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ค ำน ำ 
 

คู่มือองค์ความรู้เรื่องเทคนิคการจัดการสวนยางพารา 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดเทคนิคการเลือกใช้
พันธุ์ยางพารา การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การ
ป้องกันก าจัดศัตรูยางพารา ได้แก่ วัชพืช โรค และแมลงอย่าง
ปลอดภัย การขยายพันธุ์ถั่วคลุมดิน เช่น ถั่วมูคูน่าแบบไม่
อาศัยเพศ การเปิดกรีดยางแบบสองหน้าเพ่ือลดอัตราการเกิด
อาการหน้ายางแห้ง และช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ในการเปิดกรีดน้ า
ยางพารา และการจัดการต้นทุนในการผลิตยางพารา เพ่ือการ
พัฒนาการผลิตยางพาราอย่างยั่งยืน ให้กับเกษตรกรสวน
ยางพาราในเขตพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม สกลนคร ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ และ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดการลดต้นทุนการผลิต 
และการเพ่ิมปริมาณผลผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ผศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ  
                                            1 กรกฎาคม 2559 
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ควำมต้องกำรน  ำ กำรควบคุมอัตรำกำรคำยน  ำ และกำรให้
น  ำยำงพำรำ 

 
ควำมต้องกำรน  ำของยำงพำรำ 

ยางพารามีความต้องการน้ าสูงในระยะที่มีใบเต็มทรง
พุ่ม คือ ในระหว่างปลายเดือนเมษายน - กลางเดือนมกราคม
ของทุกปี  ส่วนในฤดูแล้งจะมีปริมาณการใช้น้ าที่ ลดลง 
เนื่องจากยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่มีการทิ้งใบ อย่างไรก็ตาม
อัตราการคายน้ าของยางพารามีความต่างกันขึ้นกับสายพันธุ์  
โดยสายพันธุ์ที่นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
ยางพาราพันธุ์  RRIM600 และ RRIT251 ซึ่งยางพาราพันธุ์ 
RRIM600 ที่ปลูกในอ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงที่มีใบ
เต็มทรงพุ่ม มีการคายน้ าวันละประมาณ 40 ลิตร/ต้น  มีความ
ทนแล้ง และให้ผลผลิตที่ดี อย่างไรก็ตามการปลูกยางพาราใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสที่จะเกิดอาการขาดน้ าสูง 
โดยการขาดน้ านอกจากท าให้การเจริญเติบโตของต้นลดลง
แล้วยังอาจส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลงด้วย 
กำรควบคุมกำรสูญเสียน  ำของยำงพำรำ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
1. พันธุ์ พันธุ์ยางพาราที่ทนแล้งสามารถปิดปากใบ เพ่ือลดการ
คายน้ าเมื่อต้นยางพาราประสบกับภาวะแล้ง โดยพันธุ์ที่
แนะน า และนิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน 
คือ พันธุ์ RRIM600 และ RRIT251  
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2. การปลูกพืชคลุมดิน และพืชแซม พืชคลุมดินและพืชแซม
บางชนิดส่งเสริมให้ยางมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ซึ่งนอกจาก
ปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุที่ได้จากพืชคลุมดินแล้ว 
พืชเหล่านี้ยังช่วยชะลอการสูญเสียน้ าจากการระเหย และ
อินทรียวัตถุท่ีได้จะช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ าได้ดีขึ้น 
3. การกวาดใบยางพาราทีร่่วงไว้ระหว่างแถว จะช่วยลดอัตรา
การคายระเหยน้ าจากผิวดินได้ 
4. การหาวัสดุเหลือใช้ มาใส่ระหว่างแถว เช่น ขี้อ้อย ขี้เลื่อย 
นอกจากจะช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุ ช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ าได้ดี
ขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยชะลอการคายระเหยน้ าจากผิวดินอีก
ด้วย 
กำรให้น  ำกับกำรเจริญเติบโตของยำงและกำรให้ผลผลิตของ
ยำงพำรำ 
 ยางพาราในระยะก่อนเปิดกรีด พบว่า การให้น้ าจะ
ช่วยให้มีการเจริญเติบโตที่ดี และสามารถเปิดกรีดได้เร็วขึ้น
ประมาณ 1 ปี ส่วนยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว การให้น้ าในช่วง
ฤดูแล้งหลังจากใบร่วง ท าให้ยางพารามีการแตกใบใหม่ที่เร็ว
ขึ้น  ซึ่ งส่ งผลให้สามารถเปิดกรีดได้ เร็วกว่าฤดูกาลปกติ
ประมาณ 1 เดือน  

หลักการให้น้ าที่ เหมาะสม คือ การให้น้ า ในระดับ
ชดเชยเท่ากับปริมาณการคายน้ าที่ เสียไปของยางพารา 
อย่างไรก็ตามการให้น้ าท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น จึงควรมี
การประเมินความคุ้มค่าของระบบการจัดการที่เพ่ิมขึ้นด้วย 
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นอกจากนี้ในพ้ืนที่แห้งแล้งในบางพ้ืนที่ เช่น บุรีรัมย์  และ
ขอนแก่น การหาแหล่งน้ าเพ่ือให้แก่ยางพาราในช่วงฤดูแล้ง
ด าเนินการได้ยาก ท าให้การให้น้ าแก่ยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ประสบความส าเร็จในปัจจุบัน 

ส าหรับเทคนิคอ่ืนๆ ในการให้น้ า เพ่ือให้ทราบว่า
เพียงพอต่อความต้องการน้ าของพืชหรือไม่ เกษตรกรสามารถ
ใช้เครื่องวัดความชื้นในดิน (ภาพที่ 1) เป็นเครื่องช่วยในการ
ตัดสินใจว่าปริมาณการให้น้ าในแต่ละครั้งเพียงพอต่อความ
ต้องการของยางพารา ซึ่งช่วงค่าที่วัดได้อยู่ในช่วงน้ าในดินอยู่
ในระดับเป็นประโยชน์ต่อพืช โดยเกษตรกรต้องท าการติดตั้ง
เครื่องวัดแรงดึ งน้ า ในดิน  2 จุดต่อแปลงปลูกที่ มีความ
สม่ าเสมอกัน และแต่ละจุดท าการติดตั้งเครื่องวัดแรงดึงน้ าใน
ดิน 2 ระดับ คือ ระดับลึกจากพ้ืนดิน 25 ซม. และ 75 ซม. 
เกษตรกรจะพิจารณาการให้น้ าแก่พืชเมื่อเครื่องวัดแรงดึงน้ า
ในดินระดับลึกจากพ้ืนดิน 25 ซม. อ่านค่าได้ต่ ากว่า -40 เซนติ
บาร์ และหยุดให้น้ าเมื่อเครื่องวัดแรงดึงน้ าในดินระดับลึกจาก
พ้ืนดิน 75 ซม. มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งถือได้ว่าปริมาณน้ าในดิน
อยู่ในระดับที่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยเครื่องวัดความชื้นในดิน
นี้มีราคาประมาณ 900-1,000 บาท และได้รับความนิยมใช้ใน
สวนไม้ผลเชิงการค้า และปาล์มน้ ามัน ท าให้สามารถให้น้ าแก่
พืชได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของพืชและแม่นย ายิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 1  เครื่องวัดความชื้นในดิน โดยภาพทางขวามือผลิตใน
ประเทศไทยซึ่งเกษตรกรจะท าการให้น้ าเมื่อเข็ม
ของเครื่องชี้ เลยสีเหลือง โดยดินที่มีน้ าพอเพียง
เหมาะสมเข็มจะชี้ในช่วงสีฟ้าและสีเขียว 

  
ควำมแห้งแล้งกับปริมำณผลผลิต 
 การเกิดฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน อัตราการเจริญเติบโตจะ
ลดลง รวมถึงผลผลิตมีแนวโน้มที่ลดลงด้วย โดยพบว่าเมื่อต้น
ยางพาราประสบภาวะแล้งจ านวนยางแผ่น น้ ายางสด และ
ผลผลิตต่อพ้ืนที่ลดลง ส่วนเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง มีแนวโน้ม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=tensiometer&source=images&cd=&cad=rja&docid=tfpIWn-iyapKqM&tbnid=nguU_ILB6-li3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.soilmoisture.com/prod_details.asp?prod_id=1104&cat_id=14&ei=vsQdUdbrIYutiQfh5IHQAw&bvm=bv.42553238,d.bmk&psig=AFQjCNECTTSBBejlCSj2BfZwkvNB-4ydVw&ust=1360991786084080
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เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยางพาราไม่อยู่ในสภาวะที่พร้อมส าหรับ
การกรีดยาง เพราะในช่วงฝนทิ้ งช่วงในเดือนมิถุนายน -
กรกฎาคม เป็นช่วงที่ยางพาราเพ่ิงผลิใบใหม่ได้ไม่นานท าให้
อาหารสะสมภายในต้นมีไม่สูงมากนัก อาจส่งผลให้ยางพารา
ตอบสนองโดยเกิดอาการหน้ายางแห้งขึ้นได้ ซึ่งจุดนี้เกษตรกร
ควรพิจารณาถ้าปริมาณผลผลิตลดลงมากควรหยุดกรีด
ยางพาราเพื่อลดผลกระทบของภาวะแล้งจากฝนทิ้งช่วง 
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กำรใส่ปุ๋ย และกำรเลือกใช้พันธุ์ยำงพำรำ 
  

กำรใช้ปุ๋ยในสวนยำงพำรำ                                                                                                                     
ผลผลิตน้ ายาง 1 ตัน ท าให้ดินสูญเสียไนโตรเจน 20 

กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 5 กิโลกรัม โพแทสเซียม 25 กิโลกรัม 
รวมทั้งธาตุอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด หากไม่มีการใส่ปุ๋ยเพ่ือ
ชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียไปจากดินจะท าให้ดินขาดความ
สมดุลของธาตุอาหารประกอบกับการเกิดการชะล้ าง
พังทะลายของดิน และการสลายตัวของอินทรียวัตถุตาม
ธรรมชาติ ท าให้อินทรียวัตถุในดินลดลง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
ใส่ปุ๋ยทั้งในรูปของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ในการใส่ปุ๋ยเคมีให้
ได้ผลดีและเกิดประสิทธิภาพสูงนั้น เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยให้ถูก
สูตรและอัตราที่เหมาะสมหรือใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ปริมำณธำตุอำหำรหลักที่ยำงพำรำต้องกำร 
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ลักษณะและองค์ประกอบของดิน 
ควำมชื นในดิน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน้ าในดินมี

ความส าคัญมากต่อการเจริญเติบโตของยางพาราเพราะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการล าเลียงอาหารไปให้พืช ความสามารถใน
การอุ้มน้ าของดินจะต่างกันไปตามชนิดของดิน ดินที่ดีจะต้องมี
ความสามารถในการเก็บน้ าไว้เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้
นานที่สุดถ้ายางพาราขาดน้ าเป็นระยะเวลานานอาจท าให้ต้น
ยางแสดงอาการตายจากยอดได้ 

ปฏิกิริยำดิน  หรือความเป็นกรด -ด่างของดิน  มี
ความส าคัญ เนื่องจากสภาพของความเป็นกรด-ด่างของดิน
เกี่ยวข้องกับระดับธาตุอาหารในดินที่พืชจะน าไปใช้ประโยชน์
ได้ การบอกสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินจะบอกเป็นค่า 
pH ซึ่งมีค่าระหว่าง 1 ถึง 14 โดยมีสภาพความเป็นกลางของ
ดินจะอยู่ที่ 7.0 เมื่อค่าที่วัดได้ในดินต่ ากว่า 7.0 จะบอกสภาพ
ความเป็นกรด ถ้ามีค่าต่ ากว่า 7.0 มากเท่าใดความเป็นกรดก็
ยิ่งรุนแรงมากขึ้นดินที่เป็นกรดรุนแรงจะเป็นตัวบอกว่าดินมี
ระดับธาตุอาหารบางธาตุที่พืชน าไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างต่ า 
เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม รวมทั้งโพแทสเซียมด้วย ดินที่มีค่า 
pH สูงกว่า 7.0 จะบอกสภาพความเป็นด่างท านองเดียวกันยิ่ง
มีค่ามากขึ้นก็ยิ่งเป็นด่างมากขึ้นการที่ดินมี pH สูงกว่า 8.5 
มักจะมีแคลเซียมต่ า เนื่องจากดินจะมีธาตุโซเดียมอยู่มาก
เกินไปจนท าให้พืชเกิดอาการขาดแคลเซียม และแมกนีเซียม
ได้ ดินทั่วไปจะมีระดับแคลเซียม และแมกนีเซียมเพียงพอแต่
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ดินมีค่าต่ ากว่า 5.5 หรือสูงกว่า 8.5 พืชจะแสดงอาการขาด
แคลเซียม และแมกนีเซียมได้ พืชทั่วไปจะทนต่อ pH ของดิน
ในช่วง 3.8-8.0 

ปริมำณ อินทรียวัตถุในดิน  มีผลต่อสมบัติทาง
กายภาพของดิน เช่น ท าให้ดินจับตัวเป็นก้อนเพ่ิมช่องว่างใน
ดินให้มากขึ้น ลดการแน่นทึบจากการกระแทกของเม็ดดินท า
ให้ลดปริมาณไหลบ่าหน้าดินของน้ า ลดการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิดินอย่างฉับพลัน และท าให้ลดการระเหยของน้ าจาก
หน้ าดินนอกจากนี้ อินทรียวัตถุยั งเป็ นตั วกลางในการ
ปรับเปลี่ยนสมดุลของธาตุอาหารพืชในดินช่วยต้านทานการ
เปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของดิน ท าให้ปฏิกิริยาดินค่อยเป็นค่อย
ไปและเป็นธาตุอาหารพืชโดยตรงเมื่ออินทรียวัตถุสลายตัวจะ
ปลดปล่อยไนโตรเจนจากสารประกอบอินทรียไนโตรเจนให้
เป็นอนินทรียไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและยังช่วยเร่ง
ปฏิกิริยาเคมีดินท าให้ธาตุอาหารบางชนิดละลายออกมาได้
มากขึ้น ช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชได้มากข้ึน และช่วยต้านทาน
ความเค็มหรือสารพิษบางชนิดในดิน นอกจากนี้อินทรียวัตถุยัง
มีผลต่อสมบัติทางชีวภาพของดินเป็นแหล่งอาหารและ
พลังงานของจุลินทรีย์ดินเป็นอาหารของสัตว์ในดินชนิดอ่ืนๆ 
และเกิดสมดุลทางธาตุอาหารกับสิ่งมีชีวิตในดินเนื่องจาก
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินสลายตัวและเปลี่ยนแปลงสูญหายไป
อย่างช้าๆ หากเกิดการเซาะกร่อนของผิวดิน และการไหลบ่า
พัดพาหน้าดิน เมื่ออินทรียวัตถุสูญหายไปจากดินแล้วการที่จะ
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เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้สูงเท่าเดิมนั้นกระท าได้ยากต้องใช้
เวลานานและสิ้นเปลืองมากดังนั้นทางท่ีดีที่สุด คือ การป้องกัน
อย่าให้มีการเซาะกร่อนของดินเกิดขึ้นหรืออย่าปล่อยให้ดินว่าง
เปล่าโดยไม่มีพืชคลุมดินการที่ดินมีพืชคลุมดินอยู่จะเป็นการ
ป้องกันไม่ให้อินทรียวัตถุในดินสูญเสียไปอย่างรวดเร็วระบบ
การจัดการดินเป็นการเพ่ิมเศษซากพืชให้กลับคืนสู่ดินเท่าที่จะ
เป็ น ไป ได้หรือการใช้ปุ๋ ย อินทรีย์ ชนิ ดต่ างๆ  กับดินที่ มี
อินทรียวัตถุต่ าจะเป็นหนทางหนึ่งในการรักษาระดับของ
อินทรียวัตถุให้คงอยู่และจะช่วยป้องกันการขาดจุลธาตุต่างๆ 
ในดินได้เป็นอย่างดีเพราะอินทรียวัตถุต่างๆ เป็นแหล่งของจุล
ธาตุอย่างมากโดยทั่วไปดินปลูกยางพารามีปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินต่ าวิธีการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินปลูกยางที่เหมาะสมที่สุด
คือการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วระหว่างแถวยางหรือการใส่
ปุ๋ยอินทรีย ์

