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บทคัดย่อ: 

การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) สามารถชะลอการเปลี่ยนสีของเปลือกล าไย ท าให้เปลือกมีสีเหลือง

สวยงาม และลดการเน่าเสียในล าไยหลังการเก็บเกี่ยวได้ แต่พบรายงานสารก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไย เนื่องจาก

การรม SO2 อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดท าตารางแนะน าปริมาณสารก ามะถันที่

เหมาะสมกับปริมาตรห้องรมและปริมาณล าไยในการรมแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการส่งออกล าไยให้

ข้อมูลว่าการรม SO2 ในปริมาณที่กรมวิชาการเกษตรแนะน านั้น ท าให้มีปริมาณก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไยสูงกว่า 

50 ppm.(ppm) และท าให้ล าไยมีอายุการเก็บรักษาสั้น เน่าเสียเร็วเมื่อถึงตลาดต่างประเทศ ผู้ประกอบการ

บางส่วนถือเป็นเหตุผลไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ดังนั้นการวิจัยนี้จึงท าการทวนสอบวิธีการ

รมล าไยที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ใช้ ณ โรงรมล าไยเอกชนจ านวน 7 โรง (C.1 – C.7) ใน 4 จังหวัด ได้แก่ 

จันทบุรี ตาก ล าพูน และเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2557 จากการทดสอบพบว่าทุกโรงรมใช้

ปริมาณก ามะถันตามสัดส่วนที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า เมื่อวิเคราะห์ก ามะถันตกค้างในล าไยที่รมแล้วในทันที 

พบสารก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไยจากทุกโรงรมเฉลี่ย 12 ppm และในเปลือกล าไย 3,000 ppm  ปริมาณ

ก ามะถันที่ตกค้างในเนื้อและเปลือกล าไยจากแต่ละโรงรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยล าไยที่สุ่ม

เก็บในวันที่รมจากโรงรม C.1 มีปริมาณก ามะถันตกค้างที่เปลือกสูงที่สุด ตามด้วย C.6  C.3  C.4  C.5  C.2 และ 

C.7 ตามล าดับ ส าหรับในเนื้อล าไยพบก ามะถันตกค้างจากโรงรม C.1 มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ C.2 C.6 C.3 C.5 

C.7 และ C.4 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามปริมาณก ามะถันในเนื้อล าไยจากทุกโรงรมยังต่ ากว่า  50 ppm  เมื่อ



วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ปริมาณก ามะถันตกค้างแตกต่างกันในแต่ละโรงรม มีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากวิธีการ

จัดการในโรงรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ โครงสร้างของห้องรมและต าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องรม ปริมาณ SO2 

ที่เข้าห้องรม  และการจัดเรียงตะกร้าล าไยในห้องรม จากการทดลองสรุปได้ว่าการปฏิบัติตามค าแนะน าของกรม 



  

วิชาการเกษตรเรื่องการรมล าไยดัวย SO2 ไม่ท าให้เกิดก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไยเกิน 50 ppm ซึ่งไม่เกิน

ข้อก าหนดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ประกอบการสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

 

Abstract 

 Sulfur dioxide (SO2) can brighten skin of longan fruit to brownish yellow colour and 

decelerate postharvest deterioration. Inappropriate SO2 fumigation, however, may result to high 

excessive sulfur residues in fruit skin and pulp which affect to consumer’s health. Department 

of Agriculture (DOA) recommends the proper proportion of sulfur amount per fumigating room 

size per fruit number but the advice is blamed as the reason of high sulfur residues in longan 

pulp or cause of postharvest decay. The objective of this study was to verify the DOA’s 

recommendation of SO2 fumigation for longan fruit. The verification was carried out at seven 

SO2 fumigating warehouse companies (C.1-C.7) in provinces of Chantaburi, Tak, Lum Phun and 

Chiang Mai between January and September 2014. Every fumigating warehouse applied the 

amount of sulfur powder as DOA’s recommendation (apart from C.4 Company due to it directly 

uses SO2 gas). Excessive sulfur was detected in pulp and skin of fruit from all warehouses at the 

level of 12 and 3,000 ppm. (ppm), respectively. Although the highest sulfur content in fruit skin 

and pulp was significantly detected in longan from C.1 house, the sulfur concentration in pulp 

(at fumigating day) was lower than 30 ppm. Difference of sulfur residue in fruit could be due to 

fumigating chamber structure and fumigation management e.g. location of SO2 inlet, fruit 

stacking, pellet locations, room size, fans size and location, fumigating time and, temperature 

and humidity during fumigation. The results indicated that SO2 fumigation method for longan 

fruit advised by DOA caused the sulfur residue in fruit pulp lower than 50 ppm. 

 

ค ำน ำ 

 ล าไยเป็นผลไม้ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศ ในปี 2557 มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศประมาณ 1.05 

ล้านไร่ มีผลผลิตรวม 0.98 ล้านตัน (กรมวิชาการเกษตร, 2557) ล าไยเป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ส าหรับปริมาณการส่งออกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ประเทศไทยส่งออกล าไย

ประมาณ 0.36 ล้านตัน มูลค่า 7,933 ล้านบาท (ส านักเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  แหล่งผลิตล าไยเพ่ือส่งออกที่

ส าคัญได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ตาก และจันทบุรี โดยมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้น าเข้าที่ส าคัญ  



 ตามธรรมชาติล าไยหลังเก็บเกี่ยวมักมีสีเปลือกคล้ ามากขึ้น ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความต้องการล าไยที่มีเปลือกสีเหลืองทอง ผู้ประกอบการจึงรมล าไย

ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เพ่ือชะลอปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลที่เกิดจากเอนไซม์โพลิฟินอลออกซิเดสและ

ก๊าซออกซิเจนที่บริเวณเปลือกล าไย นอกจากนั้น SO2 ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดยังสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่เป็น

สาเหตุของโรคเน่าในล าไยได้อีกด้วย (จักรพงษ์, 2555) อย่างไรก็ตามพบสารก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไยหลังการ

รม SO2 ซึ่งหากปนเปื้อนในปริมาณสูงจะมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ 

 ประเทศผู้น าเข้าล าไยจึงก าหนดปริมาณก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไยเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่

ผู้บริโภค โดยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก าหนดปริมาณก ามะถันปนเปื้อนในเนื้อล าไยได้ไม่เกิน 50 mg/kg-1 

ล าไยที่มีปริมาณก ามะถันตกค้างสูงกว่าข้อก าหนดจะไม่สามารถน าเข้าไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ 

กรมวิชาการเกษตรจึงได้มีค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการถึงปริมาณก ามะถันตั้งต้นที่เหมาะสมส าหรับรมล าไย (ตาราง

ที่ 1) ตามรายงานวิจัยพบว่าการใช้ปริมาณก ามะถันตามค าแนะน าดังกล่าวท าให้เกิดก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไยต่ า

กว่า 50 ppm. อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางรายแจ้งว่าได้ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้

ผงก ามะถันตามปริมาณที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า แต่พบว่าเนื้อล าไยที่ผ่านการรม SO2 แล้วมีก ามะถันตกค้าง

เกินกว่า 50 ppm. ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายอ้างว่าไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าดังกล่าวได้ เนื่องจาก

ปริมาณก ามะถันที่ต่ าส่งผลให้เก็บรักษาล าไยได้เพียง 2-3 วัน ไม่สามารถขนส่งถึงตลาดที่ห่างไกล เช่น ตลาดในกรุง

ปักกิ่งได้ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2557) ถึงแม้มีรายงานว่าการรม SO2 ในปริมาณที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า 

ท าให้มีปริมาณก ามะถันปนเปื้อนในเนื้อล าไยอยู่ระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถยืดอายุการเก็บรักษา

ล าไยได้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ณ อุณหภูมิ 2oC (กรมวิชาการเกษตร, 2551) แต่มีผู้ประกอบการที่ยังไม่เชื่อมั่น

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ทวนสอบการรม SO2 ในผลล าไยสดตาม

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร และศึกษาผลของการปฏิบัติดังกล่าวต่อปริมาณก ามะถันปนเปื้อนในเนื้อล าไยที่

รมควันแล้ว รวมถึงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาล าไยหลังการรม SO2 หากสามารถแสดงให้ผู้ประกอบการ

เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดีในการรม SO2 สามารถลดปริมาณก ามะถันตกค้าง ท าให้ล าไยมีสีเปลือกเป็น

ที่ยอมรับของผู้บริโภคในสาธารณรัฐประชาชนจีน และยืดอายุการเก็บรักษาได้ จะท าให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ท่ีดีอย่างเคร่งครัดต่อไป 
  



  

ตำรำงท่ี 1 ค าแนะน าปริมาณการใช้ก ามะถันในการรมล าไยสด (กรมวิชาการเกษตร, 2551) 
 

ขนำดห้องรมควัน 

ยำวxกว้ำงxสูง  

(เมตร) 

ปริมำตรห้อง 

(ลูกบำศก์เมตร) 

จ ำนวนตะกร้ำล ำไย 

(10 กก./ ตะกร้ำ) 

ปริมำณผงก ำมะถัน 

(กิโลกรัม) 

3.6 x 2.4 x 2.4 20.7 100 

150 

200 

0.75 

0.90 

1.05 

4.8 x 2.4 x 2.4 27.6 150 

200 

250 

300 

1.02 

1.20 

1.35 

1.50 

3.6 x 3.6 x 2.4 31.1 250 

300 

350 

1.40 

1.60 

1.75 

4.8 x 3.6 x 2.4 41.5 300 

350 

400 

1.80 

1.95 

2.10 

4.8 x 4.8 x 2.4 55.3 400 

450 

500 

550 

2.35 

2.50 

2.70 

2.85 

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลนี้ได้จาการศึกษาการรมล าไยพันธุ์ดอที่ท าให้ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อล าไยไม่เกิน 50 ppm. 

