
5. โรค แมลง ศตัรูพืชและการป้องกันก าจัด 
 
 ปัญหาศัตรูล าไยได้แก่ โรค แมลง ไรศัตรูพืชและวัชพืชซึ่งพบอยู่ทั่วไปตามแหล่งปลูก การ

ระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวจะเกิดเป็นคร้ังคราวหรือพบอยู่เสมอน้ัน ขึ้นอยู่กับชนิดของศัตรูพืช พันธุ์ล าไย 
การพัฒนาของพืช การดูแลรักษาพืช รวมทั้งสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูกและภูมิอากาศ ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ส่วนด้านวัชพืชนั้นนอกจากแย่งธาตุอาหารความอุดมสมบูรณ์ของพืช
แล้ว       ยังเป็นแหล่งหลบพักอาศัยของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ จึงต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม 
ส าหรับการจัดการศัตรูล าไย ได้มีการศึกษาวิจัยพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชโดยมุ่งเน้นความปลอดภัย ความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยึดหลักมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อให้มีการผลิตล าไยได้อย่างมี
คุณภาพ ส าหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก 

 
5.1 โรคล าไย 

 
5.1.1 โรคพุ่มแจ้  โรคพุ่มไม้กวาดหรือโรคกระหร่ี (witches’broom) 

เชื้อสาเหตคุือ  Phytoplasma หรือ mycoplasma  วงศ์ Mycoplasmataceae เชื้อสาเหตุมีรูปร่างกลม
หรือรูปไข่ อยู่ภายใน sieve cell เมื่อน าเชื้อสาเหตมุาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อมายโคพลาสมา เชื้อจะสร้าง
โคโลนีรูปไข่ดาว 

ยอดอ่อนที่แสดงอาการโรคพุ่มแจ้มักพบไรสี่ขาซึ่งเป็นไรในวงศ์ Eriophyidae ดูดกินน้ าเลี้ยง
ท าลายส่วนต่างๆ ของพืช มักจะปล่อยสารพิษเข้าไปในเนื้อเยื่อ ท าให้ล าไยแสดงอาการผิดปกติในรูปแบบ
ต่างๆ ตาล าไยเพียงตาเดียวจะแตกเป็นยอดอ่อนได้มากกว่า 20 ยอด แต่ละยอดยาวสั้นต่างๆ กัน ส่วนใหญ่ยาว
ไม่ถึงเซนติเมตรและรวมกันเป็นกระจุก  เชื้อแพร่ระบาดไปกับกิ่งพันธุ์โดยการขยายพันธุ์จากต้นเป็นโรคเช่น 
การตอน การปักช าหรือเสียบยอด  ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับพันธุ์ โดยพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนีไ้ด้แก่ 
เบี้ยวเขียว แดงกลม ปู่มาตีนโก่งและพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกจากเมล็ด 

การป้องกันก าจัด 
1. ตัดแต่งกิ่งเป็นที่โรคท าลาย 
2. เมื่อผลิใบใหม่พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดไร  เช่น ก ามะถันผงชนิดละลายน้ า 
3. กิ่งพันธุ์ปลูกควรเป็นกิ่งพันธุ์ที่มาจากต้นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค 
4. พ่นสารป้องกันก าจัดไรตามความจ าเป็น 
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5.1.2 โรคราน  าฝน (phytophthora leaf blight, phytophthora fruit rot ) 
เชื้อสาเหตคุือ เชื้อรา Phytophthora  capsici Leonian   วงศ์ Pythiaceae เชื้อราสร้างโคโลนีสีขาวฟู

บนอาหารเลี้ยงเชื้อ V-8 juice agar เส้นใยไม่มีสีและไม่มีผนังกั้น sporangium งอกเป็นเส้นใยได้โดยตรง เมื่อ
อยู่ในน้ า sporangium จะปล่อย zoospore  ออกมาทางปากเปิด (papilla)  sporangium มีขนาด 22.5 – 65.0 x 
15.0 – 30.0 m ก้านชู sporangium ยาวมากกว่า 250  m L: B ratio = 2:1  

เชื้อสาเหตเุข้าท าลายใบอ่อน ใบเพสลาดและกิ่งอ่อน ท าให้เกิดอาการเน่าที่ใบและยอดไหม้ ถ้า
สภาพเหมาะสมต่อการเกิดโรคจะพบอาการใบไหม้และยอดไหม้ระบาดทั่วทั้งต้นและทั่วทั้งสวน ส่วนอาการ
ที่ผลล าไยพบว่าก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน  ช่วงฝนตกชุกติดต่อกัน ผลล าไยที่เป็นโรคจะเน่าในที่สุด
พบเชื้อราสีขาวฟูขึ้นบนผิวผลท าให้ผลร่วง ผลล าไยที่ยังไม่แก่เต็มที่เมื่อเป็นโรคจะมีอาการผลแตกในสวนที่
เป็นโรครุนแรงพบว่าผลเน่าทั้งสวน หลังการเก็บเกี่ยวแล้วต้นล าไยจะผลิใบอ่อน กิ่งอ่อน ถ้าฝนยังตกชุกจะ
เกิดอาการใบเน่า กิ่งเป็นแผลเน่า และพบเชื้อราขึ้นฟูขาวบนยอดอ่อน กิ่งอ่อน และก้านใบ ท าให้ยอดอ่อน
แห้งติดต้น 

เชื้อสาเหตุจะสร้าง sporangium ซึ่งผลิต zoospore แพร่ไปกับน้ าฝน เข้าท าลายผลในช่วงติดผลและ
ท าลายใบอ่อนในช่วงผลิใบอ่อนหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกติดต่อกัน โดยปกติเชื้อราอาศัยอยู่
ในดินเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจึงเข้าท าลายพืช         

การป้องกันก าจัด  
  1. เมื่อพบโรคให้รีบพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชเมทาแลกซิลทันที  เพื่อหยุดการท าลาย      

ของโรค 
2. ในพื้นที่ซึ่งเคยมีโรคระบาด  เพื่อป้องกันการสูญเสียผลผลิต  ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต  1 เดือน 

หากเป็นช่วงฝนตกชุกติดต่อกันจะต้องเฝ้าระวังผลล าไย  โดยเมื่อพบโรคให้รีบพ่นสารเมทาแลกซิลทันที  
และหลังการเก็บเกี่ยวเมื่อล าไยผลิใบอ่อน   พ่นด้วยสารดังกล่าวเพื่อป้องกันโรค 

3. เก็บท าลายผลและใบที่เป็นโรคที่ร่วงลงบนพื้นดิน 
 

5.1.3 โรครากเน่า (Phytophthora  root rot)       
เชื้อสาเหตุคือ เชื้อรา   (Phytophthora  palmivora    Butler.) วงศ์ pythiaceae อันดับ 

Peronosporales  ท าลายราก  เชื้อราสร้างโคโลนีสีขาวฟูบนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar เส้นใยสีขาว
ไม่มีผนังกั้น sporangium  แบบ papillate ขนาด 30.5-75.0 x 20.0 – 27.5  m  ขนาดเฉลี่ย  52.5x23.9  m 
L:B ratio = 2.1:1 

เชื้อสาเหตุเข้าท าลายที่รอยต่อระหว่างรากและล าต้น ส่วนที่อยู่ใต้ระดับผิวดิน ท าให้เกิดอาการเน่า
มีสีน้ าตาล ในขณะที่ปลายรากฝอยยังปกติใบล าไยสลดเหลือง อาการเน่าจะลุกลามไปส่วนของรากแขนงใน
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ที่สุดท าให้ใบล าไยเห่ียวแห้งทั้งต้น ถ้าอากาศร้อนแดดจัดใบจะแห้งติดและยืนต้นตาย เชื้อสาเหตุจะสร้าง 
sporangium ซึ่งจะผลิต zoospore แพร่ไปกับน้ าและเป็นเชื้อราที่อาศัยในดินระบาดในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกชุก 

พบโรครากเน่าของล าไยในจังหวัดล าพูนและเชียงใหม่ สาเหตุเนื่องจากรากล าไยอ่อนแอจึงท าให้
เชื้อราเข้าท าลายราก ซึ่งเชื้อราสาเหตุเป็นเชื้อที่อยู่ในดิน จากการส ารวจโรคของล าไยที่ผ่านมาพบโรค
รากเน่าของล าไยที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora  palmivora ไม่มากนัก แต่ในปัจจุบันเร่ิมพบอาการโรครากเน่า
ของล าไยในหลายพื้นที่ เน่ืองจากการผลิตล าไยนอกฤดูท าให้รากล าไยอ่อนแอ ง่ายต่อการเข้าท าลายของเชื้อ
สาเหตุซึ่งเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในดิน 

การป้องกันก าจัด 
1. เมื่อพบต้นล าไยอายุไม่เกิน 5 ปี เป็นโรครากเน่า ให้ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชเมทาแลกซิล 

ละลายน้ าหยอดโคนต้นทุกต้น โดยเฉพาะต้นที่ยังไม่ปรากฏอาการให้เห็นทางใบ 
2. ถอนท าลายโคนและรากล าไยที่เป็นโรครากเน่าและขุดดินตากบริเวณหลุมปลูกหลายๆ แดดจึง

ท าการปลูกซ่อม 
3. ระวังอย่าให้น้ าท่วมขังบริเวณโคนต้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
4. ล าไยปลูกใหม่ไม่ควรปลูกลึก ควรพูนดินก่อนปลูก และถ้าให้ดีควรปลูกโดยใช้ต้นตอ 

 
5.1.4  โรคจุดสนิม (red rust, agal spot) 

 สาเหตุคือ สาหร่าย Cephaleuros virescens วงศ์ Chroolepidaceae สาหร่ายสร้างเซลลล์ักษณะเป็น
ขน ตั้งตรง ชูอยู่บนเนื้อเยื่อพืช สร้าง sporangium สีส้ม บนก้านชู สร้าง biflagellate zoospore ที่เคลื่อนที่ได้ 

