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แบบรายงานเรื่องเต็ม ผลการวิจัยท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2560 

1. แผนงานวิจัย   ทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
2. โครงการวิจัย   ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพเพ่ือการส่งออกในพื้นที่ 
    ภาคตะวันออก 

กิจกรรม    ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพเพ่ือการส่งออกในพื้นที่ 
    ภาคตะวันออก 
กิจกรรมย่อย   - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในล าไยเพ่ือการส่งออก 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Testing on longan Mealybugs control technology for 

export 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  นายชูชาติ  วัฒนวรรณ ศูนย์วจิัยพืชสวนสุโขทัย 
ผู้ร่วมงาน   นางสาวหฤทัย แก่นลา1/ 

    นางเพ็ญจันทร์ วิจิตร1/   
นายนพดล แดงพวง1/ 

นางสาวอรุณี แท่งทอง1/ 

นางอุมาพร รักษาพราหมณ์1/ 

นางสาวเบญจรัตน์ เลิศการค้าสุข2/ 

 

 

5. บทคัดย่อ 
ส ารวจแปลงเกษตรกร ในปี 2559 เพ่ือคัดเลือกแปลงทดสอบการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด

เพลี้ยแป้งตามค าแนะน าในคู่มือเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับล าไยของกรมวิชาการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว ไม่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งล าไยในพ้ืนที่เป้าหมาย จึงคัดเลือกพ้ืนที่
การผลิตล าไยในระบบการจัดการคุณภาพเกษตรดีที่ เหมาะสม (GAP) อ.โป่งน้ าร้อน อ.สอยดาว  
จ.จันทบุรี รวม 167 ราย และ อ.คลองหาด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว รวม 88 ราย ด าเนินการส ารวจการ
เข้าท าลายของแมลงและไรศัตรูล าไย ปี 2559 – 2560 โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
พบว่าเกษตรกรทั้ง 2 จังหวัด ส่วนใหญ่ผลิตล าไยจ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง และปลูกล าไยชนิดเดียวทั้ง
แปลงไม่ปลูกพืชแซม โดยในปี 2559 และปี 2560 พบศัตรูล าไยหลายชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้ง ไรล าไย 
มวนล าไย และหนอนคืบ ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.24 21.83 20.10 25.10 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่พบความเสียหายจากศัตรูล าไยเข้าท าลายเพียงร้อยละ 1 – 5 ในสภาพอากาศร้อน
และฝนตก โดยพบเพลี้ยแป้งเข้าท าลายในระยะผลอ่อน ไรล าไยเข้าท าลายในระยะใบอ่อน ใบแก่ และ
ระยะดอก มวนล าไยเข้าท าลายในระยะใบอ่อน และระยะดอก เกษตรกรมีความรู้ในการจ าแนกชนิด
ของแมลงและไรศัตรูล าไยในระดับน้อยถึงปานกลาง และมีความต้องการความรู้ประเด็นดังกล่าวเพ่ิม 
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ส่วนใหญ่ใช้สารป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งและไรล าไยสอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร แต่
ยังพบเกษตรกรบางส่วนใช้สารเคมีหลากหลายชนิดในการป้องกันก าจัดไรล าไย เช่น ไซเปอร์เมทริน 
อะบาเม็กติน คลอไพริฟอส ในอัตราที่สูงมากกว่า 30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร เช่นเดียวกับการป้องกันก าจัด
มวนล าไยซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้สารเคมีหลากหลายชนิดไม่สอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
จึงควรให้ความรู้เพ่ิมในการป้องกันก าจัดมวนและไรล าไยที่ถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ในภาพรวม
เกษตรกรยอมรับการน าความรู้ในการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ 
โดยพบสามารถป้องกันก าจัดได้ผลในทุกชนิดมากกว่าร้อยละ 83 และจะน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในปี
ต่อไป 
 

 

1/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุร ี
2/ ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรปราจนีบุรี 

6. ค าน า 
ปัญหาส าคัญในการผลิตล าไย คือ มาตรฐานคุณภาพผลผลิตต่ า โดยเฉพาะด้านขนาดผลซึ่งมี

