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การผลิตล าไยคุณภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย 

ศูนย์วจิัยและพัฒนาล าไยแม่โจ้    

มาตรฐาน
ล าไย 

คุณภาพ 

ต้นทุน 

ความ
ปลอดภัย 

ปริมาณ 
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ล ำไยกระป๋อง, 1% บริโภคภำยในประเทศ, 11%

ล ำไยเนื้อสีทอง, 4%

ล ำไยสดส่งออก, 13%

ล ำไยอบแห้งทั้งเปลือก, 71%

ตลาดที่รองรับผลผลติล าไย 
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จุดแข็งของล ำไยไทย 

สภำพแวดลอ้มเหมำะสม 

สำมำรถผลิตไดต้ลอดปีและมีตลำดรองรบั 

พนัธุล์ ำไยไทยมีคุณภำพดีกว่ำคู่แข่ง 
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แหล่งผลิตล ำไยท่ีส ำคญั 

 ประเทศจีน 

 ประเทศเวียดนำม 

 ประเทศออสเตรเลีย 

 ประเทศไทย 

 อ่ืนๆ เช่น ไตห้วนั และสหรฐัอเมริกำ 
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ประเทศ ช่วงการออกดอก 
ช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต 

 (ในฤดู) 
  ไทย ปลาย ธ.ค. – ก.พ. ปลาย ม.ิย. – ส.ค. 
  จีน ปลาย ก.พ.– ต้น เม.ย. ปลาย ก.ค. – ก.ย. 
  ไต้หวัน ก.พ. – เม.ย. ก.ค. – ต.ค. 
  ออสเตรเลีย 
  - ตอนเหนือรัฐควีนแลนด์ ส.ค. – ต.ค. กลาง ม.ค. – กลาง มี.ค. 
  - ตอนใต้รัฐควีนแลนด์ ต.ค. – พ.ย. ปลาย ก.พ. – ต้น เม.ย. 

ช่วงกำรออกดอกและเก็บเก่ียวผลผลิต (ในฤด)ู 

เกษตรกรไดก้ ำไร 

ส่ิงแวดลอ้ม 

(ลดผลตกคำ้งในส่ิงแวดลอ้ม) 

ผูบ้ริโภค 

ทำนของท่ีมีคุณภำพและปลอดภยั 

ตน้ล ำไย 

ฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว 
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ขั้นตอนการผลติล าไยคุณภาพ 

1. การวางแผนการผลติและการตลาด 

2. การเตรียมต้นให้สมบูรณ์ 

3. การชักน าการออกดอก 

4. การดูแลรักษาล าไยให้ได้คุณภาพ (ตั้งแต่ออกดอกถึงเกบ็เกีย่ว) 

5. การจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว 

 

 

1. การวางแผนการผลิตและ
การตลาด 
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1. ช่วงเทศกาลของจนี เช่น  ตรุษจนี  เชงเม้ง  วนัชาตจินี 
2. ต้องการผลผลติที่มีคุณภาพและปลอดภยั 

 

ช่วงเวลาการผลติ 
ฤดกูำล

ผลิต 
ช่วงเดือนท่ี

ใหส้ำร 
เดือนท่ีเก็บ

เก่ียว 
โอกำส ขอ้จ ำกดั 

ก่อนฤดู ต.ค. – พ.ย. ปลำย 

 เม.ย. – มิ.ย.  
- ออกดอกดีมำก 

- รำคำสูงเกือบทุกปี 

- เหมำะส ำหรบัล ำไยตน้เล็ก 

- เหมำะสมในบำงพ้ืนท่ี 

- มกัติดผล

นอ้ย โดยเฉพำะ

ตน้ล ำไยท่ีมีทรง

พุ่มสูงใหญ่ 

หลงัฤดู ก.พ. – มี.ค. ก.ย. – ต.ค. - เหมำะส ำหรบัพ้ืนท่ีท่ีอยู่ทำง

ตอนเหนือของ จ.เชียงใหม่ 

เช่น อ.พรำ้ว อ.เชียงดำว หรือ

พ้ืนท่ีๆเก็บเก่ียวในฤดูล่ำชำ้ 

- รำคำในแต่ละ

ปีไม่สม ำ่เสมอ 

- ไม่เหมำะ

ส ำหรบัท่ีลุ่มน ้ำ

ขงั 

นอกฤดู เม.ย. – ก.ย. ต.ค. – เม.ย. - หลำยๆพ้ืนท่ีท ำไดย้ำก 

- เหมำะส ำหรบัท ำบำงพ้ืนท่ี 
- ออกดอกนอ้ย 
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ช่วงเวลาการเกบ็เกีย่วล าไยนอกฤดูที่ให้สารโพแทสเซียมคลอเรต 

เดือนทีใ่ห้สารโพแทสเซียมคลอเรต 
 ต้นกุมภาพันธ์ 
ต้นมีนาคม 

ปลายเมษายน 
ต้นพฤษภาคม 
ต้นมิถุนายน 
ต้นกรกฎาคม 
ต้นสิงหาคม 
ต้นกันยายน 
ต้นตุลาคม 

ต้นพฤศจิกายน 

เดือนทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติ 
 กลางกันยายน 
ต้นตุลาคม 

ต้นพฤศจิกายน 
กลางพฤศจิกายน 
กลางธันวาคม 
ต้นกุมภาพันธ์ 
กลางมีนาคม 
กลางเมษายน 
กลางพฤษภาคม 
ต้นมิถุนายน 

2. การเตรียมต้น 

 การตดัแต่งกิง่และการควบคุมทรงพุ่ม 

 การจัดการธาตุอาหาร 

 การให้น า้ 

 การป้องกนัก าจัดศัตรูล าไย 
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 การจัดทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง 

 ได้รูปทรงตามทีต้่องการ 

 กระตุ้นการแตกใบ 

 ลดความสูงของทรงพุ่ม 

 ส่งเสริมการออกดอกและ/หรือยบัยงัการออกดอก 
 ลดการระบาดของโรคและแมลง 

 ตอบสนองต่อสารคลอเรต 

 ผลผลติมคุีณภาพและลดต้นทุนการผลติ 

 ลดการโค่นล้มและลดไม้ค า้ยนั 

     ความส าคญัของจัดทรงต้นและการตัดแต่งกิง่ 
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ได้รูปทรงตามทีต้่องการ 
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 กระตุ้นการแตกใบ 

ทรงเปิดกลางพุ่ม ทรงฝาชีหงาย 

- มีผลต่อสมดุลของฮอร์โมน 
- ปรับสัดส่วนระหว่างยอดต่อราก 
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 ลดความสูงของทรงพุ่ม 

 ส่งเสริมการออกดอก เช่น น้อยหน่าและฝร่ัง 
การผลติน้อยหน่านอกฤดูโดยใช้เทคนิคการตัดแต่งกิง่ 
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 ลดการระบาดของโรคและแมลง 

