
โครงการสัมมนา 
เรื่อง “โรคและแมลงในสวนปายูคาลิปตัส: จากโรคเช้ือรา ถึง แตนปมฝอย” 

     
 

หลักการและเหตุผล 

ยูคาลิปตัส เปนไมพ้ืนเมืองของออสเตรเลีย จัดเปนไมโตเร็วชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกไดงาย ทนตอ
สภาพความแหงแลง สามารถขึ้นในพื้นที่ดินเส่ือมโทรมที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า ที่สําคัญคือยูคาลปิตัส เปนไม
ที่มีศักยภาพในการผลิต ใหประโยชนไดหลายทางไมวาจะเปนการใชประโยชนจากเนื้อไมโดยตรง เปนไมใช
สอยในครัวเรือน ใชทําฟน เผาถาน ใชเปนเชื้อเพลิง ทําเปนช้ินไมสับ เพื่อนําไปผลิตเปนแผนไมอัด การทําเยื่อ
ไม การทํากระดาษ เปนตน โดยเฉพาะการทํากระดาษนั้น ยูคาลิปตัสมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตเยื่อ
กระดาษกระดาษเปนอยางมาก เนื่องจากเนื้อไมยูคาลิปตัสมีความแนนสูง มีความทึบแสง และเปนเสนใยสั้นที่
มีความแข็งแรงเหมาะสม 

ในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ยูคาลิปตัสมีบทบาทเดนในการใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชิ้นไมสับ
สําหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมแผนใยไมอัด ซ่ึงสามารถสรางรายไดใหกับประเทศทั้งใน
ดานมูลคาการสงออก และการสรางงานในประเทศและยังชวยสงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจดาน
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ เพื่อสงออกสินคาไปยังประเทศตางๆ นํารายไดเขามาพัฒนาประเทศเปนจํานวน
มหาศาล ดังนัน้ไมยูคาลิปตัสจึงมีบทบาทที่สําคัญตออุตสาหกรรมการผลิตกระดาษในฐานะที่เปนวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตกระดาษ 

ในชวง 10 ปทีผ่านมาพื้นที่ปาไมถูกบุกรุกทําลายไปมากทําใหไมสามารถใชประโยชนเนื้อไมในพื้นที่
ปาอีกตอไป แตความตองการใชประโยชนจากไมยังมีอยูสูงมาก จึงเกิดการปลูกสรางสวนปาไมเศรษฐกจิขึ้น
เปนจํานวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน และสวนปาไมยูคาลปิตัสก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ไดรับความสนในการ
ลงทุนเนื่องจากใหผลผลิตทางดานเนื้อไมสูง ใหผลตอบแทนดีและคุมคาตอการลงทุนโดยสวนปายูคาลิปตัสใน
ประเทศไทยกวารอยละ 90 เปนสายพันธุ คามาลดูเลนซิส (Eucalyptus camaldulensis) เพราะสามารถ
เจริญเติบโตไดในดินแทบทุกชนิด ทนตอสภาพความแหงแลงไดดี แตเนื่องจากในชวงแรกของการปลกูสราง
สวนปาไมยูคาลิปตัสเปนการปลูกโดยใชเมล็ดเปนสวนใหญ ความผันแปรทางพันธุกรรมจึงมีสูง ทําใหไดผล
ผลิตตอหนวยพ้ืนที่ไมแนนอน การปลูกยูคาลปิตัสใหไดผลดนีั้นควรเปลี่ยนกลยุทธ จากการใชเมล็ดมาเปนการ
ขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศ เชน การปกชํา หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อใหไดตนพันธุทีด่ี มีการเจริญเติบโต
รวดเร็ว ทนทานตอโรคและแมลง อยางไรก็ตาม การปลูกสรางสวนปายูคาลิปตัสใหประสบผลสําเร็จไดนั้น
ยอมมีปจจัยหลายๆ ดานเปนตัวกําหนด ไมวาจะเปนปจจัยดานการวางแผนการลงทุน ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
อันไดแก ดิน น้ํา อากาศ ปจจัยดานสายพันธุ ที่ตองเลือกสายพันธุที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และทองถิน่ที่จะ
ปลูก รวมถึงปจจัยดานการจัดการ อันไดแก การเพาะชํากลาไม การเตรียมพื้นที่ปลูก และการจัดการสวนปา 
นอกจากนี้ยังมีปจจัยเส่ียงสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของการปลูกสรางสวนปา นั่นคือ ปจจัยดานโรคและ



แมลงศัตรูพืชซ่ึงกลายมาเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญอยางหนึ่งที่กระทบตอผลผลิตทั้งในแงของปริมาณ
และคุณภาพของไมยูคาลปิตัส 

