


>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ
ข้อมูลโดย : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์   สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร

กลุ่มอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของผล “โรคลําไยแดง”

ลักษณะอาการโรคลําไยแดง
กลุ่มอาการผิดปกติทางสรีระของผลลําไย (physiological 

disorder syndromes) หรือ ท่ีชาวบ้านบางพื้นท่ี เรียกว่า 

“โรคลําไยแดง” หรือมี ชื่อเรียกอื่น ๆ  เป็นอาการที่ผลลําไยมีลักษณะ

ผลสีค่อนแดงในระหว่างช่วงระยะการเจริญเติบโตของผล โดย

แยกออกเป็น 2 ชนิดคือ

1. ลําไยผิวแดงในระยะผลอ่อน

ผลของลําไยนั้นมีลักษณะผลท่ีเล็ก

ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นผลขนาดใหญ่

ได้ และลําไยมีลักษณะแห้งและมีสีสันที่

แตกต่างไปจากลักษณะลําไยปกติ

2. ลําไยผิวแดงในระยะผลแก่

เมื่อผลเจริญเติบโตเข ้าสู ่ ระยะ

สุกแก่ ผลลําไยที่ เป ็นโรคผิวแดงจะมี

ลักษณะอาการการเปลือกของผลแตกได้

ง่าย ส่งผลให้มีการร่วงของผลจํานวนมาก 

ทําให้ผลผลิตของเกษตรกรลดลง และ

พบในหลายพื้นที่ ๆ มีการเพาะปลูกลําไย

ทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่หรือ

บางพื้นที่ในจังหวัดลําพูน

การวิจัยการเกิดโรค
การวิเคราะห์ต้นลําไยในแปลงปลูก

ลักษณะอาการผิวเปลือกของผลลําไยเป็นสีแดง แข็ง และ

เปลือกผลแตกได้ง ่าย เกิดการผิดปกติของโปรตีนชนิดหนึ่งท่ีมี

ความเกี่ยวข้องกับธาตุอาหารที่จาํเป็นสําหรบัการเจริญเติบโตของลําไย 

โดยเฉพาะการขาดธาตุสังกะสีและโบรอนทําให้ลําไยเกิดเป็นสีแดงที่

ผิวเปลือกผลลําไย และจากการพ่นธาตุสังกะสีและโบรอนพร้อม ๆ กัน 

ในระยะก่อนออกดอก ระยะเริ่ม แทงช่อดอก ระยะติดผล และระยะ

ผลกําลัง เจริญเติบโตหรือระยะเมล็ดเริ่มดําสามารถลดปัญหา ลําไย

เปลือกแดงลงได้ 90%

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

การศึกษาทางด้านโปรตีโอมิกส์ คือ การศึกษารูปแบบของโปรตีน

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้ทําการสกัดโปรตีนจากเปลือกของ

ลําไยเพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ การเปล่ียนแปลงการเกิด

ลักษณะความผิดปกติในลําไยที่เกิดโรคลําไยผิวแดงหรือความผิดปกติ

ทางสรีรวิทยาของผลในระยะผลแก่ ได้ ซึ่งสามารถทราบถึงปัจจัยท่ี

ลําไยเกิดลักษณะอาการผิวแดงได้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

กับเกษตรกรผู้ปลูกลําไย



>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

วิธีการป้องกันการเกิดโรค
พ่นธาตุสังกะสี และโบรอน พร้อม ๆ  กัน 4 ระยะ คือ ระยะก่อน

ออกดอก ระยะเริ่ม แทงช่อดอก ระยะติดผล และระยะผลกําลังเจริญ

เติบโตหรือระยะเมล็ดเริ่มดํา

อัตราที่แนะนํา

อัตราที่แนะนําให้ใช้ สังกะสี 70 กรัม และ โบรอน 60 กรัม ต่อนํ้า 

20 ลิตร หลังจากละลายสังกะสีและโบรอนแล้ว ควรผสมสารจับใบ

เป็นสารสุดท้ายและควรพ่นในเวลาเช้าหรือเย็น เพื่อป้องกันการเกิด

ใบไหม้ของลําไย

ข้อมูลโดย : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์   สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร

กลุ่มอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของผล “โรคลําไยแดง”

ระยะที่พ่นธาตุอาหาร

ข้อควรปฏิบัติ

ถ้าเกษตรกรพบอาการของโรคลําไยแดงภายในสวน 

โดยเฉพาะที่เกิดในระยะผลอ่อน หรือ 2 เดือนหลังการติดผล

ให้รีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวด่วนตามวิธีป้องกันการเกิดโรคและ

แนวการทางการแก้ไข



>> ข่าวประชาสัมพันธ์

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)



>> ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อหนังสือใหม่ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. การพฒันาสตูรอาหารจากพฤกษเคมใีนต้นข้าวเหนยีวสนัป่าตองเพือ่ให้บรกิารนกัท่องเทีย่ว วราภรณ์  ดวงแสง รายงานผลการวจัิย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขเรียกหนังสือ  2563 /ช64. 02 

Development of San Pa Tong Rice Phytochemicals Products for Tourists Service.

Varaphorn Duangsaeng; Maejo University.

2. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง นภัสถ์  จันทร์มี รายงานผลการวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช64. 03 

Development of Products from Waste of Processing of San Pa Tong Seedling.

Napat Chantarame; Maejo University.

3. การผลิตชา การตรวจสอบองค์ประกอบพฤกษเคมีและฤทธ์ิต้านออกซิเดชันจากใบอ่อนต้นข้าวเหนียวสันป่าตอง อนรรฆอร  

ศรีไสยเพชร  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช64. 04 

Production of tea, Phytochemical constituents and Antioxidant Activities Investigation from San Pa Tong 

Variety Leaves. 

Anakhaorn Srisaipet;  Maejo Univesity.

4. การเตรียมฟิล์มแป้งมนัสาํปะหลงัเสรมิแรงด้วยเซลลูโลสจากต้นกล้าข้าวเหนยีวสนัป่าตองเพือ่พฒันาใช้ในงานบรรจภัุณฑ์ทีย่่อยสลาย

ได้ทางชีวภาพ อุษารัตน์  รัตนคํานวน รายงานผลการวิจัย.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 / ช64. 05 

Preparation of San Pa Tong Variety Cellulose Reinforced Cassava Starch Films for Biodegradable Packaging 

Development. 

Usarat Ratanakamnuan; Maejo University.

5. การยกระดับสินค้าและบริการในธุรกิจร้านอาหารด้วยอณูศิลปะวิทยาการ :  กรณีศึกษาร้านอาหาร   Medium Rare จังหวัด

เชียงใหม่ มนสิชา  อินทจักร รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช64. 06 

To Promote Tourism Product and Service in Restaurant Business with Gastronomy : A Case Study of Medium 

Rare Restaurant Chiang Mai. 

Monsicha Inthajak; Maejo University.

6. การสร้างและการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จําเนียร  

บุญมาก  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช72. 02 

Creation and development of brand and Packaging of Product from Processing Agricultural Residue. 

Jamnian Bunmark; Maejo University.

ห้องสมุดงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้บริการสําหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ


