




คู่มือที่ ๗
ลิ้นจี่
พันธุ์	นพ.๑
เรียบเรียงโดย
กิจกรรมพืชสวน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร



คำนำ

 ลิ้นจี่ ผลไม้ที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน มีสรรพคุณเป็นยาช่วยย่อย
อาหาร บำรงุอวยัวะภายในตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็มา้ม หรอืระบบประสาท นอกจากนี ้ลิน้จี่
ยังช่วยในการบรรเทาอาการกระหายน้ำได้ และหากนำเนื้อลิ้นจี่ตากแห้งมาต้มกิน
เปน็ประจำ กจ็ะชว่ยบรรเทาอาการปวดอนัเนือ่งมาจากโรคไสเ้ลือ่น หรอืลกูอณัฑะบวม 
และยังช่วยรักษาโรคโลหิตจาง 
 ปัจจุบันแหล่งปลูกลิ้นจี่ในประเทศไทยจะมี ๒ แหล่งใหญ่คือ บริเวณภาคเหนือ
ตอบบน และบรเิวณภาคกลาง ไดแ้ก ่จงัหวดัสมทุรสงคราม นอกจากนีย้งักระจายการปลกู
ลิน้จีไ่ปถงึภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไดแ้ก ่จงัหวดัเลย นครพนม และหนองคาย เปน็ตน้ 
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
แต่ไม่มากนัก 
 ลิน้จี ่นพ.๑ เปน็สายพนัธุท์ีส่ามารถเจรญิเตบิโตไดด้ใีนสภาพพืน้ทีภ่าคตะวนัออก
เฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และหนองคาย งานศึกษา
พัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้นำพันธุ์มาปลูกศึกษาในพื้นที่
และพบว่า การออกดอก ติดผล และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือนเมษายนของ
ทุกป ทำให้จำหน่ายได้ราคาดี เหมาะสำหรับการส่งเสริมปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร
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ลิ้นจี่
พันธุ์ นพ.๑ 
ความเปนมา

 ลิน้จีม่ชีือ่ทางวทิยาศาสตรว์า่ Litchi Chinensis Sonn. วงศ์
Sapindaceae ผลมีลักษณะค่อนข้างกลม เปลือกสีแดงเข้ม
ผวิขรขุระไมเ่รยีบ เนือ้สขีาวฉำ่นำ้ รสหวานอมเปรีย้ว นยิมรบัประทาน
ผลสด ทําผลไม้กระป๋อง ดอง มีน้ำตาลสูง เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วย 
วิตามิน และน้ำตาล 
 ปจัจบุนัแหลง่ปลกูลิน้จีใ่นประเทศไทย จะม ี๒ แหลง่ใหญ ่คอื
บริเวณภาคเหนือตอนบนและบริเวณภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด
สมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังกระจายการปลูกลิ้นจี่ไปถึงภาคอีสาน
ได้แก่ จังหวัดเลย นครพนม หนองคาย เป็นต้น ภาคตะวันออก 
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
แต่ก็ไม่มากนัก 
 ลิ้นจี่ นพ.๑ เป็นสายพันธ์ที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยวิธีการ
เพาะเมลด็ มกีารคดัเลอืกสายพนัธุท์ีส่ถานทีดลองพชืสวนนครพนม
(ศวพ.นครพนม)  มลีกัษณะเดน่ คอื มกีารเจรญิเตบิโตด ี ออกดอกตดิผล
สมำ่เสมอทกุป โดยออกดอกเดอืนธนัวาคมและเกบ็เกีย่วกลางเดอืน
เมษายนเป็นต้นไป
 ผลผลิตเฉลี่ย ๒๐ กก./ต้น เมื่ออายุ ๕ ป ขนาดของผลใหญ่
๓.๖๕ - ๔.๔๐ ซม. นำ้หนกัผล ๒๖.๘๒ กรมั/ผล จำนวน
๓๓ - ๓๘ ผล/กก. อตัราสว่นของเนือ้ : เปลอืก : เมลด็
๕ : ๐.๘ : ๑ สีของเปลือกผลเมื่อแก่จัดสีแดง
เรื่อ หนามทู่ รูปร่างของผลทรงไข่
ไหล่ของผลกว้าง รสหวานอมเปร้ียวเล็กน้อย
ปลูกได้ดีในพื้นที่จังหวัดนครพนม
สกลนคร หนองคาย เลย มุกดาหาร
และอุบลราชธานี

๔



คู่มือลิ้นจี่ นพ. ๑ ๕

สภาพพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม	

 มคีวามลาดเอยีงไมค่วรเกนิ ๑๕% และระบายนำ้ด ีระดบันำ้ใตด้นิลกึกวา่ ๑ เมตร

	 ลักษณะดิน
 ลิ้นจี่ต้องการดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงหรือปานกลาง มีการระบายน้ำ
ดีเป็นพิเศษ ดังนั้นควรปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่สูงพอสมควร เพราะมีการระบายน้ำที่ดี 
มีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) = ๕.๕ - ๖.๕

	 สภาพภูมิอากาศ
 การเจรญิเตบิโตของลิน้จีต่อ้งการอณุหภมูติำ่ประมาณ ๒๐ - ๓๐ องศาเซลเซยีส 
แต่ในช่วงก่อนออกดอกต้องการอุณหภูมิต่ำประมาณ ๑๐ - ๒๐ องศาเซลเซียส นาน
ติดต่อกันอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ เมื่อติดผลแล้วอุณหภูมิสูงขึ้นก็ไม่เป็นไร แต่ไม่ควร
เกิน ๔๐ องศาเซลเซียส เพราะจะทำให้ผลแตกเสียหายได้

	 ปริมาณน้ำฝน 
 ปริมาณน้ำฝน ควรอยู่ระหว่าง ๑,๒๐๐ - ๑,๔๐๐ มิลลิเมตรต่อป ถ้าหากพื้นที่ใด
มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตรต่อป ต้องให้น้ำช่วย ส่วนจำนวนวันและ
การกระจายของฝนที่ตกเป็นสิ่งสำคัญหากมีการกระจายของฝน ๑๐๐ - ๑๕๐ วัน
ต่อปขึ้นไป จะเหมาะต่อการติดผลของลิ้นจี่มาก

