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คํ านํ า

ล้ินจี่เปนไมผลกึ่งเมืองรอนอีกชนิดหน่ึง ที่นิยมปลูกเปนเวลาชานานเปนพืชเศรษฐกิจที่สํ าคัญ
ของภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนปจจุบันมีผูนิยมปลูกล้ินจี่กันอยางแพรหลายเน่ืองจากผล
ผลิตจํ าหนายไดราคาดี ดูแลรักษางาย โรคแมลงรบกวนนอย เปนที่นิยมของผูบริโภคทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศ แหลงผลิตล้ินจ่ีท่ีสํ าคัญ ไดแกจังหวัดเชียงราย เชียงใหม พะเยา สมุทรสงคราม

เอกสารเผยแพรเรื่องนี ้นอกจากจะรวบรวมรายละเอียดที่จ ําเปนในการปลูกล้ินจ่ี สภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม พันธุ การขยายพันธุ วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การหอ การเก็บเกี่ยว การบรรจุ
หีบหอและภาชนะที่ใชบรรจุ ฯลฯ ซึ่งเอกสารในเร่ืองน้ีจะทํ าใหเกษตรกรและผูอานสามารถนํ าไปใช
เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจผลิตพันธุไมผลชนิดน้ีตอไป รวมทั้งใชพัฒนาการปลูกล้ินจี่ใหไดผล
ที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

                              กรมสงเสริมการเกษตร
                                                                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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…ล้ินจ่ี…
ล้ินจี่เปนไมผลกึ่งเมืองรอนอีกชนิดหน่ึง ที่นิยมปลูกเปนเวลาชานานเปนพืชเศรษฐกิจที่สํ าคัญ

ของภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนปจจุบันมีผูนิยม
ปลูกลิ้นจี่กันอยางแพรหลายเนื่องจากผลผลิตจ ําหนายไดราคาดี ดูแลรักษางาย โรคแมลงรบกวนนอย 
เปนที่นิยมของผูบริโภคทั้งชาวไทยและตางประเทศ แหลงผลิตล้ินจี่ท่ีสํ าคัญ ไดแกจังหวัดเชียงราย 
เชยีงใหม พะเยา สมุทรสงคราม

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม

ดิน
ดินที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโตและใหผลผลิต  ของล้ินจ่ีควรเปนดินท่ีมีหนาดินลึก มีอินทรีย

วัตถุมาก  ไดแก ดินรวน ดินรวนปนทราย มีฤทธ์ิเปนกรดออนๆ ถึงเปนกลาง คือ มีคาความเปนกรด
เปนดาง ระหวาง 5-6 และตองมีการระบายน้ํ าดีและควรมีระดับความสูงจากระดับน้ํ าทะเล
มากกวา 400 เมตร   โดยเฉพาะพันธุฮงฮวย โอวเฮียะ  กิมเจ็ง  และ  พันธุจักรพรรดิ์

อากาศ
อากาศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและออกดอกติดผลของล้ินจี่ควรมีอากาศเย็นในฤดูหนาว

และไมมีอากาศรอนจัดคืออุณหภูมิต่ํ ากวา 40 องศาเซลเซียส และในชวงกอนดอกตองการอุณหภูมิต่ํ า
กวา 15 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง หรือต่ํ ากวา 10 องศาเซลเซียส ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง 
เม่ือติดผลแลวอุณหภูมิจะสูงข้ึนก็ไมเปนไร แตถาสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส จะท ําใหผลแหงและแตกได

ความช้ืนในอากาศ
ความชื้นสัมพันธที่เหมาะสมที่สุดสํ าหรับล้ินจ่ี มี 2 ระยะ คือความช้ืนในระยะกอนออกดอก  

ควรต่ํ ากวา 80 เปอรเซ็นต และความช้ืนในระยะติดผลจะอยูในชวง 80-100 เปอรเซ็นต

ความชื้นในดิน
ล้ินจี่เปนพืชที่ชอบน้ํ าแตไมชอบน้ํ าขังแฉะ ในเขตอาศัยน้ํ าฝนปริมาณน้ํ าฝนที่เหมาะสม

อยูระหวาง 1,000-1,500 มิลลิเมตร ตอป
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พันธุ
พันธุที่นิยมปลูก สํ าหรับทางภาคเหนือ ไดแก พันธุฮงฮวย  พันธุโอวเฮียะ  พันธุกิมเจ็ง  

 และพันธุจักรพรรดิ์  สวนทางภาคกลาง ไดแก พันธุคอม

พันธุฮงฮวย
ลักษณะประจํ าพันธุ
       ตนที่ทรงพุมใหญ ลํ าตน สีน้ํ าตาลอมเทา ชวงขอบนก่ิงหาง

ใบหนา สีเขียว  ขอบใบบิดเปนคล่ืนปลายใบไมคอยแหลมใบมี 3-4 คู
 ยอดสีเหลืองออนปนเขียว   ใหผลดกติดผลดีสม่ํ าเสมอ    ลักษณะผล
 ทรงยาวรีคลายรูปไข     เปลือกบาง  ผิวสีแดงปนชมพ ู  เน้ือสีขาวขุน
รสหวานอมเปร้ียวเล็กนอยเมล็ดโต    เปลือกบางทํ าใหชอกชํ้ างายและ
ข้ัวผลมักหลุดรวงงาย
                                                                                                     พันธุฮงฮวย

   พันธุฮงฮวยแบงออกไดหลายสายพันธุ เชน ฮงฮวยไหลกวาง  ฮงฮวยฝาง
     ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

พันธุโอวเฮียะ
ลักษณะประจํ าพันธุ
  ตนมีทรงพุมเล็ก งามก่ิงเปนมุมแคบ ใบเล็กยาวสีเขียวเขม

ยอดออนสีแดง  ใบมี  2-3  คู  โคนใบและปลายใบเรียวแหลมเปน
พันธุ หนักออกดอกติดผลไมคอยสม่ํ าเสมอชอผลมีขนาดเล็กผลทรง   
คลายรูปหัวใจปอมมีไหลสูงท้ังสองดาน   ผิวผลมีสีแดงเลือดนกคอนขาง
คล้ํ า  หนามที่ผิวเรียบหาง   เปลือกหนาเน้ือหนามีสีขาวขุน เน้ือนุมฉ่ํ า
น้ํ า มีกล่ินหอม เมล็ดเล็กลีบผลแกชากวาพันธุฮงฮวยประมาณ 2 
สัปดาห

          พันธุโอวเฮียะ
     พันธุนี้ชอบอากาศเย็นกวาพันธุฮงฮวย
     ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

พันธุกิมเจ็ง
ลักษณะประจํ าพันธุ
    ตนที่ทรงพุมเล็ก โตชา ใบเล็กรูปไขมีขนาดส้ันและแคบใบมี 1-3 คู ยอดแดง ยอดออนสีมวง

