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เอกสารส่งเสริมเผยแพร่ "โรคลําไย และการป้องกันกําจัด" จัดทําโดย: สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

 
 
ลําไย ชื่อสามัญ Longan (ลองแกน) (มักเขียนผิดเป็น “ลําใย“) 
 
ลําไย ชื่อวิทยาศาสร ์Dimocarpus longan Lour. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Euphoria longan 
(Lour.) Steud.) จัดอยู่ในวงศ์เงาะ (SAPINDACEAE) 
 
 ผลไม้เพื่อสุขภาพชนิดนี้เป็นที่นิยมรับประทานอย่างมากในบ้านเรา โดยจังหวัดที่ปลูกมากท่ีสุด
คือจังหวัดลําพูน สําหรับประเทศที่ปลูกมากท่ีสุดเห็นจะเป็นประเทศจีนที่มีการปลูกลําไยมาถึง 26 
สายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกในบ้านเราจะแบ่งออกเป็น 5 พวก ชนิดแรกคือ ลําไยกะโหลก ซ่ึงเป็นพันธุ์ที่มี
ผลใหญ่ เนื้อหวานอร่อยซึ่งก็จะแบ่งแยกย่อยไปอีกหลายสายพันธุ์ เช่น สีชมพู อีดอ อีแดง อีดํา เป็น
ต้น ส่วนจําพวกที่ 2-5 กค็ือ ลําไยกระดูก ลําไยสายน้ําผ้ึง ลําไยเถา ลําไยขาว และลําไยธรรมดา  ลําไย
ประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ธาตุ
แคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโซเดียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุทองแดง ธาตุเหล็ก วิตามินซี วิตามินบี 
12 เป็นต้น ส่วนในด้านสรรพคุณ ลําไยใช้เป็นยารักษาโรคได้แก่ เป็นยาแก้ท้องร่วง รักษาโรคมาลาเรีย 
บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร เป็นต้น 
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โรคแมลงศัตรูลําไย 

1. โรคพุ่มไมก้วาด (Witches broom) (A) 

 
ลักษณะอาการ  ลําไยท่ีเป็นโรครุนแรงจะโทรม    เมื่อออกดอกติดผลน้อยพันธุ์ลําไยท่ีอ่อนแอต่อโรค
นี้เคยพบในพันธุ์เบ้ียวเขียวก้านอ่อน  อาการปรากฏที่ส่วนยอดและส่วนที่เป็นตา โดยเริ่มแรกใบยอด
แตกใบออกเป็นฝอย มีลักษณะเหมือนพุ่มไม้กวาด ใบมีขนาดเล็กเรียวยาว ใบแข็งกระด้างไม่คล่ี
ออก   กลายเป็นกระจกุส้ันๆขึ้นตามส่วนยอด หากยอดที่เป็นโรคเมื่อถึงคราวออกช่อดอก ถ้าไม่รุนแรง
ก็จะออกช่อชนิดหนึ่งติดใบบนดอกและช่อส้ันๆ ซ่ึงอาจติดผลได้ 4-5 ผลถ้าเป็นโรครุนแรงต้นจะออก
ดอกติดผลน้อย พันธุ์ลําไยท่ีอ่อนแอต่อโรคนี้ คือ พันธุ์เบ้ียวเขียวก้านอ่อน 
 
สาเหตุของโรคและการแพร่ระบาด 
 
 สาเหตุเกิดจากเชื้อมายโคพลาสมา (Mycroplasma) แพร่ระบาดได้ทางกรรมพันธุ์คือ 
สามารถแพร่ระบาดไปโดยการตอนกิ่งลําไยจากต้นที่เป็นโรค แมลงพวกเพลี้ยจ๊ักจ่ันสีน้ําตาลเป็นพาหะ
นําเชื้อโรคไปสู่ต้นอื่นๆ ได้  

การป้องกันและกําจัด 

 1. คัดเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่ไม่เป็นโรคไปปลูก 

 2. ป้องกันแมลงจําพวกปากดูดพวกเพลี้ยจ๊ักจ่ันสีน้ําตาล โดยใช้สารเคมีเช่น ฟอสซ์ อัตรา 50 
ซีซี. ต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ มิพซิน อัตรา 40 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร หรือลอร์สแมน อัตรา 80 ซีซี. ต่อน้ํา 
20 ลิตร 

