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การบริหารศัตรูลําไยแบบผสมผสาน1
Pest Management Control of Longan
อมรรัตน ภูไพบูลย1 ทวี แสงทอง1 ดํารง เวชกิจ1 จีรนุช เอกอํานวย1
พัชราภรณ ลีลาภิรมยกลุ 2 พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท1 จรัญญา ปนสุภา1
และ สรรชัย เพชรธรรมรส1
1
สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช 2 สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม

บทคัดยอ
ไดทําการทดลองการบริหารศัตรูลําไยแบบผสมผสาน ระหวาง เดือน ตุลาคม 2550 ถึง
เดือนกันยายน 2552 ในสวนลําไยของเกษตรกรที่ อ.เมือง จ.ลําพูน ซึ่งเปนสวนทีผ่ ลิตลําไยนอกฤดู
จํานวน 2 แปลง แบงการทดลองเปน 2 กรรมวิธี ไดแก สวนลําไยที่ดูแลตามแบบของเกษตรกร และ
สวนลําไยที่ปฏิบัติตามคําแนะนําการจัดการศัตรูลําไยแบบผสมผสานวิชาการอารักขาพืช คือ การ
เฝาระวังและติดตามการเปนโรคของลําไย มีการกําจัดวัชพืชและกําจัดแมลงตามคําแนะนําและ
ตามความเหมาะสม ผลการทดลองปทหี่ นึ่ง ระหวาง เดือน ตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551
ในสวนที่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําการจัดการศัตรูลําไยแบบผสมผสาน หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทํา
การตัดแตงกิ่งลําไย ผลการติดตามการเปนโรค ไมพบการเปนโรคกิง่ ออนและใบไหม (โรคราน้ําฝน)
ไมพบโรครากเนา แตพบโรคพุมไมกวาด ทําการการปองกันกําจัดโดยตัดกิ่งที่เปนโรค รวบรวมเผา
ทําลาย ใชสารเคมีฆาไรพนตนลําไยทีพ่ บโรค สวนการจัดการ วัชพืช ทําโดยใชรถไถตัดหญา
ระหวางแถว หลังจากนั้น 1 สัปดาห พนสารเคมีควบคุมวัชพืช alachior เพื่อคุมไมใหเมล็ดวัชพืช
งอก และสารเคมีควบคุมวัชพืช glyphosate เพื่อกําจัดตนวัชพืชที่ขึ้นอยู หลังการพนสารเคมี
ควบคุมวัชพืชดังกลาว สามารถควบคุมวัชพืชไดอยางนอย 60 วัน ไดสาํ รวจปริมาณแมลงศัตรูลําไย
พบการระบาดของแมลงเพลีย้ หอยเกราะออน พนสารฆาแมลง 2 ครั้ง แตการระบาดของแมลง
เปนไปอยางรุนแรง ไดพน สารฆาแมลงซ้าํ อีก 1 ครั้ง พบวาปริมาณแมลงลดลง
ผลการทดลองปที่สอง ระหวาง เดือน ตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 ในสวนที่
ปฏิบัติตามคําแนะนําการจัดการศัตรูลําไยแบบผสมผสาน หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทําการตัดแตง
กิ่งลําไย ผลการติดตามการเปนโรค ไมพบการเปนโรคกิ่งออนและใบไหม (โรคราน้าํ ฝน) ไมพบโรค
รากเนา หรือโรคพุมไมกวาด ตัดแตงกิ่งลําไยทดลอง ใหทรงพุม โปรงเพื่อลดการระบาดของโรคและ
แมลง ตัดกิ่งทีไ่ มสมบูรณ ออนแอ รวบรวมเผาทําลาย สวนการจัดการวัชพืช ปฏิบตั ิเชนเดียวกับปที่
รหัสการทดลอง 07-01-49-04-01-01-06-51
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ผานมาไดสํารวจปริมาณแมลงศัตรูลําไย พบการระบาดของแมลงเพลีย้ ไกแจ ทําการพนสารเคมีฆา
แมลงโดยใชการพนน้าํ นอยตามคําแนะนํา คือ พนสารฆาแมลง Eforia 247 ZC (thiamethoxam +