แดง ผลทรงกลม เปลือกมีหนามใหญหาง ผิวสีแดงอมชมพู รองหนามมีสีออน เน้ือหนาสีขาวขุน  
รสหวาน
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    พันธุนี้แบงไดเปน กิมเจ็งหนามแหลม  และกิมเจ็งหนามราบการออกดอกติดผลคอนขางยาก 
และตองการอากาศเย็นจัด

     ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เดือนพฤษภาคม –มิถุนายน

พันธุกิมเจ็ง

พันธุจักรพรรด์ิ
ลักษณะประจํ าพันธุ
      ตนมีทรงพุมใหญ   ใบมีขนาดใหญ  โคนใบกวาง

คอยๆ เรียวไปดานปลายใบ  มีสีเขียวเขมเปนมัน  ผลทรงหัว
ใจกลม  ขนาดใหญเปลือกหนามีสีแดงเขม   ผิวหยาบหนาม
เรียบ มีขนาดใหญหาง เน้ือหนา  มีสีขาวขุน ฉ่ํ าน้ํ า รสหวาน
เมล็ดมีขนาดโต สีน้ํ าตาลเขม

     พันธุน้ีตองการอากาศเย็นจัด
     ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

พันธุคอม
ลักษณะประจํ าพันธุ
     ลํ าตนและก่ิงเรียบ   ลํ าตนสีน้ํ าตาลออน  ก่ิงแข็ง

แรง ทรงพุมคอนขางกลมใบแคบเรียว กลางใบพอง ปลายใบ
เรียวแหลม ใบมี 2-4 คู สีใบดานบนเขียวเปนมัน   ขอบใบ
เปนคล่ืนเล็กนอย  ผลมีขนาดใหญกลมสีแดงเขม   เปลือก
กรอบบาง หนามหางส้ันแหลม เน้ือหนา หวาน มีกล่ินพิเศษ
เน้ือแหง สีขาวขุน

     พันธุน้ีออกดอกติดผลงาย ไมตองการอากาศเย็นจัด
    ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เดือนเมษายน

พันธุจักรพรรด์ิ

พันธุคอม
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การขยายพันธุ
การขยายพันธุล้ินจ่ี ทํ าไดหลายวิธ ี ไดแก การตอน การทาบกิ่ง การเสียบยอด แตวิธีที่นิยม

ขยายพันธุล้ินจ่ี  คือ การตอน

การตอนก่ิง
การตอนกิ่งสวนใหญจะทํ าใหฤดูฝน เพราะเปนระยะที่ตนไมกํ าลังเจริญเติบโต ฝนตกบอย  

ไมตองเสียเวลาในการรดน้ํ าใหกับก่ิงตอน  ข้ันตอนการปฏิบัติดังน้ี
1. เลือกกิ่งล้ินจี่ที่จะขยายพันธุ  ควรเปนกิ่งที่ไมแกหรือออนเกินไป กลาวคือใบเปล่ียน

จากใบออนเปนใบแกแลว ก่ิงสีน้ํ าตาลลอมเขียวและผิวเปลือกเรียบไมขรุขระ
2.   ควัน่ก่ิง ขนาด 1 –1.5 น้ิว แลวลอกเปลือกออก
3. ขุดเยื่อเจริญออก โดยใชสันมีดลากจากบนลงลาง ระวังอยาใหกระทบกระเทือนรอยแผล

ดานบนซ่ึงจะเปนบริเวณท่ีรากจะออก
4.  นํ าตุมตอนท่ีไดจากการนํ าขุยมะพราวท่ีตีเอาเสนใยออกแลวไปแชน้ํ าบีบใหหมาดๆ แลวอัด

ลงในถุงพลาสติกขนาดเล็กประมาณ 4X6 น้ิว ผูกปากถุงใหแนน ผาตุมตอนตามยาวแลวหุมไปบนรอย
แผลมัดดวยเชือกท้ังบนและลางรอยแผล

5.   เม่ือเกิดรากพอเหมาะ ประมาณ 30-45 วัน จึงตัดออกจากตนและนํ ามาชํ าในถุงพลาสติก
หรือกระถางประมาณ 1 เดือน จึงนํ าลงปลูกในแปลง

การตอนก่ิง
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การปลูก
การเตรียมพ้ืนท่ี

    พ้ืนท่ีลุม
พื้นที่ซึ่งเปนที่ลุมจ ําเปนตองยกรอง ควรยกแปลงใหมีความกวางของแปลงอยางนอย 6 เมตร 

รองลึก 1 เมตร กวาง 2 เมตร เพ่ือระบายน้ํ าใหฤดูฝนและกักน้ํ าใหฤดูแลง

                                   การปลูกล้ินจ่ีในพ้ืนท่ีดอน
    พ้ืนท่ีดอน

-  พื้นที่ดอน ควรจะปรับพื้นที่ใหเรียบเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน
-  ถาพ้ืนท่ีมีความลาดชันมาก ควรจัดท ําแนวชัน้บันได หรือปรับระดับบริเวณหลุมปลูก

ระยะปลูก
ลิ้นจี่ใชระยะปลูกระหวาง 8X8 เมตร ถึง 10X10 เมตร ในพ้ืนท่ียกรองขนาดของรองจะบังคับ

ระยะไว 8 เมตร สวนในพื้นที่ดอนระยะปลูกข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน ดินเลวปลูกถ่ี
ดินดีปลูกหาง

วิธีการปลูก
การเตรียมหลุมปลูก

ในพื้นที่ลุมควรชุดหลุมในแนวตรงบนแปลงขนาด กวาง ยาว ลึก ประมาณ 50-80 เซนติเมตร 
ผสมดินปลูกดวยปุยอินทรีย อัตรา สวน 3:1 โดยปริมาตร คลุกใหเขากันแลวกลบลงหลุมโดยใหดิน
บริเวณปากหลุมสูงกวาดินเดิมประมาณ 15 เซนติเมตร สวนพ้ืนท่ีดอนขุดหลุมในแนวตรง กวาง ยาว
และลึกประมาณ 50-80 เซนติเมตร และเตรียมหลุมเชนเดียวกันกับการเตรียมหลุมในท่ีลุม

การเตรียมก่ิงพันธุ
ควรจะเตรียมกิ่งตอนไวลวงหนาใหอยูในสภาพที่แข็งแรงต้ังตัวไดแลว โดยเล้ียงไวในเรือน

เพาะช ํากอนนํ าลงปลูก
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การเตรียมไมหลักพยุงและรมเงา
    ไมหลักพยุง ใชไมไผรวกหรือไมท่ีแข็งแรงขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1.5 เซนติเมตร 

และยาวไมนอยกวา 150 เซนติเมตร
 รมเงา ใชเพิงหรือกิ่งไมที่ใบไมรวง เชน ทางมะพราวบังแดดดานทิศตะวันออกและ

ทิศตะวันตก

วิธีการปลูก
นํ ากิ่งพันธุท่ีเตรียมไวลงปลูกกลางหลุม หากภาชนะที่ใชเพาะสลายตัวยาก เชน ถุงพลาสติก

