
ฝ่ายวิจัยโรควิทยาป่าไม้   

ส่วนแมลงและจุลชวีวิทยาป่าไม้ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้   

การดแูลรักษาตน้ไมท้ีป่ระสบปญัหาจากโรคและแมลง 

  

ความส าเร็จของการปลูกต้นไมห้รือการปลูกป่า หมายถึงการที่ต้นไม้ที่ปลูกมอีัตราการรอดตาย

สูงและมีการเจริญเติบโตที่ดี แผ่เรือนยอดปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่นจนมีลักษณะคล้ายคลึงกับ       

ป่าธรรมชาติ เป็นร่มเงาให้กับลูกไม้ชนิดอื่นๆ และดงึดูดสัตว์ชนิดต่างๆ ให้เข้ามาอยู่อาศัย ท าให้มีความ

หลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนของธาตุอาหารและพลังงาน พัฒนา

ไปสู่ระบบนเิวศที่สมดุลต่อไปได้โดยไมจ่ าเป็นต้องอาศัยความชว่ยเหลอืจากมนุษย ์ 

 ดังน้ันการดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูกจึงมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง หากมีการดูแลรักษา

ต้นไม้อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ โดยอาศัยหลักวิชาการในดา้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จะช่วย

ท าให้ต้นไม้มีอัตราการรอดตายสูงและมีพัฒนาการที่ดี ปัญหาที่มักจะพบมากและส่งผลให้ต้นไม้มีการ

เจริญเติบโตที่ไมด่ี ได้แก่ปัญหาจากโรคและแมลง 

แมลงศัตรูไม้ยืนต้น ที่ส าคัญและมักเป็นปัญหาอยู่เสมอ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มไดด้ังนี ้ 

1. แมลงท าลายล าต้นและกิ่ง มีความส าคัญมากเน่ืองจากท าให้เกิดความเสียหายแก่เนื้อไม้

โดยตรงสามารถท าให้ต้นโค่นหักและตายได้ ได้แก่ มอดบางชนิด แมลงภู่ ปลวก ด้วงหนวดยาวบางชนิด 

และหนอนผีเสื้อกลางคืนเจาะไม้ เป็นต้น  

2. แมลงกินใบ ส่วนใหญ่เป็นแมลงที่อาศัยกินและวางไข่อยู่บนหรือใต้ใบ กิ่ง ล าต้น หรือตาม

พ้ืนดิน แล้วตัวหนอนไต่ขึ้นมากินใบ หรือชอนไชเข้าไปข้างในส่วนใบ หรือกินเฉพาะผิวใบเท่าน้ัน เช่น 

หนอนผีเสื้อ ดว้งกินใบ ต๊ักแตน และต๊ักแตนกิ่งไม ้เป็นต้น   

3. แมลงท าลายตาและยอด ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงที่เป็นตัวหนอน ซึ่งจะกินอยู่บริเวณผิวนอก

หรือเจาะเข้าไปภายในยอด บางครัง้ถ้าตัวหนอนไม่สามารถเจาะเข้าไปที่ยอดไดส้ าเร็จก็จะย้ายไปกัดกิน

หรือเจาะยอดใหม่ได้เร่ือยๆ หากสามารถเจาะเข้าไปกินอยู่ภายในยอดได้แล้ว ก็จะกินอยู่ภายในจนยอด

แห้ง หนอนอาจจะย้ายไปเจาะเข้ายอดใหม่จนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้ การท าลายมีผลท าให้ต้นไม้       

ไมส่ามารถเจรญิเติบโตทางด้านความสูง ท าให้ต้นไมแ้ตกพุ่ม เสยีรูปทรง ไมเ่ปลาตรง  

4. แมลงกัดกินราก มีความส าคัญเช่นกันเน่ืองจากท าให้ต้นไม้ตายในช่วงเวลาอันสั้น ลักษณะ

การตายของต้นไม้คือเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด เน่ืองจากระบบรากถูกท าลาย ในการท าลายรากน้ัน 

แมลงสามารถเข้าท าลายได้หลายลักษณะ ต้ังแต่กัดกินรากขนาดเล็ก เจาะเข้าไปในเปลือกหรือเนื้อไม้

ของรากที่มีขนาดใหญ ่และกัดท าลายคอราก เช่น หนอนของด้วงในวงศ์ Scarabaeidae หนอนผีเสื้อบาง

ชนิด หนอนกาแฟสีแดง และปลวกใต้ดินบางชนิด เป็นต้น 
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ดว้งหนวดยาว (Threnetica lacrymans) 

 

หนอนกินใบสัก (Hyblaea puera) 

 

