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28 ต.ค. 2563 | เขาชม : 326    
        นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบ่ี กลาววา ขณะน้ีภาคใตมีฝนตกหนักมาหลายวันไดรับแจงจากเกษตรกร บานคลอง
หิน ตําบลคลองหิน อําเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี มีใบยางพารารวงหลนจนหมดท้ังสวน สรางความเดือดรอนอยางหนัก ทํา
ใหผลผลติลดลง รอยละ 30 บางแปลงไมสามารถกรีดยางพาราได แมวาราคานํ้ายางสดขณะน้ีปรับสงูข้ึน อยูท่ีกิโลกรัมละ
กวา 64 บาท ซึ่งเปนราคาท่ีสูงสดุในรอบหลายปท่ีผานมา จากสถานการณฝนตกชุกติดตอกันเปนระยะเวลานาน สงผลใหเกิด
ความช้ืนสูง ปริมาณแสงแดดนอยทําใหเกิดปญหากับตนยางพาราใบรวงเปนจํานวนมาก ขณะน้ีเปนโรคใบรวงยางพาราท่ีเกิด
จากเช้ือราไฟทอปธอรา ซึ่งเปนโรคท่ีพบประจําในสภาพอากาศช้ืนและฝนตกตดิตอกันเปนระยะเวลานาน และมักพบใน
ยางพาราพันธุ RRIM 600 ซึ่งเปนพันธุท่ีไมตานทานตอโรคใบรวงและเปนพันธุเกษตรกรในจังหวัดกระบ่ีนิยมปลูก 
        ปจจุบันน้ีจังหวัดกระบ่ีมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ประมาณ 7.1 แสนไร รวมท้ัง 8 อําเภอ มีการแพรระบาดของโรคในหลาย
พ้ืนท่ีของจังหวัดกระบ่ี จึงไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีเกษตรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบความเสยีหายท่ีเกิดข้ึน โดยลักษณะอาการของโรค
น้ีคือ ใหสังเกตกานใบจะปรากฏรอยแผลซ้าํสีนํ้าตาลเขมถึงดําตามความยาวของกานใบแผลบริเวณท่ีเปนทางเขาของเช้ือมีหยด
นํ้ายางเล็กๆ เกาะตดิอยูเมื่อนําใบยางเปนโรคมาสะบัดไปมาเบาๆ ใบยอยจะหลุดทันที ซึ่งตางจากใบยางท่ีรวงหลนตาม
ธรรมชาต ิเมื่อนํามาสะบัดไปมาใบยอยจะไมรวง บางครั้งแผนใบอาจเปนแผลสีนํ้าตาลเขมถึงดํา มีลักษณะชํ้านํ้าขนาดของแผล
ไมแนนอน  
        นอกจากน้ีเช้ือสามารถเขาทําลายฝกยางไดทุกระยะทําใหฝกเนา ถาความช้ืนในอากาศสูงจะพบเช้ือราสีขาว เจริญปก
คลุมฝกท่ีถูกทําลายจะเนาดาํคางอยูบนตน ไมแตกและรวงหลนตามธรรมชาติกลายเปนแหลงเช้ือโรคในปถัดมา และหากไมมี
การปองกันเช้ือจะลุกลามลงหนายางกลายเปนโรคเสนดําได  
        สวนการแพรระบาดของโรคน้ีแพรระบาดโดยลมและฝน ความรุนแรงของการเกิดโรคข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าฝนและ
จํานวนวันฝนตก เช้ือน้ีตองการนํ้าเพ่ือการขยายพันธุจึงระบาดไดดีในสภาพอากาศเย็น ฝนตกชุก มีความช้ืนสูงตอเน่ืองกันอยาง
นอย 4 วัน โดยท่ีมีแสงแดดนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอวัน จึงขอใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราไดปองกัน กําจัดวัชพืชและตัดแตงก่ิง
ในสวนยางพาราใหอากาศถายเทไดสะดวก เพ่ือลดความช้ืนในสวนยาง หากระบาดกับตนยางท่ีมีอายุนอยกวา 2 ป ปองกัน
กําจัดโดยพนดวยสารเคม ีเมทาแลกซิล(metalaxyl) หรือฟอสเอทธิลอลูมิน่ัม(fosetyl-Al) อัตราสวนตามฉลากแนะนํา พนพุม
ใบเมื่อเริ่มพบการระบาด ทุก 7 วัน สําหรับยางท่ีเปดกรดีแลว ใชฟอสเอททิลอลูมเินียม (อาลิเอท) หรือเมตตาแลคซิล อยางใด
อยางหน่ึง ทาท่ีหนากรีดทุก 7 วัน 3 – 4 ครั้งในชวงท่ีมีการระบาดใชเช้ือราไตรโคเดอรมา 1 กก.ผสมปุยอินทรีย 50 กก.และ
รํา 4-10 กก.ผสมใหเขากันใชอัตราสวน 3-6 กก./ตน รอบโคนตนกวาง 15-20 ซม.หวานปละ 2 ครั้ง ชวงตนฝนและปลาย
ฝน เพ่ือปองกันโรคใชเช้ือราไตรโคเดอรมา จํานวน 1 กิโลกรัม ผสมดินฝุนแดง 1 กิโลกรมั และนํ้า 1-2 ลิตร ผสมใหเขากัน
นําไปไปทาหนายางปองกันโรคท่ีเกิดกับหนายางพารา และถาหากเกษตรกรทานใดสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเตมิ ไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอใกลบาน หรือสํานักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี โทร.075-611649 
 