    2. ปริมาณการใช้ก ามะถันอาจเพิ่มหรือลด 10-20% ตามความเหมาะสม 



อุปกรณ์และวิธีด ำเนินกำร: 

อุปกรณ์  

 - ผลล าไยสดพันธุ์ดอ 

 - ห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

 - ก ามะถัน 

 - เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 

 - สารเคมี ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  กรดไฮโดรคลอริค   

 เมธิลีนบลู และ เมธิลเรด 

 - ปั๊มดูดก๊าซ 

 - สายยางหรือท่อก๊าซ พร้อมจุกยาง 

 - หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ 

 - ขวดแก้วรูปชมพู่ 

วิธีกำร  

ทวนสอบขั้นตอนการรม SO2 และบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

-วิธีการบรรจุล าไยในตะกร้าเพ่ือเตรียมเข้ารม เช่น ขนาดตะกร้า จ านวนตะกร้าต่อพ้ืนที่ การจัดวาง
ตะกร้า น้ าหนักล าไยต่อตะกร้า เป็นต้น 
 -ตรวจสอบห้องท่ีใช้รมล าไยเพื่อการส่งออก ในด้านขนาดของห้องรม SO2 รอยรั่วของห้องท่ีก๊าซ
สามารถผ่านออกได้ ชนิดของระบบก าจัดก๊าซ และตรวจดูประสิทธิภาพหรือมีโครงสร้างของระบบ เช่น ท่อดูด
อากาศ พัดลมดูดอากาศ เป็นต้น 
 -ปริมาณการใช้สาร SO2 ในการรมล าไย 
 -ตรวจสอบขณะท าการรม 
 -ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องขณะท าการรมด้วย SO2 โดยเก็บบันทึกตัวอย่าง 5 
ต าแหน่งในห้องรม ตามแผนภาพ 
 
 
 
 
 

 
 

ต ำแหน่งท่ี 1  

ต่ ำกว่ำเพดำน 50 ซม. 

ต ำแหน่งท่ี 2  

สูงจำกพื้น 50 ซม. 

ต ำแหน่งท่ี 3 
ก่ึงกลำงพื้นและเพดำน 

ต ำแหน่งท่ี 4  

สูงจำกพื้น 50 ซม. 

ต ำแหน่งท่ี 5  

ต่ ำกว่ำเพดำน 50 ซม. 



  

-ประสิทธิภาพในการเผาก ามะถัน 
 -การบ าบัดภายหลังการรม SO2 
 -จดบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการด าเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการน า
ล าไยเข้าห้องรม การรมด้วย SO2 และการบ าบัดโดยการดูดควันออกจากเตารมออกสู่อากาศ 
 -สุ่มล าไยมาตรวจสอบปริมาณ SO2 หลังรม โดยตรวจสอบปริมาณ SO2 ในเปลือกและเนื้อล าไย 
จ านวน 8 ตัวอย่าง ต่อ 1 ห้องรม และดูลักษณะทางกายภาพของล าไยทันทีท่ีออกจากห้องรม 
 

เวลำและสถำนที่      

   ระยะเวลำเริ่มต้น  มกราคม 2557  สิ้นสุด กันยายน 2557 

   สถำนที่ท ำกำรวิจัย  โรงรมจ านวน 7 โรงรมในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ตาก และจันทบุรี  

    

ผลกำรทดลองและวิจำรณ์  

ปริมำณสำรก ำมะถันตกค้ำงในผลล ำไย 

ท าการทดสอบรมล าไยด้วยก ามะถัน ตามขั้นตอนของแต่ละโรงรม ซึ่งทุกโรงปฏิบัติตามขั้นตอนและ

ปริมาณที่แนะน าโดยกรมวิชาการเกษตร ยกเว้นโรงรม C.4 เนื่องจากเริ่มต้นรมด้วย SO2 เหลว (โรงรมทั่วไปใช้

ก ามะถันผง) มีโรงรมเข้าร่วมจ านวน 7 โรง จาก 4 จังหวัด คือ จันทบุรี ตาก ล าพูน และเชียงใหม่ พบสารก ามะถัน

ตกค้างในเนื้อล าไยเฉลี่ยไม่เกิน 12 ppm. (ภาพที่ 1ก) และในเปลือกล าไย 3,000 ppm. (ภาพท่ี1ข)  
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       ภำพที่ 1ก  ปริมาณก ามะถันตกค้าง (ppm.) ในเนื้อล าไยจากโรงรม C.1 ถึง C.7  ในวันที่ 0 และ 7 หลังจากรมก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
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ภำพที่ 1ข  ปริมาณก ามะถันตกค้าง (ppm.) ในเปลือกล าไยจากโรงรม C.1 ถึง C.7 ในวันที่ 0 และ 7 หลังจาก

รมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ปริมาณก ามะถันที่ตกค้างในเนื้อและเปลือกล าไยจากแต่ละโรงรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยทางสถิติ 

พบว่าล าไยที่สุ่มเก็บในวันที่รม SO2 (0 วัน) จากโรงรม C.1 มีปริมาณก ามะถันตกค้างที่เปลือกสูงที่สุด ตามด้วยโรง

รม C.6  C.3  C.4  C.5  C.2 และ C.7 ตามล าดับ (ภาพที่ 1ข) ส าหรับในเนื้อล าไยพบก ามะถันตกค้างจากโรงรม 

C.1 มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ C.2 C.6 C.3 C.5 C.7 และ C.4 ตามล าดับ (ภาพที่ 1ก) อย่างไรก็ตามปริมาณ

ก ามะถันในเนื้อล าไยจากทุกโรงรมยังต่ ากว่าข้อก าหนดของประเทศจีน (50 ppm)  

เมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ปริมาณก ามะถันตกค้างแตกต่างกัน มีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากวิธีการ

จัดการในโรงรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ โครงสร้างของห้องรมและต าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องรม เช่น พ้ืนผิว

ห้องรม แหล่งของก๊าซ SO2  ช่องหรือทางเข้าของ SO2  ต าแหน่งและขนาดพัดลม  ต าแหน่งและขนาดของท่อ

ระบายอากาศ ต าแหน่งและขนาดของเครื่องดูดอากาศ ยกตัวอย่างการเปรียบเทียบระบบและต าแหน่งของอุปกรณ์

ในห้องรมของโรงรม C.1 และ C.5  (ภาพที่ 2) พบว่าโรงรมที่ 1 ให้ SO2 ผ่านระบบหล่อเย็นก่อนที่จะเข้าไปในห้อง

รมและน าก๊าซจากห้องรมออกมาผ่านระบบหล่อเย็นอีกครั้ง เพ่ือน ากลับเข้าไปใช้ในห้องรมได้อีก และไม่มีพัดลมใน

ห้องรม  ขณะที่โรงรม C.5 เผาก ามะถันในตู้ที่ติดกับห้องรม โดยให้ควัน SO2 ที่ได้จากการเผาลอยเข้าห้องรม

โดยตรง และใช้พัดลมกระจายก๊าซให้ทั่วห้องรม จากภาพที่ 1ก และ 1ข ห้องรมสองประเภทนี้ท าให้ปริมาณ

ก ามะถันตกค้างในล าไยจากโรงรม C.1 และ C.5 แตกต่างกัน นอกจากนี้โรงรมที่ C.4 มีระบบการบังคับทิศทางก๊าซ

และควบคุมปริมาณก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีก ามะถันตกค้างในเปลือกล าไยน้อยกว่าโรงรมอ่ืนๆ 



  

ปริมาณ SO2 ที่เข้าห้องรม โดยปกติก๊าซ SO2 ได้จากการเผาผงก ามะถัน น้ าหนักของผงก ามะถันที่เผาต้อง

เหมาะสมกับขนาดห้องรมและจ านวนล าไยที่รม ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีเอกสารแนะน าให้แก่ผู้ประกอบการได้

น าไปปฏิบัติ (ผนวก 1) อย่างไรก็ตามบางช่วงเวลา ผู้ประกอบการไม่สามารถจัดหาล าไยได้ตามจ านวนให้เหมาะสม

กับขนาดของห้องรม จึงได้ลดทอนปริมาณผงก ามะถันลง เช่น ห้องรมขนาด 4 x 4 x 3 ลูกบาศก์เมตร ควรใช้ผง

ก ามะถัน 3.5 กก./ ล าไย 5,750 กก. (=500 ตะกร้า) หรือในอัตรา 0.70 กก./ ล าไย 1,150 กก. (100 ตะกร้า) หาก

มีล าไยเพียง 50 ตะกร้า ผู้ประกอบการจะใช้ผงก ามะถัน 0.35 กก. เมื่อน าล าไยชุดนี้ทดสอบเก็บที่ 2oC เป็นเวลา 2 

