพื นที ปล่อยว่ำงไว้ 1 - 2 ปี ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั ว หรือพืชไร่อำยุสั น 

เพื อปรับสภำพดินให้เหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของเชื อจุลินทรีย์ในดินและสิ งมีชีวิตเล็ก ๆ ที ช่วยย่อยสลำยเศษรำกซึ งเป็นแหล่งอำหำ รของ
เชื อสำเหตุโรค
กำรปฏิบัติระหว่ำงปลูก

1) กำรวำงแนวในกำรปลูกแทน ควรเปลี ยนจุดที เจำะหลุมปลูกให้อยู่ระหว่ำงแถวเดิม เพื อลดโอกำสในกำรติดเชื อโรครำกขำว
2) แปลงที มีประวัติกำรเป็นโรครำกขำวมำก่อน ควรใช้ก่ำมะถันผงผสมดินในหลุมปลูก 100 - 200 กรัมต่อหลุม แล้วทิ งไว้อย่ำงน้อย 15 วัน 

เพื อป้องกันกำรเจริญเติบโตของเชื อสำเหตุโรคเข้ำท่ำลำยรำกยำงพำรำ
3) แปลงที ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั ว ควรปลูกให้ห่ำงจำกแถวยำงพำรำประมำณ 1.50 เมตร

กำรปฏิบัติหลังปลูก
1) ควรส่ำรวจต้นยำงพำรำสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะต้นที ปลูกในบริเวณที เคยเป็นโรครำกขำว หำกพบต้นยำงพำรำแสดงอำกำรใบเหลืองผิดปกติ 

ควรขุดดูโคนต้นและรำก หำกพบเส้นใยของเชื อรำสำเหตุโรคให้ขุดเผำท่ำลำยเพื อยับยั งกำรระบำดของโรค
2) ต้นยำงพำรำที มีอำยุมำกกว่ำ 3 ปีขึ นไป ควรขุดคูกว้ำง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร จ่ำกัดบริเวณที เป็นโรค โดยขุดระหว่ำงต้นที อยู่ถัดไป

จำกต้นที แสดงอำกำรทำงใบ ในแถวเดียวกันข้ำงละ 2 ต้น และกึ งกลำงระหว่ำงแถวข้ำงเคียงของแถวยำงพำรำที พบโรคกับแถวถัดไปทั ง 2 ข้ำง 
เพื อป้องกันกำรลุกลำมทำงรำก และควรขุดลอกคูทุกปี 

3) ใช้สำรเคมีส่ำหรับรักษำต้นที เป็นโรค และต้นข้ำงเคียงเพื อป้องกันกำรเกิดโรค โดยขุดร่องรอบโคนต้นกว้ำง 15 - 20 เซนติเมตร เทสำรเคมี
ที ผสมน ่ำลงในร่องรอบโคนต้น 1 - 4 ลิตร ขึ นอยู่กับขนำดโคนต้น ใช้สำรเคมีทุก 6 เดือน อย่ำงน้อย 2 ครั ง ดังนี 

3.1 ไตรดมีอร์ฟ 75% EC อัตรำ 5 - 10 ซีซีต่อน ่ำ 1 ลิตร
3.2 ไซโปรโคนำโซล 10% SL อัตรำ 5 - 10 ซีซีต่อน ่ำ 1 ลิตร
3.3 โปรปิโคนำโซล 25% EC อัตรำ 5 - 10 ซีซีต่อน ่ำ 1 ลิตร
3.4 มำยโครบิวทำนิล 12.5% EC อัตรำ 10 ซีซีต่อน ่ำ 1 ลิตร

อำกำรใบเหลืองและขอบใบห่อลง

ดอกเห็ด
มีลักษณะเป็นครึ งวงกลม

เส้นใยสีขำวของเชื อรำ
เจริญปกคลุมทั วผิวรำก

3.5 เฮกซะโคนำโซล 5% EC อัตรำ 10 ซีซีต่อน ่ำ 1 ลิตร
3.6 ไคฟิโนโคนำโซล 25% EC อัตรำ 10 ซีซีต่อน ่ำ 1 ลิตร
3.7 เฟนิโคลนิล 40% FS อัตรำ 1.5 - 3 กรัมต่อน ่ำ 1 ลิตร
3.8 โพรคลอรำช 45% EC อัตรำ 10 - 20 ซีซีต่อน ่ำ 1 ลิตร