 ตอบสนองต่อสารคลอเรต 
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 ผลผลติมคุีณภาพและลดต้นทุนการผลติ 
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 ลดการโค่นล้มและไม้ค า้ยนั 

ข้อควรค านึงในการตดัแต่งกิง่ไม้ผล 

1. ชนิดพืช 
2. ฤดูกาล  
3. ปริมาณกิง่ทีต่ัดและเทคนิคการตัดแต่งกิง่ 
4. รูปทรง 
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- ปกตหิลงัการเกบ็เกีย่ว 
- ฤดูฝน เช่น มะม่วง ลิน้จี(่ต้นฤดูฝน) ล าไย 
- ฤดูหนาว เช่น น้อยหน่า 

ฤดูกาล 

- ค านึงถึงการออกดอก 
- ค านึงถึงพืน้ที่การออกผล 

 ปริมาณกิง่ที่ตัด 
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รูปทรง 

- ทรงปิรามิด เช่น มังคุด 

- ทรงเปิดกลางพุ่ม เช่น ส้ม มะม่วง ลิน้จี ่ล าไย 

- ทรงปิรามิดแปลง 

- ทรงอ่ืนๆ เช่น ทรงฝาชีหงาย ทรงส่ีเหลีย่ม 

• ทรงเปิดกลางทรงพุ่ม 

• ทรงส่ีเหลีย่ม 

• ทรงแบนหรือฝาชีหงาย 

ตวัอย่างการตดัแต่งกิง่รูปทรงต่างๆ 
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เทคนิคกำรตดัแต่งก่ิง 
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การตัดแต่งผดิวธิี 

 

การตดัแต่งผดิวธีิ 
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ทรงส่ีเหลีย่ม 

ทรงแบนหรือฝาชีหงาย 

ทรงคร่ึงวงกลม 

ทรงเปิดกลางพุ่ม 

ทรงเปิดกลางพุ่ม 

ตดักิง่ที่อยู่กลาง
ทรงพุ่มออก 1-3 กิง่  
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ทรงเปิดกลางพุ่ม 
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ทรงฝาชีหงายต้นเลก็ 
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ทรงฝาชีหงายต้นใหญ่ 
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ตดัแต่งสูง 2 เมตร 

ตดัแต่งสูง 3 เมตร 
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ปีท่ี 1 

ปีท่ี 2  



28/03/61 

41 

ปีที ่1 

ปีที ่2 

ปีที ่3 
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ล ำไยระยะชิดทรงเต้ียของไทย 
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สวนล าไยคุณวจิติร เกีย่วอ าภา  

อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ้ืนท่ีปลูก 25 ไร่   
ปลูกระยะชิด 4 x4 และ 8x8  
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ลิน้จ่ีระยะชิดทรงเตีย้ในมณฑลไห่หนานของจีน 
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มะม่วงระยะชิดทรงเตีย้ในออสเตรเลีย 
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การผลิตมะม่วงในไต้หวนั 
การผลิตมะม่วงในไต้หวัน 
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ส้มโอระยะชิดทรงเตีย้ในไต้หวัน 
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ทรงส่ีเหลีย่ม 
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2.2 การจัดการธาตุอาหาร 

แนวทางในการให้ปุ๋ ยล าไยอย่างมปีระสิทธิภาพ ประเมนิโดย 

1. ดูจากค่าวเิคราะห์ดิน 

2. ดูจากค่าวเิคราะห์ใบ 

3. ประเมนิจากประสิทธิภาพอาหารทีสู่ญเสียไปกบัผลผลติ 

เส้นผ่าศูนย์กลาง   สูตรปุ๋ ย 
     ทรงพุ่ม             46-0-0              15-15-15                 0-0-60 
         1               16                       12                         9 
         2              32                       23                       15  
         3                         75                       23                       40 
         4                       150                     100                       80 
         5                       260                     180                     140 
         6                       430                     290                     230 
         7                       650                     450                     370 

ตารางแสดงปริมาณปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ล าไยในแต่ละคร้ัง 
ในการแตกใบ(กรัม/ต้น) 
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 กำรใหน้ ้ำและปุ๋ ยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลของกำรใหปุ้๋ ยกรรมวิธีต่ำงๆต่อปริมำณผลผลิตและเกรดผล 

 
กรรมวธีิ 

ผลผลติ 
(กก./ต้น) 

ร้อยละของเกรดผล 

เบอร์1 เบอร์2 เบอร์3 

1.  ตามวธีิเกษตรกร 210.4 37.4 50.8 13.2 

2. ให้ปุ๋ย1.5เท่าของธาตุอาหรที่
สูญเสียไปกบัผลผลติ 

204.0 29.0 58.2 11.8 

3.  ให้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน
ร่วมกบัค่าทีสู่ญเสียไปกบัผลผลติ 

226.0 34.0 54.9 11.2 

Significant ns ns ns ns 

ผลของกำรใหปุ๋้ยกรรมวิธีต่ำงๆ ต่อน ้ำหนกัผลและเกรดผล 

 
กรรมวธีิ 

สูตรปุ๋ย(กรัม/ต้น) ปริมาณ 
ผลผลติ 
(กก./ต้น) 

ร้อยละของเกรดผล 

46-0-0 0-46-0 0-0-60 เบอร์ 
1 

เบอร์ 
2 

เบอร์ 
3 

เบอร์ 
4 

0.5 เท่า * 202 52 188 40.8 31.2 37.4 20.4 8.3 

1.0 เท่า 404 104 376 38.7 25.3 35.9 29.2 12.2 

2.0 เท่า 808 208 752 40.5 23.7 33.5 32.6 10.4 
ตามค่าวิเคราะห์ 

ดิน 
ไม่ใส่ปุ๋ ยเน่ืองจาก 

ธาตุอาหาร 
เกนิค่ามาตรฐาน 

38.2 28.1 26.9 33.8 11.9 

Significant - ns ns ns ns ns 



28/03/61 

69 

ผลของกรรมวิธีกำรใหปุ้๋ ยต่ำงๆกนัต่อรำยไดเ้ฉล่ียต่อตน้ของ

กำรผลิตล ำไยนอกฤด ู

 
กรรมวธีิ 

รายได้จากการจ าหน่าย 
(บาท/ต้น) 

0.5เท่า 909.5 

1.0เท่า 877.0 

2.0เท่า 914.9 

ตามค่าวเิคราะห์เดิม 829.0 

Significant ns 

2.3 การให้น า้ล าไย 
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Tensiometer 

3. การชักน าการออกดอก 
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 ปัญหาการชักน าการออกดอก 

-เปอร์เซ็นต์การออกดอกน้อย 
 
-แทงใบอ่อนแล้วดอกตาม = ช่อดอกส้ัน 
 
 

ปัจจัยที่มีผลตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคลอเรต 
ต่อการชักน าออกดอกของล าไย 

2. สภาพแวดล้อม 
-อุณหภูมิ,ฝน,แสง,ดิน 

1.ต้นล าไย 
   - ระยะใบ ,การพักฟื้นต้น,พันธุ์ 

3. การจัดการสวน 
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ส่ิงทดลอง ระยะเวลาออกดอก (วนั) การออกดอก (%) 