	 ปริมาณความชื้น
 ความชื้นในดินจำเป็นต่อลิ้นจี่ในช่วงการเจริญเติบโตทางกิ่งก้าน การออกดอก
ติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ ต้องการความชื้นในดินสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ซึ่งถ้าลิ้นจี่ขาดความชื้นในดิน ดอกที่ออกมามักจะแห้ง
หรือที่ออกดอกแล้วดอกจะร่วง ในกรณีที่มีฝนตกในเดือนเมษายน ที่เรียกกันว่า
ฝนแรก มักจะทำให้ผลลิ้นจี่แตกและร่วงมาก ดังนั้นการให้น้ำลิ้นจี่ในช่วงหน้าแล้ง
แม้มีฝนตกในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ต้องมีการให้น้ำ เพราะในระยะนี้
เป็นช่วงที่มีความชื้นในดิน และความชื้นในอากาศต่ำในฤดูหนาวความชื้นในอากาศ
จะลดลงตามลำดับ และจะลดลงมากในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็น
ช่วงผลลิ้นจี่กำลังสร้างเนื้อ เมื่อการระเหยของน้ำในใบมากขึ้น ความชื้นในอากาศที่ต่ำ



จึงมีส่วนทำให้การสร้างเนื้อได้น้อยผลจึงเล็ก และรสเปรี้ยวจัด แม้ผิวเปลือกจะเปลี่ยน
เป็นสีชมพูหรือแดงแล้วก็ตาม จำเป็นต้องให้น้ำ

การปลูกลิ้นจี่	นพ.๑

 การเตรยีมพืน้ที ่มคีวามสำคญัมาก เพราะลกัษณะของพืน้ทีแ่ตล่ะแหง่นัน้จะแตก
ต่างกันออกไป สามารถแบ่งได้ ๒ แบบ 

	 ๑.	ที่ลุม	
   ขุดร่องยกแปลงขึ้นเพื่อการระบายน้ำ เพราะลิ้นจี่ไม่ชอบดินปลูกที่แฉะน้ำ
ความลึกของร่องประมาณ ๘๐ - ๑๐๐ ซม. กว้างประมาณ ๑ เมตร หรืออาจขุดร่อง
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสูงต่ำของพื้นที่และความกว้างของแปลง
ไม่ควรต่ำกว่า ๕ เมตร ส่วนความยาวของแปลงปลูกก็สุดแล้วแต่ขนาดของพื้นที่

	 ๒.	ที่ดอน
   ไถพรวนปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ ควรคำนึงถึงแหล่งน้ำ ปลูกพืชบังลม
  
 ระยะปลูกและวิธีการปลูก
 ระยะปลกู ๘ x ๘ เมตร (ระยะระหวา่งตน้ x ระยะระหวา่งแถว ) ปลกูได ้๒๕ ตน้/ไร่
หรือ ๑๐ x ๑๐ เมตร ปลูกได้ ๑๖ ต้น/ไร่ 
 การเตรียมหลุมปลูก
 ขนาดของหลมุปลกูนัน้ ถา้ดนิมคีวามอดุมสมบรูณด์ ีใชข้นาด ๕๐ x ๕๐ x ๕๐ ซม.
(กว้าง x ยาว x ลึก) ถ้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อย ใช้ขนาด ๘๐ x ๘๐ x ๘๐ ซม. 
การขุดหลุมควรแยกดินออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ดินชั้นบนและดินชั้นล่าง ควรนำเอาดินชั้นบนผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
ประมาณ ๑ ปบ และใสร่อ๊คฟอสเฟตหรอืกระดกูปนอกี ๑๐๐ กรมั คลกุเคลา้ดนิกบัปุย๋ให้
เข้ากันนำไปใส่ลงหลุม เอาดินชั้นล่างกลบทับดินชั้นบนให้เต็มหลุมให้สูงกว่าปากหลุม
ประมาณ ๑๕ - ๒๐ ซม. กดดินให้แน่น คลุมโคนโดยรอบด้วยเศษวัชพืช หรือฟางข้าว
ใช้ไม้หลักปักยึดลำต้นกันลมโยกคลอน และรดน้ำตามทันที

๖ ๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๗

การปฏิบัติดูแลรักษา
 
	 การใหนำ้ ชว่งตน้เลก็ในระยะ ๑ - ๒ ปแรก ในระยะ ๒ ปแรก โดยทัว่ไปปรมิาณนำ้
ที่ต้องรดให้ประมาณ ๒๐ - ๖๐ ลิตร ต่อระยะ ๔ - ๕ วัน (รดให้ดินเปยกน้ำกว้าง ๐.๕
และ ๑.๐ เมตร)

	 การให้น้ำแก่ลิ้นจี่อายุ	3	ปขึ้นไป	วิธีการให้น้ำแก่ผิวดิน	เป็นการให้น้ำครั้งหนึ่งๆ
เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ดินที่ลึกอย่างน้อย ๕๐ ซม. อุ้มน้ำให้มากที่สุด ให้พืชค่อยๆ
ใช้ได้หลายวัน ปริมาณน้ำที่ให้ขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่ม วิธีที่ง่ายที่สุดคือการไขน้ำเข้า
ท่วมขังในพื้นที่สวน เท่ากับความลึกที่ต้องการ แต่พื้นที่สวนต้องราบเสมอกันถ้าไม่ราบ
เสมอกัน ให้ทำคันดินรอบทรงพุ่มของต้นลิ้นจี่แต่ละต้น แล้วไขน้ำเข้าขังในคันให้สูง
ตามต้องการ

	 การใหน้ำ้โดยสปรงิเกอรแ์ละสปรงิเกอรเ์ลก็ การเลอืกหวัสปรงิเกอร ์ตอ้งคำนงึถงึ
อัตราการซึมน้ำของดิน โดยใช้สปริงเกอร์ที่ให้น้ำด้วยอัตราที่ไม่เร็วกว่าที่น้ำจะซึมเข้า
ในดินได้ ไม่เช่นนั้นน้ำจะไหลล้นออกนอกทรงพุ่ม การให้น้ำแบบนี้จะสะดวก เกษตรกร
สามารถให้น้ำเป็นราย ๓ วัน หรือราย ๗ วัน ได้ ถ้าเป็นดินร่วนปนทรายให้ทุก ๕ วัน 
ถ้าเป็นดินเหนียวให้ทุก ๗ วัน

