
คําอธบิายรายวิชา 
รหัสวิชา อช33603 ชื่อรายวิชา โรค และแมลงศัตรลูําไย   จํานวน  5  หน่วยกิต   

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการขยายอาชีพ เพ่ือสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานความรู้ในกระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
ศึกษาและฝึกทักษะ 
 1. แมลงศัตรูลาํไยในระยะแตกใบอ่อน 
 2 แมลงศัตรูทาํลายใบแก่  
 3 แมลงศัตรูลําไยในระยะออกดอก  
 4. แมลงที่เข้าทําลายระยะติดผล 
 5. แมลงศัตรูลาํไยที่เข้าทําลายก้านช่อใบ ก่ิง และลําต้น 
 6. เห็ดห้า เห็ดลําไย และเพลีย้แป้งรากลําไย 
 7. โรคลําไย 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
 1. ศึกษาจากใบความรู้ 
 2. ศึกษาจากการปฏิบัติจริง  
 3. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การวัดผลประเมินผล 

1. ตรวจรายงาน 
2. ประเมนิจากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
3. ตรวจผลงานจากการปฏิบัติจริง 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  อช33603   ชื่อรายวิชา โรคและแมลงศัตรลูาํไย   จํานวน  5  หน่วยกิต   

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ    
 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการขยายอาชีพ เพ่ือสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานความรู้ในกระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
 

ที่ หัวเรื่อง 
(บท) 

ตัวชี้วัด 
(ต้องวัดได้เป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมสอดคล้องเน้ือหา) 

เน้ือหา 
(หัวเรื่องในแต่ละบท) 

จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

1 แมลงศัตรูลําไยระยะแตกใบอ่อน -จําแนกกลุม่แมลงศัตรูลําไย
ระยะใบอ่อน 
-บอกแนวทางและสามารถ
ป้องกันกําจัดได้แมลงศัตรูลําไย
ในระยะแตกใบอ่อนได้อย่าง
ถูกต้อง  
 

1. แมลงศัตรูลาํไยใน
ระยะแตกใบอ่อน 
-กลุ่มหนอนกัดกินใบ 
-กลุ่มด้วง  
-กลุ่มเพลี้ย 
-กลุ่มไร 

30 

2 แมลงศัตรูทําลายใบแก่ -อธิบายกลุ่มแมลงศัตรูทําลาย
ลําไยใบแก่ 
-บอกแนวทางและป้องกัน
กําจัดแมลงศัตรูทําลายใบแก่ได้
อย่างถูกต้อง 
 

1.แมลงศัตรทูําลายใบแก่ 
-กลุ่มหนอนกัดกินใบ 
-กลุ่มหนอนร่านกินใบ 
-กลุ่มหนอนปลอก 
-เพลี้ยแป้งและเพลี้ย
กระโดดชนิดต่างๆ 
 

30 
 

3 แมลงศัตรูลําไยในระยะออกดอก 
 
 

-อธิบายกลุ่มแมลงศัตรูลําไย
ระยะออกดอกได้อย่างถูกต้อง 
-บอกแนวทางและป้องกัน
กําจัดศัตรูลําไยระยะออกดอก
ได้อย่างถูกต้อง 

1. แมลงศัตรูลาํไยระยะ
ออกดอก 
  - หนอน 
  - เพลี้ย 
  - ด้วง  
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ หัวเรื่อง 
(บท) 

ตัวชี้วัด 
(ต้องวัดได้เป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมสอดคล้องเน้ือหา) 

เน้ือหา 
(หัวเรื่องในแต่ละบท) 

จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

4 แมลงที่เข้าทําลายระยะติดผล 
 
 
 
 

-อธิบายแมลงที่เข้าทําลายระยะ
ติดผล 
-บอกวิธีการป้องกันและสามารถ
กําจัดแมลงที่เข้าทําลายระยะติด
ผลได้อย่างถูกต้อง 
 

1.แมลงที่เข้าทาํลาย
ระยะติดผล 
-มวนลําไย,แมงแกง 
-กลุ่มหนอน 
-กลุ่มผีเสื้อ 
-กลุ่มเพลี้ย 
-กลุ่มด้วง 

30 

5 แมลงศัตรูลําไยท่ีเข้าทําลายก้าน
ช่อใบ ก่ิง และลําต้น 
 

-อธิบายแมลงศัตรูลําไยที่เข้า
ทําลายก้านช่อใบ ก่ิง และลําต้น 
-บอกวิธีการป้องกัน และสามารถ
กําจัดแมลงศัตรูลําไยที่เข้าทําลาย
ก้านช่อใบ ก่ิง และลําต้น ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

