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ลิ้นจี่ 2

คํานํา
ลิ้นจี่เปนไมผลกึ่งเมืองรอนอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมปลูกเปนเวลาชานานเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนปจจุบันมีผูนิยมปลูกลิ้นจี่กันอยางแพรหลายเนื่องจากผล
ผลิตจําหนายไดราคาดี ดูแลรักษางาย โรคแมลงรบกวนนอย เปนที่นิยมของผูบริโภคทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศ แหลงผลิตลิน้ จีท่ ส่ี ําคัญ ไดแกจังหวัดเชียงราย เชียงใหม พะเยา สมุทรสงคราม
เอกสารเผยแพรเรื่องนี้ นอกจากจะรวบรวมรายละเอียดที่จาเป
ํ นในการปลูกลิน้ จี่ สภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม พันธุ การขยายพันธุ วิธกี ารปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การหอ การเก็บเกี่ยว การบรรจุ
หีบหอและภาชนะที่ใชบรรจุ ฯลฯ ซึ่งเอกสารในเรื่องนี้จะทําใหเกษตรกรและผูอานสามารถนําไปใช
เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจผลิตพันธุไมผลชนิดนี้ตอไป รวมทั้งใชพัฒนาการปลูกลิ้นจี่ใหไดผล
ที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

กรมสงเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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…ลิน้ จี่…
ลิ้นจี่เปนไมผลกึ่งเมืองรอนอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมปลูกเปนเวลาชานานเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนปจจุบนั มีผนู ยิ ม
ปลูกลิ้นจี่กันอยางแพรหลายเนื่องจากผลผลิตจําหนายไดราคาดี ดูแลรักษางาย โรคแมลงรบกวนนอย
เปนที่นิยมของผูบริโภคทั้งชาวไทยและตางประเทศ แหลงผลิตลิ้นจี่ท่ีสํ าคัญ ไดแกจังหวัดเชียงราย
เชียงใหม พะเยา สมุทรสงคราม

สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
ดิน
ดินที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของลิน้ จีค่ วรเปนดินทีม่ หี นาดินลึก มีอนิ ทรีย
วัตถุมาก ไดแก ดินรวน ดินรวนปนทราย มีฤทธิเ์ ปนกรดออนๆ ถึงเปนกลาง คือ มีคา ความเปนกรด
เป น ด า ง ระหว าง 5-6 และตองมีการระบายนํ้ าดีและควรมีระดับความสู งจากระดั บนํ้ าทะเล
มากกวา 400 เมตร โดยเฉพาะพันธุฮ งฮวย โอวเฮียะ กิมเจ็ง และ พันธุจักรพรรดิ์

อากาศ
อากาศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและออกดอกติดผลของลิ้นจี่ควรมีอากาศเย็นในฤดูหนาว
และไมมอี ากาศรอนจัดคืออุณหภูมติ ากว
่ํ า 40 องศาเซลเซียส และในชวงกอนดอกตองการอุณหภูมติ า่ํ
กวา 15 องศาเซลเซียส ไมนอ ยกวา 50 ชั่วโมง หรือตํากว
่ า 10 องศาเซลเซียส ไมนอ ยกวา 50 ชั่วโมง
เมื่อติดผลแลวอุณหภูมจิ ะสูงขึน้ ก็ไมเปนไร แตถา สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส จะทําใหผลแหงและแตกได

ความชืน้ ในอากาศ
ความชื้นสัมพันธที่เหมาะสมที่สุดสําหรับลิน้ จี่ มี 2 ระยะ คือความชืน้ ในระยะกอนออกดอก
ควรตํ่ากวา 80 เปอรเซ็นต และความชืน้ ในระยะติดผลจะอยูใ นชวง 80-100 เปอรเซ็นต

ความชื้นในดิน
ลิ้ น จี่ เ ป น พื ช ที่ ช อบนํ้ าแต ไ ม ช อบนํ้ าขั ง แฉะ ในเขตอาศั ย นํ้ าฝนปริ มาณนํ้ าฝนที่ เหมาะสม
อยูระหวาง 1,000-1,500 มิลลิเมตร ตอป
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พันธุ
พันธุที่นิยมปลูก สําหรับทางภาคเหนือ ไดแก พันธุฮ งฮวย
และพันธุจักรพรรดิ์ สวนทางภาคกลาง ไดแก พันธุค อ ม

พันธุโอวเฮียะ

พันธุกิมเจ็ง

พันธุฮงฮวย
ลักษณะประจําพันธุ
ตนที่ทรงพุมใหญ ลําตน สีนาตาลอมเทา
้ํ
ชวงขอบนกิง่ หาง
ใบหนา สีเขียว ขอบใบบิดเปนคลืน่ ปลายใบไมคอ ยแหลมใบมี 3-4 คู
ยอดสีเหลืองออนปนเขียว ใหผลดกติดผลดีสมําเสมอ
่
ลักษณะผล
ทรงยาวรีคลายรูปไข เปลือกบาง ผิวสีแดงปนชมพู เนือ้ สีขาวขุน
รสหวานอมเปรีย้ วเล็กนอยเมล็ดโต เปลือกบางทําใหชอกชํ้างายและ
ขั้วผลมักหลุดรวงงาย
พันธุฮ งฮวย
พันธุฮงฮวยแบงออกไดหลายสายพันธุ เชน ฮงฮวยไหลกวาง ฮงฮวยฝาง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน

พันธุโอวเฮียะ
ลักษณะประจําพันธุ
ตนมีทรงพุมเล็ก งามกิง่ เปนมุมแคบ ใบเล็กยาวสีเขียวเขม
ยอดออนสีแดง ใบมี 2-3 คู โคนใบและปลายใบเรียวแหลมเปน
พั นธุหนั กออกดอกติดผลไมคอยสมํ่ าเสมอชอผลมี ขนาดเล็กผลทรง
คลายรูปหัวใจปอมมีไหลสงู ทัง้ สองดาน ผิวผลมีสแี ดงเลือดนกคอนขาง
คลํ้า หนามที่ผิวเรียบหาง เปลือกหนาเนือ้ หนามีสขี าวขุน เนือ้ นุม ฉํา่
นํ้า มีกลิ่นหอม เมล็ดเล็กลีบผลแกชากวาพันธุฮงฮวยประมาณ 2
สัปดาห
พันธุโ อวเฮียะ
พันธุนี้ชอบอากาศเย็นกวาพันธุฮงฮวย
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน

พันธุกิมเจ็ง
ลักษณะประจําพันธุ
ตนที่ทรงพุมเล็ก โตชา ใบเล็กรูปไขมขี นาดสัน้ และแคบใบมี 1-3 คู ยอดแดง ยอดออนสีมว ง
แดง ผลทรงกลม เปลือกมีหนามใหญหาง ผิวสีแดงอมชมพู รองหนามมีสอี อ น เนือ้ หนาสีขาวขุน
รสหวาน
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พันธุนี้แบงไดเปน กิมเจ็งหนามแหลม และกิมเจ็งหนามราบการออกดอกติดผลคอนขางยาก
และตองการอากาศเย็นจัด
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เดือนพฤษภาคม –มิถนุ ายน