โรครากขาว



ที่มา / ภาพ : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
เรียบเรียง : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

02 955 1626 doae_pmd@hotmail.com

แนะน าวิธีการป้องกันก าจัด ดังนี้
1. อย่ำเปิดกรีดหน้ำยำงหรือขึ นหน้ำยำงใหม่ในระหว่ำงฤดูฝน โดยเฉพำะอย่ำงยิ งในช่วงที มีฝนตก อย่ำกรีดหน้ำยำงลึก

จนถึงเนื อไม้ เพรำะจะท่ำให้หน้ำยำงเสียหำยและเป็นผลท่ำให้โอกำสที โรคจะเข้ำท่ำลำยมีมำก
2. ตัดแต่งกิ งยำงพำรำ และก่ำจัดวัชพืชในสวนยำงให้สวนยำงโปร่ง มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก จะช่วยให้หน้ำยำงแห้ง

เร็วขึ น เป็นกำรลดควำมรุนแรงของโรคได้
3. กำรกรีดยำงในฤดูฝนโดยเฉพำะอย่ำงยิ งในระยะที มีโรคใบร่วงระบำด ควรทำหน้ำยำงด้วยสำรเคมีชนิด เดียว

กับที ใช้รักษำ
4. เมื อพบหน้ำกรีดยำงเริ มแสดงอำกำร ให้ใช้สำรเมทำแลคซิล อัตรำ 7 - 14 กรัม (ประมำณ 1 ช้อนชำครึ ง) ต่อน ่ำ 1 ลิตร

หรือสำรออกซำเดียซิล แมนโคเซ็บ อัตรำ 40 กรัม (ประมำณ 4 ช้อนแกง) ต่อน ่ำ 1 ลิตร ผสมสำรแผ่กระจำย
และสำรจับใบ จ่ำนวน 2 ซีซี (ประมำณ 1/2 ช้อนชำ) ใช้สำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ งทำหน้ำกรีดยำงทุก 7 วัน 3 - 4 ครั ง 
จะสำมำรถป้องกันก่ำจัดโรคนี ได้ หำกฝนตกชุกติดต่อกันควรหมั นทำสำรเคมีต่อไปอีกจนกว่ำโรคจะหำย

อำกำรเส้นด่ำบริเวณต้นยำงพำรำ

โรคเส้นด า 
(Black Stripe)

เช้ือสาเหตุ : เชื อรำ Phytophthora palmivora
และ Phytophthora botryosa

ลักษณะอาการ : ในระยะแรกหลังจำกที เชื อรำเข้ำท่ำลำยแล้ว จะเห็น
บริเวณที เป็นโรคมีสีผิดปกติเป็นรอยช ่ำ ส่วนมำกมักจะเกิดขึ นเหนือรอยกรีด
หำกอำกำรรุนแรงมำกขึ น บริเวณที เป็นรอยช ่ำนี จะเปลี ยนเป็นรอยบุ๋มสีด่ำ 
และจะขยำยตัวยำวขึ นไปในแนวดิ ง คือสูงขึ นไปส่วนบนเหนือรอยกรีดและ
ลงใต้รอยกรีดอย่ำงรวดเร็ว ระยะนี จะสังเกตเห็นอำกำรของโรคได้ชัดเจน 
เนื องจำกส่วนที ไม่เป็นโรคมีเปลือกงอกใหม่หนำเพิ มมำกขึ น ทิ งให้ส่วนที 
เป็นโรคเป็นรอยบุ๋มลึกชัดเจน เนื องจำกเยื อเจริญส่วนนั นตำยหมด 
เมื อเฉือนเปลือกออกดูจะพบรอยบุ๋มสีด่ำนั นมีลำยเส้นสีด่ำ บนเนื อไม้
บริเวณแผล ซึ งมักเป็นรอยยำวตำมแนวยืนของล่ำต้น อำกำรขั นรุนแรง
จะท่ำให้เปลือกของหน้ำยำงบริเวณที เป็นโรคปริ มีน ่ำยำงไหลออกมำ
ตลอดเวลำ และเปลือกบริเวณที เป็นโรคนี จะเน่ำหลุดออกทั งหมดในที สุด 
ยำงพันธุ์ที อ่อนแอต่อโรคนี  ได้แก่ RRIM600

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค : มีฝนตกชุกและมีควำมชื นสูง