lambda cyhalothrin : 14:1 + 10.6 W/V ZC) อัตรา 10 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร โดยใช อัตราพน
4-5 ลิตร/ตน สวนกรรมวิธกี ารเกษตรกร พนดวยสารฆาแมลง carbosulfan (Kasumi 20% Ri)
อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร โดยใช อัตราพน 4-5 ลิตร/ตน การระบาดลดลง
คํานํา
ลําไยเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย มีแหลงผลิตทีส่ ําคัญ อยูใน 3 จังหวัดภาคเหนือ
ไดแก เชียงใหม ลําพูนและเชียงราย ภาคตะวันออก บริเวณ อ.โปงน้าํ รอน จันทบุรี และภาคอื่นของ
ประเทศ เปนพืชทีม่ ีศักยภาพในการสงออกสูง สามารถสงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศป
หนึง่ นับเปนมูลคาหลายลานบาท ถือวาเปนผลไมทมี่ ีชอื่ เสียงติดอันดับโลกชนิดหนึง่ แตการผลิต
ลําไยใหไดจํานวนมากและมีคุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาด ยังมีอุปสรรคหลายประการ ศัตรู
ของลําไยมีทั้งโรค แมลง และวัชพืช ซึ่งเมื่อเกิดการระบาดแลวจะกระทบตอผลผลิต ทําใหตน พืช
ออนแอและทรุดโทรมลงเรื่อยๆ จนกระทัง่ ตายไดในที่สุด
การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เปนวิธกี ารจัดการศัตรูพืชที่ไดรับผลดีกับพืชหลาย
ชนิด เนื่องจากนําวิธกี ารปองกันกําจัดหลายๆ วิธีการมารวมกันเขาไขปญหาศัตรูพืช อยางไรก็ตาม
ศัตรูพืชแตละชนิดในแตละทองที่อาจมีปญ
 หาการระบาดทําลายแตกตางกันไป โดยเฉพาะในสวน
ลําไย ซึ่งมีทงั้ สวนขนาดเล็ก และใหญ ลักษณะของทรงพุม ตลอดจนการปลูกแตกตางกัน ทําให
ปญหาดานวัชพืช โรคพืชและแมลงศัตรูพชื ก็จะแตกตางกันตามสภาพดังกลาว ดังนัน้ จึงจําเปนตอง
นําเอาเทคโนโลยีที่เคยศึกษาแลววาไดผลมาเปนหลักในการแกไข หรือบริหารการจัดการศัตรูพืช
รวมกัน โดยทัว่ ไปการปองกันกําจัดดวยสารเคมีมักจะเปนวิธกี ารหลัก ในการทดลองครั้งนี้ นอกจาก
เพื่อใหไดวิธจี ดั การศัตรูลําไยแบบผสมผสานอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังมุง หวังการลดอัตราการใช
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหไดอยางนอย 20% โดยนําเอาเทคโนโลยีการจัดการอื่นๆ ที่เหมาะสมเขา
มาผสมผสาน การจัดการศัตรูลําไยใหไดผลตอบแทนที่สูงกวาวิธกี ารปฏิบัติของเกษตรกร และลด
ตนทุนการผลิตทางดานการอารักขาพืช อยางนอย 1 กรรมวิธี ขณะเดียวกันก็พยายามศึกษาและ
พัฒนาวิธีการปองกันกําจัดวิธีอื่นๆ ควบคูไปดวย จะทําใหการจัดการศัตรูลําไยแบบผสมผสานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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อุปกรณและวิธีการทดลอง
1. การคัดเลือกสวนลําไยและการเตรียมตนลําไยสําหรับใชในการทดลอง
สํารวจสวนลําไยในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และเชียงราย ซึง่ เปนจังหวัดที่มีการปลูกลําไย
มากที่สุด แลวคัดเลือกสวนลําไยเพื่อการทดลอง ทําการทดลอง ระหวางเดือน ตุลาคม 2550 ถึง