หรือกระถาง ตองนํ ากิ่งพันธุออกจากภาชนะกอนปลูก การปลูกควรใหระดับดินบนภาชนะเพาะชํ า
อยูเทากับระดับดินในแปลง กลบดินโดยรอบ กดใหแนน หลังจากนั้นใหไมหลักที่เตรียมไวปกใกลๆ 
กับกิ่งพันธุและผูกเชือกพยุงตัวไวเพื่อใหตนตั้งตรงบังดวยรมเงา รดน้ํ า

การปฏิบัติดูแลรักษาหลังปลูก

การใหน้ํ า
ชวงเวลาหลังจากปลูกจะตรงกับฤดูฝน ถาฝนตกหนักควรท ําทางระบายน้ํ า และตรวจดูบริเวณ

หลุมปลูก ถาดินยุบตัวเปนแองมีน้ํ าขังตองพูนดินเพ่ิม แตถาหากฝนท้ิงชวงควรรดน้ํ าใหดินมีความช้ืน
อยูเสมอ

การปลูกพืชเสริมรายได
ในระหวางท่ีล้ินจ่ียังเล็ก ควรปลูกพืชแซมเพื่อเสริมรายได เชน พืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ 

โดยเลือกปลูกใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและตรงกับความตองการของตลาด

การปลูกซอม
เม่ือตรวจพบวาตนล้ินจ่ีตายหลังจากปลูกใหรีบปลูกซอม

การปองกันกํ าจัดโรคและแมลง
ในชวงทีแ่ตกใบออน ควรตรวจสอบ และฉีดสารเคมีปองกันกํ าจัดโรคและแมลงที่ท ําลายใบออน

การควบคุมวัชพืช
ควบคุมวัชพืชโดยใชวิธีขุด ถาก ถอน หรือ ตัด พยายามหลีกเล่ียงการใชสารเคมีกํ าจัดวัชพืช

เพราะตนลิ้นจี่ยังเล็กอยู ละอองสารเคมีอาจจะไปท ําลายตนล้ินจ่ีได นอกจากนั้นแลวการปลูกพืชแซม
ในพ้ืนท่ีวางในขณะท่ีตนล้ินจ่ียังเล็ก จะเปนวิธีที่ชวยลดปญหาวัชพืชได
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การตัดแตงก่ิง
ควรเล้ียงใหมีลํ าตนกลางเพียงตนเดียวและไวก่ิงแรกสูงจากพ้ืนดินประมาณ 40-80 เซนติเมตร 

และตัดแตงกิ่งแหง ก่ิงเปนโรค ก่ิงน้ํ าคาง ก่ิงแขนงเล็กๆ ดานในทรงพุม ก่ิงไขว ตลอดจนก่ิงท่ีทํ ามุม
แคบออกและควรทารอยแผลที่ตัดดวยปูนแดงกินกับหมาก

การปลูกไมบังลม
ในแหลงที่มีลมแรงควรเตรียมการปลูกไมบังลมไวกอนโดยพิจารณาถึง
1.  ทิศทางลม
2.   ชนิดไมบังลมที่จะปลูกควรโตเร็ว ก่ิงกานนอย ทรงสูง ทนทานตอสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ

ตานทานลมไดดี เชน ไมไผรวก
3.   ปลูกใหหางจากแถวลิ้นจี ่อยางนอย 6 เมตร
4. การปลูกไมบังลม ปลูก 2 แถวสลับฟนปลา และควรปลูกไมบังลมกอนปลูกล้ินจ่ี 1 ป 

เปนอยางนอย ไมบังลมจะมีกี่แนวข้ึนอยูกับระยะความยาวของสวนกับความสูงของไมบังลมกอนล้ินจี่ 
 1 ป เปนอยางนอย ไมบังลมจะมีก่ีแนวข้ึนอยูกับระยะความยาวของสวนกับความสูงของไมบังลมโดย
อาศัยปลูกทุกแนวที่ 10 เทา ของความสูงไมบังลมเม่ือโตเต็มท่ี

การปฏิบัติดูแลรักษา
การใหน้ํ า

!  ล้ินจ่ีอายุ 1-3 ป ในฤดูแลงใหน้ํ าสม่ํ าเสมออยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง
!   ล้ินจ่ีตนท่ีใหผลผลิตแลวในฤดูแลงตองใหน้ํ าสม่ํ าเสมออยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง แตในชวง

เดือนพฤศจิกายน กอนออกดอกควรงดการใหน้ํ า หากมีฝนตกตองทํ าทางระบายน้ํ าออกจากแปลง
ทํ าบริเวณโคนตนใหโปรงเพราะตองการความช้ืนนอยในระยะกอนการออกดอก หลังจากสังเกตเห็นเร่ิม
แทงชอดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต ของทรงตน ควรเร่ิมใหน้ํ าปริมาณท่ีนอยและใหบริเวณรอบนอก
ของรงพุมตอจากนั้นคอยๆ เพ่ิมปริมาณน้ํ าและใหน้ํ าในทรงพุมมากข้ึน โดยให 2 คร้ังตอสัปดาห และ
ควรงดใหน้ํ ากอนการเก็บเก่ียวผลผลิต 7-10 วัน

! ปริมาณน้ํ าทีใ่หแตละคร้ังข้ึนอยูกับชนิดของเน้ือดินขนาดของทรงพุมและวิธีการใหน้ํ า

วิธีการใหน้ํ า
วิธีการใหน้ํ า แบงเปน 4 แบบใหญๆ ดังน้ี
1. การใหน้ํ าทางใตผิวดิน
เปนการใหน้ํ าโดยยกระดับนํ้ าใตดินใหสูงข้ึนจนถึงระดับท่ีรากสามารถดูดไปใชได เชน การยก

รองปลูก
2. การใหน้ํ าทางผิวดิน
- การปลอยใหน้ํ าขังหรือปลอยใหไหลไปตามผิวดิน การใหน้ํ าแบบน้ีจะตองปรับพื้นที่

ใหเรียบและมีความลาดเทเล็กนอย (ประมาณ 2%)
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-  การใชสายยาง โดยสูบนํ ้าจากแหลงน้ํ าและลากสายยางรดตามตน
3. การใหน้ํ าแบบฉีดฝอย
เปนการใหน้ํ าโดยผานทางทอดวยแรงดันและใหน้ํ าพนเปนฝอยทางหัวฉีดบริเวณทรงพุม วิธีนี้จะ

ประหยัดนํ ้ากวาการใหน้ํ าแบบที่ 2 ทํ าไดรวดเร็วสม่ํ าเสมอและใชแรงงานนอย แตการลงทุนคร้ังแรก
คอนขางสูง

4. การใหน้ํ าแบบหยด
เปนการใหน้ํ าเฉพาะบริเวณรากโดยใหน้ํ าไหลเปนหยดน้ํ าสายน้ํ าหรือเม็ดน้ํ าเล็กๆ ผานหัว