สัปดาห์ พบล าไยเน่าเสียมากกว่าร้อยละ 60 โดยมีผู้ประกอบการหลายรายได้แจ้งปัญหาเรื่องการค านวณปริมาณ

ผงก ามะถันในกรณีที่มีล าไยไม่เหมาะสมกับขนาดห้องรม และขอให้แนะน าวิธีการค านวณและปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



  

             ระบบโรงรม C.1        ระบบโรงรม C.5 

 

ภำพที่ 2 เปรียบเทียบระบบโรงรม C.1 และ C.5 

 

การจัดเรียงตะกร้าล าไยในห้องรม จากการทดสอบพบว่าต าแหน่งต่างๆ ในห้องรม มีอุณหภูมิ ความชื้น และ

ปริมาณ SO2 แตกต่างกัน ยกตัวอย่างการวัดอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณ SO2 ในห้องรม C.2 โดยบันทึกข้อมูล 

5 จุดกระจายทั่วห้อง (ภาพที่ 3) ขณะรม SO2 ในห้องที่ไม่มีล าไยและมีล าไย อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และ

ปริมาณ SO2 ที่บันทึกได้ในแต่ละจุด (P1-P5) ที่ไม่มีและมีล าไยมีความแตกต่างกัน (ภาพที่ 4) ทั้งนี้คาดว่าเนื่องจาก 

1)ระยะระหว่างแต่ละจุดกับช่องเข้าก๊าซที่มีอุณหภูมิสูง 2) ก๊าซไม่สามารถกระจายในห้องรมอย่างทั่วถึง เนื่องจาก

การจัดเรียงตะกร้าชิดกันระหว่างแพลเล็ต และแต่ละแพลเล็ตจัดเรียงตะกร้าสูงจนเกินไป 3)ไม่มีระบบบังคับทิศทาง

ก๊าซ 

 
 

 
 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ได้จากการเผา ถูกผ่านเข้าสู่
ระบบหล่อเย็นก่อนเข้าสู่ห้องรม ก๊าซเคลื่อนที่ด้วย
ก าลังการดูดด้วยพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ (1) ซ่ึง
ติดตั้งอยู่ด้านนอกห้องรม เมื่อก๊าซผ่านเข้าห้อง ก๊าซ
เข้าห้องรมทางช่องที่ 2 และ 3 เมื่อรมเสร็จ ก๊าซถูก
ระบายออกทางช่องที่ 4 ไปตามท่อสู่ระบบบ าบัดก๊าซ
ต่อไป 

 

 

เผาก ามะถันในเตาเผาต่อจากผนังด้านในของห้องรม 

มีแผงรังผึ้ง (1) กั้นระหว่างเตาเผาและห้องรม ใช้

เมธานอลและก๊าซออกซิเจนเป็นตัวจุดไฟและเผาผงก ามะถัน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ได้ เข้าห้องรมทาง

ช่องมุมซ้ายบนของผนังด้านใน (2) ขณะที่ก๊าซจะถูกระบายออกจากห้องรมเล็กน้อยเพื่อลดความดันในห้อง

รม โดยคลายบานเหล็กที่ปิดช่องที่ 3 เล็กน้อย และเมื่อรมเสร็จแล้ว ปล่อยก๊าซออกจากห้องทางช่องที่ 4 

เพื่อไปบ าบัดก่อนปล่อยสู่บรรยากาศต่อไป  
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ภำพที่ 3 ต าแหน่งบันทึกอุณหภมู ิความช้ืนสัมพัทธ์ และปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ในห้องรมล าไย 

 

 

 

ภำพที่ 4 ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ต าแหน่งต่างๆ ในห้องรมล าไยด้วย SO2 

ส าหรับปริมาณก๊าซ SO2 จากการบันทึกผลจากโรงรมที่ 1 ปริมาณ SO2 ในห้องรมเปล่า (เส้นกราฟสีน้ า

เงิน) ที่ไม่มีล าไยเพ่ิมขึ้นเมื่อจุดก ามะถัน และมีปริมาณสูงสุดที่นาทีที่ 60 หลังจากจุดก ามะถัน ปริมาณก๊าซนี้ลดลง

P1: ใกล้เพดำน 

P2: ใกล้พื้น P5: ใกล้เพดำน 

P4: ใกล้พื้น 

P3: กลำงห้อง 

C2-Empty room 

Te
m

pe
ra

tu
re

 (o C
) 

C2-with longan 

C2-Empty room 

Time of fumigation (minute) 

C2-with longan 

Te
m

pe
ra

tu
re

 (o C
) 

RH
 (%

) 
RH

 (%
) 



เมื่อเปิดปั๊มดูดอากาศจนกระทั่งเปิดประตูห้องรม ขณะที่ห้องรมที่มีล าไย (เส้นกราฟสีแดง) ปริมาณก๊าซน้อยกว่าใน

ห้องเปล่า เนื่องจากล าไยดูดซับก ามะถันไว้   

 

ภำพที่ 5 ปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ในห้องรมเปล่า (เส้นน้ าเงิน) และห้องรมที่มลี าไย (เส้นสีแดง) เกิดจากการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนของโรงรม 1 จังหวัดตาก 

 

สรุปผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ :  

การปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรเรื่องการรมล าไยดัวยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่ท าให้

เกิดก ามะถันตกค้างใน เนื้ อล าไยเกิน 50 ppm ซึ่ งไม่ เกินข้อหนดของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผู้ประกอบการสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง อย่างไรก็ตามหากมีการปรับปรุงวิธีการให้ครอบคลุมถึงปัญหาบาง

ประการ เช่น สัดส่วนของผงก ามะถันต่อจ านวนล าไยต่อขนาดห้องรม จะช่วยท าให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจใน

การปฏิบัติตามมากยิ่งขึ้น 
 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์:  

น าไปใช้เป็นข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการในการรมล าไยสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งจะ

ช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนก ามะถันในเนื้อล าไยให้ต่ ากว่า 50 ppm และสามารถส่งออกไปยังประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนได้มากยิ่งขึ้น 
 

ค ำขอบคุณ (ถ้ำมี) :  

ขอขอบคุณ โรงรมฟ้ากุศล โรงรมริชฟิลด์ เฟรช ฟรุท  โรงรมฟ้าเจริญพร เอ็นเตอร์ไพรส์  โรงรมอินเตอร์

เฟรช  โรงรมหยวนเซิ่ง เฟรช  โรงรมนายด า และโรงรมหยวนฟา ส าหรับความร่วมมือในการท าการทวนสอบและ



  

เก็บข้อมูลต่างๆ ในระหว่างขั้นตอนการรม และขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่จากส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 1 (จ.เชียงใหม่) และ เขตท่ี 6 (จ.จันทบุรี) ส าหรับความกรุณาระหว่างการท าวิจัย 
 

เอกสำรอ้ำงอิง:  

กรมวิชาการเกษตร. 2551. การรมล าไยสดเพื่อการส่งออก. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบและมาตรฐานการผลิตพืช. 

ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร. เอกสารแผ่นพับ กตม. 
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ภำคผนวก 

ตำรำงเปรียบเทียบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวและระบบห้องรมกำ๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ส ำหรับล ำไยสดเพ่ือส่งออก 

โรงรม C1 
กำรประเมิน โรงรม C1 
1.ขั้นตอนกำรรับผลิตผล  
-ระดับความสุกแก่ 90% สุก ผลไม่เบี้ยว ผลไม่แก่  
-สีเปลือก สีน้ าตาลอ่อนอมเขียว 
-สภาพของผล เช่น ความสด เปียกน้ า ผลแตก สด ไม่เปียก มีผลปริแตกจ านวนเล็กน้อย 
-ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ไม่ได้วัด 
-ความเป็นกรด-ด่าง ไม่ได้วัด 
-อายุล าไยหลังจากติดผล - 
-ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว เช้าถึงเย็น 
-ช่วงเวลาที่ถึงโรงรม บ่ายถึงกลางคืน 
-พาหนะที่ใช้ขนส่ง รถกระบะ มีผ้าใบคลุม 
-ภาชนะบรรจุล าไยส าหรับใช้ขนส่ง ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยมมีรูระบาย 
-การคัดชั้นคุณภาพ เกรดส่งออกจีน (เน้นผิวเปลือกสวย) และ เกรดส่งออกอินโดนีเซีย (ไม่เน้นผิวเปลือก) ทั้งสอง

ประเภทแบ่งออกเป็น 4 ชั้นคุณภาพ เบอร์ 1 (ฉลากสีทอง), 2 (สีแดง), 3 (สีน้ าเงิน) และ 4 
(สีเขียว) 

-อื่นๆ (ระบุ) - 
2.ขั้นตอนกำรเตรียมล ำไยก่อนเข้ำห้องรม  
-ขนาดตะกร้าพลาสติก 36 x 49.5 x 18 ลบ.ซม. (ตะกร้า 11.5 กก.) 