ระยะผลใิบ   31.4ab 79.2ab 

ระยะใบอ่อน 38.4a 43.2b 

ระยะใบเพสลาด  37.0a 57.6ab 

ระยะใบแก่ 23.0b 96a 

Significant  * ** 

CV. (%)  21.3 34.25 

ระยะใบที่ชักน ำกำรออกดอก 

  การออกดอก (%) การตดิผล (%) 
ส่ิงทดลอง 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
เดือน       
     ตุลาคม 68.6 43.20 77.4 30.1a 20.3b 35.9a 
    พฤศจิกายน 58.8 42.40 80.5 24.6b 26.6a 31.0b 

F-test ns ns ns * ** ** 
พนัธ์ุ 
     โคฮาล่า       90.0a 82.00a 100.0a 46.3a 42.3a 42.8a 
     อดีอ 80.0a 66.00a 100.0a 7.1d 11.2d 5.8c 
     เบีย้วเขียว 79.0a 36.00b     94.5ab 22.1b 31.3b 35.9b 

     พวงทอง 43.0ab 18.00c    83.0b 31.9b 20.5c 39.3ab 

     สีชมพู 26.5b 12.00c    15.5c 29.1b 11.8d 43.7a 

F-test ** ** ** ** ** ** 

การออกดอกติดผลของล าไย 5 พนัธุ ์
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30-ธ.ค.

1-ม.ค. 29

3-ม.ค. 35 147

5-ม.ค. 52 37

7-ม.ค.

9-ม.ค. 123

11-ม.ค. 108

13-ม.ค. 80

15-ม.ค. 142

17-ม.ค.

19-ม.ค.

21-ม.ค. 23

23-ม.ค.

25-ม.ค. 48 74

27-ม.ค. 50 22

29-ม.ค.

31-ม.ค. 18

2-ก.พ. 80

4-ก.พ. 54

6-ก.พ. 71 40

8-ก.พ.

10-ก.พ. 36

12-ก.พ. 4

14-ก.พ.

อีดอ โคฮาล่า สีชมพู       พวงทอง        เบ้ียวเขียว

วัน
ที่ด

อก
บา
น

29-ม.ค. 37

30-ม.ค.

31-ม.ค.

1-ก.พ. 30

2-ก.พ.

3-ก.พ.

4-ก.พ. 330

5-ก.พ. 324 31

6-ก.พ.

8-ก.พ.

10-ก.พ. 130

12-ก.พ. 3 27 60

14-ก.พ.

16-ก.พ. 385

18-ก.พ. 51

20-ก.พ. 92 147

22-ก.พ. 2

24-ก.พ.

26-ก.พ. 11

28-ก.พ. 69

2-มี.ค.

4-มี.ค.

6-มี.ค.

8-มี.ค.

10-มี.ค. 18

อีดอ โคฮาล่า สีชมพู พวงทอง เบ้ียวเขียว

วัน
ที่ด

อก
บา
น

กำรบำนของดอกล ำไย 5 พันธุ์ ปี 2558  

เดือนตุลำคม 2558 เดือนพฤศจิกำยน 2558 

ข้อแนะน าจากผลงานวจิัย 

เตรียมต้นให้พร้อมต่อการตอบสนองต่อสารคลอเรต 

ตดัแต่งกิง่ให้ทรงพุ่มโปร่ง 

ให้ต้นแตกใบอ่อนอย่างน้อย 2 คร้ัง 

หลกีเลีย่งสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

ก าหนดอตัราการใช้สารให้เหมาะสม 

ใบโตเตม็ที่ 



28/03/61 

74 

อตัราการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต 

เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม                  อตัราการใช้สาร       
          (เมตร)                                                 (กรัม/ต้น) 
      3                 50 - 150 
      4               100 - 250 
        5               150 -400 
      6                         250 - 500  
      7              300 - 750 
      8            400 - 1,000 
      9            500 - 1,200 
    10                 600 - 1,500 

การให้สารโพแทสเซียมคลอเรตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลของอตัราการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตต่อการออกดอกของ 

ล าไยของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
อตัราการใหส้าร จ านวน(ราย) คะแนนการออกดอก 

0 1 2 3 4 

อตัราแนะน า(20กรัม/ตร.ม.) 34 
(27.0) 

1.0 
(2.9) 

3.0 
(8.8) 

4.0 
(11.8) 

13.0 
(38.2) 

13.0 
(38.2) 

อตัราเกินค าแนะน าแตไ่มเ่กิน 

1 เทา่ 
43.0 
(34.1) 

2.0 
(4.7) 

5.0 
(11.6) 

13.0 
(30.2) 

11.0 
(25.6) 

12.0 
(27.9) 

อตัราเกินกวา่ 1 เทา่ของค าแนะน า 49.0 
(38.9) 

0.0 
(0.0) 

11.0 
(22.5) 

12.0 
(24.5) 

9.0 
(20.9) 

17.0 
(39.5) 

จ านวนเกษตรกร (คน) 126.0 3.0 19.0 29 33 42 

รอ้ยละ 100 2.4 15.1 22.0 26.2 33.3 
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กำรเตรียมตน้ส ำหรบักำรชกัน ำกำออกดอกในฤดฝูน 

 

 ใชส้ารแพคโคบิวทราโซล 10 % อตัรา 2 กิโลกรมัตอ่น ้า 

200 ลิตร ฉีดพน่ในระยะเตรียมตน้ 2 รอบ 

 ฉีดพน่ครัง้ท่ี 1 ระยะท่ีใบออ่นชุดสุดทา้ยกางใบเต็มท่ี 

         ครัง้ท่ี 2  วนัท่ีใหส้าร 

1.การให้ปุ๋ยการให้น า้ 

2. การตดัแต่งช่อผล 

3. การป้องกนัจ ากดัศัตรูพืช 
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4.1 การให้ปุ๋ยและการให้น า้ 

  ปริมาณผลผลติที ่   สูตรปุ๋ ย 
คาดว่าจะได้(กก./ต้น)         46-0-0              15-15-15                 0-0-60 
               50                         450                    480                      440  
  100                         900                    960                      880 
    200                       1800                  1920                    1800 

ตารางแสดงปริมาณปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ล าไย 

ในระยะตดิผลถงึเกบ็เกีย่ว(กรัม/ต้น) 
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4.2 การตัดแต่งช่อผลเพ่ือผลติ
ล าไยคุณภาพ 

ลักษณะของล าไยคุณภาพ 

 ขนาดผล 

 สีผวิ 

 ความแก่ของผล 
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การตดัแต่งช่อผล 
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ข้อดขีองการตัดช่อผล 

1. เพิ่มขนาดและน ้าหนกัของผล 
2. ขนาดผลในช่อและในตน้สม ่าเสมอ 
3. ผลสุกเร็วข้ึน 
4. ตน้แม่ไม่โทรม 
5. ปริมาณน ้าหนกัผลผลิตต่อตน้ไม่ลดลง 
6. ผลผลิตเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและจ าหน่ายได้
ราคาสูง 

