ยางพารา
1) พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม
(1) เขตความเหมาะสม
อ าเภอวั ง เหนื อ มี พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ปลู ก ยางพาราทั้ ง หมด จ านวน
120,367.47 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S1) จานวน 15,232.39 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.65
พื้นที่เหมาะปานกลาง (S2) จานวน 17,220.48 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.31 พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) จานวน
47,409.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.39 และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) จานวน 40,504.80 คิดเป็นร้อยละ
33.65
ตารางแสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สาหรับปลูกยางพารา อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
ตาบล
รวมอาเภอวังเหนือ
ทุ่งฮั้ว
วังเหนือ
วังใต้
ร่องเคาะ
วังทอง
วังซ้าย
วังแก้ว
วังทรายคา

เหมาะสมมาก
(S1)
15,232.39
868.74
1,036.72
527.26
5,447.96
1,581.92
2,543.08
1,098.96
2,127.75

พื้นที่ระดับความเหมาะสมสาหรับการปลูกยางพารา (ไร่)
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย
ไม่เหมาะสม (N)
(S2)
(S3)
17,220.48
47,409.80
40,504.80
2,208.16
4,717.15
5,372.51
2,354.58
3,524.58
6,047.19
988.71
5,891.97
4,050.40
7,251.47
16,446.70
12,513.70
197.27
7,755.66
2,955.38
3,136.90
4,226.63
5,086.40
532.33
496.06
1,884.95
551.64
4,351.05
2,594.27

ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565

รวมพื้นที่ทั้งหมด
120,367.47
13,166.56
12,962.49
11,458.34
41,659.83
12,490.23
14,993.01
4,012.30
9,624.71

แผนที่แสดงความเหมาะสมสาหรับการปลูกยางพารา

ภาพแสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สาหรับปลูกยางพารา อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา: http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565)

กราฟแสดงความเหมาะสมสาหรับการปลูกยางพารา
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกยางพารา

50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00

เหมาะสมมาก (S1)

เหมาะสมปานกลาง (S2)

เหมาะสมน้อย (S3)

ไม่เหมาะสม (N)

ภาพแสดงร้อยละแต่ละระดับชั้นความเหมาะสมสาหรับยางพารา อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565)
(2) พื้นที่ปลูกยางพารา
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง มีพื้นที่ปลูกยางพารา จานวน 4,110 ไร่ โดยปลูกมาก
ที่สุดคือ ตาบลวังทอง จานวน 2,017 ไร่ รองลงมาคือตาบลร่องเคาะ จานวน 841 ไร่ ตาบลวังเหนือ จานวน
352 ไร่ และตาบลทุ่งฮั้ว จานวน 270 ไร่ ตามลาดับ
ตารางแสดงพื้นที่ปลูกยางพารา อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
ที่

ตาบล
ทุ่งฮั้ว
วังเหนือ
วังใต้
ร่องเคาะ
วังทอง
วังซ้าย
วังแก้ว
วังทรายคา
รวม

พื้นที่ปลูกยางพารา (ไร่)
270.00
352.00
168.00
841.00
2,017.00
251.00
172.00
39.00
4,110.00

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, พ.ศ. 2565

(3) พื้นที่ปลูกยางพารา ตามระดับชั้นความเหมาะสม
อ าเภอวั ง เหนื อ มี พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพารา ตามระดั บ ชั้ น ความเหมาะสม จ านวน
2,592.05 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S1) จานวน 124.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.81 พื้นที่
เหมาะปานกลาง (S2) จ านวน 413.04 ไร่ คิ ดเป็นร้ อยละ 15.93 พื้ นที่ เหมาะสมน้อ ย (S3) จานวน
1,941.42 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.90 และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) จานวน 112.84 คิดเป็นร้อยละ 4.35
ตารางแสดงพื้นที่ปลูกยางพารา ตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
ตาบล
รวมอาเภอวังเหนือ
ทุ่งฮั้ว
วังเหนือ
วังใต้
ร่องเคาะ
วังทอง
วังซ้าย
วังแก้ว
วังทรายคา

เหมาะสมมาก
(S1)
124.76
0.05
8.51
0
41.01
41.36
32.83
0
0.99

พื้นที่ปลูกตามระดับความเหมาะสมสาหรับการปลูกยางพารา (ไร่)
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย
ไม่เหมาะสม (N) รวมพื้นที่ทั้งหมด
(S2)
(S3)
413.04
1,941.42
112.84
2,592.05
39.51
91.60
0
131.16
23.50
144.21
13.07
189.30
3.39
141.40
5.87
150.66
250.70
965.59
42.95
1,300.24
27.40
486.47
16.36
570.59
52.16
78.58
35.59
199.17
9.10
19.02
0
28.12
7.28
14.55
0
22.83

ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565

แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกยางพารา ตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง

ภาพแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกยางพารา ตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา: http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565)
กราฟแสดงพื้นที่ปลูกยางพารา ตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
พื้นที่ปลูกยางพารา ตามระดับชั้นความเหมาะสม
2500
2000
1500
1000
500
0

เหมาะสมมาก (S1)

เหมาะสมปานกลาง (S2)

เหมาะสมน้อย (S3)

ไม่เหมาะสม (N)

ภาพแสดงร้อยละพื้นที่ปลูกยางพารา ตามระดับชั้นความเหมาะสม อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th/, พ.ศ. 2565)

2) ปริมาณการผลิต
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง มีพื้นที่ปลูกยางพารา จานวน 4,110 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดคือ
ตาบลวังทอง จานวน 2,017 ไร่ รองลงมาคือตาบลร่องเคาะ จานวน 841 ไร่ ตาบลวังเหนือ จานวน 352 ไร่
และตาบลทุ่งฮั้ว จานวน 270 ไร่ ตามลาดับ
ตารางแสดงปริมาณการปลูกยางพารา อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
ตาบล
ทุ่งฮั้ว
วังเหนือ
วังใต้
ร่องเคาะ
วังทอง
วังซ้าย
วังแก้ว
วังทรายคา

ครัวเรือน
เกษตรกร
23
22
20
79
235
31
19
5
432

พื้นที่ปลูก (ไร่)
270.00
352.00
168.00
841.00
2,017.00
251.00
172.00
39.00
4,110.00

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
270.00
344.00
145.00
824.00
1,934.00
226.00
161.00
39.00
3,943.00

ผลผลิต (ตัน)
54.00
68.80
29.00
164.80
386.80
45.20
32.20
7.80
788.60

ผลผลิตต่อไร่
(ตัน)
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

รวม
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, พ.ศ. 2565
แผนภูมิแสดงปริมาณการปลูกยางพารา อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง

ภาพแสดงปริมาณการปลูกยางพารา อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, พ.ศ. 2565)

3) สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต (เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ในอาเภอ)
1. การเลือกแหล่งปลูกยาง
สภาพพื้นที่
เป็นพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลไม่เกิน 600 เมตร เป็นพื้นที่ราบ หรือมี
ความลาดเอียงต่ากว่า 35 % ( 20 องศา ) ถ้าความลาดเอียงเกิน 30 % ( 15 องศา ) ต้องทาขั้นบันได และ
ปลูกพืชคลุมดินบนขั้นบันไดทันทีที่เตรียมพื้นที่เสร็จ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน ไม่เป็นแหล่งที่มีน้าท่วมขัง
ลักษณะดิน
เป็นดินร่วนเหนียวถึงร่วนทราย เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า
1 เมตร และไม่มีชั้นหินแข็ง หินโผล่ หรือชั้นดินดาน ระดับน้าใต้ดินลึกกว่า 1 เมตร การระบายน้าและ
การถ่ายเทอากาศดี มีค่าความเป็นกรด – ด่างที่เหมาะสม ประมาณ 4.5 – 5.5
สภาพภูมิอากาศ
ปริ ม าณน้ าฝนไม่ ต่ ากว่ า 1,200 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ป และมี จ านวนวั น ฝนตกเลลี่ ย
ประมาณ 120 – 150 วัน
แหล่งน้า อาศัยน้าฝน
2. พันธุ์ยาง
การเลือกพันธุ์ ให้ผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ต้านทานโรคในพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรง
พันธุ์ยางแนะนา พันธุ์ที่แนะนาตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร มีดังนี้
- RRIT 251
- BPM 24
- PB 235
- RRIC 110
- RRIM 600
ข้อควรคานึงสาหรับผู้เริ่มปลูกยาง
- ควรเตรียมพื้นที่ กาหนดระยะปลูก และเตรียมหลุมปลูกให้เสร็จเรียบร้อยภายใน
เดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน
- ควรปลูกยางตั้งแต่ต้นฤดูฝน สาหรับผู้ที่ใช้ต้นตอตาปลูกควรปลูกให้เสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม แต่ถ้าใช้ยางชาถุงปลูกอาจยืดเวลาออกไปได้บ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ควรปลูกให้เสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน
- ในพื้นที่แห้ งแล้ง ก่อนเข้าฤดูแล้งขณะที่ดินยังชื้นอยู่ ควรใช้วัสดุ เช่น หญ้าแห้ ง
ฟางข้าว หรือเศษวัชพืช คลุมบริเวณรอบโคนต้นยาง ห่างจากต้นยางประมาณ 5 – 10 ซม. เพื่อรักษาความชื้น
ของดิน
- เมื่อปลูกพืชแซมครบ 3 ปแล้ว ต้องหยุดปลูก และปลูกพืชคลุมแทนทันที

- หมั่นดูแลบารุงรักษาสวนยางตามคาแนะนาอย่างสม่าเสมอ โดยเลพาะในฤดูแล้ง
ควรกาจัดวัชพืชในสวนยาง เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้สวนยาง
3. วิธีปลูกต้นยาง
การปลูกยางพาราจะแตกต่างกันไปตามชนิดของต้นพันธุ์ยาง ซึ่งในที่นี้จะกล่าวเลพาะ
การปลูกด้วยต้นตอตาและต้นยางชาถุงเท่านั้น เนื่องจากการปลูกด้วยเมล็ดแล้วติดตาในแปลง มีขั้นตอนที่
ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามาก จึงไม่ค่อยมีผู้นิยมทากันในปัจจุบัน
1. การปลูกด้วยต้นตอตา
ควรปลูกช่วงต้นฤดูฝน โดยเลือกต้นตอตาที่สมบูรณ์ ตานูนโตเห็นเด่นชัด นาดิน
บนที่ผสมปุ๋ยร็อกฟอสเฟตเรียบร้อยแล้วใส่รองก้นหลุม แล้วกลบหลุมให้เต็มด้วยดินล่าง จากนั้น ใช้เหล็กหรือไม้
แหลมขนาดเล็กกว่าต้นตอตาเล็กน้อยปักนาเป็นรูตรงกลางหลุม ให้ลึกเท่ากับความยาวของรากแก้ว แล้วนาต้น
ตอตาปักลงไป ให้แผ่นตาอยู่แนวเหนือ - ใต้ และอยู่เหนือพื้นดินประมาณ 1 ซม. กดดินให้แน่นจนเสมอปาก
หลุม พูนดินบริเวณโคนต้นเล็กน้อยเพื่อมิให้น้าขังในหลุม แต่อย่าให้กลบแผ่นตา พยายามให้รอยต่อระหว่างราก
กับล าต้นอยู่ ระดับ ปากหลุ มพอดี คลุ มโคนต้นด้วยฟางข้าว หรือเศษพืช คลุ ม หรือเศษวัส ดุคลุมที่หาง่ายใน
ท้องถิ่น
2. การปลูกด้วยต้นยางชาถุง
ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ใช้ต้นยางชาถุงขนาด 1 - 2 ลัตร ควรเลือกต้นที่
สมบู ร ณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงศัตรู นาดินที่ผ สมปุ๋ยร็อกฟอสเฟตเรียบร้อยแล้ ว ใส่ รองก้นหลุ ม
จากนั้น นาต้นยางชาถุงไปตัดดินที่ก้นถุงออกประมาณ 1 นิ้ว เพื่อตัดปลายรากที่คดงอ แต่ยังไม่ดึงถุงออก แล้ว
วางลงไปในหลุ ม ให้ ร อยต่ อ ระหว่ า งรากกั บ ตาอยู่ ร ะดั บ ปากหลุ ม กลบดิ น ลงหลุ ม จนเกื อ บเต็ ม แล้ ว ดึ ง
ถุงพลาสติกออก ระวังอย่าให้ ดิน ในถุงพลาสติกแตก กลบดินจนเสมอปากหลุม แล้ว อัดดินให้ แน่น โดยให้
บริเวณโคนต้นยางสูงกว่าเล็กน้อย เพื่อมิให้น้าขังในหลุม การปลูกยางในพื้นที่แห้งแล้งแนะนาให้ใช้ต้นยางชาถุง
เพียงอย่างเดียว โดยใช้วิธีปลูกเดียวกัน แต่ข นาดหลุมลึกเป็น 75 ซม. และรองก้นหลุมเพิ่มด้วยปุ๋ยอินทรีย์
หลุมละ 5 กิโลกรัม
ระยะปลูก
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับต้นยาง จึงกาหนดระยะปลูกเป็น 2 ระยะ
ตามความต้องการ ปลูกพืชแซม และลักษณะประจาพันธุ์ยาง
การปลูกซ่อม
หลังจากปลูกแล้วอาจมีต้นยางบางต้นตายไป เนื่องจากอากาศแห้งแล้ง ถูกโรคและ
แมลงทาลาย หรือต้นที่ปลูกไม่สมบูรณ์ จาเป็นต้องปลูกซ่อม ซึ่งควรทาให้เสร็จก่อนหมดฤดูฝนอย่างน้อย 2
เดือน
ต้น พัน ธุ์ที่เหมาะส าหรับปลูกซ่อม คือ ยางช าถุง เพราะจะทาให้ ต้นยางที่ปลูกใน
แปลงมีขนาดไล่เลี่ยกัน ส่วนต้นยางที่มีอายุเกิน 1 ปไปแล้วไม่ควรปลูกซ่อม เพราะจะถูกบังร่มไม่สามารถ
เจริญเติบโตทันต้นอื่นได้