22 x 35 x 10.5 ลบ.ซม. (ตะกร้า 3 กก.) 
-ลักษณะและวัสดุของตะกร้า พลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม มีฝาปิด    

   
-น้ าหนักล าไยสุทธิต่อตะกร้า ตะกร้าขาว 11.5 กิโลกรัม ชมพู 3.0 กิโลกรัม 
-วัสดุส าหรับปิดหน้าล าไยก่อนปิดฝาตะกร้า ฟิล์มพลาสติกกันกระแทก 
-มีการเป่าล าไยเพื่อไล่ความชื้น หรือไม่ มี หากล าไยที่รับมามีความชื้น 
-เวลาในการเป่าล าไยด้วยพัดลม 1-2 ชม. 
-การคัดคุณภาพล าไยก่อนเข้าห้องรม ไม่มี 
-อื่นๆ (ระบุ) - 
3.ขั้นตอนกำรรม  
3.1ห้องรม   
-ขนาดห้อง (ตร.ม. และ ลบ.ม.) 4.8 x 4.8 x 2.5 หรือ 57.6 ลบ.ม. 
-ขนาดช่องกระจกส าหรับมองในห้องรม 20 x 20 ซม. มี 2 ช่อง 
-ขนาดและจ านวนหลอดไฟในห้องรม 1 จุด หลอดไฟมีไส้ ที่เพดานกลางห้อง 
-จ านวนพัดลมในห้องรม ไม่มี 
-ต าแหน่งที่ตั้งของพัดลมในห้องรม ไม่มี 
-ขนาดของใบพัดของพัดลม ไม่มี 
-ต าแหน่งที่ SO2 เข้าห้องรม 1.ซ้ายมือของผนังห้องด้านใน จากพื้น 50 ซม. 



2.ขวามือของผนังห้องด้านใน จากเพดาน 50 ซม. 

-ขนาด  ของช่อง/ท่อก๊าซเข้าห้องรม 4 นิ้ว ท่อพีวีซีสีฟ้า 

-ต าแหน่งที่ SO2 ออกจากห้องรม กึ่งกลางของผนังด้านใน สูงจากพื้น 120 ซม. 
-ขนาดของช่อง/ท่อก๊าซออกจากห้องรม 8 นิ้ว ท่อพีวีซีสีฟ้า 
-ขนาดของพัดลมดูด SO2 ออกจากห้องรม n/a 
-ลักษณะพื้นผิวทุกด้านของห้องรม ปูนฉาบเรียบ ผนังและเพดานทาดว้ยสีน้ าอะครีลิก ชนิดเงา (glossy) 
กำรประเมิน โรงรม C1 
3.2การจัดการก่อนการรม  
-จ านวนตะกร้าหรือน้ าหนกัล าไยทั้งหมดในการรม 
(ระบุหน่วย) 

400-700 ตะกร้าขาว (4,600-8,050 กิโลกรัม) 
ปกติ 450-600 ตะกร้า 

-จ านวนตะกร้าต่อ pallet ไม่เกิน 46 ตะกร้าขาว 
-ลักษณะการจัดเรียงตะกร้าบน pallet 

 
-จ านวน pallet ทั้งหมดในการรม 16 pallets (วัสดุ-ไม้) ขนาด 1.2 x 1.2 ตร.ม. 
-การจัดเรียง pallet ในห้องรม 
 
 
 

ด้านบน    
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

-ปริมาณก ามะถันที่ ใช้  / นน .ล าไย หรือ จ านวน
ตะกร้าล าไย 

อัตรา 0.70-0.75 กิโลกรัมต่อล าไย 100 ตะกร้าขาว (1,150 กิโลกรัม) 

-อื่นๆ (ระบุ) - 

3.3การจัดการระหว่างการรม  
-ต าแหน่งที่เผาก ามะถัน ด้านนอกห้องรม โดยเตาเผาไม่ติดกับห้องรม ห่างจากผนังห้องรมประมาณ 3 เมตร 
-SO2 เข้าห้องรมอย่างไร 
 ด้านบน 

 



  

 
 

 
 

กำรประเมิน โรงรม C1 
-SO2 เข้าห้องรมอย่างไร (ต่อ) 
 

ด้านหน้า 

 
 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ได้จากการเผา ถูกผ่านเขา้สู่ระบบหล่อเย็นก่อนเขา้สู่หอ้งรม ก๊าซ
เคลื่อนที่ด้วยก าลังการดูดด้วยพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ (1) ซ่ึงติดต้ังอยู่ด้านนอกห้องรม 
เมือ่ก๊าซผ่านเข้าหอ้ง ก๊าซเข้าห้องรมทางช่องที่ 2 และ 3 เมื่อรมเสร็จ ก๊าซถูกระบายออกทาง
ช่องที่ 4 ไปตามท่อสู่ระบบบ าบัดกา๊ซต่อไป 

-ก๊าซ/สารเคมีที่ช่วยเผาไหม้ก ามะถัน บดผงก ามะถันให้ละเอยีดและเกลีย่ให้กระจายเต็มถาดส าหรับเผา ราดเมธานอลประมาณ 
15-20 มิลลิลิตรบนผงก ามะถัน จุดไฟ และใช้ก๊าซ LPG ช่วยในการเผาไหม ้

-เวลาในการเผาก ามะถันจนหมด 45-60 นาที (แล้วแต่ปริมาณก ามะถันที่ใช้) 
-เวลาหลังจากก ามะถันไหม้หมดจนถึงเวลาเปิด
เครื่องดูดก๊าซออกจากห้องรม 

30 นาที 

-เวลารวมทั้งสิ้นตั้งแต่เผาก ามะถันจนเปิดห้องรม 1 ชั่วโมง 15 นาที ถึง 1ชั่วโมง 30 นาที  
-ช่วงเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม ไม่มีการเปิดพัดลมในห้องรม 
-ระยะเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม 0 นาที 
-อุณหภูมิ/ ความชื้นขณะรม ระหว่างเผา 29oC/ 70-75%RH 

2 

3 

4 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 

1 

น้ ำ + กรด ระบบบ ำบัดน้ ำ 

น้ ำสะอำด 
น้ ำทิ้ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-อุณหภูมิ/ ความชื้นขณะรม (ต่อ) 

 

 

ขณะดูดก๊าซออก 27oC/ 75-80%RH 

 
 

 
 

 

 
 

-เวลาที่ปริมาณ SO2 ห้องเปล่า/ห้องมีล าไยสูงสุด นาทีที่ 65 และ 40 หลังจุดไฟเผาก ามะถัน ตามล าดับ 

อุณหภูมิห้องเปล่ำ 

ควำมชื้นสัมพัทธ์หอ้งเปล่ำ 

ควำมชื้นสัมพัทธ์หอ้งมีล ำไย 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 

อุณหภูมิห้องมีล ำไย 

C1 

C1 

C1 

C1 



  

 

 

 โรงรม C2 

-ปริมาณก๊าซ SO2 ในขณะรมห้องรมที่มีล าไย (เส้นสี
แดง) และห้องรมเปล่า (เส้นสีน้ าเงิน) โดยวัดจาก 5 
ต าแหน่งในห้องรม  
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4การจัดการหลังการรม  
-วิธีการลดก ามะถันตกค้างหลังการรม เป่าด้วยพัดลมทั้งตะกร้า ไม่เปิดฝาตะกร้า 
-จ านวนพัดลมที่ใช้/ จ านวนล าไย ไม่แน่นอน 
-ระยะเวลาหลังจากเปิดห้องรมและเป่า ไม่เกิน 5 นาที 
-ระยะเวลาที่เป่าพัดลม 30 นาที 
-สถานที่เก็บรักษาล าไยที่รมแล้ว ห้องเย็น หากมีตู้คอนเทนเนอร์เก็บในตู้ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นของสถานที่เกบ็รักษา 2oC ไม่ทราบความชื้น 
-ระยะเวลาเก็บรักษา ตั้งแต่หลังจากรมจนถึงก่อน
ขนส่ง 

ไม่เกิน 3 วัน 

-ชนิดของพาหนะขนส่ง รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นระหว่างขนส่ง 2oC ไม่ทราบความชื้น 
-การเรียงตะกร้าล าไยระหว่างขนส่ง ไม่ทราบ 
-จ านวนตะกร้า หรือน้ าหนักของล าไยในการขนส่งต่อ
หนึ่งครั้ง 

2,226 ตะกร้า  
หรือตามความต้องการของลูกค้า 

-การคัดคุณภาพ/เกรดของล าไย ไม่มีการคัดคุณภาพหลังการรม 
 

กำรประเมิน โรงรม C1 
-ระยะเวลาในการขนส่งถึงประเทศปลายทาง จีน 4 วัน   อินโดนีเซีย 7 วัน โดยเรือขนส่งทางทะเล 
3.5 การก าจัดก๊าซ SO2 ที่ได้จากห้องรม  
-ชนิดของสารละลายดา่งในการดักจบัก ามะถัน ระบบบ าบัดก๊าซ SO2 เป็นระบบเปียก โดยใช้ปูนขาว [CaO] ละลายน้ า ได้น้ าปูนใส 

[Ca(OH)2] เมื่อท าปฏิกริยากับก๊าซ SO2 จะได้ยิปซัมและน้ า ก่อนปล่อยน้ าที่บ าบัดแล้วสู่
สิ่งแวดล้อม 

4.ปริมำณก ำมะถันหลังกำรรม  
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไย (วันที่รม) เฉลี่ย 11.31 ppm.(ppm) 
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเปลือกล าไย (วันที่รม) เฉลี่ย 2,689.44 ppm.(ppm) 

กำรประเมิน โรงรม C2 
1.ขั้นตอนกำรรับผลิตผล  
-ระดับความสุกแก่ ผลไม่แก่ อายุ 6-6.5 เดือนหลังออกช่อ 
-สีเปลือก สีน้ าตาลอ่อนอมเขียว 