ธำตุอำหำรพืช ธาตุอาหารที่ยางพาราต้องการใน
ปริมาณมาก เรียกว่า ธาตุอาหารหลัก  ได้แก่ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากปุ๋ยเคมีและ
ธาตุอาหารที่ต้องการมากรองลงมา เรียกว่า ธาตุอาหารรอง 
ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน ส่วนธาตุอาหารที่
ต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ เรียกว่า จุลธาตุหรือธาตุ
อาหารเสริม ได้แก่ แมงกานีส สังกะสี เหล็ก ทองแดง โบรอน
และโมลิบดินัม ซึ่งได้จากปุ๋ยอินทรีย์ถ้าหากมีปริมาณธาตุ
อาหารไม่เพียงพอพืชจะแสดงอาการขาดแต่ถ้ามีปริมาณธาตุ
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อาหารมากเกินไปพืชจะแสดงอาการเป็นพิษ ดังนั้นจึงต้องใส่
ปุ๋ยที่ ให้ธาตุอาหารในระดับที่สมดุลกับความต้องการของ
ยางพารา ปัจจุบันจุลธาตุมีบทบาทมากข้ึนเนื่องจากพันธุ์ยางที่
ให้ผลผลิตสูงขึ้นต้องใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักมากข้ึน ดังนั้นจุล
ธาตุย่อมถูกน าไปใช้ตามสัดส่วนความต้องการของยางพารา
และเมื่อไม่มีการชดเชยในส่วนที่สูญเสียไป เช่น จากปุ๋ยเคมีที่
ไม่มีจุลธาตุหรือมีน้อยย่อมท าให้ปริมาณของจุลธาตุของต้นยาง
อยู่ในระดับต่ ากว่าความต้องการประกอบกับดินมีอินทรียวัตถุ
ต่ ามีโอกาสขาดจุลธาตุได้หลายธาตุเนื่องจากอินทรียวัตถุเป็น
แหล่งส าคัญของจุลธาตุในดินดินที่มีการชะละลายและ/หรือ
กร่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้มีการสูญเสียธาตุอาหาร
ต่างๆ ไปกับน้ าก็เป็นสาเหตุให้ความสมบูรณ์ของดินโดยรวม
ลดลงและความเป็นประโยชน์ของจุลธาตุส่วนมากต่ าจึงมักพบ
ต้นยางแสดงอาการขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ปลูกยาง
ใหม ่
1. หน้ำที่และควำมส ำคัญของธำตุอำหำรพืช 
1.1 ไนโตรเจน (N) ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของ
กรดอะมิโนโปรตีนคลอโรฟิลล์และเอ็นไซม์บางชนิด ท าให้พืชมี
สีเขียว และแข็งแรง ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่ส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของต้นยางและผลผลิตยาง การปลูกพืชคลุมดิน
ตระกูลถั่วในระหว่างแถวยางจะมีผลต่อการรักษาระดับธาตุ
อาหารโดยเฉพาะระดับธาตุไนโตรเจนในดิน  พืชคลุมดิน
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ตระกูลถั่วสามารถสลายตัวให้ธาตุไนโตรเจนแก่ดินปีละ 89-
133 กิโลกรัมต่อไร่  
1.2 ฟอสฟอรัส (P) มีความส าคัญต่อการแบ่งเซลล์ และการ
สร้างเซลล์ในพืช ช่วยในการเจริญเติบโตของราก  จ าเป็น
ส าหรับการออกดอกติดเมล็ด และการพัฒนาของเมล็ดหรือผล
เป็นส่วนประกอบส าคัญของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ดังนั้นใน
อินทรียวัตถุจึงมีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบอยู่ในรูปของ
สารอินทรีย์ต่างๆ ส่วนฟอสฟอรัสในดินนั้น ส่วนใหญ่จะได้มา
จากแร่หินฟอสเฟตซึ่งมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบด้วย
โดยทั่วไปในดินกรดที่มีธาตุเหล็กและอลูมินัมสูงธาตุฟอสฟอรัส
จะถูกตรึงในรูปของเหล็กฟอสเฟตและอลูมินัมฟอสเฟตซึ่งพืช
ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นในดินปลูกยางพาราจึงมี
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินต่ าแต่มักไม่ค่อย
พบอาการขาดธาตุฟอสฟอรัสแม้ว่าผลวิเคราะห์ใบพบว่ามี
ฟอสฟอรัสอยู่ในระดับต่ าก็ตาม 
1.3 โพแทสเซียม (K) เป็นองค์ประกอบส าคัญของเอ็นไซม์ที่
ช่วยในการสังเคราะห์ และการสร้างโปรตีน แป้ง ช่วยล าเลียง
แป้ง และน้ าตาล ควบคุม และรักษาความเป็นกรด -ด่าง
ควบคุมการเปิด-ปิดของปากใบ ช่วยให้ทุกส่วนของต้นพืชและ
ระบบ รากแข็ งแรงท นต่ อ โรคและแมลง  ดั งนั้ น  ธาตุ
โพแทสเซียม จึงช่วยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต
โดยทั่วไปโพแทสเซียมมักจะมีเพียงพอในดินที่มีปริมาณดิน
เหนียวสูงแต่จะพบการขาดธาตุโพแทสเซียมในดินทรายดังนั้น
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เนื้อดินจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่ควบคุมความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมในดินในระยะที่ยางให้ผลผลิตต้นยางมีความ
ต้องการปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูงดินที่มีโพแทสเซียม
สูงเมื่อเพ่ิมปุ๋ยไนโตรเจนจะท าให้การดูดธาตุฟอสฟอรัสสูงท า
ให้ผลผลิตยางสูงขึ้นด้วยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพียงอย่างเดียว
โดยไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมจะท าให้การเจริญเติบโตของต้นยาง
และผลผลิตยางลดลงหรืออีกทางหนึ่งการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม
เพี ยงอย่ างเดี ยว โดย ไม่ ใส่ ปุ๋ ย ไน โตร เจนจะท า ให้ การ
เจริญเติบโตของต้นยางดีขึ้นแต่จะไม่มีผลท าให้ผลผลิตยาง
เพ่ิมขึ้นอย่างไรก็ตามการเพ่ิมปุ๋ยโพแทสเซียมที่มีมากเกินไปจะ
ท าให้ปริมาณธาตุแมกนีเซียมและแคลเซียมในยางลดลง ดังนั้น
ในการใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นยางจ าเป็นต้องค านึงถึงความสมดุลของ
ธาตุอาหาร 
2. อำกำรขำดธำตุอำหำรพืช 
2.1 อำกำรขำดธำตุไนโตรเจน คือ ขนาดของใบเล็กกว่าปกติ
จ านวนใบน้อยขนาดล าต้นเล็กแคระแกรนสีผิวของเปลือก
กร้านและแข็งกว่าต้นที่ปกติ โดยทั่วไปต้นยางที่ขาดไนโตรเจน
จะแสดงที่ใบแก่สีของใบจะมีสีเขียวแกมเหลืองในกรณีท่ีรุนแรง
ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและร่วงอาการที่เกิดกับต้นยางเล็กที่
ยังไม่แตกกิ่งจะเป็นกับใบแก่ฉัตรชั้นล่างจะเป็นสีเหลืองหาก
เป็นรุนแรงอาการจะปรากฏให้เห็นกับใบยางฉัตรแรกของต้น
ยางส าหรับต้นยางแก่อาการขาดธาตุไนโตรเจนมีผลท าให้ต้น
ยางชะงักการเจริญเติบโตโดยเฉพาะทรงพุ่มใบจะเล็กลงขนาด
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ของใบเล็กกว่าปกติอาการใบซีดเหลืองนี้ส่วนใหญ่จะพบในใบ
ที่ถูกแสงแดด 
2.2 อำกำรขำดธำตุฟอสฟอรัส คือ ใต้ท้องใบเป็นสีบรอนซ์
และสีม่วงปรากฏให้เห็นก่อนหลังใบมีสีเหลืองน้ าตาลหลังจาก
นั้นยอดใบจะแห้งลงมาเป็นสีน้ าตาลแดงลุกลามลงมาจากส่วน
ปลายส่วนที่เป็นสีน้ าตาลนั้นจะหดตัวม้วนขึ้นในต้นยางที่ยังไม่
แตกก่ิงอาการขาดธาตุฟอสฟอรัสจะปรากฏให้เห็นกับใบที่อายุ
ยังน้อยจากฉัตรชั้นกลางล าต้นขึ้นไปถึงฉัตรชั้นบนอาการที่ขาด
ธาตุฟอสฟอรัสอย่างรุนแรงใบของฉัตรแรกที่อ่อนแอจะมีสี
เหลืองบรอนซ์ส่วนของปลายใบแห้งม้วนขึ้นและใบจะร่วงไปใน
ที่สุดอาการขาดธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นกับยางที่แตกกิ่งแล้วจะ
ปรากฏให้เห็นกับใบแก่ในฉัตรชั้นล่างของกิ่งที่อ่อนแอที่อยู่ใน
ร่มคือใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีบรอนซ์ส่วนปลายและ
ยอดของใบจะแห้งกลายเป็นสีน้ าตาลแดงหดและม้วนขึ้นและ
ผลัดใบก่อนฤดูผลัดใบอาการเช่นนี้อาจท าให้สับสนได้การ
วินิจฉัยเพ่ือยืนยันการขาดฟอสฟอรัสจ าเป็นต้องวิเคราะห์ใบ
ยางในห้องปฏิบัติการเท่านั้น 
2.3 อำกำรขำดธำตุโพแทสเซียม ใบจะเหลืองซีดทั่วทั้งใบโดย
จะเริ่มจากยอดและขอบใบเข้ามา ต้นยางที่ยังไม่แตกก่ิงอาการ
ที่เกิดขึ้นมักปรากฏกับใบฉัตรชั้นล่างหรือฉัตรที่แก่กว่าหาก
ขาดโพแทสเซียมอย่างรุนแรงอาการจะแสดงถึงฉัตรกลางล า
ต้นหรือทั้ งหมดขนาดของใบจะเล็กกว่าใบที่ปกติใบที่ถูก
แสงแดดสีจะเหลืองซีดทั่วทุกใบฉัตรหากขาดรุนแรงจะเห็นสี
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เหลืองซีดทั่วทั้งต้นอาการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดในปลายฤดูก่อน
เข้าฤดูผลัดใบ 1-2 เดือน ส่วนในฤดูฝนจะไม่ค่อยพบบ่อยนัก 
กำรจัดกำรธำตุอำหำรพืช 
1. กำรวิเครำะห์ดิน เป็นการตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินโดยวัดสิ่งที่ต้องการทราบจากดินโดยตรง ดังนี้ 
1.1 การเก็บตัวอย่างดิน ท าได้ตลอดปีในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
คือ เวลาก่อนปลูกพืชหรือก่อนใส่ปุ๋ยเพ่ือหลีกเลี่ยงผลตกค้าง
ของปุ๋ย ซึ่งจะท าให้ผลการวิเคราะห์ดินคลาดเคลื่อนได้และ
ควรเก็บในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะเพราะจะท าให้
สะดวกในการเก็บตัวอย่างความชื้นในดินที่เหมาะสมแก่การ
เก็บตัวอย่างดินอาจสังเกตได้ง่ายๆ คือเมื่อบีบดินให้แน่นแล้ว
แบมือออกดินจะยังจับเป็นก้อนแต่เมื่อใช้มือบีบอีกทีดินก็จะ
แตกร่วนโดยง่ายเนื่องจากระดับธาตุอาหารในดินที่วิเคราะห์ได้
โดยวิธีทางเคมีนั้นมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักดังนั้นการ
เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์ในการใช้ปุ๋ยอาจจะท า
เพียง 2-3 ปีต่อครั้ง 
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดิน มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของดินและวัตถุประสงค์ในการเก็บตัวอย่าง คือ 1) 
สว่านเจาะดิน  เหมาะส าหรับดินแข็งและดินที่มีความชื้น
พอเหมาะ 2) หลอดเจาะดิน เหมาะส าหรับดินที่ไม่มีกรวดหิน
เจือปนและดินที่มีลักษณะเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนมี
ความชื้นพอเหมาะจนถึงดินที่เปียก 3) กระบอกเจาะ เป็น
เครื่องมือที่เหมาะส าหรับการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์
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สมบัติทางกายภาพของดิน 4) พลั่วเสียม เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บตัวอย่างดินโดยทั่วไปแม้ว่าดินนั้นมีกรวดหินเจือปน 
1.3 วิธีการเก็บตัวอย่างดินรวม โดยสุ่มเลือกหลุมที่เจาะโดย
ทิศทางของการสุ่มเลือกจุดเก็บจะต้องซิกแซ็กและแยกเก็บใน
พ้ืนที่ดินที่มีลักษณะดินต่างกัน และมีสภาพพ้ืนที่ต่างกันความ
ลึกของดินที่เก็บขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ดิน
และชนิดของพืชที่ปลูกควรจะมีความลึกของดินที่พืชหยั่งราก
ลงไปโดยทั่วไปส าหรับดินที่ใช้ปลูกพืชไร่ที่มีระบบรากตื้นมักจะ
เจาะลึกจากผิวดิน 0-15 เซนติเมตร ส าหรับยางพาราบริเวณ 
รากที่ระดับความลึกจากผิวดิน 0-30 เซนติเมตร โดยรากดูด
อาหารส่วนใหญ่ จะอยู่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตรควร
เก็บตัวอย่างดินจากหลุมให้มากพอที่จะเป็นตัวแทนของพ้ืน
ที่ดินนั้น  โดยทั่ วๆ  ไปการเก็บตัวอย่างดินควรแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็นแปลงย่อยที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งลักษณะของพ้ืนที่
และการใช้ที่ดินและลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของดินที่
แตกต่างกันรวมทั้งไม่เก็บดินบริเวณที่มีปุ๋ยหมักมูลสัตว์หรือ
จากบริเวณที่อยู่อาศัยให้แบ่งเป็นแปลงย่อยขนาดพ้ืนที่ 10-20 
ไร่ เจาะเก็บประมาณ  10-20 หลุมต่อตัวอย่างดินรวม  1 
ตัวอย่างอย่างไรก็ตามการเพ่ิมจ านวนหลุมเจาะมากขึ้นจะยิ่ง
ลดความแปรปรวนของตัวอย่างดินรวมดินที่เก็บแต่ละหลุม
ควรมีประมาณเท่าๆกันและเก็บในถุงพลาสติกที่สะอาดไม่มี
ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีใดๆ หลังจากเก็บครบแล้วควรคลุกเคล้าให้
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เข้ากันเพ่ือจะได้เป็นตัวแทนของพ้ืนที่นั้นๆ แล้วน าตัวอย่างดิน
ผึ่งลมให้แห้ง พร้อมที่จะส่งตัวอย่างดินวิเคราะห์ปริมาณธาตุ 
อาหารต่อไป 
2. กำรจัดกำรดิน ดินที่สามารถใช้ปลูกยางพาราควรมี pH 
ระหว่าง 4.0-6.5 แต่ pH ของดินที่เหมาะสมเป็น 5.5 ดินปลูก
ยางส่วนใหญ่จึงมักมีปริมาณฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียม
และแมกนีเซียมในดินต่ าส่วนจุลธาตุ เช่น เหล็ก แมงกานีส 
สังกะสี ทองแดง และโบรอน จะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ดีส่วน
โมลิบดินัมละลายได้ดีในสภาพดินที่เป็นกรดเล็กน้อย 
2.1 ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด ดินปลูกยางที่มี pH ต่ ากว่า 
4.0 ควรใส่วัสดุปูนเพ่ือปรับปรุงดินให้มี pH เหมาะสมเพ่ือเพ่ิม
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในดินและประสิทธิภาพ
ของปุ๋ยที่ใส่ลดความเป็นพิษของอะลูมินัมเหล็กแมงกานีสและ
ลดการตรึงฟอสฟอรัสแต่ไม่จ าเป็นต้องปรับ pH ให้สูงเท่า 5.5 
ควรใช้วัสดุปูนเช่นปูนโดโลไมท์ ปูนมาร์ลหรือหินปูนบด การใส่
ปูนโดโลไมท์ยังเป็นการเพ่ิมธาตุแมกนีเซียมในดินด้วยแต่
ประสิทธิภาพต่ ากว่าหินปูนบดการใส่ปูนกับต้นยางควรแบ่งใส่ 
2-3 ครั้งโดยหว่านบางๆ  ห่างจากโคนต้นบริเวณทรงพุ่ม
ในขณะที่ดินมีความชื้นหรืออาจใช้หินฟอสเฟตเป็นวัสดุในการ
ปรับสภาพดินที่เป็นกรด 
2.2 ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง ดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างเกิดจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินที่มีปฏิกิริยาเป็นด่างเช่นหินปูนหินมาร์ลหิน
อ่อนหินบะซอลท์และหินแอนดีไซท์เช่นชุดดินตาคลีหรือชุดดิน
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ลพบุรีมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว หากใช้ปลูกยางพาราจะมีปัญหา
มากเพราะดินชนิดนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลางที่มีฝนตกไม่
มากและค่อนข้างแห้งแล้งท าให้ความชื้นในดินมีน้อยดินมักหด
ตัวแตกระแหงกว้างและลึกในช่วงแล้งท าให้รากยางฉีกขาดเชื้อ
โรคเข้าท าลายได้ง่ายขาดความชื้นและจุลธาตุบางชนิดได้ง่าย
เช่นเหล็กสังกะสีทองแดงจะแสดงอาการขาดรุนแรงในช่วงแล้ง
มีพืชขาดน้ าอาการเกิดที่ยอดอ่อนใบมีสีเหลืองซีดท าให้ต้นยาง
ไม่ต้านทานโรคทางใบเช่นราแป้งใบจุดนูนใบจุดก้างปลาการ
ปรับปรุงความเป็นด่างของดินที่มี pH 7.0-7.5 อาจแก้ไขได้
โดยใช้หลายวิธีร่วมกันเช่นการรักษาความชื้นของดินการใส่ปุ๋ย
ที่มีผลตกค้างเป็นกรดเช่นปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตที่มีก ามะถัน
แต่จะมีผลในการลด pH อย่างช้าๆ ในระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ยอย่าง
ต่อเนื่องหรือใส่ก ามะถันผงซึ่งก ามะถันจะถูกเปลี่ยนเป็นกรด
ก ามะถันอย่างช้าๆ โดยจุลินทรีย์ดินบางชนิดท าให้ pH ของดิน
ลดลงได้นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างสม่ าเสมอจะเพ่ิมกรด
อินทรีย์ท าให้ดินเก็บกักความชื้นได้มากข้ึนหรืออาจจ าเป็นต้อง
ให้ปุ๋ ยจุลธาตุทางใบในรูปของสารคี เลตอาจเป็นคี เลต
สังเคราะห์ หรือผลิตจากสารคีเลตธรรมชาติ เช่น กรดอะมิโน
กรดฮิวมิกและกรดฟูลริกส าหรับการใส่วัสดุเหลือใช้อินทรีย์ที่
เป็นกรดส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิต
ผงชูรสเปลือกสับประรดเป็นต้นการใช้วัสดุเหลือใช้เหล่านี้ต้อง
ระวังถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นระยะยาวหากการใช้อัตราไม่
เหมาะสมซึ่งทุกวิธีการที่ต้องใช้ในการปรับปรุงเพ่ือแก้ไขดิน
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ด่างอาจต้องเลือกใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
และต้นทุนการผลิตแต่ส าหรับดินด่างที่มี pH > 7.5 และเป็น
ดินเนื้อปูน อาจไม่สามารถแก้ไขเพ่ือปลูกยางพาราได้จึงควร
เลือกพืชปลูกท่ีมีความทนทานสภาพต่างๆ ได้ดีเช่นไม้สักอ้อย 
แหล่งของธำตุอำหำรพืช 
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในสวนยางมีทั้งในรูปของปุ๋ยเชิงเดี่ยวปุ๋ยที่
ให้ธาตุอาหารเดียวหรือ 2 ธาตุอาจใส่เป็นปุ๋ยเดี่ยวหรือปุ๋ยผสม
ก็ได ้
ปุ๋ยเชิงผสม หมายถึง ปุ๋ยเคมีท่ีได้จากการผสมปุ๋ยเคมีชนิดหรือ
ประเภทต่างๆ  เข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้ธาตุอาหารตามต้องการ
โดยปุ๋ยเคมีนั้นจะต้องมีธาตุอาหารหลัก 2 ธาตุขึ้นไปการผสม
จะเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่เป็นเนื้อเดียวกันก็ได้ตามกรรมวิธี
การผลิตและการผสมปุ๋ยค าแนะน าปุ๋ยทั่วไป  
สูตรและอัตรำปุ๋ย ( ก.ก. / ไร่ / ปี ) ที่แนะน ำใช้กับต้นยำง 

 
กำรผสมปุ๋ยใช้เองตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 
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ปุ๋ยรองก้นหลุม เป็นปุ๋ยที่เร่งให้รากงอกและแผ่ขยายเร็วขึ้นท า
ให้ต้นยางตั้งตัวได้ดีในระยะแรกมีอัตราการรอดตายสูงปุ๋ยรอง
ก้นหลุมที่ใช้กับยางพาราคือปุ๋ยหินฟอสเฟตวิธีใส่ปุ๋ยรองก้น
หลุมโดยขุดดินแยกเป็น 2 ส่วนคือดินชั้นบนและดินชั้นล่างใช้
ดินบนกลบลงในหลุมก่อนส่วนดินล่างใช้คลุกกับปุ๋ยหิน
ฟอสเฟต 170-200 กรัมต่อต้นแล้วกลบดินล่างที่คลุกปุ๋ยลงไป
ให้เต็มหลุมและควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 3-5 กิโลกรัมต่อต้นรองก้น
หลุมร่วมกับปุ๋ยหินฟอสเฟตปุ๋ยบ ารุงต้นยางสูตรปุ๋ยและอัตรา
ปุ๋ยที่เหมาะสมใช้กับ 
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ต้นยางตั้งแต่หลังปลูกจนถึงหลังเปิดกรีดมีจ านวน 4 
สูตรแนะน าตามพ้ืนที่ปลูกชนิดของดินและอายุของต้นยาง
นอกจากนี้ในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
2-3 กิโลกรัมต่อต้นร่วมกับปุ๋ยเคมีวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้คลุก
กับดินก่อนใส่ปุ๋ยเคมี 15-20 วันเพ่ือปรับสภาพดินหรืออาจใส่
พร้อมกับปุ๋ยเคมีในหลุมเดียวกัน 
ค ำแนะน ำปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน  

การดูดใช้ธาตุอาหารพืชอย่างมีประสิทธิภาพการดูด
ใช้ธาตุอาหารพืชขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านดินปัจจัยด้านพืชและ
ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศในที่นี้จะกล่าวถึงการจัดการดิน
เพ่ือให้ยางพาราดูดใช้ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ต้องจัดการดินให้มีความเหมาะสมทั้งสมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางเคมีและสมบัติทางชีวภาพพร้อมๆ กันพืชจึงจะดูด
ธาตุอาหารได้ดี 

ความสามารถของรากพืชในการดูดธาตุอาหาร 
นอกจากธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปสารละลายจะไหลมากับน้ า
และการแพร่มาสู่รากแล้วรากพืชมีกลไกในการแผ่กระจาย
ออกไปหาธาตุอาหารได้ โดยจะแผ่ไปสู่จุดที่มีธาตุอาหารสูงๆ 
เช่น รากจะชอนไชไปสัมผัสกับธาตุอาหารที่ถูกดูดซับอยู่ที่ผิว
อนุภาคดินหรือละลายอยู่ในดินหรือบริเวณที่มีการใส่ปุ๋ยฉะนั้น
ในการจัดการดินเพ่ือให้พืชดูดธาตุอาหารได้มากขึ้นต้องท าให้
ดินโปร่งร่วนซุยลึกมากพอที่จะท าให้รากชอนไชไปได้ง่ายและมี
ปริมาณรากมากรวมทั้งควรให้น้ าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มีน้ าใน
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ดินเพียงพอที่จะละลายธาตุอาหารได้ นอกจากนี้ควรจัดการ
ดินให้มีการถ่ายเทอากาศดีและมีก๊าซออกซิเจนในดินพอเพียง
จะช่วยให้รากพืชดูดใช้ธาตุอาหารได้ดีอุณหภูมิดินก็มีส่วนใน
การดูดใช้ธาตุอาหารของพืชเช่นกันถ้าอุณหภูมิดินต่ าเกินไป
การดูดใช้ธาตุอาหารจะเกิดขึ้นน้อยแม้ว่าจะมีธาตุอาหารอยู่
มากในดินก็ตามในการจัดการดินเพ่ือลดปัญหาในส่วนนี้ต้อง
ท าให้ดินโปร่งมีช่องขนาดใหญ่ปริมาณมากหรือมีการคลุมดิน
ด้วยวัสดุต่างๆ เช่น เศษพืชหรือแผ่นพลาสติกเพ่ือควบคุม
อุณหภูมิดินไม่ให้ต่ าเกินไป 
2. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยที่ได้หรือท ามาจากวัสดุอินทรีย์ซึ่งผลิตด้วย
กรรมวิธีท าให้ชื้นสับหมักบดร่อนสกัดหรือด้วยวิธีการอ่ืนและ
วัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี
และปุ๋ยชีวภาพหรือหมายความอย่างหนึ่งว่าเป็นปุ๋ยที่ได้มาจาก
วัสดุอินทรีย์ที่มีการย่อยสลายสมบูรณ์แล้วอยู่ในรูปของอินทรีย
สารปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารหลายธาตุแต่ทุกธาตุมีปริมาณธาตุ
อาหารต่ าและความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์
ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ดินจึงเป็นการ
ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆ 
2.1 ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ ได้จากการน าเศษวัสดุ
อินทรีย์ชนิดต่างๆ ในไร่นาเช่นเศษพืชตลอดจนเศษขยะมูล
ฝอยตามบ้านเรือนมาหมักให้ย่อยสลายโดยกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ 
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มูลสัตว์ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งขับถ่ายของสัตว์
ต่างได้แก่ มูลไก่ มูลสุกร มูลโค มูลค้างคาวไม่ควรน ามูลสัตว์ไป
ใช้กับพืชโดยตรงควรผ่านการหมักก่อนน าไปใช้หรืออาจใช้ใน
ลักษณะเป็นปุ๋ยคอกโดยน าเศษพืชต่างๆ ในคอกสัตว์เพ่ือผสม
กับมูลสัตว์ที่ปล่อยมาในคอกเป็นวิธีการท าปุ๋ยที่ง่ายกว่าปุ๋ย
หมักแต่คุณภาพด้อยกว่า 

ปุ๋ ย อินทรีย์ชนิ ดน  ำ  คื อปุ๋ ย อินทรีย์ ชนิ ดที่ เป็ น
สารละลายที่เกิดจากการย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์หรือ
มูลสัตว์หมักรวมกับกากน้ าตาล ภายใต้กระบวนการหมักใน
สภาพไร้อากาศกากน้ าตาลจะท าให้น้ าจากเซลล์พืชหรือสัตว์ 
และจุลินทรีย์ในธรรมชาติหรือที่ติดมากับวัสดุอินทรีย์ที่น ามา
หมักจะเจริญเติบโตโดยใช้กากน้ าตาลและสารประกอบ
อินทรีย์จากวัสดุอินทรีย์เหล่านี้เป็นแหล่งอาหารและพลังงาน
จุลินทรีย์แต่ละชนิดจะท าการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ให้มี
โมเลกุลเล็กลงตามล าดับซึ่ งจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่พบเป็น
จุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียและยีสต์ชนิดต่างๆ 
2.2 ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ต่อสมบัติของดิน ปุ๋ยอินทรีย์มี
ผลต่อสมบัติทางกายภาพของดินช่วยในการปรับปรุงโครงสร้าง
ของดินให้ดีขึ้นการระบายอากาศของดินเพ่ิมมากขึ้นท าให้
ระบบรากของพืชสามารถดูดธาตุอาหารได้มากขึ้นเพ่ิม
ความสามารถในการอุ้มน้ าของดินและมีผลต่อสมบัติทางเคมี
ของดินในแง่การเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรงถึงแม้ว่าจะไม่
มากเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีแต่จะค่อยๆ ปลดปล่อยให้เป็น
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ประโยชน์แก่พืชในระยะยาวซึ่งจะมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุ
อาหารรองและธาตุอาหารเสริมเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์เป็นวัสดุที่
มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกค่อนข้างสูงจึงจะมี
ส่วนช่วยให้ปุ๋ยเคมีที่อยู่ในรูปของประจุบวกบางชนิดถูกดูดซึม
ไม่สูญเสียไปและพืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีและยังช่วยลดความเป็นพิษของ
อะลูมินัมและแมงกานีสในดินกรดได้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์
อีกประการหนึ่งคือเพ่ิมความต้านทานการเปลี่ยนแปลง pH 
ของดิน ท าให้การเปลี่ยนแปลง pH ของดินไม่รวดเร็วจนเป็น
อันตรายต่อพืชนอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์มีผลต่อสมบัติทางชีวภาพ
ของดินท าให้เพ่ิมปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินพบว่า
การใส่ปุ๋ยหมักท าให้ปริมาณแบคทีเรียเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งจะมีผลช่วยยับยั้งการเจริญและความสามารถในการ
ก่อให้เกิดโรคพืชโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้รากพืชดังนั้นจึงมัก
มีรายงานว่าการใส่ปุ๋ยหมักในดินมีผลช่วยลดปริมาณเชื้อโรค
พืชบางชนิดในดินและท าให้พืชเกิดโรคน้อยลง 
2.3 ประสิทธิภำพของกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์
โดยเฉพาะปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักจ าเป็นต้องกลบลึกประมาณ 5-
10 เซนติเมตรเช่นเดียวกับปุ๋ยเคมีจึงจะท าให้ประสิทธิภาพการ
ใช้ปุ๋ยสูงเนื่องจากการกลบปุ๋ยอินทรีย์จะท าให้เกิดการผสม
คลุกเคล้าของปุ๋ยอินทรีย์กับส่วนของหน้าดินจึงจะเกิดความ
โปร่งร่วนซุยในชั้นดินดานการใส่ปุ๋ยอินทรีย์โดยการหว่านโรย
หรือกองไว้ที่ผิวหน้าดินโดยไม่กลบจะท าให้เกิดการสูญเสียไป
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กับลมน้ าฝนได้ง่ายนอกจากนี้หากไม่กลบปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่อยู่บน
ผิวหน้าดินจะแห้งง่ายมากจุลินทรีย์และสัตว์ในดินไม่สามารถ
ย่อยปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลต่อกิจกรรมของ
จุลินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชของปุ๋ยอินทรีย์ท า
ให้การปลดปล่อยธาตุอาหารน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
2.4 บทบำทของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ดินที่ใช้ปลูกยางพารา
นับวันจะเกิดความเสื่อมความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากในแต่ละปี
จะสูญเสียธาตุอาหารพืชไปจากดินในปริมาณมากโดยสาเหตุ
หลักคือติดไปกับน้ ายางที่เก็บเกี่ยวและจากการชะล้างกัด
กร่อนของดินซึ่งจะมีผลท าให้ประสิทธิภาพการผลิตยางลดลง
ข้อบ่ งชี้ ส าคัญที่ แสดงค่าความเสื่ อมของดินคือปริมาณ
อินทรียวัตถุและปริมาณธาตุอาหารในดินที่ปัจจุบันพบว่าส่วน
ใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์ต่ าเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้สมบัติทางเคมี
สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางชีวภาพของดิน ไม่ดี
เท่าที่ควรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางกล่าวได้ว่าทั้ง
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่างก็มีบทบาทในการแก้ไขความเสื่อม
ของดินท าให้เพ่ิมศักยภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น
จึงควรเข้าใจสมบัติที่แตกต่างของปุ๋ยทั้งสองชนิดนี้ (ยงยุทธ, 
2547) และน ามาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามบทบาทของปุ๋ย
นั้น  
3. ปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยที่ได้จากการน าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถ
สร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชมา
ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินทางชีวภาพทางกายภาพหรือทาง