๗คู่มือลิ้นจี่ นพ. ๑
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 การงดการใหน้ำ ควรทำก่อนการออกดอกประมาณ ๒ เดือน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ลิ้นจี่แตกใบอ่อน แต่บางครั้งอาจไม่ได้ผลเนื่องจากมีฝนตกในช่วงฤดูหนาว
ทำให้ลิ้นจี่แตกใบอ่อนเกิดขึ้น 

	 การใหปุ้ย	:	เลอืกใชปุ้ยเคม-ีอนิทรยี	์แบง่ออกไดเ้ปน็ ๒ ชว่งคอื ชว่งตน้เลก็กอ่นให้
ผลผลิตและช่วงให้ผลผลิตแล้ว แต่ละช่วงมีเป้าหมายต่างกัน 
 ๑. เกษตรกรควรวิเคราะห์ดินก่อนปลูก เพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้อง
 ๒. กรณปีลกูลิน้จีแ่ลว้ ควรเกบ็ตวัอยา่งดนิวเิคราะหอ์ยา่งนอ้ยปละ ๑ ครัง้ เพือ่จะ
ได้ทราบว่าดินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ควรใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมอย่างไร
 ๓. เกษตรกรควรมกีารเกบ็ตวัอยา่งใบวเิคราะหอ์ยา่งนอ้ยปละ ๒ ครัง้ เมือ่ใบชดุ
ที่ ๑ มีอายุ ๔๕ - ๕๐ วัน และก่อนยืดช่อดอก
 ๔. ใส่ปูนโดโลไมต์ เฉพาะในดินที่เป็นกรด และแมกนีเซียมในดินต่ำ

 การใหปุ้ยในระยะทีย่งัไมใ่หผ้ลผลติ	(อาย	ุ๑	-	๓	ป)		ใชปุ้ย๋สตูรเสมอ เชน่ ๑๕ - ๑๕ - ๑๕
ต้นละ ๔๕๐ กรัม/ป โดยแบ่งใส่ ๓ ครั้ง ในปที่ ๒ - ๓ ใส่ปุ๋ยคอกปละ ๑ ครั้ง อัตรา ๑ - ๒
ปบ/ตน้/ครัง้ และปุย๋เคมสีตูรเสมอ เชน่ ๑๕ - ๑๕ - ๑๕ ปละ ๒ - ๓ ครัง้ อตัรา ๓๐๐ - ๔๐๐
กรัม/ต้น/ครั้ง โดยครั้งแรกใส่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และครั้งที่ ๒-๓ หลังจากลิ้นจี่
แตกใบอ่อนแล้ว

๘

การควบคุมทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง	



คู่มือลิ้นจี่ นพ. ๑ ๙

	 การใหปุ้ยระยะลิ้นจีต่ิดผล	(อาย	ุ๔	ปขึ้นไป)  แบง่เปน็ ๓ ระยะ และอตัรา ๓ - ๕ 
กก./ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพและอายุของต้นลิ้นจี่
	 ระยะที่	๑ หลงัการเกบ็เกีย่วผล ตอ้งตดัแตง่กิง่และใสปุ่ย๋ในเดอืนพฤษภาคมเพือ่
บำรงุตน้ใหเ้จรญิเตบิโต และสมบรูณ ์ปุย๋เคมทีีใ่ชค้อืสตูร ๑๕ - ๑๕ - ๑๕ หรอื ๑๖ - ๑๖ - ๑๖
	 ระยะที่	๒ การให้ปุ๋ยระยะนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมต้นลิ้นจี่ให้พร้อมที่จะ
ออกดอกในฤดกูาล การใหปุ้ย๋ควรอยูใ่นชว่งเดอืนกนัยายน - ตลุาคม ใหปุ้ย๋สตูร ๑๒ - ๒๔ - ๑๒
หรือ ๘ - ๒๔ - ๒๔
	 ระยะที่	๓ การใหปุ้ย๋ในระยะตดิผล ใชปุ้ย๋สตูร ๑๓ - ๑๓ - ๒๑ อตัรา ๑ - ๓ กก./ตน้  
เพื่อผลผลิตมีคุณภาพดี โดยแบ่งใส่ ๓ ครั้งคือ ติดผลโต ขนาด ๕ มม. ผลโตปานกลาง
และผลโตเต็มที่

	 การควบคมุทรงตนลิน้จีต่นเลก็ ควรเริม่ตัง้แตเ่ลอืกตน้กลา้กิง่ตอน จากกิง่กระโดง
น้ำฝนหรือต้นกล้า ที่ได้จากการ ติดตา ต่อกิ่ง หรือต่อยอด มีหลักปฏิบัติดังนี้
 ๑. หลังปลูกต้นพันธุ์ สูงประมาณ ๘๐ - ๑๐๐ ซม. จึงตัดยอดเพื่อสร้างกิ่งข้าง
 ๒. รอจนแตกตาข้างยาวประมาณ ๕๐ ซม. ให้เลือกกิ่งที่ทำมุมกว้างกับลำต้นไว้
๓ - ๔ ยอด รอบๆ ลำต้น จึงตัดปลายยอดออก ให้เหลือความยาวกิ่งประมาณ ๕๐ ซม.
ปล่อยไว้แตกกิ่งแขนงโดยรอบยาวประมาณ ๕๐ ซม. โดยเลือกกิ่งทำมุมกว้างกับกิ่ง
หลัก ๓ - ๔ กิ่งตัดปลายยอดออก ให้เหลือความยาวกิ่งประมาณ ๕๐ ซม. เช่นกัน
โดยถือปฏิบัติเช่นนี้ จนต้นลิ้นจี่มีอายุ ๓ - ๔ ป จึงปล่อยให้ต้นลิ้นจี่ออกดอกติดผล 
 ๓. วิธีการนี้จะลดปัญหาเรื่องการใช้ไม้ค้ำยันให้กับต้นลิ้นจี่ได้อย่างดียิ่ง

