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รายงานผลงานเรื่องเตม็การทดลองที่สิ้นสุด 

----------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาล าไย 

2. ชื่อโครงการวิจัย  การแก้ปัญหาการผลิตล าไยเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในภาคตะวันออก 

กิจกรรม   - 

กิจกรรมย่อย   - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ทดสอบการป้องกันก าจัดโรคพุ่มไม้กวาดของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  On Farm Trial on witches' broom control in Longan 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางอรุณี  วัฒนวรรณ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

ผู้ร่วมงาน  นายชูชาติ  วัฒนวรรณ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

   นางสาวอรุณี  แท่งทอง สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

   นายชนะศักดิ์  จันปุ่ม สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

   นางรัตยา เกตุมาโร สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

   นางสาวศรีนวล  สุราษฎร์  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเนินสูง 

5. บทคัดย่อ 

การทดสอบการป้องกันก าจัดโรคพุ่มไม้กวาดของเกษตรกรในพ้ืนที่  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

แก้ปัญหาการผลิตล าไยเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในภาคตะวันออก โดยการควบคุมก าจัดอาการพุ่มไม้กวาดใน

แปลงล าไยอายุ 7-15 ปี ของเกษตรกรในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี จ านวน 20 แปลง ตามค าแนะน าของ

กรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วยการตัดแต่งกิ่งและน ากิ่งไปเผาท าลาย ร่วมกับการก าจัดไรซึ่งเป็นแมลงพาหนะ 

โดยพ่นก ามะถันผง 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1-3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน หรืออามีทราช 

20% EC อัตรา 40 มิลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1-3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน ในระยะการเตรียมต้นก่อนการ

กระตุ้นการออกดอกด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต เปรียบเทียบการแสดงอาการพุ่มไม้กวาดก่อนและหลังการ

ป้องกันก าจัด พบว่าต้นล าไยแสดงอาการพุ่มไม้กวาดลดลงจากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 10 ของต้นในปีแรก และ

ลดลงจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 4 ของต้นในปีถัดมา  โดยมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมก าจัดอาการพุ่มไม้กวาดเฉลี่ย 

894 บาท/ไร่/ปี ประกอบด้วยค่าสารก ามะถันผงเฉลี่ย 55 บาท/ไร่/ครั้ง  ค่าสารอามีทราชเฉลี่ย 136 บาท/ไร่/ครั้ง 

และค่าแรงในการพ่นเฉลี่ย 63 บาท/ไร่/ครั้ง 
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6. ค าน า 

ล าไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคตะวันออก มีศักยภาพการผลิตในเชิงการค้า  เป็นที่ต้องการ

ของผู้บริโภค และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพของผลผลิต  อีกทั้งยังสามารถส่งออกไปจ าหน่ายยังตลาด

ต่างประเทศ ท ารายได้ให้กับประเทศไทยปีละหลายพันล้านบาท  แม้ว่าจะมีศักยภาพการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี  

แต่ก็พบปัญหาการผลิตหลายประการ 

ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตล าไยคุณภาพที่ส าคัญ มีลักษณะการผลิตที่แตกต่างจากการผลิตล าไย

ทางภาคเหนือ โดยระบบการผลิตล าไยของภาคตะวันออกเป็นการผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ือการส่งออกทั้งพ้ืนที่   

ในขณะที่การผลิตล าไยในภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นการผลิตล าไยในฤดู  ท าให้การบริหารจัดการสวนของ

เกษตรกรทั้งสองภาคนี้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  พ้ืนที่ปลูกล าไยนอกฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออกขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว  จากการด าเนินงานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ภายใต้สัญลักษณ์ Q 

ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พบว่าปี 2552 มีเกษตรกรผู้ปลูกล าไยภาคตะวันออกอยู่ในระบบ

ทั้งสิ้น 4,998 ราย 5,675 แปลง พ้ืนที่ปลูก 86,125 ไร่  ได้รับการรับรอง (Q) จ านวน 2,589 ราย 2,935 แปลง 