เดือน กันยายน 2552
2. การวางแผนการทดลองและปฏิบัติดูแลลําไยทดลอง
2.1 การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Pair t-Test มี 2 กรรมวิธี ไดแก
กรรมวิธีที่ 1 สวนลําไยที่ดูแลตามแบบของเกษตรกร
กรรมวิธีที่ 2 สวนลําไยที่ปฏิบัติตามคําแนะนํา การจัดการศัตรูลําไยแบบผสมผสาน
ตามหลักวิชาการอารักขาพืช คือ การเฝาระวังและติดตามการเปนโรคของลําไย มีการกําจัดวัชพืช
และกําจัดแมลงตามคําแนะนําและตามความเหมาะสม
2.2 การปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะนําในการปองกันกําจัดโรคลําไย
มีการตัดแตงทรงพุม โปรงเพื่อปองกันกําจัดโรคตาง ๆ และเฝาระวังโรค ดังนี้
1. การปองกันกําจัดโรคพุม ไมกวาดทีม่ สี าเหตุจาก Phytoplasma ใหตัดแตงกิ่งทีเ่ ปนโรค
รวบรวมเผาทําลาย ใชสารเคมีฆาไรพนตนลําไยที่พบโรค เชนกํามะถันผง
2. ติดตามการเปนโรคราน้าํ ฝน ที่มีสาเหตุจาก รา Phytophthora mirablris หลังการเก็บ
เกี่ยว ถาพบใหพน metalaxyl ทั่วทรงพุม มีการตัดแตงกิง่ ลําไยตามคําแนะนํา คือ ในรอบ 1 ป มีการ
ตัดแตงกิ่ง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต (ประมาณเดือนสิงหาคม) ครั้งที่ 2 คือ ตัด
กิ่งที่ไมตองการ (ประมาณเดือนธันวาคม) ครั้งที่ 3 คือ ตัดชอผลที่ไมสมบูรณ มีลูกนอย กิง่ ลําไยที่
เปนโรค (ประมาณเดือน มกราคม) เพื่อทําใหกิ่งโปรง ลดการเปนโรค พน metalaxyl ทุกครั้งหลัง
การตัดแตงกิ่งลําไย
3. ติดตามการเปนโรครากเนา ที่มีสาเหตุจาก รา Phytophthora parasitica ถาพบใหราด
ดินดวย metalaxyl
2.3 การปฏิบตั ิตามกรรมวิธีแนะนําในการควบคุมแมลงในสวนลําไย
สํารวจปริมาณแมลงศัตรูลําไย เมื่อพบการระบาดของแมลงในระดับเศรษฐกิจ ใหพนสาร
ฆาแมลงตามชนิดของแมลง
2.4 การปฏิบตั ิตามกรรมวิธีแนะนําในการปองกันกําจัดวัชพืชในสวนลําไย
สํารวจปริมาณวัชพืช มีการจัดการวัชพืชกอนวัชพืชออกดอก โดยเฉพาะในฤดูฝน ประมาณ
เดือน กรกฎาคม สิงหาคม หรือ กันยายน โดยใชรถไถตัดหญา ระหวางแถว หลังจากนัน้ 1 สัปดาห
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พนสารเคมีควบคุมวัชพืช alachior เพื่อคุมไมใหเมล็ดวัชพืชงอก และสารเคมีควบคุมวัชพืช
glyphosate เพื่อกําจัดตนวัชพืชที่ขนึ้ อยู
2.5 การปฏิบัติดแู ลลําไยทดลอง
ทุกกรรมวิธีมีการใสปุย ใหนา้ํ ตามความเหมาะสม โดยการใสปุยสูตร 15-15-15 และ สูตร
46-0-0 อัตรา 1:1 ปริมาณ 2-2.5 กก./ตน 2 ครั้ง คือ ในเดือน เมษายนและเดือนพฤษภาคม และใส
ุ ภาพ ในเดือนมิถนุ ายน มีการใหน้ําในฤดู
ปุยสูตร 0-0-60 ปริมาณ 2.5 กก. / ตน ทําใหลําไยมีคณ
แลง ภายหลังเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ใสปุยอีกครั้ง สูตร 15-15-15 และ สูตร 46-0-0 อัตรา
1:1 ปริมาณ 2-2.5 กก./ตน
3. การตรวจผลการทดลอง
ตรวจผลการเปนโรคลําไย คือ โรคพุมไมกวาด โรคราน้าํ ฝนและโรครากเนา สํารวจปริมาณ
วัชพืช ปริมาณแมลงศัตรูลําไย โดยตรวจผลจากตนลําไยที่ปฏิบัติตามคําแนะนํา เปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติตามกรรมวิธีเกษตรกร
ผลการทดลอง
1. การคัดเลือกสวนลําไยและการเตรียมตนลําไยสําหรับใชในการทดลอง
ผลการคัดเลือกสวนและคัดเลือกตนลําไยเพื่อการทดลอง
การบริหารศัตรูลําไยแบบ
ผสมผสาน คัดเลือกไดสวนลําไยเกษตรกรที่ อ.เมือง ลําพูน ซึ่งเปนสวนที่ผลิตลําไยนอกฤดู จํานวน
2 แปลง แลวเตรียมตนลําไยสําหรับงานทดลอง โดยเลือกตนลําไยที่มขี นาดตนใกลเคียงกัน
2. การตรวจผลการทดลอง
2.1 การปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะนําในการปองกันกําจัดโรคลําไย
เนื่องจากทําการทดลองที่สวนลําไยในจังหวัดลําพูน ซึง่ มีอากาศไมชุมชืน้ ผลการทดลองใน
ปแรกไมพบการระบาดของโรคราน้ําฝน และโรครากเนา แตพบโรคพุม ไมกวาด เมือ่ จัดการตัดแตง
กิ่งที่เปนโรค แลวเผาทําลาย เมื่อตรวจผลในปที่สอง พบวาปริมาณของโรคพุมไมกวาด ลดลง ซึ่ง
ตองติดตามโรคตอไป
2.2 การปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะนําในการควบคุมแมลงในสวนลําไย
ผลการสํารวจปริมาณแมลงศัตรูลําไยจนถึงระดับเศรษฐกิจ ในการทดลองปทหี่ นึง่ ระหวาง
เดือนตุลาคม 2550- เดือนกันยายน 2551 พบการระบาดของแมลงเพลี้ยหอยเกราะออน พนสารฆา
แมลง 2 ครั้ง แตการระบาดของแมลงเปนไปอยางรุนแรง จึงพนสารฆาแมลงซ้าํ อีก 1 ครั้ง ทําให
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ปริมาณแมลงลดลง สําหรับในการทดลองปที่สอง ระหวางเดือนตุลาคม 2551- เดือนกันยายน
2552 พบการระบาดของแมลงเพลีย้ ไกแจ พนสารเคมีฆาแมลงโดยใชการพนน้าํ นอยตามคําแนะนํา
คือ พนสารฆาแมลง Eforia 247 ZC (thiamethoxam + lambda cyhalothrin : 14:1 + 10.6 W/V
ZC) อัตรา 10 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร โดยใช อัตราพน 4-5 ลิตร/ตน สวนกรรมวิธีการเกษตรกร
พนดวยสารฆาแมลง carbosulfan (Kasumi 20% Ri) อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร
โดยใช อัตราพน 4-5
ลิตร/ตน การระบาดลดลง
2.3 การปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะนําในการปองกันกําจัดวัชพืชในสวนลําไย
ผลการ การจัดการ วัชพืช ทําโดยใชรถไถตัดหญา ระหวางแถว หลังจากนัน้ 1 สัปดาห พน
สารเคมีควบคุมวัชพืช alachior เพือ่ คุมไมใหเมล็ดวัชพืชงอก และสารเคมีควบคุมวัชพืช
glyphosate เพื่อกําจัดตนวัชพืชที่ขนึ้ อยู พบวาหลังการพนสารเคมีควบคุมวัชพืชดังกลาว สามารถ
ควบคุมวัชพืชไดอยางนอย 60 วัน
สําหรับการปฏิบัติในการทําลําไยนอกฤดู เกษตรกรมีการใหน้ําหลังการราดสาร เพื่อเรงการ
ออกดอกนอกฤดู
วิจารณและสรุปผลการทดลอง
ตนลําไยที่มีทรงพุมทึบ จะมีความชืน้ สูง เหมาะแกการระบาดของโรค แตสภาพแวดลอม
เปนปจจัยหนึง่ ที่มีผลตอการแพรระบาดของโรค ในจังหวัดลําพูนสภาพอากาศไมหนาว ความชื้นไม
สูงมาก มักไมพบการระบาดของโรคราน้ําฝน หรือโรครากเนา แตมักพบโรคพุมไมกวาดมากกวา
แมวาการตัดแตงกิ่งลําไยจะทําใหทรงพุมโปรง อากาศถายเทไดสะดวก แสงแดดสามารถสองทะลุ