4. การตัดแต่งกิ่ง
การตัดแต่งกิ่งที่ถูกวิธีช่วยให้ต้นยางมีลาต้นกลม ตรง เปลือกบริเวณที่กรีดไม่มีปุ่มปม
ง่ายต่อการกรีด ต้นยางเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ทรงพุ่มสมดุล โปร่ง และป้องกันโรคจากเชื้อรา
ข้อควรปฏิบัติในการตัดแต่งกิ่ง
- ตัดแต่งกิ่งในช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ไม่ควรตัดแต่งกิ่งในฤดูแล้ง
- ตัดแต่งกิ่งแขนงในระดับต่ากว่า 2 เมตร เริ่มตั้งแต่ยางอายุประมาณ 1 ป
- การตัดกิ่งแขนงครั้งแรกในต้นฤดูฝน ให้ใช้วิธีทยอยตัดกิ่งแขนงออก เพื่อป้องกันต้น
ยางสูงชะลูด
- ในสภาพท้องที่แห้งแล้ง ควรตัดแต่งกิ่งแขนงในระดับต่ากว่า 1.7 เมตร
- ใช้กรรไกรตัดให้ชิดกับลาต้น ไม่ควรใช้มีดตัดหรือสับ
- อย่าโน้มต้นลงมาเพื่อตัดกิ่ง เพราะทาให้เกิดอั นตรายต่อต้นยาง เช่น เปลือกแตก
น้ายางไหล หรือต้นหักได้
- ควรทาสารเคมีป้องกันโรคและแมลง ปูนขาว ปูนแดง หรือสี บริเวณรอยแผล ที่ตัด
แต่งกิ่งทุกครั้ง
การสร้างทรงพุ่ม
- สร้างทรงพุ่มที่ระดับความสูง 2.00 – 2.50 เมตร
- ถ้าต้นยางสูงไม่มากนัก ให้ใช้วิธีคลุมยอดหรือวิธีสวมยอด แต่ถ้าต้นยางสูงมาก และ
ส่วนสีน้าตาลสูงเกิน 2.50 เมตร ให้ใช้วิธีควั่นที่ระดับประมาณ 2.20 เมตร
- ห้ามใช้วิธีตัดยอด แต่ถ้าจะใช้ต้องเลี้ยงพุ่มให้มีแขนงยอด โดยวีตัดทอนแขนงข้าง 3
– 5 กิ่ง ให้เจริญเติบโตต่ากว่าแขนงยอด เพื่อป้องกันทรงพุ่มหนัก และกิ่งแตกเป็นกระจุก
- ถ้ามีกิ่งแขนงแตกที่ระดับ 2 – 2.5 เมตรแล้ว ไม่จาเป็นต้องสร้างทรงพุ่มกับต้นยาง
ต้นนั้นอีก
- ถ้าในแปลงมีต้นยางสูงขนาดน้อยกว่า 40% ของต้นปลูก ก็ไม่จาเป็นต้องสร้างทรง
พุ่มกับต้นยางที่สูงชะลูดที่เหลือ
การทาแนวป้องกันไฟ
- ขุดถากวัชพืชและเก็บเศษซากเหลือของพืชออกให้หมด เป็นแนวกว้างไม่ต่ากว่า 3
เมตร รอบบริเวณสวน
- ปราบวัชพืชบริเวณแถวยางและระหว่างแถวยางก่อนเข้าหน้าแล้ง
- กรณีต้นยางที่ถูกไฟไหม้เล็กน้อย แนะนาให้ใช้ปูนขาวทาลาต้นทันที เพื่อป้องกัน
ความร้อนจากแสงแดด โรค และแมลงที่อาจเข้าทาลายได้
- ถ้าต้นยางในสวนได้รับความเสียหายจากไฟไหม้เป็นจานวนมาก จนไม่อาจรักษา
หน้ายางได้เกินร้อยละ 40 ของแปลง ควรจะทาการปลูกใหม่ทั้งแปลง

การป้องกันรอยไหม้จากแสงแดด
- ต้น ยางที่ปลู กในเขตแห้ งแล้ งมักปรากฏรอยไหม้จากแสงแดด ซึ่งเกิดจากการที่
เนื้อเยื่อส่วนรับแสงแดดเป็นเวลานานติดต่อกัน จนเซลล์เนื้อเยื่อเสียหาย ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้
- ก่อนเข้าช่ว งแล้ งควรใช้ปูนขาวทาบริเวณโคนต้น เพื่อป้องกันความรุนแรงของ
แสงแดดในช่วงแล้ง
การคลุมโคน
ควรคลุมบริเวณโคนต้นยาง เพื่อรักษาความชื้นในดินในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้วัสดุคลุม
พื้นที่บริเวณโคนต้นยางเป็นวงกลม ห่างจากโคนต้นยาง 5 – 10 เซนติเมตร ให้มีรัศมีคลุมพื้นที่โคนต้นยาง
ประมาณ 1 เมตร คลุมหนาประมาณ 10 เซนติเมตร คลุมตลอดแถวยาง ในกรณีสามารถหาวัสดุดังกล่าวได้
ง่าย มีปริมาณมาก และแรงงานพอ ควรคลุมให้ตลอดทั้งแถวยาง จากโคนต้นยางแผ่คลุมพื้นที่ออกไปข้างละ 1
เมตร วิธีนี้จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินให้ดีขึ้นในช่วงฤดูแล้ง และยังช่วยป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นในแถวยางอีก
ด้วย
5. โรคและศัตรูพืชที่สาคัญของยางพารา
โรคตายยอด ( Die Back )
สาเหตุการเกิดโรค
- เกิดจากเชื้อรา
- เกิดจากปลูกในพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโต เช่น
ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร มีน้อยหรือมากเกินไป หรือมีส ารพิษตกค้างในดิน หรือ ปลูกในสภาพที่
เหมาะสมแก่การเกิดโรค
ลักษณะอาการของโรคที่เกิด
กิ่งก้านหรือยอด แห้งตายจากปลายกิ่งหรือยอดเข้าหาส่วนโคนทีละน้อย แล้ว
ลุกลามไปจนถึงโคนต้น ในที่สุดต้นยางจะยืนต้นตาย ถ้าอาการรุนแรงต้นยางจะแห้งตายตลอดทั้งต้น เปลือก
ล่อนออกจากเนื้อไม้ มีเส้นใยและสปอร์ของเชื้อราสีดาหรือสีขาวเกิดขึ้นบริเวณเปลือกด้านใน นอกจากนี้ มี
แบคทีเรียและไส้เดือนฝอยอาศัยอยู่ทั่วไป ถ้าอาการไม่รุนแรงต้นยางมักแห้งหรือตายเลพาะกิ่งยอด ส่วนของลา
ต้นหรือกิ่งก้านที่ยังไม่ตายจะแตกแขนงออกมาใหม่
ช่วงเวลาและพื้นที่ที่เชื้อแพร่ระบาด
การแพร่ระบาดของโรคเป็นได้ตลอดปหากสภาพเหมาะสมต่อการเกิดโรค โรคนี้
มักเกิดขึ้นมากหลังเกิดสภาวะแห้งแล้ง หรือภายหลังเกิดโรคต่าง ๆ ระบาดอย่างรุนแรง หรือพบในสวนยางที่
ปลูกในพื้นที่ดินทราย หรือบนพื้นที่ตามไหล่เขาที่เป็นโรค มักเกิดกับต้นยางเล็กจนถึงยางที่เปิดกรีดแล้ว
การป้องกันกาจัด
- หากเกิดจากการระบาดของโรค ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของโรคนั้น ๆ และ
หมั่นบารุงรักษาต้นยางให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ
- หากเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น กรณีที่สภาพดินเลวและแล้งจัด ให้รดน้า
ตามความจาเป็น แล้วใช้วัสดุคลุมโคนต้นเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้น
- การใช้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ควรปฏิบัติตามคาแนะนาอย่าง
เคร่งครัด