ขนาดเล็ก และความไม่มีความสม่ าเสมอของผลภายในช่อ การส่งออกมีล าไยเกรดดี คิดเป็นร้อยละ 30 
ของผลผลิตล าไยที่ส่งออก ล าไยเกรดปานกลางคิดเป็นร้อยละ 45 และเป็นล าไยเกรดต่ าร้อยละ 25 
(ส านักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2547) ซึ่งอาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่เหมาะสม 
สอดคล้องกับผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตล าไยของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ซึ่ง
พิจารณาจากความสอดคล้องของการปฏิบัติงานของเกษตรกรกับเทคโนโลยีการผลิตล าไยตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร พบว่ากลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีส่วน
ใหญ่มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในระดับปานกลาง โดยเทคโนโลยีที่เกษตรกรส่วนใหญ่น าไปใช้ในระดับต่ า 
ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการจัดการปุ๋ย การใช้สารกระตุ้นการออกดอก และการป้องกันก าจัดศัตรูล าไย 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลผลิตทั้งสิ้น (อรุณี และคณะ , 2552) ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้ท าการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตล าไยคุณภาพในพ้ืนที่เกษตรกร ผู้ปลูก
ล าไยจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยเทคโนโลยีการเตรียมต้นหลังการเก็บเกี่ยว การกระตุ้นการออกดอก 
การจัดการคุณภาพผลผลิต และการจัดการศัตรูพืช พบว่าเทคโนโลยีแนะน าสามารถเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตที่มีคุณภาพส่งออก (เกรด AA และ A) ได้ร้อยละ 12 โดยเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีด้านการ
เตรียมความพร้อมของต้น และการตัดแต่งช่อผล ว่าสามารถท าให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น (อรุณี และ
คณะ, 2553) โดยในกรณีที่มีการติดผลดก (มากกว่า 80 ผลต่อช่อ) ให้ท าการตัดแต่งช่อผลในระยะที่
ผลล าไยมีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร โดยตัดแต่งช่อผลออกประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวช่อ (พาวิน 
และนภดล, 2545) สอดคล้องกับนพดล จรัสสัมฤทธิ์ และคณะ (2545) ที่กล่าวว่าการปลิดผลล าไย
พันธุ์ดอ ออกร้อยละ 60 ของจ านวนผลที่ติดทั้งหมด เมื่อผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 3 - 4 
มิลลิเมตร ท าให้มีขนาดความกว้างและความสูงของผลเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ปัจจุบันพบการแจ้งเตือนจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องเพลี้ยแป้งที่ติดไปกับผลผลิตล าไยสดส่งออกจากไทย ซึ่งสามารถ
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ป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งได้ โดยการตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพ่ือลดการระบาดของเพลี้ยแป้ง หากพบ
การระบาดมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ควรป้องกันก าจัดในระยะตัวอ่อน พ่นสารปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์
(PSO) 83.9%EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และหากพบมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ให้พ่นสาร
คลอร์ไพริฟอส 40%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร ผสม PSO อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร (ส านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1, 2553) ทั้งนี้ นอกจากเพลี้ยแป้งแล้ว ยังพบแมลงศัตรูชนิดอ่ืน ซึ่งหาก
พบการระบาด จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิตเพ่ือการส่งออกได้ จึงควรส ารวจแมลงและไรศัตรู
ล าไยที่พบในพ้ืนที่ รวมถึงความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการป้องกันก าจัดแมลง เพ่ือน าข้อมูล
ไปวางแผนการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในการผลิตล าไย
เพ่ือการส่งออกในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

 
 

7. วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 

- อุปกรณ์ 
1. แบบสัมภาษณ์เรื่องการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยของเกษตรกร 

- วิธีด าเนินการ 
1) ส ารวจการระบาดของเพลี้ยแป้งในล าไยในพ้ืนที่ของเกษตรกร GAP พืช 2 จังหวัด  

ในปี 2559 ไม่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งล าไยในพ้ืนที่เป้าหมาย การด าเนินงาน ปี 2560 จึงเลือก
พ้ืนที่เกษตรกร GAP ในฐานใกล้เคียงตามมติที่ประชุมติดตามและประเมินการปฏิบัติงานโครงการวิจัยฯ 
และด าเนินการส ารวจการเข้าท าลายของแมลงและไรศัตรูล าไย ในพ้ืนที่ของเกษตรกร GAP พืช อ าเภอ
โป่ งน้ าร้ อน  และอ าเภอสอยดาว จั งหวัดจั นทบุ รี  รวม 167 ราย อ าเภอคลองหาด อ าเภอ 
เขาฉกรรจ์และอ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว รวม 88 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ 
ในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์และสรุปข้อมูล โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการวิจัยดังนี้ 

 1.1) สุ่มตัวอย่างพ้ืนที่การผลิตล าไยในระบบการจัดการคุณภาพเกษตรดีที่เหมาะสม 
(GAP) จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว ปี 2559 และปี 2560  

 1.2) สร้างแบบสัมภาษณ์  ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิดและค าถามแบบ
ปลายเปิด โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ตอนคือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ 
ข้อมูลการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

ตอนที่ 2  ข้อมูลการปลูกล าไย  ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกล าไย ระยะปลูก อายุเฉลี่ยของ
ล าไย ปริมาณผลผลิต และลักษณะการจ าหน่ายผลผลิต 

ตอนที่ 3  การส ารวจแมลงและไรศัตรูล าไย การป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย  
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ตอนที่ 4 ความรู้และการน าความรู้ในการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยไปใช้ 

  1.3) ทดสอบแบบสัมภาษณ์ น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างไปทดสอบใช้กับเกษตรกรผู้
ปลูกล าไย ในระบบ GAP ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี จ านวน 20 ราย น ามาวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
แบบสัมภาษณ์ ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ เพ่ือน าไปใช้สัมภาษณ์ต่อไป  

  1.4) สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกล าไย ในระบบ GAP จ านวน 2 ครั้ง โดยปี 2559 จ.จันทบุรี 
จ านวน 110 ราย จ.สระแก้ว จ านวน 80 ราย และปี 2560 จ.จันทบุรี จ านวน 55 ราย จ.สระแก้ว 
จ านวน 8 ราย 

1.5) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกล าไย ในระบบ GAP ใน
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว 

  1.6) วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ (percentage) และค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(arithmetic means) 

  1.7) สรุปผลการศึกษา 
- ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด) ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 
- สถานที่ด าเนินการ  เกษตรกรผู้ปลูกล าไย ในระบบ GAP จังหวัดจันทบุรีและสระแก้ว 
 