พ้ืนที่ปลูก 45,041 ไร่  พื้นที่ปลูกกระจายอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว ระยอง และชลบุรี  แหล่งผลิตที่

ส าคัญอยู่ในจังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกล าไยจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,898 ราย 5,571 แปลง พ้ืนที่ปลูก 

83,891 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97 ของพ้ืนที่ปลูกล าไยในภาคตะวันออก (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6, 

2553)  ลักษณะการผลิตเป็นการผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศในรูปผลสด  ท าให้ผล

ผลิตล าไยของจังหวัดจันทบุรีออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี  การ

ผลิตล าไยนอกฤดูเพ่ือการส่งออกจ าเป็นต้องค านึงถึงศักยภาพการผลิต คุณภาพของผลผลิต ความปลอดภัยต่อ

การบริโภค รวมทั้งต้องมีแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (อรุณี , 2550) เพ่ือให้ผลผลิตได้

มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค น าไปสู่การขยายตลาดส่งออก เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศ 

ปัญหาส าคัญในการผลิตล าไยคือมาตรฐานคุณภาพผลผลิตต่ าโดยเฉพาะด้านขนาดของผลซึ่งมีขนาด

เล็ก และความไม่สม่ าเสมอของผลภายในช่อ (ส านักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์ , 2547) สอดคล้องกับการ

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตล าไยนอกฤดูปี 2553 โดยใช้กระบวนการเทคนิคบัตร

ความคิด (Card Technique) ในพ้ืนที่อ าเภอโป่งน้ าร้อน และอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบประเด็น

ปัญหาตามล าดับความส าคัญและความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาดังนี้คือ ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ดี การใช้สาร

คลอเรตไม่ได้ผล และการระบาดของโรคพุ่มไม้กวาด  ซึ่งได้น าประเด็นปัญหาเหล่านี้มา เป็นโจทย์วิจัยในการ

แก้ปัญหาการผลิตล าไยนอกฤดูในพื้นที่ 
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การผลิตล าไยในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาการเกิดโรคพุ่มแจ้หรือโรคพุ่มไม้กวาดล าไย  ซึ่ง

ลักษณะการแสดงอาการของโรคดังกล่าว ท าให้ส่วนที่เป็นตาเกิดอาการแตกฝอยเป็นมัดไม้กวาด หากเป็น

รุนแรงท าให้ต้นล าไยทรุดโทรม สาเหตุเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma) โดยมีไรล าไยเป็นพาหะน า

โรค ใบที่ถูกท าลายมีขนาดเล็กม้วนบิดเป็นเกลียว มีขนละเอียดปกคลุม ช่อใบแตกเป็นพุ่มกระจุก ถ้าเป็นช่อ

ดอกจะแตกเป็นพุ่มฝอย ดอกแห้งไม่ติดผล หากเป็นรุนแรงท าให้ต้นล าไยมีอาการทรุดโทรม (กรมวิชาการ

เกษตร, 2551) เกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบสาเหตุและการควบคุมก าจัดโรคดังกล่าว  ท าให้เกิดการ

แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของโรคพุ่มไม้กวาดในพ้ืนที่  จึงได้ท าการทดสอบ

การป้องกันก าจัดโรคพุ่มไม้กวาดล าไยในพ้ืนที ่

7. วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ  ตามแนวทางวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming 

System Research) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory Technology Development) มี

ขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจข้อมูลโรคพุ่มไม้กวาดในพ้ืนที่  โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขโรคพุ่มไม้กวาดของเกษตรกรในพ้ืนที่แบบมีส่วน

ร่วม  โดยใช้กระบวนการเทคนิคบัตรความคิด (Card Technique) และ SWOT เป็นเครื่องมือ 

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการวิจัยร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการวิจัย  คัดเลือกแปลงเกษตรกรที่มีอาการพุ่มไม้กวาดในพ้ืนที่ที่ต่อเนื่องกัน 

จ านวน 20 ราย เพ่ือด าเนินการวิจัยตามแผน และเป้าหมายที่วางไว้ เก็บรวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบการแสดง

อาการพุ่มไม้กวาดในแปลงล าไยของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนและหลังการทดสอบ โดยสุ่มตรวจ 12 ต้น

ต่อราย  ใช้ตัวสถิติ t-test  วิเคราะห์ รายงาน และสรุปผล 

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการวิจัยให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ทราบ  เพ่ือเผยแพร่

ผลงานวิจัยและเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคพุ่มไม้กวาด (กรมวิชาการเกษตร, 2545) 
1. ตัดกิ่งเป็นโรคออกเผาท าลาย 

2. ป้องกันก าจัดไรล าไย โดยการพ่นก ามะถันผง 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ        

อามีทราช 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1-3 ครั้ง ห่างกัน 4 วัน 

3. ขยายพันธุ์ปลูกจากต้นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ ตรงตามพันธุ์ และไม่ปรากฏอาการของโรคพุ่มไม้กวาด 
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การบันทึกข้อมูล 

1. อายุของต้น 

2. รายละเอียดการป้องกันก าจัด 

3. การแสดงอาการพุ่มไม้กวาดก่อนและหลังการป้องกันก าจัด 

4. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันก าจัด 

เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น ตุลาคม  2554 สิ้นสุด กันยายน 2557 

สถานที่ท าการทดลอง  แหล่งผลิตล าไย  จังหวัดจันทบุรี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการส ารวจและตรวจสอบอาการพุ่มไม้กวาดในอ าเภอโป่งน้ าร้อนและอ าเภอสอยดาว  ซึ่งเป็น

แหล่งผลิตล าไยที่ส าคัญของจังหวัดจันทบุรี พบการระบาดกระจายทั่วไปในพ้ืนที่ โดยส่วนใหญ่แสดงอาการ

ประมาณ 10-20 % ของต้น โดยพบเชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma) ในกิ่งที่แสดงอาการ  ท าการควบคุม

ก าจัดอาการพุ่มไม้กวาดตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยการตัดแต่งกิ่งและน ากิ่งไปเผาท าลาย ร่วมกับ

การก าจัดไรซึ่งเป็นแมลงพาหนะ โดยพ่นก ามะถันผง 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1-3 ครั้ง 

ห่างกัน 5-7 วัน หรืออามีทราช 20% EC อัตรา 40 มิลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1-3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน ใน

ระยะ               การเตรียมต้นก่อนการกระตุ้นการออกดอกด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต พบว่าสามารถควบคุม

ก าจัดอาการ            พุ่มไม้กวาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ปี 2555 ด าเนินการประชุมชี้แจงเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ปลูกล าไยอ าเภอ        

โป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ส ารวจการเกิดอาการพุ่มไม้กวาดล าไยของเกษตรกร พบล าไยแสดงอาการพุ่มไม้กวาด

ประมาณ 10-20% ของต้น หลังเกษตรกรตัดแต่งกิ่งล าไยที่แสดงอาการพุ่มไม้กวาดออกเผาท าลายนอกแปลง            

ครั้งแรก เมื่อล าไยแตกใบอ่อน พบว่าล าไยยังแสดงอาการพุ่มไม้กวาดอยู่บ้างแต่มีปริมาณลดลง 

ปี 2556 คัดเลือกแปลงล าไยในพ้ืนที่ จ านวน 20 แปลง อายุ 7-15 ปี วางแผนการทดสอบร่วมกับ

เกษตรกร โดยตัดแต่งก่ิงหลังการเก็บเกี่ยว น ากิ่งทีแ่สดงอาการพุ่มไม้กวาดออกเผาท าลาย หลังการแตกใบอ่อนชุด

แรก ตัดกิ่งที่แสดงอาการพุ่มไม้กวาดออกเผาท าลาย และพ่นก ามะถันผง 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

จ านวน 1-3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน หลังจากใบชุดแรกแก่ ท าการพ่นอามีทราช 20% EC อัตรา 40 มิลิลิตรต่อน้ า 