การตัดแต่งช่อผลจะคุ้มค่า 
กบัการลงทุนหรือไม่ 
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 ควรตดัระยะใด 

วธีิการตัดแต่งช่อผล 

1. ตัดออกทั้งช่อ 

2. ตัดออกครึ่งช่อ 

3. ตัดผสมผสำน ข้อ 1+2 
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ตดัคร่ึงช่อ 

ตดัทั้งช่อ 

สูตรการผลติ ล าไยผลโต 

อ าเภอโป่งน ้าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
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อ าเภอสอยดาว  จงัหวดัจนัทบุรี 

อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน 
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อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพนู 
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กำรประเมินกำรติดผล 
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    ควรตดัช่อผลมากเท่าใด 

ไม่ปลดิ 

ปลดิ 20 % 

ปลดิ 40 % 

ปลดิ 60 % 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
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อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

อ าเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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อ าเภอพร้าว  จงัหวดัเชียงใหม่ 

อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
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อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
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อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
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อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 



28/03/61 

95 



28/03/61 

96 

อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 
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การไว้จ านวนผลต่อช่อ 
ไม่ปลดิผล (99 ผล) 30 60 

รูปทรงการตดัแต่งกิง่ 

ทรงคร่ึงวงกลม 

เฉลีย่ 

61.35 36.55 52.88 

ปริมาณผลผลติเฉลีย่ต่อต้น (กโิลกรัม) ของต้นล าไยที่ตดัแต่ง
กิง่รูปทรงร่วมกบัการไว้จ านวนผลต่อช่อ 

62.75 

การไว้จ านวนผลต่อช่อ 
ไม่ปลดิผล (99ผล) 30 60 รูปทรงการตดัแต่งกิง่ 

ทรงคร่ึงวงกลม 350.4 945.2 

รายได้เฉลีย่ต่อต้น (บาท) 

1,803.3 
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ส่ิงทดลอง ปริมำณผลผลิต 

(กิโลกรมัต่อตน้) 

น ้ำหนกัผล 

(กรมั) 

จ ำนวนผลต่อ

กิโลกรมั 

ไม่ตดัช่อผล 59.7 8.9c 112 ผล / กก. 

กก. 

ตดัช่อผลออก 10 % ของพ้ืนท่ีทรงพุ่ม 77.5 11.1b 90 ผล /กก. 

ตดัช่อผลออก 20 % ของพ้ืนท่ีทรงพุ่ม 60.5 11.0b 91 ผล /กก.  

ตดัช่อผลออก 40 % ของพ้ืนท่ีทรงพุ่ม 81.5 13.7a 73 ผล /กก 

F-test ns ** - 

CV.(%) 20.8 8.6 - 

ผลของการตัดแต่งช่อผลต่อปริมาณผลผลติ น า้หนักผล และจ านวนผล
ต่อกโิลกรัม 

ส่ิงทดลอง ผลผลิตต่อ
ต้น 

(กิโลกรัม) 

เกรดล าไย   เปอร์เซ็นต์เกรดล าไย 
AA A B C AA A B C 

ไม่ตัดช่อผล  59.7 13.5b 20.0 22.5 3.8 23.9b 34.2 36.6 6.0 

ตัดช่อผลออก 10 %  77.5 31.3a 22.8 18.8 2.8 41.5a 27.3 23.2 3.2 

ตัดช่อผลออก 20 %  60.5 24.8ab 19.3 14.8 1.8 39.7a 32.1 25.2 2.9 

ตัดช่อผลออก 40 %  81.5 39.3a 22.0 18.3 2.0 47.6a 27.0 22.9 2.2 

F-test ns * ns ns ns * ns ns ns 

CV.(%) 20.8 35.2 23.1 39.6 79.9 26.6 20.9 31.2 69.5 

ตารางเปรียบเทยีบการตัดแต่งช่อผล และไม่ตัดแต่งช่อผล 
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ส่ิงทดลอง ผลตอบแทน(บำท/ตน้) 
ไม่ตดัช่อผล ontrol) 403.5b 
ตดัช่อผลออก 10 % ของพ้ืนท่ีทรงพุ่ม 692.8a 

ตดัช่อผลออก 20 % ของพ้ืนท่ีทรงพุ่ม 55.8ab 
ตดัช่อผลออก 40 % ของพ้ืนท่ีทรงพุ่ม 814.8a 

F-test * 
CV.(%) 26.7 

เปรียบเทียบผลตอบแทนของการตดัช่อผล 
ล าไยในระดบัต่างๆ 

ส่ิงทดลอง ปริมำณผลผลิต 

(กิโลกรมัต่อตน้) 

น ้ำหนกัผล 

(กรมั) 

จ ำนวนผลต่อ

กิโลกรมั 

ไม่ตดัช่อผล ol) 20.6 7.1d 141.0  

ตดัช่อผลออก 20 % 

ของพ้ืนท่ีทรงพุ่ม 

19.0 10.8c 92.0 

ตดัช่อผลออก 40 % ของ

พ้ืนท่ีทรงพุ่ม 

21.0 12.6b 79.0 

ตดัออกคร่ึงช่อ 20.2 14.1a 71.0 

F-test ns ** - 

CV.(%) 8.8 6.8 - 

ผลของการตดัแต่งช่อผลต่อปริมาณผลผลิต น ้าหนกัผลและจ านวนผล
ต่อกิโลกรัม 
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กำรปรบัปรุงคุณภำพสีผิว 

    1. การห่อช่อผล 
    2.การสารปอ้งกนัก าจดัเชือ้รา 
- แมนโคแซบ 
- เฮกซะโคนาโชล 
- อะซ๊อกซีสโตรบิน 
- ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน 
- ไพราโคสโตรบิน 
- ไดฟิโนโคนาโซล+ อะซ๊อกซีสโตรบิน 
- ฟลูโอไพแรม + อะซ๊อกซีสโตรบิน 
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โรคและแมลง 
ผลงานวิจัยจาก  โครงการโรคและแมลงศัตรูล าไย 

รศ.ดร. จริยา วิสิทธ์ิพานิช 
 ผศ.ดร. ชาตรี สิทธิกุล 

 ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 
สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
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โรคของล ำไย 

โรคหงอยของล ำไย 
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ใบปกติมีขนำดใหญ่ ใบเป็นมนั 

ขนำดใบของตน้หงอย 

ขนำดใบของตน้ปกติ 
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หนอนกินเปลือกล ำตน้ และรอยแทะกินผิว

เปลือกของหนอนบนตน้ล ำไยท่ีแสดงอำกำร

หงอย 

โรคใบจุดสำหร่ำย ซ่ึงจะพบเขำ้ท ำลำยใบบนตน้

ล ำไย    ท่ีแสดงอำกำรหงอยเสมอ 
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ร่องน ้ำแคบ และต้ืนในสวนท่ีมีล ำไยแสดงอำกำรหงอย 