 
 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การส ารวจการเข้าท าลายและการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยในพ้ืนที่จังหวัด

จันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว ปี 2559 – 2560 โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ได้ผลการส ารวจ
ดังนี้ 

1.1 การส ารวจการเข้าท าลายและการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย ปี 2559  
ในพ้ืนที่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี จ านวน 110 ราย และพ้ืนที่ อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว จ านวน 80 ราย 

1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกล าไย 
เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ร้อยละ 

52 เป็นเพศชาย มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 31 มีอายุมากกว่า 60 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 73 
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 46 มีประสบการณ์ในการท าสวนล าไยมากกว่า 10 ปี 
ส่วนใหญ่ร้อยละ74 เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ าร้อน จ ากัด 
ร้อยละ 54 รองลงมาเป็นสมาชิกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร้อยละ 55 
และเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ร้อยละ 16  
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เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่ร้อยละ 

59 เป็นเพศชาย มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 40 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 
63 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการท าสวนล าไยไม่เกิน 30 ปี โดยส่วนใหญ่ร้อย
ละ 39 มีประสบการณ์ระหว่าง 11-20 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ78 เป็นสมาชิกธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รองลงมาเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 30  

1.1.2 ข้อมูลการปลูกล าไย 
เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ร้อยละ 

77 ปลูกล าไยทั้งแปลง ไม่มีพืชอ่ืนแซม ส่วนใหญ่มีเนื้อที่รวมไม่เกิน 30 ไร่ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 41 มี
เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่ นิยมปลูกในระยะปลูก 8x8 เมตร ร้อยละ 24 และ 10x10 เมตร ร้อยละ 24 
เช่นกัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 99 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 ถึง 5 เมตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 56 ต้น
ล าไยมีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 53 ให้ผลผลิตมาแล้ว 11 - 20 ปี มีปริมาณ
ผลผลิต 1,000 - 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 53 ลักษณะการจ าหน่าย เกษตรกรจ าหน่ายให้พ่อค้าคน
กลางร้อยละ 58 และจ าหน่ายส่งออกร้อยละ 43  

เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่ร้อยละ 
99 ปลูกล าไยทั้งแปลง ไม่มีพืชอ่ืนแซม ส่วนใหญ่มีเนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 20 ไร่ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 46 มีเนื้อ
ที่ระหว่าง 21-30 ไร่ โดยนิยมปลูกในระยะปลูกที่หลากหลายไม่ต่ ากว่า 4x4 เมตร โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 
48 ปลูกที่ระยะ 8x8 เมตร และส่วนใหญ่ร้อยละ 72 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 ถึง 5 เมตร 
อายุโดยเฉลี่ยของต้นละไยมีอายุไม่เกิน 30 ปี โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 44 มีอายุระหว่าง 1-5 ปี และส่วน
ใหญ่ร้อยละ 78 ให้ผลผลิตมาแล้วระหว่าง 1-10 ปี ให้ผลผลิตไม่เกิน 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ โดยส่วน
ใหญ่ร้อยละ 39 มีปริมาณผลผลิต 1,000 ถึง 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะการจ าหน่ายส่วนใหญ่ร้อย
ละ 51 ส่งออกต่างประเทศ รองลงมาร้อยละ 39 จ าหน่ายในประเทศ และร้อยละ 10 จ าหน่ายให้พ่อค้า
คนกลาง 

 
 
1.1.3 การส ารวจแมลงและไรศัตรูล าไย 
ผลการส ารวจแมลงและไรศัตรูล าไยจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ 

อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ปี 2559 พบศัตรูล าไยหลายชนิด ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ 
หนอนคืบ เพลี้ยแป้ง ไรล าไย และมวนล าไย ที่ร้อยละ 25 25 24 และ 23 ตามล าดับ และพบแมลงชนิด
อ่ืนๆ ได้แก่ หนอนม้วนใบ ร้อยละ 46 ในส่วนระยะที่พบแมลงและไรศัตรูล าไยชนิดต่างๆ เข้าท าลาย 
พบว่า เพลี้ยแป้งเข้าท าลายในระยะผลอ่อน ส่วนใหญ่ร้อยละ 42 รองลงมาพบที่ระยะดอก ร้อยละ 24  
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 72 พบเข้าท าลายในสภาพอากาศร้อน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 69 พบความเสียหายไม่
เกินร้อยละ 5 ในส่วนของไรล าไย พบการเข้าท าลายในระยะใบอ่อนและระยะดอกในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 
ที่ร้อยละ 48 และ 44 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ร้อยละ 87 พบเข้าท าลายในสภาพอากาศร้อน โดยส่วนใหญ่
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ร้อยละ 46 พบความเสียหายไม่เกินร้อยละ 5 ในส่วนของมวนล าไย พบการเข้าท าลายในระยะใบอ่อนและ
ระยะดอก ที่ร้อยละ 40 และ 32 ตามล าดับ ส่วนใหญ่พบเข้าท าลายในสภาพอากาศร้อน ร้อยละ 72 โดย 
พบความเสียหายตั้งแต่ร้อยละ 1-5 จนถึงมากกว่าร้อยละ 10 ในส่วนของหนอนคืบ พบการเข้าท าลายใน
ระยะใบอ่อนและระยะดอกในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ที่ร้อยละ 37 และ 36 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 
48 พบความเสียหายไม่เกินร้อยละ 5 ในส่วนของแมลงศัตรูอ่ืนๆ ส่วนใหญ่พบการเข้าท าลายในระยะ 
ใบอ่อน ร้อยละ 33 ส่วนใหญ่ร้อยละ 46 พบเข้าท าลายในช่วงฝนตกหนัก และพบความเสียหายมากกว่า 
ร้อยละ 10  