- กรณีที่กิ่งหรือยอดแห้งตายลงมา ให้ตัดกิ่งหรือยอดที่ตายออก โดยให้ตัดต่ากว่า
รอยแผลลงมาประมาณ 1 – 2 นิ้ว แล้วทาสารเคมีป้องกันเชื้อราที่รอยแผล
โรคเปลือกแห้ง
สาเหตุการเกิดโรค
เกิดจากการกรีดเอาน้ายางมากเกินไป ทาให้เนื้อเยื่อบริเวณเปลือกที่ถูกกรีดมีธาตุ
อาหารมาหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ จนทาให้เปลือกยางบริเวณนั้นแห้งตาย
ลักษณะอาการของโรคที่เกิด
อาการระยะแรก สังเกตได้จากการที่ความเข้มข้นของน้ายางจางลง หลังจากกรีด
เปลือกยางจะแห้งเป็นจุด ๆ อยู่ตามรอยกรีด ระยะต่อมาเปลือกที่ยังไม่ได้กรีดจะแตกแยกเป็นรอยและล่อน
ออก ถ้ากรีดต่อไปเปลือกยางจะแห้งสนิท ไม่มีน้ายางไหลออกมา
การป้องกันรักษา
1. หยุดกรีดยางนั้นประมาณ 6 – 12 เดือน จึงทาการเปิดกรีดหน้าใหม่ทางด้าน
ตรงข้าม หรือเปิดกรีดหน้าสูง
2. อย่ากรีดยางหักโหม ควรกรีดยางตามคาแนะนา
โรคใบร่วงและฝักเน่าจากเชื้อไฟทอปโทรา ( Phytophthora Leaf Fall and Pod Rot )
สาเหตุการเกิดโรค เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคที่เกิด
ใบยางร่วงพร้อมก้านทั้งที่ยังมีสีเขียวสด มีรอยช้าดา ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน
อยู่บริเวณก้านใบ กลางรอยช้ามีหยดน้ายางเกาะติดอยู่ เมื่อนาใบยางที่เป็นโรคมาสะบัดเบา ๆ ใบย่อยจะหลุด
จากก้านใบทันที ส่วนใบที่ถูกเชื้อเข้าทาลายที่ยังไม่ร่วงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแกมส้ม แล้วแห้งคาต้นก่อนที่จะ
ร่วง ฝักยางที่ถูกทาลายเปลือกเป็นรอยช้าล่าน้า ต่อมาจะเน่าดาค้างอยู่บนต้น ไม่แตกและไม่ร่ว งหล่นตาม
ธรรมชาติ กรณีที่เกิดกับต้นยางอ่อน เชื้อราจะเข้ าทาลายบริเวณยอดอ่อนก่อน ทาให้ยอดเน่า แล้วจึงลุกลาม
เข้าทาลายก้านใบและแผ่นใบ ทาให้ต้นยางยืนต้นตาย
ช่วงเวลาและพื้นที่ที่เชื้อแพร่ระบาด
ส่วนใหญ่การแพร่ระบาดของโรคอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม โรค
นี้มักระบาดมากในสภาพอากาศเย็น ฝนตกชุก ความชื้นสูง หรือพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม พบใน
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก บางพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา นราธิวาส จันทบุรี และ
ตราด โรคนี้แพร่กระจายโดยลมฝนและน้าฝน มักเกิดกับต้นยางเล็กจนถึงยางใหญ่
การป้องกันกาจัด
1. ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อรา เช่น ทุเรียน ส้ม และพริกไทย แซมในสวนยาง
2. กาจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งในสวนยาง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นการ
ลดความชื้นในสวนยาง
3. ต้นยางอ่อนอายุน้อยกว่า 2 ป ลีดพ่นพุ่มใบยางด้วยยาเอพรอน หรืออาลีเอท
ในอัตรา 40 กรัม ผสมน้า 20 ลิตร ก่อนฤดูกาลโรคระบาดทุก 7 วัน
4. การใช้สารเคมีป้องกันในต้นยางใหญ่ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย จึงแนะนาให้หยุดกรีดยาง
ระหว่างที่เกิดโรคระบาด แล้วใส่ปุ๋ยบารุงต้นยางให้สมบูรณ์