พันธุก ิมเจ็ง

พันธุจ กั รพรรดิ์
ลักษณะประจําพันธุ
ตนมีทรงพุมใหญ ใบมีขนาดใหญ โคนใบกวาง
คอยๆ เรียวไปดานปลายใบ มีสเี ขียวเขมเปนมัน ผลทรงหัว
ใจกลม ขนาดใหญเปลือกหนามีสแี ดงเขม ผิวหยาบหนาม
เรียบ มีขนาดใหญหา ง เนือ้ หนา มีสขี าวขุน ฉํ่านํา้ รสหวาน
เมล็ดมีขนาดโต สีนาตาลเข
้ํ
ม
พันธุนี้ตองการอากาศเย็นจัด
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน

พันธุจ กั รพรรดิ์

พันธุค อ ม
ลักษณะประจําพันธุ
ลําตนและกิง่ เรียบ ลําตนสีนาตาลอ
้ํ
อน กิง่ แข็ง
แรง ทรงพุม คอนขางกลมใบแคบเรียว กลางใบพอง ปลายใบ
เรียวแหลม ใบมี 2-4 คู สีใบดานบนเขียวเปนมัน ขอบใบ
เปนคลื่นเล็กนอย ผลมีขนาดใหญกลมสีแดงเขม เปลือก
กรอบบาง หนามหางสัน้ แหลม เนือ้ หนา หวาน มีกลิน่ พิเศษ
เนื้อแหง สีขาวขุน
พันธุนี้ออกดอกติดผลงาย ไมตอ งการอากาศเย็นจัด
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เดือนเมษายน

พันธุค อ ม
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การขยายพันธุ
การขยายพันธุล น้ิ จี่ ทําไดหลายวิธี ไดแก การตอน การทาบกิ่ง การเสียบยอด แตวิธีที่นิยม
ขยายพันธุล น้ิ จี่ คือ การตอน

การตอนกิง่
การตอนกิ่งสวนใหญจะทําใหฤดูฝน เพราะเปนระยะที่ตนไมกําลังเจริญเติบโต ฝนตกบอย
ไมตองเสียเวลาในการรดนําให
้ กบั กิง่ ตอน ขัน้ ตอนการปฏิบตั ดิ งั นี้
1. เลื อกกิ่ งลิ้ นจี่ ที่ จ ะขยายพั นธุ  ควรเป นกิ่ งที่ ไ ม แกหรือออนเกินไป กลาวคือใบเปลี่ยน
จากใบออนเปนใบแกแลว กิง่ สีนาตาลลอมเขี
้ํ
ยวและผิวเปลือกเรียบไมขรุขระ
2. ควัน่ กิง่ ขนาด 1 –1.5 นิว้ แลวลอกเปลือกออก
3. ขุดเยื่อเจริญออก โดยใชสันมีดลากจากบนลงลาง ระวังอยาใหกระทบกระเทือนรอยแผล
ดานบนซึง่ จะเปนบริเวณทีร่ ากจะออก
4. นําตุม ตอนทีไ่ ดจากการนําขุยมะพราวทีต่ เี อาเสนใยออกแลวไปแชนาบี
้ํ บใหหมาดๆ แลวอัด
ลงในถุงพลาสติกขนาดเล็กประมาณ 4X6 นิ้ว ผูกปากถุงใหแนน ผาตุม ตอนตามยาวแลวหุม ไปบนรอย
แผลมัดดวยเชือกทัง้ บนและลางรอยแผล
5. เมื่อเกิดรากพอเหมาะ ประมาณ 30-45 วัน จึงตัดออกจากตนและนํามาชําในถุงพลาสติก
หรือกระถางประมาณ 1 เดือน จึงนําลงปลูกในแปลง

การตอนกิง่
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การปลูก
การเตรียมพืน้ ที่
พืน้ ทีล่ มุ
พื้นที่ซึ่งเปนที่ลุมจําเปนตองยกรอง ควรยกแปลงใหมคี วามกวางของแปลงอยางนอย 6 เมตร
รองลึก 1 เมตร กวาง 2 เมตร เพือ่ ระบายนําให
้ ฤดูฝนและกักนําให
้ ฤดูแลง

การปลูกลิน้ จีใ่ นพืน้ ทีด่ อน
พืน้ ทีด่ อน
- พื้นที่ดอน ควรจะปรับพื้นที่ใหเรียบเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน
- ถาพืน้ ทีม่ คี วามลาดชันมาก ควรจัดทําแนวชัน้ บันได หรือปรับระดับบริเวณหลุมปลูก
ระยะปลูก
ลิ้นจี่ใชระยะปลูกระหวาง 8X8 เมตร ถึง 10X10 เมตร ในพืน้ ทีย่ กรองขนาดของรองจะบังคับ
ระยะไว 8 เมตร สวนในพื้นที่ดอนระยะปลูกขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน ดินเลวปลูกถี่
ดินดีปลูกหาง

วิธกี ารปลูก
การเตรียมหลุมปลูก
ในพื้นที่ลุมควรชุดหลุมในแนวตรงบนแปลงขนาด กวาง ยาว ลึก ประมาณ 50-80 เซนติเมตร
ผสมดินปลูกดวยปุยอินทรีย อัตรา สวน 3:1 โดยปริมาตร คลุกใหเขากันแลวกลบลงหลุมโดยใหดนิ
บริเวณปากหลุมสูงกวาดินเดิมประมาณ 15 เซนติเมตร สวนพืน้ ทีด่ อนขุดหลุมในแนวตรง กวาง ยาว
และลึกประมาณ 50-80 เซนติเมตร และเตรียมหลุมเชนเดียวกันกับการเตรียมหลุมในทีล่ มุ
การเตรียมกิง่ พันธุ
ควรจะเตรี ย มกิ่ งตอนไวลวงหนาใหอยูในสภาพที่แข็งแรงตั้งตัวไดแลว โดยเลี้ยงไวในเรือน
เพาะชํากอนนําลงปลูก
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การเตรียมไมหลักพยุงและรมเงา
ไมหลักพยุง ใชไมไผรวกหรือไมทแ่ี ข็งแรงขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอ ยกวา 1.5 เซนติเมตร
และยาวไมนอยกวา 150 เซนติเมตร
รมเงา ใชเพิ งหรื อกิ่ งไมที่ใบไมรวง เช น ทางมะพราวบังแดดดานทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก
วิธกี ารปลูก
นํากิ่งพันธุท เ่ี ตรียมไวลงปลูกกลางหลุม หากภาชนะที่ใชเพาะสลายตัวยาก เชน ถุงพลาสติก
หรือกระถาง ตองนํากิ่งพันธุออกจากภาชนะกอนปลูก การปลูกควรใหระดับดินบนภาชนะเพาะชํา
อยูเทากับระดับดินในแปลง กลบดินโดยรอบ กดใหแนน หลังจากนั้นใหไมหลักที่เตรียมไวปกใกลๆ
กับกิ่งพันธุและผูกเชือกพยุงตัวไวเพื่อใหตนตั้งตรงบังดวยรมเงา รดนํ้า