สภำพระดบัน ้ำใตดิ้นท่ีต้ืน (ขุดลึกประมำณ 1 หนำ้จอบ)     

ในสวนท่ีลุ่ม  ท่ีพบล ำไยแสดงอำกำรหงอย 
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เม่ือขุดดรูะบบรำกของตน้หงอยพบว่ำรำกเปรำะ ฉีกขำด

ง่ำย 

ตน้หงอยในท่ีลุ่มก่อนกำรฟ้ืนฟ ู (ภำพถ่ำยเม่ือเดือนกนัยำยน 2540) 
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ตน้หงอยในท่ีลุ่มหลงัฟ้ืนฟปูระมำณ 9 เดือน ร่วมกบักำรระบำยน ้ำ  ไม่ใหมี้

น ้ำท่วมขงัรำกท ำใหพ้ื้นท่ีขนำดใบเพ่ิมข้ึน 30% (ภำพถ่ำยเม่ือเดือนเมษำยน 
2541) 

เปรียบเทียบขนำดใบของก่ิงตอน ก่ิงดีอำยุ 2 ปี ท่ีปลูกในดินท่ีมี     

ไสเ้ดือนฝอย และดินอบ 

ดินไสเ้ดือนฝอย 

ดินอบ 
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โรคหงอย 

 

ท่ีลุ่ม - น ้ำขงั 

          

ระบำยน ้ำ  

ฟ้ืนฟตูน้  

ใหปุ้๋ ยทำงใบ 

 มูลไก่ไข่ 1 กก. ต่อ 1 ตรม.  

ปุ๋ ยยูเรีย 50 กรมัต่อ 1 ตรม. 

 มูลไก่ ½ กก. + ยูเรีย 25           

     กรมัต่อ 1 ตรม. 

สำเหตุ 

ไสเ้ดือนฝอย 
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• โรครนุแรงในฤดฝูน  

• พบจดุสีน ้ำตำล เมื่อผลมีขนำด 1.5 

เซนติเมตร จนกระทัง่ผลสกุแก ่

พบโรครนุแรงข้ึน 

หลงักำรใชส้ำรกระต ุน้กำรออกดอก 

• เริม่จำกจดุแผลสีน ้ำตำลบนผล 

• เม่ือแกะเปลือกดำ้นในจะมีแผลสี
น ้ำตำลเช่นกนั 

• ต่อมำผลอำจจะแตก 

• และผลรว่งกอ่นแก ่
 

อำกำรของโรค 
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อำกำรรนุแรง    

 เป็นโรคทกุผล 

ผลแตก 

ผลรว่ง 

อำกำรผลลำย ผลแตกและผลรว่ง 

ผลลำย 
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ผิวเปลือกสีน ้ำตำล 

ผลเล็กๆแสดงอำกำรเน่ำแหง้ 

พบแผลสีน ้ำตำลบนผลดำ้นใน 
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เช้ือท่ีเขำ้ท ำลำย  

คือ เช้ือรำ 

กำรทดสอบสำรก ำจดัเช้ือรำ isolate unknown 5 

           Fungicides ที่ใชไ้ดผ้ล  

 Benomyl (บีโนมิล) 
 Carbendazim (คำรเ์บนดำซิม) 
 Carbendazim + benomyl 
 Tebuconazole (ทีบโูคนำโซล) 

 Difenoconazole (Score) (สกอร)์ 
 Procymidone (โปรไซมิโดน) 
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Isolate จนัทบรุ ี 

Fungicides ท่ีใชไ้ดผ้ล  

tebuconazole ช่ือกำรคำ้ โฟลิเคอร ์

procymidone ช่ือกำรคำ้ ซมิูเล็ค 

อำกำรผิดปกติจำกยำฆ่ำหญำ้ 
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ช่อใบล ำไยในแปลงท่ี

อยู่ติดกบันำขำ้วท่ีมี

กำรใชส้ำร 2,4-ดี 

แสดงอำกำรมว้นหงิก 

ช่อใบท่ีแตกออกมำใหม่ ตรงปลำยยอดแสดงอำกำรปกติ  

ในช่วงท่ีหยุดใช ้2,4-ดี 
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ลกัษณะช่อดอกท่ีแตกจำกช่อใบมีอำกำรมว้นหงิก 

แมลงศตัรลู ำไย 
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แมลงศตัรลู ำไยระยะช่อใบอ่อน  

          แมลง ท่ีพบระบำดเ ป็นประจ ำ

ในช่วงท่ีล ำไยและล้ินจ่ีแตกใบอ่อน คือ

หนอนคืบล ำไย Oxyodes scrobiculatus 
และหนอนคืบเขียวกินใบ Thalasodes spp.  

1. กลุ่มหนอนผีเส้ือ 
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กลุ่มไข่ของหนอนคืบ

ล ำไยบริเวณใตใ้บ 

ระยะไข่ 3-5 วนั 

หนอนคืบล ำไยระยะเจริญเติบโตเต็มท่ีหวัสีสม้ 

ดำ้นหลงัมีแถบสีเทำเขม้ ก ำลงักดักินใบเพสลำด

ล ำไย ระยะหนอน 14-17 วนั 

รงัของดกัแด ้เม่ือแกะใบท่ีห่อหุม้ออกพบดกัแดข้อง

หนอนคืบล ำไยระยะแรกมีสีเขียว จำกนัน้

เปล่ียนเป็นสีน ้ำตำลมีปุยแป้งสีขำวปกคลุมอยู่

ภำยในเสน้ใย ระยะดกัแก ้10-12 วนั 

ลกัษณะผีเส้ือของหนอน

คืบล ำไยปีกมีสีฟำงขำ้วขอบ

บนของปีกล่ำงมีแถบสี

น ้ำตำลเขม้ ควำมกวำ้ง

ของปีกประมำณ 5-6 

เซนติเมตร   

ดำ้นขำ้งหนอนคืบล ำไย

อีกรปูแบบหน่ึงมีตวัสี

เขียวอ่อนหวัสีน ้ำตำล 

วงจรชีวิตของหนอนคืบ Oxyodes scrobiculatus  
Lepidoptera : Noctuidae 

หนอนคืบเขียว Thalassodes sp.สีเขียว
ผิวเรียบท ำตวัเหยียดตรงคลำ้ยกำ้น

ใบไมบ้นใบล ำไย 

ผีเส้ือหนอนคืบ Thalassodes falsaria 
ปีกสีเขียวปนฟ้ำอ่อน ขณะเกำะอยู่กบัท่ี  

Lepidoptera : Geometridae 
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หนอนมงักรหลำยชนิดท่ีมีควำมส ำคญั 

เช่น หนอนหนำม Dudusa nobilis,  
และหนอนมงักร  Tarsolepis 

elapantorun  

(Lepidoptera: Noctuidae)) 