 

26 

 

ชีวเคมีและให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์หรือหมายถึง
ปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่เป็นจ านวนมากเมื่อใส่
ลงในดินแล้วท าให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้นปุ๋ยชีวภาพที่
แนะน าในปัจจุบันได้แก่ปุ๋ยชีวภาพที่มีเชื้อบักเตรีเช่นไรโซเบียม
มีแบคที เรียที่ สร้างปมที่ รากของพืชตระกูลถั่ วช่วยตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศให้ปุ๋ยไนโตรเจนแก่พืชเชื้อไมโคไรซ่าเป็น
จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในรากพืชในระบบพ่ึงพากันและกันเส้นใย
ของราที่พันอยู่กับรากจะชอนไชเข้าไปในดินช่วยดูดน้ าและ
ธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสให้เป็นประโยชน์แก่
พืชป้องกันไม่ ให้ฟอสฟอรัสที่ ละลายออกมาถูกตรึงโดย
ปฏิกิริยาทางเคมีของดินด้วยนอกจากนี้ยังช่วยดูดซับธาตุ
อาหารอื่นมักพบในพืชยืนต้นและไม้ป่าเช่นสนรวมทั้งยางพารา
ดินปลูกยางที่เป็นดินกรดฟอสฟอรัสในดินจะเป็นประโยชน์ได้
น้อยส่วนมากจะถูกตรึงอยู่ในดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
การใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการละลายของฟอสเฟตในดินแต่ทั้งนี้ต้องมี
ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดมากพอที่จะให้จุลินทรีย์ช่วยละลาย
การใช้ปุ๋ยชีวภาพจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาด้าน
การเกษตรเพ่ิมผลผลิตพืชความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีและความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารพืชในดินได้โดยควรค านึงถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพแบบผสมผสานกับปุ๋ยเคมีจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดท าให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 
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4. พืชคลุมดิน จะช่วยลดอัตราการเสื่อมโทรมของดินท าให้
สามารถใช้ทรัพยากรดินเพ่ือการปลูกยางได้อย่างยั่ งยืน
ประโยชน์ของการคลุมดินในสวนยางมีดังนี้ 
4.1 ลดการชะล้างหน้าดินโดยลดแรงปะทะของเม็ดฝนกับผิว
ดินโดยตรงทั้งยังลดปริมาณและความเร็วของน้ าไหลบ่าไปตาม
ผิวหน้าดินอีกด้วยการใช้วัสดุคลุมดินและการปลูกพืชคลุมดิน
สามารถลดการสูญเสียของหน้าดินได้ถึง 1.3 ตัน  
4.2 เพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดินในดินเนื้อหยาบประเภทดิน
ทรายซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า และมีปัญหาการชะล้างหน้า
ดินสูงอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดินบนจึงสูญเสียไปได้ง่ายพืชคลุม
จะท าหน้าที่เป็นตัวช่วยลดการชะล้างและในขณะเดียวกันก็
เพ่ิมเติมอินทรียวัตถุให้กับดินด้วยเมื่อเศษซากของพืชคลุมย่อย
สลายลงในดิน 
4.3 เพ่ิมธาตุอาหารพืชให้กับดินบน คือ ดูดธาตุอาหารพืชที่ถูก
ชะล้างจากดินบนไปสะสมในดินชั้นล่างสร้างเป็นเนื้อเยื่อแล้ว
กลับคืนสู่ดินบนพืชคลุมที่ เป็น พืชตระกูลถั่วจะเพ่ิมธาตุ
ไนโตรเจนให้กับดินอีกด้วย 
4.4 ลดอุณหภูมิดินในเขตปลูกยางใหม่ที่มีช่วงแล้งยาวนาน
มักจะมีปัญหาเรื่องดินมีอุณหภูมิสูงมากเกินไปส าหรับการ
เจริญเติบโตของยางและ/หรือรากยางการลดอุณหภูมิของดิน
โดยการใช้พืชคลุมจึงเป็นวิธีการหนึ่งนอกเหนือไปจากการ
ปรับปรุงพันธุ์ยางเพ่ือให้ทนแล้งหรืออุณหภูมิสูงการลด
อุณหภูมิของดินนี้ยังช่วยเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินให้ดีขึ้น
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อีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาอาการไหม้ที่โคนต้นยาง
จากแสงแดด 
4.5 ลดปัญหาวัชพืช เมื่อมีพืชคลุมดินปริมาณวัชพืชจะลดลง
ตามความหนาแน่นของพืชคลุมที่ข้ึนอยู่ในพ้ืนที่ดังนั้นควรเลือก
ชนิดของพืชคลุมดินตระกูลถั่วที่เจริญเติบโตปกคลุมพ้ืนที่ได้
เร็วอย่างไรก็ตามการปลูกพืชคลุมระหว่างแถวพืชหลักจะเกิด
การแข่งขันแย่งปัจจัยที่ใช้ในการเจริญเติบโตระหว่างพืชคลุม
และพืชหลักได้แก่แสงน้ าและธาตุอาหารพืชต่างๆเป็นต้นดังนั้น
การเลือกชนิดพืชคลุมให้เหมาะสมกับพืชหลักและการจัดการ
พืชคลุมเพ่ือลดการแข่งขันดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
รักษาหรือเพ่ิมผลผลิตพืชหลักอย่างยิ่งทั้งนี้โดยยึดถือหลักใน
การพิจารณาเช่นเดียวกับการปลูกพืชร่วมพืชคลุมดินตระกูล
ถั่ วที่ ป ลู ก ใน สวน ยางมี  4 ชนิ ด  คื อ  คาโล โป โก เนี ย ม 
(Calopogonium mucunoides) เ ซ น โ ต ร ซี ม า 
(Centrosema pubescens) เ พ อ ร า เ รี ย  (Pueraria 
phaseoloides) แ ล ะ ซี รู เ ลี ย ม (Calopogonium 
caeruleum) พืชคลุมแต่ละชนิดมีสมบัติดีเด่นแตกต่างกันการ
ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วระหว่างแถวยางสามารถลดการใช้
ปุ๋ยไนโตรเจนในสวนยางได้ในระยะเวลา 5 ปีพืชคลุมดิน
ตระกูลถั่วจะสลายตัวให้ อินทรียวัตถุและปลดปล่อยธาตุ
ไน โตรเจนลงดินถึง  56.5 กิ โลกรัมต่อไร่หรือคิด เป็นปุ๋ ย
แอมโมเนียมซัลเฟต 269 กิโลกรัมต่อไร่ พืชคลุมดินซีรูเลียม
และพืชคลุมดินธรรมชาติที่เป็นพืชคลุมดินตระกูลถั่วที่งอกใหม่
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หลังจากโค่นต้นยางเก่าเมื่อย่อยสลายจะเพ่ิมอินทรียวัตถุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินสูงกว่าการปลูกพืชแซมยาง 
ปัจจุบันพืชคลุมดินตระกูลถั่วที่ปลูกในสวนยางเป็นพืชคลุมดิน
ซีรูเลียม (Calopogonium caeruleum) ที่เจริญเติบโตได้ดี
ในสวนยางจนถึงอายุ 5 ปีและสามารถผลิตเมล็ดได้ในพ้ืนที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือจ าหน่ายได้จึงให้
คุณค่าและผลตอบแทนมากกว่าการปลูกพืชคลุมดินชนิดอ่ืน
หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
-------------------------------------------------------------------------