การปฏิบัติดูแลรักษาหลังปลูก
การใหนา้ํ
ชวงเวลาหลังจากปลูกจะตรงกับฤดูฝน ถาฝนตกหนักควรทําทางระบายนํา้ และตรวจดูบริเวณ
หลุมปลูก ถาดินยุบตัวเปนแองมีนํ้าขังตองพูนดินเพิม่ แตถา หากฝนทิง้ ชวงควรรดนํ้าใหดนิ มีความชืน้
อยูเ สมอ
การปลูกพืชเสริมรายได
ในระหวางทีล่ น้ิ จีย่ งั เล็ก ควรปลูกพืชแซมเพื่อเสริมรายได เชน พืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ
โดยเลือกปลูกใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละตรงกับความตองการของตลาด
การปลูกซอม
เมื่อตรวจพบวาตนลิน้ จีต่ ายหลังจากปลูกใหรบี ปลูกซอม
การปองกันกําจัดโรคและแมลง
ในชวงทีแ่ ตกใบออน ควรตรวจสอบ และฉีดสารเคมีปอ งกันกําจัดโรคและแมลงที่ทาลายใบอ
ํ
อน
การควบคุมวัชพืช
ควบคุมวัชพืชโดยใชวิธีขุด ถาก ถอน หรือ ตัด พยายามหลีกเลีย่ งการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช
เพราะตนลิ้นจี่ยังเล็กอยู ละอองสารเคมีอาจจะไปทําลายตนลิน้ จีไ่ ด นอกจากนั้นแลวการปลูกพืชแซม
ในพื้นที่วา งในขณะทีต่ น ลิน้ จีย่ งั เล็ก จะเปนวิธีที่ชวยลดปญหาวัชพืชได
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การตัดแตงกิง่
ควรเลี้ยงใหมลี ําตนกลางเพียงตนเดียวและไวกง่ิ แรกสูงจากพืน้ ดินประมาณ 40-80 เซนติเมตร
และตัดแตงกิ่งแหง กิง่ เปนโรค กิง่ นํ้าคาง กิง่ แขนงเล็กๆ ดานในทรงพุม กิง่ ไขว ตลอดจนกิง่ ทีท่ ามุ
ํ ม
แคบออกและควรทารอยแผลที่ตัดดวยปูนแดงกินกับหมาก

การปลูกไมบงั ลม
ในแหลงที่มลี มแรงควรเตรียมการปลูกไมบงั ลมไวกอ นโดยพิจารณาถึง
1. ทิศทางลม
2. ชนิดไมบังลมที่จะปลูกควรโตเร็ว กิง่ กานนอย ทรงสูง ทนทานตอสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ
ตานทานลมไดดี เชน ไมไผรวก
3. ปลูกใหหางจากแถวลิ้นจี่ อยางนอย 6 เมตร
4. การปลูกไมบังลม ปลูก 2 แถวสลับฟนปลา และควรปลูกไมบงั ลมกอนปลูกลิน้ จี่ 1 ป
เปนอยางนอย ไมบังลมจะมีกี่แนวขึ้นอยูกับระยะความยาวของสวนกับความสูงของไมบังลมกอนลิ้นจี่
1 ป เปนอยางนอย ไมบงั ลมจะมีกแ่ี นวขึน้ อยูก บั ระยะความยาวของสวนกับความสูงของไมบงั ลมโดย
อาศัยปลูกทุกแนวที่ 10 เทา ของความสูงไมบงั ลมเมือ่ โตเต็มที่

การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
การใหนา้ํ
!