ในระยะแรกเชื้อสาเหตุเข้าท าลายใบของล าไยเกิดจุดแผลกลมสีเขียวปนเทาขนาด 0.3-1.0 
เซนติเมตรกระจายบนผิวด้านบนใบ ในขณะที่ด้านล่างของใบไม่พบอาการ จุดแผลที่เป็นโรคเมื่อมีอายุมาก
ขึ้นมีลักษณะฟูเป็นขุยสีสนิมเหล็ก มองดูคล้ายก ามะหยี่ด้านล่างของใบเป็นแผลเนื่องจากเนื้อเยื่อถูกท าลาย  
ถ้าอาการของโรครุนแรงท าให้ใบที่เป็นโรคแห้งและร่วง ในบางคร้ังอาจพบอาการจุดสนิมบนกิ่ง  ของล าไย 
ขนาดของแผลไม่แน่นอน มีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกับทีเ่กิดบนใบ ท าให้เปลือกบริเวณที่ถูกท าลายแตกเป็น
ผลให้ต้นทรุดโทรมได้ 

เชื้อสาเหตุแพร่กระจายโดยลมและฝน พบโรคในทุกฤดู แต่พบรุนแรงในช่วงที่มีความชื้นสูง
อากาศค่อนข้างเย็น พบระบาดทั่วไปในสวนล าไยที่มีทรงพุ่มหนาทึบ ไม่ได้รับการดูแล แต่ไม่ท าความ
เสียหาย โรคจุดสนิมไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นล าไย นอกจากจะบดบังการสังเคราะห์แสงของใบ 
ส่วนใหญ่เกิดอาการบนใบแก่ที่ได้รับแสงแดดเนื่องจากสาหร่ายซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพืชจึงต้องการแสงแดด
และความชื้นในการเจริญเติบโต 

การป้องกันก าจัด 
1. พ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ หลังการตัดแต่งหรือเมื่อพบการระบาดมากในช่วงฤดูฝน 
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2. ในกรณีพบที่กิ่งให้ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคทิ้งและทาด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 
 
5.1.5  โรคราด า (sooty mold) 

 สาเหตุคือ เชื้อรา (Meliola euphoriae Earle)  วงศ์ Meliolaceae เชื้อราสร้าง fruiting body เรียกว่า 
perithecium รูปร่างกลม มีสีด า และมี setae ยื่นออกมาบนผิวใบ เชื้อราสร้าง ascus ภายใน perithecium มี 8 
ascospore ใน 1 ascus  และ ascospore มีสีสีน้ าตาลเข้ม รูปร่างทรงกระบอก 

เชื้อสาเหตุขึ้นคลุมบนผิวของใบล าไย ลักษณะเป็นเส้นใยสีด าเกิดกระจัดกระจายบนผิวด้านใต้ใบ
และเจริญเชื่อมกันเป็นแผ่นใหญ่ เชื้อสาเหตุไม่ท าลายพืชโดยตรงแต่จะบดบังการสังเคราะห์แสงของใบ 
คราบสีด าจะพบได้ทั้งบนใบ กิ่ง ช่อดอก และผล ถ้าพบอาการบนช่อดอกท าให้ไม่มีการผสมเกสร ช่อดอกจะ
แห้งและหลุดร่วงไป เมื่อเกิดอาการบนผลท าให้ผลมีสีด าท าให้เสียราคาเมื่อจ าหน่าย โดยทั่วไปเส้นใยของ
เชื้อราสาเหตุเจริญอยู่บนผิวไม่ลุกลามเข้าไปในเซลล์พืช สามารถหลุดออกได้ง่ายเมื่อใช้มือถูโดยเฉพาะเชื้อ
ราด าที่พบบนใบจะหลุดร่อนได้ง่ายกว่าที่พบบนกิ่ง 

การแพร่ระบาดของราด าเน่ืองมาจากแมลงปากดูดที่ท าลายยอดอ่อนและถ่ายมูลหวานออกมา
เคลือบบนส่วนต่างๆ เชื้อราจะอาศัยมูลหวานเหล่านี้เป็นอาหาร สามารถแพร่กระจายต่อไปโดยลมและน้ าฝน  
เป็นโรคที่พบโดยทั่วไปในแหล่งปลูกล าไย   

การป้องกันก าจัด 
 1. ตัดแต่งทรงพุ่ม  และใช้สารฆ่าแมลงพ่น ป้องกันก าจัดแมลงปากดูด ได้แก่ คาร์บาริล 
2. โดยปกติเมื่อเชื้อราอาศัยมูลหวานบนส่วนของพืชหมดไป  เชื้อราจะแห้งหลุดร่วงไปเองไม่

จ าเป็นต้องใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงพ่นด้วย คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์                  
คาร์เบนดาซิม ควบคู่ไปกับสารฆ่าแมลง 
 
5.1.6 โรคใบจุดด า (Black spot) 

    สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum sp. วงศ์  Melanconiaceae  โดยเชื้อราสร้าง conidia ไม่มีสี รูปไข ่
หรือยาวรี หรือรูปโค้งอยู่บน  conidiophore  ใน fruiting body แบบ บนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar 
ในระยะแรกสร้างเส้นใยสีขาวมีผนังกั้น เชื้อราเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีของอาหาร เป็นสีเทาด า และสร้างกลุม่ 
spore เป็นเมือกสีส้ม เชื้อสาเหตุเข้าท าลายใบแก่ของล าไยท าให้เกิดจุดแผลสีน้ าตาลอ่อนลักษณะกลม ต่อมา
แผลเร่ิมเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลด า เมื่อมีความชื้นสูงอาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราขึ้นบนแผล สปอร์ของเชื้อ
สาเหตุแพร่กระจายไปตามลมและน้ าฝน ระบาดในสวนล าไยทั่วไป โดยเฉพาะช่วงที่มีสภาพอากาศชื้น หาก
ระบาดรุนแรงท าให้สูญเสียพื้นที่ใบในการสังเคราะห์แสง 

การป้องกันก าจัด 
 1. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งหลังเก็บเกี่ยว ท าลายใบที่เป็นโรคไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค 
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2. พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น เบนโนมิลคาร์เบนดาซิม แคปแทน แมนโคเซบ คอปเปอร์
ออกซีคลอไรด์ สลับกันทุก 2 สัปดาห์ในช่วงฤดูฝน 

 
5.1.7  ไลเคนส์ 

 สาเหตุคือไลเคนส์ ท าให้เกิดจุดสีขาวนูนเล็กๆกระจายทั่วไปบนใบล าไย โดยปกติจะพบมาก
บริเวณส่วนกลางและด้านล่างของทรงพุ่ม ไลเคนส์สร้าง sexual spores ใน fruiting body  ซึ่งแพร่ระบาดโดย
ลม ฝน แมลง และสัตว์ต่างๆ  

พบในสวนล าไยทั่วไปโดยเฉพาะช่วงที่มีสภาพอากาศชื้น โดยปกติจะไม่ท าความเสียหายกับพืช
โดยตรง แต่ใบที่พบไลเคนส์เป็นจ านวนมากจะมีพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงน้อยลง ไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้สารเคมีป้องกันก าจัด ในสวนที่มีการดูแลรักษาดี มีการตัดแต่งกิ่ง จะพบไลเคนส์น้อยมาก 

  
5.1.8 โรคหงอย 

 อาจเกิดจากหลายสาเหตุได้แก่ สภาพพื้นที่ปลูกไม่เหมาะสม  การขาดธาตุอาหารในดินและเกดิ
จากการเข้าท าลายของหนอนเจาะยอดและไส้เดือนฝอย 

สภาพพื้นที่ปลูกในที่ลุ่มซึ่งชว่งที่มีฝนตกหนักติดต่อกันท าให้มีน้ าท่วมขัง ระบบรากของต้นล าไย
เน่าเสียหาย สภาพพื้นที่ดอนเป็นสวนที่ขาดน้ าในฤดูแล้ง สวนในสภาพนี้หน้าดินแน่นท าให้การเจริญเติบโต 
การแผ่ขยายของรากน้อยหรือชะงักงัน ต้นทรุดโทรม การขาดธาตุอาหารในดินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด
อาการหงอย โดยเฉพาะธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองบางชนิด 

อาการหงอยที่เกิดจากหนอนเจาะยอด ท าให้ขนาดของใบที่แตกใหม่เล็กและข้อสั้นลง นอกจากนั้น
ยังพบไส้เดือนฝอย Hemicriconemoides litchi Tylenchorhynchus sp. และ Rotylenchulus reniformis ในดิน
บริเวณโคนต้นล าไยที่แสดงอาหารหงอย อาการปรากฏให้เห็นทางใบมีขนาดสั้นลง ข้อสั้นลง อาการหงอยที่
เกิดจากหนอนเจาะกิ่ง มีอาการไส้ด าในแทบทุกกิ่ง ใบล าไยเป็นคลื่นซีดเหลือง ส่วนที่เป็นไส้ด าบางครั้งจะ
บวมและแตก ท าให้ล าไยมีการแตกกิ่งใหม่ตามจุดดังกล่าว อาการดังกล่าวปรากฏเป็นคร้ังคราวโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง สวนที่ไม่มีการดูแลรักษาจะปรากฏอาการหงอยอย่างชัดเจน พอฤดูฝนอาการอาจหายไปหรือ
แตกกิ่งมากแต่ไม่สมบูรณ์ในที่สุดทรงพุ่มล าไยจะโปร่ง ต้นล าไยที่เป็นโรคหงอยผลผลิตจะลดลงทั้งด้าน
คุณภาพและปริมาณ ต้นที่เป็นรุนแรงจะไม่ให้ผลผลิต 