ปลอยน้ํ า โดยใหมีความช้ืนในระดับท่ีรากสามารถดูดไปใชได การใหน้ํ าวิธีนี้จะประหยัดนํ ้ามากเพราะ  
มีการสูญเสียน้ํ านอยมาก สามารถควบคุมปริมาณน้ํ าได ใชแรงงานนอยและลดปญหาเร่ืองวัชพืชดวย

การใหปุย
1. การใหปุยล้ินจ่ีท่ียังไมใหผลผลิต (อายุ 1-3 ป)
- อายุปแรกใหปุ ยสูตรเสมอ เชน 15-15-15 ตนละประมาณคร่ึงกิโลกรัม/ตน/ป 

แบงให 2-3 คร้ัง คร้ังแรกชวงตนฤดูฝน คร้ังท่ี 2 หลังจากคร้ังแรก 2-3 เดือน และครั้งที ่3 ชวงปลาย
ฤดูฝน

- ปที ่ 2-3 ใสปุยอินทรียปละ 2 คร้ัง อัตรา  10-20 กิโลกรัม ตอตนและปุยเคมีสูตร  
15-15-15 ปละ 2 คร้ัง อัตรา 300-400 กรัมตอตนตอคร้ัง โดยคร้ังแรกใหในชวงตนฝน  
และคร้ังที่ 2 หลังจากใสคร้ังแรกประมาณ 2-3 เดือน หรือเม่ือล้ินจ่ีแตกใบออนแลว

2. การใหปุยล้ินจ่ีท่ีใหผลผลิตแลว (อายุมากกวา 4 ป)
แบงใส 3 ระยะ อัตรา 2-5 กิโลกรัมตอคร้ัง ข้ึนอยูกับสภาพและอายุของตนล้ินจ่ี
ระยะที ่ 1 หลังการเก็บเก่ียวผลแลวตองตัดแตงก่ิงและใหปุยในเดือนมิถุนายน เพื่อบ ํารุงตนให

เจริญเติบโตสมบูรณ โดยใสปุยอินทรีย อัตรา 10-20 กิโลกรัมตอตน และปุยเคมีสูตรเสมอเชน  
15-15-15

ระยะที ่ 2 การใหปุยในระยะน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเตรียมตนล้ินจ่ีใหพรอมท่ีจะออกดอก
ในฤดูกาล ประมาณเดือนตุลาคมควรใหปุย สูตร 8-24-24, 12-24-12

ระยะที ่3  การใหปุยในระยะติดผล ใหปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-3 กิโลกรัมตอตน  เพื่อ
ใหผลผลิตมีคุณภาพดีโดยแบงใส 3 คร้ัง คือ

- ติดผลโตขนาด  5 มิลลิเมตร
- ขนาดผลโตปานกลาง
- ขนาดผลโตเต็มท่ี

3. วิธีการใสปุยเคมี
-  ควรแบงปุยท่ีจะใสตอตนเปน 4 สวน ใสบริเวณชายทรงพุมประมาณ 3 สวน และที่เหลือ

ประมาณ 1 สวน หวานในบริเวณทรงพุม
-   หลังการใสปุยตองพรวนดินรวบชายทรงพุมและรดน้ํ าใหชุม
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4. การใหปุยทางใบ
การใหปุยทางใบเปนการเสริมใหตนล้ินจี่ไดรับปุยโดยตรงและตนล้ินจี่สามารถนํ าไปใชไดทันที 

ซ่ึงควรใชในกรณีตอไปน้ี
-  เม่ือตนล้ินจ่ีแตกใบออนชาหรือไมสม่ํ าเสมอ ควรใชปุยไทโอยูเรียอัตรา 100-150 กรัมตอ

น้ํ า 20 ลิตร พนใหทั่วทรงพุม 1-2 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน จะชวยใหการแตกใบออนเร็วข้ึนและพรอม
กัน

-   ถาใบมีความสมบูรณต่ํ าคือใบไมมีสีเขียวเข็มเปนมัน  ควรพนปุยทางใบสูตร   30-20-10
หรือ 20-20-20 อัตรา 20-30 ซีซ ีตอน้ํ า 20 ลิตร จะชวยเพิ่มความสมบูรณแกใบ
ใหมากข้ึน

- ระยะใบแกกอนออกดอกเพ่ือชวยใหใบแกเร็วข้ึน และชวยปองกันการแตกใบออนเม่ือมีฝนตก 
ควรพนปุ ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 100-150 กรัม ตอน้ํ า 20 ลิตร  2 คร้ัง 
หางกัน 7-10 วัน

- ช  วง ล้ินจี่ ใกล ออกดอก  ควรพ นปุ  ยทางใบเพื่ อ เพิ่ มความสมบูรณ และกระตุ น
ตาดอก เชน ปุยสูตร 10-52-17 หรือ 10-45-10 อัตรา 20-30 ซีซ ีตอน้ํ า 20 ลิตร และหลังจาก
แทงชอดอกแลวควรฉีดพนอีกครั้งเพื่อบ ํารุงชอดอกและชวยใหติดผลดีข้ึน

- ช  ว ง ล้ินจี่ ติ ดผลขนาดโตปานกลาง  อาจให ปุ  ยทางใบเพื่ อช  วย เร  งการเจ ริญ
และเพ่ิมคุณภาพของผล โดยใชปุยสูตร 10-20-30 อัตรา 20-30 ซีซ ีตอน้ํ า 30 ลิตร

การพรวนดิน
ทํ าหลังจากใสปุยทุกครั้ง พรวนบริเวณรอบทรงพุม และรดน้ํ าใหชุม
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การตัดแตงก่ิง
   เม่ือตนล้ินจี่อาย ุ 1-2 ป สรางทรงตนใหมีลํ าตนเดียวและตนมีความสูงประมาณ 1 เมตร  

ตาขางจะเจริญเปนกิ่งจํ านวนมากเลือกก่ิงใหเหลือก่ิงท่ีตองการ 3-4 กิ่ง โดยเลือกก่ิงท่ีมีมุมกวางสูง
จากระดับดินประมาณ 50 เซนติเมตร ไว

    ตนลิ้นจี่ที่ใหผลผลิตแลว   การตัดแตงกิ่งชวยให
                        ทรงพุมโปรงดูแลรักษาสะดวก ปองกันการโคนลม

   และชวยใหผลดกสมํ ่าเสมอทกุป ซ่ึงสามารถแบงได
   เปน 2 ประเภท  คือ

1. การตัดแตงก่ิงประจํ าปตองทํ าทุกปหลังเก็บ
ผลแลวโดยใหตัดกิ่งที่ฉีกหักกอน ถากิ่งโดคาดวาไม
ออกดอกอีกแลวก็ใหตัดชิดโคนกิ่งเลย สวนกิ่งที่
ตองการใหแตกยอดใหมใหตัดเหลือไวใหยาว ตอไปให
ตัดกิ่งที่ไมแข็งแรง ก่ิงท่ีอยูในทรงพุมไมเจริญออกมา