	 การควบคุมทรงตนและการตัดแตงกิ่งลิ้นจี่ตนใหญ	
 ๑. การตัดกิ่งในทรงพุ่ม 
 ๒. การตัดกิ่งเพื่อเปดกลางทรงพุ่ม จนแสงแดดสามารถส่องผ่านลงถึงโคนต้น 
 ๓. การตัดยอดลิ้นจี่เพื่อควบคุมความสูง 
 ๔. การตัดยอดหรือกิ่งลิ้นจี่ที่ประสานกันจนไม่สามารถจะออกดอกติดผลได้



๑๐

การปองกันกำจัดศัตรูพืช

	 โรคและการปองกันกำจัด
	 โรคใบจุดสนิม	หรือจุดสาหร่าย
	 สาเหตุ เกิดจากสาหร่าย เซฟาลิวโรส (Cephaleuros virescens) 
	 ลกัษณะอาการ เกดิบนใบแกล่ิน้จี ่แผลเริม่แรกเปน็จดุขยุสเีทาอมเขยีว ฟเูลก็นอ้ย
เกิดกระจัดกระจายบนใบ ต่อมาจุดจะขยายออกและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแกมส้ม
หรือสีสนิมลักษณะค่อนข้างกลมขนาด ๓ - ๕ มม. ต่อมาจุดจะแห้งและทำให้
เนื้อเยื่อใบทั้งด้านบนและใต้ใบ บริเวณแผลมีลักษณะสีน้ำตาลดำ ในที่สุดใบที่เป็นโรค
จะมีสีซีดเหลืองปนน้ำตาลและใบร่วง
	 การป้องกันกำจัด ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
คอบเปอร์ออกซีคลอไรด์ 

	 โรคลำต้นและกิ่งแห้ง
	 ลักษณะอาการ พบเป็นกับลิ้นจี่หลายพันธุ์ อายุ ๓ - ๒๐ ปส่วนใหญ่เมื่อต้นลิ้นจี่
มีอายุตั้งแต่ ๑๐ ปขึ้นไป เริ่มแรกแสดงอาการทรุดโทรม ใบร่วงและปลายกิ่งแห้ง
เป็นบางกิ่งหรือทั้งต้น บริเวณโคน ลำกิ่งหรือลำต้นมีแผลลักษณะเป็นรอยแตก
แผลมีอาการไหม้สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลดำ กรณีต้นลิ้นจี่ที่มีอายุยังน้อย อาการ
จะเป็นอย่างเฉียบพลัน ใบจะร่วงและกิ่งแห้งอย่างรวดเร็ว ในที่สุดก็ยืนต้นตาย
	 การป้องกันกำจัด ตัดแต่งกิ่งเป็นโรคนำไปเผาทำลาย แล้วบำรุงรักษาต้นให้
สมบูรณ์แข็งแรง โดยการใส่ปุ๋ย และพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชสม่ำเสมอ

๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๑๑

โรคราดำ
	 สาเหตุ	เชื้อรา แคบโนเดียมและเมลิโอลา 
	 ลักษณะอาการ ใบ กิ่ง ช่อดอก และช่อผล มีลักษณะเป็นคราบเขม่าหรือ
ฝุนผง มีสีดำขึ้นเจริญปกคลุม ทำให้ชะงักการเจริญเติบโตและผิวของผลไม่สะอาด
เมื่อถูกน้ำฝนชะล้างคราบเขม่าสีดำของเชื้อราจะหลุดไปเอง
	 การป้องกันกำจัด ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช
อย่างสม่ำเสมอ

	 โรคเปลือกผลไหม้
	 สาเหตุ	ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่ชัดเจน
	 ลักษณะอาการ โรคเปลือกผลไหม้ มี ๒ ลักษณะอาการ
	 อาการไหม้บริเวณขั้วผล แผลมีลักษณะสีน้ำตาลอ่อน ขอบแผลสีน้ำตาล
รูปไข่ ขนาดตามความยาวผล พบในระยะผลลิ้นจี่กำลังสร้างเนื้อผล (เปลือกสีเขียว
ปนเหลือง) ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลปนดำ บางครั้งแผลแตกปริ
	 อาการไหม้ทั่วไปบนผล แผลมีลักษณะสีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลปนดำบนผล
พบในระยะที่ผลลิ้นจี่กำลังสร้างเนื้อ แผลอาจแตกปริเนื่องจากเนื้อผลขยายขนาด

	 โรคผลแตก
	 สาเหตุ ลิ้นจี่ได้รับน้ำหรือธาตุอาหารไม่เพียงพอในระยะผลลิ้นจี่พัฒนา
	 ลกัษณะอาการ เปลอืกผลแตกตามความยาวของผลบรเิวณกน้ผล ในระยะทีผ่ล
ลิ้นจี่กำลังสร้างเนื้อผลหุ้มเมล็ด และระยะที่เปลือกผลเริ่มเปลี่ยนสีต่อมาเนื้อผลเน่า
เนื่องจากมีจุลินทรีย์เข้าทำลายซ้ำเติม การแพร่ระบาด เป็นโรคที่ไม่ติดเชื้อ 
	 การป้องกันกำจัด
 ๑. ให้น้ำลิ้นจี่ทีละน้อยและสม่ำเสมอระหว่างที่ผลลิ้นจี่กำลังพัฒนา 
 ๒. ให้ปุ๋ยธาตุอาหารรองอย่างสม่ำเสมอระหว่างที่ผลลิ้นจี่กำลังพัฒนา เช่น 
ธาตุแคลเซียม โบรอน สังกะสี ทองแดงและแมกนีเซียม 
 ๓. พ่นสารป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชโดยสม่ำเสมอ

๑๑คู่มือลิ้นจี่ นพ. ๑



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๑๒

	 โรคผลร่วง
	 สาเหตุ เป็นผลมาจากการตายของคัภพะในระหว่างที่ใบเลี้ยงมีการพัฒนา  
เกิดในช่วงที่ผลลิ้นจี่มีอายุ ๓๐ - ๕๐ วัน ภายหลังการผสมเกสร และบางครั้งอาจเกิด 
จากการทำลายของหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่
	 ลักษณะอาการ ผลลิ้นจี่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ - ๘ มม. ร่วงผล 
ลิ้นจี่บางส่วนจะพัฒนาเจริญเติบโตไปจนแก่และสุก แต่ผลจะมีขนาดเล็กกว่าผลที่มี 
เมล็ดปกติ
	 การป้องกันกำจัด การตายของคัภพะไม่ทราบวิธีการป้องกัน ส่วนการป้องกัน 
กำจัดหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ ดูในแมลงศัตรูลิ้นจี่และการป้องกันกำจัด