หนอนหนำม Dudusa synopla มีขนยำวเป็นแผงดำ้นหลงัขอ
งอก และมีขนยำวตำมปลอ้งล ำตวัและขำมีสีแดงสม้ หนอนโต

เต็มท่ีมีขนำดยำวประมำณ 7-8 เซนติเมตร 



28/03/61 

121 

ผีเส้ือของหนอนหนำม Dudusa synopla เม่ือกางปีกมี
ขนาดความกว้างของปีกประมาณ 7.5-9.5 เซนติเมตร 

หนอนมงักร Tarsolepis elephantorum ตวัสีเหลืองหวั
สีแดงสม้มีเสน้สีเทำพำดตำมควำมยำวล ำตวัหลำย

เสน้ ก ำลงักดักินใบล ำไยโดยยกส่วนทำ้ยล ำตวัข้ึนสงู 
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ผีเส้ือของหนอนมงักร Tarsolepis elephantorum ปีกบนมสีี
น า้ตาลเข้มและมแีถบสีเงินคล้ายรูปสามเหลีย่มตรงโคนปีก

และกลางปีก เม่ือกางปีกกว้าง 4.7-5.3 เซนติเมตร 

1. ในระยะที่ล  ำไยแตกใบอ่อน  และมีกำรระบำด

ของหนอนใหฉี้ดพ่นดว้ย แลมป์ดำ  ไซฮำโลทริน 

(คำรำเต ้2.5% EC) อตัรำ 12 มิลลิลิตรต่อน ้ำ 

20 ลิตร  หรือ เฟนวำรีเลต (ซูมิไซดิน 20% EC) 

อตัรำ 10 มิลลิลิตร ตอ่น ้ำ 20 ลิตร 

2. ก ำจดัวชัพืชไม่ใหเ้ป็นท่ีหลบอำศยัของผีเสื้ อ 

กำรป้องกนัก ำจดัหนอนกดักินใบอ่อน 
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แมลงค่อมทอง Hypomoces squamosus 
(Coleoptera : Curculionidae) และด้วง
กุหลาบมักจะพบเข้าท าลายโดยกัดกินใบอ่อน
ล าไยและลิ้นจ่ีเป็นรูพรุน ความเสียหายรุนแรง
ในต้นอ่อนท าให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต 

2. กลุ่มดว้งปีกแข็ง 

ลกัษณะกำรท ำลำย 
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กำรป้องกนัก ำจดั 

 บริเวณท่ีพบแมลงค่อมทอง และดว้งกินใบระบำดเป็น

ประจ ำ พ่นดว้ย อะซีเฟต 75%ST (ออรซี์น 75 เอสพี) 

อตัรำ 50 กรัมต่อน ้ ำ 20 ลิตร หรือพ่นดว้ย คำรบ์ำริล  

(เซฟวิน 85%WP) อตัรำ 60 กรมัต่อน ้ำ 20 ลิตร อย่ำงใด
อย่ำงหน่ึง 

อ ำ ก ำ ร ม้ ว น ห งิ ก เ ป็ น พุ่ ม ไ ม้ ก ว ำ ด   
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ภำพขยำยหนำ้ตดัของใบเสน้ขนบนใบ และ

ใตใ้บมีลกัษณะยำวผิดปกติซ่ึงเป็นผลจำกกำร

ดูดกินของไรบนใบอ่อน 

อำกำรใบมว้นหงิกบนช่อใบอ่อนล ำไยพนัธุด์อ 

อำกำรมว้นหงิกบนช่อดอก 

• คดัก่ิงพนัธุโ์ดยใชก่ิ้งตอนจำกตน้ท่ีไม่มีอำกำรหงิกเป็นพุ่มไมก้วำดมำ
ปลูก 

•ตน้ท่ีเร่ิมเป็น หรือมีอำกำรพุ่มแมก้วำดไม่มำกนกั ตดัช่อท่ีแสดงอำกำร
หงิกไปฝัง หรือเผำไฟ เพ่ือก ำจดัไรท่ีอำศยัอยู่ในช่อ  กำรตดัช่อหงิกท ำ

ไดส้ะดวกขณะท่ีตน้ล ำไยยงัอำยุไม่มำกนกั (ไม่เกิน 5 ปี)  

• กำรตดัช่อท้ิงเพียงอย่ำงเดียวลดอำกำรมว้นหงิกได ้70  เปอรเ์ซ็นต ์
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ภำพขยำยเพล้ียไฟดดูกินดอกตูม 

1. เพล้ียไฟ (Scirtothrips dorsalis) [Thysanoptera : Thripidae]เป็นแมลง
ขนำดเล็ก มกัจะพบปริมำณมำกช่วงแลง้ หรือฝนท้ิงช่วง 

ตวัเต็มวยัของเพล้ียไฟ (ศรช้ี) ขณะดูดกินน ้าเล้ียงบนกลีบดอกบาน 
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            ควรฉีดพ่นสำรเคมีในระยะช่อดอกตูม (ช่อดอก

สะเดำ)  เพรำะสำรฆ่ำแมลงมีพิษต่อผ้ึง และแมลงผสมเกสร

อ่ืน  ๆ สำรฆ่ำแมลงท่ีใชไ้ดผ้ลเช่น ไดเมทโทเอท  40 % EC 

อตัรำ 40 มิลลิลิตร  ไซฮำโลทรินแอล 2.5%EC อตัรำ 20 

มิลลิลิตรต่อน ้ำ 20 ลิตร 

กำรป้องกนัก ำจดั 

             หนอนเจำะก่ิงและล ำตน้ท่ีพบเสมอบนล ำไยคือหนอนเจำะก่ิงสีแดง 

หนอนกินเปลือกล ำตน้ และหนอนดว้งหนวดยำว หนอน 2 ชนิดหลงัน้ีจะพบ

เสมอในตน้ล ำไยท่ีแสดงอำกำรหงอย 

  หนอนเจำะก่ิงสีแดง เป็นหนอนผีเส้ือขนำดกลำง มีล ำตวัสีแดง 

พบเขำ้ท ำลำยกำ้นช่อดอก ก่ิงของล ำไย และล้ินท่ีท่ีมีขนำดเล็ก ไป

จนกระทัง่ก่ิงท่ีมีขนำดเสน้ผ่ำศนูยก์ลำง 2-3 เซนติเมตร และบำงครัง้

เจำะก่ิงเสียหำยมีขนำดยำวมำกกว่ำ 1 เมตร แมลงชนิดน้ีเขำ้ท ำลำย

ตลอดปี 

หนอนเจำะก่ิงสีแดง Zeusera coffeae [Lepidoptera : Cossidae] 
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ผีเส้ือของหนอนสีแดง Zeuzera coffeae                                                           
เม่ือกำงปีกมีขนำด 4-5 เซนติเมตร 

หนอนเจำะก่ิงสีแดง กดักินเน้ือแกนกลำงก่ิงเป็นโพรง                                     

และควัน่รอบก่ิง โดยหนอนจะอำศยัอยู่ในส่วนท่ีแหง้เหนือรอยควัน่  
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ช่อดอกเห่ียวแหง้ จำกกำรเจำะกินในก่ิงของหนอนเจำะก่ิง เม่ือแกะดู