นอกทรงพุมกิ่งที่เปนโรค แมลงทํ าลาย กิ่งแหงและกิ่งกระโดงโดยตัดใหชิดโคนกิ่งกระโดดโดยตัดใหชิด
โคนกิ่งแลวทาแผลดวย สีน้ํ ามัน กิ่งแหงและกิ่งกระโดงโดยตัดใหชิดโคนกิ่งแลวทาแผลดวย สีน้ํ ามัน หรือ
ปูนขาวหรือยากันเช้ือรา

2. การตัดสมบูรณ ใหตัดไดเต็มท่ี แตถาตนโทรมากใหตัดออกเพียงเล็กนอย
    2.1   ถาตนสมบูรณ ใหตัดไดเต็มท่ี แตถาตนโทรมมากใหตัดออกเพียงเล็กนอย
    2.2 ตัดแตงดวยความระมัดระวังอยาใหก่ิงช้ํ า หรือกระทบกระเทือน ก่ิงใหญควรใชมีดตัด

กอนแลวใชเล่ือยตามอีกคร้ัง

เครื่องมือที่ใชในการตัดแตงกิ่ง
1. กรรไกรขนาดเล็กและใหญ
2. เล่ือยตัดแตงก่ิงมีลักษณะคลายคันธนู ใชส ําหรับเล่ือย กิ่งไมสดโดยเฉพาะ
3. สิว่ ใชท ําใหแผลเรียบ

การควบคุมวัชพืช
    การควบคุมวัชพืชท ําไดหลายวิธ ีเชน การพรวนดินสํ าหรับตนเล็กๆ การคลุมโคนตน การตัด

วัชพืชใหส้ันอยูเปนประจํ า หรือการใชสารเคมีควบคุมวัชพืช อยางไรก็ตาม ถามีการใชวัสดุคลุมโคนตน
อยูตลอดแลวจะลดปริมาณวัชพืชไดมาก สวนบริเวณในแปลงควรใชเครื่องตัดหญาเปนระยะ อยาให
วัชพืชขึ้นมากเกินไป

   การคลุมโคนตน ดวยฟางขาว หญาแหง ใบไมแหง คลุมใหหนาประมาณ 8-10 เซนติเมตร 
จากโคนตนไปยังชายทรงพุม จะชวยควบคุมวัชพืชและรักษาความชื้นในดินไดดี
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วัชพืชในสวนล้ินจ่ี

การบังคับใหลิ้นจี่ออกดอกโดยการควั่นกิ่ง
การคว่ันก่ิงมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหก่ิงมีการเก็บสะสมอาหารมากข้ึน
ระยะที่เหมาะสมในการควั่นกิ่ง คือ ชวงที่ล้ินจี่แตกใบออน คร้ังท่ี 2 (ชวงเดือนตุลาคม)  

กิ่งที่ควั่น ควรเปนก่ิงท่ีมีสวนกลมมากท่ีสุดการเลือกขนาดก่ิงจะเลือกตามอายุล้ินจ่ี ดังน้ี
1. อาย ุ4-6 ป เลือกก่ิงท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 / 2 – 2 น้ิว
2. อาย ุ7-10 ป เลือกก่ิงท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-3 น้ิว
4. อายุ 11-15 ป เลือกก่ิงท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-8 น้ิว

วิธีการคว่ันก่ิง
ใชเล่ือยโคงเล็กขนาด 1 มิลลิเมตร เล่ือยใหทะลุเปลือกตัดเย่ือเจริญโดยรอบ 
แลวใชลวดทองแดงท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตรรัดแลวใชคีมดึง
ขันลวดใหแนนสนิทกับรอยเล่ือย หลังจากน้ัน ประมาณ 30-40 วัน สังเกตดู
จะเห็นสวนบนของรอยคว่ันจะโตกวาสวนลางเล็กนอยจึงแกลวดมัดออก

ตํ าแหนงก่ิงท่ีไมควรคว่ัน
- ตํ าแหนงลํ าตน
- ตํ าแหนงกิ่งใหญ

ขอเสียของการคว่ันก่ิงท่ีไมถูกวิธี
1. ควั่นกิ่งที่โต หรือลํ าตน ทํ าใหก่ิงหรือตนตายได
2. ควั่นโดยใชเลื่อยโต ผิดขนาดแผลใหญ ทํ าใหแผลหายไมสนิทหลังติดผลตนจะโทรม
3. ใชลวดโตเกินไป ทํ าใหเกิดบาดแผลลึก ตนจะโทรม
4. ชวงระยะเวลาบังคับนานเกินไป ทํ าใหแผลมีขนาดใหญ
5. ควั่นกิ่งขณะที่แตกใบออน ทํ าใหใบไมสมบูรณเปนโรคงาย
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การหอผล
เ ม่ือผลล้ินจี่ เ ร่ิมเปล่ียนสีจากเขียวเป นแดงเ ร่ือๆ หรือเ ร่ิมจะแก หรือก อนเก็บเกี่ยว  

20-25 วัน ควรหอผลใชถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก (ตัดปลายถุง) หอทัง้ชอผล ผูกปากถุงกับโคนกาน
ชอใหแนน ใหผลท้ังชออยูในถุง

วิธีการสังเกตผลแก
เม่ือผลลิ้นจี่แก คือ หลังจากดอกบานประมาณ 4 เดือน หรือสังเกตจากขนาดผลโตเต็มท่ี สี

ของผลจะเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีชมพูปนแดง ไหลผลกวางออก ฐานของหนามท่ีเปลือกจะขยายออก
ปลายหนามแหลม รองหนามถางออกเห็นไดชัด เนื้อแหง กล่ินหอม รสหวาน เมล็ดมีสีน้ํ าตาลเขม
เปนมัน

                                เปลี่ยนสีเตรียมหอผล

          หอผล
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การเก็บเก่ียว
เครื่องมือเก็บเกี่ยว
-  กรรไกร
-  พะองหรือบันได

วิธีการเก็บเก่ียว
การเก็บผลผลิต ควรเก็บเกี่ยวในชวงที่แสงแดดไมจัด โดยใชพะองหรือบันไดพาดกิ่งแลวปน

ข้ึนไป ใชกรรไกรตัดชอผลล้ินจี่พรอมทั้งถุงที่หอไมควรใชมือหัก เพราะจะทํ าใหเกินแผลชํ้ าหรือรอย
ฉีกขาดในกิ่งมีผลตอการแตกใบออนในปตอไป แลวใสเขงเม่ือเต็มเขงก็จะโรยเชือกลงมาใหคนขางลาง
ขนยายไป คัดขนาดและบรรจุหีบหอตอไปการเก็บเกี่ยวควรทะยอยเก็บผลผลิตที่แกพอเหมาะ 
ประมาณ 2-3 วันตอคร้ังอยาใหผลแกจัดเกินไป จะท ําใหคุณภาพตํ่ า

การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว
  หลังจากเก็บผลผลิตล้ินจ่ีจากตนแลว จะขนยายมารวมกันในท่ีรมเพ่ือทํ าการตัดแตงชอผล  

