
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ไรก ำมะหยี่หรือไรสี่ขำล ำไย (Longan erineum mite)   

ชื่อวิทยาศาสตร์  Aceria longana Boczek & Knihinicki            

 

    

 

 

 

 

 

รูปร่างลักษณะ  มีรูปร่างโดยทั่วไปคล้าย

หนอน ล าตัวมีลักษณะเป็นปล้อง เรียวยาว 

โดยกว้างตรงกึ่งกลางล าตัวและเรียวแหลม

ตรงส่วนท้าย ขนาดตัวเล็กมากไม่สามารถ

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า วงจรชีวิตระยะเวลา 

7 – 10 วัน จากไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย 

ลักษณะการเข้าท าลาย 

ไรดูดกินน้ าเล้ียงบนใบอ่อน ท าให้บิดม้วนงอ 

ลีบเรียว ไม่เจริญเติบโต หากส่องดูด้วยแว่น

ขยายจะเห็นใบมีขนละเอยีดสีเขียวหรือ

น้ าตาลอ่อนขึ้นปกคลุมยอดอ่อนทัง้บนและ

ใต้ใบ แตกยอดอ่อนผิดปกติ โดยแตกเป็น

ฝอยมาก มีลักษณะคล้ายพุ่มไม้กวาด กิ่งไม่

ยืดยาว จะแห้งและหลุดร่วงเหลือแต่ก้านใบ 

ท าให้ดอกหลุดร่วงไม่ติดผล และเป็นพาหะ

ของเช้ือไฟโตพลาสมา 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. คัดเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่ไม่เปน็โรค
2. ใช้พันธุ์ต้านทาน เช่น พันธุ์อีดอ 
3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ไรตัว
ห้ า โดยการหลีกเล่ียงการใช้สารเคมี
ก าจัดแมลง 

ส ารวจสวนล าไยสม่ าเสมอ
สังเกตอาการใบที่ยอดม้วนบิด
เป็นเกลียว 

1. ตัดกิ่งล าไยหรือช่อดอกที่เป็นโรค
ออก แล้วเผาท าลายนอกแปลงทันท ี

ใช้สารเคมีฉีดพ่นด้วยสารเคมีชนิด
ใดชนิดหนึ่ง ดังนี ้
1. amitraz 20% EC 
อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
2. propargite 20% EC 
อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
3. sulphur อัตรา 100 – 200 
กรัม/น้ า  20 ลิตร 
ฉีดพ่นสารเคมีเม่ือพบอาการใบ
หงิกยอดเป็นกระจุก มากกว่า 
30% หรือหลังตัดแต่งกิ่งเมื่อเก็บ
เกี่ยวแล้ว กรณีใช้ก ามะถันห้าม
ผสมสารกลุ่มไวท์ออยล์ ปิโตรเลียม
ออยล์ สารกลุ่มคอปเปอร์และสาร
โพรพาไกต ์หากมีการพ่นก ามะถัน
ในแปลงควรทิ้งช่วงห่างการพ่น
กลุ่มดังกล่าว อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
หรือพ่นสารช่วงแดดจัด จะท าให้
ใบอ่อนไหม้ได ้
 

- amitraz 
สารกลุ่ม IRAC : 19 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 800 mg/kg 
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า และมี
ผลกระทบระยะยาว 
- propagite 
สารกลุ่ม IRAC : 12C 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50 : 2,200 mg/kg 
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า และมี
ผลกระทบระยะยาว 
- sulphur 
สารกลุ่ม IRAC : UN* 
ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  
LD50 : > 3,000 mg/kg 
 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://www.thaikasetsart.com   ภาพ : https://thepwatana.com/ 

ล าไย 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit piercing moths)   
ชื่อวิทยาศาสตร์  Eudocima phalonia (Linneaus)   หรือชื่อเดิม Othreis fullonia (Clerck)            

 
    
  
   
  
 
 
 
 
 
  
รูปร่างลักษณะ 
ตัวเต็มวัยของผีเสื้อมวนหวานเปน็ผีเสื้อกลางคืน
ที่มีขนาดใหญ่   เมื่อกางปีกออกจะมีความกว้าง 
7-10 ซม. ปีกคู่หน้ามีสีน้ าตาลคล้ายสีใบไม้แห้ง 
เมื่อหุบปีกจะมีลักษณะคล้ายหลังคา ส่วนปีกคู่
หลัง จะมีสีเหลือง อมส้มและมีจุดด าคล้ายรูปไต
ปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดบนปีกทัง้สองข้าง  
ลักษณะการเข้าท าลาย 
ผีเสื้อมวนหวานใชป้ากซ่ึงม้วนอยูใ่ต้หัวแทงทะลุ
ผ่านเปลือกดูดกินน้ าหวานภายใน ผลที่ถูกเจาะ
มีรอยเป็นวงสีน้ าตาล มีน้ าเยิ้มออกมาจากรอย
เจาะ ต่อมาผลเน่าและร่วงลงดิน นอกจากนี้
น้ าหวานไหลที่ออกมาเป็นที่ดึงดูดแมลงชนิดอื่น 
ให้เข้ามาท าลายซ้ าเติม 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ห่อผลด้วยกระดาษถุงปูน 
หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ 
โดยการห่อเป็นรูปกรวย
สามเหลี่ยม และเปิดที่ปลาย
โคนเพื่อเป็นช่องอากาศ ผ่าน
กันการเกิดผลเน่า 
2. ก าจัดวัชพืช เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เป็นแหล่งอาหาร และ
ที่อยู่อาศัยของตัวหนอน
ผีเสื้อมวนหวาน 
  
  

ส ารวจสวนล าไยอย่างสม่ าเสมอ 
สังเกตรอยวงสีน้ าตาลบนผล และ
ผีเสื้อมวนหวานจากกับดักแสงไฟ
ในช่วงกลางคืน (20.00 น. ถึง 
22.00 น.) 