พันธุ์ยำงพำรำ 
หลักในกำรเลือกใช้พันธุ์ยำง ควรมีการพิจารณาตามข้ันตอน
ดังนี้ 
1. พิจารณาว่าพ้ืนที่ปลูกมีสภาพแวดล้อมใดที่ไม่เหมาะสมเป็น
ข้อจ ากัดที่มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดสามารถแก้ไขได้
หรือไม่และส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตมากน้อยเพียงใด
ดังเช่นสภาพพ้ืนที่ปลูกชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของดินมี
การระบาดของโรคใดรุนแรงระบาดในระดับรุนแรงมากน้อย
เพียงใดเป็นพ้ืนที่ลมแรงหรือไม่ให้พิจารณาตามข้อจ ากัดของ
พันธุ์ที่ระบุไว้ในแต่ละพันธุ์เพ่ือจะใช้ในการตัดสินใจเลือกพันธุ์
ยางที่ต้านทานได้ถูกต้อง 
2. พิจารณาลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละพันธุ์จากเอกสาร
ค าแนะน าพันธุ์ยางของสถาบันวิจัยยางโดยเฉพาะลักษณะที่
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อ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดแล้วคัดเลือกพันธุ์ที่
สามารถปลูกในพ้ืนที่นั้นๆ ได ้
3. ล าดับที่ของพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงจากเอกสารค าแนะน าพันธุ์
ยางแล้วเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดถือว่าเป็นพันธุ์ที่เหมาะ
ส าหรับปลูกในพ้ืนที่ดังกล่าวนอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
แล้ว เกษตรกรควรจัดการสวนยางตามค าแนะน าของ
สถาบันวิจัยยางเช่นระยะปลูกการใส่ปุ๋ยการตัดแต่งกิ่งการ
ป้องกันก าจัดโรคการใช้ระบบกรีดและสารเคมีเร่งน้ ายางให้
เหมาะสมกับพันธุ์ยางเพ่ือให้ได้ผลผลิตน้ ายางและเนื้อไม้สูง
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต้นยางนอกจากนี้แล้วในการ
ปลูกยางในพ้ืนที่ปลูกขนาดใหญ่ควรปลูกยางหลายพันธุ์
เนื่องจากเมื่อเกิดการระบาดของโรคการปลูกยางเพียงพันธุ์
เดียวจะท าให้การระบาดของโรคมีความรุนแรงมากข้ึน 
ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่น ำมำใช้เป็นข้อพิจำรณำในกำรเลือก
พันธุ์ยำง 
1. ดินและสภำพพื นที่ นับเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส าคัญ
มากโดยเฉพาะในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ที่มีระดับความอุดม
สมบูรณ์องดินที่เหมาะสมต่อการปลูกยางน้อยกว่าพ้ืนที่ปลูก
ยางเดิมท าให้มีผลตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการปลูกยางการอยู่
รอดของต้นยางการเจริญเติบโตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ า
ยางดังนั้นการเลือกพันธุ์ยางที่สามารถปรับตัวได้ดีกับดินและ
สภาพพ้ืนที่ปลูกจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
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- ชนิดและสมบัติของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีสมบัติทางเคมี
และกายภาพที่แตกต่างกันท าให้มีความเหมาะสมต่อการปลูก
ยางแตกต่างกันเช่นการปลูกยางในสภาพพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็น
ดินเหนียวมีการระบายน้ าเลวควรเลือกปลูกพันธุ์ยางที่มีทรง
พุ่มเล็กหรือปานกลาง 
- ควำมลึกของหน้ำดิน โดยปกติต้นยางต้องการดินที่มีหน้าดิน
ลึกมากกว่า 1 เมตร เพ่ือให้รากสามารถยึดเกาะได้อย่างมั่นคง
การปลูกยางในพ้ืนที่ที่มีหน้าดินตื้นจะท าให้ต้นยางโค่นล้มง่าย
ดังนั้นการปลูกยางในพ้ืนที่ดังกล่าวควรจะเลือกพันธุ์ยางที่มี
ทรงพุ่มเล็กหรือปานกลางแตกก่ิงสมดุล 
- ระดับน  ำใต้ดิน ในสภาพพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกยาง
ระดับน้ าใต้ดินควรลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร แต่มียางบางพันธุ์ที่
เกษตรกรสามารถเลือกปลูกได้ 
- ควำมลำดชันของพื นที่ พันธุ์ยางโดยทั่วไปไม่เหมาะสมที่จะ
น าไปปลูกในพ้ืนที่ลาดชันมากสูงกว่า 16 องศา เช่นพ้ืนที่เป็น
ควนเขาเพราะจะท าให้ต้นยางโน้มเอียงเนื่องจากแตกกิ่งและ
ทรงพุ่มในระดับสูงท าให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่ายดังนั้นพันธุ์ยางที่
มีทรงพุ่มใหญ่แตกกิ่งไม่สมดุลจึงไม่เหมาะสมส าหรับปลูกใน
พ้ืนที่ลาดชัน 
2. โรค ในแต่ละพ้ืนที่ชนิดและความรุนแรงในการระบาดของ
โรคจะแตกต่างกันออกไปตามสภาวะที่ เหมาะสมต่อการ
แพร่กระจายดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะศึกษาและ
พิจารณาดูก่อนว่ามีโรคอะไรระบาดบ้างระบาดอยู่ในระดับ
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รุนแรงมากน้อยเพียงใดเพ่ือที่จะได้ตัดสินใจเลือกพันธุ์ยางที่
ต้ านทาน โรคนั้ นๆ  ได้ ถู กต้อ งซึ่ งการระบาดของโรคมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณและการกระจายตัวของฝนความชื้น
สัมพัทธ์และอุณหภูมิจากข้อมูลสภาพภูมิอากาศเฉลี่ย  40 ปี 
ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
3. ควำมรุนแรงของลม ลมเป็นสาเหตุส าคัญของการฉีกขาด
การหักโค่นและถอนรากของต้นยางในพ้ืนที่ปลูกยางที่มีความ
แรงของลมมากกว่า 62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลา
หลายวันในแต่ละปีถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อความเสียหายที่
เกิดจากลมได้แต่โดยทั่วไปแล้วในพ้ืนที่ปลูกยางของประเทศ
ไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลท าให้ต้นยาง
เสี ยหาย เล็ กน้ อยยก เว้น พ้ื นที่ ในบางจั งหวัดของภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือเช่นสุรินทร์สกลนครมุกดาหารอุดรธานี
และอุบลราชธานีที่มีความรุนแรงของลมในระดับปานกลาง
อาจจะท าให้ต้นยางเสียหายได้ดังนั้นการเลือกพันธุ์ยางปลูกใน
พ้ืนที่จังหวัดต่างๆ เหล่านี้ต้องพิจารณาเลือกพันธุ์ที่ต้านทาน
ลมได้ด ี
ลักษณะประจ ำพันธุ์ 
1. ผลผลิต การพิจารณาผลผลิตว่าดีมากน้อยเพียงใดจะ
พิจารณาเป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีดแนวโน้มของการ
เพ่ิมและลดในช่วงอายุและฤดูกาลต่างๆ กล่าวคือ 
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- ผลผลิตในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีดซึ่งเป็นช่วงต้นของการ
เก็บผลผลิตยางบางพันธุ์อาจจะให้ผลผลิตต่ าในช่วงแรกแต่
ระยะต่อมาให้ผลผลิตสูงได้ 
- ผลผลิตในช่วง 3–10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้
ผลผลิตได้ดีถือว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลตอบแทนจาก
การปลูกยาง 
- ผลผลิตในช่วงผลัดใบการกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมี
วันกรีดเต็มที่เนื่องจากไม่มีอุปสรรคจากฝนควรจะเป็นพันธุ์ที่
ผลผลิตลดลงไม่มากนักในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรควร
จะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อนเพราะจะท าให้กระทบ
ต่อการให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตของต้นยางในระยะ
ต่อมา 
2. กำรเจริญเติบโตของต้นยำง พันธุ์ยางที่มีการเจริญเติบโต
เร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายถึงว่าจะได้รับผลตอบแทนเร็ว
ขึ้นส่วนการเจริญเติบโตระยะระหว่างกรีดจะเกี่ยวพันกับการ
ให้ผลผลิตเพ่ิมในระยะต่อมาดังนั้นการเจริญเติบโตจึงต้อง
พิจารณาทั้งก่อนและระหว่างกรีด 
3. ขนำดของทรงพุ่ม พันธุ์ยางแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะการ
แตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกันซึ่งจะมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการก าหนดระยะปลูกโดยพันธุ์ยางที่มีลักษณะการ
แตกกิ่งเป็นมุมกว้างและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ไม่ควรใช้ระยะ
ปลูกระหว่างต้นชิด 
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4. ควำมหนำเปลือก เปลือกจัดเป็นส่วนที่ส าคัญของต้นยาง
เพราะเป็นแหล่งให้ผลผลิตโดยตรงต้นยางควรมีความหนา
ความเหมาะสมที่เหมาะสมทั้งเปลือกเดิม (เฉลี่ย 6.0 – 6.5 
มม. ในระยะเปิดกรีด) และเปลือกงอกใหม่ส าหรับเปลือกงอก
ใหม่ควรพิจารณาความเร็วในการงอกประกอบ (เฉลี่ย 5.7 – 
6.2 มม. ในปีกรีดที ่ 3) เนื่องจากมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ผลผลิตและรอยแผลกรีดตามปกติพันธุ์ยางที่เปลือกบางใน
เวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 
5. ควำมเหมำะสมกับระบบกรีดและกำรใช้สำรเคมีเร่งน  ำ
ยำง การกรีดยางที่เหมาะสมคือการกรีดที่ท าให้ได้รับน้ ายางให้
มากท่ีสุดโดยสร้างรอยแผลและท าลายต้นยางน้อยที่สุดรวมทั้ง
ให้ผลผลิตได้ยาวนานอย่างไรก็ตามไม่มี ระบบกรีดใดที่
เหมาะสมกับพันธุ์ยางทุกพันธุ์และในทุกสภาพแวดล้อมแต่ผล
การทดลองที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าการใช้ระบบกรีดครึ่งล าต้น
วันเว้นวันก็ยังถือว่าเป็นระบบกรีดที่ เหมาะสมกับต้นยาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ยางที่ ให้ผลผลิตน้ ายางสูงการใช้
สารเคมีเร่งน้ ายางโดยทั่วไปแนะน าให้มีการใช้สารเคมีเร่งน้ า
ยางในต้นยางเมื่อมีการกรีดยางในเปลือกงอกใหม่และผลผลิต
ที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้สารเคมีเร่งน้ ายางจะแตกต่างกันไปในแต่
ละต้นและแต่ละพันธุ์ในบางพันธุ์ให้การตอบสนองต่อการใช้
สารเคมีเร่งน้ ายางค่อนข้างดี เช่น สถาบันวิจัยยาง 226 RRIC 
110 RRIM 600 ในขณะที่ บ างพันธุ์ตอบสนองต่อการใช้
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สารเคมีเร่งน้ ายางค่อนข้างน้อยและไม่เหมาะต่อการใช้สารเคมี
เร่งน้ ายาง เช่น PB 235 PB 255 PB 260 
6. รอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อ
ไม้ในยางแต่ละพันธุ์จะแสดงความเสียหายแตกต่างกันบาง
พันธุ์จะแสดงความเสียหายรุนแรงจนไม่สามารถกลับมากรีด
ซ้ าได้อีกแต่บางพันธุ์อาจจะไม่รุนแรงมากนัก 
7. ควำมต้ำนทำนโรค โรคท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปลูกยาง
คือโรคใบร่วงใบจุดเส้นด าและราสีชมพูดังนั้นควรเลือกพันธุ์ที่
ต้านทานโรคที่ระบาดรุนแรงในพื้นที่ปลูกให้ถูกต้อง 
8. ควำมต้ำนทำนลม ลักษณะทรงพุ่มและความแข็งแรงของ
เนื้อไม้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องส าคัญต่อการต้านทานลมตามปกติ
ลักษณะทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่พุ่มใบหนาแน่นและการแตกกิ่ง
ก้านไม่สมดุลยจะอ่อนแอต่อการกรรโชกของลมที่ท าให้กิ่งฉีก
ขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 
9. กำรปลูกในพื นที่จ ำกัด ในกรณีท่ีต้องการปลูกยางในพ้ืนที่ที่
ไม่เหมาะสมบางประการเช่นพ้ืนที่ที่มีหน้าดินตื้นพ้ืนที่ที่มีระดับ
น้ าใต้ดินสูงและพ้ืนที่ลาดชันจะต้องเลือกพันธุ์ยางที่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมนี้ได้เพราะสภาพพ้ืนที่
เหล่านี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตโดยตรง 
ลักษณะพันธุ์ยำงแนะน ำ กลุ่ม 1 พันธุ์ยำงเพื่อผลผลิตน  ำ
ยำง 
สถำบันวิจัยยำง 408 (RRIT 408) พันธุ์ยางสถาบันวิจัยยาง 
408 เป็นพันธุ์ยางของไทยที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ 
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PB 5/51 x RRIC 101 ในช่วงระยะยางอ่อนทรงพุ่มมีขนาด
ใหญ่เป็นรูปกรวยพุ่มใบทึบมีการแตกกิ่งสมดุลกิ่งมีขนาดกลาง
เมื่ออายุมากขึ้นมีการทิ้งกิ่งมากท าให้พุ่มใบโปร่งเพราะฉะนั้น
ไม่ควรแต่งกิ่งสูงมากทยอยผลัดใบล าต้นตรงกลมและสูงมีการ
เจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างกรีดเจริญเติบโตปาน
กลางมีขนาดล าต้นทั้งแปลงสม่ าเสมอดีท าให้มีจ านวนต้นเปิด
กรีดมากเปลือกเดิมหนาและเปลือกงอกใหม่หนาปานกลางใน
พ้ืนที่ปลูกยางใหม่ให้ผลผลิต 8 ปีกรีดเฉลี่ย 352 กรัมต่อไร่ต่อ
ปีสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 62 ค่อนข้างต้านทานต่อโรค
ใบร่วงไฟทอฟธอราและใบจุดก้างปลาต้านทานต่อโรคราแป้ง
ใบจุดคอลเลโทโตริกัมเส้นด าและราสีชมพูระดับปานกลาง
ความต้านทานลมปานกลางมีต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้ง
ปานกลางแต่ถ้าใช้ระบบกรีดถี่จะมีจ านวนต้นเปลือกแห้งมาก
เพราะฉะนั้นไม่ควรใช้ระบบกรีดที่มีความถี่มากกว่าครึ่งล าต้น
วันเว้นวันหรือครึ่งล าต้นวันเว้นสองวัน 
สถำบันวิจัยยำง 251 (RRIT 251) พันธุ์ยางสถาบันวิจัยยาง 
251 เป็นพันธุ์ยางของไทยที่ได้จากการคัดเลือกต้นกล้ายางที่
ให้ผลผลิตสูงในแปลงยางของนายซิ่วบุญไผ่เกษตรกรอ าเภอนา
ทวีจังหวัดสงขลาในช่วงระยะยางอ่อนจะมีล าต้นคดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อปลูกในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าจะคด
น้อยลงเมื่อต้นยางโตขึ้นทรงพุ่มมีขนาดใหญ่เป็นรูปกลมพุ่มใบ
ทึบมีการแตกกิ่งไม่สมดุลและมีกิ่งจ านวนมากทั้งขนาดกลาง
และใหญ่ทยอยผลัดใบมีการเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและ
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ระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลางมีขนาดล าต้นทั้งแปลง
สม่ าเสมอดีท าให้มีจ านวนต้นเปิดกรีดมากเปลือกเดิมและ
เปลือกงอกใหม่หนาปานกลางในพ้ืนที่ปลูกยางเดิมให้ผลผลิต 
10 ปีกรีดเฉลี่ย 462 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีสูงกว่าพันธุ์RRIM 600 
ร้อยละ 57 ในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ให้ผลผลิต 8 ปีกรีดเฉลี่ย 343 
กิ โลกรัมต่ อ ไร่ต่ อปี สู งกว่ าพั นธุ์  RRIM 600 ร้อยละ  59 
ต้านทานต่อโรคต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยค่อนข้างต้านทานต่อ
โรคเส้นด าต้านทานต่อโรคใบร่วงไฟทอฟธอราราแป้งใบจุด
ก้างปลาและราสีชมพูปานกลางอย่างไรก็ตามในพ้ืนที่ที่มี
ความชื้นอากาศสูงโดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกยางเดิมควรมีการดูแล
ให้บริเวณใต้ทรงพุ่มโปร่งและพุ่มใบไม่ทึบมากเพ่ือลดความ
เสียหายจากโรคส่วนโรคใบจุดคอลเลโทตริกัมในระยะยางอ่อน
จะแสดงลักษณะค่อนข้างอ่อนแอแต่จะต้านทานมากขึ้นเมื่อ
ต้นยางโตขึ้นระยะต่อมามีจ านวนต้นยางแสดงอาการเปลือก
แห้งน้อยไม่แนะน าให้ใช้ระบบกรีดถี่มากกว่าครึ่งล าต้นวันเว้น
วันยางพันธุ์นี้มีเนื่องจากเป็นพันธุ์ทีมีทรงพุ่มใหญ่ไม่ควรปลูก
ด้วยระยะปลูกน้อยกว่า 3 x 7 เมตรและมีการแตกกิ่งไม่สม
ดุลยจึงไม่แนะน าให้ปลูกในพ้ืนที่ลาดชันพ้ืนที่ลมแรงและพ้ืนที่
มีระดับน้ าใต้ดินสูงเพราะต้นจะเอนล้มได้ 
ง่าย 
สถำบันวิจัยยำง 226 (RRIT 226) พันธุ์ยางสถาบันวิจัยยาง 
226 เป็นพันธุ์ยางของไทยที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ 
PB 5/51 x RRIM 600 ในช่วงระยะยางอ่อนทรงพุ่มมีขนาด
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ปานกลางเป็นรูปพัดมีการแตกกิ่งสมดุลยกิ่งมีขนาดกลางและ
แตกก่ิงเล็กๆจ านวนมากเมื่อเมื่ออายุมากขึ้นมีการทิ้งกิ่งมากท า
ให้พุ่มใบโปร่งผลัดใบเร็วมีการจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดและ
ระหว่างกรีดระดับปานกลางมีขนาดล าต้นทั้งแปลงสม่ าเสมอ
ปานกลางเปลือกเดิมบางและเปลือกงอกใหม่หนาปานกลางใน
พ้ืนที่ปลูกยางเดิมให้ผลผลิต10 ปีกรีดเฉลี่ย 433 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปีสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 34 ในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่
ให้ผลผลิต 10 ปีกรีดเฉลี่ย 317 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีสูงกว่าพันธุ์ 
RRIM 600 ร้อยละ 21 ค่อนข้างต้านทานต่อโรคราสีชมพู
ต้านทานโรคใบร่วงไฟทอฟธอราใบจุดก้างปลาและเส้นด าปาน
กลางค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคราแป้งมีจ านวนต้นยางแสดง
อาการเปลือกแห้งน้อยต้านทานลมปานกลางปลูกได้ในพ้ืนที่
ลาดชันและพ้ืนที่ที่มีความชื้นสูงไม่แนะน าให้ปลูกในพ้ืนที่ที่มี
หน้าดินตื้นและพ้ืนที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูงยางแผ่นดิบมีสี
ค่อนข้างคล้ าในช่วงก่อนโค่นตอบสนองได้ดีต่อการใช้สารเคมี
เร่งน้ ายาง 
BPM 24 พันธุ์ยาง BPM 24 เป็นพันธุ์ยางของสาธารณรัฐ
อินโดนี เซียที่ เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์  GT 1 x 
AVROS 1734 ช่วงต้นยางอายุน้อยกิ่งมีขนาดปานกลางแตก
กิ่งมากและมีการทิ้งกิ่งน้อยพุ่มใบค่อนข้างทึบทรงพุ่มมีขนาด
ปานกลางเป็นรูปกรวยเมื่อต้นยางอายุมากจะมีการทิ้งกิ่งมาก
ขึ้นท าให้พุ่มใบโปร่งเริ่มผลัดใบเร็วและทยอยผลัดใบและถ้า
ปลูกในพ้ืนที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าจะมีเปลือกแตกและน้ า
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ยางไหลตามกิ่งการเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดและระหว่างกรีด
ระดับปานกลางความสม่ าเสมอของขนาดล าต้นปานกลาง
เปลือกเดิมหนามากเปลือกงอกใหม่หนาปานกลางในพ้ืนที่ปลูก
ยางเดิมให้ผลผลิต 10 ปีกรีดเฉลี่ย 344 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีสูง
กว่าพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 26 ในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ ให้
ผลผลิต 10 ปีกรีดเฉลี่ย 276 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีสูงกว่าพันธุ์ 
RRIM 600 ร้อยละ 19ต้านทานต่อโรคต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
โดยค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบร่วงไฟทอฟธอราใบจุดก้างปลา
และเส้นด าต้านทานโรคใบจุดคอลเลโทตริกัมและราสีชมพู
ปานกลางมีจ านวนต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งปานกลาง
แนะน าให้ใช้ระบบกรีดครึ่งล าต้นวันเว้นวันถ้าใช้ระบบกรีดที่มี
ความถี่มากกว่าวันเว้นวันจะท าให้ต้นยางแสดงอาการเปลือก
แห้งมากต้านทานลมปานกลางปลูกได้ในพ้ืนที่ลาดชันพ้ืนที่ที่มี
ความชื้นสูงพ้ืนที่ที่มีหน้าดินตื้นและพ้ืนที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง 
RRIM 600 พันธุ์ยาง RRIM 600 เป็นพันธุ์ยางของสหพันธรัฐ
มาเลเซียที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Tjir 1 x PB 86 
เป็นพันธุ์ที่แตกกิ่งช้ากิ่งมีขนาดปานกลางทิ้งกิ่งมากทรงพุ่มมี
ขนาดปานกลางเป็นรูปพัดเริ่มผลัดใบเร็วการเจริญเติบโตก่อน
เปิดกรีดและระหว่างกรีดปานกลางความสม่ าเสมอของขนาด
ล าต้นทั้งแปลงปานกลางเปลือกเดิมบางเปลือกงอกใหม่หนา
ปานกลางในพ้ืนที่ปลูกยางเดิมให้ผลผลิต 10 ปีกรีดเฉลี่ย 297 
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ให้ผลผลิต 10 ปีกรีด
เฉลี่ย 263 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี อ่อนแอต่อโรคใบร่วงไฟทอฟ
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ธอราค่อนข้างจะอ่อนแอต่อโรคใบจุดก้างปลาเส้นด าและราสี
ชมพูต้านทานปานกลางต่อโรคราแป้งและใบจุดคอลเลโทต
ริกัมดังนั้นไม่ควรปลูกในพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกที่มีการระบาดของ
โรคใบร่วงไฟทอฟธอราและเส้นด ารุนแรงรวมทั้งไม่ควรปลูกใน
พ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคใบจุดก้างปลารุนแรงมีจ านวนต้น
ยางแสดงอาการเปลือกแห้งน้อยค่อนข้างทนต่อการกรีดดีกว่า
พันธุ์อ่ืนแนะน าให้ใช้ระบบกรีดครึ่งล าต้นวันเว้นวันหรือสองวัน
เว้นวันต้านทานลมปานกลางปลูกได้ในพ้ืนที่ลาดชันไม่แนะน า
ให้ปลูกในพื้นที่ท่ีมีหน้าดินตื้นและพ้ืนที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง 
กลุ่ม 2 : พันธุ์ยำงเพื่อผลผลิตน  ำยำงและเนื อไม้ 
RRII 118 พันธุ์ยาง RRII 118 เป็นพันธุ์ยางของสาธารณรัฐ
อินเดียที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Mil.3/2 x Hil.28 
ในระยะยางอ่อนแตกกิ่งมากทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางการ
แตกกิ่งสมดุลพุ่มใบหนาแน่นปานกลางทรงพุ่มมีขนาดปาน
กลางเป็นรูปทรงรีล าต้นกลมตรงและสูงการเจริญเติบโตก่อน
เปิดกรีดดีมากและระหว่างกรีดเจริญเติบโตดีความสม่ าเสมอ
ของขนาดล าต้นทั้งแปลงดีท าให้มีจ านวนต้นเปิดกรีดมากเริ่ม
ผลัดใบค่อนข้างช้าและทยอยผลัดเป็นพันธุ์ที่ ให้ผลผลิต
ค่อนข้างช้าในระยะแรกแต่จะเพ่ิมขึ้นในระยะต่อมาในพ้ืนที่
ปลูกยางใหม่ให้ผลผลิต 10 ปีกรีดเฉลี่ย 315 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ
ปีสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 22 เมื่ออายุ 20 ปีให้ผลผลิต
เนื้อไม้ส่วนล าต้น  0.44 ลูกบาศก์เมตรต่อต้นคิดเป็น  30 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่เปลือกเดิมและเปลือกงอกใหม่หนาปาน
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กลางต้านทานต่อโรคต่างๆอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี โดยค่อนข้าง
ต้านทานต่อโรคใบร่วงไฟทอฟธอราเส้นด าและราสีชมพู
ต้านทานโรคราแป้งใบจุดคอลเลโทตริกัมและใบจุดก้างปลา
ปานกลางแนะน าให้กรีดครึ่งล าต้นวันเว้นวันมีจ านวนต้นยาง
แสดงอาการเปลือกแห้งน้อยต้านทานลมดีปลูกได้ในพ้ืนที่ลาด
ชันไม่แนะน าให้ปลูกในพ้ืนที่ที่มีหน้าดินตื้นและพ้ืนที่ที่มีระดับ
น้ าใต้ดินสูง 
PB 235 พันธุ์ยาง  PB 235 เป็น พันธุ์ยางของสหพันธรัฐ
มาเลเซียที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์PB 5/51 x PB 
5/78 ระยะยางอ่อนแตกกิ่งเร็วกิ่งมีขนาดเล็กจ านวนมากทรง
พุ่มมีขนาดใหญ่ เป็นรูปกลมเมื่ออายุ เพ่ิมขึ้นทยอยทิ้ งกิ่ ง
ด้านล่างเหลือกิ่งขนาดกลางและกิ่งเล็กในระดับสูงท าให้ทรง
พุ่มโปร่งพุ่มใบค่อนข้างบางเริ่มผลัดใบช้าและทยอยผลัดใบการ
เจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีมากท าให้ เปิดกรีดได้เร็วและ
ระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลางความสม่ าเสมอของขนาด
ล าต้นทั้งแปลงดีท าให้มีจ านวนต้นเปิดกรีดมากเปลือกเดิมหนา
ปานกลางเปลือกงอกใหม่บางในพ้ืนที่ปลูกยางเดิมให้ผลผลิต 
10 ปีกรีดเฉลี่ย 329 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 
ร้อยละ 27 เมื่ออายุ 20 ปีให้ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนล าต้น 0.39 
ลูกบาศก์เมตรต่อต้นคิดเป็น 27 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ในพ้ืนที่
ปลูกยางใหม่ให้ผลผลิต10 ปีกรีดเฉลี่ย 307 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 30 เมื่ออายุ 20 ปีให้ผลผลิต
เนื้อไม้ส่วนล าต้น 0.37 ลูกบาศก์เมตรต่อต้นคิดเป็น  26.0
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ลูกบาศก์เมตรต่อไร่แนะน าให้ใช้ระบบกรีดครึ่งล าต้นวันเว้นวัน
ถ้าใช้ระบบกรีดที่มีความถี่มากกว่าวันเว้นวันจะท าให้ต้นยาง
แสดงอาการเปลือกแห้งมากไม่แนะน าให้ใช้สารเคมีเร่งน้ ายาง
ค่อนข้างต้านทานโรคใบจุดก้างปลาและราสีชมพูต้านทานโรค
ใบร่วงไฟทอฟธอราและเส้นด าปานกลางค่อนข้างอ่อนแอต่อ
โรคราแป้งและใบจุดคอลเลโทตริกัมต้านทานลมปานกลาง
เนื่องจากทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ไม่แนะน าให้ปลูกในพ้ืนที่ที่มีหน้า
ดินตื้นและพ้ืนที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง 
PB 255 พันธุ์ยาง  PB 255 เป็น พันธุ์ยางของสหพันธรัฐ
มาเลเซียที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์PB 5/51 x PB 
32/36 ระยะยางอ่อนแตกกิ่งขนาดเล็กจ านวนมากพุ่มใบทึบ
ทรงพุ่มมีขนาดปานกลางเป็นรูปกลมเริ่มผลัดใบค่อนข้างช้า
การเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างกรีดเจริญเติบโต
ปานกลางความสม่ าเสมอของขนาดล าต้นทั้งแปลงปานกลาง
เปลือกเดิมและเปลือกงอกใหม่หนาแนะน าให้ปลูกในพ้ืนที่
ปลูกยางเดิมโดยให้ผลผลิต 10 ปีกรีดเฉลี่ย 324 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปีสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600ร้อยละ 26 เมื่ออายุ  20 ปีให้
ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนล าต้น 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อต้นคิดเป็น 25 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ค่อนข้างต้านทานต่อโรคราแป้งต้านทาน
โรคใบจุดก้างปลาและเส้นด าปานกลางค่อนข้างอ่อนแอต่อโรค
ใบร่วงไฟทอฟธอราใบจุดคอลเลโทตริกัมและราสีชมพู
ต้านทานลมดีแนะน าให้ใช้ระบบกรีดครึ่งล าต้นวันเว้นวันถ้าใช้
ระบบกรีดที่มีความถี่มากกว่าวันเว้นวันจะท าให้ต้นยางแสดง
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อาการเปลือกแห้งมากปลูกได้ในพ้ืนที่ลาดชันพ้ืนที่ที่มีหน้าดิน
ตื้นและพ้ืนที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง 
PB 260 พันธุ์ยาง  PB 260 เป็น พันธุ์ยางของสหพันธรัฐ
มาเลเซียที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์PB 5/51 x PB 
49 ระยะยางอ่อนแตกกิ่งน้อยกิ่งมีขนาดปานกลางและแต่ละ
กิ่งจะแตกกิ่งเล็กๆจ านวนมากเป็นชั้นๆ พุ่มใบทึบในช่วงอายุ
น้อยทรงพุ่มมีขนาดปานกลางเป็นรูปกลมการเจริญเติบโตก่อน
เปิดกรีดดีและระหว่างกรีดเจริญ เติบโตปานกลางความ
สม่ าเสมอของขนาดล าต้นทั้งแปลงดีท าให้มีจ านวนต้นเปิดกรีด
มากเริ่มผลัดใบช้าเปลือกเดิมหนาปานกลางเปลือกงอกใหม่
บางแนะน าให้ปลูกในพ้ืนที่ปลูกยางเดิมโดยให้ผลผลิต 10 ปี
กรีดเฉลี่ย 330 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 
ร้อยละ 23 เมื่ออายุ 20 ปีให้ผลผลิตเนื้อไม้ส่วนล าต้น 0.35 
ลูกบาศก์เมตรต่อต้นคิดเป็น 25 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ค่อนข้าง
ต้านทานโรคใบร่วงไฟทอฟธอราใบจุดก้างปลาเส้นด าและราสี
ชมพูต้านทานโรคราแป้งและใบจุดคอลเลโทตริกัมปานกลาง
ต้านทานลมดีแนะน าให้ใช้ระบบกรีดครึ่งล าต้นวันเว้นวันถ้าใช้
ระบบกรีดที่มีความถี่มากกว่าวันเว้นวันจะท าให้ต้นยางแสดง
อาการเปลือกแห้งมากไม่แนะน าให้ใช้สารเคมีเร่งน้ ายางปลูก
ได้ในพ้ืนที่ลาดชันพ้ืนที่ที่มีหน้าดินตื้นและพ้ืนที่มีระดับน้ าใต้
ดินสูง 
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กำรปลูกพืชคลุมและพืชแซมในสวนยำงพำรำ 

พืชคลุมดิน หมายถึง พืชที่มีลักษณะการเจริญเติบโตแผ่คลุม
พ้ืนดิน เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ดิน 
จากการกัดกร่อนตามธรรมชาติ หรือ ความแห้งแล้ง เก็บกัก
ความชื้นบริเวณหน้าดิน และการก าจัดวัชพืช 

พืชคลุมดินตระกูลถั่วที่นิยมใช้ปลูกระหว่างแถว
ยางพาราในอดีต ได้แก่ เพอราเรีย เซนโทรซีมา และคาลาโป
โกเนียม พืชคลุมดินแต่ละชนิดต่างมีข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุด
ด้อย แตกต่างกันไป ถั่วมูคูน่า (Mucuna bracteata) เป็นพืช
คลุมดินตระกูลถั่วชนิดใหม่ ที่นิยมใช้ในสวนยางพารา และ
สวนปาล์มน้ ามัน ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย โคลอมเบีย และ
อเมริกาใต้ โดยมีถิ่นก าเนิดบริเวณเทือกเขาหิมาลัย แถบ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ทั้ งนี้ เนื่องจาก
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวหลายประการ 
กำรปลูกพืชคลุมดินในสวนยำงพำรำ 
 เนื่องจากพ้ืนที่ระหว่างแถวยางพารามีมากถึง 60-70 
% ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด ดังนั้น การปล่อยพ้ืนที่ว่าง
เปล่านอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พ้ืนที่ดินแล้ว 
ยังเป็นแหล่งที่เกิดวัชพืชได้ง่ายและรวดเร็ว เกิดการสูญเสีย
หน้าดิน และความชุ่มชื้นดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ทางการเกษตร การ
ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับ
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โครงสร้างของดินให้ดีขึ้น ช่วยลดอุณหภูมิในดิน ช่วยในการดูด
ซับและเก็บกักน้ าได้ดีขึ้น ช่วยยึดอนุภาคและโครงสร้างของดิน 
ป้องกันการชะล้างพังทลายและการไหลบ่าของผิวหน้าดินได้ดี
ขึ้น ช่วยควบคุมวัชพืช ลดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมวัชพืชในสวนยางได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยเพ่ิม
อินทรียวัตถุ และธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส ให้กับดิน โดยซากของพืชคลุมดินที่แห้งตายถูก
ปลดปล่อยลงดิน และด้วยคุณสมบัติของพืชคลุมดินตระกูลถั่ว 
ที่มีแบคทีเรียในปมรากถ่ัวสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศลง
สู่ดินได้ รวมทั้งยังลดการเกิดโรคทางรากของยางพารา เพ่ิม
การเจริญเติบโตของต้นยาง 
 พืชที่จะน ามาปลูกเป็นพืชคลุมนั้น ควรเป็นพืชที่ขึ้น
ง่ายทั้ งในดินดีและดินที่ มีความอุดมสมบู รณ์ ต่ า  มีการ
เจริญเติบโตเร็ว มีกิ่งก้านสาขามาก และส่วนยอดอ่อนนุ่มมีน้ า
มาก พืชคลุมดินที่นิยมได้แก่ ถั่วลาย คาโลโปโกเนียม คุดซู ซีรู
เลียม และเพอราเรีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พืชคลุมดินแต่ละ
ชนิด ต่างมีข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย แตกต่างกันไป เช่น  
1. ถั่วเพอราเรีย (Pueraria phaseloides) มีเถาใหญ่ ใบใหญ่
และหนา โตปานกลาง ทนร่มเงา แต่ไม่ทนแล้ง  
2. ถั่วลาย (Centrocema pubescens) ใบเล็ก เถาโปร่ง โต
ช้า แต่อยู่ได้นาน ระบบรากลึก ขึ้นได้ในสภาพร่มเงา   
3. ถั่ ว ค า โล โป โก เนี ย ม  (Calopogonium caeruleum) 
เหมาะส าหรับปลูกในท้องที่แห้งแล้ง เมล็ดงอกยาก ช่วงปีแรก
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โตช้า ทนสภาพแล้ง ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะคลุมพ้ืนที่ได้
เต็ม 
4. พืชคลุมดินตระกูลถั่วชนิดใหม่ล่าสุดที่นิยมใช้กับสวน
ยางพารา และสวนปาล์มน้ ามัน ในมาเลเซีย  อินโดนีเซีย 
โคลอมเบีย และอเมริกาใต้ คือ มูคูน่า (ภาพที่ 1ก และ ข) ที่
ใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 
4.1 หมามุ่ย (Mucuna pruiens) ฝักงอน ซึ่งเป็นพืชล้มลุก มี
อายุเพียงปีเดียว 
4.2 หมามุ่ยน้อย (Mucuna cochinchinensis) เป็นพืชล้มลุก 
มี อ ายุ เพี ย ง  6-7 เดื อน  มี ใบ  แล ะ เมล็ ด  ให ญ่ ก ว่ า  M. 
bracteata ซึ่งเป็นพืชคลุมดินอายุข้ามปี 
4.3 ถั่วมูคูน่า (Mucuna bracteata) เป็นไม้เถาเลื้อย อายุ
ข้ามปี เจริญเติบโตเร็ว หลังปลูกได้ 6 เดือน สามารถทอดยอด
ไปได้ไกลถึง 10 เมตร และภายใน 9-10 เดือน สามารถเจริญ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ถึง 20 ตารางเมตร เถา มีขนาดใหญ่ ล าเถา
เกลี้ยง ช่วงระหว่างข้อยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ยอด
อวบใหญ่ แตกยอดครั้งละจ านวนมาก ใบ เป็นใบประกอบ
แบบ 3 ใบย่อย มีถิ่นก าเนิดบริเวณเทือกเขาหิมาลัย แถบ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ซึ่งขณะนี้เป็นแหล่ง
เดียวที่พบว่า สามารถออกดอกแล้วติดฝัก ติดเมล็ดได้มากพอ
ปลูกเป็นการค้าได้นอกจากนี้มีรายงานการพบเห็นในบังคลา
เทศ จีน เกาะไหหล า ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และหมู่เกาะ
อันดามัน 
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                     ก                                     ข 
ภาพที่ 1 (ก) การปลูกถ่ัวมูคูน่าแซมยางพารา และ (ข) การ 
            ปลูกถ่ัวมูคูน่าแซมปาล์มน้ ามัน 