ตัดผลเล็ก ผลลีบ ผลแตกและผลท่ีมีรองรอยการทํ าลายของโรคแมลงออก รวมทัง้กานทีไ่มมีผลออก 
 ถาบรรจุงอกเปนผลเด่ียว ๆ ใหใชกรรไกรตัดชิดข้ัวผล หามใชมือปลิดเพราะจะทํ าใหเกิดรอยแผล
ซึง่จะท ําใหเกิดโรคภายหลังได

  เพื่อให ผลผลิตมีคุณภาพจึงควรคัดขนาดและคุณภาพของล้ินจี่ สํ าหรับล้ินจี่ที่ส งขาย
ตางประเทศไดก ําหนดมาตราฐานได  ดังน้ี

- ผลล้ินจ่ีขนาดโต สม่ํ าเสมอ
- ไมมีดโรคและแมลง
- เมล็ดเล็ก
- ควรมีกานผลไมเกินรอยละ 20 โดยน้ํ าหนัก

การเก็บรักษา
การเก็บรักษาไวใหไดนาน เม่ือเก็บเกี่ยวแลวตองลดอุณหภูมิโดยเร็วโดยนํ าไปจุมน้ํ าเย็น 

ประมาณ 10 นาที เม่ือผลสะเด็ดน้ํ า นํ าไปเก็บในหองเย็น

การบรรจุหีบหอและภาชนะท่ีใชบรรจุ
 การบรรจุล้ินจ่ีควรคัดเลือกผลท่ีสมบูรณและมีคุณภาพตามความตองการของตลาด บรรจุให

เต็มพอดี ไมแนนไมหลวมเกินไป และไมควรบรรจุผลเลยเหนือภาชนะที่ใชบรรจ ุ เพราะเวลาปดฝาจะท ํา
ใหล้ินจี่ดานบนไดรับความเสียหาย เน่ืองจากแรงกดโดยตรงเม่ือวางภาชนะบรรจุซอนกันและยังกอ
ใหเกิดปญหาในการวางภาชนะเรียงซอนกัน ทํ าใหภาชนะบรรจุเคล่ือนท่ีและส่ันสะเทือนตลอดเวลาขณะ 
ที่ยานพาหนะเคลื่อนที่กอใหเกิดความเสียหายกับลิ้นจี่ที่บรรจุขางใน



ลิ้นจี่ 16

 ภาชนะบรรจุหีบหอ ภาชนะที่ใชในการบรรจุหีบหอล้ินจี่เพื่อจํ าหนายมีหลายชนิด คือ  
เขง ตะกราพลาสติกและกลองกระดาษถาพิจารณาถึงความเหมาะสมความสะดวกตอการบรรจุขนยาย
ขนสงดูสวยงามเปนระเบียบและเปนท่ียอมรับกันมาก ควรเลือกใชกลองกระดาษหรือตะกราพลาสติก

      ภาชนะที่ใชบรรจุหีบหอโดยแบงตามตลาด ดังน้ี
- ลาดภายในประเทศ เน่ืองจากการขนสงล้ินจ่ีภายในประเทศใชเวลา 1-2 วัน และเขง

เปนภาชนะท่ีมีราคาถูก  จึงนิยมใชเขงบรรจุ โดยหลังจากเก็บเกี่ยวจะล ําเลียงไปคัดขนาด ผลท่ีเล็ก
และลีบออก แลวนํ ามาบรรจุเขงท่ีเอาปลายชอลงและวางซอมเรียนงันข้ึนมา เม่ือจะเต็มเขงจึงใชใบล้ินจ่ี
ปดหนาเอาจะเต็มเขงจึงใชใบล้ินจี่ปดหนา เอาฝาปดแลวใชไม 2 อันขัดไว เขงที่ใชมีขนาดกวาง  
35 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร บรรจุได 21-22 กิโลกรัมแตพบผลรวงเปนจํ านวนมาก ถาหาก
เปล่ียนมาใชตะกราพลาสติกหรือกลองกระดาษอาจทํ าใหการขนสงทํ าใดสะดวกข้ึนหรือควรใชเขง 
ท่ีมีขนาดเล็กบรรจุล้ินจ่ีประมาณ 10 กิโลกรัม

- ตลาดตางประเทศ ภาชนะที่ใชบรรจุมีหลายขนาดข้ึนอยูกับความตองการของผูนํ าเขา 
ตองการภาชนะประเภทไหน การบรรจุในตะกราพลาสติกกํ าลังเปนที่นิยมของลูกคาชาวตางประเทศ 
เน่ืองจากสามารถตรวจสอบคุณภาพไดงาย สะดวกตอการซื้อขายและมองดูสวยงามนาซื้อโดยบรรจุ
ตะกราละ 10 กิโลกรัม สํ าหรับประเทศในแถบยุโรปจะใชบรรจุกลองกระดาษ เน่ืองจากมีน้ํ าหนักเบา 
ลดคาขนสงทางอากาศ โดยบรรจุกลองละ ประมาณ 15-20 กิโลกรัม โดยภายในกลองใหญ 
บรรจุแบงเปน กลองเล็กๆ  4 กลอง ขนาดของกลอง 40X30X10 เซนติเมตร น้ํ าหนักบรรจุ 5 กิโลกรัม 
บรรจุผลล้ินจ่ีท่ีตัดแตงกานผลออกแลว

แมลงศัตรูของลิ้นจี่

ไรล้ินจ่ีหรือกํ ามะหย่ี
ไรชนิดน้ีตัวมีขนาดเล็กมากไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาตัวมีขาวคลายหนอนมีขา 4 คู 

ทํ าลายพืชโดยดูดน้ํ าเล้ียงจากใบทํ าใหพืชสรางขนสีน้ํ าตาลข้ึนที่ผิวดานใตใบ หรือสวนของพืชบริเวณ
ที่ถูกดูดกินใบพืชจะหงิกงอโปงพองข้ึนเปนกระเปาะ ผิวใบภายในกะเปาะมีขนสีน้ํ าตาลข้ึนปกคลุมเปน
แผนหนาคลายพรม ตัวไรก็จะอยูบริเวณกะเปาะน้ันไรดูดกินน้ํ าเล้ียงมีผลทํ าใหตนล้ินจ่ีขาดน้ํ าและลดพืน้
ที่ใบในการปรุงอาหารทํ าใหผลผลิตลดลงได ไรชนิดน้ีจะระบาดมากในฤดูแลง
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การปองกันกํ าจัด
1. ตัดยอดใบ ที่มีการเขาทํ าลายของไรทํ าลายเสีย
2. พนสารไมแทค 20% อัตรา  40 ซีซ/ีน้ํ า 20 ลิตร หรือเดเดรก 30% ซซีี/น้ํ า 20 ลิตร หรือ
เคเทน อัตรา 30 ซีซ ีตอน้ํ า 20 ลิตร

หนอนเจาะล ําตน
ตัวหนอนจะเจาะลํ าตน กิ่ง ทํ าใหกิ่งผุและตายในที่สุด
การปองกันกํ าจัด
ใชสารเคมีกํ าจัด เชน ใชมาลาไธออน ผสมน้ํ าหยอดรูที่หนอนเจาะ แลวอุดดวยดินเหนียวทับที