1 2 3 

4 5 เฉล่ีย 



-สภาพของผล เช่น ความสด เปียกน้ า  สด ไม่เปียก  
-ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ไม่ได้วัด 
-ความเป็นกรด-ด่าง ไม่ได้วัด 
-อายุล าไยหลังจากติดผล - 
-ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว เช้าถึงเย็น วันที่ฝนไม่ตก 
-ช่วงเวลาที่ถึงโรงรม บ่ายถึงกลางคืน 
-พาหนะที่ใช้ขนส่ง รถกระบะ มีผ้าใบคลุม 
-ภาชนะบรรจุล าไยส าหรับใช้ขนส่ง ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยมมีรูระบาย 
-การคัดชั้นคุณภาพ เกรดส่งออกจีน (เน้นผิวเปลือกสวย) แบ่งออกเป็น 4 ชั้นคุณภาพ เบอร์ 1 (ฉลากสีทอง), 2 (สี

แดง), 3 (สีน้ าเงิน) และ 4 (สีเขียว) 
-อื่นๆ (ระบุ) - 
2.ขั้นตอนกำรเตรียมล ำไยก่อนเข้ำห้องรม  
-ขนาดตะกร้าพลาสติก 36 x 49.5 x 18 ลบ.ซม. (ตะกร้า 11.5 กก.) 
-ลักษณะและวัสดุของตะกร้า พลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม มีฝาปิด    

   
-น้ าหนักล าไยสุทธิต่อตะกร้า ตะกร้าขาว 11.5 กิโลกรัม  
-วัสดุส าหรับปิดหน้าล าไยก่อนปิดฝาตะกร้า ฟิล์มพลาสติกกันกระแทก 
-มีการเป่าล าไยเพื่อไล่ความชื้น หรือไม่ มี หากล าไยที่รับมามีความชื้น 
-เวลาในการเป่าล าไยด้วยพัดลม 3-4  ชม. แต่ไม่ให้ผิวแห้งสนิท 
-การคัดคุณภาพล าไยก่อนเข้าห้องรม มี 
-อื่นๆ (ระบุ) - 
3.ขั้นตอนกำรรม  
3.1ห้องรม   
-ขนาดห้อง (ตร.ม. และ ลบ.ม.) 4 x 4 x 2.5 หรือ 40.0 ลบ.ม. 
-ขนาดช่องกระจกส าหรับมองในห้องรม มี 2 ช่อง ช่องแรก  20 x 15 ซม. ผนังด้านหลังห้อง  

ช่องที่สอง 30 x 40 ซม. ประตูหน้าห้อง 
-ขนาดและจ านวนหลอดไฟในห้องรม 1 จุด  
-จ านวนพัดลมในห้องรม 
 
 

2 จุด 
 
 

กำรประเมิน โรงรม C2 
-ต าแหน่งที่ตั้งของพัดลมในห้องรม ผนังหลังห้อง 
-ขนาดของใบพัดของพัดลม 25 ซม. 
-ต าแหน่งที่ SO2 เข้าห้องรม 1.ด้านบนของผนังด้านหลังห้อง ใกล้เพดานประมาณ 50 ซม. 

-ขนาด  ของช่อง/ท่อก๊าซเข้าห้องรม 25 x 80 ซม. 

-ต าแหน่งที่ SO2 ออกจากห้องรม 2 จุด บริเวณผนังด้านหลังห้อง สูงจากพื้น 1.00 ม. 
-ขนาดของช่อง/ท่อก๊าซออกจากห้องรม 8 นิ้ว ท่อพีวีซีสีฟ้า 
-ขนาดของพัดลมดูด SO2 ออกจากห้องรม n/a 
-ลักษณะพื้นผิวทุกด้านของห้องรม ปูนฉาบเรียบ ผนังและเพดานทาดว้ยสีน้ าอะครีลิก ชนิดเงา (glossy) 
3.2การจัดการก่อนการรม  
-จ านวนตะกร้าหรือน้ าหนกัล าไยทั้งหมดในการรม 480 ตะกร้า (5,520 กก.) 



  

(ระบุหน่วย) 
-จ านวนตะกร้าต่อ pallet 40 ตะกร้า 
-ลักษณะการจัดเรียงตะกร้าบน pallet ชั้นละ 4 ตะกร้า จ านวน 10 ชั้น 
-จ านวน pallet ทั้งหมดในการรม 12 pallets (วัสดุ-ไม้) ขนาด 0.80 x 0.80 ตร.ม. 
 
 
 
 
 
-การจัดเรียง pallet ในห้องรม 
 
 
 

 
 
 
 
ด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปริมาณก ามะถันที่ ใช้  / นน.ล าไย หรือ จ านวน
ตะกร้าล าไย 

อัตรา 0.70 กิโลกรัมต่อล าไย 100 ตะกร้าขาว (1,150 กิโลกรัม) 
3.40 กิโลกรัม ต่อล าไย 480 ตะกร้า (เตาเผาละ 1.70 กิโลกรัม.) 

3.3การจัดการระหว่างการรม  
-ต าแหน่งที่เผาก ามะถัน ด้านนอกห้องรม ด้านหลัง เตาเผามีช่องต่อกับห้องรม 
-SO2 เข้าห้องรมอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรประเมิน 

 
ด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงรม C2 
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ระบบบ าบดัก๊าซ 
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-SO2 เข้าห้องรมอย่างไร (ต่อ) ด้านหน้า 

 
 
 

ก๊าซ SO2 ที่ได้จากการเผาผงก ามะถันที่เตาเผาด้านนอก () โดยมีก๊าซออกซิเจนและเมธา
นอลเป็นสารช่วยติดไฟ ก๊าซ SO2  เข้าหอ้งรมโดยตรงทางช่องที่  ก๊าซเคลื่อนที่ไปรอบห้อง
รมด้วยพัดลม 2 ตัวที่อยู่ในห้อง กา๊ซถูกระบายออกจากห้องทางช่องที่  ไปที่เตาเผาและ
วนกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งทางที่  เมื่อรมเสร็จตามเวลาที่ก าหนด กา๊ซถูกระบายออก
จากหอ้งรมโดยเปิดวาลว์ช่องที่  ดูดก๊าซออกดว้ยปั๊มก าลัง 10 แรงม้า ก๊าซถกูส่งไปตาม
ท่อสู่ระบบบ าบัดก๊าซต่อไป 

-ก๊าซ/สารเคมีที่ช่วยเผาไหมก้ ามะถัน บดผงก ามะถันให้ละเอยีดและเกลีย่ให้กระจายเต็มถาดส าหรับเผา ราดเมธานอลประมาณ 
15-20 มิลลิลิตรบนผงก ามะถัน จุดไฟ และใช้ก๊าซออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้ 

-เวลาในการเผาก ามะถันจนหมด 20 นาที 
-เวลาหลังจากก ามะถันไหม้หมดจนถึงเวลาเปิด
เครื่องดูดก๊าซออกจากห้องรม 

 20 นาท ี

-เวลารวมทั้งสิ้นตั้งแต่เผาก ามะถันจนเปิดห้องรม 50 นาที (ระยะเวลาดูดก๊าซออก 10 นาที) 
-ช่วงเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม หลังจากเผาก ามะถันหมด 
-ระยะเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม 20 นาที  
-อุณหภูมิ/ ความชื้นขณะรม 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ RT = อุณหภูมินอกห้องรม 
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-อุณหภูมิ/ ความชื้นขณะรม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ RH =  ปริมาณความชื้นนอกห้องรม  

 

 
 

 
 

-เวลาที่ปริมาณ SO2 ห้องเปล่า/ห้องมีล าไยสูงสุด นาทีที่ 25 และ 20 หลังจุดไฟเผาก ามะถัน ตามล าดับ 
 

-ปริมาณก๊าซ SO2 ในขณะรมห้องรมที่มีล าไย (เส้นสี
แดง) และห้องรมเปล่า (เส้นสีน้ าเงิน) โดยวัดจาก 5 
ต าแหน่งในห้องรม  
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3.4การจัดการหลังการรม  
-วิธีการลดก ามะถันตกค้างหลังการรม เป่าด้วยพัดลมทั้งตะกรา้ ไม่เปิดฝาตะกรา้ 
-จ านวนพัดลมที่ใช้/ จ านวนล าไย ไม่แน่นอน 
-ระยะเวลาหลังจากเปิดห้องรมและเป่า ไม่เกิน 10 นาที 
-ระยะเวลาที่เป่าพัดลม ไม่เกิน 30 นาที 
-สถานที่เก็บรักษาล าไยที่รมแล้ว ในตู้คอนเทนเนอร์ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นของสถานที่เก็บรักษา 2oC ไม่ทราบความชื้น 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 

ห้องเปล่ำ  C2 

ห้องมีล ำไย C2 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 



 

-ระยะเวลาเก็บรักษา ตั้งแต่หลังจากรมจนถึงก่อน
ขนส่ง 

ไม่เกิน 3 วัน 

-ชนิดของพาหนะขนส่ง รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นระหว่างขนส่ง 2oC ไม่ทราบความชื้น 
-การเรียงตะกร้าล าไยระหว่างขนส่ง ไม่ทราบ 
-จ านวนตะกร้า หรือน้ าหนักของล าไยในการขนส่งต่อ
หนึ่งครั้ง 