โรคเส้นดา ( Black Stripe )
สาเหตุการเกิดโรค เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคที่เกิด
บริเวณเหนือรอยกรีดในระยะแรกเปลือกจะเป็นรอยช้า ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นรอย
บุ๋มสีดาหรือสีน้าตาล ขยายขึ้นลงเป็นเส้นตามแนวยืนของลาต้น เมื่อเลือนเปลือกออกดูจะพบรอยบุ๋มสีดานั้น
เป็นลายเส้นดาบนเนื้อไม้ อาการขั้นรุนแรงทาให้เปลือกของหน้ากรีดบริเวณที่เป็นโรคปริ เน่า มีน้ายางไหล
ตลอดเวลา จนเปลือกเน่าหลุดไปในที่สุด เปลือกงอกใหม่เสียหาย กรีดซ้าไม่ได้ อายุการให้ผลผลิตลดลงเหลือ 8
– 16 ป ถ้าการเข้าทาลายของเชื้อไม่รุนแรง เปลือกจะเป็นปุ่มปม
ช่วงเวลาและพื้นที่ที่เชื้อแพร่ระบาด
โรคนี้แพร่ระบาดมากในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม ระบาดในสวนยางที่เปิด
กรีดแล้วในสภาพพื้นที่ที่อากาศมีความชื้นสูง ฝนตกชุก โดยเลพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบร่วงและฝักเน่า
อย่ างรุ น แรง พบทางภาคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ตกและตะวั น ออก ได้แ ก่ ระนอง ภู เ ก็ต พัง งา กระบี่ สุ ร าษฎร์ธ านี
นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และในจังหวัดทางภาคตะวันออก
ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด เนื่องจากมีลมมรสุมพัดผ่านและมีฝนตกชุกในพื้นที่ดังกล่าว
การป้องกันกาจัด
- ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อราเป็นพืชร่วมหรือแซมยาง เช่น ทุเรียน มะพร้าว
โกโก้ ส้ม มะละกอ พริกไทย และยาสูบ
- ใช้ยาอาลีเอท อัตราการใช้ 5 กรัม ผสมน้า 1 ลิตร พ่นหรือทาหน้ากรีดยางทุก
2 – 4 วัน 6 – 8 ครั้ง หรือใช้ยาเอพรอน อัตราการใช้ 14 กรัม ผสม 1 ลิตร พ่นหรือทาหน้ากรีดยางทุก 7
วัน 4 – 8 ครั้ง
โรคเปลือกเน่า ( Mouldy Rot )
สาเหตุการเกิดโรค เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคที่เกิด
เกิดเลพาะบนหน้ากรีดเท่านั้น อาการระยะแรก เปลือกเหนือรอยกรีดมีลักษณะ
ล่าน้าเป็นรอยช้าสีหม่น ต่อมากลายเป็นรอยบุ๋ม ปรากฏเส้นใยของเชื้อราสี ขาวเทาขึ้นปกคลุมตรงรอยแผล เมื่อ
อาการรุ นแรงขึ้น เชื้อราจะขยายลุกลามเป็ นแถบขนานกับรอยกรีดยางอย่างรวดเร็ว ทาให้เปลือกบริเวณ
ดังกล่าวเน่า หลุดเป็นแอ่ง เหลือแต่เนื้อไม้สีดา และไม่สามารถกรีดซ้าหน้าเดิมได้อีก เมื่อเลือนเปลือกบริเวณ
ข้างเคียงรอยแผลออกดู จะไม่พบอาการเน่าลุกลามออกไป ซึ่งต่างจากโรคเส้นดา จะมีลายเส้นดาขยายขึ้นไป
และลุกลามลงใต้รอยกรีด
ช่วงเวลาและพื้นที่ที่เชื้อระบาด
พบระบาดในสวนยางที่เปิดกรีดแล้วในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม โดยเลพาะ
ในพื้นที่ที่อากาศมีความชุ่มชื้นสูงและฝนตกชุก พบระบาดรุนแรงในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรคนี้
แพร่ระบาดโดยลม และมีแมลงเป็นพาหะ
การป้องกันกาจัด
- ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อราเป็นพืชร่วมหรือพืชแซมยาง เช่น กาแฟ โกโก้
มะม่วง มะพร้าว และมันฝรั่ง
- ตัดแต่งกิ่งยาง กาจัดวัชพืชในสวนให้โล่งเตียน และอย่าปลูกยางให้หนาแน่น
เกินไป เพื่อลดความชื้นในสวนยาง

- เมื่อต้นยางเป็นโรค ให้เลือนหรือขูดเอาบริเวณที่เป็นโรคออก แล้วใช้สารเคมี
เช่น เบนเลท ในอัตรา 20 กรัม ผสมน้า 1 ลิตร หรือเอพรอน ในอัตรา 14 กรัม ผสมน้า 1 ลิตร พ่นหรือทา
หน้ากรีดยางทุก 7 วัน 4 – 8 ครั้ง
โรคราแป้ง หรือโรคใบที่เกิดจากเชื้อออยเดียม ( Powdery mildew or Oidium Leaf
Disease )
สาเหตุการเกิดโรค เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคที่เกิด
ใบอ่อนปลายใบจะบิดงอ มีสีดา ร่วงหล่นจากต้น ในใบเพสลาดเห็นปุยเส้นใยสี
ขาวเทาใต้แผ่นใบ เมื่อเจริญต่อไปเห็นรอยแผลสีเหลืองซีด แล้วเปลี่ยนเป็นรอยไหม้สีน้าตาล ขนาดและรูปร่าง
ของแผลไม่แน่นอน นอกจากนี้ เชื้อยังเข้าทาลายที่ดอกยาง โดยเชื้อราปกคลุมดอกก่อนที่จะดาแล้วร่วง
ช่วงเวลาและพื้นที่ที่เชื้อแพร่ระบาด
อยู่ในช่วงต้นยางผลิใบใหม่ตามธรรมชาติ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
โรคนี้ระบาดมากในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมกลางวันร้อน กลางคืนเย็นและชื้น ตอนเช้ามีหมอก พบในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเลียงเหนือ และบางพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส สงขลา และละเชิงเทรา โรคนี้แพร่กระจายโดยลม
และแมลงจาพวกไรที่ดูดกินน้าเลี้ยงจากใบอ่อน
การป้องกันกาจัด
- ปรับปุ๋ยยางให้มีธาตุไนโตรเจนมากขึ้น และใส่ในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เพื่อเร่ง
ให้ใบยางแตกใบใหม่และแก่เร็ว ให้พ้นระยะที่อ่อนแอต่อการทาลายของเชื้อ
- พ่นด้วยผงกามะถัน อัตราไร่ละ 1.5 – 5 กิโลกรัม ทุก 5 – 7 วัน พ่นประมาณ
5 – 6 ครั้ง เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

โรคใบไหม้ลาตินอเมริกัน ( South American Leaf Blight )
สาเหตุการเกิดโรค เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคที่เกิด
เชื้อราเข้าทาลายใบยาง หรือเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ในขณะที่ยังอ่อน เช่น ดอกยาง
ฝัก กิ่งอ่อน ถ้าใบอ่อนอายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ รอยแผลเป็นสีเทาดา เห็นปุยสีเขียวมะกอกด้านใต้ใบ ใบยางม้วน
และบิดย่น แล้วร่วง ในใบเพสลาด แผลจะลุกลามขึ้นด้านบนใบ ใบยางจะหดย่น เปลี่ยนเป็นสีม่ วง และใบย่อย
ร่วง ในใบแก่พบกลุ่มสปอร์สีดาบริเวณขอบแผลด้านบนใบ ต่อมาเนื้อเยื่อตรงแผลจะหลุด เกิดเป็นช่องโหว่ตาม
รอยแผล
การแพร่ระบาดของเชื้อ
เชื้อราติดไปกับส่วนขยายพันธุ์ยางพาราที่เป็นโรค หรือสปอร์ปนเปื้อนมาจากพืช
ชนิดอื่นที่นามาจากแหล่งที่มีโรค หรือสปอร์ปนเปื้อนมากับเสื้อผ้า สัมภาระ เครื่องมือการเกษตร ของผู้ที่เข้าไป
ในสวนยางที่เป็นโรค โรคนี้พบในพื้นที่ปลูกยางเลพาะกลุ่มในประเทศแถบอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และหมู่