 
รำก เป็นระบบรากแก้วลึก ประมาณ 2-3 เมตร จึงช่วยท าให้
ดินชั้นล่างร่วนซุยได้จากการชอนไชของราก ทั้งช่วยดึงธาตุ
อาหารจากชั้นดินล่าง มาปลดปล่อยยังชั้นดินบนในรูปมวล
ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ รากมีปมจ านวนมาก เมื่อมีอายุ
มากจะมีสีคล้ าด า ขนาดปมใหญ่ประมาณ 0.2-2 เซนติเมตร 
จึงมีปริมาณแบคทีเรียและเชื้อรา ที่ช่วยตรึงไนโตรเจน และ
ย่อยสลายฟอสเฟต ให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไดม้าก  
ดอก มีสีม่วงเข้มเกือบด า มีขนาดใหญ่ (ภาพที่ 2) ออกรวมกัน
เป็นช่อห้อยลง ดอกยาวประมาณ 4 เซนติเมตร กลีบคู่ใน ยาว
กว่ากลีบคู่นอก กลีบรองดอกมี 5 กลีบ สีเขียวอ่อน ปลายกลีบ
อมม่วง มีขนสีทองจ านวนมาก หลุดร่วงง่าย ขนมีลักษณะเป็น
รูปเข็ม ปลายงอกลับ จึงแทงติดผิวหนังได้ง่าย เมื่อสัมผัส จะ
ท าให้เกิดอาการคัน ดอกมีกลิ่นเหมือนเนื้อเน่า และพบว่า มี
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เพียงแตนเท่านั้น ที่วนเวียนมาดอมดมดอก ท าให้ไม่มีแมลง
ชนิดอ่ืน แตนจึงอาจเป็นแมลงเพียงชนิดเดียวที่ช่วยผสมพันธุ์
ใหถ้ั่วมูคูน่า 

  
ภาพที่ 2 ดอกถ่ัวมูคูน่า 

ฝัก เป็นรูปทรงกระบอก ผิวเรียบมีขนสีเหลืองทองคลุมแน่น 
(ภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3 ดอกถ่ัวมูคูน่า 
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เมล็ด มีขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วด า อาจกลมหรือ
แบนแล้วแต่ความสมบูรณ์ เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง (ภาพที่ 4) 
เช่นเดียวกับซีรูเลียม 
 

 
ภาพที่ 4 เมล็ดถั่วมูคูน่า 

 
คุณลักษณะพิเศษเฉพำะตัวของถั่วมูคูน่ำ 
1. การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถคลุมพ้ืนที่ได้
หมดภายในเวลาไม่นาน หากเลือกใช้ระยะปลูกที่เหมาะสม 
(ภาพที่ 5 ก)  
2. ปลูกง่าย และใช้ต้นพันธุ์น้อย 
3. ระบบรากลึก จึงช่วยพลิกความอุดมสมบูรณ์ดินจากชั้นล่าง
ขึ้นมายังชั้นบน ทั้งช่วยให้ดินชั้นล่างที่แน่นทึบมีความร่วนซุย
ยิ่งขึ้น 
4. ทนสภาพแล้ง ได้นานถึง 4 เดือน และสามารถขึ้นได้ดีใน
สภาพร่มเงา (ภาพที่ 5 ข) 
5. เถาแข็งแรง สามารถคลุมพ้ืนที่ได้หนา 1 เมตร จึงควบคุม
วัชพืชได้ดี โดยเฉพาะหญ้าคา และไม้พุ่มเตี้ย 
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6. สามารถตรึงไนโตรเจนได้สูงถึงร้อยละ 70 ของปริมาณที่พืช
ใช้ และมีแบคทีเรียบริเวณรากอ่อนที่ย่อยสลายฟอสเฟต จึง
ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินได้สูง 
7. ให้ปริมาณซากหรือมวลชีวภาพสูง คลุมดินได้หนาถึง 40 
เซนติเมตร สูงกว่าพืชคลุมดินชนิดอ่ืนๆ ประมาณ 3 เท่า หลัง
ปลูกเป็นเวลา 2 ปี ในพ้ืนที่สภาพดินทั่วไป 1 ไร่ ให้น้ าหนักเถา
แห้ง 0.9 ตัน ราก และปมราก 0.4 ตัน และใบ 0.48 ตัน รวม
มวลชีวภาพทั้งหมด 1.78 ตัน ซึ่งประกอบด้วย ฟอสฟอรัส 
3.04 กิโลกรัม โพแทสเซียม 24.48 กิโลกรัม และแมกนีเซียม 
2.88 กิโลกรัม และหากปลูกในพ้ืนที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
สูง จะได้มวลชีวภาพทั้งหมด เพ่ิมเป็น 3.04 ตัน 
8. ช่วยลดอุณหภูมิดิน และกักเก็บความชื้นไว้ในดินได้นานกว่า
พืชคลุมชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากคลุมดินได้หนาและแน่น 
9. มีสารประกอบฟีนอลสูง จึงช่วยป้องกันแมลง ศัตรู เช่น ด้วง 
และหนู โรค และปศุสัตว์ เช่น วัว ควาย ได้เป็นอย่างดี 
10. ใช้แรงงาน และสารเคมีน้อย เนื่องจากสามารถควบคุม
วัชพืชได้เร็ว 
11. ป้องกันการชะล้างและพังทลายของดิน ด้วยระบบรากที่
ลึกและแข็งแรง และชะลอการชะล้างปุ๋ยเคมีที่ใส่ให้กับต้นยาง 
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               ก                                  ข 
ภาพที่ 5 (ก) การเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่อย่างรวดเร็วของถั่วมูคู 
            น่า และ (ข) การทนร่มเงาของถั่วมูคูน่า  
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กำรใช้สำรก ำจัดวัชพืชอย่ำงปลอดภัยในสวนยำงพำรำ 

สารก าจัดวัชพืชนับวันจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะช่วยทดแทนการขาดแคลนแรงงานซึ่งมีอัตราค่าจ้าง
สูงขึ้น สารก าจัดวัชพืชช่วยควบคุมวัชพืชได้แน่นอนและคุมได้
นานกว่าวิธีอ่ืนๆ ท าให้มีต้นทุนต่ า อย่างไรก็ตามการใช้สาร
ก าจัดวัชพืชจะเป็นประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเกษตรกรรู้จัก
เลือกใช้สารก าจัดวัชพืชที่ถูกประเภท ถูกจังหวะเวลา และ
วิธีการใช้ต้องเหมาะสม และที่ส าคัญท่ีสุดคือไม่เป็นพิษต่อพืชที่
ปลูกข้างเคียง  

สารก าจัดวัชพืชจะท าลายวัชพืชได้ภายหลังดูดซึมเข้า
สู่ต้นพืชแล้ว อาจท าลายเฉพาะจุดที่สารสัมผัส หรือจุดอ่ืนๆ ที่
สารก าจัดวัชพืชเคลื่อนย้ายไปถึง ความสามารถในการ
เคลื่อนย้ายของสารก าจัดวัชพืชหลังจากเข้าสู่ต้นพืชแล้ว จะ
แตกต่างกันไปตามชนิดของสาร 

สารก าจัดวัชพืชเหล่านี้สามารถควบคุมวัชพืชได้ทั้ง
แบบเลือกท าลายและไม่เลือกท าลาย ทั้งวัชพืชฤดูเดียวหรือ
วัชพืชค้างปี แต่การจะใช้สารสัมผัสตายก าจัดวัชพืชค้างปีให้
ได้ผลดี จะต้องพ่นสารซ้ าหลายครั้งตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
เพราะสารชนิดนี้จะท าลายเฉพาะส่วนของวัชพืชที่สารสัมผัส
ซึ่งอยู่เหนือดินเท่านั้น ล าต้นที่อยู่ใต้ดินซึ่งไม่ได้สัมผัสกับสาร
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โดยตรงก็จะไม่ตาย ต่างจากการใช้สารประเภทซึมซาบ หรือ
พวกท่ีเคลื่อนย้ายได้ซึ่งสามารถท าลายวัชพืชค้างปีได้ทั่วถึงกว่า 

มีสารก าจัดวัชพืชพวกเลือกท าลายหลายชนิดให้
เลือกใช้ในแปลงพืชปลูก เกษตรกรจะเลือกใช้สารชนิดใด
ขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่จะซื้อมาใช้ เพ่ือให้การใช้สารก าจัดวัชพืช
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้หรือเกษตรกรจะต้องท าความ
เข้าใจถึงวิธีการใช้ ระยะเวลาในการใช้ และประเภทของสาร
ก าจัดวัชพืชเพ่ือเลือกใช้สารฯ ให้เหมาะสมกับชนิดของวัชพืชที่
ขึ้นในแปลงยางพารา โดยสารที่ใช้จะต้องไม่ส่งผลกระทลต่อ
การเจริญเติบโตของต้นยาง และต้องค านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้ และสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน สารก าจัดวัชพืชที่ใช้
ในสวนยางมีหลายชนิดและแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่าง
กัน ดังจะกล่าวต่อไป 
ประเภทของสำรก ำจัดวัชพืช  สารก าจัดวัชพืชที่มีขายใน
ท้องตลาดแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1) สารก าจัดวัชพืชประเภทสัมผัสตาย เกษตรกรนิยมเรียกว่า 
“ยาฆ่า” เป็นสารก าจัดวัชพืชที่เมื่อพ่นไปสัมผัสส่วนที่เป็นสี
เขียวของพืชแล้ว เนื้อเยื่อเฉพาะบริเวณนั้นจะถูกท าลาย สาร
ก าจัดวัชพืชไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังส่วนอ่ืนๆ ได้ ดังนั้น
การพ่นสารประเภทนี้ต้องพ่นให้ทั่วทุกส่วนของต้นวัชพืชจึงจะ
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ก าจัดได้หมด อาการตายของวัชพืชจะเห็นผลเร็วภายใน 2-3 วัน 
เช่น พาราควอท 2,4-ดี และ พิคลอแรม เป็นต้น 
2) สารก าจัดวัชพืชประเภทซึมซาบ จัดเป็น “ยาฆ่า”อีก
ประเภทหนึ่ง สารก าจัดวัชพืชประเภทนี้เมื่อพ่นไปที่ส่วนของ
ใบ จะถูกดูดซึมพร้อมกับเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้น
วัชพืช ปฏิกิริยาจะเป็นไปอย่างช้าๆ ประมาณ 1-4 สัปดาห์ 
จึงจะเห็นผลการท าลายอย่างชัดเจน สารก าจัดวัชพืชกลุ่มนี้
ได้แก่ ไกลโฟเสท ซัลโฟเสท และ อิมาซาเพอร์ เป็นต้น 
3) สารก าจัดวัชพืชประเภทใช้ทางดิน ที่เกษตรกรนิยมเรียกว่า 
“ยาคุม” มีมากมายหลายชนิด เช่น ไดยูรอน และอะลาคลอร์ 
เป็นต้น สารก าจัดวัชพืชเหล่านี้พ่นลงบนผิวดินแล้วจะถูกดูด
ซึมทางราก เคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของวัชพืช ปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้สารก าจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพสูงคือ ผิวหน้า
ดินเรียบสม่ าเสมอ และมีความชื้นเพียงพอที่จะเป็นตัวพาเอา
สารไปสัมผัสกับเมล็ดของวัชพืชที่อยู่ใต้ดินได้  

ระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรพ่นสำรก ำจัดวัชพืช 
ถ้าพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพ่นสารก าจัด

วัชพืชให้สอดคล้องกับการปฏิบัติในการปลูกพืชหรือช่วงการ
เจริญเติบโตของพืช สามารถแบ่งระยะเวลาในการพ่นสาร
ก าจัดวัชพืชออกได้เป็น 3 ช่วง คือ 
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1) การพ่นสารก าจัดวัชพืชก่อนการเตรียมดิน ใน
กรณีพ้ืนที่ปลูกยางพารามีวัชพืชค้างปี อาทิ หญ้า
คา แห้วหมู และหญ้าชันกาดระบาดอยู่มาก ควร
พ่นด้วยสารก าจัดวัชพืชประเภทซึมซาบและไม่
เลือกท าลาย เช่น ไกลโฟเสท ท าลายวัชพืช
เหล่านี้เสียก่อนที่จะมีการเตรียมดิน เพราะถ้า
ปล่อยให้วัชพืชเหล่านี้เหลือรอดอยู่ การควบคุม
ภายหลังพืชงอกแล้วจะท าได้ยากกว่า 

2) การพ่นสารก าจัดวัชพืชก่อนวัชพืชงอก หรือที่
เกษตรกรนิยมเรียกว่า “ยาคุม” เป็นการพ่นสาร
ก าจัดวัชพืชที่มีการเลือกท าลายคลุมดินทันทีหลัง
ปลูกพืช หรือก่อนที่พืชและวัชพืชจะงอก วิธีนี้จะ
ได้ผลดีก็ต่อเมื่อพ้ืนที่ปลูกต้องมีการเตรียมดิน
อย่างประณีต ผิวหน้าดินควรละเอียดสม่ าเสมอ 
ดินมีความชื้นพอสมควร เช่น ไดยูรอน และอะลา
คลอร์ เป็นต้น 

3) การพ่นสารก าจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอก ในกรณีที่
ไม่สามารถใช้สารก าจัดวัชพืชได้ทันทีหลังปลูกพืช
อาจด้วยความชื้นในดินไม่เหมาะสม หรือด้วย
เหตุผลอ่ืนจึงต้องพ่นสารหลังจากพืชและวัชพืช
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งอกแล้ว สารก าจัดวัชพืชที่ใช้อาจเป็นประเภท
สัมผัสตาย หรือซึมซาบก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติ
ในการเลือกท าลายที่ดีมาก เกษตรกรนิยม
เรียกว่า “ยาฆ่า” เช่น ไกลโฟเสท และพารา
ควอท เป็นต้น การพ่นสารวิธีนี้ควรท าในระยะที่
วัชพืชยังเล็กหรือเป็นต้นกล้าอยู่จะได้ผลดีกว่า
การพ่นในระยะที่วัชพืชเจริญตั้ งตัวได้ดีแล้ว 
เพราะถ้าพ่นช้า วัชพืชอาจท าความเสียหายให้แก่
พืชไปแล้ว และสารก าจัดวัชพืชพวกนี้บางชนิด
เวลาพ่นต้องระวังไม่ให้ละอองสารสัมผัสกับใบ
หรือยอดพืชโดยตรง เพราะจะท าให้ใบหรือยอด
ไหม้เสียหายได้ เวลาพ่นจึงควรมีที่ครอบหัวพ่น
เพ่ือป้องกันไม่ให้ละอองสารปลิวไปสัมผัสกับใบ
ยอดพืชโดยตรง เช่น พาราควอท เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการใช้สารก าจัดวัชพืชก็เพ่ือลด
ปริมาณวัชพืชในช่วง 1-4 ปีแรก ให้อยู่ ในระดับที่ต่ ากว่า
ปริมาณที่จะท าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อพืช และ
เพ่ือทดแทนเมื่อสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือให้ใช้วิธีการอ่ืนๆ ในการ
ควบคุมวัชพืชได้ เช่น ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันหรือ
ขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ตามการใช้สารก าจัดวัชพืชจะ
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ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูงก็ต่อเมื่อผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจใน
คุณสมบัติของสารก าจัดวัชพืชแต่ละชนิด ใช้อย่างถูกวิธี ใน
อัตราและเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนค านึงถึงราคาของสาร
ก าจัดวัชพืชว่าไม่แพงจนเกินไป และมีคุณภาพด ี
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้สำรก ำจัดวัชพืช 
สำรก ำจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก ประสิทธิภาพ
ของสารก าจัดวัชพืชประเภทนี้จะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นกับ
ปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
1) ชนิดของสารก าจัดวัชพืช เลือกใช้สารก าจัดวัชพืชที่
จ าเพาะกับชนิดวัชพืช เช่น ไกลโฟเสท หรอืซัลโฟเสท สามารถ
ควบคุมวัชพืชใบแคบได้ดีกว่าวัชพืชใบกว้าง ดังนั้นในแหล่งที่มี
หญ้าใบแคบมากก็ควรจะเลือกใช้สารชนิดนี้ ถ้าวัชพืชใบกว้างมี
มากกว่าก็ควรเลือกใช้สารก าจัดวัชพืชชนิดอื่น เช่น 2,4-ดี หรือ 
ฟลูร๊อกซีเพอร์ แต่ถ้าในพ้ืนที่มีทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างก็
อาจผสมสารสองชนิดร่วมกันเพ่ือให้ก าจัดวัชพืชได้หลายชนิด
มากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
2) อัตราของสารก าจัดวัชพืช ก่อนพ่นสารก าจัดวัชพืชแต่
ละครั้งผู้พ่นต้องทราบว่าจะต้องใช้สารก าจัดวัชพืชในอัตราหรื
อปริมาณเท่าใดต่อพ้ืนที่ ถ้าเป็นการพ่นก่อนวัชพืชงอกหรือพ่น
คลุมดิน การพิจารณาอัตราของสารก าจัดวัชพืชที่จะใช้ขึ้นอยู่
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กับชนิดและองค์ประกอบของดินเป็นหลักคือ ถ้าดินเป็นดิน
ทรายต้องใช้สารก าจัดวัชพืชในอัตราต่ า ถ้าเป็นดินค่อนข้าง
เหนียวหรือมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่มาก ก็ต้องใช้ในอัตราที่
สูงขึ้น เนื่องจากดินเหนียวมีความสามารถดูดซับสารเคมี
มากกว่าดินทราย ถ้าใช้ความเข้มข้นต่ าก็จะไม่สามารถควบคุม
วัชพืชได้ ในทางกลับกันในสภาพดินทรายถ้าใช้สารก าจัดวัชพืช
อัตราสูงมากก็อาจเป็นอันตรายต่อต้นพืช ยกตัวอย่างเช่น ฉลาก
ข้างขวดแนะน าให้ใช้ไดยูรอน อัตรา 400-600 กรัมต่อไร่ ถ้าจะ
พ่นในสภาพดินทรายให้ใช้อัตราต่ าคือ 400 กรัมต่อไร่ แต่ถ้าใช้
ในสภาพดินเหนียวให้ใช้อัตราสูงคือ 600 กรัมต่อไร่ เป็นต้น 
แต่ถ้าเป็นการพ่นสารหลังวัชพืชงอก อัตราการใช้ก็จะแตกต่าง
กันไปตามชนิด ปริมาณ และระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช 
ซึ่งการที่จะใช้สารให้ถูกต้องตามอัตราที่แนะน าและสม่ าเสมอ
ทั่วทั้งพ้ืนที่นั้น ในทางปฏิบัติจะต้องมีการค านวณว่าจะต้อง
ผสมสารกีม่ิลลิลิตร หรือกี่กรัมลงในน้ าจ านวนกี่ลิตร ที่ต้องเน้น
เรื่องนี้เพราะการใช้สารก าจัดวัชพืชนั้น ถ้าค านวณอัตราผิดจะ
ท าให้การควบคุมวัชพืชไม่ได้ผลตามต้องการ หรืออาจท าให้ต้น
ยางพาราชะงักการเจริญเติบโตหรือตายได้ 
3) ปริมาณน้ าต่อพ้ืนที่ ซึ่งต้องค านวณเพ่ือหาปริมาณน้ า
ที่ผสมสารก าจัดวัชพืชแล้วสามารถพ่นได้เต็มตามพ้ืนที่ที่
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ก าหนด หากค านวณปริมาณน้ าผิดพลาด นอกจากจะไม่ได้ผล
ตามต้องการแล้ว ยั งอาจเกิด อันตรายต่อ ต้นยางพารา 
เนื่องจากได้รับน้ ายามากเกินไป หรือถ้าผสมน้ ามากเกินไปก็
ต้องเสียเวลาในการฉีดพ่นนาน 
4) ความชื้นของดินขณะพ่นสารก าจัดวัชพืช ดินต้องชุ่มชื้น
พอควร จึงจะช่วยให้สารก าจัดวัชพืชซึมซาบลงไปในดินจนถึง
ระดับที่มีเมล็ดวัชพืชฝังอยู่ ถ้าพ่นขณะดินแห้งก็ควรให้น้ า
ชลประทานภายหลังพ่นแล้ว 2-3 วัน เป็นอย่างช้า 
5) การเตรียมดินต้องประณีต มีการไถพรวนหลายๆ ครั้ง 
และคราดเก็บวัชพืชข้ามฤดูออกจากแปลง เช่น ไหลของหญ้า
ชันกาด หัวแห้วหมู และเหง้าของหญ้าคา เป็นต้น ควรพรวน
ดินและย่อยหน้าดินให้เป็นก้อนเล็กๆ เพ่ือน้ ายาจะได้สัมผัสผิว
ดินสม่ าเสมอทั่วทั้งแปลง 
สำรก ำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก ควรมีการปฏิบัติ
ดังนี้ 
1) เลือกใช้สารก าจัดวัชพืชที่มีคุณสมบัติเลือกท าลาย
เฉพาะวัชพืช แต่ไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืช โดยเฉพาะในช่วงที่
ต้นยางพารายังเล็กอยู่ ซึ่งเป็นระยะที่ต้นยางพาราอ่อนไหวต่อสาร
ก าจัดวัชพืชมากที่ สุด จึ งควรเลือกใช้สารก าจัดวัชพืชที่ มี
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ประสิทธิภาพในการเลือกท าลายสูงเพ่ือความปลอดภัยต่อต้น
พืช 
2) จังหวะเวลาในการพ่นต้องเหมาะสมกับอายุต้นพืช 
และระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช สารก าจัดวัชพืชประเภท
สัมผัสควรเลือกใช้เมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจึงจะปลอดภัย 
เช่น พาราควอท หรือไกลโฟเสทซึ่งเป็นสารก าจัดวัชพืช
ประเภทดูดซึมหรือเคลื่อนย้าย ถ้าจะน ามาใช้ก็ควรระวังให้
ละอองสารสัมผัสใบและต้นพืชน้อยที่สุด เนื่องจากไกลโฟเสท
จะถูกดูดซึมสู่ต้นพืช แล้วเคลื่อนย้ายไปทั่วทั้งต้นพืช จึงเป็น
อันตรายมาก ต้องพ่นในขณะที่พืชโตแล้ว การใช้สารก าจัด
วัชพืชประเภทนี้ ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพสูงควรพ่นขณะที่
วัชพืชก าลังเจริญเติบโต มีใบจ านวนมาก การพ่นในระยะก่อน
วัชพืชออกดอก จะได้ผลดีกว่าระยะออกดอก หรือต้นวัชพืชแก่
มากแล้ว  
3) ปริมาณน้ าต่อพ้ืนที่ ควรมีการค านวณให้พอเหมาะ ไม่
พ่นจนใบวัชพืชเปียกโชก และน้ ายาชะล้างสู่ดิน ซึ่งเป็นการ
สูญเสียน้ ายาและไม่เกิดผลดีต่อการก าจัดวัชพืช ตามปกติ
ค าแนะน าในฉลากจะแนะน าให้ใช้สารก าจัดวัชพืชผสมน้ า 60 
– 80 ลิตรต่อไร่ ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมส าหรับการพ่นสาร
ก าจัดวัชพืช ในทางปฏิบัติการปรับปริมาณน้ าให้อยู่ในระดับ 
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60 หรือ 80 ลิตรต่อไร่ ก็สามารถท าได้ง่ายๆ โดยการปรับ
ความเร็วในการเดินให้เร็วขึ้นหรือช้าลงกว่าปกติ ในขณะที่
ความสูงของหัวพ่นและความดันในถังเท่าเดิม ส่วนการจะ
เลือกใช้น้ าในอัตรา 60 หรือ 80 ลิตรต่อไร่ ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
ของสารก าจัดวัชพืชที่เลือกใช้ และปริมาณของวัชพืชคือถ้าเป็น
สารสัมผัสตาย ซึ่งต้องให้ละอองสารครอบคลุมส่วนของวัชพืช
ให้มากที่สุด หรือมีวัชพืชขึ้นหนาแน่นก็ต้องใช้น้ าปริมาณ
มากกว่าพวกสารที่ มี คุณ สมบั ติ เป็ นพวกซึมซาบ  หรือ
เคลื่อนย้ายได้ 
4) การใช้สารเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น สารจับใบช่วยลด
ความตึงผิว ท าให้น้ ายากระจายทั่วผิวใบ เพิ่มความสามารถใน
การซึมเข้าสู่ต้นวัชพืช โอกาสท าลายก็มีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
การใช้สารจับใบควรระมัดระวังใช้เฉพาะสารก าจัดวัชพืชที่ระบุ
ว่าให้ผสมสารจับใบได้เท่านั้น เพราะสารก าจัดวัชพืชบางชนิด
ได้ผสมสารจับใบไว้แล้ว ถ้าเติมซ้ าอีกอาจท าให้คุณสมบัติเลือก
ท าลายของสารก าจัดวัชพืชชนิดนั้นๆ เปลี่ยนไปจนกลายเป็น
พิษต่อพืชปลูกได้ นอกจากนี้สารก าจัดวัชพืชบางชนิดอาจระบุ
ที่ฉลากว่าไม่ให้ผสมสารจับใบ 