2,226 ตะกร้า/ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือไปประเทศจีน   
2,100 ตะกร้า/ตู้คอนเทนอนอร์ขนส่งทางถนนไปประเทศจีน 

-การคัดคุณภาพ/เกรดของล าไย ไม่มีการคัดคุณภาพหลังการรม 
-ระยะเวลาในการขนส่งถึงประเทศปลายทาง จีน 4 วัน   
3.5 การก าจัดก๊าซ SO2 ที่ได้จากห้องรม  

 
กำรประเมิน โรงรม C2 
-ชนิดของสารละลายดา่งในการดักจบัก ามะถัน ระบบบ าบัดก๊าซ SO2 เป็นระบบเปียก โดยใช้ปูนขาว [CaO] ละลายน้ า ได้น้ าปนูใส 

[Ca(OH)2] เมื่อท าปฏกิิริยากับก๊าซ SO2 จะได้ยิปซัมและน้ า ก่อนปล่อยน้ าที่บ าบดัแล้วสู่
สิ่งแวดลอ้ม 

4.ปริมำณก ำมะถันหลังกำรรม  
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไย (วนัที่รม) เฉลี่ย 9.17 ppm.(ppm) 
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเปลือกล าไย (วันที่รม) เฉลี่ย 1,615.13 ppm.(ppm) 



  

โรงรม C3 
กำรประเมิน โรงรม C3 
1.ขั้นตอนกำรรับผลิตผล  
-ระดับความสุกแก่ อายุ 7 เดือน หลังจากสาดสารโพแทสเซียมคลอเรตที่ต้นล าไย 
-สีเปลือก สีน้ าตาลอ่อนอมเขียว สีผิวไม่เข้ม 
-สภาพของผล เช่น ความสด เปียกน้ า  สด ไม่เปียก เปลือกไม่หนา 
-ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ไม่ได้วัด 
-ความเป็นกรด-ด่าง ไม่ได้วัด 
-อายุล าไยหลังจากติดผล - 
-ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว เช้าถึงเย็น วันที่ฝนไม่ตก 
-ช่วงเวลาที่ถึงโรงรม บ่ายถึงกลางคืน 
-พาหนะที่ใช้ขนส่ง รถกระบะ มีผ้าใบคลุม 
-ภาชนะบรรจุล าไยส าหรับใช้ขนส่ง ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยมมีรูระบาย 
-การคัดชั้นคุณภาพ เกรดส่งออกจีน (เน้นผิวเปลือกสวย) แบ่งออกเป็น 4 ชั้นคุณภาพ เบอร์ 1 (ฉลากสีทอง), 2 (สี

แดง), 3 (สีน้ าเงิน) และ 4 (สีเขียว) 
2.ขั้นตอนกำรเตรียมล ำไยก่อนเข้ำห้องรม  
-ขนาดตะกร้าพลาสติก 36 x 49.5 x 18 ลบ.ซม.   
-ลักษณะและวัสดุของตะกร้า พลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม มีฝาปิด    

   
-น้ าหนักล าไยสุทธิต่อตะกร้า ตะกร้าขาว 11.5 กิโลกรัม  
-วัสดุส าหรับปิดหน้าล าไยก่อนปิดฝาตะกร้า ฟิล์มพลาสติกกันกระแทก 
-มีการเป่าล าไยเพื่อไล่ความชื้น หรือไม่ มี หากล าไยที่รับมามีความชื้น 
-เวลาในการเป่าล าไยด้วยพัดลม 1 ชม. โดยไม่ให้ผิวแห้งสนิท 
-การคัดคุณภาพล าไยก่อนเข้าห้องรม มี 
3.ขั้นตอนกำรรม  
3.1ห้องรม   
-ขนาดห้อง (ตร.ม. และ ลบ.ม.) 4.8 x 4.8 x 2.4 หรือ 57.3 ลบ.ม. 
-ขนาดช่องกระจกส าหรับมองในห้องรม มี 1 ช่อง ผนังด้านหลังห้อง 
-ขนาดและจ านวนหลอดไฟในห้องรม 1 จุด  
-จ านวนพัดลมในห้องรม 2 จุด 
-ต าแหน่งที่ตั้งของพัดลมในห้องรม ผนังหลังห้อง 
-ขนาดของใบพัดของพัดลม 2 ซม. 
-ต าแหน่งที่ SO2 เข้าห้องรม 1.ด้านบนของผนังด้านหลังห้อง ใกล้เพดานประมาณ 50 ซม. 

-ขนาด  ของช่อง/ท่อก๊าซเข้าห้องรม 25 x 80 ซม. 

-ต าแหน่งที่ SO2 ออกจากห้องรม 1 จุด บริเวณผนังด้านหลังห้อง สูงจากพื้น 1.00 ม. 
-ขนาดของช่อง/ท่อก๊าซออกจากห้องรม 8 นิ้ว ท่อพีวีซีสีฟ้า 
-ขนาดของพัดลมดูด SO2 ออกจากห้องรม 7 แรงม้า 
กำรประเมิน โรงรม C3 
-ลักษณะพื้นผิวทุกด้านของห้องรม ปูนฉาบเรียบ ผนังและเพดานทาดว้ยสีน้ า ไม่เงา 
3.2การจัดการก่อนการรม  



-จ านวนตะกร้าหรือน้ าหนักล าไยทั้งหมดในการรม 480 ตะกร้าขาว (5,520 กิโลกรัม) 
-จ านวนตะกร้าตอ่ pallet 30 ตะกร้า 
-ลักษณะการจัดเรียงตะกร้าบน pallet ชั้นละ 4 ตะกร้า จ านวน 7 ชั้น และเพิ่มชั้นที่ 8 อีก 2 ตะกร้า   
-จ านวน pallet ทั้งหมดในการรม 16 pallets (วัสด-ุไม้) ขนาด 0.85 x 0.85 ตร.ม. 
-การจัดเรียง pallet ในห้องรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปริมาณก ามะถันที่ ใช้  / นน. ล าไย หรือจ านวน
ตะกร้าล าไย 

 
อัตรา 0.625 กิโลกรัมต่อล าไย 100 ตะกร้าขาว (1,150 กิโลกรัม) 

3.3การจัดการระหว่างการรม  
-ต าแหน่งที่เผาก ามะถัน ด้านนอกหอ้งรม ด้านหลัง เตาเผามีช่องต่อกับห้องรม 
-SO2 เข้าห้องรมอย่างไร  
 

 
ด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ด้านหน้า 

 
 

ก๊าซ SO2 ที่ได้จากการเผาผงก ามะถันที่เตาเผา 2 เตาด้านนอกหลังห้องรม () ก๊าซ SO2  
เข้าห้องรมโดยตรงทางช่องที่  ก๊าซเคลื่อนที่ไปรอบห้องรมด้วยพัดลม 2 ตัวทีอ่ยู่ในห้อง มี
การใช้ระบบหมุนเวยีนกา๊ซ โดยปั๊มดูดอากาศขนาด 1/2 แรงม้า ดูดกา๊ซมาตามท่อ  
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จากนั้นกา๊ซถูกระบายเขา้ห้องรมอีกครั้งทางช่องที่  เมื่อรมเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ก๊าซถกู
ระบายออกจากห้องรมโดยเปิดวาล์วช่องที่  ดูดก๊าซออกดว้ยปั๊มก าลัง 7 แรงม้า กา๊ซถูก
ส่งไปตามท่อสู่ระบบบ าบัดกา๊ซต่อไป 

กำรประเมิน โรงรม C3 
-ก๊าซ/สารเคมีที่ช่วยเผาไหม้ก ามะถัน บดผงก ามะถันให้ละเอียดและเกลี่ยให้กระจายเต็มถาดส าหรับเผา ราดเมธานอลประมาณ 

15-20 มิลลิลิตรบนผงก ามะถัน และเติมสารโพแทสเซียมคลอเรต 30 กรัม จุดไฟ และใช้ก๊าซ
ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้ 

-เวลาในการเผาก ามะถันจนหมด 40-45 นาที 
-เวลาหลังจากก ามะถันไหม้หมดจนถึงเวลาเปิด
เครื่องดูดก๊าซออกจากห้องรม 

20 นาที 

-เวลารวมทั้งสิ้นตั้งแต่เผาก ามะถันจนเปิดห้องรม 1 ชม. 
-ช่วงเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม จุดไฟเผาก ามะถัน 
-ระยะเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม 15 นาที  
-อุณหภูมิ/ ความชื้นขณะรม 
 
 
 

 

 

RT = อุณหภูมินอกห้องรม 

RH = ความชื้นสัมพัทธ์นอกห้องรม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 

ห้องเปล่ำ 

ห้องมีล ำไย 

ห้องเปล่ำ 

ห้องมีล ำไย 



 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมิน โรงรม C3 

-เวลาที่ปริมาณ SO2 ห้องเปล่า/ห้องมีล าไยสูงสุด นาทีที่ 55 และ 25 หลังจุดไฟเผาก ามะถัน ตามล าดับ 
-ปริมาณก๊าซ SO2 ในขณะรมห้องรมที่มีล าไย (เส้นสี
แดง) และห้องรมเปล่า (เส้นสีน้ าเงิน) โดยวัดจาก 5 
ต าแหน่งในห้องรม  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3.4การจัดการหลังการรม  
-วิธีการลดก ามะถันตกค้างหลังการรม   เป่าด้วยพัดลม 
-จ านวนพัดลมที่ใช้/ จ านวนล าไย ไม่แน่นอน 
-ระยะเวลาหลังจากเปิดห้องรมและเป่า ไม่เกิน 10 นาที 
-ระยะเวลาที่เป่าพัดลม ไม่เกิน 30 นาที 