#เกษตรจังหวัดกระบ่ีเตือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา #เฝาระวังโรคใบรวงยางพาราจากเช้ือราไฟทอปธอราระบาดในชวง
หนาฝน #สํานักขาว กรมประชาสมัพันธ #NNT #ILOVETHAILAND  



 
วันท่ี 28 ตุลาคม 2563 ผูสื่อขาวรายงานวา ขณะน้ี พบ สภาพสวนยาพาราของเกษตรกร บานคลองหิน ตําบลคลองหิน 
อําเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี ใบยางพารารวงหลน จนหมดท้ังสวน สรางความเดือดรอน อยางหนัก ทําใหผลผลติลดลง รอยละ 
30 บางแปลงไมสามารถกรีดยางพาราได แมวาราคา นํ้ายางสด ขณะน้ี ปรับสูงข้ึน อยูท่ีกิโลกรมัละ กวา 64 บาท ซึ่งเปนคา
ราท่ีสูงสดุ ในรอบหลายปท่ีผานมา 
นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบ่ี เปดเผยวา จากสถานการณฝนตกชุกติดตอกันเปนระยะเวลานาน สงผลใหเกิดความช้ืน
สูง ปริมาณแสงแดดนอยทําใหเกิดปญหากับตนยางพาราใบรวงเปนจาํนวนมาก ขณะน้ีเปนโรคใบรวงยางพาราท่ีเกิดจากเช้ือรา
ไฟทอปธอรา ซึ่งเปนโรคท่ีพบประจําในสภาพอากาศช้ืนและฝนตกตดิตอกันเปนระยะเวลานาน และมกัพบในยางพาราพันธุ 
RRIM 600 ซึ่งเปนพันธุท่ีไมตานทานตอโรคใบรวงและเปนพันธุเกษตรกรในจังหวัดกระบ่ีนิยมปลูก ซึ่งปจจุบันน้ี จังหวัดกระบ่ี 
มีพ้ืนท่ี ปลูกยางพารา ประมาณ 7.1 แสนไร รวมท้ัง 8 อําเภอ มีการแพรระบาด ของโรค ท่ัวท้ังจังหวัดกระบ่ี อยูระหวาง
ตรวจสอบ จํานวนไร 
โดยลักษณะอาการของโรคน้ีคือ ใหสังเกตกานใบ จะปรากฏรอยแผลซ้ําสีนํ้าตาลเขมถึงดําตามความยาวของกานใบแผลบริเวณ
ท่ีเปนทางเขาของเช้ือมีหยดนํ้ายางเล็กๆ เกาะตดิอยูเมื่อนําใบยางเปนโรคมาสะบัดไปมาเบาๆ ใบยอยจะหลุดทันทีซึ่งตางจากใบ
ยางท่ีรวงหลนตามธรรมชาติ เมื่อนํามาสะบัดไปมาใบยอยจะไมรวงบางครั้งแผนใบอาจเปนแผลสีนํ้าตาลเขมถึงดํามีลักษณะชํ้า