ลิ้นจีอ่ ายุ 1-3 ป ในฤดูแลงใหนาสมํ
้ํ ่าเสมออยางนอยเดือนละ 2 ครัง้
! ลิ้นจี่ตนที่ใหผลผลิตแลวในฤดูแลงตองใหนาสมํ
้ํ ่าเสมออยางนอยเดือนละ 2 ครัง้ แตในชวง
เดือนพฤศจิกายน กอนออกดอกควรงดการใหนํ้า หากมีฝนตกตองทําทางระบายนํ้าออกจากแปลง
ทําบริเวณโคนตนใหโปรงเพราะตองการความชืน้ นอยในระยะกอนการออกดอก หลังจากสังเกตเห็นเริม่
แทงชอดอกประมาณ 50 เปอรเซ็นต ของทรงตน ควรเริม่ ใหนาปริ
้ํ มาณทีน่ อ ยและใหบริเวณรอบนอก
ของรงพุมตอจากนั้นคอยๆ เพิม่ ปริมาณนํ้าและใหน้าในทรงพุ
ํ
ม มากขึน้ โดยให 2 ครัง้ ตอสัปดาห และ
ควรงดใหนาก
ํ้ อนการเก็บเกีย่ วผลผลิต 7-10 วัน
! ปริมาณนํ้าทีใ่ หแตละครัง้ ขึน
้ อยูก บั ชนิดของเนือ้ ดินขนาดของทรงพุม และวิธกี ารใหนา้ํ
วิธกี ารใหน้ํา
วิธกี ารใหนา้ํ แบงเปน 4 แบบใหญๆ ดังนี้
1. การใหนาทางใต
้ํ
ผวิ ดิน
เปนการใหนํ้าโดยยกระดับนํ้าใตดนิ ใหสงู ขึน้ จนถึงระดับทีร่ ากสามารถดูดไปใชได เชน การยก
รองปลูก
2. การใหนาทางผิ
้ํ
วดิน
- การปล อ ยให นํ้ าขั ง หรื อ ปล อยให ไ หลไปตามผิ ว ดิ น การให นํ้ าแบบนี้ จะตองปรับพื้นที่
ใหเรียบและมีความลาดเทเล็กนอย (ประมาณ 2%)
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- การใชสายยาง โดยสูบนําจากแหล
้
งนํ้าและลากสายยางรดตามตน
3. การใหนาแบบฉี
้ํ
ดฝอย
เปนการใหนาโดยผ
้ํ
านทางทอดวยแรงดันและใหนาพ
้ํ นเปนฝอยทางหัวฉีดบริเวณทรงพุม วิธีนี้จะ
ประหยัดนํากว
้ าการใหน้ําแบบที่ 2 ทําไดรวดเร็วสมําเสมอและใช
่
แรงงานนอย แตการลงทุนครัง้ แรก
คอนขางสูง
4. การใหนาแบบหยด
้ํ
เปนการใหนํ้ าเฉพาะบริเวณรากโดยใหนํ้าไหลเปนหยดนํ้ าสายนํ้ าหรือเม็ดนํ้ าเล็กๆ ผานหัว
ปลอยนํา้ โดยใหมคี วามชืน้ ในระดับทีร่ ากสามารถดูดไปใชได การใหนาวิ
้ํ ธีนี้จะประหยัดนํามากเพราะ
้
มีการสูญเสียนํ้านอยมาก สามารถควบคุมปริมาณนําได
้ ใชแรงงานนอยและลดปญหาเรือ่ งวัชพืชดวย
การใหปยุ
1. การใหปยุ ลิน้ จีท่ ย่ี งั ไมใหผลผลิต (อายุ 1-3 ป)
- อายุ ปแรกใหปุยสู ตรเสมอ เช น 15-15-15 ตนละประมาณครึ่งกิ โลกรัม/ตน/ป
แบงให 2-3 ครัง้ ครัง้ แรกชวงตนฤดูฝน ครัง้ ที่ 2 หลังจากครัง้ แรก 2-3 เดือน และครั้งที่ 3 ชวงปลาย
ฤดูฝน
- ปที่ 2-3 ใสปยุ อินทรียป ล ะ 2 ครัง้ อัตรา 10-20 กิโลกรัม ตอตนและปุย เคมีสตู ร
15-15-15 ปละ 2 ครั้ง อัตรา 300-400 กรัมตอตนตอครั้ง โดยครัง้ แรกใหในชวงตนฝน
และครั้งที่ 2 หลังจากใสครัง้ แรกประมาณ 2-3 เดือน หรือเมือ่ ลิน้ จีแ่ ตกใบออนแลว
2. การใหปยุ ลิน้ จีท่ ใ่ี หผลผลิตแลว (อายุมากกวา 4 ป)
แบงใส 3 ระยะ อัตรา 2-5 กิโลกรัมตอครัง้ ขึน้ อยูก บั สภาพและอายุของตนลิน้ จี่
ระยะที่ 1 หลังการเก็บเกีย่ วผลแลวตองตัดแตงกิง่ และใหปยุ ในเดือนมิถนุ ายน เพื่อบํารุงตนให
เจริญเติบโตสมบูรณ โดยใสปุยอินทรีย อัตรา 10-20 กิโลกรัมตอตน และปุย เคมีสตู รเสมอเชน
15-15-15
ระยะที่ 2 การใหปุยในระยะนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ เปนการเตรียมตนลิน้ จีใ่ หพรอมทีจ่ ะออกดอก
ในฤดูกาล ประมาณเดือนตุลาคมควรใหปยุ สูตร 8-24-24, 12-24-12
ระยะที่ 3 การใหปุยในระยะติดผล ใหปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-3 กิโลกรัมตอตน เพื่อ
ใหผลผลิตมีคุณภาพดีโดยแบงใส 3 ครัง้ คือ
- ติดผลโตขนาด 5 มิลลิเมตร
- ขนาดผลโตปานกลาง
- ขนาดผลโตเต็มที่
3. วิธกี ารใสปยุ เคมี
- ควรแบงปุย ทีจ่ ะใสตอ ตนเปน 4 สวน ใสบริเวณชายทรงพุม ประมาณ 3 สวน และที่เหลือ
ประมาณ 1 สวน หวานในบริเวณทรงพุม
- หลังการใสปยุ ตองพรวนดินรวบชายทรงพุม และรดนําให
้ ชุม
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4. การใหปยุ ทางใบ
การใหปุยทางใบเปนการเสริมใหตนลิ้นจี่ไดรับปุยโดยตรงและตนลิ้นจี่สามารถนําไปใชไดทันที
ซึ่งควรใชในกรณีตอ ไปนี้
- เมือ่ ตนลิน้ จีแ่ ตกใบออนชาหรือไมสมําเสมอ
่
ควรใชปุยไทโอยูเรียอัตรา 100-150 กรัมตอ
นํ้า 20 ลิตร พนใหทั่วทรงพุม 1-2 ครัง้ หางกัน 7-10 วัน จะชวยใหการแตกใบออนเร็วขึน้ และพรอม
กัน
- ถาใบมีความสมบูรณตาคื
่ํ อใบไมมสี เี ขียวเข็มเปนมัน ควรพนปุยทางใบสูตร 30-20-10
หรือ 20-20-20 อัตรา 20-30 ซีซี ตอนํา้ 20 ลิตร จะชวยเพิ่มความสมบูรณแกใบ
ใหมากขึน้
- ระยะใบแกกอ นออกดอกเพือ่ ชวยใหใบแกเร็วขึน้ และชวยปองกันการแตกใบออนเมือ่ มีฝนตก
ควรพ น ปุ  ย ทางใบสู ตร 0-52-34 อัตรา 100-150 กรัม ตอนํ้ า 20 ลิตร 2 ครั้ง
หางกัน 7-10 วัน
- ช ว งลิ้ น จี่ ใ กล อ อกดอก ควรพ น ปุ  ย ทางใบเพื่ อ เพิ่ ม ความสมบู ร ณ แ ละกระตุ  น
ตาดอก เชน ปุยสูตร 10-52-17 หรือ 10-45-10 อัตรา 20-30 ซีซี ตอนํา้ 20 ลิตร และหลังจาก
แทงชอดอกแลวควรฉีดพนอีกครั้งเพื่อบํารุงชอดอกและชวยใหตดิ ผลดีขน้ึ
- ช ว งลิ้ น จี่ ติ ด ผลขนาดโตปานกลาง อาจให ปุ  ย ทางใบเพื่ อ ช ว ยเร ง การเจริ ญ
และเพิม่ คุณภาพของผล โดยใชปุยสูตร 10-20-30 อัตรา 20-30 ซีซี ตอนํา้ 30 ลิตร
การพรวนดิน
ทําหลังจากใสปุยทุกครั้ง พรวนบริเวณรอบทรงพุม และรดนําให
้ ชุม
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การตัดแตงกิง่
เมื่อตนลิ้นจี่อายุ 1-2 ป สรางทรงตนใหมลี ําตนเดียวและตนมีความสูงประมาณ 1 เมตร
ตาขางจะเจริญเปนกิ่งจํานวนมากเลือกกิง่ ใหเหลือกิง่ ทีต่ อ งการ 3-4 กิ่ง โดยเลือกกิง่ ทีม่ มี มุ กวางสูง
จากระดับดินประมาณ 50 เซนติเมตร ไว
ตนลิ้นจี่ที่ใหผลผลิตแลว การตัดแตงกิ่งชวยให
ทรงพุมโปรงดูแลรักษาสะดวก ปองกันการโคนลม
และชวยใหผลดกสมําเสมอทุ
่
กป ซึง่ สามารถแบงได
เปน 2 ประเภท คือ
1. การตัดแตงกิง่ ประจําปตอ งทําทุกปหลังเก็บ
ผลแลวโดยใหตัดกิ่งที่ฉีกหักกอน ถากิ่งโดคาดวาไม
ออกดอกอี ก แล ว ก็ ใ ห ตั ด ชิ ด โคนกิ่ ง เลย ส ว นกิ่ ง ที่
ตองการใหแตกยอดใหมใหตดั เหลือไวใหยาว ตอไปให
ตัดกิ่งที่ไมแข็งแรง กิง่ ทีอ่ ยูใ นทรงพุม ไมเจริญออกมา
นอกทรงพุมกิ่งที่เปนโรค แมลงทําลาย กิ่งแหงและกิ่งกระโดงโดยตัดใหชิดโคนกิ่งกระโดดโดยตัดใหชิด
โคนกิ่งแลวทาแผลดวย สีนามั
้ํ น กิ่งแหงและกิ่งกระโดงโดยตัดใหชิดโคนกิ่งแลวทาแผลดวย สีนามั
้ํ น หรือ
ปูนขาวหรือยากันเชือ้ รา
2. การตัดสมบูรณ ใหตดั ไดเต็มที่ แตถา ตนโทรมากใหตดั ออกเพียงเล็กนอย
2.1 ถาตนสมบูรณ ใหตดั ไดเต็มที่ แตถา ตนโทรมมากใหตดั ออกเพียงเล็กนอย
2.2 ตัดแตงดวยความระมัดระวังอยาใหกง่ิ ชํ้า หรือกระทบกระเทือน กิง่ ใหญควรใชมดี ตัด
กอนแลวใชเลือ่ ยตามอีกครัง้
เครื่องมือที่ใชในการตัดแตงกิ่ง
1. กรรไกรขนาดเล็กและใหญ
2. เลื่อยตัดแตงกิง่ มีลกั ษณะคลายคันธนู ใชสาหรั
ํ บเลือ่ ย กิ่งไมสดโดยเฉพาะ
3. สิว่ ใชทาให
ํ แผลเรียบ
การควบคุมวัชพืช
การควบคุมวัชพืชทําไดหลายวิธี เชน การพรวนดินสําหรับตนเล็กๆ การคลุมโคนตน การตัด
วัชพืชใหส้ันอยูเ ปนประจํา หรือการใชสารเคมีควบคุมวัชพืช อยางไรก็ตาม ถามีการใชวสั ดุคลุมโคนตน
อยูตลอดแลวจะลดปริมาณวัชพืชไดมาก สวนบริเวณในแปลงควรใชเครื่องตัดหญาเปนระยะ อยาให
วัชพืชขึ้นมากเกินไป
การคลุมโคนตน ดวยฟางขาว หญาแหง ใบไมแหง คลุมใหหนาประมาณ 8-10 เซนติเมตร
จากโคนตนไปยังชายทรงพุม จะชวยควบคุมวัชพืชและรักษาความชื้นในดินไดดี
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วัชพืชในสวนลิน้ จี่