ผลการส ารวจแมลงและไรศัตรูล าไยจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่
อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ปี 2559 พบแมลงและไรศัตรูล าไยหลายชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้ง ไรล าไย 
มวนล าไย หนอนคืบ และอ่ืนๆ ที่ร้อยละ 33 24 19 16 และ 7 ตามล าดับ และพบแมลงชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ 
แมลงปีกแข็ง ร้อยละ 54 ในส่วนระยะที่พบแมลงและไรศัตรูล าไยชนิดต่างๆ เข้าท าลาย พบส่วนใหญ่ร้อย
ละ 42 เพลี้ยแป้งเข้าท าลายในระยะผลอ่อน ในช่วงฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 37 โดยพบความ
เสียหายตั้งแต่ร้อยละ 1-5 จนถึงมากกว่าร้อยละ 10 ในส่วนของไรล าไย พบการเข้าท าลายในระยะใบแก่ 
ใบอ่อน และระยะดอก ที่ร้อยละ 32 25 และ 21 ตามล าดับ ในสภาพอากาศร้อน ร้อยละ 34 และช่วง
ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 32 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 56 พบความเสียหายมากกว่าร้อยละ 10 
ในส่วนของมวนล าไย ส่วนใหญ่ร้อยละ 39 พบการเข้าท าลายในระยะใบอ่อน ในสภาพอากาศร้อน ร้อยละ 
34 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 65 พบความเสียหายมากกว่าร้อยละ 10 ในส่วนหนอนศัตรูล าไย พบการเข้า
ท าลายทุกระยะ โดยระยะดอกและระยะใบอ่อน พบการเข้าท าลายร้อยละ 32 และ 30 ตามล าดับ  
ในสภาพอากาศฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหรือสภาพอากาศร้อน ร้อยละ 32 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 68 
พบความเสียหายมากกว่าร้อยละ 10 และปริมาณความเสียหายจากแมลงศัตรูชนิดอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 89 ท าความเสียหายมากที่สุด มากกว่าร้อยละ 10  

1.1.4 การป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย 
การป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยของเกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอ

โป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ปี 2559 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99 เกษตรกรตัดแต่งกิ่ง โดยส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 57 ตัดแต่งกิ่งทันทีหลังการเก็บเกี่ยว ประมาณ 20 วัน รองลงมาร้อยละ 36 ตัดแต่งก่อนราด
สารคลอเรตกระตุ้นการออกดอกล าไย โดยตัดแต่งก่อนราดสารมากกว่า 20 วัน ร้อยละ 48 และในช่วง  
1-10 วัน ร้อยละ 47 ความถี่ในการตัดแต่งมากกว่า 1 ครั้งต่อปี และเครื่องมือที่ใช้ตัดแต่งกิ่งส่วนใหญ่
ร้อยละ 89 ใช้มีดขอ ส่วนการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย เกษตรกรใช้สารเคมี
ในการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย ร้อยละ 100 กรณีเพลี้ยแป้ง ส่วนใหญ่ร้อยละ 58 ฉีดพ่นด้วย
สารคลอร์ไพริฟอส อัตรา 21-30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร และใช้เคมีชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 76 อัตรา 1-20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร กรณีไรล าไย เกษตรกรใช้สารเคมีหลากหลาย โดยใช้
ก ามะถัน 80% WG ร้อยละ 43 ใช้สารอ่ืนๆ ร้อยละ 49 โดยสารอื่นๆ ดังกล่าว ได้แก่ ไพริดาเบ็น อะบา
เม็กติน และคลอไพริฟอส  ในสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 27 23 15 และ 15 ตามล าดับ นอกจากนี้
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ยังใช้ น้ าส้มควันไม้ คาร์บาริล ไซเปอร์เมทริน และน้ าหมักสมุนไพร โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 86 ใช้อัตราที่
สูง มากกว่า 30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร กรณีมวนล าไย เกษตรกรใช้สารคาร์บาริล 85% WP ร้อยละ 14 แต่
ใช้สารเคมีตัวอ่ืนๆ ร้อยละ 86 โดยสารเคมีอ่ืนๆ ที่ใช้ ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน คลอไพริฟอส อะบาเม็กติน 
เมโทมิล และไทอะมีโทแซม ร้อยละ 56 28 10 6 และ 1 ตามล าดับ ในอัตรา 1-20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
กรณีหนอนคืบล าไย เกษตรกรใช้สารเคมีหลากหลาย ได้แก่ อะบาเมกติน ไซเปอร์เมทริน คลอไพริฟอส 
เมโทมิล ที่ร้อยละ 32 31 15 และ 14 ตามล าดับ ในอัตรา 1-20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร  
  การป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยของเกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอคลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว ปี 2559 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 96 เกษตรกรตัดแต่งกิ่ง โดยตัดแต่งกิ่งหลัง 
เก็บเกี่ยว ร้อยละ 40 รองมาคือตัดแต่งก่อนราดสารคลอเรตกระตุ้นการออกดอกล าไย 11-20 วัน 
ความถี่ในการตัดตัดกิ่งมากกว่า 1 ครั้งต่อปี เครื่องมือที่ใช้ตัดแต่งกิ่ง ได้แก่ กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ร้อยละ 
44 เลื่อยตัดแต่งกิ่ง ร้อยละ 15 และเครื่องมืออ่ืนๆ ได้แก่ มีดขอ ร้อยละ 42 ส่วนการใช้สารเคมีในการ
ป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย เกษตรกรใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย ร้อย
ละ 99 กรณีเพลี้ยแป้ง ส่วนใหญ่ร้อยละ 58 ฉีดพ่นด้วยสารคลอร์ไพริฟอส และใช้เคมีชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ 
อะบาเม็กติน กรณีไรล าไย ส่วนใหญ่ร้อยละ 48 ใช้สารเคมีอะมีทราซ 20% ร้อยละ 48 ก ามะถัน 80% 
WG ร้อยละ 15 และสารอ่ืนๆ ร้อยละ 38 โดยสารอ่ืนๆ ได้แก่ ไพริดาเบ็น คลอไพริฟอส และเซฟวิน 
ร้อยละ 73 20 และ 7 ตามล าดับ กรณีมวนล าไย เกษตรกรใช้สารคาร์บาริล 85% WP ร้อยละ 22 
แลมป์ดาไซฮาโลทริน 2.5% EC ร้อยละ 22 และสารอ่ืนๆ ร้อยละ 56 โดยสารเคมีอ่ืนๆ ที่ใช้ ได้แก่ 
คลอไพริฟอส ไซเปอร์เมทริน อะบาเม็กติน เมโทมิล และ ไทอะมีโนแซม ร้อยละ 40 25 20 10 5 
ตามล าดับ กรณีหนอนคืบ ไม่พบการเข้าท าลายในพื้นที่ 