20 ลิตร จ านวน 1-3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วันเปรียบเทียบการแสดงอาการพุ่มไม้กวาดก่อนและหลังการป้องกันก าจัด 

พบว่าต้นล าไยแสดงอาการพุ่มไม้กวาดลดลง จากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 10 ของต้น 
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ปี 2557 ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดในแปลงล าไยที่ร่วมโครงการต่อเนื่องจากปี 2556  

เปรียบเทียบการแสดงอาการพุ่มไม้กวาดก่อนและหลังการป้องกันก าจัด พบว่าต้นล าไยแสดงอาการพุ่มไม้กวาด

ลดลง จากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 4 ของต้น  โดยมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมก าจัดอาการพุ่มไม้กวาดเฉลี่ย 894 

บาท/ไร่/ปี ประกอบด้วยค่าสารก ามะถันผงเฉลี่ย 55 บาท/ไร่/ครั้ง  ค่าสารอามีทราชเฉลี่ย 136 บาท/ไร่/ครั้ง และ

ค่าแรงในการพ่นเฉลี่ย 63 บาท/ไร่/ครั้ง 

 

ตารางท่ี 1 การแสดงอาการพุ่มไม้กวาด 

รายการ 
การแสดงอาการ (%) 

ปี 2556 ปี 2557 

ก่อนการป้องกันก าจัด 27 18 

หลังการป้องกันก าจัด 10 4 

ค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง 17 14 

ร้อยละของความแตกต่าง 63 78 

t-test 7.8 ** 5.8 ** 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดอาการพุ่มไม้กวาดในล าไยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  โดย

การตัดแต่งกิ่งและน ากิ่งไปเผาท าลาย ร่วมกับการก าจัดไรซึ่งเป็นแมลงพาหนะ โดยพ่นก ามะถันผง 80% WP 

อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1-3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน หรืออามีทราช 20% EC อัตรา 40 มิลิลิตรต่อน้ า 

20 ลิตร จ านวน 1-3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน ในระยะการเตรียมต้นก่อนการกระตุ้นการออกดอกด้วยสาร

โพแทสเซียมคลอเรต สามารถควบคุมก าจัดอาการพุ่มไม้กวาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดอาการพุ่มไม้

กวาดของต้นก่อนการกระตุ้นการออกดอกได้ถึงร้อยละ 63 ในปีแรก และลดลงร้อยละ 78 ในปีถัดมา โดยมี

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมก าจัดอาการพุ่มไม้กวาดเฉลี่ย 894 บาท/ไร่/ปี ประกอบด้วยค่าสารก ามะถันผงเฉลี่ย 55 

บาท/ไร่/ครั้ง  ค่าสารอามีทราชเฉลี่ย 136 บาท/ไร่/ครั้ง และค่าแรงในการพ่นเฉลี่ย 63 บาท/ไร่/ครั้ง 

ผลการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดอาการพุ่มไม้กวาดในพ้ืนที่ พบว่าสามารถควบคุมก าจัด

อาการพุ่มไม้กวาดในล าไยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดระดับความรุนแรง ท าให้ต้นไม่ทรุดโทรม มีการออกดอก-        
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ติดผลได้ดี มีวิธีการควบคุมก าจัดที่ไม่ยุ่งยาก จึงควรมีการเผยแพร่เทคโนโลยี และขยายผลสู่บุคคลเป้าหมายใน           

วงกว้างต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เผยแพร่เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดอาการพุ่มไม้กวาดสู่เกษตรกรชาวสวนล าไย เพ่ือให้เข้าใจถึง

สาเหตุและวิธีการควบคุมก าจัดอาการพุ่มไม้กวาดในล าไย เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการผลิตล าไยนอกฤดูของ

เกษตรกรในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพการผลิตล าไยนอกฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

ยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น 

11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ นางพุฒนา  รุ่งระวี  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร  ที่ให้

ค าปรึกษาในการวางแผนการทดลอง และให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์สถิติ และดร.ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 

นักวิชาการช านาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์เชื้อสาเหตุของโรคพุ่ม

ไม้กวาด 
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