-สถานที่เก็บรักษาล าไยที่รมแล้ว ในตู้คอนเทนเนอร์ หรือ ห้องเย็น 

-อุณหภูมิ/ความชื้นของสถานที่เก็บรักษา 2oC ไม่ทราบความชื้น 

-ระยะเวลาเก็บรักษา ตั้งแต่หลังจากรมจนถึงก่อน

ขนส่ง 

ไม่เกิน 2 วัน 

-ชนิดของพาหนะขนส่ง รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

-อุณหภูมิ/ความชื้นระหว่างขนส่ง 2oC ไม่ทราบความชื้น 

-การเรียงตะกร้าล าไยระหว่างขนส่ง ไม่ทราบ 

-จ านวนตะกร้า หรือน้ าหนักของล าไยในการขนส่งต่อ

หนึ่งครั้ง 

2,226 ตะกร้า/ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือไปประเทศจีน   

2,100 ตะกร้า/ตู้คอนเทนอนอร์ขนส่งทางถนนไปประเทศจีน 
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Fumigation time (minutes) 



  

   

-การคัดคุณภาพ/เกรดของล าไย ไม่มีการคัดคุณภาพหลังการรม 

-ระยะเวลาในการขนส่งถึงประเทศปลายทาง n/a   

3.5 การก าจัดก๊าซ SO2 ที่ได้จากห้องรม  

-ชนิดของสารละลายด่างในการดักจับก ามะถัน ระบบบ าบัดก๊าซ SO2 เป็นระบบเปียก โดยใช้ปูนขาว [CaO] ละลายน้ า ได้น้ าปูนใส 

[Ca(OH)2] เมื่อท าปฏิกริยากับก๊าซ SO2 จะได้ยิปซัมและน้ า ก่อนปล่อยน้ าที่บ าบัดแล้วสู่

สิ่งแวดล้อม 

4.ปริมำณก ำมะถันหลังกำรรม  

-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไย (วันที่รม เฉลี่ย 5.69 ppm.(ppm) 

-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเปลือกล าไย (วันที่รม) เฉลี่ย 1,615.13 ppm.(ppm) 



โรงรม C4 
กำรประเมิน โรงรม C4 

1.ขั้นตอนกำรรับผลิตผล  

-ระดับความสุกแก่ ผลไม่แก่ อายุ 6.5 เดือนหลังออกช่อ 

-สีเปลือก สีน้ าตาลอ่อนอมเขียว 

-สภาพของผล เช่น ความสด เปียกน้ า  สด ไม่เปียก  
-ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ไม่ได้วัด 
กำรประเมิน โรงรม C4 
-ความเป็นกรด-ด่าง ไม่ได้วัด 
-อายุล าไยหลังจากติดผล - 
-ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว เช้าถึงเย็น วันที่ฝนไม่ตก 
-ช่วงเวลาที่ถึงโรงรม บ่ายถึงกลางคืน 
-พาหนะที่ใช้ขนส่ง รถกระบะ มีผ้าใบคลุม 
-ภาชนะบรรจุล าไยส าหรับใช้ขนส่ง ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยมมีรูระบาย 
-การคัดชั้นคุณภาพ เกรดส่งออกจีน (เน้นผิวเปลือกสวย) แบ่งออกเป็น 4 ชั้นคุณภาพ เบอร์ 1 (ฉลากสีทอง), 2 (สี

แดง), 3 (สีน้ าเงิน) และ 4 (สีเขียว) 
2.ขั้นตอนกำรเตรียมล ำไยก่อนเข้ำห้องรม  
-ขนาดตะกร้าพลาสติก 36 x 49.5 x 18 ลบ.ซม. (ตะกร้า 11.5 กก.) 
-ลักษณะและวัสดุของตะกร้า พลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม มีฝาปิด   

   
-น้ าหนักล าไยสุทธิต่อตะกร้า ตะกร้า 11.5 กิโลกรัม  
-วัสดุส าหรับปิดหน้าล าไยก่อนปิดฝาตะกร้า ฟิล์มพลาสติกกันกระแทก 
-มีการเป่าล าไยเพื่อไล่ความชื้น หรือไม่ มี หากล าไยที่รับมามีความชื้น 
-เวลาในการเป่าล าไยด้วยพัดลม n/a 
-การคัดคุณภาพล าไยก่อนเข้าห้องรม มี 
3.ขั้นตอนกำรรม  
3.1ห้องรม   
-ขนาดห้อง (ตร.ม. และ ลบ.ม.) 4.5 x 4.5 x 3 ม. หรือ 60.75 ลบ.ม. 
-ขนาดช่องกระจกส าหรับมองในห้องรม มี 1 ช่อง ประตูทางเข้าห้อง 
-ขนาดและจ านวนหลอดไฟในห้องรม 1 จุด  
-จ านวนพัดลมในห้องรม 6 จุด 
-ต าแหน่งที่ตั้งของพัดลมในห้องรม ด้านบน ต่อจากเพดานห้อง 
-ขนาดของใบพัดของพัดลม ไม่ทราบ 
-ต าแหน่งที่ SO2 เข้าห้องรม เข้าจากท่อต่อจากพื้น โดยก๊าซ SO2 มาจากถังก๊าซอยู่ด้านหน้าห้อง ควบคุมอัตราการไหล 1 

ชม.ใช้ก๊าซ 6 กก. 

-ขนาด  ของช่อง/ท่อก๊าซเข้าห้องรม ไม่ทราบ 

-ต าแหน่งที่ SO2 ออกจากห้องรม หน้าห้องรม 
-ขนาดของช่อง/ท่อก๊าซออกจากห้องรม ไม่ทราบ 
-ขนาดของพัดลมดูด SO2 ออกจากห้องรม ไม่ทราบ 
-ลักษณะพื้นผิวทุกด้านของห้องรม ผนังและเพดานเป็นแผ่นฉนวนส าเร็จรูปเคลือบด้วยคัลเลอร์บอนด์ และมีฉนวนกันร้อนหนา 



  

5 ซม.  
3.2การจัดการก่อนการรม  
-จ านวนตะกร้าหรือน้ าหนักล าไยทั้งหมดในการรม 
(ระบุหน่วย) 

540 ตะกร้าขาว (6,210 กิโลกรัม) 
 

-จ านวนตะกร้าตอ่ pallet 60 ตะกร้า 
-ลักษณะการจัดเรียงตะกร้าบน pallet ชั้นละ 6 ตะกร้า จ านวน 10 ชั้น  
-จ านวน pallet ทั้งหมดในการรม 9 pallets (วัสดุ-พลาสติก) ขนาด 1.2 x 1.2 ตร.ม. 
-การจัดเรียง pallet ในห้องรม 
 
 
 
 
 
 
 
กำรประเมิน 

ด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
โรงรม C4 

-ปริมาณก ามะถันที่ ใช้  / นน. ล าไย หรือจ านวน
ตะกร้าล าไย 

ไม่มีการใช้ผงก ามะถัน เนื่องจากเป็นระบบรมแบบบังคับทิศทางแนวตั้ง ใช้ก๊าซ SO2 ส าเร็จ 
ใช้ก๊าซน้ าหนัก 6 กก. ต่อการรม 1 ห้อง ต่อคร้ัง  

3.3การจัดการระหว่างการรม  
-ต าแหน่งที่เผาก ามะถัน ไม่มีการเผาก ามะถัน 
-SO2 เข้าห้องรมอย่างไร  
 

                
         ด้านบน       
 
                                                            ด้านหน้า 
                                                             
 
 
 
 
 
 

 
ก๊าซ SO2 ถูกปล่อยไปตามท่อที่ติดตั้งไปตามพื้นห้อง ซ่ึงแบ่งเป็นสามส่วน แต่ละส่วนมีผ้าใบ
ปิดคลุมทุกด้าน ระยะในการปล่อยก๊าซคือ 15 นาที เมื่อครบก าหนดจึงเปิดพัดลม โดยในแต่
ละส่วนมีพัดลมติดตั้งที่เพดานส่วนละ 2 ตัว เพื่อบังคับทิศทางก๊าซจากท่อให้ผ่านล าไยที่เรียง
อยู่ใน pallet ให้ทั่วถึง ระยะเวลาเปิดพัดลมคือ 45 นาที หลังจากนั้นดูดก๊าซออกจากห้องรม
นาน 30 นาที ซ่ึงก๊าซนี้จะถูกล าเลียงไปยังระบบบ าบัดก๊าซต่อไป  

-ก๊าซ/สารเคมีที่ช่วยเผาไหม้ก ามะถัน ไม่มี 
-เวลาในการเผาก ามะถันจนหมด ไม่มีการเผาก ามะถัน 
-เวลาหลังจากก ามะถันไหม้หมดจนถึงเวลาเปิด
เครื่องดูดก๊าซออกจากห้องรม 

