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ลักษณะอาการโรคลําไยแดง
กลุ่มอาการผิดปกติทางสรีระของผลลําไย (physiological
disorder syndromes) หรื อ ที่ ช าวบ้ า นบางพื้ น ที่ เรี ย กว่ า
“โรคลําไยแดง” หรือมี ชื่อเรียกอื่น ๆ เป็นอาการที่ผลลําไยมีลักษณะ
ผลสี ค่ อ นแดงในระหว่ างช่วงระยะการเจริญ เติบ โตของผล โดย
แยกออกเป็น 2 ชนิดคือ
1. ลําไยผิวแดงในระยะผลอ่อน
ผลของลําไยนั้นมีลักษณะผลที่เล็ก
ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นผลขนาดใหญ่
ได้ และลําไยมีลักษณะแห้งและมีสีสันที่
แตกต่างไปจากลักษณะลําไยปกติ
2. ลําไยผิวแดงในระยะผลแก่
เมื่ อ ผลเจริ ญ เติ บ โตเข้ า สู ่ ร ะยะ
สุ ก แก่ ผลลํ า ไยที่ เ ป็ น โรคผิ ว แดงจะมี
ลักษณะอาการการเปลือกของผลแตกได้
ง่าย ส่งผลให้มีการร่วงของผลจํานวนมาก
ทําให้ผลผลิตของเกษตรกรลดลง และ
พบในหลายพื้นที่ ๆ มีการเพาะปลูกลําไย
ทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่หรือ
บางพื้นที่ในจังหวัดลําพูน

การวิจัยการเกิดโรค
การวิเคราะห์ต้นลําไยในแปลงปลูก
ลั ก ษณะอาการผิ ว เปลื อ กของผลลํ า ไยเป็ น สี แ ดง แข็ ง และ
เปลื อ กผลแตกได้ ง ่ า ย เกิ ด การผิ ด ปกติ ข องโปรตี น ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับธาตุอาหารที่จาํ เป็นสําหรับการเจริญเติบโตของลําไย
โดยเฉพาะการขาดธาตุสังกะสีและโบรอนทําให้ลําไยเกิดเป็นสีแดงที่
ผิวเปลือกผลลําไย และจากการพ่นธาตุสังกะสีและโบรอนพร้อม ๆ กัน
ในระยะก่อนออกดอก ระยะเริ่ม แทงช่อดอก ระยะติดผล และระยะ
ผลกําลัง เจริญเติบโตหรือระยะเมล็ดเริ่มดําสามารถลดปัญหา ลําไย
เปลือกแดงลงได้ 90%

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
การศึกษาทางด้านโปรตีโอมิกส์ คือ การศึกษารูปแบบของโปรตีน
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้ทําการสกัดโปรตีนจากเปลือกของ
ลําไยเพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงการเกิด
ลักษณะความผิดปกติในลําไยที่เกิดโรคลําไยผิวแดงหรือความผิดปกติ
ทางสรีรวิทยาของผลในระยะผลแก่ ได้ ซึ่งสามารถทราบถึงปัจจัยที่
ลําไยเกิดลักษณะอาการผิวแดงได้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
กับเกษตรกรผู้ปลูกลําไย

กลุ่มอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของผล “โรคลําไยแดง”
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

ข้อมูลโดย : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์

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 ต่อน�้ำ
20 ลิตร หลังจากละลายสังกะสีและโบรอนแล้ว ควรผสมสารจับใบ
เป็นสารสุดท้ายและควรพ่นในเวลาเช้าหรือเย็น เพื่อป้องกันการเกิด
ใบไหม้ของลําไย
ระยะที่พ่นธาตุอาหาร

ข้อควรปฏิบัติ
ถ้ า เกษตรกรพบอาการของโรคลํ า ไยแดงภายในสวน
โดยเฉพาะที่เกิดในระยะผลอ่อน หรือ 2 เดือนหลังการติดผล
ให้รีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวด่วนตามวิธีป้องกันการเกิดโรคและ
แนวการทางการแก้ไข
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