1.1.5 ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย  
เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี มีข้อคิดเห็นกรณี

ความรู้ในการจ าแนกชนิดแมลงและไรศัตรูล าไยน้อย และยังต้องการความรู้ประเด็นดังกล่าวเพ่ิม  และ
จากผลการสอบถามความรู้ในวิธีการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยจ าแนกแต่ละชนิด เกษตรกรมี
ความรู้ในวิธีการและการใช้สารป้องกันก าจัดที่ถูกต้องและเหมาะสมของเพลี้ยแป้งและมวนล าไยใน
ระดับดีมากกว่าไรล าไย และโดยส่วนใหญ่ยังต้องการความรู้ในวิธีการและการใช้สารป้องกันก าจัดแมลง
และไรศัตรูล าไยที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ิมเติม ประเด็นการน าความรู้ไปใช้ในการป้องกันก าจัดแมลง
และไรศัตรูล าไยไปใช้ เกษตรกรน าความรู้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งและมวนล าไยไปใช้มากกว่าไร
ล าไย โดยกรณีไรล าไยน าความรู้ไปใช้ร้อยละ 55 และการน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในเพลี้ยแป้ง มวนและ
ไรล าไย พบสามารถป้องกันก าจัดได้ผลในทุกชนิดมากกว่าร้อยละ 96 และเกษตรกรจะน าความรู้ไปใช้ 
ในปีต่อไป  

เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีข้อคิดเห็นกรณี
ความรู้ในการจ าแนกชนิดแมลงและไรศัตรูล าไยระดับปานกลาง และยังต้องการความรู้ประเด็นดังกล่าว
เพ่ิม และจากผลการสอบถามความรู้ในวิธีการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยจ าแนกแต่ละชนิด  
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เกษตรกรมีความรู้ในวิธีการและการใช้สารป้องกันก าจัดที่ถูกต้องและเหมาะสมของเพลี้ยแป้ง มวนและ
ไรล าไย ในระดับปานกลาง และโดยส่วนใหญ่ยังต้องการความรู้ในวิธีการและการใช้สารป้องกันก าจัด
แมลงและไรศัตรูล าไยที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ิมเติม ประเด็นการน าความรู้ไปใช้ในการป้องกันก าจัด
แมลงและไรศัตรูล าไยไปใช้ เกษตรกรน าความรู้ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง มวนและไรล าไยไปใช้ทุก
ชนิดมากกว่าร้อยละ 87 พบสามารถป้องกันก าจัดได้ผลในทุกชนิดมากกว่าร้อยละ 97 และจะน าความรู้
ไปใช้ในปีต่อไป  

1.2 การส ารวจการเข้าท าลายและการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย ปี 2560 ใน
พ้ืนที่ อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จ านวน 57 ราย และพ้ืนที่ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 8 ราย 

1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกล าไย 
เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพื้นที่ อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ร้อยละ 67 

เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 41 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 46 มีประสบการณ์ในการท าสวนล าไยระหว่าง 11-20 ปี ส่วนใหญ่ร้อย
ละ75 เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
ร้อยละ 57 และเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ าร้อน ร้อยละ 43  

เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่ร้อยละ 
88 เป็นเพศชาย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 50 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ร้อยละ 63 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการท าสวนล าไยไม่เกิน 20 ปี โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 57 มีประสบการณ์
ระหว่าง 1-10 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 87 เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยเป็นสมาชิกธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร้อยละ 100   