เกาะคาริบเบียน เขตระหว่างเส้นรุ้งที่ 24 องศาใต้ในประเทศบราซิล ถึง 18 องศาเหนือในประเทศเม็กซิโก
โรคนี้ยังไม่พบเกิดขึ้นในประเทศไทย
การป้องกันกาจัด
- คัดเลือกพันธุ์ยางที่มีความต้านทานโรคสูงมาปลูก
- เมื่อยางผลัดใบ ต้องทาลายใบยางที่ร่วงลงพื้นอยู่เสมอ
- ถ้าพบโรคที่น่าสงสัย ให้นาตัวอย่างไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สุด
เช่น สถานีทดลองยาง ศูนย์วิจัยยาง กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และกองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรม
วิชาการเกษตร
โรครากขาว ( White Root Disease )
สาเหตุการเกิดโรค เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคที่เกิด
พุ่มใบแสดงอาการใบเหลืองผิดปกติ 1 – 2 กิ่ง หรือทั้งต้น ถ้าเป็นยางเล็กใบจะ
เหี่ยวเลา ขอบใบม้วนงอลงด้านล่างแล้วร่วง ก่อนที่จะยืนต้นตาย บริเวณรากที่ถูกเชื้อเข้าทาลายมีร่างแหเส้นใย
สีขาวแผ่คลุมเกาะติดผิวราก เมื่อเส้นใยอายุมากขึ้นจะกลายเป็นเส้ นกลมนูนสีเหลืองซีด เนื้อไม้ของรากที่เป็น
โรคใหม่ ๆ จะแข็งกระด้าง สีน้าตาลซีด ในระยะรุนแรงจะเป็นสีขาวหรือสีครีม ถ้าอยู่ในที่ชื้นและจะอ่อนนิ่ม
บริเวณโคนต้นหรือรากที่โผล่พ้นดินจะปรากฏดอกเห็ดขนาดไม่แน่นอน มีลักษณะเป็นแผ่นแข็งครึ่งวงกลมแผ่น
เดียว หรือซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ผิวด้านบนเป็นสีเหลืองส้ม โดยมีสีเข้มและอ่อนเรียงสลับกันเป็นวง ผิวด้านล่างเป็น
สีส้มแดงหรือน้าตาล ขอบดอกเห็ดมีสีขาว
ช่วงเวลาและพื้นที่ที่เชื้อแพร่ระบาด
อยู่ในช่วงฤดูฝน โดยเลพาะเดือนมิถุนายน - ธันวาคม ระบาดรวดเร็วเนื่องจากฝน
ตกชุก ความชื้นสูง พบในพื้นที่ปลูกยางบนพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่
พังงา และสุราษฎร์ธานี การแพร่ระบาดของโรคเกิดได้ 2 ทาง คือ โดยการสัมผัสของรากที่เป็นโรคกับรากของ
ต้ น ที่ ส มบู ร ณ์ และสปอร์ จ ากดอกเห็ ด ปลิ ว ตามลมไปตกลงบนรอยหั ก หรื อ หน้ า ตั ด ของตอยาง
เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม สปอร์จะงอกเจริญไปยังโคนต้นและราก
การป้องกันกาจัด
- ปลูกยางในพื้นที่ปลอดโรค และควรเตรียมพื้นที่ปลูกให้ปลอดโรค โดยการขุด
ทาลายตอยางเก่าที่อาจจะเป็นแหล่งก่อให้เกิดโรค
- ในพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ควรปลูกพืชอาศัยของโรค เช่น ส้ม โกโก้ ชา กาแฟ
มะพร้าว ไผ่ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มันเทศ มันสาปะหลัง น้อยหน่า ลองกอง สะตอ จาปาดะ สะเดาเทียม ทัง
ทุเรียน และเนียงนก
- ใช้กามะถันในอัตราต้นละ 240 กรัม ใส่ในหลุมปลูกก่อนปลูกยาง จะช่วยปรับ
สภาพดิน ทาให้ไม่เหมาะกับการเจริญของเชื้อ
- เมื่อพบต้นที่เป็นโรค ให้เลือนส่วนที่เป็นโรคทิ้ง แล้วทาสารเคมี เช่น ทิลท์ 250
อีซี อัตรา 7.5 % หลังจากนั้นขุดดินรอบโคนต้นเป็นร่องกว้างและลึกประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ราด
สารเคมี เช่น ทิลท์ 250 อีซี ในอัตราต้นละ 30 ซีซี ผสมน้า 3 ลิตร หรือเบเร่ต์ 400 ในอัตราต้นละ 10 –
15 กรัม ผสมน้า 3 ลิตร ลงในร่องรอบ ๆ โคนต้น โดยไม่ต้องกลบดินทุก 6 เดือน
- เก็บต้นหรือรากไม้ที่เป็นโรคเผาทาลายทิ้งให้หมด โดยเลพาะเศษรากไม้ที่มีเส้น
ใยสีขาวของเชื้อราติดอยู่ เพื่อลดแหล่งเชื้อ

โรคใบจุดก้างปลา
สาเหตุการเกิดโรค เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคที่เกิด
แผลบนใบมี 2 ลักษณะ เป็นจุดกลมทึบสีน้าตาลดา ขอบแผลสีเหลือง และแผล
ลายก้างปลา ต่อมาใบจะร่วง สาหรับแผลบนกิ่งก้านเป็นรูปยาวรีตามความยาวของกิ่งก้าน กลางแผลจะช้า
ต่อมากิ่งก้านจะแห้งตาย
ช่วงเวลาและพื้นที่ที่เชื้อแพร่ระบาด
ระบาดในพื้น ที่ทั่วไป เลพาะแหล่งที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะระบาดมาก
ในช่วงฤดูฝน
การป้องกันกาจัด
- ปลูกยางพันธุ์ต้านทานโรค
- ตัดแต่งกิ่งก้านและกาจัดวัชพืชในสวนยางให้โ ล่งเตียน เพื่อลดความชื้นและ
ความรุนแรงของโรค
- ไม่ ค วรปลู ก งา ถั่ ว เหลื อ ง และมะละกอ ในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารระบาดของโรค
เนื่องจาก เป็นพืชอาศัยของโรค
- ใช้สารป้องกันกาจัดโรค

โรคราสีชมพู
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการของโรคที่เกิด
บริเวณที่ถูกทาลายจะเป็นรอยปริ มีน้ายางไหลซึมเป็นทางยาว และมีเส้นใยสีขาว
คล้ายใยแมงมุมปกคลุม เมื่อเชื้อราเจริญลุกลามเข้าถึงเนื้อไม้จะเห็นผิวเปลือกเป็นแผ่นสีชมพู และมีกิ่งใหม่แตก
ออกบริเวณใต้รอยแผล
ช่วงเวลาและพื้นที่ที่เชื้อแพร่ระบาด
ระบาดในพื้นที่ทั่วไป เลพาะแหล่งที่มีสภาพแวดล้อม เหมาะสมจะระบาดมากใน
ฤดูฝน
การป้องกันกาจัด
- ปลูกยางพันธุ์ต้านทานโรค
- ตัดแต่งกิ่งก้านและกาจัดวัชพืชในสวนยางให้โล่งเตียนเพื่อลดความชื้นและความ
รุนแรงของโรค
- ต้นที่เป็นโรค ให้ตัดส่วนที่เป็นโรคต่ากว่ารอยแผล 2 – 3 นิ้ว เผาส่วนที่เป็นโรค
ทาสารป้องกันเคลือบรอยแผลที่ตัด
- ใช้สารป้องกันกาจัดโรค