ปจจุบันพบวามีเช้ือราอยางนอย 25 ชนิด สามารถเขาทําลายไมยูคาลิปตัสไดต้ังแตระยะเมล็ด กิ่งชํา กลา
ไม และตนไมในแปลงปลูก และโรคที่พบทําใหเกิดความเสียหายรุนแรงในแปลงปลูกไดแก โรคใบจุด ใบไหม 
ปลายกิ่งและยอดแหง เกิดจากเชื้อรา Cryptosporiopsis  eucalypti ซ่ึงถารุนแรงมากใบจะรวงและเกิดโรคกับลํา
ตันโดยจะมีเช้ืออื่นตามมาจนถึงกับทําใหตนตายได และโรคแผลแตกบนลําตนและกิ่ง (canker) ซ่ึงเกิดจากเชื้อรา
ในกลุม “coelomycete” และ “Ascomycetes” เขาทําลายเนื้อเยื่อเจริญ (cambium) รอบกิ่ง และลําตน (กฤษณา, 
2542) นอกจากนี้ยังพบวามีปญหาการทําลายไมยูคาลิปตัสจากแมลงศัตรูพืชที่ช่ือวา Leptocybe  Invasa Fisher & 
LaSalle ซ่ึงในเบื้องตนพบวาเปนแมลงจําพวกตัวตอที่เขาไปทําลายใบยูคาลิปตัสบริเวณเสนกลางใบ กานใบ และ
ลําตน ทําใหใบมีลักษณะบิดงอ เสียรูปทรงบริเวณเสนใบถูกเจาะเปนรู เม่ือเวลาผานไปจะทําใหใบรวงหลน และ
ทําใหตนยูคาลิตัสตายในที่สุด แมลงชนิดนี้ไดทําความเสียหายใหกับกลาไมยูคาลิปตัสในเรือนเพาะชํา และกลา
ไมยูคาลิปตัสที่เพิ่งเริ่มปลูกใหมในสวนปา แมลงชนิดนี้ไดเร่ิมแพรขยายพื้นที่การทําลายขึ้นเร่ือยๆ ในหลายพื้นที่
ของสวนปายูคาลิปตัสในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปจจัยของโรคและแมลงศัตรูพืช ที่จะสงผล
กระทบตอความสําเร็จของการปลูกสรางสวนปาไมยูคาลิปตัสแลว ถือวาเปนปญหาใหญทีผู่ที่เกี่ยวของซึ่งไดแก 
นักวิชาการจากภาครัฐ และสถาบันการศึกษา กลุมผูลงทุนปลูกสรางสวนปาไมยูคาลิปตัส เกษตรกร และผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมยูคาลิปตัส ควรตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผลผลิตจากไมยูคาลิปตัสเพื่อที่จะไดหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาดังกลาว 

ในการนี้ ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดรวมกับ บริษัท ฟอรเซิรฟ 
จํากัด จัดสัมมนา เร่ือง “โรคและแมลงในสวนปายูคาลิปตัส: จากโรคเชื้อรา ถึง แตนปมฝอย” ขึ้นในวันจันทรที ่
8 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมสงา  สรรพศรี  ตึกวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนการนําเสนอปญหาดังกลาวจากผูปลูกสรางสวนปาไมยูคาลิปตัส โดยได
เชิญนักวิชาการดานการจัดการปาไม นักวิชาการดานแมลงศัตรูพืช และผูทรงคุณวุฒิทางดานปาไมจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูประกอบการในอุตสาหกรรมไม เกษตรกรผูปลูกสรางสวนปา นิสิต นักศึกษา 
และผูที่สนใจทัว่ไป มาใหความรู อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางปองกันและวิธีแกไข
ปญหาจากโรคและแมลงศัตรูพืชในสวนปาไมยูคาลิปตัสรวมกัน 

คําหลัก : ยูคาลิปตัส, โรคพืช, เช้ือรา, แมลงศัตรูพืช 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อนําเสนอปญหาและอุปสรรคจากโรค และแมลงศัตรูพืชที่สงผลตอการปลูกสรางสวนปาไมยูคา
ลิปตัส 

2. เพื่อเปนเวทีในการอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ระหวางผูที่เกี่ยวของกับการปลูกสราง
สวนปาไมยูคาลิปตัส และผูประกอบการอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 



3.  เพื่อนําเสนอความรู และเสนอแนะแนวทางในการปองกันและวิธีการแกไขปญหา จากโรคและแมลง
ศัตรูไมยูคาลิปตัส 

4.  เพื่อใหเกิดความรวมมือกันของภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ที่เกี่ยวของกบัอุตสาหกรรมไมยูคาลิปตัส ใน
การแสวงหาองคความรูใหมๆ เพื่อเปนประโยชนในการวางแผน และจัดการสวนปาไมยูคาลิปตัสใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดอยางยั่งยืน 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูรวมสัมมนาไดทราบถึงแนวทาง วิธีการปองกันและแกไขปญหาไมยคูาลิปตัสถูกโรคและแมลง
ทําลาย ในระยะสั้นและระยะยาว 

2. ผูรวมสัมมนาไดรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการสวนปายูคาลปิตัส เพื่อให
เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยางยั่งยืน 

3. ผูรวมสัมนาไดรับขาวสารและความรู จากนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญและผูที่เกี่ยวของในเรื่องโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

4. เกิดการรวมกลุม และจัดตั้งเปนหนวยงานชมรม เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวมองคความรูใหมๆ 
ดานการจัดการสวนปายูคาลิปตัส 

 
ผูเขารวมประชุมสัมมนา 

จํานวน 100-200 คน ประกอบดวยขาราชการ นักวิชาการ จากสวนราชการที่เกี่ยวของ พนักงานจาก
บริษัทเอกชนที่อยูในอุตสาหกรรมไม อาจารย นิสิต นักศึกษา เกษตรกรผูปลูกไมยูคาลิปตัสและบคุคลผูสนใจทั่วไป 
 
ระยะเวลา วันจันทรที่  8  พฤษภาคม  2549   ตั้งแตเวลา  12.00 – 17.00  น. 

สถานที ่ หองประชุมสงา  สรรพศรี  ตึกวนศาสตร 60 ป  คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อัตราคาสัมมนา 
 
 โครงการสัมมนา เร่ือง“โรคและแมลงในสวนปายูคาลิปตัส: จากโรคเชื้อรา ถึง แตนปมฝอย”  ราคา 
214 บาท/ ทาน (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) (ราคานี้ไดรวมเอกสารทางวิชาการ วีซีดีประกอบการสัมมนาและ
คาอาหารวางแลว) 
 
 
 
 



โปรแกรมการประชุมสัมมนา 

เรื่อง “โรคและแมลงในสวนปายูคาลิปตัส: จากโรคเชื้อรา ถึง แตนปมฝอย” 

ณ หองประชุมสงา  สรรพศรี ตึกวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วันจันทร ท่ี 8 พฤษภาคม 2549 

............................................................... 

12.00 – 12.30 น.  ลงทะเบียน 
12.30 – 13.00 น.  พิธีเปดการประชุมสัมมนา 

  กลาวรายงาน โดย ดร.นิคม  แหลมสัก ผูอํานวยการศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  กลาวตอนรับ โดย ดร.ดํารงค  ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

13.00 – 13.15 น.  นําเสนอวีซีดีเรื่อง “ธุรกิจไมยูคาลิปตัสในประเทศไทย” 
 13.15 – 14.15 น.  นําเสนอปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชทําลายไมยูคาลิปตัส โดยตัวแทนจาก 

บริษัท สยามฟอเรสทรี จํากัด 
บริษัท แอดวานซอะโกร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเมนต จํากัด 
องคการอุตสาหกรรมปาไม 
บริษัท ฟนิกซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สโตราเอ็นโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท ไมอัดไทย จํากัด   
บริษัท เอเวอรกรีนพลัส จํากัด 
ฯลฯ 

14.15 – 14.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
14.30 – 16.30 น.  เสวนาเรื่อง “โรคและแมลงในยูคาลิปตัส: ทานถาม เราตอบ”  

  ดําเนินรายการโดย ดร.บุญวงศ ไทยอุตสาห คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
16.30 – 17.00 น.  สรุป/ปดการประชุมสัมมนา 

 
 
 
 
 
 



 
ใบตอบรับเขารวมประชุมสมัมนา 

“โรคและแมลงในสวนปายูคาลิปตัส: จากโรคเชื้อรา ถึง แตนปมฝอย” 
วันจันทร ท่ี  8  พฤษภาคม  2549 

ณ หองประชุมสงา  สรรพศรี ตึกวนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ช่ือ..........................................................................นามสกุล…………………………………….….. 
ท่ีอยู .................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………….................... 
………………………………………………………………………………………….................... 
โทรศัพท............................................................. มือถือ......................................................................
โทรสาร.............................................................................................................................................. 
 
กรุณาโอนเงินเขาบัญชีช่ือ   

บริษัท ฟอรเซิรฟ จํากัด  บัญชี  กระแสรายวัน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   สาขายอยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   เลขท่ี  374-0-00416-3 
ธนาคารไทยพาณิชย     สาขาถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก)     เลขท่ี  131-3-01290-4 

กรุณาแฟกซสําเนาหลักฐานการโอนเงินไดท่ีหมายเลข   0-2887-4760 
 

สนใจ    ติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี : 
ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร   
โทรศัพท&โทรสาร   0-2561-4761    
      หรือ    
บจก.ฟอรเซิรฟ      
โทรศัพท   0-2887-4759-60    โทรสาร  0-2887-4760  หรอื   E-mail :  forserv-info@picito.com 
 

          คาสัมมนา 214 บาท/คน  ......  
หมดเขตการลงทะเบียนวันท่ี 1 พฤษภาคม 2549 

 
 
 