 3. สําหรับต้นที่เป็นโรคถ้าเป็นไม่มาก ควรตัดกิ่งที่เป็นโรคนํามาเผาทําลายซ่ึงชาวสวนจะต้อง
พร้อมใจกันและกําจัดทุกๆ สวน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาด 

เพิ่มเติม 
http://www.greenpure.co.th/news/detail.php?id=144&cate=2 
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2. โรคหงอย 

 
ลักษณะอาการ 
 การเจรญิเติบโตทางกิ่งน้อย ใบเล็ก และคดงอมองไกลๆ คล้ายใบล้ินจี่ลําต้นซีดลง เมื่อตัดกิ่ง
ของลําไยท่ีเป็นโรคนี้มาตรวจจะพบว่าไส้กลางเป็นสีน้ําตาล ชาวบ้านมักเรยีกว่า โรคไส้ดําโรคนี้เป็นกบั
ต้นลําไยท่ีออกดอกติดผลดี บางสวนเป็นทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่ 
 
สาเหตุของโรค ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด  
 

3. โรคจุดสาหร่ายสนิม 

 

 
สาเหตุ   เกดิจากสาหร่ายสีเขียว Cephaleuros virescens 

ลักษณะอาการ 
 โรคจุดสาหร่ายสนิมส่วนใหญ่แล้วจะเกิดที่ใบ เกิดจุดค่อนข้างกลมมีขนาด 0.5 - 1 ซม. แรก ๆ 
เป็นขุยสีเขียว ต่อมาในระยะเกิดสปอร์จะเป็นสีแดง สีสนิมเหล็ก ผิวมีลักษณะเป็นขุย คล้ายกํามะหยี่ 
เป็นที่ใบไม่รุนแรงมากนัก แต่ความรุนแรงจะปรากฏที่กิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นมาก ก็จะทําให้ต้นทรุด
โทรม กิ่งที่ถูกแสงจะถูกทําลายโดยเกิดเป็นขุยเช่นเดียวกับที่ใบ จะเป็นจุดหรือ เกิดต่อเนื่องเป็นขุยสี
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สนิมเหล็ก ต่อมาขุยก็จะแห้ง จุดที่ถูกทําลายเปลือกจะแตกและแห้งทําให้ใบเหลืองร่วง แสดงอาการ
ทรุดโทรม ทั้งนี้เป็นเพราะรากเทียมของสาหร่ายเข้าไชชอน ในเนื้อเยื่อดูดกินน้ําเลี้ยงและเซลล์เน่าตาย 
ทําให้ส่วนนั้นแห้งตายไป สาหร่าย Cephaleuros virescens ทําลายพืชได้หลายชนิด ระบาดในที่ ๆ 
มีความชื้นสูงโดยเฉพาะฤดูฝน แพร่ระบาดโดยสปอร์จะปลิวไปตามลม นอกจากนี้ น้ําก็เป็นพาหะนํา
สปอร์ไปสู่ต้นอื่นได้เช่นเดียวกัน 
 ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดท่ีใบ เกิดจุดค่อนข้างกลม มีขนาด 0.5 - 1 ซม. แรกๆ เป็นขุยสีเขียวต่อมา
ในระยะเกิดสปอร์จะเป็นสีแดงสีสนิมเหล็ก ผิวมีลักษณะเป็นขุยคล้ายกํามะหยี่ เป็นที่ใบไม่รุนแรงมาก
นัก แต่ความรุนแรงจะปรากฏที่กิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นมากก็จะทําให้ต้นทรุดโทรม กิ่งที่ถูกแสงจะถูก
ทําลายโดยเกิดเป็นขุยเช่นเดียวกับใบ จะเป็นจุดหรือเกิดต่อเนื่องเป็นขุยสนิมเหล็ก ต่อมาขุยก็จะแห้ง
หายไป จุดที่ถูกทําลายเปลือกจะแตกและแห้งทําให้ใบเหลืองร่วง แสดงอาการทรุดโทรม ทั้งนี้เป็น
เพราะรากเทียมของสาหร่ายเข้าไปชอนไชในเนื้อเยื่อดูดกินน้ําเล้ียงและเซลล์เน่าตาย ทําให้ส่วนนั้น
แห้งตายไป 
การแพรร่ะบาด 
ทําลายพืชได้หลายชนิด ระบาดในที่ๆ มีความชื้นสูงโดยเฉพาะในฤดูฝน แพร่ระบาดโดยสปอร์จะปลิว 
ไปตามลมนอกจากนี้ น้ํากเ็ป็นพาหะนําสปอร์ไปสู่ต้นอื่นได้เช่นเดียวกัน 
การป้องกันกําจัด 
 1. ตัดแต่งกิ่งให้แสงแดดส่องทั่วทรงพุ่มเพื่อลดการเกิดโรค 
 2. ตัดทําลายกิ่งที่เป็นโรคเผาทําลาย 
 3. โดยการพน่ด้วยสารป้องกันกําจัดเชื้อราพวกสารประกอบของทองแดง เช่น คอปเปอร์ออก
ซีคลอไรด์ 50 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 
การป้องกันและกําจัด 
โดยการพ่นดว้ยสารป้องกนักําจัดเชื้อราพวกสารประกอบของทองแดง เช่น ค๊อปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 
50 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
http://www.agriqua.doae.go.th/plantclinic/Clinic/plant/litchi/algal_ds.htm 
 