เขาไปในทรงพุม ชวยลดการระบาดของโรคและแมลง แตเกษตรกรมักทําเพื่อการผลิตลําไยนอกฤดู
(พาวินและคณะ, 2549) ในการทดลองครั้งนี้จึงไดนาํ การเขตกรรม คือ การตัดแตงกิ่ง ตัดทรงพุม ให
เขามาผสมผสานกับการใชสารปองกันกําจัดโรคพืชอยางมี
โปรง ใหแสงแดดสองทั่วทรงพุม
ประสิทธิภาพ ใหถูกตอง ถูกเวลา จะเปนการปองกันกําจัดโรคที่ไดผลอยางแนนอน สําหรับการ
ปองกันกําจัดโรคพุมไมกวาด โดยการตัดแตงกิ่งที่เปนโรค และกิง่ ที่เกิดการเขาทําลายของไร แลวนํา
กิ่งเหลานั้นมาเผาทําลาย เปนการลดแหลงแพรระบาดของเชื้อ และไรไดเปนอยางดี
ในการเฝาระวังโรคราน้าํ ฝนของลําไย นัน้ ไดนําผลจากการรายงานในป พ.ศ. 2542-2543
ขจรศักดิ์และคณะ สามารถหยุดการระบาดของโรคกิ่งออนและชอดอกไหมของลําไย (โรคใบไหม/
โรคราน้ําฝน) ได โดยการพนสารปองกันกําจัดโรคพืช metalaxyl 25% WP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20
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ลิตร พนใหทวั่ ทรงพุมของตนลําไย และพนทุกตนที่มีผลผลิต พนครั้งเดียว (ขจรศักดิ์และคณะ,
2542-2543) ซึ่งนํามาใชในการเฝาระวังการระบาดของโรคราน้าํ ฝน ลําหรับสารปองกันโรคพืชที่
สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุของโรครากเนาของ
ลําไยในหองปฏิบัติการ ไดแก etridiazole (Terrazole) benalaxyl (Galber) metalaxyl (Ketalaxyl
และ Apron) และ metalaxyl+mancozeb (Ridomil MZ) ที่อัตราความเขมขน 10, 50, 100, 500
และ 1000 ppm สวน phosethyl AL (Aliette) ที่ความเขมขน 10, 50, 100 และ 500 ppm ไม
สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเสนใยของเชื้อราดังกลาวได (นิรนาม, 2544) สวนโรครากเนา
ลําไยนัน้ ลักษณและคณะ (2546) ศึกษาการปองกันกําจัดโรครากเนาของลําไยโดยใชสารปองกัน
กําจัดโรคพืชบางชนิด ทําการทดลอง 6 กรรมวิธี คือ metalaxyl อัตรา 10 กรัม/น้ํา 1 ลิตร ราดดิน
บริเวณโคนตน phosphoric acid ชนิดน้าํ อัตรา 1:1 ฉีดเขาตน etridiazole อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ํา
1 ลิตร ราดดินบริเวณโคนตน metalaxyl ราดดินบริเวณโคนตน และ ฉีด phosphoric acid เขาตน
etridiazole ราดดินบริเวณโคนตน และ ฉีด phosphoric acid เขาตน และcontrol สําหรับ
เปรียบเทียบ ประเมินความรุนแรงของโรคเปน 5 ระดับ จาก 0-4 ผลการทดลองเบื้องตนพบวา หลัง
การใชสารปองกันกําจัดโรคพืช 7 เดือน ความรุนแรงของโรคไมลดลง สวน กรรมวิธีเปรียบเทียบ
ความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2550 อมรรัตน ไดรายงานโรคที่สําคัญของ
ลําไยและแนะนํา
วิธีการใชสารปองกันกําจัดโรคพืชอยางถูกตองและเหมาะสมตามระบบการ
จัดการคุณภาพ GAP. ในการฝกอบรมหลักสูตรการใชสารปองกันกําจัดโรคพืช อยางถูกตองและ
เหมาะสมตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เปนรายพืช (อมรรัตน, 2550)
 หา
การปองกันกําจัดวัชพืชในลําไย ซึง่ เปนไมผลเปนพืชยืนตน มีระยะปลูกหาง ทําใหมีปญ