1. ดักจับตัวเต็มวัยผีเสื้อมวนหวานโดยใชไ้ฟ
ส่องพร้อมน าสวิงโฉบจับมาท าลาย 
2. ใช้กับดักแสงไฟ (black light) ล่อตัวเต็ม
วัยในช่วงกลางคืน (20.00 น. ถึง 22.00 น.) 
โดยวางกับดักสูงจากพื้น 1.2 เมตร ใต้
หลอดไฟให้วางถาดน้ ามนัหรือถาดใส่น้ า
ผงซักฟอก 
3. ใช้กรงดักผีเสื้อมวนหวานทีท่ าด้วยมุง้ลวด
หรือผ้ามุ้งไนล่อนทั้ง 6 ด้าน เจาะด้านล่างกรง
ดักเป็นรูปฝาชี วางตั้งให้สูงจากพื้นดิน 20-30 
เซนติเมตร และใช้ผลไม้สุกที่มีกลิ่นหอมเป็น
เหยื่อล่อที่บริเวณด้านล่างของกรงดัก 
4. ปลล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียนไข่ 
ทรโิคแกรมมา มวนพิฆาต และมวนเพฌชฆาต 
เพื่อก าจัดไข่และหนอน 

ใช้เหยื่อพิษที่ท าด้วยผลไม้สุก
ที่มีกลิ่นหอมมาท าเป็นเหยื่อ
ล่อผีเส้ือมวนหวาน เช่น กล้วย 
สับปะรด มะละกอ ลูกตาลสุก 
เป็นต้น โดยให้น าผลไม้สุกตัด
เป็นชิ้นแล้วชุบด้วยสารเคมี 
เช่น  carbaryl 85%WP 
อัตรา 5 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร 
น าไปแขวนไวใ้นทรงพุ่มที่
ระดับความสูง 1-1.5 เมตร 
ตามจุดต่าง ๆ ในสวน เว้น
ระยะห่างกันจดุละ 20 เมตร
ต่อ 1 กับดัก 
 

- carbaryl 
สารกลุ่ม IRAC : 1A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 300 mg/kg  
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 
  

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) www.trat.doae.go.th   ภาพ : www.ipmimages.org และwww.ppsf.doae.go.th 

ล าไย 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

มวนล าไย (Longan stink bug)  ชื่อวิทยาศาสตร์  Tessaratoma papillosa (Drury)            

 
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปร่างลักษณะ  
ไข่เป็นกลุ่มตามใบหรือเรียงตามก้าน ตัวอ่อน
สีแดง ลอกคราบ 5 ครั้ง ตัวเต็มวัยสีน้ าตาล
ปนด า ลักษณะคล้ายโล่   
ลักษณะการเข้าท าลาย  
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเล้ียงของยอด
ที่ออกดอกและติดผล ท าให้ดอกและผลร่วง
ลง กิ่งอ่อนและเปลือกผลล าไยมีสีด าคล้ า 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ตัดแต่งกิ่ง เพื่อไม่ให้ทรงพุ่ม
หนาทึบจนเกนิไป เพื่อไม่ให้เป็น
ที่หลบซ่อนและพักอาศัยของตัว
เต็มวัย 
2. อนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ 
เช่น แตนเบียน โดยการ
หลีกเล่ียงการใช้สารก าจัดแมลง 
  

หมั่นส ารวจสวนล าไยเป็นประจ า 
สังเกตไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยของ
มวนล าไยได้ด้วยตาเปล่า 

1. ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ   
- แตนเบียนไข่ Anastatus sp 
- แตนเบียนไข่ Ooencyrtus  
phongi 
 - มดแดง มดคันไฟ เข้ากัดกิน ตัว
อ่อนของมวนล าไยเปน็อาหาร 
2. จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ 
ท าลาย 
  

ใช้สารเคมีฉีดพ่นด้วยสารเคมีชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
- lambda-cyhalothrin 2.5% EC 
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
- carbaryl 85% WP 
อัตรา 45 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
ฉีดพ่นเม่ือพบการระบาด ในระยะตัว
อ่อน วัย 1-2 
 

- lambda-cyhalothrin 
สารกลุ่ม IRAC : 3A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 56 mg/kg 
- carbaryl 
สารกลุ่ม IRAC : 1A 
ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 
LD50 : 300 mg/kg 
PHI 14 วัน 
เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชวีิตในน้ า 

อ้างอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) www.pmc08.doae.go.th 3) ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่. 2554. เอกสารวิชาการมวนล าไยศัตรูตัวร้ายของล าไยและลิ้นจี่ ภาพ : www.plantwise.org และ www.hemiptera-databases.org 

ล าไย 

ตัวเต็มวัย 

ตัวอ่อน  