ก่ิงของช่อดอกท่ีเห่ียวพบหนอนวยัอ่อนกดักินเน้ือไมอ้ยู่ภำยใน  

ก 

ค 

ข 

ก่ิงท่ีถกูหนอนเจำะ  

จะหกัง่ำยตรงรอยควัน่ของหนอนบนก่ิงขนำดกลำง(ก) ก่ิงขนำดเล็ (ข)                  

ก่ิงท่ีหกัเสียหำยมีขนำดยำวมำกกว่ำ 1 เมตร (ค) 
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•กำรป้องกนัก ำจดัแมลงชนิดน้ีท ำไดย้ำก เน่ืองจำกกำรเขำ้ท ำลำยของหนอนเจำะ
ก่ิงพบตลอดปี และช่วงกำรออกเป็นตวัแก่มีช่วงกวำ้งพบตลอดปี กำรใชส้ำรเคมีจะ

ไดผ้ลระยะท่ีตวัเมียวำงไข่ หรือระยะหนอนท่ีเร่ิมฟักจำกไข่  ซ่ึงอำจจะเลือกช่วงท่ี

พบแมลงตวัเต็มวยัค่อนขำ้งมำก ในเดือนเมษำยน ถึงพฤษภำคม และเดือน

พฤศจิกำยน สำรเคมีท่ีค่อนขำ้งไดผ้ลดีไดแ้ก่ สำรเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์

สงัเครำะห ์ไดแ้ก่ เพอรเ์มทริน 10% EC อตัรำ 20-40 มิลลิลิตร ต่อน ้ำ 20 ลิตร 

หรือเดลทำเมทริน 2.5% EC อตัรำ 10 มิลลิลิตร ต่อน ้ำ 20 ลิตร  

• กำรก ำจดัก่ิงท่ีถกูท ำลำยโดยสงัเกตอำกำรยอดเห่ียวแหง้ จะพบหนอนหรือดกัแด้
อยู่ภำยใน แต่ถำ้ปล่อยใหก่ิ้งแหง้เป็นสีน ้ำตำลแลว้ ส่วนใหญ่จะเป็นก่ิงท่ีถกูท ำลำย

จนกระทัง่หนอนเจริญเป็นผีเส้ือบินออกไป แลว้กำรก ำจดัหนอนหรือดกัแดใ้นก่ิง

จะช่วยลดปริมำณกำรเขำ้ท ำลำยในฤดกูำลต่อไป 

หนอนเจำะก่ิงสีแดง 

การป้องกนัก าจดั 

Aristobia  approximator 
 Aristobia  hornidula 

 [Coleoptera : Cerambycidae] 
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ช่อใบเห่ียวและแหง้เกิดจำกกำรกดัแทะกินผิวเปลือกก่ิงของดว้งหนวดพู่ 

รขูนำดเล็กหลำยรบูนก่ิง ซ่ึงหนอนเจำะเป็นทำงออกของมูลหนอน 
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ดว้งหนวดพู่ Aristobia appriximator ปีกมีลำยสีเหลืองสลบั
ด ำ 

ดว้งหนวดพู่ Aristobia horridula   ล ำตวัสีน ้ำตำลแก่บนปีกมีขน
เป็นกระจุกและจุดประสีขำวกระจำยทัว่ปีก 
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รขูนำดใหญ่ (น้ิวช้ี) ท่ีดว้งเจำะออกจำกก่ิงไปแลว้ 

มูลของหนอนมีสีสม้อ่อนร่วงหล่นบริเวณโคนตน้ 
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หนอนวยัโตข้ึนสีครีมหวัขนำดเล็ก และสีน ้ำตำลเขม้ไม่มีขำ 

ดว้งหนวดพู่จะเจำะออกจำกก่ิงและตน้ล ำไย ในช่วงเดือน

สิงหำคม และเดือนกนัยำยน เพ่ือผสมพนัธุ ์ใหส้งัเกตยอด

ล ำไยถำ้มีรอยแทะท่ีผิวเปลือกและพบตวัแก่จบัคู่ผสมพนัธุ ์

จ ำนวนมำก ใหพ้่นสำรเคมี เฟนิโตรไธออน อตัรำ 40 

มิลลิลิตรต่อน ้ำ 20 ลิตร 

•ตดัก่ิงท่ีพบรูขนำดเล็ก และมีอำกำรเห่ียวแหง้บนตน้ไป
ท ำลำย  
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เพล้ียหอยขำ้วตอก 

หนอนของแตนเบียนอำศยั

อยู่ในตวัเพล้ียหอยขำ้วตอก 

แตนเบียนของเพล้ียหอยขำ้วตอก 
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แตนเบียน     

Anicetus near 
stylatus 

ดกัแดข้องแตนเบียน Microtcrys indicus สีชมพ ู
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รอยเจำะออกของแตนเบียนเป็นรูขนำดเล็กบน

ซำกของเพล้ียหอยขำ้วตอกท่ีถกูเบียน 

เพล้ียหอยขำ้วตอกปกติ 

ระยะท่ีมีไข่เต็มทอ้ง 

เพล้ียหอยท่ีถกูแตนเบียนเขำ้

ท ำลำย ล ำตวักลวง  ผนงัตวั

เปล่ียนเป็นสีด ำ 
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หนอนผีเส้ือ Autoba sp. กินไข่เพล้ียหอยขำ้วตอก 

ผีเส้ือ Autoba sp.  ตวัห ้ำกินไข่เพล้ียหอยขำ้วตอก มีสีน ้ำตำลเขม้ 
มีลวดลำยสีขำวบนปีก 
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Drepanococcus chiton (Green) 
[Homoptera : Coccidae] 

เพล้ียหอยหลงัเต่ำ (Soft scale) 

ภำพดำ้นทอ้งไข่จะพฒันำในเกรำะของ

แม่โดยจะใชเ้วลำประมำณ 21-23 วนั

จึงฟักเป็นตวัอ่อน 

ตวัอ่อนท่ีฟักจำกไข่ใหม่ ๆ (วยั1) มีขนำด

เล็ก และแบน มีสีชมพูอมสม้มีขำยำว เดิน

เคล่ือนยำ้ยไปหำแหล่งอำหำรไดเ้อง  และ

สำมำรถปลิวไปไดก้บักระแสลม เน่ืองจำกตวั

มีขนำดเล็กแบน และเบำ  

ตวัอ่อนวยั 2 และ 3 หลงัจำกลอกครำบแต่ละ

ครั้งมีขนำดตัวขยำยใหญ่ มีตัวสีครีม มีขน

ละเอียดบริเวณรอบขำ้งล ำตัว  รูปร่ำงเป็นรูป

ไข่   ด้ำนหลัง โค้ง นูน เ ล็กน้อยระยะ น้ียัง

สำมำรถเคล่ือนยำ้ยไปตำมส่วนต่ำง ๆ ของ

พืชได ้

ระยะพักตัวอยู่ในไขท่ีห่อหุ ้ม

ก่อนเจริญเป็นตวัเต็มวยัเพศผู ้

 ตวัเต็มวยัเพศผู ้มี

ขนำดตวัยำว 1-2 

มิลลิเมตร มีปีก 1 คู่ 

ภำพขยำยตวัเต็มวัย

ของเพล้ียหอยหลัง

เ ต่ ำ  เ พ ศ เ มี ย

ดำ้นหลงัโคง้นูน มีไข

บำง ๆ  สีครีมคลำ้ย

หลงัเต่ำ 

ไข่มีสีแดงสม้ 

รปูร่ำงยำวรี 

วงจรชีวิต 
เพล้ียหอยหลงัเต่ำ 
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กำ้นดอกล ำไยถกูเพล้ียหอยหลงัเต่ำ                                    