หนอนเจาะข้ัวผลล้ินจ่ี
หนอนชนิดน้ีมีขนาดลํ าตัวยาว 1 เซนติเมตร ตัวมีขาวนวลในระยะผลออนหนอนเจาะกินท่ีเน้ือ

และเมล็ดท ําใหผลออนรวง เม่ือผลล้ินจ่ีโตข้ึนหนอนจะกัดกินท่ีบริเวณข้ัวผล ทํ าใหผลรวง
การปองกันกํ าจัด
1. เก็บผลที่รวงท ําลายโดยการเผา หรือฝงดิน
2. เม่ือล้ินจ่ีเร่ิมติดผล พนดวยเซฟวิน 85 % WP อัตรา 45-60 กรัม/น้ํ า 20 ลิตร และเมื่อพบ
มีการระบาดมากพนดวยกูซาไธออน 40% EC อัตรา 30 ซีซ/ีน้ํ า 20 ลิตร

ผีเส้ือมวนหวาน
ผีเส้ือชนิดน้ีเขาทํ าลายผลไมในเวลากลางคืน ผีเสื้อจะเขาท ําลายเม่ือล้ินจ่ีใกลจะเก็บเก่ียวไดแลว 

โดยใชงวงปากเจาะผลและดูดน้ํ าหวานในผลล้ินจ่ีทํ าใหผลเนาและรวงได เม่ือใชมือบีบทํ าผลเบา ๆ จะมี
น้ํ าออกมาจากรูท่ีถูกเจาะ

การปองกันกํ าจัด
1. ใชเหยื่อพิษลอ โดยใชผลไมสุก เชน สับปะรดจุมสารเคมีอัตรา 1 ชอนชาตอน้ํ า 1 ลิตรแชไว
นาน 5 นาที แลวนํ าไปแขวนท่ีตนล้ินจ่ีเม่ือผีเส้ือมาดูดน้ํ าหวานก็จะตาย

2. จับตายแกในชวงเวลาทีมี่ผีเส้ือออกหากินคือเวลา 20.00-22.00 น.
3. หอผลล้ินจ่ีในระยะผลล้ินจ่ีเร่ิมแก

มวนลํ าไย
มวนลํ าไยหรือแมงแกง นอกจากเปนศัตรูที่สํ าคัญของลํ าไยแลวยังเขาทํ าลายล้ินจี่เชนเดียวกัน  

ตัวแกของแมลงชนิดน้ีมีสีน้ํ าตาลตัวออนและตัวเต็มวัยเขาดูดน้ํ าเล้ียงใบออน ดอกและผล ทํ าใหดอกใบ
แหงและผลรวงได
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การปองกันกํ าจัด
1.  พนสารเคมีเซฟวิวน 85% WP ในอัตรา 45-60 ซีซ/ีน้ํ า 20 ลิตร เพื่อก ําจัดตัวออนและตัว

เต็มวัยในขณะที่เริ่มระบาด คือในชวงเดือนกุมภาพันธุถึงเดือน เมษายน ซ่ึงสามารถกํ าจัดไดงาย
2.  จับไข ตัวออน ตัวเต็มวัย ทํ าลายเมื่อพบ
3.   ปลอยแตนเบียนไขมวนลํ าไย

หนอนคืบกินใบ
หนอนชนิดน้ีพบทํ าบายล้ินจี่ ลํ าไย และเงาะ จะระบาดในชวงที่ล้ินจี่แตกใบออนโดยหนอน

กัดกินใบล้ินจ่ี
การปองกันกํ าจัด
เม่ือล้ินจ่ีแตกใบออน พนสารเคมี เซฟวิน 85% WP อัตรา 45-60 กรัม/น้ํ า 20 ลิตร ถาระบาด

มากพน อะโซดริน 60% WSC การตอนก่ิงอัตรา 15-20 ซีซ/ีน้ํ า 20 ลิตร

โรคของลิ้นจี่

โรคราดํ า
เกิดจากพวกเพลี้ยท ําลายมากอนแลวถายมูลไว ตอมาทํ าใหเกิดราดํ า
การปองกันกํ าจัด
ใชสารเคมีฉีดพนกํ าจัดเพลี้ย

โรคกรานแดด (มวนแดด)
เกิดจากใบล้ินจี่ถูกแดดเผาเน่ืองจากแดดจัดอากาศแหงในฤดูหนาวทํ าใหอัตราการสูญเสียน้ํ า

ไมไดสัดสวนกับน้ํ าท่ีมีอยูในใบ การแกไขตองใหสวนมีความช้ืนโดยการใหน้ํ าสม่ํ าเสมอ

โรคราสีชมพู
เกิดตามก่ิงโดยเฉพาะงามก่ิงทํ าใหสวนยอดแหงตาย
การปองกันกํ าจัด
ใชยากํ าจัดเช้ือราพวกคารเบนดาซิม (เบนโนมิล)

โรคราสนิม
เปนขุยสนิมเหล็กดานทองใบ ใชยาแมนโคแซบ (ไดเทนเอ็ม 45) หรือไตรอาไดมีฟอน เชน

 ไบเลตอน 25% WP
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ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา
•  มกราคม
ระยะดอกบาน

- ควรใหน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอ ใชวัสดุคลุมโคนเพื่อชวยรักษาความชื้น
- ควรมีการพนปุ ยทางใบเพื่อบํ ารุงชอดอก และการติดผลที่ดี เชน ปุยสูตร  

10-45-10 หรือ 10-52-17 อัตรา 20-30 ซีซ.ี ตอน้ํ า 20 ลิตร
- ควรนํ าผ้ึงมาเล้ียงในระยะน้ีเพ่ือชวยในการผสมเกสร
- งดการพนสารเคมีปองกันกํ าจัดโรคแมลงทุกชนิดในระยะน้ี เพื่อใหแมลงมาชวย

ในการผสมเกสรใหมากที่สุด

• กุมภาพันธ
   ระยะติดผลขนาดเล็ก

-   ระยะน้ีตองใหน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอ ถาขาดน้ํ าจะท ําใหผลแคระแกรนและรวงมาก
- ระยะติดผลขนาด 5 มิลลิเมตร ควรใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 ประมาณ  

1กิโลกรัมตอตนเพ่ือบํ ารุงใหผลโตอยางสม่ํ าเสมอ
-   ระยะผลโตปานกลาง ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา ประมาณ 1-3 กิโลกรัม

ตอตน
-   ในระยะน้ีอาจมีการระบาดของ หนอนเจาะข้ัวผลมวนลํ าไย ไรก ํามะหยี่ ควรฉีดพน

สารเคมีอยางตอเน่ือง เชน โมโนโคร  โคฟอส  คารบาริล ไดโคฟอล

• มีนาคม - เมษายน
     ระยะผลกํ าลังเจริญเติบโต

- ใหน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอ
-   ใหปุยทางใบเพ่ือชวยใหผลมีความสมบูรณมากข้ึน เชน ปุยสูตร 10-20-30 อัตรา