วัชพืชขึน้ แขงขันไดตลอดทั้งป โดยเฉพาะในสวนลําไยที่ตนลําไยยังมีขนาดเล็ก มีพื้นที่วา งไดรับ
แสงแดดมากจะมีปญหาวัชพืชขึ้นแขงขันใหไดมาก การจัดการวัชพืชในสวนลําไยจึงอาจจําเปนตอง
ทําหลายครั้งตอป เพื่อลดปญหาการแขงขันของวัชพืชใหไดมากและนานที่สุด การกําจัดวัชพืชใน
สวนลําไย ทีม่ กี ารศึกษา หรือแนะนําใหปฏิบัติ อาจทําไดหลายวิธีคือ การไถพรวนดินระหวางแถว
ลําไย 2-3 ครั้งตอป การตัดวัชพืช 2-3 ครั้งตอป หรือการใชสารกําจัดวัชพืชพนกําจัดวัชพืช (นิรนาม
, 2546) หรือการใชวิธีดงั กลาวรวมกัน ขึน้ อยูกับสภาพการปลูก อายุลําไย และปญหาวัชพืชที่มอี ยู
และการปลูกพืชแซมระหวางแถวตนลําไย เชน พืชตระกูลถั่ว เชน ถัว่ เขียว และพืชอืน่ ๆ เชน ไมดอก
หอม กระเทียม ฯลฯ เปนตน
สวนการปฏิบัติตามกรรมวิธแี นะนําในการควบคุมแมลงในสวนลําไย นั้น จีรนุช และคณะ
(2545) ทําการศึกษาประสิทธิภาพของการพนสารแบบ HV และ LV ในการปองกันกําจัดศัตรูลําไย
พบวาการพนสารแบบ HV ดวยเครื่องยนตพนสารแบบแรงดันน้าํ สูงอัตราพน 7.5 ลิตร/ตน และการ
พนแบบ LV ดวยเครื่องพนสาร Airblast อัตราพน 2.5-3.5 ลิตร/ตน กับลําไยทีท่ ี่มีความสูง 4.5
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เมตร ความกวางของทรงพุม 6.0-6.5 เมตร ใหผลดีกวาวิธกี ารพนสารอัตราอื่น ๆ นอกจากนี้ วิทย
และคณะ รายงานวา แมลงศัตรูสําคัญของลําไยที่ผลิตนอกฤดู ไดแก หนอนเจาะยอด เพลี้ยหอย
เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟ หนอนคืบและหนอนเจาะขั้ว และวิธีการจัดการที่ดีและเหมาะสมควรใชน้ํามัน
ปโตรเลียม (Petrolium Spray Oil –DC Tron plus 83.9% EC) พนในระยะชุดใบออนที่แตกตางแต
ละชุดโดยใชอตั รา 0.25 0.50 และ 0.125% ตามลําดับ (วิทย และคณะ, 2545) ในการทดลองครั้งนี้
พบการระบาดของแมลงเพลีย้ หอยเกราะออน พนสารฆาแมลง 2 ครั้ง แตการระบาดของแมลง
เปนไปอยางรุนแรง ไดพน สารฆาแมลงซ้าํ อีก 1 ครั้ง ปริมาณแมลงลดลง ในการทดลองครั้งนี้การ
วางแผนการทดลองมีกรรมวิธีนอย ทําใหไมสามารถตอบคําถามตาง ๆ ไดเทาที่ควร ในฤดูถัดไปซึง่
ตองทําการทดลองซ้ํา ควรวางแผนการทดลองใหม
การทดลองการบริหารศัตรูลําไยแบบผสมผสาน โดยนําวิชาการอารักขาพืช คือ การเฝา
ระวังและติดตามการเปนโรคของลําไย มีการกําจัดวัชพืชและกําจัดแมลงตามคําแนะนําและตาม
ความเหมาะสม เปนการทดลองในพืน้ ที่เกษตรกรเพือ่ หาวิธีการบริหารศัตรูลําไย ที่ถกู ตองและ
เหมาะสมมาผสมผสานกัน เปนการทดลองแบบ Technoiogy Generation Experiments (TGE)
(เสาวนีย, 2552)
แมการทดลองครั้งนี้ยงั ไมสําเร็จและไมอาจตอบคําถามหลายประการได แตทําใหไดขอมูล
พื้นฐานเบื้องตนเพื่อปรับใชในการศึกษาปถัดไป
เอกสารอางอิง
ขจรศักดิ์ ภวกุล วิจยั รักวิทยาศาสตร มาโนช ทศพล สิรี สุวรรณเขตนิคม. 2542-2543. โรคใบไหม
ของลําไย : ลักษณะอาการ สาเหตุของโรคและการปองกันกําจัดดวยสารเคมี. วารสารโรคพืช
14-15 (1-2) : 46-58.