4. โรคราสีชมพู 

ลักษณะอาการ 

อาการที่เกิดที่กิ่งโดยเฉพาะตรงง่ามของกิ่งหรือลําต้น กิ่งที่เป็นโรคใบจะปรากฎสีเหลืองซีด
และเมื่อโรครุนแรงอาจทําให้ใบร่วงเหลือแต่กิ่ง บริเวณกิ่งที่ถูกทําลายจะมีคราบของเชื้อราสีขาวอม
ชมพูแผ่ขยายปกคลุมคล้ายทาด้วยสีชมพู เมื่อกิ่งแห้งจะเห็นคราบนี้ชัดข้ึนเป็นสีชมพูหรือสีปูนแห้ง เมื่อ
ผ่าตรวจดูเปลือกจะผุ เนื้อไม้ยุ่ยและกิ่งแห้งตายไปในที่สุด ทั้งนี้เพราะเกิดคล้ายรากเทียมท่ีใต้ผิวแผ่น
เชื้อรา ที่แนบติดกับผิวของกิ่งเข้าดูดกินน้ําเลี้ยงและทําลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น 
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สาเหตุของโรคและการแพร่ระบาด เกิดจากเชื้อรา Corticium salmonicolor ระบาดในฤดูฝน
สปอร์ของเชื้อราระบาดไปกับลมและน้ําฝน โดยเฉพาะกิ่งล่างมักจะถูกเชื้อรานี้เข้าทําลายเกิดเป็นโรค
อยู่ทั่วไป ทรงพุ่มที่หนาทึบ ย่อมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้มากและเร็วข้ึน 

การป้องกันและกําจัด    ควรตัดแต่งกิ่งเป็นโรคออกไปเผา เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคและให้มีการถ่ายเท
อากาศดีข้ึน แล้วพ่นด้วยสารเคมีตรงส่วนที่เป็นโรคด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 50 กรัมต่อน้ํา 20 
ลิตร หรือเอดิเฟนฟอส 30 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 

5. โรคราดํา 

 

การทําลายของแมลงพวกปากดูด เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย แล้วถ่าย น้ําหวานมาปกคลุมส่วน
ต่างๆ ของลําไย เชื้อราที่มอียู่ในอากาศโดยเฉพาะเชื้อรา Capnodium ramosum, Meliola 
euphoriae. จะปลิวมาข้ึนบนส่วนที่มีน้ําหวาน  
ลักษณะอาการ 
 สีดําของเชื้อราขึ้นปกคลุมใบ กิ่ง ช่อดอก และผิวของผล ทําให้เห็นเป็นคราบสีดําคล้ายเขม่า 
บนใบที่ถูกเคลือบด้วยแผ่นคราบดําของเชื้อรานี้ เมือ่แห้งจะหลุดออกเป็นแผ่นได้ง่าย เชื้อราไม่ได้
ทําลายพืช โดยตรงแต่ไปลดการปรุงอาหารของใบ อาการที่ปรากฎท่ีช่อดอกถ้าเป็นรุนแรงทําให้ดอก
ร่วงไม่สามารถผสมเกสรได้ จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ดอกร่วงเพราะถูกเชื้อราดําเข้ามาเคลือบ 
สาเหตขุองโรคและการแพร่ระบาด 
 ลักษณะอาการเช่นนี้ เกิดจากผลของการทําลายของแมลงพวกปากดูด ที่ดูดกินส่วนอ่อนของ
ลําไย แล้วถ่ายน้ําหวานมาปกคลุมส่วนต่างๆ ของลําไย เชื้อราที่มอียู่ในอากาศโดยเฉพาะเชื้อรา   จะ
ปลิวมาข้ึนบนส่วนที่มีน้ําหวานที่แมลงขับถ่ายออกมา แล้วเจรญิเป็นคราบสีดํา แมลงปากดูดเท่าที่พบ 
เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยเพลี้ยจ๊ักจ่ัน และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น 
การป้องกันและกําจัด 
 ป้องกันและกําจัดแมลงพวกปากดูดดังกล่าว โดยพ่นสารเคมีเชน่ คาร์บาริล 40 กรัมต่อน้ํา 20 
ลิตร อาจพ่น ควบคู่กับสารป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ หรือ ไซฟลูธริน 40 - 
50 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร หรือตามที่ฉลากกําหนด 
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6. มวนลําไย 

 
มวนลําไย หรือที่ชาวบ้านทางภาคเหนือเรียก “แมงแคง” มีชื่อทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทําความ 
เสียหายให้กับลําไยโดยดูดกินน้ําเล้ียงจากยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และผลอ่อนทําให้ยอดอ่อนและ
ใบอ่อนแห้งเหี่ยว ดอกเสียหาย ไม่ติดผลหรือทําให้ร่วงหล่นตั้งแต่ยังเล็กมีการระบาดอยู่ประจําใน
แหล่งปลูกลําไยจังหวัดเชียงใหม่ และลําพูนโดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ําปิง 

รูปร่างและชีวประวัติ  

ตัวเต็มวัยมีสีน้ําตาลปนเหลือง รูปร่างลักษณะคล้ายโล่ มีขนาดยาวประมาณ 25 - 31 ซม. 
และส่วนกว้างประมาณ 15 - 17 ซม. ตัวเต็มวัยตัวเมียวางไข่เป็นกลุ่มตามใบหรือเรียงตามก้านดอก 
ไข่กลุ่มหนึ่งจะมีจํานวนโดยเฉลี่ย 14 ฟอง ไข่จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนประมาณ 7 - 14 วัน ตัวอ่อน
จะมีสีแดงมีการลอกคราบ 5 ครั้ง ระยะตัวอ่อนกินเวลาประมาณ 61 - 74 จึงจะเจริญออกมาเป็นตัว
เต็มวัย 

ศัตรูธรรมชาติ 

 ศัตรูธรรมชาติของมวนลําไยเท่าที่มีการสํารวจพบได้แก่ แตนเบียนไข่ Ooencyrtus sp. และ 
Anastatus sp. ซ่ึงจะคอยเป็นตัวทําลายไข่ ของมวนลําไยในธรรมชาติ 

การป้องกันกําจัด 
 1. ตัดแต่งกิ่งลําไยไม่ให้ต้นหนาจนเกินไป จนเป็นที่หลบซ่อน และพักอาศัยของตัวเต็มวัย 
 2. จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทําลาย  
 3. ถ้าพบระบาดมากใช้ยาฆ่าแมลงพวก โมโนโครโตฟอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร 
หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร โดยฉีดพ่นในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึง
เมษายน ช่วงเวลาที่ลําไยกําลังเกิดช่อดอกและติดผล ซ่ึงช่วงดังกล่าว จะพบทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย 
สําหรับยาฆ่าแมลงพวกคาร์บาริลจะใช้ได้ผลดีในระยะที่แมลง เป็นตัวอ่อนในวัย 1 - 2 เท่านั้น ถ้าพ่น
ในวัยอื่นจะไม่ได้ผล 
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7. เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้ง 