การป้องกันก าจัด 
 1. ตัดแต่งกิ่งที่แสดงอาการทรุดโทรม 
2. บ ารุงรักษาต้นล าไยให้สมบูรณ์ด้วยการให้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก ร่วมกับการให้ธาตุอาหาร  
      เสริม และธาตุอาหารรอง 
3. มีการจัดการสวนที่ดีควรมีระบบการให้น้ า 
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4. พ่นสารป้องกันก าจัดไรและแมลงเป็นคร้ังคราว 
5. ล าไยที่เป็นโรคหงอยต้องงดการใช้สารเคมีเพื่อเร่งการออกดอก 
6. กิ่งพันธุ์ที่ใช้ปลูกต้องเป็นกิ่งพันธุ์ที่มาจากต้นที่ไม่แสดงอาการของโรคหงอย 

 
5.2  แมลงและศัตรูล าไย 

 
5.2.1 เพลี ยไก่แจ้ล าไย (psyllid) 

ชื่อวิทยาศาสตร์Cornegenapsylla sinica Yang and Li  วงศ์ Psyllidae  เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก 
ล าตัวสีน้ าตาล มีสีเข้มบริเวณส่วนท้อง ขณะที่เกาะอยู่กับที่ ล าตัวของแมลงจะท ามุมองศากับส่วนของต้น
ล าไย หลังจากผสมพันธุ ์ เพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มหรือเป็นฟองเด่ียว  บริเวณใบอ่อนที่ยังไม่คลี่หรือตาม
ซอกระหว่างก้านใบอ่อนในเนื้อเยื้อของใบพืชหลังจากนั้นไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนมีขนาดเล็กฝังตัวในหลุมใต้
ใบ ตัวอ่อนมีลักษณะล าตัวค่อนข้างกลมแบน สีขาว มีตาสีแดง  คู่เห็นได้ชัดเจน 

เพลี้ยไก่แจ้ล าไยมีการระบาดเข้าท าลายใบอ่อนตลอดปี  โดยเฉพาะล าไยในแหล่งที่มีการแตกยอด
ทั้งปี ถ้าระบาดรุนแรงจะพบใบมีลักษณะบุ๋มเป็นหลุมกระจายอยู่ทั่วไปและตัวอ่อนจะฝังตัวดูดกินน้ าเลี้ยงอยู่
ภายในหลุมนั้น   

การป้องกันก าจัด 
1.โดยวิธีการจัดการเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินธาตุอาหารและน้ าตามความต้องการ เพื่อให้

การแตกยอดอ่อนสม่ าเสมอพร้อมๆ กัน เพื่อความสะดวกในการป้องกันก าจัดได้ง่าย 
2. ควรตัดแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้ต้นล าไยหนาทึบจนเกินไป  เพราะจะเป็นที่หลบซ่อนและพักอาศัยของ

ตัวเต็มวัยเพื่ออยู่ข้ามฤดู 
3. การใช้สารฆ่าแมลงพ่นก่อนล าไยออกดอกในเดือนธันวาคม  โดยสารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผลและ

ปลอดภัยได้แก่ carbaryl (Sevin 85%WP)  อัตรา 45-60 กรัม หรือ lambda cyhalothrin (Karate 2.5% EC) 
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

 
5.2.2 มวนล าไย (longan stink bug) 

ชื่อวิทยาศาสตร์Tessaratoma papillosa Druryวงศ์ Pentatomidae เป็นมวนขนาดใหญ่ มีสี
น้ าตาลอมเหลือง  บริเวณใต้ท้องมีผงสีขาวปกคลุมอยู่  เพศเมียมีขนาดยาว 2.7-3.0 เซนติเมตร ส่วนอกกว้าง 
1.4-1.6  เซนติเมตร เพศผู้ขนาดยาว 2.4-2.5  เซนติเมตร ส่วนอกกว้าง 1.2-1.3  เซนติเมตร  ปีกคู่หน้ามี
ลักษณะแข็งส่วนปลายปีกเปน็แผ่นบางอ่อน  ปีกคู่หลังบางและสั้นกว่าปีกคู่หน้า เวลาเกาะอยู่กับที่ปีกคู่แรก
จะปกคลุมหลังและแบนราบอยู่บนส่วนท้องของล าตัว มีปากชนิดเจาะดูด ยื่นออกไปทางส่วนหน้าของล าตัว 
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เวลาไม่กินอาหารมักจะพับซ่อนไว้ใต้ล าตัว มีหนวดอยู่ใต้ศีรษะ จ านวน 3 ปล้อง หนวดมักจะสั่นอยู่เสมอ ใน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เพศผู้ และเพศเมียจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนต้นใดต้นหนึ่ง  ซึ่งเป็น
ลักษณะของแมลงพวกมวน  เพื่อจับคู่และผสมพันธุ์  พบมวนจับคู่และผสมพันธุ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-
พฤษภาคม หลังจากผสมพันธุ์แล้ว 1-2 วัน จะวางไข่บนใบ ช่อดอก ล าต้น ไม้ค้ าต้น และใบหญ้า 

ไข่มีลักษณะกลมขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร มวนล าไยวางไข่เป็นกลุ่ม  ไข่กลุ่มหนึ่งมี 3-15 ฟอง 
แต่ส่วนมากพบ 14 ฟอง มวนเร่ิมวางไข่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–มิถุนายน พบมากที่สุดในเดือนมีนาคม เพศ
เมียวางไข่ 98-297 ฟอง ระยะไข่ 11-13 วัน ไข่ที่วางใหม่ๆ มีสีเขียวแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีขาวนวล และสี
ชมพูเมื่อไข่ใกล้จะฟัก ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่มีสีแดง  หลังจากนั้น 1.5-2 ชั่วโมง จะเปลี่ยนเป็นสีด า ต่อมา
เปลี่ยนเป็นสีเทา มีแถบสีขาวพาดตามยาวล าตัว 3 แถบ หลังจากลอกคราบครั้งที่ 1 ตัวอ่อนจะมีสีแดงสด  
ลักษณะคล้ายตัวเต็มวัย แตกต่างกันที่สีและขนาด ตัวอ่อนวัยที่ 5 ก่อนลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีเขียว
อ่อน ตัวอ่อนมีการลอกคราบ 5 คร้ัง การเจริญเติบโตของตัวอ่อน แต่ละวัยประมาณ 14 วัน ระยะตัวอ่อน
ทั้งหมด 5-8 สัปดาห์ พบตัวอ่อนในเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม พบมากเดือนมีนาคมและเมษายน เมื่อตัวอ่อน
เหล่านี้เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย  อาศัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอดอ่อนและผลล าไย  เมื่อเก็บเกี่ยวผลล าไย
หมดแล้วประมาณเดือนสิงหาคม ตัวเต็มวัยจะหลบซ่อนตัวอยู่ภายในต้นล าไย  จนถึงระยะที่ล าไยเร่ิมแทงช่อ
ดอกในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ มวนเหล่านี้จะว่องไวเร่ิมจับคู่ผสมพันธุ์ วางไข่เป็นวัฏจักรเช่นนี้ต่อไป 

มวนล าไยเป็นศัตรูที่ส าคัญของล าไยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย  อาศัยดูดกินน้ าเลี้ยงที่ยอดอ่อน ช่อ
ดอกและช่อผล ท าให้ยอดเหี่ยว ผลร่วง  ผลผลิตลดลงและไม่ได้คุณภาพ ที่ข้างล าตัวส่วนปลายสุดของท้องมี
ต่อมสกัดน้ าพิษไว้ต่อสู้ศัตรู  ของเหลวนี้มีกลิ่นเหม็นและเป็นพิษ  มวนจะปล่อยน้ าพิษดังกล่าวออกมาเมื่อ
ได้รับการรบกวน  ถ้าของเหลวถูกผิวหนังจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนทันที  ท าให้บริเวณนั้นมีสีน้ าตาล
ไหม้ บางรายที่แพ้มากผิวหนังจะพองและลอดหลุดไป ของเหลวน้ าท าให้ผิวเปลือกล าไยมีส าด าคล้ าซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญในการส่งออก 

การระบาดพบเป็นประจ าทุกปีในช่วงที่ล าไยออกดอกติดผล  แต่จะพบในปริมาณสูงสุด 2 ระยะ 
คือ ระยะแรกเป็นมวนที่อยู่ข้ามฤดูในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เป็นช่วงที่มวนมารวมกลุ่มจับคู่ผสมพันธุ์
และวางไข่  ระยะหลังเป็นมวนรุ่นใหม่พบปริมาณสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม  จ านวนไข่สูงสุด
เดือนมีนาคม ส่วนตัวอ่อนพบปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม  เมษายนและกรกฎาคม พืชอาหารได้แก่ ล าไย  
ลิ้นจี่  ตะคร้อ ทองกวาว และประค าดีควาย (ส้มป่อยเทศ) 

การป้องกันก าจัด 
1. โดยวิธีจับตัวเต็มวัย ตัวอ่อนและไข่ท าลาย ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มวนเร่ิมจับกลุ่ม

และผสมพันธุ์ ซึ่งเป็นเวลาที่มวนล าไยว่องไวมาก  ให้เขย่ากิ่งในเวลาเช้ามืดมวนจะทิ้งตัวตกลงมา เก็บ
รวบรวมท าลายเสีย ส่วนไข่มวนล าไยมีขนาดใหญ่อยู่เป็นกลุ่มมองเห็นได้ง่าย 
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2. ควรตัดแต่งกิ่ง เพื่อไม่ให้สวนล าไยหนาทึบจนเกินไป เพราะจะเป็นที่หลบซ่อนและพักอาศัย
ของตัวเต็มวัยเพื่ออยู่ข้ามฤดู 