1.แมลงศัตรลูําไยที่เข้า
ทําลายก้านช่อใบ ก่ิง 
และลําต้น 
-กลุ่มเพลี้ย 
-กลุ่มหนอน 
-กลุ่มด้วง 
-ครั่ง 
-กลุ่มมอด 

30  

6 
 
 

เห็ดห้า เห็ดลําไย และเพลี้ยแป้ง
รากลําไย 

-อธิบายเก่ียวกับเห็ดห้า เห็ดลําไย 
และเพลี้ยแป้งรากลําไย 
-อธิบายบริเวณที่ดอกเห็ดขึ้น 
-อธิบายรูปร่างลักษณะและชนิด
ของเห็ดที่พบในสวน 
 
-อธิบายลักษณะแมลงที่อาศัยใน
ดอกเห็ดช่วยแพร่กระจายสปอร์
ของเห็ด 
-บอกอาการของต้นลําไยหลังจาก
ที่พบเห็ดห้าและเห็ดลําไยขึ้น 
- ป้องกันและกําจัดเห็ดห้าได้
อย่างถูกต้อง 
-บอกสาเหตุที่ทําใหต้้นลําไยทรุด
โทรมและยืนต้นแห้งตาย 
 
-อธิบายลักษณะเพลี้ยแป้งรากใบ 

1.เห็ดห้า เห็ดลําไย 
และเพลี้ยแป้งรากลําไย
2.บริเวณที่ดอกเห็ดขึ้น 
3.รูปร่างลักษณะและ
ชนิดของเห็ดที่พบใน
สวน 
4.แมลงที่อาศยัในดอก
เห็ดช่วยแพร่กระจาย
สปอร์ของเห็ด 
5.อาการของต้นลําไย
หลังจากที่พบเห็ดห้า
และเห็ดลําไยขึน้ 
 
6.สาเหตุที่ทําให้ต้น
ลําไยทรุดโทรมและยืน
ต้นแห้งตาย 
7.เพลี้ยแป้งรากใบ 

25 

 
 
 
 
 
 
 



ที่ หัวเรื่อง 
(บท) 

ตัวชี้วัด 
(ต้องวัดได้เป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมสอดคล้องเน้ือหา) 

เน้ือหา 
(หัวเรื่องในแต่ละบท) 

จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

  -อธิบายวงจรชีวิตของเพลี้ยแป้ง
รากใบ 
-อธิบายลักษณะมดที่อาศัยอยู่
ร่วมกับเพลี้ยแป้งรากลําไย 
-ป้องกันกําจัดมดที่อาศัยอยู่
ร่วมกับเพลี้ยแป้งรากลําไยได้
อย่างถูกต้อง 

 
 
8.มดที่อาศัยอยู่ร่วมกับ
เพลี้ยแป้งรากลําไย 

 

7 
 
 

โรคลําไย -อธิบายลักษณะโรคพุ่มแจ้ โรค
พุ่มไม้กวาด 
-ป้องกันกําจัดโรคพุ่มแจ ้โรคพุ่ม
ไม้กวาดได้อย่างถูกต้อง 
-อธิบายลักษณะโรคใบจุดดําของ
ลําไย 
-ป้องกันกําจัดโรคใบจุดดําของ
ลําไยได้อย่างถูกต้อง 
-อธิบายลักษณะโรคยอดไหม้ ใบ
ไหม้ของลําไย  
-ป้องกันโรคยอดไหม้ ใบไหมข้อง
ลําไยได้อย่างถูกต้อง 
-อธิบายโรคก่ิงปม  
-ป้องกันและกําจัดโรคก่ิงปมได้
อย่างถูกต้อง  
-อธิบายลักษณะโรคจุดสนิม โรค
จุดสาหร่าย  
-ป้องกันและกําจัดโรคจุดสนิม 
โรคจุดสาหร่าย ได้อย่างถูกต้อง 
-อธิบายลักษณะโรคราดําของ
ลําไย 
-ป้องกันและกําจัดโรคราดําของ
ลําไยได้อย่างถูกต้อง 
 