 
เพลี้ยหอย และเพลี้ยแป้ง จะดูดกินน้ําเลี้ยงจากยอดอ่อนลําไย 

 
 ศัตรูลําไยจําพวกนี้สร้างความเสียหายให้ผลผลิตลําไยอย่างมาก โดยการดูดกินน้ําเล้ียงจากใบ 
ยอดอ่อน ช่อดอก และผลลําไย หากระบาดรุนแรงจะทําให้บริเวณที่ถูกทําลายเหี่ยวแห้งไปในที่สุด 
นอกจากนี้แล้ว เพลี้ยทั้งสองชนิดนี้ยังขับของเหลวชนิดหนึ่งออกมา ซ่ึงของเหลวชนิดนี้จะเป็นอาหาร
ของมด และเป็นแหล่งอาหารของราดําอีกด้วย ซ่ึงแน่นอนว่า หากราดําเกิดข้ึนที่ผลลําไยแล้ว จะทํา
ให้ผลดูสกปรกไม่น่ากิน ราคาผลผลิตก็จะตกตํ่าไปด้วย 
วิธีป้องกันกําจัด 
 แนะนําให้ตัดส่วนของกิ่งก้านที่มีเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ไปเผาทําลายเสีย หรือหาก
พบว่า เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลําไยของเรา ควรพ่นด้วยมาลาไธออน อัตรา 30 ซีซี
ต่อน้ํา 20 ลิตร หรือสารไพรีทรอยด์ (อัตราส่วนตามฉลาก) พ่นให้ทั่ว 2 - 3 ครั้งห่างกัน 10 วัน  
 
** ทางเลือกที่ปลอดภัย แนะนําให้ใช้สารไล่แมลงที่หมักจากสมุนไพรในธรรมชาติ ** 
 
ที่มา: สํานักสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวดัเชียงใหม่ 
http://lamyaigarden.blogspot.com/2014_01_01_archive.html 
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8. หนอนม้วนใบ 
 

 
 หนอนม้วนใบ มีชื่อวทิยาศาสตร์วา่ Archips micaceana Walker.หนอนจะกัดกินใบอ่อน
และช่อดอก ตัวหนอนจะห่อม้วนใบเข้าหากันหรือชกัใยดึงเอาหลายๆ ใบ มารวมกันหรือดึงเอาช่อดอก
เข้ามารวมกนัแล้วอาศัยอยู่ภายใน ถ้าระบาดมากทําให้ยอดอ่อนและช่อดอกเสียหาย  
 
รูปร่างและชวีประวตั ิ
 
 ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อขนาดเล็กสีน้ําตาลแดง หลังจากผสมพันธุ์ผีเสื้อจะวางไข่เป็นกลุ่มๆ คล้าย
เกล็ดปลา มีสีเหลืองอ่อน กลุ่มหนึ่งจะมีไข่ประมาณ 70 - 200 ฟอง ระยะไข่ 5 - 9 วัน หนอนมีสี
เหลืองปนเขียว หัวสีน้ําตาลแดง มีตุ่มตามลําตัวแต่ละตุ่มจะมีขนเล็กสีขาว 1 - 2 เส้น เมื่อโตเต็มที่ยาว
ประมาณ 1.3 - 1.5 ซม. ระยะหนอน 14 - 48 วัน แล้วเข้าดักแด้ในใบที่ม้วนนั้นเป็นดักแด้อยู่นาน 5 - 
7 วัน ก็จะออกเป็นตัวเต็มวัย 
 
การป้องกันกําจัด 
 
 1. หมั่นตรวจตามยอดอ่อนและช่อดอก ถ้าพบให้เก็บทําลาย 
 2. ถ้าระบาดรุนแรงมากควรฉีดพ่นด้วยยาโมโนโครโตฟอส ในอัตรา 20 ซีซี. ต่อน้ํา 20 ลิตร 
หรือพ่นด้วยไพรีทรอยด์ อัตรา 10 ซีซี. ต่อน้ํา 20 ลิตร 
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9. หนอนคืบกินใบ (แมลงบุ้งลําไย) 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Oxyodes scrobicularta Fabr. 
 หนอนผีเสื้อชนิดนี้ระบาดอยู่ทั่วไปตามแหล่งปลูกลําไยและลิ้นจี่ พบมากในบางแห่งโดยเฉพาะ
ระยะที่ลําไยแตกยอดอ่อน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคม ทําลายโดยกัดกินใบอ่อนให้เสียหาย 
ทําให้ยอดชะงักการเจริญเติบโต 