3. การใช้สารฆ่าแมลงพ่นก่อนล าไยออกดอกในเดือนธันวาคม สารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผลและ
ปลอดภัย ได้แก่ carbaryl (Sevin 85%WP) อัตรา 45-60 กรัม หรือ lambda cyhalothrin (Karate 2.5%EC) 
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  การพ่นสารฆ่าแมลงควรหลีกเลี่ยงช่วงที่ดอกล าไยบาน  เพื่อลดอันตรายที่
จะเกิดขึ้นกับผึ้งและควรงดพ่นในช่วงที่มีการปล่อยแตนเบียนไข่หรือเมื่อส ารวจพบว่าไข่มวนล าไยถูกแตน
เบียนท าลายในปริมาณสูง (ไข่มวนล าไยเปลี่ยนเป็นสีด า) 

 
5.2.3 หนอนเจาะขั วผล (fruit  borer) 

ชื่อวิทยาศาสตร์Conopomorpha sinensis   Bradley วงศ์  Gracillaridae ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน
ที่มีขนาดเล็ก สีน้ าตาลปนเทา  เมื่อกางปีกกว้าง 12-15 มิลลิเมตร ล าตัวยาว 6-7  มิลลิเมตร มีลวดลายซิกแซก็  
ปลายปีกมีสีน้ าตาลปนเหลือง  ปีกคู่หลังคล้ายขนนกสีเทาเงินหนวดสีเงิน  มีความยาวกว่าปีกและล าตัว 
วางไข่เป็นฟองเด่ียวบนผล  ลักษณะกลมรีสีเหลือง ระยะไข่ 2.5-3.5 วัน เพศเมียวางไข่ได้ 2-331 ฟอง เมื่อฟัก
จากไข่ใหม่ๆ หนอนมีล าตัวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร  สีขาวนวล  กะโหลกสี    น้ าตาล มี 3 วัย ระยะหนอน
แต่ละวัย 4.3, 5.7 และ 5.3  วัน ตามล าดับ หนอนวัยสุดท้ายจะเจาะออกมาจากผลและเข้าดักแด้ที่ใบ ก่อนเข้า
ดักแด้ หนอนจะชักใยห่อหุ้มตัวเองอยู่ภายใน  ดักแด้กว้าง 1 มิลลิเมตร ยาว 7.1 มิลลิเมตรและระยะดักแด้ 7-8 
วัน 

หนอนเร่ิมเข้าท าลายระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลประมาณ 1 เดือน ขณะผลล าไยมีขนาดเล็ก บริเวณที่
ผีเสื้อวางไข่จะอยู่บริเวณรอบขั้วผลล าไย เมื่อหนอนฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ที่รอยต่อของเนื้อ
ล าไยและขั้วผล  มองดูภายนอกไม่เห็นรอยท าลาย  เมื่อผ่าดูจึงเห็นรอยที่ถูกหนอนท าลาย  ท าให้ผลที่ถูก
ท าลายไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้  ผลที่ถูกท าลายจึงร่วงหล่นหมด    หนอนเจาะขั้วผลระบาดรุนแรงใน
แหล่งที่มีการปลูกล าไยทั่วไป  การระบาดเกิดรุนแรงเป็นบางปี  แต่ในล าไยพบการท าลายผลล าไยเสียหาย
น้อยกว่าในลิ้นจี่ 

การป้องกันก าจัด 
1.รวบรวมผลล าไยและลิ้นจี่ที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้นเน่ืองจากการท าลายของหนอนเจาะขั้วผล

น าไปฝังหรือเผาท าลาย 
2. ควรเก็บดักแด้ของหนอนเจาะขั้วผลบนใบซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนแล้วน าไปท าลาย 
3. หากมีการระบาดของหนอนเจาะขั้วผลรุนแรง  ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง cyfluthrin (Baythroid 

10%EC)  อัตรา 5 มิลลิลิตร  หรือ chlopyrifos-cypermethrin (Nurelle-L505  50/5%EC)  อัตรา 30 มิลลิลิตร 
หรือ carbaryl (Sevin 85%WP)  อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลติร 
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5.2.4 หนอนเจาะกิ่ง (red coffee borer) 

ชื่อวิทยาศาสตร์Zeuzera coffeae   Nietner วงศ์ Cossidae  ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง 
เมื่อกางปีกกว้าง 4.0-4.5 เซนติเมตร ล าตัวยาว 2.3-3.5 เซนติเมตร ปีกมีสีขาวจุดสีด าประปรายอยู่ทั่วไป ล าตัว
มีขนปกคลุม ผีเสื้อที่ออกจากดักแด้พร้อมที่จะผสมพันธุ์ทันที ผีเสื้อเพศเมียจะวางไข่ตามเปลือกไม้ ไข่มี
ลักษณะกลม  สีส้ม  วางเป็นกลุ่มหรือฟองเด่ียวๆ มีขนาด 0.6-1.0  มิลลิเมตร ระยะไข่ 7-10 วัน หนอนเมื่อฟัก
จากไข่จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในกิ่งหรือล าต้น  หนอนกัดกินเนื้อเยื่อภายในเป็นโพรงยาว หนอน
ระยะแรกมีสีน้ าตาลแดง  หนอนโตเต็มที่เปลี่ยนเป็นสีแดงยาวประมาณ 4.5-5.0  เซนติเมตร ระยะหนอน 2.5-
5.0 เดือน  เมื่อใกล้เข้าดักแด้หนอนจะเจาะเป็นวงกลมที่กิ่งแต่ยังไม่ทะลุเปลือกเพื่อใช้เป็นช่องทางออกของ
ตัวเต็มวัยเมื่อดักแด้ใกล้ออกเป็นตัวเต็มวัยดักแด้จะเคลื่อนตัวมาโผล่บริเวณที่หนอนได้เจาะรอยเอาไว้  คราบ
ของดักแด้จะคาอยู่ที่รอยเจาะนี้ ดักแด้มีสีน้ าตาลแดงยาว 3.0-3.5  เซนติเมตร  กว้าง 0.6-0.8 เซนติเมตรและ
ระยะดักแด้ 2-3  สัปดาห์ 

หนอนจะเข้าไปท าลายในกิ่งและล าต้น  ท าให้กิ่งและล าต้นแห้ง หรือหักล้มเมื่อลมพัด  ถ้าเป็นต้น
ใหญ่หนอนมักเข้าเจาะกินตามกิ่งที่อ่อน หรือกิ่งเล็กๆ แต่ถ้าเป็นล าไย หรือลิ้นจี่ต้นเล็ก  หนอนอาจเจาะที่ล า
ต้นท าให้ล าต้นแห้งตายหรือหักล้ม แมลงชนิดนี้มีพืชอาหารหลายชนิด ได้แก่ ชา กาแฟ โกโก้ ลิ้นจี่ ล าไย  
น้อยหน่า  มะยม ฝร่ัง ส้ม ทับทิม องุ่น แอปเปิ้ล  แพร์  พลับ และเชอร่ี เป็นต้น  ท าให้พบการระบาดของ
แมลงศัตรูชนิดนี้ตลอดปีตามแหล่งปลูกล าไย ลิ้นจี่ และไมผ้ลอ่ืนๆ  พบระบาดทั่วไปตามแหล่งปลูกล าไย แต่
อาจพบระบาดรุนแรงในบางท้องที่เป็นคร้ังคราว 

การป้องกันก าจัด 
1. ตัดแต่งกิ่งล าไยที่ถูกหนอนเจาะกิ่งท าลายแล้วน าไปเผาไฟเพื่อก าจัดหนอนและดักแด้ที่อยู่ในกิง่

นั้น 
2. ถ้าตรวจพบรูหรือรอยท าลายบนกิ่งใหญ่ๆ หรือล าต้น ให้ใช้สารฆ่าแมลง เช่น chlorpyrifos 

(Lorsban 40%EC) อัตรา 1-2 มิลลิลิตรต่อรู ฉีดเข้าในรู แล้วอุดด้วยดินเหนียว 
 

5.2.5 หนอนคืบกินใบ (leaf eating hoper) 
ชื่อวิทยาศาสตร์Oxyodes scrobiculata   Fabricius  วงศ์ Noctuidae    ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสี

น้ าตาลอ่อน  เมื่อกางปีกกว้างประมาณ 5-6  เซนติเมตร ปีกคู่หน้าเป็นสีน้ าตาลเข้ม  ปีกคู่หลังสีน้ าตาลอ่อน 
ขอบปีกด้านบนมีแถบสีด า  ล าตัวมีขนสีเหลืองปกคลุม ไข่เป็นฟองเด่ียว  ลักษณะกลม  ระยะไข่ 3-5 วัน  
หนอนเมื่อฟักจากไข่ใหม่ๆมีสีเขียวอ่อนและมีแถบสีอยู่ทางด้านข้างของล าตัว  ต่อมาสีเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล
เขียวหรือสีเหลืองปนน้ าตาล หนอนเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว  เมื่อได้รับการกระทบกระเทือนจะทิ้งตัวลงสู่พื้นดิน



 10 

หนอนโตเต็มที่ยาว 3-4 เซนติเมตร  ระยะหนอน 14-17 วัน เมื่อใกล้เข้าดักแด้  หนอนจะชักใยน าใบมาห่อหุ้ม
ล าตัว  แล้วเข้าดักแด้อยู่ภายใน ระยะดักแด้ 10-12 วัน 

เน่ืองจากเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนจึงมักหลบซ่อนตัวในเวลากลางวัน การเข้าท าลายจะเกิดในเวลา
กลางคืน โดยหนอนกัดกินใบอ่อนหรือใบเพสลาด  ถ้ามีการระบาดรุนแรงจะท าให้เหลือเฉพาะก้านใบ พืช
อาหารได้แก่ เงาะ  ล าไย  และลิ้นจี่ จึงพบการระบาดเป็นประจ าทุกปี ในช่วงพืชแตกใบอ่อน  แมลงศัตรูชนิด
นี้พบระบาดรุนแรงขณะล าไยและลิ้นจี่อยู่ในระยะแตกใบอ่อนและใบเพสลาด  การท าลายเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และพบระบาดเป็นบริเวณกว้างในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 