ดดูกินน ้ำเล้ียงท ำใหด้อกแหง้ 

ช่อดอกล ำไยแหง้เป็นสีน ้ำตำลทัว่ทรงพุ่มจำกกำรดดูกินน ้ำ

เล้ียงดอกของเพล้ียหอยหลงัเต่ำ 
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เพล้ียหอยหลงัเต่ำขบัถ่ำยน ้ำหวำนออกมำเป้ือนบนใบ              

ซ่ึงน ้ำหวำนเหล่ำน้ีเป็นแหล่งอำหำรของเช้ือรำด ำ 

กำรป้องกนัก ำจดัเพล้ียหอยขำ้วตอกและเพล้ียหอยหลงัเต่ำ 

 

1. ตดัแต่งก่ิงหรือส่วนท่ีถกูเพล้ียหอยท ำลำยไปเผำหรือฝัง  

2. ควรมีกำรส ำรวจปริมำณประชำกรเพล้ียหอยชนิดน้ี

อย่ำงสม ำ่เสมอ เพ่ือท่ีจะสำมำรถควบคุมไม่ใหก้ำร

ระบำดอย่ำงรุนแรงต่อไป  

3. กำรใชส้ำรเคมีควรใชต้ัง้แต่ระยะท่ีตวัอ่อนวยัแรกเร่ิม

ฟักออกมำจำกไข่ใหม่ ๆ จนถึงระยะตวัอ่อนวนัท่ี 2 

และ3 เน่ืองจำกระยะเหล่ำน้ีเป็นระยะท่ีอ่อนแอต่อ

สำรเคมีมำกท่ีสุด  
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ก่ิงท่ีถูกเพล้ียหอยท าลายถูกตดัมากองไวเ้พ่ือเตรียมเผาท าลาย 

Lepidoptera : Noctuidae 

4.ผีเส้ือเจาะผลไม้ 



28/03/61 

143 

ผีเส้ือเจำะผลไม ้ Othreis fullonia   เพศเมียดำ้นขำ้งก ำลงัใชป้ำกแทงดดูผล
ล ำไยใกลเ้ก็บเก่ียวเวลำกลำงคืน 

ผีเส้ือเจำะผลไม ้Othreis 
fullinia       เพศเมียควำมกวำ้ง

ปีก 10.7 เซนติเมตร 

ผีเส้ือเจำะผลไม ้Othreis fullinia   
เพศผู ้กำงปีกกวำ้ง 10.25 

เซนติเมตร 
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ผีเส้ือเจำะผลไม ้ Rhytia hypermnestra 
เพศเมีย  ควำมกวำ้งปีก 7 เซนติเมตร 

ผีเส้ือเจำะผลไม ้Rhytia hypermnestra    
เพศผู ้ ควำมกวำ้งปีก6.7 เซนติเมตร 

แผลบนผลล ำไยช ้ำมีรอบเจำะเป็นร ู และมีน ้ำหวำนไหลเย้ิมหลงัจำกท่ี

ผีเส้ือเจำะผลไมด้ดูกินบนผล 
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เม่ือเฉือนเปลือกจนถึงเน้ือผล พบรอบช ้ำของเน้ือจำกกำรดูดกิน                                     

ของผีเส้ือเจำะ  ผลไม ้

ดำ้นหลงัของผีเส้ือ Ophiusacoronata ผีเส้ือเจำะผลไมช้นิดน้ี                                         

เขำ้ท ำลำยซ ำ้ตำมรอยแผลท่ีแมลงหรือสตัวอ่ื์นเขำ้ท ำลำยมำก่อน   

ขณะดดูกินน ้ำหวำนไหลเย้ิมลงมำเป้ือนผลใตปี้ก 
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•กำรใชไ้ฟฉำยส่องดู ถำ้พบผีเส้ือเจำะผลไมใ้หใ้ชมื้อจบั  หรือสวิงโฉบ อย่ำงไรก็ตำมผลไมก็้
ไดถู้กผีเส้ือเจำะท ำลำยไปแลว้  กำรจบัผีเส้ือกำจจะลดประชำกรในฤดูกำลต่อไป 

•กำรห่อหุม้ผลไมด้ว้ยตำข่ำย วิธีน้ีเหมำะสมในช่วงท่ีล ำไยมีรำคำสูง ผลท่ีถูกห่อจะไดล้ ำไย
คุณภำพดี แต่ก็มีค่ำใชจ่้ำยสูง ถึงแมจ้ะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดก็ตำม 

•กำรใชแ้สงไล่แมลง แสงจำกสปอตไลท ์หรือหลอดไฟขนำด 60-100 วตัต ์ในพ้ืนท่ี ๆ มี

ไฟฟ้ำ โดยท้ิงระยะห่ำงกนัประมำณ 30-50 เมตร รอบสวนวิธีน้ีน่ำจะเหมำะสมในกำรป้องกนั

ไม่ใหผ้ลไมถู้กท ำลำยในช่วงเก็บเก่ียว พ้ืนท่ีปลูกล ำไยท่ีไม่มีไฟฟ้ำ ใชต้ะเกียงน ้ำมนักำ๊ด (เจำ้

พำยุ) แทนได ้ท ำใหก้ำรระบำดลดลงไดป้ระมำณ 60 เปอรเ์ซ็นต ์ โดยแขวนตะเกียงใหสู้ง

ประมำณ 1.5 เมตร จำกพ้ืนดิน และแต่ละช่วงห่ำงกนั 15-25 เมตร  กำรใชแ้สงไฟสำมำรถ

ไล่ผีเส้ือเจำะผลในกลุ่มท่ีเขำ้ท ำลำยเป็นกลุ่มแรกไดดี้  แต่ส ำหรบัผีเส้ือชนิดอ่ืนๆ ท่ีเข้ำ

ท ำลำยซ ้ำเติมอำจจะยงัพบปริมำณสูงในสวนอย่ำงไรก็ตำมวิธีน้ีค่อนขำ้งส้ินเปลืองค่ำใชจ้่ำย 

กำรป้องกนัก ำจดั 

 

ขอขอบพระคุณ 