	 โรคราน้ำค้างเทียม	หรือโรคผลไหม้สีน้ำตาล
	 สาเหตุ	เชื้อราเพอร์โรโนไฟโธรา (Peronophythora Litchii)
	 ลักษณะอาการ เกิดแผลสีน้ำตาลดำ และส่วนขยายพันธุ์สีขาวฟูบนแผล 
ในช่วงระยะหลังของการติดเชื้อ เมื่อสภาพแวดล้อมชุ่มชื้นและมีฝนตก
	 การป้องกันกำจัด  
 ๑. ปลูกลิ้นจี่ให้มีระยะห่างที่พอเหมาะ ไม่ปลูกชิดเกินไป
 ๒. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อให้แสงแดดส่องถึงโคนต้น และกำจัดวัชพืช 
ภายใต้ทรงพุ่ม แล้วขนย้ายกิ่งแห้ง และกิ่งที่ติดเชื้อออกไปจากแปลงแล้วเผาทำลาย
 ๓. บำรุงรักษาต้นลิ้นจี่ให้แข็งแรง โดยการใส่ปุ๋ย ให้น้ำในช่วงที่อากาศแห้งแล้ง 
และพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชและสารฆ่าแมลงอย่างสม่ำเสมอ
 ๔. หมั่นตรวจแปลง ในฤดูหนาวเมื่อพบใบลิ้นจี่เป็นโรค ควรพ่นบริเวณ โคนต้น 
ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ กรณีที่พบโรคช่วงฤดูฝน 
ควรพ่นด้วยสารละลายจุนสีเข้มข้น ๐.๒ - ๐.๓% + โซดาซักผ้าเข้มข้น ๐.๑% 
ถ้าพ่นบนผิวดินเพิ่มความเข้มข้นเป็น ๒ เท่า จากนั้นโรยปูนขาวบริเวณโคนต้น
 ๕. การป้องกันกำจัดโรคในระยะแตกตาดอก ระยะเริ่มติดผลไปจนถึงก่อนผล 
สกุควรพน่ปอ้งกนัดว้ยสารปอ้งกนักำจดัโรคพชื แมนโคเซบ เมือ่พบอาการของโรคปรากฏ 
ที่ผลเพียง ๑ ผล ให้เปลี่ยนไปพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เมตาแลกซิล + แมนโคเซบ 
ไซม๊อกซานิล + แมนโคเซบ ฯลฯ จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง แล้วกลับไปพ่นสารป้องกัน 
กำจัดโรคพืชแมนโคเซบเช่นเดิม เว้นระยะให้สารเคมีสลายตัวก่อนการเก็บเกี่ยว 
อย่างน้อย ๗ วัน



คู่มือลิ้นจี่ นพ. ๑ ๑๓

 ๖. กรณีที่ผลและใบลิ้นจี่เป็นโรคแล้วร่วงใต้ทรงพุ่ม ควรรีบเก็บแล้วนำไป 
เผาทำลาย ไม่ควรปล่อยไว้นานเนื่องจากเชื้อราสามารถมีชีวิตทำให้เกิดการติดเชื้อใน 
ฤดูต่อไป 
 ๗. การควบคุมโดยชีววิธี โดยใช้เชื้อปฏิปักษ์ Trichoderma หรือ Bacillus    
ผสมคลุกเคล้ากับดินภายใต้ทรงพุ่ม และผสมน้ำพ่นทั่วทั้งต้น เป็นวิธีการที่มี 
ประสิทธิภาพ

	 โรคผลเน่าภายหลังจากการเก็บเกี่ยว
	 สาเหตุ เกิดจากเชื้อราหลายชนิด เช่น เชื้อราคอเลคโตตริคัม (Colletrichum 
gloeosporioides) เชื้อราโบทรัยโอดิโพลเดีย (Botryodipia theobromae)   
เชื้อราโฟมา (Phoma sp.) เชื้อราโฟมอพซิส (Phomopsis sp.) เป็นต้น
	 ลักษณะอาการ ผลลิ้นจี่สุกที่เก็บรักษาไว้ในสภาพควบคุมความชื้น จะแสดง 
อาการแผลเน่า สีน้ำตาลเข้มจนถึงสีน้ำตาลดำ แผลค่อนข้างกลม เชื้อราสร้างเส้นใย 
และมวลสปอร์บนผิวเปลือกที่เป็นโรค ภายใต้สภาพอุณหภูมิห้องโรคจะพัฒนา 
อย่างรวดเร็วใน ๒ - ๓ วัน การเก็บรักษาผลลิ้นจี่ในสภาพอุณหภูมิ ๕ - ๖๐ องศา 
เซลเซียส
 อาการโรค ผลเน่าจะมีการพัฒนาการไปอย่างช้าๆ และอาการรุนแรงน้อยกว่า 
การเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้อง 
	 การป้องกันกำจัด พ่นป้องกันด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช แมนโคเซบ 
โปรคลอราซคาร์เบนดาซิม ฯลฯ ชนิดใดชนิดหนึ่ง และหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 
อย่างน้อย ๑๔ วัน



๑๔

แมลงและการปองกันกำจัด

	 หนอนเจาะขั้วผลลิ้นจี่		
 เป็นแมลงศัตรูอันดับหนึ่งที่ทำลายผลผลิตของลิ้นจี่ หนอนชนิดนี้มีขนาดลําตัว
ยาว ๑ ซม. ตวัขาวนวล ในระยะผลอ่อนหนอนเจาะกนิทีเ่นือ้และเมลด็ทาํให้ผลอ่อนร่วง
เมื่อผลโตหนอนจะกัดกินที่บริเวณขั้วผล ทําให้ผลร่วง
	 การป้องกันกําจัด
 ๑. เก็บผลที่ร่วงทําลายโดยการเผา หรือฝังดิน
 ๒. ลิน้จีเ่ริม่ตดิผล พ่นด้วยเซฟวนิ ๘๕% WP อตัรา ๔๕ - ๖๐ กรมั/นํา้ ๒๐ ลติร และ
เมื่อพบการระบาดมากพ่นด้วยกูซาไธออน ๔๐% EC อัตรา ๓๐ ซีซี/นํ้า ๒๐ ลิตร

