การดูแลรักษาต้นไม้ที่ประสบปัญหาจากโรคและแมลง
ความสาเร็จของการปลูกต้นไม้หรือการปลูกป่า หมายถึงการที่ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดตาย
สู งและมีก ารเจริญ เติ บ โตที่ ดี แผ่ เ รื อนยอดปกคลุ มพื้ นที่ อย่ างหนาแน่น จนมีลั ก ษณะคล้ ายคลึ งกั บ
ป่าธรรมชาติ เป็นร่มเงาให้กับลูกไม้ชนิดอื่นๆ และดึงดูดสัตว์ชนิดต่างๆ ให้เข้ามาอยู่อาศัย ทาให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนของธาตุอาหารและพลังงาน พัฒนา
ไปสู่ระบบนิเวศที่สมดุลต่อไปได้โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากมนุษย์
ดังนัน้ การดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูกจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง หากมีการดูแลรักษา
ต้นไม้อย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ โดยอาศัยหลักวิชาการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จะช่วย
ทาให้ต้นไม้มีอัตราการรอดตายสูงและมี พัฒนาการที่ดี ปัญหาที่มักจะพบมากและส่งผลให้ต้นไม้ มีการ
เจริญเติบโตที่ไม่ดี ได้แก่ปัญหาจากโรคและแมลง
แมลงศัตรูไม้ยืนต้น ที่สาคัญและมักเป็นปัญหาอยู่เสมอ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้
1. แมลงทาลายลาต้นและกิ่ง มีความสาคัญมากเนื่องจากทาให้เกิดความเสียหายแก่เนื้อไม้
โดยตรงสามารถทาให้ตน้ โค่นหักและตายได้ ได้แก่ มอดบางชนิด แมลงภู่ ปลวก ด้วงหนวดยาวบางชนิด
และหนอนผีเสือ้ กลางคืนเจาะไม้ เป็นต้น
2. แมลงกินใบ ส่วนใหญ่เป็นแมลงที่อาศัยกินและวางไข่อยู่บนหรือใต้ใบ กิ่ง ลาต้น หรือตาม
พื้นดิน แล้วตัวหนอนไต่ขึ้นมากินใบ หรือชอนไชเข้าไปข้างในส่วนใบ หรือกินเฉพาะผิวใบเท่านั้น เช่น
หนอนผีเสือ้ ด้วงกินใบ ตัก๊ แตน และตั๊กแตนกิ่งไม้ เป็นต้น
3. แมลงทาลายตาและยอด ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงที่เป็นตัวหนอน ซึ่งจะกินอยู่บริเวณผิวนอก
หรือเจาะเข้าไปภายในยอด บางครั้งถ้าตัวหนอนไม่สามารถเจาะเข้าไปที่ยอดได้สาเร็จก็จะย้ายไปกัดกิน
หรือเจาะยอดใหม่ได้เรื่อยๆ หากสามารถเจาะเข้าไปกินอยู่ ภายในยอดได้แล้ว ก็จะกินอยู่ภายในจนยอด
แห้ง หนอนอาจจะย้ายไปเจาะเข้ายอดใหม่จนกว่าจะเข้าสู่ระยะดัก แด้ การท าลายมีผลท าให้ต้นไม้
ไม่สามารถเจริญเติบโตทางด้านความสูง ทาให้ตน้ ไม้แตกพุ่ม เสียรูปทรง ไม่เปลาตรง
4. แมลงกัดกินราก มีความสาคัญเช่นกันเนื่องจากทาให้ต้นไม้ตายในช่วงเวลาอันสั้น ลักษณะ
การตายของต้นไม้คือเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด เนื่องจากระบบรากถูกทาลาย ในการทาลายรากนั้น
แมลงสามารถเข้าทาลายได้หลายลักษณะ ตั้งแต่กัดกินรากขนาดเล็ก เจาะเข้าไปในเปลือกหรือเนื้อไม้
ของรากที่มขี นาดใหญ่ และกัดทาลายคอราก เช่น หนอนของด้วงในวงศ์ Scarabaeidae หนอนผีเสื้อบาง
ชนิด หนอนกาแฟสีแดง และปลวกใต้ดินบางชนิด เป็นต้น

ด้วงหนวดยาว (Threnetica lacrymans)

หนอนกินใบสัก (Hyblaea puera)

ปลวก (Termite)

วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ท่ถี ูกแมลงเข้าทาลาย ดังนี้
1. แมลงทาลายลาต้นและกิ่ง:สารวจรูเจาะของแมลงที่มีน้ายางไหลหรือมีขุยไม้ หากพบให้ใช้
มีดถากที่แผลเพื่อทาลายตัวหนอน ตัดกิ่งแห้งหรือกิ่งที่มีหนอนอยู่ภายในไปเผาทาลาย หรือใช้เข็มฉีดยา
บรรจุสารกาจัดแมลงประเภทดูดซึมเข้มข้น เช่น คลอไพรีฟอส ฉีดเข้ารูหนอน 1-2 มิลลิลิตรต่อรู และ
ปิดด้วยปูนขาวหรือดินน้ามัน หรือใช้สารกาจัดแมลงประเภทดูดซึมราดลงดินบริเวณโคนต้น
2. แมลงกินใบ:ถ้าเป็นแมลงที่เคลื่อนไหวช้าให้เก็บตัวแมลงหรือเขย่าต้น เพื่อทาให้ตัวแมลง
หล่นลงบนพื้นแล้วนาไปทาลาย ถ้าหากเป็นหนอนผีเสื้อให้ใช้สารชีวินทรีย์กาจัดแมลง BT ฉีดพ่นใน
ขณะที่พบตัวหนอน และหากเป็นแมลงที่ชอนใบหรือสร้างปมที่ใบ ให้ใช้สารกาจัดแมลงประเภทดูดซึม
ผสมราดลงดินรอบโคนต้นหรือฉีดเข้าสูล่ าต้น เพื่อให้สารกาจัดแมลงกระจายไปสู่ใบ
3. แมลงทาลายตาและยอด:หมั่นดูแลต้นไม้ในช่วงแตกยอดอ่อน ถ้าพบการทาลายให้ตัดส่วน
ยอดไปเผาทาลาย และหากมีการทาลายมากให้ใช้สารกาจัดแมลงประเภทดูดซึมฉีดพ่นที่บริเวณยอด
ทุก 10 วัน ในช่วงที่มีการแตกยอดอ่อน
4.แมลงกัดกินราก: ใช้สารกาจัดแมลงประเภทดูดซึม ราดลงดินบริเวณโคนต้นและบริเวณ
รากเพื่อฆ่าแมลงกัดกินรากที่อาศัยอยู่ภายในรากและใต้ดินได้โดยตรง
โรคพื ช หมายถึ ง ภาวะที่ พื ช มี ลั ก ษณะผิ ด ปกติ เนื่ อ งจากเชื้ อ โรคที่ เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต ไปทาให้การทางานของระบบต่างๆ ในพืชผิดปกติ โครงสร้างและ
รูปร่างของส่ว นต่างๆ ของพืชเปลี่ย นแปลง โดยการเกิดโรคพืชมีปัจจัย สาคัญ คือ พืชอาศัย อ่อนแอ
สภาพแวดล้อมเหมาะสม เชื้อสาเหตุโรคที่รุนแรง และระยะเวลาที่พอเหมาะ
การจัดกลุ่มโรคพืชตามเชื้อสาเหตุโรค แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ
1. โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ โรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น ราสนิม ใบจุด ราน้าค้าง ราแป้ง
โรคที่เกิดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคแคงเกอร์ในตระกูลส้ม โรคเหี่ยว โรคที่เกิดจากเชือ้ ไวรัส เช่น โรคใบด่าง
อ้อย โรคเส้นใบเหลือง โรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย เช่น โรครากปม เป็นต้น
2. โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น เกิดจากการขาดธาตุอาหาร สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
เกิดจากความเป็นพิษของของธาตุอาหาร ดินมีความเป็นกรดด่างสูง เกิดจากพิษของสารกาจัดวัชพืชและ
สารเคมีต่างๆ
โรคพืชป่าไม้ที่สาคัญ ได้แก่ โรคใบจุด (leaf spot) ใบไหม้ (leaf blight) ราสนิม(rust) ราแป้ง
(powdery mildew) ราดา (black mildew) จุดนูนดา (tar spot) อาการเหี่ยว (wilt) โรครากเน่า โรคลาต้น
ผุเน่า เป็นต้น โรคส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นโรคที่เกิดทางใบ ส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของพืชและ
จะทาให้ลาต้นอ่อนแอ

โรคราสนิม(rust)

โรคใบจุดนูนดา(tar spot)