ปลวก (Termite) 
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วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ที่ถูกแมลงเข้าท าลาย ดังนี้ 

1. แมลงท าลายล าต้นและกิ่ง:ส ารวจรูเจาะของแมลงที่มีน้ ายางไหลหรือมีขุยไม้ หากพบให้ใช้

มีดถากที่แผลเพ่ือท าลายตัวหนอน  ตัดก่ิงแห้งหรือกิ่งที่มหีนอนอยู่ภายในไปเผาท าลาย หรือใช้เข็มฉีดยา

บรรจุสารก าจัดแมลงประเภทดูดซึมเข้มข้น เช่น คลอไพรีฟอส ฉีดเข้ารูหนอน 1-2 มิลลิลติรต่อรู และ

ปิดด้วยปูนขาวหรือดนิน้ ามัน หรือใช้สารก าจัดแมลงประเภทดูดซึมราดลงดินบรเิวณโคนต้น  

2. แมลงกินใบ:ถ้าเป็นแมลงที่เคลื่อนไหวช้าให้เก็บตัวแมลงหรอืเขย่าต้น เพ่ือท าให้ตัวแมลงหล่น

ลงบนพ้ืนแล้วน าไปท าลาย ถ้าหากเป็นหนอนผีเสื้อให้ใช้สารชีวินทรีย์ก าจัดแมลง BT ฉีดพ่นในขณะที่พบ

ตัวหนอน และหากเป็นแมลงที่ชอนใบหรือสร้างปมที่ใบ ให้ใช้สารก าจัดแมลงประเภทดูดซึมผสมราดลง

ดนิรอบโคนต้นหรือฉีดเข้าสู่ล าตน้ เพ่ือให้สารก าจัดแมลงกระจายไปสูใ่บ 

3. แมลงท าลายตาและยอด:หมั่นดูแลต้นไม้ในช่วงแตกยอดอ่อน ถ้าพบการท าลายให้ตัดส่วน

ยอดไปเผาท าลาย และหากมีการท าลายมากให้ใช้สารก าจัดแมลงประเภทดูดซึมฉีดพ่นที่บริเวณยอด

ทุก 10 วัน ในช่วงที่มกีารแตกยอดอ่อน 

4.แมลงกัดกินราก: ใช้สารก าจัดแมลงประเภทดูดซึม ราดลงดนิบริเวณโคนต้นและบรเิวณราก

เพ่ือฆ่าแมลงกัดกินรากที่อาศัยอยู่ภายในรากและใต้ดินได้โดยตรง 

 

โรคพืช หมายถึง ภาวะที่ พืชมีลักษณะผิดปกติ เน่ืองจากเชื้อโรคที่ เป็นสิ่งมี ชีวิต และ

สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต ไปท าให้การท างานของระบบต่างๆ ในพืชผิดปกติ โครงสร้างและ

รูปร่างของส่วนต่างๆ ของพืชเปลี่ยนแปลง โดยการเกิดโรคพืชมีปัจจัยส าคัญ คือ พืชอาศัยอ่อนแอ 

สภาพแวดล้อมเหมาะสม เชือ้สาเหตุโรคที่รุนแรง และระยะเวลาที่พอเหมาะ  

การจัดกลุม่โรคพชืตามเชือ้สาเหตุโรค แบ่งได ้2 กลุ่ม คือ  

1. โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ โรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น ราสนิม ใบจุด ราน้ าค้าง ราแป้ง      

โรคที่เกิดเชือ้แบคทีเรยี เช่น โรคแคงเกอร์ในตระกูลสม้ โรคเหี่ยว โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น โรคใบดา่ง

อ้อย โรคเสน้ใบเหลอืง โรคที่เกิดจากไสเ้ดอืนฝอย เช่น โรครากปม  เป็นต้น  

2. โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น เกิดจากการขาดธาตุอาหาร สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 

เกิดจากความเป็นพิษของของธาตุอาหาร ดินมีความเป็นกรดด่างสูง เกิดจากพิษของสารก าจัดวัชพืชและ

สารเคมีต่างๆ 

โรคพืชป่าไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ โรคใบจุด (leaf spot) ใบไหม้ (leaf blight) ราสนิม(rust) ราแป้ง       

(powdery mildew) ราด า (black mildew) จุดนูนด า (tar spot) อาการเหี่ยว (wilt) โรครากเนา่ โรคล าต้น

ผุเน่า เป็นต้น โรคสว่นใหญ่ที่พบมักเป็นโรคที่เกิดทางใบ สง่ผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของพืชและ

จะท าให้ล าตน้อ่อนแอ   
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เมื่อพบปัญหาจากโรค สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติ คือ ต้องตรวจสอบว่าเกิดจากโรคหรือไม่ หากเป็น

โรคต้องจ าแนกว่าเป็นโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต โดยตรวจดูลักษณะอาการโดยทั่วไปและ

การเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ เช่นเปลือกหลุดร่อนไม่เป็นธรรมชาติ ยางไหล รากเน่า โคนต้นเน่า ใบเป็น

จุด ใบไหม้ ใบเหี่ยว ใบเหลืองด่าง เกิดปุ่มปม เป็นต้น จากอาการที่ผิดปกติ โดยใช้แว่นขยายตรวจดู

บริเวณรอยแผลเบื้องต้น เพ่ือตรวจดูส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อ (fruiting body) ที่ปรากฏ และตรวจดู

ภายในเนื้อเย่ือพืชดว้ยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นสว่นที่บ่งบอกได้ถึงโรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต สว่นโรคพืช

ที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะแผลจะมีสีสม่ าเสมอ ไม่มีจุดด าหรือฝุ่นผงบริเวณแผล จะปรากฏอาการ

ทันที ไม่ต้องใช้เวลานาน ไม่มีการขยายลุกลามของแผลภายในต้นเดียวกัน เมื่อตรวจด้วยกล้อง

จุลทรรศน์ จะไมพ่บเชือ้หรือสว่นของเชือ้บรเิวณแผล  

วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ที่ถูกโรคพืชเข้าท าลาย ดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยการเลือกพื้นที่ปลูกที่มีการ

ระบายน้ าด ีไมม่ีการระบาดของโรค ใช้เมล็ดพันธุ์หรอืส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยการใช้สารเคมี

ป้องกันโรค เช่น คาร์เบนดาซมิ แมนโคเซ็บ  คลุกเมล็ดพันธุ์หรอืสว่นขยายพันธุ์ก่อนน าไปปลูก 

2. หากพบการเข้าท าลายของโรค ให้ท าการตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคทิ้งและเผาท าลาย  ใช้สาร

ก าจัดเชื้อราหรือใช้ชีววิธีในการควบคุมโรค ตัดแต่งทรงพุ่มให้แสงส่องถึง รักษาท าความสะอาดแปลง

ปลูกโดยการก าจัดวัชพืชและพืชอาศัย 

                       โรคราสนิม(rust)                    โรคใบจุดนูนด า(tar spot) 

                       โรคล าต้นผุเน่า                          โรครากเนา่ 
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3. ป้องกันต้นไม้ไม่ให้ถูกโรคเข้าท าลาย เช่น การใช้สารเคมีป้องกันโรค บ ารุงรักษาให้ต้นไม้มี

ความสมบูรณ์ ตัดแต่งกิ่ง ปรับธาตุอาหารในดินอยู่ในระดับที่เหมาะสม ใช้สายพันธุ์ต้านทานโรคหรือ

เพ่ิมความต้านทานโรคโดยใช้ธาตุอาหารหรือสารเคมี เช่น ซิลิกอน(silicon) ท าให้พืชต้านทานต่อโรครา

แป้ง และแคลเซียม ท าให้พืชต้านทานโรคเหี่ยว 

4. การรักษาต้นไม้ที่เป็นโรค มีหลายวิธี เช่น ต้นไม้ที่เป็นโรคโคนเน่าหรือรากเน่า รักษาโดยการใช้

สารเคมีประเภทดูดซึม เช่น phosphorous acid ฉีดพ่นทางใบ ล าต้น หรือใช้วิธีการฉีดเข้าล าต้น (trunk 

injection) เพ่ือให้สารเคมีเคลื่อนย้ายไปตามท่อน้ าของพืช ในส่วนของต้นไม้ใหญ่ ถ้าพบการเข้าท าลายของ

เชือ้ราท าให้เกิดโพรงบาดแผล ต้องรีบก าจัดเชือ้รา และโบกปูนปิดแผล และยังสามารถใช้สารชีวภัณฑ์รักษา

โรคพืชได ้เช่น เชือ้รา Trichoderma spp. รักษาโรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฉีดสารเคมีเข้าล าตน้( trunk injection) การฉีดพ่นสารเคมีที่ใบและล าตน้ 

         ตัดแต่งก่ิงที่มีโรคและแมลง ฉีดสารก าจัดแมลงเข้ารูเจาะเข้าท าลายของแมลง 

ง 

เชือ้ Maravalia pterrocarpi  

สาเหตุเกิดโรคราสนิมในต้นพะยูง 

 

เชือ้รากลุม่ Ascomycetes  

สาเหตุเกิดโรคใบจุด 