 
 ตัวแก่เป็นผีเสื้อกลางคืน อาศัยผลลําไยและล้ินจี่เป็นอาหาร ตัวสีน้ําตาลอ่อน มีคู่ที่สองสี
น้ําตาลลายดํา ขอบปีกด้านบนเป็นแถบสีดํา ขนาดของผีเสื้อกางปีกกว้างประมาณ 5 ซม. ลําตัวมีขนสี
เหลืองปกคลุม ตัวผู้และตัวเมียมีขนาดไล่เลี่ยกัน ตัวเมียจะวางไข่ไว้เดี่ยวๆ ไข่มีขนาดเล็กกลมสีขาวไม่
มีส่ิงปกคลุม และมักจะไข่ไว้บนยอดอ่อนใบอ่อน หนอนเมื่อฟักไข่ออกมาใหม่ๆ ตัวจะมีสีเขียวอ่อน 
เมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปนน้ําตาล มีแถบสีน้ําตาลตลอดลําตัว ขนาดตัวหนอนที่โตเต็มที่ยาว
ประมาณ 3 - 4 ซม. ระยะตัวหนอน 9 - 14 วัน ตัวหนอนจะเข้าทําลายใบอ่อนและยอดอ่อน มีนิสัย
ชอบทิ้งตัวเมื่อได้รับความกระทบกระเทือนใกล้เข้าดักแด้ตัว จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงใช้ใบห่อหุ้มแล้วเจริญ
เป็นดักแด้ 
การป้องกันกําจัด 
 1. เขย่ากิ่งใหห้นอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทําลายหรือนําไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น 
เป็ด ไก่ 
 2. เก็บรวบรวมดักแด้ไปทําลาย เช่น ฝัง หรือเผาไฟ 
 3. เมื่อลําไยแตกยอดอ่อน ถ้าพบมีการระบาดควรจะพ่นยาฆ่าแมลงคาร์บาริลใน อัตรา 30 - 
45 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร แต่ถ้าหนอนระบาดมากทําความเสียหายให้อย่าง รุนแรงควรพ่นดว้ยยาฆ่า
แมลงโมโนโครโตฟอสในอัตรา 15 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร 
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10. แมลงค่อมทอง 
 

 
  
ชื่อวิทยาศาสตร์   Hypomeces squamosus Fab. 
 การทําลายโดยกัดกินใบอ่อนและดอก ทําให้ใบเสียหายและชะงักการเจริญเติบโต ดอกไม่
เจริญ มักพบมากในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม และจะลดน้อยลงไปเองตามธรรมชาติใน
เดือนเมษายนและพบน้อยมากระหว่างฤดูฝน  
รูปร่างและชีวประวัติ 
 เป็นแมลงจําพวกด้วงปีกแข็ง ตัวสีเหลืองถึงเขียวอ่อน มีปากกัดกินเป็นงวงยื่นเห็นได้ชัด ชอบ
อาศัยอยู่ใต้ใบเวลาถูกตัวหรือได้รับความกระเทือนจะทิ้งตัวลง ตัวแก่จะวางไข่ไว้ในดินเมื่อฟักและ
เจริญเป็นตัวหนอนจะอาศัยกินราก พืชอยู่ในดินและเป็นดักแด้อยู่ในดินจนกระทั่งเจริญเป็นตัวแก่  
จะออกมากัดกินพืชและทําการผสมพันธุ์ต่อไป ระยะเปน็ไข่กินเวลา 10 - 11 วัน ระยะหนอนอยู่ในดิน
นาน 5 - 6 เดือน ระยะเป็นดักแด้ 14 - 15 วัน 
 
การป้องกันกําจัด 
 1. เขย่าต้นให้แมลงหล่นลงไปแล้วนําไปทําลาย 
 2. ใช้ยาฆ่าแมลงพวกคารบ์าริล ในอัตรา 30 - 40 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ คาร์บาเมท  
(แลนเนท) ในอัตรา 10 - 15 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร  
 3. ถ้ามีการระบาดมากใช้ยาโมโนโครโตฟอส ในอัตรา 15 - 20 ซีซี. ต่อน้ํา 20 ลิตร 
 

11. ผเีส้ือมวนหวาน  

 
ทางภาคเหนือเรียกว่า “กําเบ้อแดง” มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Othreis fullonica 