การบังคับใหลิ้นจี่ออกดอกโดยการควั่นกิ่ง
การควั่นกิ่งมีวตั ถุประสงคเพือ่ ชวยใหกง่ิ มีการเก็บสะสมอาหารมากขึน้
ระยะที่เหมาะสมในการควั่นกิ่ง คือ ชวงที่ลิ้นจี่แตกใบออน ครัง้ ที่ 2 (ชวงเดือนตุลาคม)
กิ่งที่ควั่น ควรเปนกิง่ ทีม่ สี ว นกลมมากทีส่ ดุ การเลือกขนาดกิง่ จะเลือกตามอายุลน้ิ จี่ ดังนี้
1. อายุ 4-6 ป เลือกกิง่ ทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลาง 1 / 2 – 2 นิว้
2. อายุ 7-10 ป เลือกกิง่ ทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลาง 2-3 นิว้
4. อายุ 11-15 ป เลือกกิง่ ทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลาง 3-8 นิว้
วิธกี ารควัน่ กิง่
ใชเลื่อยโคงเล็กขนาด 1 มิลลิเมตร เลือ่ ยใหทะลุเปลือกตัดเยือ่ เจริญโดยรอบ
แลวใชลวดทองแดงทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตรรัดแลวใชคมี ดึง
ขันลวดใหแนนสนิทกับรอยเลือ่ ย หลังจากนัน้ ประมาณ 30-40 วัน สังเกตดู
จะเห็นสวนบนของรอยควัน่ จะโตกวาสวนลางเล็กนอยจึงแกลวดมัดออก
ตําแหนงกิง่ ทีไ่ มควรควัน่
- ตําแหนงลําตน
- ตําแหนงกิ่งใหญ
ขอเสียของการควัน่ กิง่ ทีไ่ มถกู วิธี
1. ควั่นกิ่งที่โต หรือลําตน ทําใหกง่ิ หรือตนตายได
2. ควั่นโดยใชเลื่อยโต ผิดขนาดแผลใหญ ทําใหแผลหายไมสนิทหลังติดผลตนจะโทรม
3. ใชลวดโตเกินไป ทําใหเกิดบาดแผลลึก ตนจะโทรม
4. ชวงระยะเวลาบังคับนานเกินไป ทําใหแผลมีขนาดใหญ
5. ควั่นกิ่งขณะที่แตกใบออน ทําใหใบไมสมบูรณเปนโรคงาย
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การหอผล
เมื่ อ ผลลิ้ น จี่ เ ริ่ ม เปลี่ ย นสี จ ากเขี ย วเป น แดงเรื่ อ ๆ หรื อ เริ่ ม จะแก ห รื อ ก อ นเก็ บ เกี่ ย ว
20-25 วัน ควรหอผลใชถงุ กระดาษหรือถุงพลาสติก (ตัดปลายถุง) หอทัง้ ชอผล ผูกปากถุงกับโคนกาน
ชอใหแนน ใหผลทัง้ ชออยูใ นถุง

วิธกี ารสังเกตผลแก
เมื่อผลลิ้นจี่แก คือ หลังจากดอกบานประมาณ 4 เดือน หรือสังเกตจากขนาดผลโตเต็มที่ สี
ของผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีชมพูปนแดง ไหลผลกวางออก ฐานของหนามทีเ่ ปลือกจะขยายออก
ปลายหนามแหลม รองหนามถางออกเห็นไดชดั เนื้อแหง กลิน่ หอม รสหวาน เมล็ดมีสนี าตาลเข
้ํ
ม
เปนมัน

เปลี่ยนสีเตรียมหอผล

หอผล
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การเก็บเกีย่ ว
เครื่องมือเก็บเกี่ยว
- กรรไกร
- พะองหรือบันได
วิธีการเก็บเกีย่ ว
การเก็บผลผลิต ควรเก็บเกี่ยวในชวงที่แสงแดดไมจัด โดยใชพะองหรือบันไดพาดกิ่งแลวปน
ขึ้นไป ใชกรรไกรตัดชอผลลิ้นจี่พรอมทั้งถุงที่หอไมควรใชมือหัก เพราะจะทําใหเกินแผลชํ้าหรือรอย
ฉีกขาดในกิ่งมีผลตอการแตกใบออนในปตอไป แลวใสเขงเมื่อเต็มเขงก็จะโรยเชือกลงมาใหคนขางลาง
ขนย า ยไป คั ด ขนาดและบรรจุ หี บ ห อ ต อ ไปการเก็ บ เกี่ ย วควรทะยอยเก็ บ ผลผลิ ต ที่ แ ก พ อเหมาะ
ประมาณ 2-3 วันตอครัง้ อยาใหผลแกจดั เกินไป จะทําใหคุณภาพตํ่า
การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว
หลังจากเก็บผลผลิตลิน้ จีจ่ ากตนแลว จะขนยายมารวมกันในทีร่ ม เพือ่ ทําการตัดแตงชอผล
ตัดผลเล็ก ผลลีบ ผลแตกและผลทีม่ รี อ งรอยการทําลายของโรคแมลงออก รวมทัง้ กานทีไ่ มมผี ลออก
ถาบรรจุงอกเปนผลเดี่ยว ๆ ใหใชกรรไกรตัดชิดขั้วผล หามใชมือปลิดเพราะจะทําใหเกิดรอยแผล
ซึง่ จะทําใหเกิดโรคภายหลังได
เพื่ อ ให ผ ลผลิ ต มี คุ ณ ภาพจึ ง ควรคั ด ขนาดและคุ ณ ภาพของลิ้ น จี่ สํ าหรั บลิ้ น จี่ ที่ ส  ง ขาย
ตางประเทศไดกาหนดมาตราฐานได
ํ
ดังนี้
- ผลลิน้ จีข่ นาดโต สมําเสมอ
่
- ไมมดี โรคและแมลง
- เมล็ดเล็ก
- ควรมีกา นผลไมเกินรอยละ 20 โดยนําหนั
้ ก
การเก็บรักษา
การเก็ บ รั ก ษาไว ใ ห ไ ด น าน เมื่ อเก็ บเกี่ยวแลวตองลดอุณหภูมิโดยเร็วโดยนํ าไปจุมนํ้ าเย็น
ประมาณ 10 นาที เมือ่ ผลสะเด็ดนํา้ นําไปเก็บในหองเย็น