การป้องกันก าจัด 
1. ถ้ามีการระบาดมาก ใช้วิธีการเขย่ากิ่งให้ตัวหนอนร่วงลงสู่พื้นดิน แล้วรวบรวมเก็บท าลาย 
2. เก็บรวบรวมดักแด้ตามใบล าไยและลิ้นจี่ท าลาย 
3. ถ้าระบาดรุนแรง  พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis  อัตรา 120 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 

ลิตร หรือสารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85%WP) อัตรา 45 กรัม หรือ lambda-cyhalothrin (Karate 2.5%EC)  
อัตรา 12  มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

 
5.2.6 หนอนชอนใบ (leaf miner)  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Conopomorpha litchiella Bradley  วงศ์ Gracillariidae ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อ
กลางคืนขนาดเล็ก เมื่อกางปีกมีขนาด 4-6  มิลลิเมตร  ล าตัวยาว 3-4  มิลลิเมตร ปีกคู่หน้ามีสีน้ าตาลปนเทา 
และมีลวดลายซิกแซ็ก  ปีกคู่หลังมีลักษณะเป็นพู่คล้ายขนนกมีหนวดยาวกว่าล าตัว ไข่ลักษณะกลมรี  มีสี
เหลืองอ่อน  ผิวขรุขระ  ขนาดยาวประมาณ 0.5  มิลลิเมตร  กว้าง 0.1-0.2 มิลลิเมตร  อยู่บนยอดอ่อน  หรือ
ก้านใบอ่อนของล าไยและลิ้นจี่ ระยะไข่ 3.5 วัน    เมื่อฟักจากไข่ใหม่ๆ หนอนมีสีเหลืองครีม หัวกะโหลกสี
น้ าตาลอ่อน ล าตัวยาวประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร  หนอนจะเจาะเข้าท าลายส่วนของยอดอ่อนทันที บริเวณ
รูเจาะมีมูลหนอนที่ถ่ายออกมาเป็นขุย ท าให้ยอดแห้งตาย  นอกจากนั้นอาจจะเข้าไชชอนที่ก้านหรือใบอ่อน 
ใบที่ถูกท าลายพบรอยแห้งเป็นทางยาวตามเส้นกลางใบอย่างชัดเจน พบท าลายในลิ้นจี่มากกว่าล าไยหนอน
โตเต็มที่ขนาด 6-10 มิลลิเมตร ระยะหนอน 10-14 วัน  หนอนจะออกมาเข้าดักแด้ตามใบแก่โดยสร้างเป็นรัง
ไหม และเข้าดักแด้อยู่ภายใน เช่นเดียวกับหนอนเจาะขั้วผล  ดักแด้มีขนาดยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร เมื่อเข้า
ดักแด้มีขนาดยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร เมื่อเข้าดักแด้ใหม่ๆ ล าตัวสีเขียว หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล  
หนวดมีขนาดยาวแยกจากส่วนของล าตัวเห็นชัดเจน ระยะดักแด้ 7-10 วัน 

ในระยะที่ต้นล าไยแตกใบอ่อนจะมีหนอนชอนใบท าลายอยู่เสมอ  ใบที่ถูกท าลายมีอาการคล้ายโรค
ใบไหม้ สีน้ าตาลแดง  โดยที่หนอนเร่ิมเจาะที่ฐานเส้นกลางใบแล้วเคลื่อนไปทางปลายใบ ก่อนถึงปลายใบ
หนอนจะชอนไชเข้าไปในส่วนเน้ือของใบ  รอยที่หนอนเจาะเข้าไปจะพบมูลหนอนอยู่ด้วย เมื่อหนอนโต
เต็มที่แล้วจะออกมาเข้าดักแด้ข้างนอกตามใบโดยชักใยห่อหุ้มตัวเองอยู่ภายใน  ถ้ามีการระบาดรุนแรงใบ
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อ่อนที่แตกใหม่จะถูกหนอนท าลายหมด พืชอาหารคือ ลิ้นจี่และล าไย พบระบาดตลอดปี โดยเฉพาะการ
ระบาดรุนแรงในช่วงล าไยและลิ้นจี่แตกใบอ่อน  พบการระบาดในลิ้นจี่มากกว่าล าไย 

การป้องกันก าจัด 
1. เก็บดักแด้ของหนอนชอนใบที่เจาะออกมาเข้าดักแด้ตามใบแก่หรือใบเพสลาด  ลักษณะรังดักแด้

คล้ายรังดักแด้ของหนอนเจาะขั้วผล  แล้วน าไปท าลาย 
2. ถ้ามีการระบาดรุนแรงขณะล าไยแตกใบอ่อน ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น imidacloprid 

(Confidor 10%SL) อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  
 

5.2.7 เพลี ยหอยเกราะอ่อน (soft scale) 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Drepanococcus chiton  (Green)  วงศ์  Coccidae    จะพบทั้งสองเพศแตส่่วนใหญ่

เป็นเพศเมีย ลักษณะของเพศเมียมีรูปร่างเป็นรูปไข่สีชมพูอมส้ม ขนาดล าตัวยาว 2.5-3.0 มิลลิเมตร ด้านหลัง
โค้งนูนคล้ายหลังเต่า ผนังล าตัวมีไขคลุมเป็นแผ่นบางสีขาว ผิวไม่เรียบ ลักษณะเป็นร่องคล้ายกระดองเต่า ตัว
เต็มวัยมีไข่เต็มท้อง เพศเมียแต่ละตัวผลิตไข่ได้ 600-2,000 ฟอง ไข่มีสีแดงส้ม รูปร่างยาวรี อยู่ในตัวแม่นาน 
23 วันจึงฟักเป็นตัวอ่อน  ระยะตัวอ่อนมี 3 วัย ใช้เวลาประมาณ 40-54 วันจึงเป็นตัวเต็มวัย เพศผู้มีลักษณะ
ต่างจากเพศเมียคือ มีตัวสีชมพูเข้ม ยาว 1-2 มิลลิเมตร มีปีกบางใส 1 คู่  ระยะการเจริญเติบโตจากไข่ถึงตัวเต็ม
วัยของเพศผู้ 36 วัน 

เพลี้ยหอยเกราะอ่อนเข้าท าลายตามส่วนต่างๆของล าไยได้แก่ ยอดอ่อน ใบแก่ ช่อดอกและผล ท า
ความเสียหายด้วยการดูดน้ าเลี้ยง ท าให้บริเวณที่ถูกท าลายเห่ียวแห้งและตายในที่สุด  ท าให้ผลมีต าหนิและ
ร่วง  มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและถ่ายมลูหวาน (honey dew) ท าให้เกิดราด าปกคลุมใบ พืชอาหารได้แก่ ล าไย  
ลิ้นจี่และเงาะ พบระบาดเกือบทั้งปีและพบมากในภาคเหนือตอนบนช่วงเดือนมีนาคม 

การป้องกันก าจัด 
1. เมื่อพบการระบาดมาก  ตัดแต่งส่วนที่ถูกท าลายน าไปเผา 
2. การป้องกันก าจัดที่เหมาะสม ควรด าเนินการในระยะตัวอ่อน โดยใช้สาร petroleum spray oil 

อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หลังจากนั้นพ่นป้องกันโดยใช้สารฆ่าแมลง chlorpyrifos (Lorsban 40%EC) 
หรือ malathion (Malathion 83%EC) อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ถ้าพบแมลงศัตรูธรรมชาติ พวกด้วง
เต่าในวงศ์ Coccinellidae ซึ่งกินเพลี้ยหอยในพื้นที่มีการระบาดมาก ควรพ่นสารฆ่าแมลงอย่างระมัดระวัง 
 
5.2.8 หนอนเจาะผล (fruit borer) 

ชื่อวิทยาศาสตร์Deudorix epijarbas  Moore วงศ์ Lycaenidae ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อเพศเมียสี
น้ าตาลเขม้  ขนาดล าตัวยาว 1.4 เซนติเมตร เมื่อกางปีกกว้าง 4 เซนติเมตร เพศผู้มีปีกสีน้ าตาลปนแดง  ขอบ
และปลายปีกมีแถบสีน้ าตาลเข้ม หนอนมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกสีน้ าตาลอ่อน ขาสั้น  หัวสีน้ าตาลอ่อน 
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ล าตัวสีน้ าตาลปนม่วง ผนังล าตัวด้านบนผิวเรียบมีขนบริเวณใต้รูหายใจตลอดล าตัว เมื่อเจริญเต็มที่เข้าดักแด้
ภายในผล  

หนอนเข้าท าลายผลอ่อนและผลแก่ของล าไยโดยเจาะเข้าไปกินเนื้อในผลรวมทั้งเมล็ด เหลือแต่
เปลือกแล้วเข้าดักแด้ภายในผล สังเกตพบรูขนาดใหญ่ค่อนข้างกลมอยู่บนผล พืชอาหารคือ ล าไย  ลิ้นจี่และ
เงาะ พบระบาดในแหล่งที่มีการปลูกพืชอาหารในบางพื้นที่ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ จันทบุรี และตราด  ช่วง
ที่พบการระบาดคือเดือนเมษายนและมิถุนายนถึงสิงหาคม 

การป้องกันก าจัด 
เป็นแมลงที่ระบาดเป็นคร้ังคราว การระบาดไม่รุนแรง  ควรเก็บผลที่ถูกหนอนเข้าท าลายไปก าจัด