ผีเส้ือมวนหวานเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดใหญ่ บินเร็วตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ําหวานจากผลไม้
ทุกชนิด ทําให้ผลไม้ เกิดความเสียหาย และหลุดร่วง 
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พบระบาดในระยะที่ผลลําไยเริ่มแก่และใกล้เก็บเกี่ยว ทําลายผลโดยการใช้ส่วนของปาก (proboscis) 
เจาะแทงเข้าไปในผลไม้ที่ใกล้สุกหรือผลไม้สุก ทําให้ผลแก่และร่วงในที่สุด สําหรับลําไยเมื่อถูกผีเสื้อ
มวนหวานดดูกินแล้วจะร่วงภายใน 3 - 4 วัน ผลที่ร่วงเมื่อบีบดูจะมีน้ําหวานไหลเยิ้มออกมาตามรูที่ถูก
เจาะ และเมื่อแกะผลดูจะพบว่าเนื้อในของลําไยจะเน่าเสียเนื่องจากเชื้อโรคหรอืเชื้อยีสต์เข้าทําลาย 
แมลงชนิดนี้ออกหากินในเวลากลางคนื ระยะเวลาที่พบผีเสื้อมากที่สุดคือ 20.00 - 24.00 น. 
 

12. หนอนกินดอกลําไย 
 

 
 
 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eublemma versicolora ตัวหนอนจะกัดกินดอกลําไยโดย ใช้ข้ีหนอน
และใยทําเป็นทางสีน้ําตาลไปตามกิ่งหรือช่อดอก ตัวหนอนกินไปถึงทางไหนจะมีทางไปถึงนั่น ซ่ึงใช้
เป็นที่สังเกตได้ง่าย หนอนจะทําลายดอกจนหมด 
 
รูปร่างและชวีประวตั ิ
 
 ลักษณะตัวหนอนมีสีน้ําตาลอ่อนหัวสีดํา ขนาดยาว 1.5 - 2.0 ซม. ตัวอ้วนใหญ่ ระยะตัวอ่อน 
14 - 16 วัน ระยะเข้าดักแด้ 6 - 8 วัน ขนาดตัวและกางปีกแล้วประมาณ 2 - 3 ซม. ปีกสีน้ําตาลปน
เทา ทั้งปีกคู่หน้าและคู่หลังมีทางสีน้ําตาลเข้มพาดยาวๆ จนถึงกลางปีก 
 
การป้องกันกําจัด 
 
 1. จับทําลายตัวหนอนที่พบตามช่อดอกเสีย 
 2. ถ้ามีระบาดมากควรใชย้าฆ่าแมลงโมโนโครโตฟอส ในอัตรา 15 - 20 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร ฉีด
พ่นในระยะทีด่อกยังไม่บาน 
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13. หนอนเจาะกิ่งและลําต้น 
 

 
 
 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zeuzera coffcae Nieten.เกดิจากผีเสื้อที่วางไข่ตามเปลือกของกิ่งแล้วฟัก
ออกมาเป็นตัวหนอนเข้าเจาะกินกิ่งหรอืลําต้น จะทําให้กิ่งหรือลําต้นแห้งตาย 
 
รูปร่างและชวีประวตั ิ
 
 ตัวเต็มวัยของผีเสื้อขนาดเมื่อกางปีกประมาณ 4 ซม. ปีกคู่แรกและคู่หลังมีสีขาวและมีจุดดําทั้ง
ปีกคู่แรก และจุดดํารอบขอบปีกคู่หลัง ผีเสื้อจะวางไข่มีสีเหลืองแดง และจะฟักเป็นตัวหนอนใน 9 - 10 
วัน ตัวหนอนมีสีน้ําตาลอ่อนมีจุดดําท้ังตัว พอโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู มีความยาวประมาณ 2 - 8 ซม. 
จากนั้นจะเข้าดักแด้อยู่ในรอยเจาะ 
 
การป้องกันกําจัด 
 
 1. ตัดส่วนที่ถูกทําลายท่ีมีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่ที่มาเล่นไฟกลางคืนไปทําลาย 
 2. ใช้ยาดีดีเวพ (Dedevap) ในอัตรา 1 ส่วนต่อน้ํา 5 ส่วน ฉีดเข้าไปตามรูที่มีหนอนแล้วใช้ดิน
เหนียวอุดไว้ หนอนจะตายไปในที่สุด 
 
 
 