การบรรจุหบี หอและภาชนะทีใ่ ชบรรจุ
การบรรจุล้ินจี่ควรคัดเลือกผลทีส่ มบูรณและมีคณ
ุ ภาพตามความตองการของตลาด บรรจุให
เต็มพอดี ไมแนนไมหลวมเกินไป และไมควรบรรจุผลเลยเหนือภาชนะที่ใชบรรจุ เพราะเวลาปดฝาจะทํา
ใหล้ินจี่ดานบนไดรับความเสียหาย เนื่องจากแรงกดโดยตรงเมื่อวางภาชนะบรรจุซอนกันและยังกอ
ใหเกิดปญหาในการวางภาชนะเรียงซอนกัน ทําใหภาชนะบรรจุเคลือ่ นทีแ่ ละสัน่ สะเทือนตลอดเวลาขณะ
ที่ยานพาหนะเคลื่อนที่กอใหเกิดความเสียหายกับลิ้นจี่ที่บรรจุขางใน
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ภาชนะบรรจุหีบหอ ภาชนะที่ใชในการบรรจุหีบหอลิ้นจี่เพื่อจํ าหนายมีหลายชนิด คือ
เขง ตะกราพลาสติกและกลองกระดาษถาพิจารณาถึงความเหมาะสมความสะดวกตอการบรรจุขนยาย
ขนสงดูสวยงามเปนระเบียบและเปนทีย่ อมรับกันมาก ควรเลือกใชกลองกระดาษหรือตะกราพลาสติก

ภาชนะที่ใชบรรจุหีบหอโดยแบงตามตลาด ดังนี้
- ลาดภายในประเทศ เนื่องจากการขนสงลิน้ จีภ่ ายในประเทศใชเวลา 1-2 วัน และเขง
เปนภาชนะทีม่ รี าคาถูก จึงนิยมใชเขงบรรจุ โดยหลังจากเก็บเกี่ยวจะลําเลียงไปคัดขนาด ผลทีเ่ ล็ก
และลีบออก แลวนํามาบรรจุเขงทีเ่ อาปลายชอลงและวางซอมเรียนงันขึน้ มา เมือ่ จะเต็มเขงจึงใชใบลิน้ จี่
ปดหนาเอาจะเต็มเขงจึงใชใบลิ้นจี่ปดหนา เอาฝาปดแลวใชไม 2 อันขัดไว เขงที่ใชมีขนาดกวาง
35 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร บรรจุได 21-22 กิโลกรัมแตพบผลรวงเปนจํานวนมาก ถาหาก
เปลี่ยนมาใชตะกราพลาสติ กหรื อกลองกระดาษอาจทํ าใหการขนสงทํ าใดสะดวกขึ้นหรือควรใชเขง
ที่มีขนาดเล็กบรรจุลน้ิ จีป่ ระมาณ 10 กิโลกรัม
- ตลาดตางประเทศ ภาชนะที่ใชบรรจุมีหลายขนาดขึ้นอยูกับความตองการของผูนํ าเขา
ตองการภาชนะประเภทไหน การบรรจุในตะกราพลาสติกกําลังเปนที่นิยมของลูกคาชาวตางประเทศ
เนื่องจากสามารถตรวจสอบคุณภาพไดงาย สะดวกตอการซื้อขายและมองดูสวยงามนาซื้อโดยบรรจุ
ตะกราละ 10 กิโลกรัม สําหรับประเทศในแถบยุโรปจะใชบรรจุกลองกระดาษ เนือ่ งจากมีนาหนั
้ํ กเบา
ลดคาขนสงทางอากาศ โดยบรรจุกลองละ ประมาณ 15-20 กิโลกรัม โดยภายในกลองใหญ
บรรจุแบงเปน กลองเล็กๆ 4 กลอง ขนาดของกลอง 40X30X10 เซนติเมตร นํ้าหนักบรรจุ 5 กิโลกรัม
บรรจุผลลิน้ จีท่ ต่ี ดั แตงกานผลออกแลว

แมลงศัตรูของลิ้นจี่
ไรลิน้ จีห่ รือกํามะหยี่
ไรชนิดนี้ตัวมีขนาดเล็กมากไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาตัวมีขาวคลายหนอนมีขา 4 คู
ทํ าลายพืชโดยดูดนํ้ าเลี้ยงจากใบทํ าใหพืชสรางขนสีนํ้าตาลขึ้นที่ผิวดานใตใบ หรือสวนของพืชบริเวณ
ที่ถูกดูดกินใบพืชจะหงิกงอโปงพองขึ้นเปนกระเปาะ ผิวใบภายในกะเปาะมีขนสีนํ้าตาลขึ้นปกคลุมเปน
แผนหนาคลายพรม ตัวไรก็จะอยูบ ริเวณกะเปาะนัน้ ไรดูดกินนําเลี
้ ย้ งมีผลทําใหตน ลิน้ จีข่ าดนําและลดพื
้
น้
ที่ใบในการปรุงอาหารทําใหผลผลิตลดลงได ไรชนิดนีจ้ ะระบาดมากในฤดูแลง
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การปองกันกําจัด
1. ตัดยอดใบ ที่มีการเขาทําลายของไรทําลายเสีย
2. พนสารไมแทค 20% อัตรา 40 ซีซ/ี นํ้า 20 ลิตร หรือเดเดรก 30% ซีซี/นํ้า 20 ลิตร หรือ
เคเทน อัตรา 30 ซีซี ตอนํา้ 20 ลิตร