	 ไรลิ้นจี่หรือกํามะหยี่
 มขีนาดเลก็มากไม่สามารถมองเหน็ด้วยตาเปลา ตวัสขีาวคล้ายหนอน มขีา ๔ คู่
ทาํลายพชืโดยดดูนํา้เลีย้งจากใบ ใบพชืจะหงกิงอโปงพองขึน้เป็นกระเปาะ ผวิใบภายใน
กะเปาะมขีนสนีํา้ตาลขึน้ปกคลมุเป็นแผ่นหนาคล้ายพรม ตวัไรกจ็ะอยูบ่รเิวณกะเปาะนัน้ 
ไรดูดกินนํ้าเลี้ยงมีผลทําให้ต้นลิ้นจี่ขาดนํ้า ทําให้ผลผลิตลดลง
	 การป้องกันกําจัด
 ๑. ตัดยอดใบที่มีการเข้าทําลายของไร
 ๒. พ่นสารไมแทค ๒๐% อัตรา ๔๐ ซีซี/นํ้า ๒๐ ลิตร หรือกำมะถันผง ๘๕% 
ดับบลิวพี อัตรา ๔๐ กรัม/น้ำ ๒๐ ลิตร หรือเคเทน อัตรา ๓๐ ซีซี ต่อนํ้า ๒๐ ลิตร
หนอนเจาะลําต้น ตัวหนอนจะเจาะลําต้นกิ่ง ทําให้กิ่งผุและตายในที่สุด
	 การป้องกันกําจัด
 ใช้สารเคมีกําจัด เช่น ใช้มาลาไธออน ผสมนํ้าหยอดรูที่หนอนเจาะ แล้วอุดด้วย
ดินเหนียวทับ

	 ผีเสื้อมวนหวาน
 ผีเสื้อชนิดนี้เข้าทําลายผลไม้ในเวลากลางคืน เมื่อลิ้นจี่ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้ โดย
ใช้งวงปากเจาะผลและดูดนํ้าหวานในผลลิ้นจี่ ทําให้้ผลเน่าและร่วง เมื่อใช้มือบีบผล
เบาๆ จะมีนํ้าออกมาจากรูที่ถูกเจาะ
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๑๕

	 การป้องกันกําจัด
 ๑. ใช้เหยื่อพิษล่อ ใช้ผลไม้สุก เช่น สับปะรดจุ่มสารเคมี อัตรา ๑ ช้อนชา/นํ้า 
๑ ลิตร แช่ไว้ นาน ๕ นาที นําไปแขวนที่ต้น เมื่อผีเสื้อมาดูดนํ้าหวานก็จะตาย
 ๒. จับตัวตายแก่ในช่วงเวลาที่มีผีเสื้อออกหากินคือเวลา ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
 ๓. ปล่อยแตนเบียนไข่มวนลําไย

การเก็บเกี่ยว

	 เครื่องมือเก็บเกี่ยว กรรไกร พะองหรือบันได
	 วิธีการเก็บเกี่ยว การเก็บผลผลิต ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่แสงแดดไม่จัด โดยใช้
พะองหรือบันไดพาดกิ่งแล้วปนขึ้นไป ใช้กรรไกรตัดช่อผลลิ้นจี่ พร้อมทั้งถุงที่ห่อ
ไม่ควรใช้มือหักเพราะจะทําให้เกิดแผลชํ้าหรือรอยฉีกขาดในกิ่ง มีผลต่อการแตก
ใบอ่อนในปต่อไป แล้วใส่เข่ง เมื่อเต็มเข่งก็จะโรยเชือกลงมาให้คนข้างล่างขนย้าย
ไปคัดขนาดและบรรจุหีบห่อต่อไป การเก็บเกี่ยวควรทยอยเก็บผลผลิตที่แก่พอเหมาะ
ประมาณ  ๒ - ๓ วัน/ครั้ง อย่าให้ผลแก่จัดเกินไป เพราะจะทําให้คุณภาพตํ่า

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

 หลังจากเก็บผลผลิตลิ้นจี่จากต้นแล้ว จะขนย้ายมารวมกันในที่ร่มเพื่อทําการ
ตัดแต่งช่อผล ตัดผลเล็ก ผลลีบ ผลแตกและผลที่มีร่องรอยการทําลายของโรคแมลง
ออก ถ้าบรรจุกล่องตัดเป็นผลเดี่ยวๆ ให้ใช้กรรไกรตัดชิดขั้วผล ห้ามใช้มือปลิด
เพราะจะทําให้เกิดรอยแผล ซึ่งจะทําให้เกิดโรคภายหลังได้ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ
จึงควรคัดขนาด และคุณภาพของลิ้นจี่ 
	 การเกบ็รกัษา การเกบ็รกัษาไว้ให้ได้นาน เมือ่เกบ็เกีย่วแล้วต้องลดอณุหภมูโิดยเรว็
โดยนําไปจุ่มนํ้าเย็นประมาณ ๑๐ นาที เมื่อผลสะเด็ดนํ้า นําไปเก็บในห้องเย็น

๑๕คู่มือลิ้นจี่ นพ. ๑
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การบรรจุหีบหอและภาชนะที่ใชบรรจุ