โดยการเผา 
 

5.2.9 เพลี ยหอยข้าวตอก (wax scale) 
ชื่อวทิยาศาสตร์Ceroplastes pseudoceriferus  (Green)  วงศ์ Coccidae  ตัวเต็มวัยมีขนาด 5 

มิลลิเมตร มีขี้ผึ้งสีขาวเป็นชั้นหนาปกคลุมตัว รูปร่างคล้ายข้าวตอก  เพศเมียสามารถวางไข่ได้ 1,200-2,000 
ฟอง เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีสีคล้ายสนิม  คลานออกจากท้องของตัวแม่ มีขายาว  ล าตัวแบน เดิน
เคลื่อนย้ายไปหาอาหาร ตัวอ่อนชุดแรกฟักประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมและชุดที่สองฟักประมาณ
เดือนกันยายน-ตุลาคม เมื่อตัวอ่อนพบแหล่งอาหารจะเกาะนิ่งดูดกินอาหารและสร้างไขขึ้นปกคลุมล าตัวหนา
ขึ้นเร่ือยๆ จนเจริญถึงวัย 3 มีลักษณะคล้ายหัวเข็มหมุด (cameo stage) ในแต่ละปีจะมี 2 รุ่น 

เพลี้ยหอยข้าวตอกเร่ิมมีบทบาทส าคัญโดยเกิดการระบาดรุนแรงในสวนล าไยที่ผลิตล าไยนอกฤดู  
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของล าไย เช่น กิ่ง ก้าน ช่อดอก และช่อผล  การเข้า
ท าลายท าให้ต้นล าไยทรุดโทรม ถ้ารุนแรงมาก กิ่งหรือช่อที่ถูกท าลายจะแห้งตายได้ กรณีที่ระบาดในระยะ
ติดผลจะมีปัญหาการปนเปื้อนติดไปกับผลผลิตได้  พืชอาหารได้แก่ ล าไย และลิ้นจี่ การระบาดของเพลี้ย
หอยชนิดนี้นอกจากจะเคลื่อนย้ายในระยะตัวอ่อนแล้ว  ยังสามารถแพร่กระจายโดยอาศัยลม  เน่ืองจากตัว
อ่อนที่ฟักใหม่ มีขายาว และตัวแบนจึงปลิวไปตามลมได้ง่าย 

การป้องกันก าจัด 
1.ในช่วงที่เพลี้ยหอยข้าวตอกเป็นตัวเต็มวัยมีไขหนาปกคลุม  โดยเฉพาะช่วงที่มีไข่เต็มท้อง และ

หยุดกินอาหาร การใช้สารฆ่าแมลงไม่สามารถก าจัดเพลี้ยหอยในระยะนี้ได้ ควรใช้วิธีตัดกิ่งที่มีการท าลายเผา 
2. การใช้สารฆ่าแมลงควรใช้กับระยะตัวอ่อน โดยเฉพาะขณะฟักใหม่ๆ สารฆ่าแมลงที่ใช้ คือ 

carbosulfan (Posse 20%EC) อัตรา 80 มิลลิลิตร  หรือ carbaryl (Sevin 35%SC)  อัตรา 60 มิลลิลิตร หรือ 
chlorpyrifos (Lorsban 40%EC)  อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

 
5.2.10 หนอนม้วนใบ (leaf rolling) 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ Archips micaceana  (Walker)  วงศ์  Tortricidae ผีเสื้อหนอนม้วนใบเป็นผีเสื้อ
กลางคืนขนาดกลาง มีปีกสีน้ าตาล ล าตัวยาวประมาณ 1.0-1.2 เซนติเมตร  ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 10 วัน 
หนอนเมื่อโตเต็มที่มีขนาดตัวยาวประมาณ 2 เซนติเมตร  หัวสีด า ตัวอ้วนสีเขียวอ่อน  เมื่อถูกรบกวนจะทิ้งตัว
ลงพื้น  ระยะหนอนประมาณ 14 วัน ก่อนเข้าดักแด้  หนอนจะถักใยดึงใบหรือช่อดอกมาติดกันเป็นรังห่อหุ้ม  
ดักแด้มีสีน้ าตาลขนาดยาว 1 เซนติเมตร ระยะดักแด้ 5-7 วัน 

เข้าท าลายโดยการชักใยดึงใบอ่อนหรือช่อดอกเข้าหากันหรือดึงหลายๆ ใบมารวมกันและกัดกินอยู่
ภายใน เมื่อกินหมดจะไปชักใยดึงใบอื่นๆต่อไปจนกระทั่งเข้าดักแด้ หนอนม้วนใบชนิดนี้มีพืชอาหารหลาย
ชนิด เช่น ลิ้นจี่ ล าไย  ส้ม มะม่วง พุทรา องุ่น ชา กาแฟ โกโก้ พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ พบระบาดทั่วไป
ในแหล่งที่มีการปลูกพืชอาหารของแมลงชนิดนี้ทั่วประเทศไทย 

การป้องกันก าจัด 
1. แตนเบียน Apanteles sp. เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของหนอนม้วนใบและพบเสมอ 
2. ถ้าพบการท าลายของหนอนม้วนใบมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย  Bacillus 

thuringiensis  ชนิดผงอัตรา 60-80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 

5.2.11 เพลี ยไฟพริก (chilli thrips) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scirtothrips  dorsalis  Hood   วงศ์  Thripidae ไข่มีลักษณะขาวใส  รูปร่าง

คล้ายเมล็ดถั่ว วางไข่ฟองเดี่ยวๆ  สอดไว้ใต้เนื้อเยื่อของพืช  เมื่อไข่ใกล้ฟักออกเป็นตัวจะสังเกตพบจุดสีแดง 
2 จุด จากนั้นตัวอ่อนจะดันฟัวผ่านช่องเปิดของไข่ออกมาโดยพบร่องรอยบนใบพืชบริเวณที่ไข่ฟักออก
มาแล้วมีลักษณะเป็นรูเล็กๆ เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมีสีน้ าตาล ระยะไข่ 1-2 วัน 

ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ มีสีขาวใส  ตารวมสีแดง หนวดมีจ านวน 8 ปล้อง ตัวอ่อนใหม่ๆ มี
สีขาวใส  ตามรวมสีแดง  หนวดมีจ านวน 8 ปล้อง ตัวเล็กเรียว ปลายท้องค่อนข้างแหลม  ต่อมาสีของตัวอ่อน
วัยนี้จะเข้มกลายเป็นสีเหลืองอ่อน  มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา  ระยะตัวอ่อนวัยนี้ 1-2 วัน ตัวอ่อนระยะที่
สองมขีนาดของล าตัวใหญ่ขึ้น  มีสีเหลืองเข้มขึ้นด้วย ระยะนี้เพลี้ยไฟมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วมาก  และเมื่อ
ใกล้เข้าสู่ระยะก่อนเข้าดักแด้ ล าตัวจะใหญ่มากขึ้น ปลายท้องกลมมน  สีของล าตัวมีสีเหลืองจัดจนถึงสีส้ม
อ่อน  ระยะตัวอ่อนวัยที่สอง 3-5 วัน ตัวอ่อนระยะที่สาม(ระยะก่อนเข้าดักแด้) มีสีเข้มมากขึ้น แต่การ
เคลื่อนไหวจะช้าลงมาก ขนาดของปล้องหนวดยาวขึ้นและชี้ตรง ไปข้างหน้า แผ่นปีก (wing pad) บริเวณอก
ปล้องที่ 2 และ 3 เร่ิมเจริญเติบโต  ในระยะนี้เพลี้ยไฟไม่กินอาหาร ไม่เคลื่อนไหว และจะอยู่ในลักษณะนี้
ประมาณ 24 ชั่วโมง   

ดักแดม้ีลักษณะเด่นชัดคือ หนวดจะวกกลับชี้ไปทางด้านหลังเหนือส่วนหัว ตารวมมีขนาดใหญ่สี
แดง  ตาเดี่ยวสีขาวใสจ านวน 3 ตา แผ่นปีทั้ง 2 คู่เจริญมากขึ้น มีขนาดยาวเกือบถึงปลายส่วนท้องขนาดตัว
ของเพลี้ยไฟใหญ่มากขึ้น 
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ตัวเต็มวยัมีสีของล าตัวจะเข้มขึ้น มีสีเหลืองอ่อนจนถึงเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนๆ  มีขนาดล าตัวยาว 
0.7-0.9  มิลลิเมตร  หนวดมีจ านวน 8 ปล้องขนาดไล่เลี่ยกัน แต่หนวดปล้องที่ 7 และ 8 จะเรียวเล็ก มองดู
คล้ายจะเป็นปล้องเดียวกันบริเวณหนวดปล้องที่ 3 และ 4 ปรากฏอวัยวะรับความรู้สึก (sense cone) มีลักษณะ
เป็นรูปส้อม  หนวดมีสีเหลืองบริเวณส่วนโคน  แต่มีสีเข้มขึ้นจนเป็นสีน้ าตาลบริเวณส่วนปลายหนวด  ตา
รวมมีขนาดใหญ่สีแดงตาเดี่ยว 3 ตาสีแดงเช่นกัน อกสีเดียวกับล าตัว ปีกสีเหลืองใส มีขน (fringe) ยาวสีเทา
รอบปีก  ปีกยาวคลุมส่วนท้องซึ่งมีจ านวน 10 ปล้อง ลักษณะเด่นชัดของเพลี้ยไฟชนิดนี้คือ บริเวณส่วนกลาง
ของด้านหลัง (dorsum)  และด้านล่าง (venter) ของปล้องท้องปล้องที่ 2-7 มีแถบสีด า ในเพลี้ยไฟเพศเมียจะ
มองเห็นอวัยวะวางไข่มีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยที่บริเวณท้องปล้องที่ 8-10  เพลี้ยไฟในระยะนี้มีการ
เคลื่อนไหวรวดเร็วและว่องไวมาก  