หนอนเจาะลําตน
ตัวหนอนจะเจาะลําตน กิ่ง ทําใหกิ่งผุและตายในที่สุด
การปองกันกําจัด
ใชสารเคมีกําจัด เชน ใชมาลาไธออน ผสมนํ้าหยอดรูที่หนอนเจาะ แลวอุดดวยดินเหนียวทับที
หนอนเจาะขัว้ ผลลิน้ จี่
หนอนชนิดนี้มีขนาดลําตัวยาว 1 เซนติเมตร ตัวมีขาวนวลในระยะผลออนหนอนเจาะกินทีเ่ นือ้
และเมล็ดทําใหผลออนรวง เมือ่ ผลลิน้ จีโ่ ตขึน้ หนอนจะกัดกินทีบ่ ริเวณขัว้ ผล ทําใหผลรวง
การปองกันกําจัด
1. เก็บผลที่รวงทําลายโดยการเผา หรือฝงดิน
2. เมื่อลิน้ จีเ่ ริม่ ติดผล พนดวยเซฟวิน 85 % WP อัตรา 45-60 กรัม/นํ้า 20 ลิตร และเมื่อพบ
มีการระบาดมากพนดวยกูซาไธออน 40% EC อัตรา 30 ซีซ/ี นํ้า 20 ลิตร
ผีเสือ้ มวนหวาน
ผีเสื้อชนิดนีเ้ ขาทําลายผลไมในเวลากลางคืน ผีเสื้อจะเขาทําลายเมือ่ ลิน้ จีใ่ กลจะเก็บเกีย่ วไดแลว
โดยใชงวงปากเจาะผลและดูดนําหวานในผลลิ
้
น้ จีท่ าให
ํ ผลเนาและรวงได เมือ่ ใชมอื บีบทําผลเบา ๆ จะมี
นําออกมาจากรู
้
ทถ่ี กู เจาะ
การปองกันกําจัด
1. ใชเหยื่อพิษลอ โดยใชผลไมสุก เชน สับปะรดจุม สารเคมีอตั รา 1 ชอนชาตอนํ้า 1 ลิตรแชไว
นาน 5 นาที แลวนําไปแขวนทีต่ น ลิน้ จีเ่ มือ่ ผีเสือ้ มาดูดนํ้าหวานก็จะตาย
2. จับตายแกในชวงเวลาทีม่ ผี เี สือ้ ออกหากินคือเวลา 20.00-22.00 น.
3. หอผลลิน้ จีใ่ นระยะผลลิน้ จีเ่ ริม่ แก
มวนลําไย
มวนลําไยหรือแมงแกง นอกจากเปนศัตรูที่สําคัญของลําไยแลวยังเขาทําลายลิ้นจี่เชนเดียวกัน
ตัวแกของแมลงชนิดนีม้ สี นี าตาลตั
้ํ
วออนและตัวเต็มวัยเขาดูดนําเลี
้ ย้ งใบออน ดอกและผล ทําใหดอกใบ
แหงและผลรวงได
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การปองกันกําจัด
1. พนสารเคมีเซฟวิวน 85% WP ในอัตรา 45-60 ซีซ/ี นํ้า 20 ลิตร เพื่อกําจัดตัวออนและตัว
เต็มวัยในขณะที่เริ่มระบาด คือในชวงเดือนกุมภาพันธุถ งึ เดือน เมษายน ซึง่ สามารถกําจัดไดงา ย
2. จับไข ตัวออน ตัวเต็มวัย ทําลายเมื่อพบ
3. ปลอยแตนเบียนไขมวนลําไย
หนอนคืบกินใบ
หนอนชนิดนี้พบทําบายลิ้นจี่ ลําไย และเงาะ จะระบาดในชวงที่ลิ้นจี่แตกใบออนโดยหนอน
กัดกินใบลิน้ จี่
การปองกันกําจัด
เมื่อลิ้นจีแ่ ตกใบออน พนสารเคมี เซฟวิน 85% WP อัตรา 45-60 กรัม/นํ้า 20 ลิตร ถาระบาด
มากพน อะโซดริน 60% WSC การตอนกิง่ อัตรา 15-20 ซีซ/ี นํ้า 20 ลิตร

โรคของลิ้นจี่
โรคราดํา
เกิดจากพวกเพลี้ยทําลายมากอนแลวถายมูลไว ตอมาทําใหเกิดราดํา
การปองกันกําจัด
ใชสารเคมีฉดี พนกําจัดเพลี้ย
โรคกรานแดด (มวนแดด)
เกิดจากใบลิ้นจี่ถูกแดดเผาเนื่องจากแดดจัดอากาศแหงในฤดูหนาวทําใหอัตราการสูญเสียนํ้า
ไมไดสดั สวนกับนําที
้ ม่ อี ยูใ นใบ การแกไขตองใหสวนมีความชืน้ โดยการใหน้ําสมํ่าเสมอ
โรคราสีชมพู
เกิดตามกิง่ โดยเฉพาะงามกิง่ ทําใหสว นยอดแหงตาย
การปองกันกําจัด
ใชยากําจัดเชือ้ ราพวกคารเบนดาซิม (เบนโนมิล)
โรคราสนิม
เปนขุยสนิมเหล็กดานทองใบ ใชยาแมนโคแซบ (ไดเทนเอ็ม 45) หรือไตรอาไดมีฟอน เชน
ไบเลตอน 25% WP
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ปฏิทนิ การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
• มกราคม
ระยะดอกบาน
- ควรใหนํ้าอยางสมําเสมอ
่
ใชวัสดุคลุมโคนเพื่อชวยรักษาความชื้น
- ควรมี ก ารพ น ปุ  ย ทางใบเพื่ อบํ ารุงชอดอก และการติดผลที่ดี เช น ปุย สู ตร
10-45-10 หรือ 10-52-17 อัตรา 20-30 ซีซ.ี ตอนํา้ 20 ลิตร
- ควรนําผึง้ มาเลีย้ งในระยะนีเ้ พือ่ ชวยในการผสมเกสร
- งดการพนสารเคมีปองกันกํ าจัดโรคแมลงทุกชนิดในระยะนี้ เพื่อใหแมลงมาชวย
ในการผสมเกสรใหมากที่สุด

• กุมภาพันธ
ระยะติดผลขนาดเล็ก
- ระยะนีต้ อ งใหนาอย
้ํ างสมําเสมอ
่
ถาขาดนําจะทํ
้
าใหผลแคระแกรนและรวงมาก
- ระยะติดผลขนาด 5 มิลลิเมตร ควรใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 ประมาณ
1กิโลกรัมตอตนเพือ่ บํารุงใหผลโตอยางสมํ่าเสมอ
- ระยะผลโตปานกลาง ใสปยุ เคมีสตู ร 13-13-21 อัตรา ประมาณ 1-3 กิโลกรัม
ตอตน
- ในระยะนีอ้ าจมีการระบาดของ หนอนเจาะขัว้ ผลมวนลําไย ไรกํามะหยี่ ควรฉีดพน
สารเคมีอยางตอเนือ่ ง เชน โมโนโคร โคฟอส คารบาริล ไดโคฟอล