โรคลาต้นผุเน่า
โรครากเน่า
เมื่อพบปัญหาจากโรค สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติ คือ ต้องตรวจสอบว่าเกิดจากโรคหรือไม่ หากเป็น
โรคต้องจาแนกว่าเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต โดยตรวจดูลักษณะอาการโดยทั่วไปและ
การเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ เช่นเปลือกหลุดร่อนไม่เป็นธรรมชาติ ยางไหล รากเน่า โคนต้นเน่า ใบเป็น
จุด ใบไหม้ ใบเหี่ยว ใบเหลืองด่าง เกิ ดปุ่มปม เป็นต้น จากอาการที่ผิดปกติ โดยใช้แว่นขยายตรวจดู
บริเวณรอยแผลเบื้องต้น เพื่อตรวจดูส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อ (fruiting body) ที่ปรากฏ และตรวจดู
ภายในเนือ้ เยื่อพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นส่วนที่บ่งบอกได้ถึงโรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ส่วนโรคพืช
ที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะแผลจะมีสีสม่าเสมอ ไม่มีจุดดาหรือฝุ่นผงบริเวณแผล จะปรากฏอาการ
ทั น ที ไม่ ต้ อ งใช้ เ วลานาน ไม่ มี ก ารขยายลุ ก ลามของแผลภายในต้ น เดี ย วกั น เมื่ อ ตรวจด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์ จะไม่พบเชือ้ หรือส่วนของเชือ้ บริเวณแผล
วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ท่ถี ูกโรคพืชเข้าทาลาย ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ในสภาวะที่เสี่ยงต่อ การเกิดโรค โดยการเลือกพื้นที่ปลูกที่มีการ
ระบายน้าดี ไม่มกี ารระบาดของโรค ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยการใช้สารเคมี
ป้องกันโรค เช่น คาร์เบนดาซิม แมนโคเซ็บ คลุกเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ก่อนนาไปปลูก
2. หากพบการเข้าทาลายของโรค ให้ทาการตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคทิ้งและเผาทาลาย ใช้สาร
กาจัดเชื้อราหรือใช้ชีววิธีในการควบคุมโรค ตัดแต่งทรงพุ่มให้แสงส่องถึง รักษาทาความสะอาดแปลง
ปลูกโดยการกาจัดวัชพืชและพืชอาศัย

3. ป้องกันต้นไม้ไม่ให้ถูกโรคเข้าทาลาย เช่น การใช้สารเคมีป้องกันโรค บารุงรักษาให้ต้นไม้มี
ความสมบูรณ์ ตัดแต่งกิ่ง ปรับธาตุอาหารในดินอยู่ในระดับที่เหมาะสม ใช้สายพันธุ์ต้านทานโรคหรือ
เพิ่มความต้านทานโรคโดยใช้ธาตุอาหารหรือสารเคมี เช่น ซิลิกอน(silicon) ทาให้พืชต้านทานต่อโรครา
แป้ง และแคลเซียม ทาให้พืชต้านทานโรคเหี่ยว
4. การรักษาต้นไม้ที่เป็นโรค มีหลายวิธี เช่น ต้นไม้ที่เป็นโรคโคนเน่าหรือรากเน่า รักษาโดยการใช้
สารเคมีประเภทดูดซึม เช่น phosphorous acid ฉีดพ่นทางใบ ลาต้น หรือใช้วิธีการฉีดเข้าลาต้น (trunk
injection) เพื่อให้สารเคมีเคลื่อนย้ายไปตามท่อน้าของพืช ในส่วนของต้นไม้ใหญ่ ถ้าพบการเข้าทาลายของ
เชือ้ ราทาให้เกิดโพรงบาดแผล ต้องรีบกาจัดเชื้อรา และโบกปูนปิดแผล และยังสามารถใช้สารชีวภัณฑ์รักษา
โรคพืชได้ เช่น เชือ้ รา Trichoderma spp. รักษาโรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว เป็นต้น

การฉีดสารเคมีเข้าลาต้น( trunk injection)

การฉีดพ่นสารเคมีที่ใบและลาต้น

ตัดแต่งกิ่งที่มโี รคและแมลง

ฉีดสารกาจัดแมลงเข้ารูเจาะเข้าทาลายของแมลง
ง

เชื้อ Maravalia pterrocarpi สาเหตุเกิดโรคราสนิมในต้นพะยูง

เชื้อรากลุ่ม Ascomycetes สาเหตุเกิดโรคใบจุด
ส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ กรมป่าไม้