 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงตามส่วนต่างๆ ของล าไยได้แก่ ยอดอ่อน ช่อดอกและผล
อ่อน ถ้าระบาดรุนแรงใบจะแสดงอาการไหม้  ดอกและผลร่วง ระบาดรุนแรงในช่วงแล้ง พืชอาหารได้แก่ 
มะม่วง  มะม่วงหิมพานต์  ส้มโอ  ทุเรียน แตงโม  เงาะมังคุด  ล าไย ลิ้นจี่ องุ่น เนคทารีน  สตรอเบอร่ี ชมพู่   
มะขามเทศ  ลองกอง  มะปราง  พริก  หน่อไม้ฝรั่ง  มะเขือเปราะ  สะเดา  ถั่วฝักยาว ผกัชี กระถิน  หอมแดง  
บวบ  แมงลัก  ผักกระเฉด  ถั่วลิสง  อ้อย ชา หม่อน มันฝร่ัง  กุหลาบ  มะลิ  ดาวเรือง บัว  กล้วยไม้  พญายอ  
สาบเสือ พบระบาดทั่วไปในแหล่งที่มีการปลูกพืชอาหารโดยเฉพาะในช่วงพืชแตกใบอ่อน  ออกดอกหรือติด
ผลอ่อน  การระบาดรุนแรงช่วงแล้ง 

การป้องกันก าจัด 
1. พ่นสารฆ่าแมลง  fipronil (Ascend 5%SC)  อัตรา 10 มิลลิลิตร  หรือ imidacloprid (Confidor 

10%SL)  อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ carbosulfan (Posse 20%EC) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่น
สลับกัน 
 
5.2.12 ไรก ามะหยี่ล าไย (longan erineum mite) 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Aceria longana  Boczek and Knihinicki   วงศ์ Eriophyidae  ตัวเต็มวัยเพศเมีย
รูปร่างลักษณะเป็นปล้องคล้ายหนอน ล าตัวยาวตรงสีครีม ความยาวของล าตัว เฉลี่ย 196 ไมครอน  กว้าง
เฉลี่ย 38 ไมครอน  แผ่นปิดล าตัวด้านสันหลัง (dorsal shield) ไม่มีลักษณะเป็น lobe ยื่นยาวออกไปคลุม
ส่วนปาก (gnathosoma) ร้ิวรอยบนแผ่นปิดหลังประกอบไปด้วยรอยเส้นสั้นๆ หลายเส้นอยู่ที่บริเวณ
ด้านข้างของแผ่นปิดหลัง  ขน (dorsal setae) บนแผ่นปิดหลัง ตั้งอยู่ที่ฐานและชี้ไปทางด้านหน้าของ shield 
โดยที่ปลายสอบเข้าหากันเล็กน้อย เล็บ (feather claw) ที่ปลายขาแตกแขนงออกจากแกนกลาง จ านวน 5 
แขนง ปุ่มนูน (microtubercle) บนปล้องต่างๆของล าตัวมีลักษณะเป็นรูปไข่  แผ่นปิดอวัยวะเพศเมีย 
(coverflap) มีลายเป็นเส้นนูน (rib) ตามแนวต้ัง จ านวน 10 เส้น 
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การเจริญเติบโต แบ่งได้เป็น 4 ระยะคือ ระยะไข่เฉลี่ย 2.9 วัน ตัวอ่อนระยะที่ 1 ใช้เวลาในการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย 0.9 วัน ตัวอ่อนระยะที่ 2 เฉลี่ย 0.8 วัน โดยมีระยะพักตัวก่อนลอกคราบครั้งที่ 1 เฉลี่ย 0.7 
วันและระยะพักตัวก่อนลอกคราบครั้งที่ 2 เฉลี่ย 0.9 วัน ระยะก่อนวางไข่ 2.4 วัน เพศเมียวางไข่ได้เฉลี่ย 2.7 
ฟอง  อัตราการฟักของไข่ประมาณ 68  เปอร์เซ็นต์  รวมระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตจากไข่จนเป็นตัว
เต็มวัยเฉลี่ย 6.1 วัน ระยะตัวเต็มวัยมีอายุอยู่ได้นาน 5.1 วัน 

เข้าท าลายช่อใบอ่อนของล าไยท าให้ใบอ่อนมีขนาดเล็ก  ขอบใบบิดมัวนงอ  บางคร้ังมีลักษณะบิด
เป็นเกลียว  เมื่อน าใบที่มีลักษณะดังกล่าวตรวจดูใต้กล้องที่มีก าลังขยายตั้งแต่ 40 เท่าขึ้นไปจะพบเส้นขน
ละเอียด  สีเขียว หรือน้ าตาลอ่อนขึ้นปกคลุมที่ผิวใบ  หรือยอดอ่อนทั้งบนใบ  และ  ใต้ใบ บริเวณซอกขน
ละเอียดเหล่านี้  จะพบไรตัวเล็กๆ คล้ายหนอนล าตัวขาวนวลซุกซ่อน  อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ช่อใบที่ถูก
ท าลายนี้ ต่อมค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและแห้งคาช่อ  บางส่วนที่ยังไม่ถูกไรท าลายก็ยังสามารถแทงช่อใบ
ขึ้นมาใหม่ แต่ก็มีอาการหงิกเช่นเดิม  ช่อใบที่ถูกไรท าลายนี้ จะมีก้านช่อแตกเป็นพุ่มเป็นกระจุกมีข้อปล้อง
สั้นคล้ายพุ่มไม้กวาด  ถ้าไรเข้าท าลายในระยะที่ล าไยแตกชอ่ดอก  ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ จะท าให้ช่อดอก
ของล าไยมีลักษณะแตกพุ่มคล้ายไม้กวาดช่อดอกสั้นที่ดอกจะมีขนละเอียดสีน้ าตาลขึ้นปกคลุมเช่นเดียวกับที่
พบบนใบอ่อน ช่อดอก หลังจากที่ถูกไรเข้าท าลายดอกจะแห้งร่วง  เหลือแต่ก้านช่อเป็นพุ่มสีน้ าตาลแห้ง ไม่
ติดผลหรือติดผลน้อย 

ไรก ามะหยี่ล าไยระบาดในพื้นที่ปลูกล าไยของจังหวัดเชียงใหม่  เชียงรายและล าพูน  โดยจะ
ระบาดรุ่นแรงมากในบางปี  ส าหรับพื้นที่ปลูกล าไยในส่วนอ่ืนของประเทศเช่น อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมาและอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี พบการท าลายของไรก ามะหยี่ล าไยบ้าง แต่ไม่มีการ
ระบาดรุนแรง  ประชากรของไรก ามะหยี่ล าไยมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม-เมษายน  ซึ่งเป็นช่วงที่ล าไย
แทงช่อดอกและพบระบาดมากในช่วงล าไยแตกใบอ่อนประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคมและมกราคม-
กุมภาพันธ์ 

การป้องกันก าจัด 
 1. ใช้กิ่งตอนจากต้นที่ไม่มีอาการพุ่มแจ้มาปลูก 
2. จากการส ารวจพบว่า ไรก ามะหยี่ล าไยระบาดมากในพันธุ์เบี้ยวเขียว โดยเฉพาะต้นล าไยที่มีอายุ

มาก  ส่วนพันธุ์ดอและพันธุ์อื่นๆ พบน้อยกว่า  ดังนั้นจึงควรปลูกล าไยพันธุ์ต้านทานในแหล่งที่มีการระบาด
ของไรชนิดนี้ 

3. ให้ตัดแต่งกิ่งและยอดที่ถูกท าลาย แล้วน าไปเผาท าลาย จะช่วยลดการระบาดได้ 
4. ถ้ามีการระบาดมากและไม่สามารถตัดแต่งกิ่งที่ถูกท าลายลงได้หมด ให้ใช้สารฆ่าไรพ่นหลังการ

เก็บเกี่ยว และตัดแต่งทรงพุ่ม  โดยใช้สารฆ่าไร propargite (Omite 30%WP) อัตรา 30 กรัม หรือก ามะถันผง  
(ไมโครไทออล สเปเซียล 80%WP)  อัตรา 200 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  พ่นซ้ าเมื่อล าไยแทงยอดใหม่ไม่ควรพ่น
สารฆ่าไร  เมื่อมีแดดจัด  เพราะอาจท าให้ใบอ่อนไหม้ได้ 
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ในธรรมชาติพบไรตัวห้ า 2 ชนิด ปะปนอยู่ในประชากรของไรก ามะหยี่ล าไยคือ Amblyseius 
paraaerialis Muma และ  Phytoseius hawaiiensisi  Prasad  ในวงศ์  Phytiseiidae  
 
5.3 วัชพืชในสวนล าไย 
 
5.3.1 หญ้าคา (lalang or cogongrass) 

ชื่อวิทยาศาสตร์Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. วงศ์ Poaceae เป็นวัชพืชอายุหลายปี  แพร่
ระบาดด้วยไหลใต้ดินและเมล็ด  ล าต้นตั้งตรง สูง 15-20  เซนติเมตร ไหลใต้ดินมีใบเกล็ดหุ้ม ใบเรียบรูป
ขนาน ปลายใบแหลมอาจยาวถึง 1.5 เมตร กว้าง 4-18  มิลลิเมตร มีขนที่บริเวณโคนต้นและขอบกาบใบ  ช่อ
ดอกแบบแขนงดอกย่อยอัดกันแน่น ยาว 3-20  เซนติเมตร กว้าง 0.5-2.5 เซนติเมตร สีขาวหรือครีม ดอกย่อย
ยาว 3-6 มิลลิเมตร  ล้อมรอบด้วยขนอ่อนนุ่มยาว 10 มิลลิเมตร ผลิตเมล็ดได้มากถึง 3,000  เมล็ดต่อต้น 
ขยายพันธุ์รวดเร็วด้วยไหลใต้ดิน เป็นแหล่งอาศัยของแมลง เช่น ตั๊กแตนและโรคพืช โรคสนิมเหล็ก 
(Puccinia refipes)  พบทั้งในพืชไร่ พืชสวนและพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินแห้งและดิน
ชื้น 