ปลวก ( termites )
ลักษณะการทาลาย
ปลวกมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่กินเนื้อไม้ที่ตายแล้ว ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อต้นยาง
และชนิดกินเนื้อไม้สด ซึ่งจะกัดกินรากและภายในลาต้นจนเป็นโพรง ทาให้พุ่มใบยางมีสีเหลืองผิดปกติ ต้นยาง
เสียหายถึงตายได้
การป้องกันกาจัด
ใช้สารเคมีคลอเดนในอัตรา 125 – 175 กรัม ผสมน้า 20 ลิตร ราดรอบต้น
ยางที่ถูกปลวกทาลาย และต้นยางข้างเคียง ต้นละ 1 – 2 ลิตร

หนอนทราย ( grub of cockchafers )
ลักษณะการทาลาย
หนอนทรายเป็นตัวอ่อนของด้วงชนิดหนึ่ง รูปร่างเหมือนตัวซี ( C ) ขนาดลาตัว
ยาวประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร สีขาว หนอนทรายกัดกินรากยางจนรากไม่สามารถดูดหาอาหารเลี้ยงลาต้นได้
ทาให้พุ่มใบยางมีสีเหลืองผิดปกติ ต้นยางตายเป็นหย่อม ๆ พบมากในแปลงต้นกล้ายางที่ปลูกในดินทราย
การป้องกันกาจัด
ใช้วิธีเขตกรรมและวิธีกล โดยปลูกพืชล่อแมลง เช่น ตะไคร้ มันเทศ และข้าวโพด
รอบต้นกล้ายางที่ปลูกใหม่ แมลงจะออกมาทาลายพืชล่อ หลังจากนั้นให้ขุดพืชล่อ จับแมลงมาทาลาย หรือใช้
สารเคมี เอ็นโดซัลแฟน + บีพีเอ็มซี ( 4.5 % จี ) ในอัตราไร่ละ 5 กิโลกรัม โรยรอบ ๆ ข้างต้นยาง แล้วกลบ
ดิน หรือใช้คลอเดนในอัตรา 40 – 80 ซีซี ผสมน้า 20 ลิตร ราดรอบต้นยางที่ถูกหนอนทรายกัดกิน และต้น
ยางข้างเคียง ต้นละ 1 – 2 ลิตร

6. การกรีดยาง
การกรีดยางที่ดีและถูกต้อง ต้องคานึงถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่ พันธุ์ยาง
อายุต้นยาง ฤดูกาล การเปิดกรีด วิธีการกรีด ระบบกรีด วิธีการใช้สารเคมีเร่งน้ายาง และ ความชานาญของคน
กรีด การเลือกใช้ปัจจัย ที่สอดคล้องเหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิตยาง ให้สูงขึ้น ถนอมต้นยางให้สามาถกรีดได้
ยาวนานขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุนปลูกสร้างสวนยาง
โดยทั่วไปต้นยางเปิดกรีดได้เมื่ออายุ ประมาณ 7 ปครึ่ง และต้นยางในสวนนั้น ต้องมี
ขนาดเปิดกรีดได้มากกว่าร้อยละ 70 ของยางทั้งหมด สาหรับต้นติดตาที่ระดับ ความสูง 150 เซนติเมตร เส้น
รอบวงลาต้น ต้องไม่ต่ากว่า 50 เซนติเมตร
การกรีดยางต้องยึดหลักที่ว่า เมื่อกรีดแล้วต้องได้น้ายางมาก เปลือกเสียหายน้อยที่สุด
และสามารถกรีดได้นานประมาณ 25 – 30 ป
ขนาดของต้นยางที่เปิดกรีดได้
- การเปิดกรีดครั้งแรก
ต้นติดตา
1. ต้น ยางจะเปิดกรีดได้เมื่อวัดรอบต้นตรงบริเวณที่สูงจากพื้นดิน 150
เซนติเมตร ได้ 50 เซนติเมตร ขึ้นไป โดยไม่คานึงถึงอายุของต้นยาง และเปิดกรีด ณ จุดที่สูงจากพื้นดิน 150
เซนติเมตร
2. ในระยะ 3 ปแรก กรีดครึ่งต้น วันเว้นวัน โดยไม่มีการกรีดชดเชย และ
ควรหยุดกรีดเมื่อยางผลัดใบ
3. กรีดครึ่งต้น วันเว้นวัน ตลอดไป หลังจากกรีดไปแล้ว 3 ป และมีการ
กรีดชดเชย ถ้าวันกรีดน้อยกว่า 200 วัน / ป
4. กรีดจากซ้ายมาขวา โดยทามุมให้เอียง 30 – 35 องศา กับแนวระดับ
ต้นกล้า
1. ต้นยางจะเปิดกรีดได้เมื่อวัดรอบต้นตรงบริเวณที่สูงจากพื้นดิน 75 ซม.
ได้ 50 เซนติเมตรขึ้นไป โดยไม่คานึงถึงอายุของต้นยาง และเปิดกรีดที่จุดสูงจากพื้นดิน 75 เซนติเมตร
2. กรีดครึ่งต้น วันเว้นสองวัน สาหรับหน้าแรก
3. กรีดครึ่งต้น วันเว้นวัน สาหรับหน้าต่อไป โดยไม่ต้องกรีดชดเชย แต่ควร
หยุดกรีดเมื่อต้นยางผลัดใบ
4. กรีดจากซ้ายไปขวา โดยทามุมให้เอียง 30 – 35 องศา กับแนวระดับ