1.2.2 ข้อมูลการปลูกล าไย 
เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพื้นที่ อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ร้อยละ 65 

ปลูกล าไยทั้งแปลง ไม่มีพืชอ่ืนแซม ส่วนใหญ่ร้อยละ 53 มีเนื้อที่ระหว่าง 11-30 ไร่ นิยมปลูกในระยะ
ปลูก 10x10 เมตร ร้อยละ 33 และ 8x8 เมตร ร้อยละ 27 โดยปลูก 11-25 ต้นต่อไร่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 
73 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 6-10 เมตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 71 ต้นล าไยมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 11-
20 ปี โดยให้ผลผลิตมาแล้ว 6-20 ปี มีปริมาณผลผลิต 1,000 ถึง 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 53 
เกษตรกรจ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางร้อยละ 60 และจ าหน่ายส่งออกร้อยละ 40  

เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่ร้อยละ 
100 ปลูกล าไยทั้งแปลง ไม่มีพืชอ่ืนแซม เนื้อที่ปลูกล าไยส่วนใหญ่ร้อยละ 88 มีเนื้อที่ระหว่าง 1-10 ไร่ 
นิยมปลูกในระยะปลูกท่ีหลากหลาย โดยร้อยละ 25 ปลูกที่ระยะ 8x8 เมตร และส่วนใหญ่ร้อยละ 88 มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 6-10 เมตร อายุโดยเฉลี่ยของต้นล าไยมีอายุไม่เกิน 20 ปี โดยส่วนใหญ่
ร้อยละ 63 มีอายุระหว่าง 11-20 ปี และส่วนใหญ่ร้อยละ 71 ให้ผลผลิตมาแล้วระหว่าง 6-10 ปี ให้
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ผลผลิตระหว่าง 1,000-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 38 เกษตรกรจ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางส่วนใหญ่
ร้อยละ 88  

1.2.3 การส ารวจแมลงและไรศัตรูล าไย 
ผลการส ารวจแมลงและไรศัตรูล าไยจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ 

อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปี 2560 พบศัตรูล าไยหลายชนิด ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ เพลี้ย
แป้ง หนอนคืบ ไรล าไย และมวนล าไย ที่ร้อยละ 29 28 22 และ 21 ตามล าดับ ระยะที่พบแมลงและไร
ศัตรูล าไยชนิดต่างๆ เข้าท าลาย พบว่า เพลี้ยแป้งเข้าท าลายในระยะผลอ่อน ร้อยละ 38 โดยส่วนใหญ่ร้อย
ละ 55 พบเข้าท าลายในสภาพอากาศร้อน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 74 พบความเสียหายไม่เกินร้อยละ 5 ใน
ส่วนของไรล าไย ส่วนใหญ่ร้อยละ 46 พบการเข้าท าลายในระยะใบอ่อนในสภาพอากาศร้อน โดยส่วนใหญ่
ร้อยละ 63 พบความเสียหายไม่เกินร้อยละ 5 ในส่วนของมวนล าไย พบการเข้าท าลายในระยะใบอ่อนและ
ระยะดอก ที่ร้อยละ 33 และ 25 ตามล าดับ ส่วนใหญ่พบเข้าท าลายในสภาพอากาศร้อน ร้อยละ 67  
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 55 พบความเสียหายร้อยละ 1-5 ในส่วนของหนอน พบการเข้าท าลายในระยะดอก
ระยะใบอ่อน และระยะผลอ่อน ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ที่ร้อยละ 32 27 และ 21 ตามล าดับ โดยเข้า
ท าลายในสภาพอากาศร้อนและฝนตกที่ร้อยละ 54 และ 41 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 67 พบความ
เสียหายไม่เกินร้อยละ 5  

ผลการส ารวจแมลงและไรศัตรูล าไยจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2560 พบแมลงและไรศัตรูล าไยหลายชนิด ได้แก่ หนอนคืบ เพลี้ย
แป้ง ไรล าไย และมวนล าไย ที่ร้อยละ 30 26 17 และ17 ตามล าดับ ในส่วนระยะที่พบแมลงและไรศัตรู
ล าไยชนิดต่างๆ เข้าท าลาย พบร้อยละ 50 เพลี้ยแป้งเข้าท าลายทั้งในระยะผลอ่อนและผลแก่  ส่วนใหญ่
ร้อยละ 80 เข้าท าลายในช่วงฝนตก โดยพบความเสียหายตั้งแต่ร้อยละ 1-5 ในส่วนของไรล าไย พบการเข้า
ท าลายหลายระยะ ตั้งแต่ในระยะใบอ่อน ใบแก่ และระยะผลอ่อน ผลแก่ ที่ร้อยละ 25 ทั้ง 4 ระยะ โดย
เข้าท าลายในช่วงฝนตกและสภาพอากาศร้อน โดยพบความเสียหายระหว่าง ร้อยละ 1-10 ในส่วนของ
มวนล าไย พบการเข้าท าลายในระยะดอกและผลอ่อน ร้อยละ 50 โดยเข้าท าลายในช่วงฝนตก ร้อยละ 67 
โดยพบความเสียหายตั้งแต่ร้อยละ 1 ถึงมากกว่าร้อยละ 10 ในส่วนหนอนศัตรูล าไย พบการเข้าท าลาย
ในระยะใบอ่อนและระยะผลอ่อน ร้อยละ 50 ส่วนใหญ่ร้อยละ 83 พบเข้าท าลายในช่วงฝนตก โดยส่วน
ใหญ่ร้อยละ 50 พบความเสียหายในช่วงร้อยละ 1-5   