นํ้าขนาดของแผลไมแนนอน นอกจากน้ีเช้ือสามารถเขาทําลายฝกยางไดทุกระยะทําใหฝกเนา ถาความช้ืนในอากาศสูงจะพบ
เช้ือราสีขาว เจริญปกคลุมฝกฝกท่ีถูกทําลายจะเนาดําคางอยูบนตน ไมแตกและรวงหลนตามธรรมชาตกิลายเปนแหลงเช้ือโรค
ในปถัดมา และหากไมมีการปองกันเช้ือจะลุกลามลงหนายางกลายเปนโรคเสนดําได สวนการแพรระบาดของโรคน้ีแพรระบาด
โดยลมและฝน ความรุนแรงของการเกิดโรคข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าฝนและจํานวนวันฝนตก เช้ือน้ีตองการนํ้าเพ่ือการขยายพันธุจึง
ระบาดไดดีในสภาพอากาศเย็น ฝนตกชุก มีความช้ืนสูงตอเน่ืองกันอยางนอย 4 วัน โดยท่ีมีแสงแดดนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอวัน 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี แนะนําวิธีการปองกันกําจัดดังน้ี กําจดัวัชพืชและตัดแตงก่ิงในสวนยางพาราใหอากาศถายเทได
สะดวก เพ่ือลดความช้ืนในสวนยาง 
2. หากระบาดกับตนยางท่ีมีอายุนอยกวา 2 ป ปองกันกําจัดโดยพนดวยสารเคมี เมทาแลกซิล(Metalaxyl) หรือ ฟอสเอ
ทธิลอลูมิน่ัม(Fosetyl-Al) อัตราสวนตามฉลากแนะนํา พนพุมใบเมือ่เริ่มพบการระบาด ทุก 7 วัน 
3. สําหรับยางท่ีเปดกรีดแลว ใชฟอสเอททิลอลูมเินียม (อาลิเอท) หรือเมตตาแลคซิล อยางใดอยางหน่ึง ทาท่ีหนากรีดทุก 7 
วัน 3 – 4 ครั้งในชวงท่ีมีการระบาด 
4. ใชเช้ือราไตรโคเดอรมา 1 กก.ผสมปุยอินทรีย 50 กก.และรํา 4-10 กก.ผสมใหเขากันใชอัตราสวน 
3-6 กก./ตน รอบโคนตนกวาง 15-20 ซม.หวานปละ 2 ครั้ง ชวงตนฝนและปลายฝน เพ่ือปองกันโรค 
5. ใชเช้ือราไตรโคเดอรมา จํานวน 1 กิโลกรมั ผสมดินฝุนแดง 1 กิโลกรัม และนํ้า 1-2 ลิตร ผสมใหเขากันนําไปไปทาหนายาง
ปองกันโรคท่ีเกิดกับหนายางพารา สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอใกลบาน หรือสํานักงาน
เกษตรจังหวัด กระบ่ี 075-611649 