พาวิน มะโนชัย วรินทร สุทนต สุรชัย ศาลิรัศ จีรนันท เสนานาญ จํานง ศรีจันทร นภดล จรัส
สัมฤทธิ์และเสกสันต อุตสหตานนท. 2549. เทคนิคการตัดแตงลําไย. หนา 3-10. ใน การผลิต
ลําไยนอกฤดู. เอกสารวิชาการ ประกอบการสัมมนาทางวิชาการ งานมหกรรมพืชสวนโลก
เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549. โรงพิมพยูเนี่ยนออฟเซท 1/8 หมู 8 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม.
จีรนุช เอกอํานวย ดํารง เวชกิจ สรรชัย เพชรธรรมรส อันธิกา พลตรี ไพศาล รัตนเสถียร.
2545. ศึกษาประสิทธิภาพการพนสารแบบ HV และ LV ในการปองกันกําจัดศัตรูลําไย.
รายงานผลการวิจัย ป 2545. กลุมงานวิจัยการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช กองกีฏและสัตว
วิทยา กรมวิชาการเกษตร. หนา 7-8
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ลักษณ วงศหริ ัญภิญโญ พัฒนพงศ ภัทรโกศล และศรีสุรางค ลิขิตเอกราช. 2546. การปองกัน
กําจัดโรครากเนาของลําไยโดยใชสารปองกันกําจัดโรคพืชบางชนิด. ใน การประชุมวิชาการ
กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร ประจําป พ.ศ. 2546. วันที่ 7-9 มีนาคม 2546
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี. หนา151.
นิรนาม. 2544. ลําไย. ใน ผลงานวิชาการประจําป 2543 เลม 1. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการประจําป 2544. หนา 175-206.
นิรนาม . 2546. เอกสารการประชุมวิชาการประจําป 2544 เลมที่ 1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, หนา
เสาวนีย พิสฎิ ฐพันธ. 2552.การใชสถิตกิ ับงานทดสอบในพืน้ ที.่ เอกสารประกอบคําบรรยาย การ
ฝกอบรมสถิติ หลักสูตร การใชสถิตกิ ับงานทดสอบในพืน้ ที่ กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติ
การเกษตร ศูนยสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร. หนา 1-18.
อมรรัตน ภูไพบูลย. 2550. โรคที่สําคัญของลําไยและการใชสารปองกันกําจัดโรคพืชอยางถูกตอง
และเหมาะสมตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา โรคราก
เนาโคนเนา / ราน้าํ ฝน / พุม ไมกวาดในลําไย และการใชสารปองกันกําจัดโรคพืชอยางถูกตอง
และเหมาะสมตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ในการฝกอบรมหลักสูตรการใชสารปองกัน
กําจัดโรคพืชอยางถูกตองและเหมาะสมตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เปนรายพืช วันที่
26-28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ หองประชุมอาคารเอนกประสงค สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 6 จันทบุรี 5 หนา.