1.2.4 การป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย 
การป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยของเกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอ

สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปี 2560 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 100 เกษตรกรตัดแต่งกิ่ง โดยส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 62 ตัดแต่งก่ิงหลังการเก็บเกี่ยว ประมาณ 11-20 วัน รองลงมาร้อยละ 21 ตัดแต่งทันทีหลังเก็บ
เกี่ยว และร้อยละ 15 ตัดแต่งก่อนราดสารคลอเรตกระตุ้นการออกดอกล าไย โดยตัดแต่งในช่วง 11-20 วัน 
และเกษตรกรร้อยละ 51 มีความถี่ในการตัดแต่ง 1 ครั้งต่อปี เครื่องมือที่ใช้ตัดแต่งก่ิงส่วนใหญ่ใช้มีดขอ 
ส่วนการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย เกษตรกรใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด
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แมลงและไรศัตรูล าไย ร้อยละ 100 กรณีเพลี้ยแป้ง ส่วนใหญ่ร้อยละ 65 ฉีดพ่นด้วยสารคลอร์ไพริฟอส 
อัตรา 21-30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร และใช้เคมีชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน และอะบาเม็กติน ร้อยละ 
38 และ 24 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ร้อยละ 96 ใช้อัตรา 1-20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร กรณีไรล าไย เกษตรกร
ใช้สารเคมีหลากหลาย โดยใช้ก ามะถัน 80% WG ร้อยละ 29 ใช้อะมีทราซ ร้อยละ 31 และใช้สารอื่นๆ 
ร้อยละ 47 โดยสารอ่ืนๆ ดังกล่าว ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน อะบาเม็กติน คลอไพริฟอส ในสัดส่วน
ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 29 24 และ 18 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 93 ใช้อัตรา 1-20 ซีซีต่อน้ า 20 
ลิตร กรณีมวนล าไย เกษตรกรใช้สารคาร์บาริล 85% WP ร้อยละ 24 อัตรามากกว่า 30 ซีซีต่อน้ า 20 
ลิตร และใช้สารเคมีตัวอ่ืนๆ ร้อยละ 70 โดยสารอ่ืนๆ ที่ใช้ ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน อะบาเม็กติน คลอไพริ
ฟอส ที่ร้อยละ 32 29 และ 18 ตามล าดับ ในอัตรา 1-20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร กรณีหนอนคืบล าไย 
เกษตรกรใช้สารเคมีหลากหลาย ได้แก่ คลอไพริฟอส ไซเปอร์เมทริน และอะบาเม็กติน ที่ร้อยละ 32 
31 และ 15 ตามล าดับ ในอัตรา 1-20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร  
  การป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยของเกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่  อ าเภอ 
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปี 2560 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 100 เกษตรกรตัดแต่งกิ่ง โดยส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 56 ตัดแต่งก่ิงหลังการเก็บเกี่ยว รองลงมาร้อยละ 33 ตัดแต่งทันทีหลังเก็บเกี่ยว และร้อยละ 11 
ตัดแต่งก่อนราดสารคลอเรตกระตุ้นการออกดอกล าไย โดยตัดแต่งในช่วงมากกว่า 20 วัน และเกษตรกร
ร้อยละ 75 มีความถี่ในการตัดแต่งมากกว่า 1 ครั้งต่อปี เครื่องมือที่ใช้ตัดแต่งกิ่ง ได้แก่ เลื่อยตัดแต่งกิ่ง 
ร้อยละ 35 กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ร้อยละ 18 และเครื่องมืออ่ืนๆ ได้แก่ มีดขอ ร้อยละ 100 ส่วนการใช้
สารเคมีในการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย เกษตรกรใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดแมลงและไร
ศัตรูล าไย ร้อยละ 100 กรณีเพลี้ยแป้ง ส่วนใหญ่ร้อยละ 83 ฉีดพ่นด้วยสารคลอร์ไพริฟอส และร้อยละ 
17 ใช้สารปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ กรณีไรล าไย ส่วนใหญ่ร้อยละ 67 ใช้สารเคมีอะมีทราซ 20% ร้อยละ 
33 ก ามะถัน 80% WG กรณีมวนล าไย เกษตรกรใช้สารคาร์บาริล 85% WP ร้อยละ 75 รองลงมาใช้ 
ไซเปอร์เมทริน กรณีหนอนคืบ ไม่พบการเข้าท าลายในพื้นที่ 

1.2.5 ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย  
เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่ อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีข้อคิดเห็นกรณี