การป้องกันก าจัด 
1. ตัดปีละ 2-3 คร้ังก่อนวัชพืชออกดอก 
2. ใช้วัสดุคลุม เช่น เศษซากวัชพืช 
3.ใช้สารไกลโฟเสต กลูโฟสิเนต-แอมโมเนียมและพาราควอต  อัตรา 240,  120 และ 160 กรัมสาร

ออกฤทธิ์ต่อไร่  ตามล าดับ  เพื่อก าจัดวัชพืชที่เพิ่งงอกหรือหลังจากวัชพืชงอกแล้ว ในระยะก าลังเจริญเติบโต  
ระวังอย่าให้ละอองสารถูกต้นล าไย 

 
5.3.2 หญ้าตีนนก  หญ้าปล้องข้าวนก (tropical ctabgrass or summer grass) 

ชื่อวิทยาศาสตร์Digitaria  adscendens  (H.B.K.) Henr. วงศ์ Poaceae  เป็นวัชพืชอายุปีเดียว  ล าต้น
แบนเรียบ ส่วนโคนต้นมักทอดนอนแล้วตั้งตรง  สูงประมาณ 60 เซนติเมตร  รากออกตามข้อ ใบจัดเรียงแบบ
สลับ แผ่นใบบางค่อนข้างขาว ขอบใบเป็นคลื่น ใบขนานแคบยาว 5-10  เซนติเมตร  ช่อดอกคล้ายนิ้วมือ  
ออกเป็นกระจุกจากแกนเดียวกัน มี 5-8 ช่อดอกย่อย ยาว 8-10  เซนติเมตร  ผลิตเมล็ดได้ประมาณ 1,700 
เมล็ดต่อต้น ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ชอบสภาพที่ดอน  แพร่ระบาดในแหล่งปลูกพืชที่สูงและพืชไร่ 

การป้องกันก าจัด 
1. ถอนหรือดายในรัศมีทรงพุ่มล าไย 
2. การตัดด้วยเคร่ืองตัดวัชพืชระหว่างแถวหรือระหว่างต้นล าไย 



 17 

3.ใช้สารก าจัดวัชพืชเช่น ฟลอูะซิฟอป-พ-ีบิวทิลหรือฮาโลฟอบเมทิล อัตรา 80 กรัมสารออกฤทธิ์
ต่อไร่  พ่นหลังวัชพืชงอก 

 
 
 
5.3.3 หญ้าเห็บ  หญ้านมหนอน (sour  grass, buffalo grass, caraboa grass, hilograss) 

ชื่อวิทยาศาสตร์Paspalum  conjugatum  Berg.    วงศ์ Poaceae เป็นวัชพืชอายุข้ามปี ล าต้นเป็นไหล 
(runner) เลื้อยราบไปกับพื้น ลักษณะแบน มีขนที่ข้อและข้อที่ติดกับดินผอมบาง  แผ่นใบบางแบน รูปร่าง
คล้ายหอก ยาว 5-15 เซนติเมตร  กว้าง 5-15 มิลลิเมตร ช่อดอกแตกออกเป็น 2-3 แฉกบางๆ ยาว 10-15  
เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ดอกสีเหลืองเรียงตัวเป็น 2 แถว ดอกย่อยรูปกลมรีแบน เรียงซ้อนกัน
ตามแนวแกนแบน ดอกบานภายใน 4-5 สัปดาห์หลังงอกจากเมล็ด ผลิตเมล็ดได้ประมาณ 1,500 เมล็ดต่อต้น 
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและไหล  เจริญเติบโตในแหล่งปลูกพืชที่สูงและพืชสวน ชอบสภาพแวดล้อมทั้งแห้ง
และชื้น 

การป้องกันก าจัด 
 1. ตัด ปีละ 2-3 คร้ัง 
2.ใช้สารก าจัดวัชพืชเช่น สารไกลโฟเสต  กลูโฟสิเนต-แอมโมเนียมหรือพาราคอต   อัตรา 240, 

120 และ 80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ตามล าดับ ระวังอย่าให้ละอองสารถูกต้นล าไย  
 

3.3.4 หญ้าปล้องหิน (Indian paspalum) 
ชื่อวิทยาศาสตร์Paspalum  scrobiculatum   Linn. วงศ์ Poaceae เป็นวัชพืชอายุปีเดียว ล าต้นตั้งตรง 

สูง 0.5-1.0 เมตร ผิวเรียบผอมบาง แผ่นใบแบนตรง ยาว 15-50 เซนติเมตร กว้าง 5-15 มิลลิเมตร ผิวเรียบหรือ
มีขน ขอบใบไม่เรียบ กาบใบสีเขียวเข้ม ยาว 10-12 เซนติเมตร ช่อดอกยาว 2-6 เซนติเมตร กว้าง 2-3
มิลลิเมตร  ดอกย่อยมีรูปร่างรีเกือบกลม  เรียงตัวกันแบบสลับอยู่ทางด้านล่าง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เมล็ดที่เพิ่ง
สุกแก่มักมีการพักตัว โดยทั่วไปออกดอกหลังจากงอกจากเมล็ดประมาณ 80 วัน พบได้ทั่วไปในแปลงปลูก
พืชยืนต้น ชอบสภาพดินชื้นแฉะ  โดยเฉพาะตามแนวริมทางคมนาคม 

การป้องกันก าจัด 
 1. ตัดปีละ 2-3 คร้ัง 
2.ใช้สารก าจัดวัชพืช  โดยพ่นสารไกลโฟเสต  กลูโฟสิเนต-แอมโมเนียมหรือพาราคอต   อัตรา 

240, 120 และ 80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่  ตามล าดับ ระวังอย่าให้ละอองสารถูกต้นล าไย  
 

5.3.5 ไมยราบเลื อย  ไมยราบหนาม  ไมยราบขาว (giant sensitive plant) 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimosa invisa   Mart. วงศ์ Mimosaceae เป็นวัชพืชอายุปีเดียวหรือข้ามปี ล าต้น
ตั้งตรงและเลื้อย สูง 1-2 เมตร มีหนามรูปร่างโค้งกลับแหลมคมมากมายและมีขน ใบเป็นใบประกอบสอง
แถว  ไวต่อการสัมผัส ช่อดอก กลม สีชมพู มีหนามบนฝัก มีเมล็ด 4-5 เมล็ดต่อฝัก  ออกดอกหลังจากงอกจาก
เมล็ดประมาณ 150 วัน เมล็ดสีน้ าตาลหรือน้ าตาลอ่อน  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ชอบสภาพดินชื้น แพร่กระจาย
ในแหล่งปลูก 

การป้องกันก าจัด 
 1. ตัดก่อนที่แห้วหมูจะออกดอก 
2.ใช้สารควบคุมหลังวัชพืชเร่ิมงอก เช่นสารไกลโฟเสต  กลูโฟสิเนต-แอมโมเนียมหรือพาราคอต   

อัตรา 240, 120 และ 80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ตามล าดับ  ระวังอย่าให้ละอองสารถูกต้นล าไย  
 

5.3.6 ผักปลาบ (common spiderwort) 
มีชื่อวิทยาศาสตร์  Commelina diffusa Burm. f. วงศ์ Commelinaceae  เป็นวัชพืชอายุข้ามปี ล าต้น 

อวบน้ า เลื้อยแตกกิ่งก้านและงอกรากจากข้อ ยาว 0.5-1.0 เมตร ใบรูปหอก  กาบใบมีขน  ขอบใบและแผ่นใบ
บิด  ช่อดอกค่อยๆบานจากข้างล่างขึ้นมา ดอกแบ่งครึ่งได้สองส่วนเหมือนกัน มีก้านสั้น กลีบดอกสีน้ าเงิน 
ขยายพันธุ์ได้ทั้งจากเมล็ดและล าต้น ชอบสภาพดินชื้นในที่รกร้างว่างเปล่า ตามแนวคันคลองและในแปลงผัก 

การป้องกันก าจัด 
1. ใช้สารก าจัดวัชพืชพ่นกลูโฟสิเนต-แอมโมเนียม อัตรา 20 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ หลังผักปลาบ

งอก ระวังอย่าให้ละอองสารถูกต้นล าไย 
 

5.3.7 หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง  หญ้าข้าวนา (shama millet,  awnless barnyard grass, junglerice, 
birdrices, swamp grass) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinochloa colonum (L.) Link.   วงศ์ Poaceae เป็นวัชพืชอายุปีเดียว  ขึ้นเป็นกอ
ล าต้นตรงเรียว  ขอบใบขนาน  ปลายใบแหลม ยาว 10-15 เซนติเมตร ช่อดอกแบบช่อแขนงสั้นๆ มี 3-10  
แขนง  ยาว 5-15 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี  ออกดอก 45 วันหลังงอกจากเมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ผลิต
เมล็ดได้ 3,000-6,000 เมล็ดต่อต้น ต้องการแสงสว่างในการงอก เป็นวัชพืชที่แก่งแย่งธาตุอาหารและน้ ากับ
พืชปลูก     แพร่ระบาดทั่วประเทศไทย  ชอบสภาพทั้งชื้นและแห้งในพืชไร่และนาหว่านข้าวแห้ง 

การป้องกันก าจัด 
 1. ตัดก่อนวัชพืชออกดอก 
2. ใช้สารก าจัดวัชพืช  เช่น อะลาคลอร์ อัตรา 360  กรมัสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ก่อนวัชพืชงอกหรือ 
พ่นพาราควอต  อัตรา 80 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ หลังวัชพืชงอก 