สารเพ่ิมประสิทธิภาพเหล่านี้ในท้องตลาดมีอยู่
มากมายหลายชนิด แตกต่างกันทั้งในแง่คุณสมบัติและราคา 
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เช่น พวกสารจับใบชนิดต่างๆ น้ ามันพืช หรือแม้แต่ผงซักฟอก 
ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะเติมสารนี้ลงไปในสารละลายหรือไม่ก็
ต้องดูว่าในสารก าจัดวัชพืชได้ผสมสารนี้แล้วหรือยัง ถ้ายัง เรา
จะเติมลงไปก็ต่อเมื่อเป็นการใช้สารก าจัดวัชพืชทางใบ หรือใช้
พ่นหลังวัชพืชงอกเท่านั้น เพราะสารจับใบจะช่วยท าให้
ประสิทธิภาพของสารก าจัดก าจัดวัชพืชที่ใช้หลังวัชพืชงอกดี
ขึ้น 10-20 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นการใช้สารก่อนวัชพืชงอกก็ไม่
จ าเป็นต้องเติมพวกสารจับใบลงไป 
5) แสงแดด เป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของสารก าจัดวัชพืชหลายชนิด เช่น พาราควอท ควรพ่นขณะ
แดดจัด และปลอดฝน 3-4 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย  
6) ลม เนื่องจากการพ่นสารก าจัดวัชพืชประเภทใช้หลัง
วัชพืชงอก จ าเป็นต้องยกหัวพ่นให้สูงขึ้นระดับหนึ่ง เพ่ือให้
ครอบคลุมต้นวัชพืชได้ทั่วถึง ดังนั้นขณะพ่นควรมีลมสงบ เพ่ือ
ป้องกันละอองน้ ายาปลิวไปสัมผัสใบพืชมากเกินความจ าเป็น 
และยังช่วยให้น้ ายาสัมผัสใบวัชพืชได้ทั่วถึงตามที่ต้องการอีก
ด้วย 
วิธีพ่นสำรก ำจัดวัชพืชที่ถูกต้อง ก่อนพ่นสารก าจัดวัชพืชควร
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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1. ควรทดสอบเครื่องพ่นว่าส่วนต่างๆ ท างานเป็นปกติหรือไม่ 
ถังน้ ายาต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ปะเก็นไม่รั่ว มีที่กวนน้ ายา
ไว้ในตัวถังเพ่ือกวนสารก าจัดวัชพืชอยู่ตลอดเวลา ป้องกันการ
ตกตะกอน ปั้มอัดลมท างานได้ปกติ และควรมีเกย์วัดความดัน
ซึ่งจะช่วยให้การพ่นสารก าจัดวัชพืชสม่ าเสมอยิ่งขึ้น โดยปกติ
เลือกใช้หัวพ่นที่ปล่อยน้ ายาออกมาเป็นรูปพัด ซึ่งแตกต่างกับ
หัวพ่นสารก าจัดโรคและแมลง หัวพ่นสารก าจัดวัชพืชจะปล่อย
น้ ายาเป็นแถวหรือหัวพ่นแบบพัดตรง มักใช้กับการพ่นสาร
ก าจัดวัชพืชประเภทใช้ทางดิน ซึ่งจะมีความสม่ าเสมอสูง นิยม
ใช้เข้าชุดกับคานพ่น เพ่ือพ่นเป็นผืนใหญ่ ซึ่งมีหน้ากว้าง 10-
20 เมตรขึ้นไป ส าหรับหัวพ่นอีกประเภทหนึ่งเหมาะส าหรับ
การพ่นสารหลังวัชพืชงอก เรียกว่าหัวพ่นแบบน้ าป่า ใช้พ่น
แบบเดี่ยวๆ ควรใช้แรงดันลมต่ าเพราะมีหน้ากว้าง 1.5-2 เมตร 
หรืออาจมากกว่า และต้องระมัดระวังผลกระทบต่อแปลงปลูก
พืชชนิดอื่นที่อยู่ข้างเคียงด้วย 
2. การทดลองปริมาณน้ าต่อพ้ืนที่ควรท าหลายๆ ครั้ง โดยน า
น้ าสะอาดใส่ถังน้ ายา และทดลองพ่นเพื่อตรวจสอบว่าน้ ายาจะ
ออกมาตรงตามต้องการหรือไม่  เช่น ใส่น้ าในถัง 6 ลิตร 
ทดลองพ่นโดยจับเวลาและค านวณพ้ืนที่ เช่น ได้พ้ืนที่ 30 
ตารางเมตร เอาน้ าที่เหลือมาตรวจดูว่าเหลือเท่าใด หักออก
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จากจ านวนน้ าทั้งหมด ก็จะทราบว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวใช้น้ า
เท่าไร น าไปค านวณหาปริมาณน้ าที่จะใช้ในพ้ืนที่ 1 ไร่ หาก
ปริมาณน้ าไม่ได้ตามที่ก าหนดก็ใช้วิธี  ปรับความดัน หรือ 
เปลี่ยนอัตราความเร็วในการเดินพ่น หรือเปลี่ยนหัวพ่นก็ได้  
3. การผสมสารก าจัดวัชพืชที่ได้ผลดีต้องไม่ผสมน้ ายาให้เต็มถัง 
อย่างมากผสมเพียง 3 ใน 4 ส่วนของความจุถัง เพ่ือให้มีที่ว่าง
ส าหรับปั๊มลมให้มีความดันสม่ าเสมอ 
4. น้ าที่ใช้ผสม อุปสรรคส าคัญในการปฏิบัติงานพ่นสารก าจัด
วัชพืชจะอยู่ที่น้ าที่ใช้ผสม ถ้าใช้น้ าที่มีแร่ธาตุหลายชนิดปะปน
อยู่  เช่น  น้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติ  จะเกิดการรวมตัว
กลายเป็นเกลือบางชนิด ซึ่งมีความสามารถละลายน้ าได้มาก
น้อยแตกต่างกัน ส่วนที่ไม่ละลายน้ าจะตกตะกอนไปอุดหัวพ่น
ท าให้น้ ายาไม่ถูกปล่อย จึงควรเลือกใช้น้ าสะอาด ไม่ขุ่นข้น 
หรือมีตะกอน ถ้าเป็นน้ าประปา หรือน้ าฝน จะดีที่สุด 
5. การผสมสารก าจัดวัชพืช ในทางปฏิบัติแทนที่จะใช้สาร
ก าจัดวัชพืชชนิดเดียวในการพ่นแต่ละครั้ง เราอาจผสมสาร
ก าจัดวัชพืชมากกว่า 1 ชนิดในถังเดียวกัน เพ่ือท าให้การใช้
สารก าจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือสามารถควบคุม
วัชพืชได้มากชนิดขึ้นจากการพ่นเพียงครั้งเดียว ส่วนการจะ
ผสมสารอะไรกับสารอะไรนั้นต้องดูจากค าแนะน าว่าสาร
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เหล่านั้นผสมกันได้หรือไม่  ในทางปฏิบัติถ้าผสมกันแล้ว
สารละลายที่ได้เกิดการตกตะกอน หรือท าให้ประสิทธิภาพ
ของสารตัวใดตัวหนึ่งลดลง หรือท าให้เกิดความเป็นพิษกับพืช
ปลูกก็แสดงว่าสารเหล่านั้นใช้ผสมในถังเดียวกันไม่ได้ 

ขั้นตอนการผสมสารในถังเดียวกัน ถ้าจะต้องผสม
สารที่มีสูตรผสม หรือมีสภาพแตกต่างกันในถังเดียวกัน มี
ขั้นตอนดังนี้ 

1) เทน้ าลงในถังพ่นเล็กน้อย เพ่ือป้องกันไม่ให้
สารติดก้นถัง 

2) ละลายสารส าเร็จรูปที่อยู่ในรูปผงละเอียด 
หรือพวกที่ เป็นของแข็งกับน้ าก่อนเพียง
เล็กน้อย คนให้ละลายเข้ากัน แล้วจึงเทลงใน
ถังพ่น เติมน้ าลงไปประมาณครึ่งถัง 

3) ละลายน้ ากับ สารส า เร็จ รูปที่ อยู่ ใน รูป
ของเหลวหรือของเหลวเข้มข้นในลักษณะ
เดียวกับข้อ 2 แล้วจึงเทลงในถังพ่น หลังจาก
นั้นจึงเติมน้ าที่ เหลือให้ได้ปริมาตรตามที่
ต้องการ 
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ข้อส ำคัญ อย่าผสมสารส าเร็จรูปเข้มข้นปนกัน
โดยตรงเพราะสารเข้มข้นอาจท าปฏิกิริยากัน ท าให้เกิดผลเสีย
หรือประสิทธิภาพของสารเปลี่ยนแปลงไป 

การผสมสารก าจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้ามากกว่าสอง
ชนิดร่วมกันเพ่ือใช้ในการก าจัดวัชพืชหลายๆ ชนิดในการพ่น
ครั้งเดียวพร้อมๆ กัน จะช่วยให้เกษตรกรประหยัดแรงงาน 
ประหยัดเวลาและประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงในการพ่นซ้ า
หลายๆ ครั้ง นอกจากนี้ช่วยลดจ านวนอุปกรณ์เครื่องใช้ ลด
ค่าใช้จ่ายและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพ่น
หลายๆ ครั้ง เช่น ความเสียหายจากเครื่องพ่นขนาดใหญ่ที่เข้า
ไปพ่นในพื้นที่ปลูกบ่อยครั้ง ท าให้ดินเกิดการอัดตัวแน่นได้  

การผสมสารก าจัดวัชพืชหลายๆ ชนิดด้วยกันเพ่ือพ่น
ครั้งเดียวพร้อมกัน เพ่ือการประหยัดเวลา แรงงานและ
ค่าใช้จ่าย ต้องมีการทดสอบการรวมตัวกันได้ของสาร โดยควร
จะทดสอบก่อนในภาชนะขนาดเล็กๆ และสังเกตการรวมตัว
กันในระยะเวลาสั้น เช่น การตกตะกอน การแยกตัว การจับ
กันเป็นก้อน ถ้าไม่มีการตกตะกอน แยกตัว หรือจับเป็นก้อน 
ให้ทดลองพ่นสารดังกล่าวกับพืชปลูกและวัชพืชในพ้ืนที่น้อยๆ 
หรือในกระถางเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสาร
ว่าสามารถควบคุมวัชพืชได้ดีและไม่เป็นพิษกับพืชปลูก จึงจะ
สามารถใช้สารทั้งสองชนิดผสมและใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ต่อไป
ได้  
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การผสมสารก าจัดวัชพืชลงไปในถังผสม ควรจะรู้ชนิด
ของสูตรของสารดังกล่าวและส่วนผสมที่ติดอยู่กับฉลากของ
ภาชนะบรรจุ การผสมหรือการเทลงในถังผสมซึ่งมีน้ าอยู่หรือ
บรรจุอยู่แล้วก่อนหลังตามลักษณะของสูตรสารปรุงแต่ง
ตามล าดับ ดังนี้ 

1) สูตรผสมซึ่งเป็นผงละลายน้ า  
2) สูตรผสมซึ่ งเป็ นผงแขวนลอยตั วอยู่ ใน

ของเหลวซึ่งเป็นน้ ามัน มีลักษณะเหลวข้น เวลาจะใช้พ่นต้อง
ผสมกับน้ าเป็นตัวพา 

3) สูตรผสมซึ่งเป็นน้ ายาละลายน้ าอยู่ในรูปของ
ของเหลว  

4) สูตรผสมของสารปรุงแต่งตัวสารออกฤทธิ์
ละลายอยู่ในน้ ามัน และมีสารที่ท าให้น้ ามันเข้ากับน้ าได้ ใน
การผสมน้ าเตรียมพ่น  

การผสมต้องท าตามล าดับ เช่น ต้องผสมสารที่อยู่ใน
รูปผงละลายน้ า ก่อนผสมสารที่อยู่ในรูปสารละลายน้ าตามลง
ไป หรือผสมสารที่อยู่ในรูปของผงแขวนลอยอยู่ในน้ ามันที่มี
ลักษณะเหลวข้นก่อนผสมสารที่ละลายในน้ ามันตามลงไป เป็น
ต้น 
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ตำรำงท่ี 1 สารก าจัดวัชพืชและสารเคมีท่ีใช้ในสวนยางพารา 

ล าดับ สารก าจัดวัชพืช 
อัตราที่ใช้ 

(กรัม สารออกฤทธิ์/ไร่) 
หมายเหตุ 

1 ไกลโฟเสท  + พิคลอแรม 100 + 10 ก าจัดวัชพืชใบแคบ และใบกว้าง 
2 ไกลโฟเสท  + ฟลูร๊อกซีเพอร์ 100 + 24 ก าจัดวัชพืชใบแคบ และใบกว้าง 
3 ไกลโฟเสท  + 2, 4-ดี 100 + 48 ก าจัดวัชพืชใบแคบ และใบกว้าง 
4 ไกลโฟเสท  + เมทซัลฟูรอน-

เมททิล 
100 + 2 ก าจัดวัชพืชใบแคบ และใบกว้าง 

5 พาราควอท 100 – 120 วัชพืชใบแคบ และใบกว้าง ที่งอกจากเมล็ด 
6 ไกลโฟเสท หรือ ซัลโฟเสท 80 – 120 ก าจัดวัชพืชใบแคบได้ดีกว่าใบกว้าง ทั้งพวก

ฤดูเดียวและค้างปี 
7 ไกลโฟเสท หรือ ซัลโฟเสท 300 – 400 ก าจัดหญ้าคา 
8 อิมาซาเพอร์ 60 – 80 ก าจัดหญ้าคา 
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ล าดับ สารก าจัดวัชพืช 
อัตราที่ใช้ 

(กรัม สารออกฤทธิ์/ไร่) 
หมายเหตุ 

9 พิคลอแรม + 2,4-ดี 24 – 36 มล. สาร
ผลิตภัณฑ์/ไร่ 

ก าจัดหญ้าเขมร หรือสาบเสือ 

10 ไตรโคลเพอร์ (การ์ลอน 4) หลังจากตัดตอใหม่ๆ 
- ถ้ าตั ดตอสู ง  40 -50 
ซม . ใช้สารการ์ลอน4 
อัตรา 5 มล. ผสมน้ า 95 
มล./ตอ ทารอบๆ ตอ 
- ถ้ าตัดตอต่ า หรือสู ง
ประมาณ 10-15 ซม. ใช้
สารการ์ลอน4 อัตรา 5 
มล. ผสมน้ ามันดีเซล 55 

ฆ่าตอยางพารา 
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ล าดับ สารก าจัดวัชพืช 
อัตราที่ใช้ 

(กรัม สารออกฤทธิ์/ไร่) 
หมายเหตุ 

มล./ตอ ทารอบๆ ตอ 
และหน้าตัด 

หลังกำรพ่นสำรก ำจัดวัชพืช ควรปฏิบัติดังนี  
 1. ท าความสะอาดเครื่องพ่น ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง ทั้งภายในและภายนอกตัวถัง สายยาง หัวพ่น 
และคานพ่น วิธีการคือ ใช้น้ าสะอาดเทลงในถังแล้วอัดลมพ่นน้ าออกทางหัวพ่นหลายๆ ครั้ง เติมน้ าสบู่ หรือ
ผงซักฟอกแล้วเขย่าอัดลมพ่นน้ าสบู่ออกทางหัวพ่นอีกหลายๆ ครั้ง หลังจากนั้นล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้งหนึ่ง 
 2. อย่าน าเครื่องพ่นสารก าจัดวัชพืชโดยเฉพาะถังผสมน้ ายาและหัวพ่นไปใช้พ่นสารป้องกันโรคและสาร
ฆ่าแมลง เพราะสารก าจัดวัชพืชบางชนิดล้างออกยากแม้จะผ่านการล้างท าความสะอาดถังแล้ว ก็อาจจะยังคงมี
สารหลงเหลือตกค้างอยู่ในเครื่องพ่น ดังนั้นจึงควรแยกเครื่องพ่นสารก าจัดวัชพืชออกจากเครื่องพ่นสารก าจัด
โรคและแมลงจะปลอดภัยกว่า 
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กำรทิ งท ำลำยสำรเคมีเหลือใช้และภำชนะบรรจุภัณฑ์
สำรเคมี ควรปฏิบัติดังนี้ 
1. หาและเตรียมสารให้พอดีกับที่ต้องการใช้ ไม่ซื้อกักตุนไว้
มากจนเกินไป และค านวณให้พอดีที่จะใช้ในแต่ละครั้ง ให้
เหลือตกค้างในถังน้อยที่สุด 
2. น าไปเผาหรือท าลายด้วยความร้อนสูง โดยต้องใช้เตาเผาที่
ให้ความร้อนสูงเป็นพิเศษ แต่ห้ามใช้กับสารพิษที่มีปรอท 
ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู หรือสารพิษอนินทรีย์อื่นๆ 
3. การอัดฉีดลงไปฝังเก็บในบ่อลึก แต่อาจเกิดมลพิษกับ
สิ่งแวดล้อมภายหลังได ้
4. การน าไปทิ้งลงในทะเลหรือแหล่งน้ า แต่อาจท าอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ 
5. การฝังดินแบบหลุมพิเศษ เป็นหลุมขนาดเล็ก มีระยะแต่ละ
หลุมห่างกัน 6-8 เมตร โดยขุดหลุมลึก 1.0-1.5 เมตร กว้าง 
1.5 เมตร รองกันหลุมด้วยปูนขาวและถ่าน น าสารเคมีหรือ
ภาชนะบรรจุภัณฑ์มาคลุกผสมกับของเสียจากสัตว์ หรือปุ๋ย
คอก ใส่ลงไปเป็นชั้นๆ สลับกับดิน ชั้นบนสุดของหลุม 
ประมาณ 20 เซนติเมตรสุดท้ายใช้ดินอัดให้แน่น วิธีการนี้
ป้องกันการเกิดกลิ่น และเกิดการสลายตัวได้เร็ว 
ข้อผิดพลำดที่มักจะเกิดขึ นภำยหลังกำรใช้สำรก ำจัดวัชพืช 

ในบางครั้งการใช้สารก าจัดวัชพืชอาจไม่ได้ผลอย่างที่
คาดไว้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก 
1. การเลือกใช้สารก าจัดวัชพืชไม่ตรงกับวัชพืชที่เป็นปัญหา 
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2. ใช้อัตราผิดจากค าแนะน า ทั้งนี้อาจเกิดจากการตวงสารผิด
อัตราหรือผสมน้ าผิดสัดส่วนก็ได้ 
3. ใช้ผิดเวลา เช่น อาจปล่อยให้วัชพืชขึ้นอยู่ในแปลงพืชนาน
เกินไป จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชปลูกแล้ว การพ่นสาร
ในระยะนี้อาจเกิดความเป็นพิษต่อต้นพืชได้ 
4. วิธีการพ่นไม่ถูกต้อง ก็อาจท าให้เกิดความเป็นพิษกับต้นพืช
ได้ เช่น สารบางอย่างแนะน าให้ พ่นในระหว่างแถว หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ละอองสารสัมผัสกับใบพืช แต่ถ้า
เกษตรกรพ่นคลุมแถวตามปกติก็อาจท าให้เกิดเป็นพิษต่อพืช
ได ้
5. วิธีการเตรียมดินไม่ละเอียดพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
สารก าจัดวัชพืชแบบก่อนงอก หรือยาคุมอาจไม่ได้ผลในการ
ควบคุมวัชพืช เพราะละอองของสารคลุมพ้ืนที่ไม่ทั่วถึง 
6. สภาพแวดล้อมภายหลังการใช้ไม่เหมาะสม เช่น อาจมีฝน
ตกหนักทันที หรือฝนแล้งนานเกินไปภายหลังการใช้ 
กำรใช้สำรก ำจัดวัชพืชอย่ำงปลอดภัย มีดังนี ้
1. ตรวจอุปกรณ์เครื่องพ่นอย่าให้มีรอยรั่ว เพราะจะท าให้
สารพิษเปียกเปือ้นเสื้อผ้า และร่างกายของผู้พ่นได้ 
2. ต้องสวมเสื้อผ้าและรองเท้าให้มิดชิด รวมทั้งหน้ากาก หรือ
ผ้าปิดจมูก และศีรษะเพ่ือป้องกันอันตรายจากสารพิษ 
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3. อ่านฉลากก ากับโดยตลอดให้เข้าใจก่อนใช้ และต้องปฏิบัติ
ตามค าเตือน และข้อความระวังโดยเคร่งครัด 
4. อย่าใช้ปากเปิดขวดสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