เวลาที่เหมาะสมในการกรีดยาง
ควรจะเริ่มกรีดยางตั้งแต่ตอนเช้า ประมาณ 06.00 – 08.00 น. เพราะจะทาให้
ปฏิบัติงานได้ส ะดวก เนื่ องจากมองเห็น ชัดเจนกว่ากลางคืน และผลผลิตที่ได้ใกล้ เคียงกับการกรีดในตอน
กลางคืน
ขนาดของงานกรีดยาง
คนกรีดยาง 1 คน จะสามารถกรีดยางในสวนยางที่ปลูกในพื้นที่ราบ ตามระบบครึ่ง
ลาต้นวันเว้นวัน ได้ประมาณ 400 – 450 ต้น / วัน
วิธีการกรีดยาง
ควรกรีดยางโดยใช้วิธีกระตุกข้อมือหรือการซอย พร้อมกับย่อตัวและสลับเท้าไปตาม
รอยกรีดของต้นยาง อย่ากรีดโดยวิธีใช้ท่อนแขนลากหรือกระชากเป็นอันขาด การกรีดโดยวิธีกระตุกข้อมือจะ
ทาให้กรีดได้เร็ว ควบคุมการกรีดง่าย กรีดเปลือกได้บาง แม้จะกรีดบาดเนื้อไม้ก็จะบาดเป็นแผลเล็ก ๆ เท่านั้น
ระบบการกรีดยาง
การกรีดยางสามารถแบ่งตามช่วงระยะเวลาการกรีด และการใช้สารเคมีเร่งน้ายางได้
4 ประเภท คือ
1. การกรีดในระยะ 3 ปแรก
2. การกรีดในระยะ 3 ปไปแล้ว
3. การกรีดเปลือกงอกใหม่
4. การใช้สารเคมีเร่งน้ายางกับเปลือกเดิม ของยางบางพันธุ์
7. การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง
ในช่วงระยะ 1 – 3 ป หลังปลูกยาง เจ้าของสวนไม่มีรายได้จากสวนยาง สามารถหา
รายได้เพิ่มด้วยการปลูกพืชแซมยาง และเมื่อต้นยางให้ผลผลิตแล้ว เจ้าของสวนยางสามารถปลูกพืชร่วมยาง
ควบคู่กับการทาสวนยางเพื่อเพิ่มรายได้
การปลูกพืชแซมยาง
พืชแซมยาง หมายถึง พืชที่ปลูกระหว่างแถวยางในขณะที่ต้นยางมีอายุไม่เกิน 3 ป
เพื่อเป็นการเสริมรายได้ในช่วง 3 ปแรก ซึ่งสามารถปลูกพืชล้มลุกและพืชอายุสั้นได้หลายชนิ ด โดยต้อง
พิจารณาถึงตลาด แรงงาน เงินทุน ขนาดพื้นที่ การคมนาคม และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
หลักในการพิจารณาปลูกพืชแซมยาง
- ควรปลูกพืชที่ตลาดมีความต้องการ และใช้แรงงานในครอบครัว
- ไม่ควรปลูกหลังจากต้นยางมีอายุ 3 ป
- ควรปลูกพืชล้มลุกอายุสั้นชนิดต่าง ๆ ในระบบหมุนเวียน
- ควรปลูกพืชแซมห่างจากแถวยางไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ไม่ควรปลูกพืชแซมยางในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า
- ถ้าต้องการปลูกพืชแซมยาง ควรปลูกยางโดยเว้นระยะระหว่างแถวยางไม่น้อยกว่า
7 เมตร
- การปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เป็นพืชแซมยาง เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเขียว พืชผัก
ชนิดต่าง ๆ เช่น ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู ผักกาดเขียว แตงกวา สับปะรด เป็นต้น ควรอยู่ใกล้แหล่งน้า และควร
ปลูกสลับกับพืชตระกูลถั่ว

- หญ้ารูซี่ ปลูกห่างแถวยางประมาณ 1.5 เมตร และไม่ควรปลูกหญ้าอาหารสัตว์
ชนิดอื่น เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยาง
- กล้วยและมะละกอ ปลูกแถวเดียวกึ่งกลางระหว่างแถวยาง ซึ่งสามารถปลูกพืชอายุ
สั้นในระบบผสมผสานได้อีกหลายชนิด เช่น ข้าวไร่ ถั่วลิสง เป็นต้น
- ไม่ควรปลูกมันสาปะหลัง อ้อย ละหุ่ง เป็นพื ชแซม เพราะจะมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของต้นยาง
- ปฏิบัติและบารุงรักษาพืชแซมยางต่าง ๆ ตามชนิดของพืชนั้น ๆ ตามปกติ
- ควรนาเศษซากของพืชแซมทิ้งไว้ในที่เดิม หรือนาไปคลุมโคนต้นยาง โดยให้ห่าง
จากโคนต้นยางเล็กน้อย
- หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชแซมยางแล้ว ให้ปลูกพืชตระกูลถั่วแทนทันที
การปลูกพืชร่วมยาง
พืชร่วมยาง หมายถึง พืชที่ปลูกควบคู่กับการปลูกยาง สามารถเจริญเติบโตร่วมกับ
ยางได้
หลักในการพิจารณาปลูกพืชร่วมยาง
- คานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกพืชร่วมยางแต่ละชนิด
- เกษตรกรควรคุ้นเคยกับการปฏิบัติดูแลรักษาพืชร่วมยางที่เลือกปลูก
- พืชร่วมยางที่ปลูกต้องไม่กระทบกระเทือนการปฏิบัติงานในสวนยาง หรือมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของต้นยาง จนทาให้ผลผลิตจากต้นยางลดลง
- ชนิดของพืชร่วมยางที่สาคัญ ได้แก่ ระกาหวาน สละ หวาย กระวาน หน้าวัว เป็นต้น
การเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง
- สัตว์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ แกะ โค สัตว์ปก และผึ้ง
- ควรปล่อยแกะและโคเข้าไปในสวนยาง เมื่อยางอายุ 1 ป และ 3 ปขึ้นไป
ตามลาดับ
4) ปฏิทินการเพาะปลูก
เกษตรกรในอาเภอวังเหนือ มีการปลูกยางพารา ดังนี้
ชื่อสินค้า

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ยางพารา

สัญลักษณ์

ช่วงฤดูปลูก
ปลูกสูงสุด
ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวสูงสุด
ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภออาเภอวังเหนือ, พ.ศ. 2565
5) ต้นทุนการผลิต
อาเภอวังเหนือ มีต้นทุนการผลิต ยางพารา โดยพื้นนอกเขตชลประทานมีต้นทุนการผลิต
เป็นเงิน 7,418.82 บาท

ภาพที่ 27 แสดงต้นทุนการผลิตยางพารา ป 2564 อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
(ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภออาเภอวังเหนือ, พ.ศ. 2565)
6) สถานการณ์การตลาด/วิถีการตลาด (สถานการณ์การตลาดของอาเภอ)
การผลิ ต ยางพาราของเกษตรกรอาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง เป็นการผลิ ตเพื่อสร้าง
รายได้ โดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วขายให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางลาปาง จากัด พ่อค้ารวบรวมในพื้นที่
(1) วิถีการตลาด (เป็นวิถีตลาดที่เกิดขึ้นในอาเภอ)
เกษตรกรทั่ว ไป นาไปขายให้กับ สหกรณ์กองทุนสวนยางล าปาง จากัด และ
พ่อค้าผู้รวบรวมในพื้นที่
7) เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่
อาเภอวังเหนือ มีเกษตรกรที่เป็นต้นแบบในพื้นที่ มีความรู้ ความชานาญ องค์ความรู้ใน
เทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่มีความโดดเด่น โดยมีเกษตรกรที่เป็นต้นแบบด้านยางพารา จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายเทียรไชย เชื้อเขียว
หมู่ 6 ตาบลวังเหนือ
2. นายนิพนธ์ นิลโชติ
หมู่ 6 ตาบลวังเหนือ
3. นางยุภา
ติดไชย
หมู่ 6 ตาบลวังเหนือ