ความรู้ในการจ าแนกชนิดแมลงและไรศัตรูล าไยอยู่ในระดับปานกลาง และยังต้องการความรู้ประเด็น
ดังกล่าวเพ่ิม และจากผลการสอบถามความรู้ในวิธีการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยจ าแนกแต่ละ
ชนิด เกษตรกรมีความรู้ในวิธีการและการใช้สารป้องกันก าจัดที่ถูกต้องและเหมาะสมของเพลี้ยแป้ง  
มวนล าไย ไรล าไย และศัตรูพืชอ่ืนๆ ในระดับปานกลาง และโดยส่วนใหญ่ยังต้องการความรู้ในวิธีการ
และการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ิมเติม ร้อยละ 75 ประเด็น
การน าความรู้ไปใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยไปใช้ เกษตรกรน าความรู้ในการป้องกัน
ก าจัดเพลี้ยแป้งมวนล าไย และไรล าไยไปมากกว่าร้อยละ 97 พบสามารถป้องกันก าจัดได้ผลในทุกชนิด
มากกว่าร้อยละ 97 และจะน าความรู้ไปใช้ในปีต่อไป  
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เกษตรกรผู้ปลูกล าไยในพ้ืนที่อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีข้อคิดเห็นกรณี

ความรู้ในการจ าแนกชนิดแมลงและไรศัตรูล าไยอยู่ในระดับปานกลาง และยังต้องการความรู้ประเด็น
ดังกล่าวเพ่ิม และจากผลการสอบถามความรู้ในวิธีการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยจ าแนกแต่ละ
ชนิด เกษตรกรมีความรู้ในวิธีการและการใช้สารป้องกันก าจัดที่ถูกต้องและเหมาะสมของเพลี้ยแป้ง  
และไรล าไยในระดับปานกลาง แต่มวนล าไยมีความรู้ในระดับต่ า และโดยส่วนใหญ่ยังต้องการความรู้ใน
วิธีการและการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ิมเติม ประเด็นการ
น าความรู้ไปใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไยไปใช้ เกษตรกรน าความรู้ในการป้องกันก าจัด
เพลี้ยแป้ง มวนและไรล าไยไปใช้ทุกชนิดมากกว่าร้อยละ 75 พบสามารถป้องกันก าจัดได้ผลในทุกชนิด
มากกว่าร้อยละ 83 และจะน าความรู้ไปใช้ในปีต่อไป  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการส ารวจการเข้าท าลายและการป้องกันก าจัดแมลงและไรศัตรูล าไย ในพ้ืนที่จังหวัด

จันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว ปี 2559 – 2560 โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย พบว่า
เกษตรกรทั้ง 2 จังหวัด ส่วนใหญ่ผลิตล าไยจ าหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง และปลูกล าไยชนิดเดียวทั้งแปลง
ไม่ปลูกพืชแซม โดยในปี 2559 และปี 2560 พบศัตรูล าไยหลายชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้ง ไรล าไย มวน
ล าไย และหนอนคืบ ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.24 21.83 20.10 25.10 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่พบความเสียหายจากศัตรูล าไยเข้าท าลายร้อยละ 1 – 5 โดยพบเพลี้ยแป้งเข้า
ท าลายในระยะผลอ่อน ไรล าไยเข้าท าลายในระยะใบอ่อน ใบแก่ และระยะดอก มวนล าไยเข้าท าลาย
ในระยะใบอ่อนและระยะดอก โดยสภาพอากาศร้อนและฝนตกเป็นสภาพที่เหมาะสมและพบการเข้า
ท าลายจากศัตรูล าไยดังกล่าว ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรได้มีค าแนะน าการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งเมื่อ
พบการระบาดมากกว่าร้อยละ 10 กรณีมวนล าไยและหนอนคืบมีค าแนะน าการป้องกันก าจัดเมื่อพบ
การระบาดมากกว่าร้อยละ 20 (กรมวิชาการเกษตร, 2561) เกษตรกรมีความรู้ในการจ าแนกชนิดของ
แมลงและไรศัตรูล าไยในระดับน้อยถึงปานกลาง และมีความต้องการความรู้ประเด็นดังกล่าวเพ่ิม ใน
ส่วนของการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด พบเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารคลอไพริฟอส ฉีดพ่นป้องกัน
ก าจัดเพลี้ยแป้ง ส่วนการป้องกันก าจัดไรล าไย เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารอามีทราซ 20% หรือก ามะถัน 
80% WG สอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร และยังพบเกษตรกรบางส่วนใช้สารเคมี
หลากหลายชนิดในการป้องกันก าจัดไรล าไย เช่น ไซเปอร์เมทริน อะบาเม็กติน คลอไพริฟอส ในอัตรา
ที่สูง (มากกว่า 30 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร) เช่นเดียวกับการป้องกันก าจัดมวนล าไย ซึ่งส่วนน้อยใช้สารคาร์
บาริล 85% ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร จึงควรให้ความรู้เพ่ิมในการป้องกันก าจัดมวนและ
ไรล าไยที่ถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ในภาพรวมเกษตรกรยอมรับการน าความรู้ในการป้องกันก าจัด
แมลงและไรศัตรูล าไยที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ โดยพบสามารถป้องกันก าจัดได้ผลในทุกชนิดมากกว่า
ร้อยละ 83 และจะน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในปีต่อไป 

10. การน าไปใช้ประโยชน์ 
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น าข้อมูลไปวางแผนการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรู

ส าคัญในการผลิตล าไยเพื่อการส่งออกในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
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ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตล าไยของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ใน เอกสารประกอบการ
สัมมนาทางวิชาการ มหกรรมวิชาการเกษตร 36 ปี ภาคตะวันออก. ส านักวิจัยและพัฒนาการ
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