 ควรคัดเลือกผลที่สมบูรณ์ และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด บรรจุให้ 
เต็มพอดี ไม่แน่นไม่หลวมเกินไป และไม่ควรบรรจุผลเลยเหนือภาชนะที่ใช้บรรจุ 
เพราะเวลาปดฝาจะทําให้ลิ้นจี่ด้านบนได้รับความเสียหาย เนื่องจากแรงกดโดยตรง 
เมื่อวางภาชนะบรรจุซ้อนกัน และยังก่อให้เกิดปัญหาในการวางภาชนะเรียงซ้อนกัน 
ทําให้ภาชนะบรรจุเคลื่อนที่ และสั่นสะเทือนตลอดเวลาขณะที่ยานพาหนะเคลื่อนที่ 
ก่อให้เกดิความเสยีหายกบัลิน้จีท่ีบ่รรจขุ้างในภาชนะบรรจหุบีห่อ ภาชนะทีใ่ช้ในการบรรจ ุ
หีบห่อลิ้นจี่เพื่อจําหน่ายมีหลายชนิด คือ เข่ง ตะกร้าพลาสติก และกล่องกระดาษ 
ถ้าพิจารณาถึงความเหมาะสมความสะดวกต่อการบรรจุ ขนย้าย ขนส่ง ดูสวยงาม 
เป็นระเบยีบ และเป็นทีย่อมรบักนัมาก ควรเลอืกใช้กล่องกระดาษ หรอืตะกร้าพลาสตกิ 

การขยายพันธุ์

 ลิ้นจี่นิยมขยายพันธุ์ โดยการตอนกิ่ง หรืออาจจะขยายพันธุ์โดยการเสียบยอด
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ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา

	 มกราคม
	 ระยะดอกบาน
  ควรให้น้ำอย่างสมํ่าเสมอ ใช้วัสดุคลุมโคนเพื่อช่วยรักษาความชื้น
  ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อบํารุงช่อดอก และการติดผลที่ดี เช่น ปุ๋ยสูตร 
๑๐ - ๔๕ - ๑๐ หรือ ๑๐ - ๕๒ - ๑๗ อัตรา ๒๐ - ๓๐ ซีซี/นํ้า ๒๐ ลิตร
  ควรนําผึ้งมาเลี้ยงในระยะนี้เพื่อช่วยในการผสมเกสร
  งดการพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดโรคแมลงทุกชนิดในระยะนี้ เพื่อให้แมลง 
มาช่วยในการผสมเกสรให้มากที่สุด

	 กุมภาพันธ์
	 ระยะติดผลขนาดเล็ก
  ระยะน้ีต้องให้น้ําอย่างสม่ําเสมอ ถ้าขาดน้ําจะทําให้ผลแคระแกร็นและร่วงมาก 
  ระยะติดผลขนาด ๕ มิลลิเมตร ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๓ - ๑๓ - ๒๑ ประมาณ 
๑ กิโลกรัม/ต้น เพื่อบํารุงให้ผลโตอย่างสมํ่าเสมอ
  ระยะผลโตปานกลาง ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๓ - ๑๓ - ๒๑ อัตรา ประมาณ ๑ - ๓ กิโลกรัม/ต้น 
  ในระยะนีอ้าจมกีารระบาดของหนอนเจาะขัว้ผล มวนลาํไย ไรกาํมะหยีค่วร 
ฉีดพ่นสารเคมีอย่างต่อเนื่อง เช่น โมโนโครโคฟอส คาร์บาริล ไดโคฟอล

๔.	การขูดเยื่อหุ้มกิ่ง

๑.	เตรียมอุกรณ์

๕.	การหุ้มกิ่งตอน

๒.	การเตรียมตุ้มตอน

๖.	การหุ้มกิ่งตอนที่เสร็จแล้ว

๓.	การควั่นกิ่ง
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	 มีนาคม		
	 ระยะผลกำลังเจริญเติบโต
  ให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอ
  ให้ปุย๋ทางใบเพือ่ช่วยให้ผลมคีวามสมบรูณ์มากขึน้ เช่น ปุย๋สตูร ๑๐ - ๒๐ - ๓๐  
อัตรา ๒๐ - ๓๐ ซีซี/นํ้า ๒๐ ลิตร
  ก่อนเกบ็เกีย่วผลผลติ ๓๐ วนั ควรใส่ปุย๋เคมสีตูรตวัท้ายสงู เช่น ๑๓ - ๑๓ - ๒๑ 
เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตให้ดีขึ้น
  เมื่อผลเริ่มเปลี่ยนสี ห่อผลด้วยถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก เพื่อป้องกันการ 
ทาํลายของศตัรพูชื นอกจากนีย้งัมผีเีสือ้มวนหวาน แมลงวนัทอง ควรรบีทาํการป้องกนั 
กําจัดโดยใช้กับดักเหยื่อพิษ และฉีดสารเคมีป้องกันกําจัดแมลง เช่น คาร์บาริล

	 เมษายน
	 ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต
  ควรงดการให้นํ้าก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ๗ - ๑๐ วัน เพื่อให้ผลมีคุณภาพดี
  ก่อนขึ้นไปเก็บผลผลิตควรใช้บันได หรือพะองพาดกิ่งขึ้นไป ใช้กรรไกรตัด 
ช่อผลให้ลึกเข้าไปประมาณ ๑ ฟุต จากปลายช่อไม่ควรใช้มือหักช่อผลโดยตรง 
เพราะจะทําให้ปลายกิ่งที่เหลืออยู่เป็นแผลชํ้า หรือมีรอยฉีกขาดเข้าไปในกิ่ง ทําให้การ 
แตกยอดอ่อนใหม่รวมทั้งการแทงช่อดอกในปต่อไปไม่ดีด้วย
  ควรทยอยเก็บช่อผลที่แก่เต็มที่แล้วประมาณ ๒ - ๓ วัน ต่อครั้งจนหมดต้น 
อย่าให้ผลแก่จัดตกค้างอยู่บนต้นนาน จะทําให้คุณภาพตํ่าลง

	 พฤษภาคม	-	กรกฎาคม
	 ระยะแตกใบอ่อน
  ถ้าการแตกใบอ่อนไม่สมํ่าเสมอ หรือ แตกใบอ่อนช้า ควรเร่งให้แตกใบอ่อน 
เร็วขึ้น โดยใช้ปุ๋ยไทโอยูเรีย อัตรา ๑๐๐ - ๑๕๐ กรัม/นํ้า ๒๐ ลิตร พ่นทั่วทรงพุ่ม ๑ - ๒ 
ครั้ง ห่างกัน ๗-๑๐ วัน จะช่วยในการแตกใบอ่อนพร้อมกันและเร็วขึ้นด้วย
  ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดโรคแมลงที่มีระบาดในระยะนี้ เช่น ไร 
กํามะหยี่ หนอนเจาะกิ่ง หนอนคืบกินใบอ่อน หนอนม้วนใบ โดยใช้โมโนโครโตฟอส  
คาร์บาริล หรือเคนเทน
  ถ้ามีวัชพืชขึ้นในสวนมาก ควรทําการกําจัดให้หมด
  ให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอ
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	 สิงหาคม	-	กันยายน
	 ระยะใบแก่
  ถ้าใบมีความสมบูรณ์ตํ่า ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบสูตร ๓๐ - ๒๐ - ๑๐, 
๒๐ - ๒๐ - ๒๐ อตัรา ๒๐ - ๓๐ ซซี/ีนํา้ ๒๐ ลติร เพือ่เพิม่ความสมบรูณ์ของใบให้มากขึน้ 
  ให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอ

	 ตุลาคม
	 ระยะใบแก่
  ควรมีการแต่งกิ่งอีกครั้งโดยตัดเฉพาะกิ่งที่แตกออกมาเป็นกระจุก กิ่งที่ 
ไขว้กัน กิ่งที่ถูกโรคแมลงเข้าทำลาย กิ่งนํ้าค้าง
  ในระยะใบแก่จดัควรใส่ปุย๋เคมตีวักลางและตวัท้ายสงู เช่นสตูร ๙ - ๒๔ - ๒๔ 
ประมาณ ๑-๒ กิโลกรัม/ต้น เพื่อบํารุงต้นให้มีการสะสมอาหาร และการสร้างตาดอก 
ต่อไป
  หลังจากหมดฝนแล้ว งดการให้นํ้าเพื่อให้ต้นพักตัวเร็วขึ้น
  ถ้ามกีารระบาดของไรกาํมะหยี ่หนอนเจาะกิง่ หนอนคบืกนิใบ ใช้สารเคม ีเช่น   
คาร์บาริล โมโนโครโตฟอส

	 พฤศจิกายน
	 ระยะใบแก่
  ในระยะนี้ควรกําจัดวัชพืช และทําความสะอาดสวน และใต้ทรงพุ่มให้แห้ง 
เร็วขึ้น
  ควรพ่นปุ๋ยทางใบสูตร ๐ - ๕๒ - ๓๔ อัตรา ๑๐๐ - ๑๕๐ กรัม/นํ้า ๒๐ ลิตร 
จํานวน ๒ ครั้งห่างกัน ๗ - ๑๐ วัน เพื่อช่วยให้ใบแก่เร็วขึ้นและช่วยป้องกันการแตก 
ใบอ่อน หากมีฝนตกในช่วงนี้
  ควรพ่นปุย๋ทางใบเพือ่บาํรงุให้ต้นมคีวามสมบรูณ์ และกระตุน้การสร้างตาดอก  
เช่น ปุ๋ยสูตร ๑๐ - ๕๒ - ๑๗, ๑๐ - ๔๕ - ๑๐ อัตรา ๒๐ - ๓๐ ซีซี/นํ้า ๒๐ ลิตร
  พ่นสารเคมป้ีองกนัโรคแมลงทีม่รีะบาดในระยะนี ้เช่น มวนลำไย หนอนเจาะกิง่ 
  งดการให้นํ้า เพื่อให้ต้นลิ้นจี่มีการสร้างตาดอก

	 ธันวาคม
	 ระยะแทงช่อดอก
  เมือ่เหน็เป็นช่อดอกแล้ว ควรมกีารให้นํา้เลก็น้อย และเพิม่ปรมิาณขึน้เรือ่ยๆ 



๑๙ ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๒๐

การลงทุน
	 ตนทุนการผลิตและรายไดจากการปลูกลิ้นจี่	นพ.๑	พื้นที่	๑	ไร	จำนวน	๒๕	ตน

	 -	 ข้อมูลปจจัยการผลิต	และราคาผลผลิต	ป	๒๕๕๔
	 -	 ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นตามอายุ	และขนาดของทรงพุ่ม
	 -	 ควรปลูกพืชแซมเพื่อเสริมรายได้ระหว่าง	๑-๓	ปแรก	เช่น	กล้วย	พืชผัก	และพืชไร่อายุสั้น
	 	 จะทำให้มีรายได้	ชดเชยการขาดทุนของลิ้นจี่ที่ยังไม่ให้ผลผลิตในช่วงปที่	๑	และ	๒

รายการ
ตนทุนตอไร	(บาท)

ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔

 ๑. ค่าวัสดุ    
  - ค่าต้นพันธุ์ ๖๒๕ - - -
  - ค่าปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ๔๗๕ ๖๗๕ ๑,๐๐๐ ๑,๖๕๐
  - ค่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐
  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๔๐๐ ๔๘๐ ๖๔๐ ๘๐๐
 ๒. ค่าจ้างแรงงาน    
  - ค่าเตรียมดิน + หลุมปลูก ๖๒๕ - - -
  - ค่าปลูก ๒๕๐ - - -
  - ค่ากำจัดวัชพืช ๓๖๐ ๓๖๐ ๕๐๐ ๕๐๐
  - ค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต - - ๑๕๐ ๓๐๐
 ๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
  - ไม้ค้ำ - - - ๓๐๐
  รวมต้นทุนการผลผลิต ๒,๙๓๕ ๑,๘๑๕ ๒,๖๙๐ ๓,๗๕๐
  รวมผลผลิต (กก.) - - ๗๕ ๒๕๐
  รายได้ - - ๓,๗๕๐ ๑๒,๕๐๐
  กำไร/ขาดทุน -๒,๙๓๕ -๑,๘๑๕ -๑,๐๖๐ ๘,๗๕๐

  ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อบํารุงช่อดอก และการติดผลที่ดี เช่น ปุ๋ยสูตร
๑๐ - ๔๕ - ๑๐ หรือ ๑๐ - ๕๒ - ๑๗ อัตรา ๒๐ - ๓๐ ซีซี/นํ้า ๒๐ ลิตร 
  ระยะนี้อาจจะมีการระบาดของแมลงศัตรูช่อดอก เช่น หนอนกินดอก
หนอนเจาะก้านดอก มวนลำไยควรทําการพ่นสารเคมีเป็นระยะ เช่น โมโนโครโตฟอส
คาร์บาริล