20-30 ซีซ ีตอน้ํ า 20 ลิตร
-   กอนเก็บเก่ียวผลผลิต 30 วัน ควรใสปุยเคมีสูตรตัวทายสูง เชน 13-13-21

เพื่อเพ่ิมคุณภาพของผลิตใหดีข้ึน
-  ระยะนี้ผลก ําลังเจริญเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ ก่ิงจะรับน้ํ าหนักมากข้ึน ควรท ําการค้ํ าก่ิงดวย

ไมไผ เพื่อชวยพยุงกิ่งไมใหฉีกหัก
-  เม่ือผลเร่ิมเปล่ียนสี หอผลดวยถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกเพ่ือปองกันการทํ าลาย

ของศัตรูพืช
-  ในสวนบางทองท่ีในระยะน้ีอาจมีการรบกวนของคางคาวควรใชตาขายไนลอนกัน

ตามแนวชองระหวางตน เพื่อดักจับไปท ําลายนอกจากน้ียังมีผีเส้ือมวนหวาน แมลงวันทอง ควรรีบ
ท ําการปองกันกํ าจัดโดยใชกับดัก เหยื่อพิษและฉีดสารเคมีปองกันก ําจัดแมลง เชน คารบาริล
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• พฤษภาคม
   ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต

-   ควรงดการใหน้ํ ากอนเก็บเก่ียวผลผลิต 7-10 วัน เพื่อใหผลมีคุณภาพดี
- กอนข้ึนไปเก็บผลผลิตควรใชบันได หรือพะองพาดกิ่งขึ้นไป ใชกรรไกรตัดชอผล

ใหลึกเขาไปประมาณ 1 ฟุต จากปลายชอไมควรใชมือหักชอผลโดยตรง เพราะจะท ําใหปลายกิ่งที่เหลือ
อยูเปนแผลชํ้ า หรือมีรอยฉีกขาดเขาไปในกิ่ง ทํ าใหการแตกยอดออนใหมรวมทั้งการแทงชอดอก
ในปตอไปไมดีดวย

-   ควรทยอยเก็บชอผลที่แกเต็มที่แลวประมาณ 2-3 วัน ตอคร้ัง จนหมดตนอยาใหผล
แกจัดตกคางอยูบนตนนาน จะท ําใหคุณภาพตํ่ าลง

• กรกฎาคม
   ระยะแตกใบออน

-  ถาการแตกใบออนไมสม่ํ าเสมอ หรือ แตกใบออนเชาควรเรงใหแตกใบออนเร็วข้ึน 
โดยใชปุยไทโอยูเรีย อัตรา 100 – 150 กรัมตอ น้ํ า 20 ลิตร พนทั่วทรงพุมทั่วทรงพุม 1-2 คร้ัง  
หางกัน 7-10 วัน จะชวยในการแตกใบออนพรอมกันและเร็วข้ึนดวย

- ควรฉีดพนสารเคมีปองกันกํ าจัดโรคแมลงที่มีระบาดในระยะน้ี เชน ไรกํ ามะหยี่ 
หนอนเจาะกิ่ง หนอนคืบกินใบออน หนอนมวนใบ โดยใช โมโนโครโตฟอส คารบาริลหรือ เคนเทน

- ถามีวัชพืชข้ึนในสวนมาก ควรท ําการกํ าจัดใหหมด
-    ใหน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอ

• สิงหาคม – กันยายน
   ระยะใบแก

- ถาใบมีความสมบูรณต่ํ า ควรมีการพนปุยทางใบสูตร 30-20-10, 20-20-20 
อัตรา 20-30 ซีซ.ี ตอน้ํ า 20 ลิตร เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณของใบใหมากข้ึน

-  ใหน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอ

• ตุลาคม
ระยะใบแก

-  ควรมีการแตงก่ิงอีกคร้ังโดยตัดเฉพาะก่ิงท่ีแตกออกมาเปนกระจุก กิ่งที่ไขวกัน กิ่งที่
ถกูโรคแมลงเขาท ําลาย ก่ิงน้ํ าคาง

-   ในระยะใบแกจัดควรใสปุยเคมีตัวกลางและตัวทายสูงเชนสูตร 9-24-24 ประมาณ 
1-2 กิโลกรัมตอตัน เพื่อบ ํารุงตนใหมีการสะสมอาหาร และการสรางตาดอกตอไป

-   หลังจากหมดฝนแลวงดการใหน้ํ าเพ่ือใหตนพักตัวเร็วข้ึน
- ถามีการระบาดของไรกํ ามะหยี่ หนอนเจาะก่ิง หนอนคืบกินใบ ใชสารเคมี  เชน  

คารบาริล โมโนโครโตฟอส
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• พฤศจิกายน
   ระยะใบแก

-  ในระยะน้ีควรกํ าจัดวัชพืช และท ําความสะอาดสวน และใตทรงพุมแหงเร็วขึ้น
-  ควรพนปุยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 100-150 กรัม ตอน้ํ า 20 ลิตร จ ํานวน 2 

คร้ัง หางกัน 7-10 วัน เพื่อชวยใหใบแกเร็วขึ้นและชวยปองกันการแตกใบออน หากมีฝนตกในชวงน้ี
- ควรพนปุยทางใบเพื่อบํ ารุงใหตนมีความสมบูรณ และกระตุนการสรางตาดอก

 เชน ปุยสูตร 10-52-17 , 10-45-10 อัตรา  20-30 ซีซ.ี ตอน้ํ า 20 ลิตร
-  พนสารเคมีปองกันโรคแมลงท่ีมีระบาดในระยะน้ี เชน มวนลํ าไย หนอนเจาะก่ิง
-  งดการใหน้ํ า เพ่ือใหตนล้ินจ่ีมีการสรางตาดอก
- ควั่นก่ิงท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.5 – 4 น้ิว โดยใชเล่ือยขนาด  1 

มิลลิเมตร แลวรัดดวยลวดท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตร เพื่อชวยใหกิ่งมีการเก็บสะสม
อาหารมากข้ึนและแกมัดลวดออกหลังจากน้ันประมาณ 30-40 วัน

• ธันวาคม
   ระยะแทงชอดอก

-   เม่ือเห็นเปนชอดอกแลวควรมีการใหน้ํ าเล็กนอยและเพ่ิมปริมาณข้ึนเร่ือยๆ
- ควรมีการพนปุ ยทางใบเพื่อบํ ารุงชอดอกและการติดผลที่ดี เชน ปุ ยสูตร  

10-45-10 หรือ 10-52-17 อัตรา 20-30 ซีซ.ี ตอน้ํ า 20 ลิตร การปองกันกํ าจัดโรคแมลง
-  ระยะน้ีอาจจะมีการระบาดของแมลงศัตรูชอดอก เชน หนอนกินดอก หนอนเจาะ

กานดอก มวนลํ าไย ควรท ําการพนสารเคมีเปนระยะ เชน โมโนโครโตฟอส คารบาริล

จัดทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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