5. อย่าใช้ปากเป่า ดูดสิ่งอุดตันที่หัวฉีด ควรเปลี่ยนหัวฉีดใหม่หรือ
ใช้แปรงที่มีความอ่อนนุ่มค่อยๆ ปัดออก 
6. การผสมสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช อย่าใช้มือผสม ให้ใช้ไม้
กวนหรือคลุกให้เข้ากัน 

7. ควรพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นใน
เวลาแดดจัดหรือลมแรงและผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา 
8. ไม่สูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารขณะใช้สารป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 
9. ควรเตรียมสารเคมีให้ใช้หมดในคราวเดียวกัน 
10. ไม่ล้างภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์เครื่องพ่นลงไปในน้ า บ่อ 
คลอง บึง 

11. เมื่อเลิกใช้ควรปิดฝาภาชนะบรรจุสารเคมีให้สนิท เก็บไว้
ในที่มิดชิด ห่างจากสถานที่ปรุงอาหาร แหล่งน้ า และปิด
กุญแจโรงเก็บตลอดเวลา 
12. เก็บสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชไว้ในภาชนะเดิมเท่านั้น อย่า
ถ่ายภาชนะโดยเด็ดขาด 

13. ภายหลังการพ่นสารก าจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้พ่นต้องอาบน้ า 
สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซัก
ให้สะอาดทุกครั้ง 
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14. หยุดพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามก าหนด ก่อนเก็บ
เกี่ยวพืชตามที่ระบุในฉลาก 

15. ถ้าไม่สบายให้หยุดพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและรีบไป
พบแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก 
16. ภาชนะบรรจุสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเมื่อใช้หมดแล้ว 
ควรล้างน้ าหลายๆ ครั้ง ก่อนท าลายโดยการฝังดิน อย่าทิ้งตาม
ร่องสวน หรือแม่น้ าล าคลอง 
กำรปฏิบัติเม่ือได้รับพิษจำกสำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช มีดังนี้ 
1. ถ้าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเปื้อนเสื้อผ้า ให้ถอดออกและ
อาบน้ าให้สะอาด 
2. หากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชถูกร่างกาย ให้ล้างด้วยสบู่และ
น้ า 
3. หากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ าสะอาด
หลายๆ ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที และไปพบ
จักษุแพทย์ ไม่ควรล้างด้วยน้ ายาล้างตาเพราะเป็นสารเคมีอาจ
ท าปฏิกิริยาเสริมฤทธิ์กับสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจนท าให้เกิด
พิษมากยิ่งข้ึน 
4. หากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเข้าปาก ไม่ควรกระตุ้นให้
อาเจียน ยกเว้น ในฉลากระบุว่ารีบท าให้อาเจียน ต้องปฏิบัติ
ต ามค าแนะน าในฉลากและรีบ ไปสถานี อน ามั ยห รือ
โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดพร้อมทั้งน าภาชนะและฉลากไปด้วย 
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กำรปฐมพยำบำลผู้ที่ได้รับพิษจำกสำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
มีดังนี้ 
1. น าผู้ที่ได้รับสารพิษออกจากบริเวณที่มีการใช้สารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช และให้พักผ่อนในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี 
2. ส ารวจดูว่าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเปื้อนเสื้อผ้าหรือ
ร่างกายผู้ป่วยหรือไม่ หากพบให้ถอดเสื้อผ้าออกและล้าง
ร่างกายบริเวณท่ีเปื้อนให้สะอาดด้วยสบู่และน้ า 
3. หากผู้ที่ได้รับสารพิษไม่รู้สึกตัว ให้จับนอนตะแคง และเชย
คางขึ้นเพ่ือให้หายใจได้สะดวก 
4. หากผู้ที่ ได้รับสารพิษมีอาการชัก ควรช่วยป้องกันไม่ให้
ผู้ป่วยกัดลิ้นตัวเอง 
5. ถ้าผู้ที่ได้รับสารพิษได้รับสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชทางปาก 
ไม่ควรท าให้อาเจียน ยกเว้น ในฉลากระบุว่ารีบท าให้อาเจียน
ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าในฉลาก 
6. รับน าผู้ที่ได้รับสารพิษไปพบแพทย์ทันทีพร้อมทั้งน าภาชนะ
บรรจุและฉลากของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เป็นสาเหตุไป
ด้วย 
กำรปฏิบัติเม่ือเกิดอำกำรแพ้ในขณะใช้สำรป้องกันก ำจัด
ศัตรูพืช มีดังนี้ 
1. หยุดการใช้ทันที 
2. พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
3. ควรงดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือดื่มนมเพราะอาจท าให้เกิด
อาการรุนแรงยิ่งขึ้น 
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4. ถ้ายังมีอาการแพ้อยู่ ควรเลิกท างาน และอาบน้ าเปลี่ยน
เสื้อผ้า 
5. หากอาการแพ้ยังไม่หาย ควรรีบไปสถานีอนามัย หรือ
โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดพร้อมทั้งน าภาชนะบรรจุและฉลากของ
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ไปด้วย 
 

 

ภำพที่ 1 ตัวอย่างแถบสี เครื่องหมาย และข้อความบนฉลาก  
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             วัตถุอันตรายชนิดผสมน้ าหรือสารท าลายก่อนพ่น 
 

 

สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชนี้เป็น
อันตรายต่อปลา ห้ามเทสารนี้ลงใน
แม่น้ าล าคลอง 

 

สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชนี้เป็น
อันตรายต่อสัตว์เลี้ยง 

  

 

ในขณะพ่นสารต้องสวนถุงมือและ
รองเท้า 

 

ช าระล้างร่างกายทันทีหลังจากการ
ใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 

เก็บสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชไว้ในที่
มิดชิด มีกุญแจและให้ห่างจากการ
หยิบถือของเด็ก 
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สวมหน้ากากป้องกันแก๊ส 

 

สวมบังหน้าหรือแว่นตา 

 

สวมชุดป้องกัน 

 

สวมพลาสติกกันเปื้อน 

 

สวมหน้ากากปิดจมูกและปาก 

ภำพที่ 2 ความหมายของสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆ  
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ภำคปฏิบัติ เกษตรกรฝึกปฏิบัติการก าจัดวัชพืชอย่างปลอดภัย
ตั้งแต่การแต่งกาย การตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ การผสม
สารเคมี การสเปรย์สารเคมี การล้างท าความสะอาด และการ
ปฏิบัติตนหลังด าเนินงานแล้ว 
ประโยชน์ที่ได้รับ การใช้สารก าจัดวัชพืชให้ถูกต้องและ
ปลอดภัย เกษตรกรได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
1. เกษตรกรไม่ได้รับหรือได้รับอันตรายจากสารก าจัดวัชพืช
หรือสารก าจัดศัตรูพืชน้อยลง 
2. เกษตรกรที่ใช้สารในปริมาณท่ีถูกต้องและเหมาะสม จะไม่
ใช้สารในปริมาณเกินค าแนะน า ท าให้ไม่สิ้นเปลื้องสารเกิน
ความจ าเป็น 
3. พืชปลูกไม่ได้รับหรือได้รับอันตรายจากสารก าจัดวัชพืชหรือ
สารก าจัดศัตรูพืชน้อยลง 
4. การตกค้างหรือการปนเปื้อนสารก าจัดศัตรูพืชใน
สภาพแวดล้อมน้อยลง 
สรุป 
 การปลูกยางพาราต้องควบคุมวัชพืชอย่างเหมาะสม
ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงระยะเปิดกรีดได้ ชาวสวนยางอาจก าจัด
วัชพืชด้วยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานดายหญ้า หรือไถพรวน หรือ
การตัด อย่างไรก็ตาม แปลงปลูกยางพาราส่วนมากมักจะมี
ขนาดใหญ่จึงมีความจ าเป็นต้องใช้สารก าจัดวัชพืช เพ่ือช่วยให้
การควบคุมวัชพืชได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การก าจัดวัชพืชด้วยวิธี
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นี้เป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธี
ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ผลรวดเร็ว ท าได้สะดวก ลงทุนต่ า 
ประหยัดเวลาและแรงงาน สามารถก าจัดวัชพืชได้ทั้งบริเวณ
โคนต้นและระหว่างแถวต้นยาง การใช้สารก าจัดวัชพืชตั้งแต่
เริ่มเตรียมดินเพ่ือก าจัดวัชพืชบางส่วนก่อนปลูกพืช การใช้การ
ไถพรวนระหว่างแถวร่วมกับการใช้สารก าจัดวัชพืช จะช่วยให้
สามารถควบคุมวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ยางพารา
เจริญเติบโตได้ดี ซึ่งจะท าให้เปิดกรีดยางพาราได้เร็วขึ้น 
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กำรควบคุมแมลงศัตรูและสัตวศ์ัตรูยำงพำรำ 

1. ปลวก (termites) ปลวกชนิดกินเนื้อไม้สด กัดกินรากและ
ภายในล าต้นยางพาราจนเป็นโพรง ท าลายต้นยาง โดยกัดกิน
ส่วนรากของต้นยางที่มีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะบริเวณโคนต้นใต้ผิว
ดิน และกัดกินต่อไปภายในล าต้นจนเป็นโพรง ต้นยางแสดง
อาการใบเหลือง และถ้าถูกปลวกท าลายมาก จะตายในที่สุด 
โดยปลวกชนิดนี้ท าความเสียหายกับต้นยางทุกระยะการ
เจริญเติบโต และพบมากในพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่เป็นดินลูกรัง 
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กำรป้องกันก ำจัดปลวก สามารถท าได้แต่ให้ผลไม่ดีเท่าที่ควร 
เนื่องจากปลวกมีชีวิตอยู่รวมกันแบบสังคมและสร้างรังอยู่ใต้
ดิน วิธีป้องกันก าจัด ได้แก่ 
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1. ใช้สารฆ่าแมลงราดรอบๆ โคนต้นยางพารา เพ่ือให้ซึมลงไป
ตามรากโดยการขุดดินเป็นร่องแคบๆ ที่โคนต้นยางพารา เพ่ือ
ป้องกันไมใ่ห้สารซึมออกด้านข้างมากเกินไป โดยสารที่ใช้ เช่น 
1.1 คาร์โบซัลแฟน ที่พบและมีจ าหน่ายในชื่อการค้า เช่น 
พอสซ์ 20%EC โดยใช้ 80 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร ราดรอบๆ โคน
ต้นยางพาราที่ถูกหนอนทรายท าลายและต้นข้างเคียง ต้นละ 
1-2 ลิตร ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นยาง 
1.2 ฟิโปรนิล ที่พบและมีจ าหน่ายในชื่อการค้า เช่น แอสเซ็นต์ 
5%SC โดยใช้  60 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร ราดรอบๆ โคนต้น
ยางพาราที่ถูกหนอนทรายท าลาย และต้นข้างเคียง ต้นละ 1-2 
ลิตร 
1.3 ออลดริน 0.5%, ดีลดริน 0.5%, เฮปตาคลอ 0.5% คลอ
เดน 1.0% หรือสารอ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติคงทนอยู่ในดินได้นาน
และมีประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงในดินได้ดี ผสมน้ ารดดิน
รอบๆ ต้นยางแต่ละต้น 
1.4 คลอเดน ในอัตรา 125-175 กรัม ผสมน้ า 20 ลิตร ราด
รอบต้นยาง ที่ถูกปลวกท าลาย และต้นยางข้างเคียงต้นละ 1-2 
ลิตร 
1.5 ในช่วงฤดูฝน หรือดินมีความชื้นสูง ใช้สารเคมีชนิดเม็ด 
เช่น ฟูราดาน 3 จี หรืออ่ืนๆ ในการป้องกันก าจัดปลวก 
2. ใช้ไส้เดือนฝอยชนิด local strain 70 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
3. ใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae 
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2. ผีเสื อหนอนเจำะเปลือก ที่เข้าท าลายต้นยางพารา จะสร้าง
รังเป็นใยคล้ายเส้นไหมสีด า น้ าตาล ปกคลุมพ้ืนที่บนล าต้น
และกิ่งก้านที่ถูกท าลาย โดยการเจาะเปลือก และล าต้นยาง 
ท าให้น้ ายางไม่ไหล สังเกตเห็นรอยเจาะท าลายชัดเจน 
 

  

  
กำรป้องกันก ำจัดผีเสื อหนอนเจำะเปลือก พ่นผง ต้นยางที่ถูก
ท าลายและต้นข้างเคียงด้วย เซฟวิน 5% อัตราส่วน 10 
กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ 
 
3. เพลี ยหอย ตัวอ่อนเมื่อฟักออกจากไข่จะมีขาสามารถ
เคลื่อนที่ได้ แต่หลังจากลอกคราบแล้วขาจะหายไป เมื่อเริ่ม
เจาะดูดน้ าเลี้ยงแล้วจะไม่เคลื่อนที่ พร้อมสร้างเกราะหุ้มตัวเอง 
เพลี้ยหอยที่พบบนต้นยางตามกิ่งก้านเป็นตัวเมียที่สร้างเกราะ
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หนาไว้ป้องกันตัวและอยู่กับที่ตลอดไป  เกราะมีขนาด 3-5 
มิลลิเมตร สีน้ าตาลแก่ ตัวผู้ไม่มีปากดูด ขนาดเล็กกว่าตัวเมีย 
มีปีกและบินได้ 
 เพลี้ยหอยเป็นแมลงดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณกิ่ง และล า
ต้นที่มีลักษณะอ่อน ท าให้กิ่งก้านและล าต้นยางพาราเหี่ยวด า 
ต่อมากิ่งก้านนั้นจะแห้งตาย ต้นยางชะงักการเจริญเติบโต พบ
มากในเรือนเพาะช าหรือบนต้นยางอ่อน 

 
 
กำรป้องกันก ำจัดเพลี ยหอย 
1. โดยธรรมชาติเพลี้ยหอยมีศัตรูธรรมชาติเข้าท าลายไข่ และ
ตัวอ่อน เช่น แมลงและเชื้อรา 
2. ใช้สารเคมี เช่น มาลาไธออน ที่พบและมีจ าหน่ายในชื่อ
การค้า เช่น มาลาไธออน 83% EC โดยใช้ในอัตรา 20 ซีซี.ต่อ
น้ า 20 ลิตร พ่นบริเวณที่มีเพลี้ยหอย 3-4 ครั้ง หรือใช้ ไวท์



 

87 

 

ออยล์ ที่พบและมีจ าหน่ายในชื่อการค้า เช่น ทานาแทค 67% 
EC ในอัตรา 200 ซีซี. ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเฉพาะที่พบการ
ระบาดของเพลี้ยหอย หรือพ่นซ้ าตามความจ าเป็น 
3. ใช้สารสกัดสะเดา (มาร์โก้ซีด) อัตรา 200 - 250 ซีซี.ต่อน้ า 
200 ลิตร ฉีดพ่น เนื่องจากสารสกัดสะเดาช่วยยับยั้งการดูดกิน
หรือเข้าท าลาย ท าให้ตัวอ่อนลอกคราบไม่ได้และตายในที่สุด 
ส่วนตัวเต็มวัยที่ได้รับสารจะยับยั้งการสร้างไข่  
4. กรณีใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นยางพาราให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตหรือพูมิช
ซัลเฟอร์ร่วมด้วยทุกครั้ง ช่วยเพ่ิมซิลิก้า ลดการเข้าท าลายของ
โรคและแมลงโดยเฉพาะแมลงปากกัดเจาะดูด ส าหรับการ
ผสมร่วมใช้ในอัตรา ภูไมท์ซัลเฟต หรือภูมิชซัลเฟอร์ 20 
กิโลกรัมต่อปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม 
 
4. เพลี ยแป้ง พบบนต้นยางพาราระยะกล้าในเรือนเพาะช า 
ลักษณะเป็นแมลงขนาดเล็กล าตัวอ่อนนุ่มภายนอกปกคลุม
ด้วยผงสีขาว เพลี้ยแป้งเป็นแมลงดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณก่ิง และ
ล าต้นที่มีลักษณะอ่อน ท าให้กิ่งและล าต้นยางพาราเหี่ยว ถ้า
พบระบาดรุนแรง ต้นยางพาราจะชะงักการเจริญเติบโต แห้ง
และตาย 
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กำรป้องกันก ำจัดเพลี ยแป้ง ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กา
โนฟอสเฟต 
 
5. หนอนด้วงกัดกินรำก เป็นแมลงขนาดใหญ่ ล าตัวอ้วนป้อม
สั้น ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร มีนิสัยชอบหลบอยู่ในดิน
เวลากลางวัน และบินออกหากินในเวลาพลบค่ า ด้วงตัวเมีย
ออกไข่ในดิน ตัวหนอนของด้วงนี้ปกติมีสีขาวรูปงอๆ ล าตัวยาว
ประมาณ 3-5 เซนติเมตร อาศัยและเจริญอยู่ในดินกิน
อินทรียวัตถุ และรากยาง ตลอดจนรากพืชอ่ืนๆ เป็นอาหาร 
จนเข้าดักแด้อยู่ในดินลึกลงไป และเป็นตัวเต็มวัยบินออกหา
กินผสมพันธุ์ในฤดูต่อมา  

พบการเข้าท าลายของหนอนด้วงกัดกินรากมาก ใน
พ้ืนที่ปลูกยางที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ป่า กัดกินรากต้นกล้ายางและต้น
ยางที่มีอายุไม่มาก ส่งผลให้ต้นยางเหี่ยวและล้มตาย 
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กำรป้องกันก ำจัดหนอนด้วงกัดกินรำก โดยธรรมชาติตัว
หนอนด้วงจะมีต่อขุดรูเป็นตัวเบียนที่ส าคัญ แต่ถ้ามีจ านวน
มากควรใช้สารฆ่าแมลงก าจัด สารที่แนะน า ได้แก่  
1. เบนซินเฮกซาคลอไรด์ ดีลดริน หรือเฮบตาคลอ ใส่ลงดินให้
ทั่วบริเวณท่ีพบหนอนด้วงอาศัยอยู่  
2. โรย Phorate 10G อัตราส่วน 4 กิโลกรัมต่อไร่ รอบต้นยาง
ที่ถูกท าลายและต้นข้างเคียง  
 
6. ไรพืช เป็นสัตว์แปดขาเช่นเดียวกับแมงมุม มีขนาดเล็กมาก 
ตัวผู้มีความยาว 0.15 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว 0.2 มิลลิเมตร 
ส่วนมากอาศัยอยู่บริเวณเส้นใบ ตัวไรมีสีเหลืองใส พบไข่และ
คราบตัวอ่อนอยู่ทั่วไป ไรในระยะที่เป็นตัวอ่อนมีขาเพียง 3 คู่ 
พอถึงระยะตัวเต็มวัยจะมีขา 4 คู ่วงจรชีวิตจากตัวอ่อนไปเป็น
ตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 3 วัน ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมาณ
หนึ่งสัปดาห์ แล้วเริ่มวางไข่บนใบยางต่อไป 
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 ไรพืชชอบท าลายยอดและตาอ่อนของพืช ใบยางที่ถูก
ไรดูดน้ าเลี้ยงจะมีสีซีด ใบแคระแกรนและบิดเบี้ยว ขอบใบเป็น
คลื่น แล้วร่วงเฉพาะใบย่อย ถ้ามีไรเข้าท าลายมาก ใบที่ผลิใหม่
จะมีรูปร่างผิดปกติ และใบไม่คลี่ บริเวณผิวใบที่พบไรมีรอย
แผลเล็กๆ ที่เกิดจากการเจาะดูดน้ าเลี้ยงของไร ในช่วงต้นยาง
เล็ก และช่วงอากาศแห้งแล้ง โดยเฉพาะในระยะที่ยางผลิใบ
ใหม ่พบการระบาดของไรพืชมาก 
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กำรป้องกันก ำจัดไรพืช ปกติไรชอบอาศัยอยู่ในที่มีอากาศแห้ง
มากกว่าที่ชื้น ดังนั้นไรจะลดลงและหมดไปตามธรรมชาติเมื่อ
เข้าฤดูฝน กรณพีบไรระบาดรุนแรง ใช้สารเคมีพ่นที่พุ่มใบ เช่น 
1. ก ามะถัน ที่พบและมีจ าหน่ายในชื่อการค้า เช่น ไอโอวิท 
80% WP และอิโคซัลฟ์  80% WP โดยใช้ในอัตรา 60-80 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ท าการพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน และพ่น
ซ้ าเมื่อพบการระบาด 
2. อามีทราช ที่พบและมีจ าหน่ายในชื่อการค้า เช่น ไมแทค 
20% EC โดยใช้ในอัตรา 40-60 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร ท าการพ่น 
2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน และพ่นซ้ าเมื่อพบการระบาด 
3. สารสกัดสะเดา อัตรา 200 ซีซี.ต่อน้ า 200 ลิตร เนื่องจาก
สารสกัดสะเดาช่วยยับยั้งการดูดกินหรือเข้าท าลาย ท าให้ตัว
อ่อนลอกคราบไม่ได้และตายในที่สุด ส่วนตัวเต็มวัยที่ได้รับสาร
จะยับยั้งการสร้างไข่ ร่วมกับสารสกัดจากกระเทียมผสม
พริกไทย (ไพเรี่ยม) อัตรา 200 ซีซี.ต่อน้ า 200 ลิตร ทั้งบนใบ
ใต้ใบให้ชุ่ม 15-20 วันต่อครั้ง กรณีระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่น
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
7. ทำกและหอยทำก พบดูดกินน้ ายางของต้นยาง บริเวณใบ
และตาอ่อน ท าให้การเจริญของตาผิดปกติและมีการเจริญ
ทางด้านข้าง รวมทั้งพบหอยทากดูดกินน้ ายางตามแนวรอย
กรีด และในภาชนะรองรับ 
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กำรป้องกันก ำจัดทำกและหอยทำก 
1. จับออก  
2. ทา Metaldehyde รอบล าต้นยางพาราป้องกันการเข้า
ท าลาย หรือฉีดพ่นในพื้นท่ีที่พบมีการท าลาย 
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โรคของยำงพำรำและกำรควบคุม 
 