• มีนาคม - เมษายน
ระยะผลกําลังเจริญเติบโต
- ใหนาอย
้ํ างสมําเสมอ
่
- ใหปยุ ทางใบเพือ่ ชวยใหผลมีความสมบูรณมากขึน้ เชน ปุยสูตร 10-20-30 อัตรา
20-30 ซีซี ตอนํา้ 20 ลิตร
- กอนเก็บเกีย่ วผลผลิต 30 วัน ควรใสปุยเคมีสูตรตัวทายสูง เชน 13-13-21
เพื่อเพิม่ คุณภาพของผลิตใหดขี น้ึ
- ระยะนี้ผลกําลังเจริญเติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ กิง่ จะรับนําหนั
้ กมากขึน้ ควรทําการคํากิ
้ ง่ ดวย
ไมไผ เพื่อชวยพยุงกิ่งไมใหฉีกหัก
- เมื่อผลเริม่ เปลีย่ นสี หอผลดวยถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกเพือ่ ปองกันการทําลาย
ของศัตรูพชื
- ในสวนบางทองทีใ่ นระยะนีอ้ าจมีการรบกวนของคางคาวควรใชตาขายไนลอนกัน
ตามแนวชองระหวางตน เพื่อดักจับไปทําลายนอกจากนีย้ งั มีผเี สือ้ มวนหวาน แมลงวันทอง ควรรีบ
ทําการปองกันกําจัดโดยใชกับดัก เหยื่อพิษและฉีดสารเคมีปองกันกําจัดแมลง เชน คารบาริล
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• พฤษภาคม
ระยะเก็บเกีย่ วผลผลิต
- ควรงดการใหนาก
้ํ อนเก็บเกีย่ วผลผลิต 7-10 วัน เพื่อใหผลมีคุณภาพดี
- กอนขึ้นไปเก็บผลผลิตควรใชบันได หรือพะองพาดกิ่งขึ้นไป ใชกรรไกรตัดชอผล
ใหลึกเขาไปประมาณ 1 ฟุต จากปลายชอไมควรใชมอื หักชอผลโดยตรง เพราะจะทําใหปลายกิ่งที่เหลือ
อยูเปนแผลชํ้ า หรือมีรอยฉีกขาดเขาไปในกิ่ง ทํ าใหการแตกยอดออนใหมรวมทั้งการแทงชอดอก
ในปตอ ไปไมดดี ว ย
- ควรทยอยเก็บชอผลที่แกเต็มที่แลวประมาณ 2-3 วัน ตอครัง้ จนหมดตนอยาใหผล
แกจดั ตกคางอยูบ นตนนาน จะทําใหคุณภาพตํ่าลง

• กรกฎาคม
ระยะแตกใบออน
- ถาการแตกใบออนไมสมําเสมอ
่
หรือ แตกใบออนเชาควรเรงใหแตกใบออนเร็วขึน้
โดยใชปุยไทโอยูเรีย อัตรา 100 – 150 กรัมตอ นํ้า 20 ลิตร พนทั่วทรงพุมทั่วทรงพุม 1-2 ครัง้
หางกัน 7-10 วัน จะชวยในการแตกใบออนพรอมกันและเร็วขึน้ ดวย
- ควรฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลงที่มีระบาดในระยะนี้ เชน ไรกํามะหยี่
หนอนเจาะกิ่ง หนอนคืบกินใบออน หนอนมวนใบ โดยใช โมโนโครโตฟอส คารบาริลหรือ เคนเทน
- ถามีวชั พืชขึน้ ในสวนมาก ควรทําการกําจัดใหหมด
- ใหน้าอย
ํ างสมําเสมอ
่

• สิงหาคม – กันยายน
ระยะใบแก
- ถาใบมีความสมบูรณตา่ํ ควรมีการพนปุย ทางใบสูตร 30-20-10, 20-20-20
อัตรา 20-30 ซีซ.ี ตอนํา้ 20 ลิตร เพือ่ เพิม่ ความสมบูรณของใบใหมากขึน้
- ใหน้าอย
ํ างสมําเสมอ
่

• ตุลาคม
ระยะใบแก
- ควรมีการแตงกิง่ อีกครัง้ โดยตัดเฉพาะกิง่ ทีแ่ ตกออกมาเปนกระจุก กิ่งที่ไขวกัน กิ่งที่
ถูกโรคแมลงเขาทําลาย กิง่ นํ้าคาง
- ในระยะใบแกจดั ควรใสปยุ เคมีตวั กลางและตัวทายสูงเชนสูตร 9-24-24 ประมาณ
1-2 กิโลกรัมตอตัน เพื่อบํารุงตนใหมกี ารสะสมอาหาร และการสรางตาดอกตอไป
- หลังจากหมดฝนแลวงดการใหนาเพื
้ํ อ่ ใหตน พักตัวเร็วขึน้
- ถามีการระบาดของไรกํามะหยี่ หนอนเจาะกิง่ หนอนคืบกินใบ ใชสารเคมี เชน
คารบาริล โมโนโครโตฟอส
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• พฤศจิกายน
ระยะใบแก
- ในระยะนีค้ วรกําจัดวัชพืช และทําความสะอาดสวน และใตทรงพุมแหงเร็วขึ้น
- ควรพนปุย ทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 100-150 กรัม ตอนํา้ 20 ลิตร จํานวน 2
ครั้ง หางกัน 7-10 วัน เพื่อชวยใหใบแกเร็วขึ้นและชวยปองกันการแตกใบออน หากมีฝนตกในชวงนี้
- ควรพนปุยทางใบเพื่อบํ ารุงใหตนมีความสมบูรณ และกระตุนการสรางตาดอก
เชน ปุยสูตร 10-52-17 , 10-45-10 อัตรา 20-30 ซีซ.ี ตอนํา้ 20 ลิตร
- พนสารเคมีปอ งกันโรคแมลงทีม่ รี ะบาดในระยะนี้ เชน มวนลําไย หนอนเจาะกิง่
- งดการใหน้าํ เพือ่ ใหตน ลิน้ จีม่ กี ารสรางตาดอก
- ควั่นกิ่งทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.5 – 4 นิว้ โดยใชเลื่อยขนาด 1
มิลลิเมตร แลวรัดดวยลวดทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตร เพื่อชวยใหกิ่งมีการเก็บสะสม
อาหารมากขึน้ และแกมดั ลวดออกหลังจากนัน้ ประมาณ 30-40 วัน

• ธันวาคม
ระยะแทงชอดอก
- เมื่อเห็นเปนชอดอกแลวควรมีการใหนาเล็
้ํ กนอยและเพิม่ ปริมาณขึน้ เรือ่ ยๆ
- ควรมี ก ารพ น ปุ  ย ทางใบเพื่ อ บํ ารุ ง ช อ ดอกและการติ ด ผลที่ ดี เช น ปุ  ย สู ต ร
10-45-10 หรือ 10-52-17 อัตรา 20-30 ซีซ.ี ตอนํา้ 20 ลิตร การปองกันกําจัดโรคแมลง
- ระยะนี้อาจจะมีการระบาดของแมลงศัตรูชอ ดอก เชน หนอนกินดอก หนอนเจาะ
กานดอก มวนลําไย ควรทําการพนสารเคมีเปนระยะ เชน โมโนโครโตฟอส คารบาริล
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