1.โรคพุ่มแจ ้โรคพุ่มไม้
กวาด 
 
 
2.โรคใบจุดดําของ
ลําไย 
 
 
3.โรคยอดไหม้ ใบไหม้
ของลําไย 
 
 
4.โรคก่ิงปม  
 
 
5.โรคจุดสนิม โรคจุด
สาหร่าย  
 
 
6.โรคราดําของลําไย 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ หัวเรื่อง 
(บท) 

ตัวชี้วัด 
(ต้องวัดได้เป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมสอดคล้องเน้ือหา) 

เน้ือหา 
(หัวเรื่องในแต่ละบท) 

จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

  
 
 
 

-อธิบายลักษณะโรคยอดไหม้ผล
ร่วงของลําไย 
-ป้องกันและกําจัดโรคยอดไหม้
ผลร่วงของลําไยได้อย่างถูกต้อง 
 

7.โรคยอดไหม้ผลร่วง
ของลําไย 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

… 
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แผนลาํไย 

1.เทคนิคการผลติลาํไย  

5 หน่วยกติ 

-การผลิตลาํไยนอกฤดู (100ชม.)  

- การผลิตลาํไยจมัโบ ้(60 ชม.) 

-การผลิตลาํไยคุณภาพ (40 ชม.)                    

ม.3.2 

 

4. การแปรรูปลาํไยและบรรจุภัณฑ์   

5 หน่วยกติ   

- หลกัการขายเบื้องตน้ ( 20 ชม) 

- เทคนิคการขาย ( 20 ชม.) 

- การส่งเสริมการขายและโฆษณา ( 20  ชม.)   

- หลกัการตลาด  (20 ชม.)   

- การตลาดลาํไย (20 ชม.) 

-การวเิคราะห์วางแผนการตลาดลาํไย(20 ชม.) 

 

                                    ม.3.2, ม.3.3,  ม.3.4      

3.โรคและแมลงศัตรูลาํไย 

5 หน่วยกติ 

-  แมลงศตัรูลาํไยระยะแตกใบอ่อน (30 ชม.                

 -  แมลงศตัรูทาํลายใบแก่  ( 30 ชม.)                  

 - แมลงศตัรูลาํไยในระยะออกดอก (30 ชม.)  

- แมลงที่เขา้ทาํลายระยะติดผล (30 ชม.)   

- แมลงศตัรูลาํไยที่เขา้ทาํลายกา้นช่อใบ      

  กิ่งและลาํตน้ (30 ชม.)  

- เห็ดหา้ เห็ดลาํไย และเพลี้ยแป้งรากลาํไย ( 25 ชม.) 

-โรคลาํไย  (25 ชม.)                                                                          ม.3.2 

2.การผลติปุ๋ยและนํา้สกดัชีวภาพ  5 หน่วยกติ 

- ปุ๋ยหมกั  ( 50 ชม) 

- ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า  ( 50 ชม.) 

- ปุ๋ยคอก ( 20  ชม) 

- ฮอร์โมนพืช (50 ชม.) 

- สารสกดัชีวภาพกาํจดัแมลงศตัรูพืช (30  ชม) 

                        ม.3.2 

ผงัมโนทศัน์ 

แผนการเรียนรู้รายบุคคลลาํไย 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน  26 หน่วยกติ 

 -ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการแปรรูปลาํไย 

(5  ชม.) 

- การแปรรูปลาํไย  (115  ชม.) 

-การบรรจุภณัฑ ์  (80  ชม.) 

                                   ม.3.2, ม.3.3,  ม.3.4    

6.การพฒันาแผนและโครงการอาชีพจํานวน 

3 หน่วยกติ   อช32001   

-วเิคราะห์แผนและโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีรายไดม้ีเงินออม  

และมีทุนในการขยายอาชีพ(5 ชม.) 

-การทบทวนองคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการพฒันาอาชีพใหม้ีรายได ้

มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ (15 ชม.) 

-การระบุทกัษะในความรู้ที่จาํเป็นตอ้งฝึกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได ้

 มีเงินออมและมีทุนการการขยายอาชีพ(10 ชม.) 

-การพฒันาระบบการผลิต (20 ชม.)    

-การวเิคราะห์การตลาด(30 ชม.) 

 -การพฒันาระบบบญัชี(20 ชม.)    

-การพฒันาแผนและโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีรายได ้มีเงินออม และ

มีทุนในการขยายอาชีพ(20ชม.) ชม.)            ม.3.4 

5.การขายและการตลาดของลาํไย 

 3 หน่วยกติ 