1. โรคที่เกิดกับใบ 
1) โรคใบร่วงและฝักเน่ำ  
อำกำร ใบและก้านเกิดแผลฉ่ าน้ าสีด า ถ้าเกิดที่ก้านใบพบ
หยดน้ ายางไหลออกจากแผล และท าให้ใบร่วงทั้งที่ใบยัง
เขียวอยู่ หากเชื้อเข้าท าลายที่ฝัก ท าให้ฝักเน่าแห้งสีด า 
แต่ไม่ร่วงหล่นจากต้น ถ้าโรคระบาดรุนแรง ต้นยางพารา
ใบร่วงทั้งต้น  ถ้าเกิดกับต้นยางอ่อน ท าให้ยอดเน่าและต้น
ยางตายในที่สุด (ภำพที่ 1) 
เชื อสำเหตุ เชื้อรา Phytophthora spp. แพร่ระบาดโดย
ลมฝน สภาพอากาศเย็นและความชื้นสูงเหมาะสมต่อการ
เกิดโรค 
กำรป้องกันก ำจัด  

1) ตัดแต่ งกิ่ งในทรงพุ่มให้ โปร่ง  อากาศถ่ายเท
สะดวก เพ่ือลดความชื้นในสวนยาง 

2) ใช้สารเคมีป้องกันโรคก่อนการระบาด เช่น เมตา
แลกซิล 35% ฟอสเอททิล-อลูมิเนียม 80%  
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ก ข ค 

  
ภำพที่ 1  โรคใบร่วงและฝักเน่า; อาการท่ีใบ (ก) 
อาการที่ต้นยางอ่อน (ข) และเชื้อสาเหตุโรค (ค) 

 
2) โรคใบจุดก้ำงปลำ (Corynespora leaf spot) 
อำกำร ใบยางอ่อนเกิดแผลจุดสีด า ขอบแผลสีเข้มกว่า
กลางแผล และท าให้ใบร่วง ระยะใบเพสลาดเกิดแผลสี
น้ าตาลหรือด า ตามเส้นใบคล้ายก้างปลา และมีสีเหลือง
ล้อมรอบแผล อาการรุนแรงท าให้ใบเหลืองและร่วงหล่น 
ถ้าเชื้อเข้าท าลายที่กิ่งก้าน เกิดแผลปริแตกและท าให้กิ่ง
แห้งตาย (ภำพที่ 2) 
เชื อสำเหตุ เชื้อรา Corynespora cassiicola (Burk & 

Curt) Wei แพร่ระบาดโดยลมและฝน สภาพอากาศท่ีร้อน
ชื้นเหมาะสมต่อการเกิดโรค  
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ก ข ค 

 

ภำพที่ 2  โรคใบจุดก้างปลา; อาการที่ใบ (ก และ ข) 
และสปอร์ของเชื้อสาเหตุโรค (ค) 

 
3) โรครำแป้ง (Powdery mildew) 
อำกำร ระยะใบอ่อน ปลายใบบิดงอ เน่าด า และร่วงหล่น 
ระยะใบเพสลาด ผิวใบด้านบน เกิดแผลสีเหลืองจนถึงสี
น้ าตาล ขนาดไม่แน่นอน กระจายทั่วผิวใบ ส่วนด้านใต้ใบ
บริเวณท่ีเกิดแผล พบเชื้อราสีขาวอมเทา ถ้าเชื้อเข้า
ท าลายที่ดอก ท าให้ดอกร่วงหล่น อาการรุนแรงท าให้ใบ
อ่อนร่วง ยางชะงักการเจริญเติบโต และผลผลิตลดลง ดิน
ที่ขาดธาตุสังกะสีเกิดโรคนี้ได้ง่าย (ภำพที่ 3) 
เชื อสำเหตุ เชื้อรา Oidium hevea Steinm แพร่ระบาด
โดยลม สภาพอากาศที่ร้อนชื้นเหมาะสมต่อการเกิดโรค 
แต่เชื้อสาเหตุโรคสามารถเจริญได้ในสภาพอากาศที่แห้ง
และเย็น  
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กำรป้องกันก ำจัด  
1) เพ่ิมปุ๋ยไนโตรเจนก่อนยางผลิใบใหม่ เพ่ือเร่งให้

ต้นยางผลิใบเร็วขึ้น  
2) พ่นสารเคมีก่อนการเกิดโรค เช่น บีโนมิล 50% 

คาร์เบนดาซิม 50% ซัลเฟอร์ 80% เป็นต้น 
 
 

   
ก ข ค 

 

ภำพที่ 3  โรคราแป้ง; อาการที่ต้นยางอ่อน (ก) อาการท่ีใบ 
(ข) และสปอร์ของเชื้อสาเหตุโรค (ค) 

 
4) โรคใบจุด จำกเชื อ คอลเลทโทตริกัม 

(Colletotrichum leaf spot) 
อำกำร ใบเกิดแผลค่อนข้างกลม จนถึงรูปร่างไม่แน่นอน 
สีน้ าตาล ขอบแผลสีเหลือง และใบอาจบิดงอ สภาพ
อากาศที่มีความชื้นสูง พบสปอร์ของเชื้อราสีชมพูที่แผล  
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แผลแต่ละแผลอาจมาเชื่อมต่อกันท าให้เกิดใบไหม้ หาก
เชื้อเข้าท าลายที่ ยอดอ่อนและกิ่งอ่อน ท าให้เน่าด า กิ่ง
อ่อนเป็นแผลค่อนข้างกลมและปริแตก ถ้าแผลมีจ านวน
มาก ท าให้ยอดแห้งตาย และใบอ่อนร่วงหล่น (ภำพที่ 4) 
เชื อสำเหตุ เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides 

Penz  แพร่ระบาดโดยลมและฝน อาการโรครุนแรงใน
สภาพอากาศท่ีร้อนชื้น 
กำรป้องกันก ำจัด พ่นสารเคมีก่อนการระบาด เช่น ไซแนบ 
80% คลอโรธาโลนิล 75% บีโนมิล 50% เป็นต้น โดยฉดี
พ่นใบยางที่เริ่มผลิใบใหม่ ทุก 5 วัน ประมาณ 5-6 ครั้ง 
5) โรคใบจุดตำนก (Bird’s eye spot)  
อำกำร ใบเกิดแผลค่อนข้างกลม ขอบแผลสีน้ าตาล มีวง
เหลืองล้อมรอบแผล ขนาดของแผลประมาณ 1-3 
มิลลิเมตร ลักษณะคล้ายกับตานก ถ้าแผลมีจ านวนมากท า
ให้ขอบใบและแผ่นใบจะหงิกงอและเน่าด า ใบร่วง ท าให้
ยางชะงักการเจริญเติบโต ล าต้นแคระแกรน (ภำพที่ 5) 
สำเหตุโรค เชื้อรา Drechslera (Helminthosporium) 
hevea (Petch) M.B. Ellis แพร่ระบาดโดยลมและฝน  
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ก ข ค 

 

ภำพที่ 4 โรคใบจุดจากเชื้อคอลเลทโทตริกัม; อาการท่ีใบ (ก 
และข) และสปอร์ของเชื้อสาเหตุโรค 
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ก ข ค 

 

ภำพที่ 5 โรคใบจุดตานก; อาการที่ใบ (ก และข) และ
สปอร์ของเชื้อสาเหตุโรค (ค) 

กำรป้องกันก ำจัด ใช้สารเคมีป้องกัน เช่น แมนโคเซบ 
75% โปรพิเนบ 75% คลอโรธาโลนิล 75% เป็นต้น พ่น
ใบยางในระยะที่ผลิใบใหม่ทุก 7 วัน 

 
2. โรคที่เกิดกับล ำต้น 

1) โรคเส้นด ำ (Black stripe)  
อำกำร ล าต้นบริเวณเหนือรอยกรีดเกิดอาการฉ่ าน้ า มีสี
ผิดปกติ ต่อมาเกิดรอยบุ๋มสีด าหรือน้ าตาลด า เป็นเส้น
ขยายขึ้นลงตามแนวขนานกับล าต้น อาการรุนแรงท าให้
หน้ากรีดบริเวณท่ีเป็นโรคปริเน่าและมีน้ ายางไหล เปลือก
จะเน่าหลุดออกท าให้หน้ากรีดเสียหาย  (ภำพที่ 6) 
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สำเหตุโรค เชื้อรา ไฟทอปโทรา (Phytophthora spp.) 
แพร่ระบาดโดยลมฝน การเกิดโรครุนแรงในสภาพอากาศ
เย็นและความชื้นสูง 
กำรป้องกันก ำจัด 

1) สารเคมีป้องกันโรค เช่น เมตาแลคซิล 35% พ่น
หรือทาหน้ากรีดทุก 7 วัน 4-8 ครั้ง ฟอสเอททิล 
เอ เอล 80% พ่นหรือทาหน้ากรีดยางทุก 2-4 วัน 
6-8 ครั้ง เป็นต้น 
 

   
ก ข ค 

ภำพที่ 6 โรคเส้นด า; อาการที่ล าต้น (ก และข) และเชื้อ
สาเหตุโรค (ค) 

 
2) โรครำสีชมพู (Pink disease)  
อำกำร เปลือกที่บริเวณคาคบ ง่ามกิ่ง กิ่งก้านและล าต้น 
พบเชื้อราสีชมพูตามผิวเปลือก ท าให้เปลือกปริแตกมีหยด
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น้ ายางไหล เมื่อน้ ายางแห้งจะมีราด าเข้าจับเป็นทางสีด า 
และใบยางเปลี่ยนเป็นสีเหลือง อาการรุนแรงท าให้ต้นยาง
ทรุดโทรมและแคระแกร็น (ภำพที่ 7) 
ส ำ เ ห ตุ โ ร ค  เ ชื้ อ ร า  ค อ ทิ เ ซี ย ม  ( Corticium 
salmonicolour Berk.& Br.) แพร่ระบาดโดยลมและ
ละอองฝน สภาพอากาศที่มีความชื้นสูงเหมาะสมต่อการ
เกิดโรค 
กำรป้องกันก ำจัด 

1) ตัดแต่งก่ิงให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  
2) สารเคมีป้องกันก าจัด เช่น เบนโนมิล 50% ไตรดี

มอร์ฟ 75% ทาบริเวณแผลคาคบและกิ่งก้าน 
ควรขูดเปลือกรอยแผลออกก่อนทาสารเคมี 

  
ก ข 

ภำพที่  7 โรคราสีชมพู ; เชื้อราสีชมพูปกคลุมผิว
เปลือกที่ กิ่ งก้าน  (ก ) และ เปลือกแตกมีน้ ายาง           
ไหล (ข) 
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3) อำกำรเปลือกแห้ง (Tapping panel dryness : 
TPD)  

อำกำร หลังกรีดยางแล้วน้ ายางแห้งเป็นจุดๆ อยู่บนรอย
กรีด เปลือกยางมีสีน้ าตาลอ่อน อาการรุนแรงท าให้ต้น
ยางไม่ผลิตน้ ายาง และเปลือกแตกเป็นแผ่นๆ ขยาย
ลุกลามจากโคนต้นจนถึงใต้รอยกรีด และเปลือกร่วงหลุด
ออก (ภำพที่ 8) 
สำเหตุโรค ยังไม่ทราบชัดเจน แต่คาดว่าเกิดจากความ
ผิดปกติทางสรีระวิทยาของพืช ซึ่งเกิดได้จาก 

1) การกรีดถี่เกินไป ท าให้ท่อน้ ายางผิดปกติ 
2) ความอุดมสมบูรณ์ของต่ า ท าให้ไม่เหมาะสมต่อ

การท างานทางสรีระวิทยาของพืช 
กำรป้องกันก ำจัด 

1) เปลี่ยนระบบกรีดให้ถูกต้อง และหยุดกรีดในช่วง
ผลัดใบ  

2) การเอาใจใส่บ ารุงรักษาสวนยางให้สมบูรณ์
แข็งแรงตั้งแต่เริ่มปลูกใส่ เช่น การใส่ปุ๋ยให้
ถูกต้องตามจ านวนและระยะเวลา ที่ทางวิชาการ
แนะน า 
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ภำพที่ 8 อาการเปลือกแห้ง 

3. โรคที่เกิดกับรำก 
ต้นยางที่เกิดโรค มีอาการใบเหลือง อาจเกิดกับกิ่งใด

กิ่งหนึ่งก่อน ต่อมาลุกลามทั่วทั้งทรงพุ่มและใบร่วงหล่น 
อาการรุนแรงท าให้ยืนต้นตาย เมื่อขุดรากพบเส้นใยเชื้อรา
เจริญหรืออาจพบดอกเห็ดที่โคนต้น การ 
  
1) โรครำกขำว (White root rot)  
อำกำร ใบเหลืองผิดปกติ ถ้าเกิดกับยางเล็กใบจะเหี่ยวเฉา 
ขอบใบม้วนงอลงด้านล่าง ต่อมาจะร่วงและยืนต้นตาย 
บริเวณรากมีเส้นใยสีขาวติดแน่นกับผิวราก เส้นใยที่มีอายุ
มากจะเป็นเส้นกลมนูนสีเหลืองซีด ต่อมาพัฒนาเป็นดอก
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เห็ดที่โคนต้น มีลักษณะเป็นแผ่นครึ่งวงกลม แผ่นเดียว
หรือซ้อนกันเป็นชั้นๆ ผิวด้านบนเป็นสีเหลืองส้มโดยมีสี
เข้มอ่อนเรียงสลับกันเป็นวง ผิวด้านล่างเป็นสีส้มแดงหรือ
สีน้ าตาลขอบดอกเป็นสีขาว (ภำพที่ 8) 
สำเหตุโรค เชื้อรา Rigidoporus lignosus (Klotzsch) 
Imazeki  
กำรป้องกันก ำจัด 

1) ท าลายตอไม ้ท่อนไม้ ที่อยู่ในสวนยางให้หมด 
เพ่ือท าลายที่อยู่อาศัยของเชื้อรา  

2) สารเคมีป้องกัน เช่น พีซีเอ็นบี (PCNB) 20% ทา
เคลือบโคนต้นตรงคอดิน รากแก้ว และฐานของ
รากแขนง หรือกรณีต้นที่เป็นโรคให้ตัดหรือเฉือน
ส่วนที่เกิดโรคทิ้ง แล้วทาด้วยสารเคมีพีซีเอ็นบี 
(PCNB) 20% และควรท าการตรวจซ้ าในปีต่อไป  

3) ต้นยางอายุน้อยให้ท าการขุดรากท่ีเป็นโรคขึ้นมา
เผาท าลาย 
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ก ข 

ภำพที่ 8 โรครากขาว; เชื้อราสีขาวท าลายราก (ก) และ ดอก
เห็ดสาเหตุโรคบริเวณโคนต้น (ข) 

 
2) โรครำกน  ำตำล (Brown root rot)  
อำกำร ทรงพุ่มมีอาการใบเหลืองผิดปกติต่อมาใบร่วงและ
ยืนต้นตาย พบเส้นใยสีน้ าตาลปนเหลืองเป็นขุยปกคลุมผิว
ราก ท าให้รากแห้ง เมื่อตัดรากตามขวางจะพบเส้นใยที่
แทรกในเนื้อไม้มีลักษณะคล้ายรวงผึ้ง ถ้าสภาพแวดล้อม
เหมาะสมพบดอกเห็ดบริเวณโคนต้นเป็นแผ่นหนาและ
แข็ง ลักษณะครึ่งวงกลมค่อนข้างเล็ก ผิวด้านบนเป็นรอย
ย่นเป็นวง สีน้ าตาลเข้ม ผิวด้านล่างเป็นสีเทา (ภำพที่ 9)  
สำเหตุโรค เชื้อรา  Phellinus noxius (Corner) G.H. 
Gunn. แพร่ระบาดโดยลม และการสัมผัสกันของรากที่
เป็นโรคกับรากปกติ สภาพอากาศท่ีมีความชื้นสูง
เหมาะสมต่อการเกิดโรค 
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กำรป้องกันก ำจัด 
1) เตรียมพื้นท่ีปลูกยางให้ปลอดโรคโดยก าจัดเศษ

ซากไม้เก่าที่ผุพังออก 
2) ในยางที่อายุน้อยให้หมั่นตรวจตราต้นยาง

สม่ าเสมอ ถ้าพบเป็นโรคควรถอนออกท าลาย
ทันท,ี ไม่ควร 

 
  

ภำพที่ 9 โรครากน้ าตาล 
3) โรครำกแดง (Red root rot) 
อำกำร รากของยางปกคลุมด้วยเส้นใยเชื้อราสีแดง ราก
ยางที่เป็นโรคในระยะแรกจะมีสีน้ าตาลซีดและแข็ง ต่อมา
เปลี่ยนเป็นสีเนื้ออ่อน เนื้อไม้พรุน หลุดลุ่ยแยกออกจาก
กันได้ง่าย ดอกเห็ดจะเป็นวงแข็ง ผิวด้านบนเป็นรอยย่นสี
น้ าตาลแดงเข้ม ผิวด้านล่างสีขาว (ภำพที่ 10) 
สำเหตุโรค เชื้อรา  Gonoderma pseudojerreum  
กำรป้องกันก ำจัด 
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1) ถอนรากและเผาท าลายตอไม้หรือท่อนไม้ เพ่ือ
ท าลายที่อยู่อาศัยของเชื้อสาเหตุโรค  

2) ใช้สารเคมี เช่น พีซีเอ็นบี (PCNB) 20% เคลือบ
ไว้ที่โคนต้นตรงคอดิน รากแก้ว และฐานของราก
แขนง หรือถ้าพบโรคให้ตัดหรือเฉือนส่วนที่เป็น
โรคทิ้งแล้วทาด้วยสารเคมี และควรท าการตรวจ
ซ้ าในเวลา 12 เดือนต่อมา  

3) ถ้าพบโรคในต้นยางอายุน้อยให้ท าการขุดรากที่
เป็นโรคขึ้นมาเผาท าลาย 
 

 
  

ภำพที่ 10 โรครากแดง 
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ต้นทุนในกำรผลิตยำงพำรำ 

ต้นทุนในกำรผลิตยำงพำรำ 
ต้นทุนทางตรง หมายถึง  ต้นทุนที่จ่ายออกไปในรูป

ของเงินสดในการซื้อหาปัจจัยการผลิต แบ่งได้ 2 ประเภท คือ   
1. ต้ น ทุ น ค งที่  ห มายถึ ง  ต้ น ทุ น ที่ จ่ ายคงที่ ไม่

เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ไม่ว่าจะผลิตเท่าไหร่ก็
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าเดิม เช่น ค่าท่ีดิน ค่าเครื่องจักร เป็นต้น 

2. ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามปริมาณการผลิต ยิ่งผลิตเพ่ิมข้ึน ต้นทุนผันแปรก็จะยิ่งมาก
ขึ้น และจะลดลงเมื่อลดปริมาณการผลิตหรือเป็นศูนย์เมื่อไม่
ผลิตเลย เช่น ค่าจ้าง ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 

ต้นทุนทางอ้อม  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการที่
ผู้ผลิตน าเอาปัจจัยการผลิตของตนเองมาให้ในการผลิตเสียเอง  
ย่อมท าให้เสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน  หรือที่เรียกว่า  ต้นทุนค่าเสียโอกาส  ซึ่ง
เป็นต้นทุนการผลิตแอบแฝงที่มองไม่เห็น  หรืออาจะเรียกว่า 
ต้นทนุไม่ชัดแจ้ง เช่น  ค่าจ้างแรงงานตนเอง ค่าจ้างแรงงานใน
ครอบครัว  เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าต้นทุนมีหลายประเภท  แต่ในการบันทึก
รายรับรายจ่ายนี้ให้วิเคราะห์จากต้นทุนในการด าเนินงาน  
เป็นต้นทุนที่ใช้ไปเพ่ือการด าเนินงานเพ่ือให้มาซึ่งผลผลิตหรือ
น้ ายางพารา  เพ่ือท าให้ต้นยางเจริญเติบโตต่อไปและเกิดผล
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ผลิต  ซึ่งจะประกอบด้วย  ต้นทุนปัจจัยการผลิต  และต้นทุน
อ่ืนๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

- ต้นทุนปัจจัยการผลิต เป็นต้นทุนส าหรับปัจจัยการ
ผลิตต่างๆ ของการปลูกยางพารา เพ่ือการบ ารุงรักษาให้ต้น
ยางเจริญเติบโต ประกอบไปด้วย ค่าพันธุ์ยาง ค่าปุ๋ย ค่ายาเร่ง
การเจริญเติบโต ค่ายาเร่งน้ ายาง ค่ายาก าจัดแมลง ค่ายาก าจัด
วัชพืช เป็นต้น 

- ต้นทุนค่าอุปกรณ์การเกษตร  เป็นต้นทุนอุปกรณ์
ส าหรับการปลูกยางพารา  ประกอบไปด้วย  เครื่องพ่น
สารเคมีพร้อมอุปกรณ์   ถังสารเคมี   จอบ มีดหรือพร้า  
กรรไกรตัดกิ่ง  ถ้วยรองน้ ายาง  ลวดแขวนถ้วยยาง  ลิ้นยาง  
ถังเก็บน้ ายาง  ถังรวมน้ ายาง  รถเข็น  มีดกรีดยาง  ไฟฉาย  
เป็นต้น 

- ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ าย อ่ื น ๆ  เป็ น ต้ น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น
นอกเหนือจากรายการข้างต้น โดยจะประหอบไปด้วย ค่า
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น  
รำยรับจำกกำรผลิต 

รายรับจากการผลิต  หมายถึง  รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับ
จากการขายสินค้า  โดยการน าราคาต่อหน่วยสินค้าคูณกับ
ปริมาณสินค้าที่ขายได้  ได้แก่ 

1. รายรับจากการจ าหน่ายน้ ายาง 
2. รายรับจากการจ าหน่ายยางแผ่น 
3. รายรับจากการจ าหน่ายยางก้นถ้วย (ข้ียาง) 
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ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  หมายถึง ก าไรหรือขาดทุน
หลังจากหักหรือรวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิ
ให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ () 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

สามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนได้ รวมถึงสามารถวาง
แผนการใช้เงินในอนาคตของครัวเรือนได้  
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ตัวอย่ำงบัญชีรำยรับ-รำยจำ่ย    

(ซ่ึงการลงบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครั้งนี้ ให้คิดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเกษตรกร
เข้าช่วงกรีดยางพารา และคิดจากต้นทนุการขายยางพารา/ครั้ง) 

เดือน ........................................   ขาย  ..................... ครัง้/เดือน    กรีดยาง ................. วัน/ครั้ง 

 
รำยได ้(1) 
-………………………………................... ………………………… บำท 
-……………………………………….......  ………………………… บำท 
-…………………………………………..  ………………………… บำท 
หัก ต้นทุน/ค่ำใช้จ่ำย (2)   ………………………… บำท 

วัน เดือน 
ป ี

รายการ กรีดยาง ครั้งที่ 1 กรีดยาง ครั้งที่ 2 กรีดยาง ครั้งที่ 3 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม    

รวมต้นทุน / ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (2)  

ก ำไร (ขำดทุน)  = รายได้ (1) – ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย (2) = ………….................. - ………………………   
= ……………………....  บาท 
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