 
 จากสถานการณฝนตกชุกติดตอกันเปนระยะเวลานาน สงผลใหเกิดความชื้นสูง ปริมาณแสงแดดนอย ทําให
เกิดปญหากับตนยางพาราใบรวงเปนจํานวนมาก สาํนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ไดมอบหมายกลุมอารักขาพืชเฝาระวัง
และติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง โดยแจงเตือนการระบาดใหทุกอําเภอประชาสัมพันธใหศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชน อาสาสมัครเกษตร และเกษตรกรชาวสาวนยางทั่วไปรับทราบและดําเนนิการปองกัน 
 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ เปดเผยวา จากสถานการณฝนตกชุก
ติดตอกันเปนระยะเวลานาน สงผลใหเกิดความชื้นสงู ปริมาณแสงแดดนอย ทาํใหเกิดปญหากับตนยางพาราใบรวงเปน
จํานวนมาก ขณะนี้เปนโรคใบรวงยางพาราที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอรา ซึ่งเปนโรคที่พบประจําในสภาพอากาศชืน้
และฝนตกติดตอกันเปนระยะเวลานาน และมักพบในยางพาราพันธุ RRIM 600 ซึ่งเปนพันธุทีไ่มตานทานตอโรคใบ
รวงและเปนพนัธุเกษตรกรในจังหวัดกระบี่นิยมปลูก ซึ่งปจจบุันนี้ จังหวัดกระบี่ มีพืน้ที่ปลูกยางพารา ประมาณ 7.1 
แสนไร รวมทั้ง 8 อําเภอ มีการแพรระบาดของโรค ทั่วทั้งจังหวดักระบี่ อยูระหวางตรวจสอบ โดยลักษณะอาการของ
โรคนี้คือ ใหสังเกตกานใบจะปรากฏรอยแผลช้ําสีน้าํตาลเขมถึงดําตามความยาวของกานใบแผลบริเวณที่เปนทางเขา
ของเชื้อมีหยดน้ํายางเล็กๆ เกาะติดอยู เมื่อนําใบยางเปนโรคมาสะบัดไปมาเบาๆ ใบยอยจะหลดุทันที ซึ่งตางจากใบ
ยางที่รวงหลนตามธรรมชาติ เมือ่นํามาสะบัดไปมาใบยอยจะไมรวง บางคร้ังแผนใบอาจเปนแผลสีน้าํตาลเขมถึงดํามี
ลักษณะช้าํน้าํขนาดของแผลไมแนนอน นอกจากนี้ เชื้อสามารถเขาทําลายฝกยางไดทุกระยะทาํใหฝกเนา ถาความชื้น
ในอากาศสูงจะพบเชื้อราสีขาว เจริญปกคลุมฝก ฝกที่ถูกทําลายจะเนาดาํคางอยูบนตน ไมแตกและรวงหลนตาม
ธรรมชาติกลายเปนแหลงเชื้อโรคในปถัดมา และหากไมมีการปองกันเชื้อจะลุกลามลงหนายางกลายเปนโรคเสนดําได 
สวนการแพรระบาดของโรคนี้แพรระบาดโดยลมและฝน ความรุนแรงของการเกิดโรคข้ึนอยูกับปริมาณน้าํฝนและ
จํานวนวันฝนตก เชื้อนี้ตองการน้ําเพื่อการขยายพันธุจึงระบาดไดดีในสภาพอากาศเย็น ฝนตกชกุ มีความชื้นสูง
ตอเนื่องกันอยางนอย 4 วัน โดยที่มีแสงแดดนอยกวา 3 ชั่วโมงตอวัน 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ แนะนาํวิธีการปองกันกําจัดดงันี ้

1. กําจัดวัชพชืและตดัแตงก่ิงในสวนยางพาราใหอากาศถายเทไดสะดวก เพื่อลดความชืน้ในสวนยาง 
2. หากระบาดกับตนยางที่มีอายนุอยกวา 2 ป ปองกันกําจดัโดยพนดวยสารเคมี เมทาแลกซิล (Metalaxyl) 

หรือ ฟอสเอทธิลอะลูมินั่ม (Fosetyl-Al) อัตราสวนตามฉลากแนะนาํ พนพุมใบเมื่อเร่ิมพบการระบาด 
ทุก 7 วัน 

3. สําหรับยางที่เปดกรีดแลว ใชฟอสเอททิลอะลูมิเนียม (อาลิเอท) หรือเมตตาแลกซิล อยางใดอยางหนึ่ง 
ทาที่หนากรีดทุก 7 วัน 3-4 คร้ังในชวงที่มีการระบาด 

4. ใชเชื้อราไตรโคเดอรมา 1 กิโลกรัม ผสมปุยอินทรีย 50 กิโลกรัม และรํา 4-10 กิโลกรัม ผสมใหเขากัน 
ใชอัตราสวน 3-6 กิโลกรัมตอตน รอบโคนตนกวาง 15-20 เซนติเมตร หวานปละ 2 คร้ัง ชวงตนฝน
และปลายฝน เพื่อปองกันโรค 

5. ใชเชื้อราไตรโคเดอรมา จํานวน 1 กิโลกรัม ผสมดินฝุนแดง 1 กิโลกรัม และน้าํ 1-2 ลิตร ผสมใหเขากัน 
นําไปไปทาหนายางปองกันโรคที่เกิดกับหนายางพารา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
สํานักงานเกษตรอําเภอใกลบาน หรือสํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ โทร. (075) 611-649 
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