ไม่มี 

-เวลารวมทั้งสิ้นตั้งแต่เร่ิมปล่อยก๊าซจนเปิดห้องรม 1 ชม. 30 นาที 
-ช่วงเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม หลังจากปิดท่อกาซ คือ หลังจากปล่อยก๊าซ SO2 เข้าห้องรมแล้ว 15 นาที  
-ระยะเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม 45 นาที  

SO2 

ระบบบ ำบดัก๊ำซ 



-อุณหภูมิ/ ความชื้นขณะรม 
 
 
 
 
 
 
 
RT คือ อุณหภูมินอกห้องรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรประเมิน 

 

 
 
 
โรงรม C4 

-อุณหภูมิ/ ความชื้นขณะรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์นอกห้องรม 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

-เวลาที่ปริมาณ SO2 ห้องเปล่า/ห้องมีล าไยสูงสุด นาทีที่ 55 และ 25 หลังปล่อยก๊าซเข้าหอ้งรม 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 

ห้องเปล่ำ 

ห้องมีล ำไย 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 



  

 

โรงรม C5 

-ปริมาณก๊าซ SO2 ในขณะรมห้องรมที่มีล าไย (เส้นสี
น้ าเงิน) และห้องรมเปล่า (เส้นสีแดง) โดยวัดจาก 5 
ต าแหน่งในห้องรม 

   

 

3.4การจัดการหลังการรม  
-วิธีการลดก ามะถันตกค้างหลังการรม เป่าด้วยพัดลม 
-จ านวนพัดลมที่ใช้/ จ านวนล าไย ไม่แน่นอน 
-ระยะเวลาหลังจากเปิดห้องรมและเป่า ไม่เกิน 10 นาที 
-ระยะเวลาที่เป่าพัดลม ไม่เกิน 30 นาที 
-สถานที่เก็บรักษาล าไยที่รมแล้ว ในตู้คอนเทนเนอร์ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นของสถานที่เก็บรักษา 2oC ไม่ทราบความชื้น 
-ระยะเวลาเก็บรักษา ตั้งแต่หลังรมจนถึงก่อนขนส่ง ไม่เกิน 3 วัน 
-ชนิดของพาหนะขนส่ง รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นระหว่างขนส่ง 2oC ไม่ทราบความชื้น 
-การเรียงตะกร้าล าไยระหว่างขนส่ง ไม่ทราบ 
-จ านวนตะกร้าล าไยในการขนส่งต่อหนึ่งครั้ง 2,226 ตะกร้า/ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือไปประเทศจีน   
-การคัดคุณภาพ/เกรดของล าไย ไม่มีการคัดคุณภาพหลังการรม 
กำรประเมิน โรงรม C4 
-ระยะเวลาในการขนส่งถึงประเทศปลายทาง n/a   
3.5 การก าจัดก๊าซ SO2 ที่ได้จากห้องรม  
-ชนิดของสารละลายด่างในการดักจับก ามะถัน ระบบบ าบัดก๊าซ SO2 เป็นระบบเปียก โดยใช้ปูนขาว [CaO] ละลายน้ า ได้น้ าปูนใส 

[Ca(OH)2] เมื่อท าปฏิกริยากับก๊าซ SO2 จะได้ยิปซัมและน้ า ก่อนปล่อยน้ าที่บ าบัดแล้วสู่
สิ่งแวดล้อม 

4.ปริมำณก ำมะถันหลังกำรรม  
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไย (วันที่รม) เฉลี่ย 1.39 ppm.(ppm) 
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเปลือกล าไย (วันที่รม) เฉลี่ย 1,615.13 ppm.(ppm) 

กำรประเมิน โรงรม C5 

1.ขั้นตอนกำรรับผลิตผล  

-ระดับความสุกแก่ ผลไม่แก่  

-สีเปลือก สีน้ าตาล 

-สภาพของผล เช่น ความสด เปียกน้ า  สด ไม่เปียกน้ า 
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-ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ไม่ได้วัด 
-ความเป็นกรด-ด่าง ไม่ได้วัด 
-อายุล าไย 6 เดือน 10 วัน หลังจากแทงช่อดอก 
-ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว เช้าถึงเย็น 
-ช่วงเวลาที่ถึงโรงรม บ่ายถึงกลางคืน 
-พาหนะที่ใช้ขนส่ง รถกระบะ มีผ้าใบคลุม 
-ภาชนะบรรจุล าไยส าหรับใช้ขนส่ง ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยมมีรูระบาย 
-การคัดชั้นคุณภาพ เกรดส่งออกจีน (เน้นผิวเปลือกสวย) และ เกรดส่งออกอินโดนีเซีย (สีเปลือกเข้มกว่าที่ส่งจีน) 

ทั้งสองประเภทแบ่งออกเป็น 5 ชั้นคุณภาพ เบอร์ 1 (ฉลากสีทอง), 2 (สีแดง), 3 (สีน้ าเงิน) 4 
(สีเขียว) และ 5 (สีส้ม) 

2.ขั้นตอนกำรเตรียมล ำไยก่อนเข้ำห้องรม  
-ขนาดตะกร้าพลาสติก 36 x 49.5 x 18 ลบ.ซม. (ตะกร้า 11.5 กก.) 
-ลักษณะและวัสดุของตะกร้า พลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม มีฝาปิด    

   
-น้ าหนักล าไยสุทธิต่อตะกร้า 11.5 กิโลกรัม  
-วัสดุส าหรับปิดหน้าล าไยก่อนปิดฝาตะกร้า ฟิล์มพลาสติกกันกระแทก 
-มีการเป่าล าไยเพื่อไล่ความชื้น หรือไม่ มี หากล าไยที่รับมามีความชื้น 
-เวลาในการเป่าล าไยด้วยพัดลม ไม่มีข้อมูล 
-การคัดคุณภาพล าไยก่อนเข้าห้องรม มี 
3.ขั้นตอนกำรรม  
3.1ห้องรม   
-ขนาดห้อง (ตร.ม. และ ลบ.ม.) 4.8 x 4.2 x 2.6 ม. = 52.4 ลบ.ม. 
-ขนาดช่องกระจกส าหรับมองในห้องรม ทั้งบานประตู  
-ขนาดและจ านวนหลอดไฟในห้องรม 1 จุด  2 ดวง หลอดไฟมีไส้ ที่เพดานกลางห้อง 
-จ านวนพัดลมในห้องรม ไม่มี 
-ต าแหน่งที่ตั้งของพัดลมในห้องรม ไม่มี 
-ขนาดของใบพัดของพัดลม ไม่มี 
-ต าแหน่งที่ SO2 เข้าห้องรม 1.ซ้ายมือของผนังห้องด้านใน จากพื้น 50 ซม. 

2.ขวามือของผนังห้องด้านใน จากเพดาน 50 ซม. 
กำรประเมิน โรงรม C5 

-ขนาด  ของช่อง/ท่อก๊าซเข้าห้องรม 4 นิ้ว ท่อพีวีซีสีฟ้า 

-ต าแหน่งที่ SO2 ออกจากห้องรม กึ่งกลางของผนังด้านใน สูงจากพื้น 120 ซม. 
-ขนาดของช่อง/ท่อก๊าซออกจากห้องรม 8 นิ้ว ท่อพีวีซีสีฟ้า 
-ขนาดของพัดลมดูด SO2 ออกจากห้องรม n/a 
-ลักษณะพื้นผิวทุกด้านของห้องรม ปูนฉาบเรียบ ผนังและเพดานไม่ทาสี 
3.2การจัดการก่อนการรม  
-จ านวนตะกร้าหรือน้ าหนักล าไยทั้งหมดในการรม 
(ระบุหน่วย) 

440 ตะกร้า (5,060 กิโลกรัม) 
 

-จ านวนตะกร้าต่อ pallet 40 ตะกร้า 
-ลักษณะการจัดเรียงตะกร้าบน pallet ชั้นละ 4 ตะกร้า จ านวน 10 ชั้น 
-จ านวน pallet ทั้งหมดในการรม 11 pallets (วัสดุ-ไม้) ขนาด 0.80 x 0.80 ตร.ม. 



  

-การจัดเรียง pallet ในห้องรม 
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-ปริมาณก ามะถันที่ ใช้  / นน.ล าไย หรือ จ านวน
ตะกร้าล าไย 

อัตรา 0.60 กิโลกรัมต่อล าไย 100 ตะกร้า (1,150 กิโลกรัม) หรือ 2.6 กก. ต่อ 440 ตะกร้า 

3.3การจัดการระหว่างการรม  
-ต าแหน่งที่เผาก ามะถัน ด้านนอกห้องรม โดยเตาเผาติดกับห้องรม  
-SO2 เข้าห้องรมอย่างไร 
 

ด้านบน 

     

 

 

 

 

 
 

 
 

ด้านหน้า 

 
 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ได้จากการเผาก ามะถันที่เตาเผาด้านนอกห้องรม ก๊าซเข้าห้องรม
ทางช่องที่ 2 ก ามะถันเผาไหม้หมดภายใน 20 นาที จากนั้นเปิดพัดลม 1 ตัวที่ติดที่ประตู
ทางเข้าห้อง โดยพัดลมมีก าลัง ¼ แรงม้า เปิดเป็นเวลา 30-35 นาที จากนั้นระบายก๊าซไป
ตามช่องระบายอากาศเพื่อส่งไปที่ระบบบ าบัดก๊าซต่อไป 

กำรประเมิน โรงรม C5 
-ก๊าซ/สารเคมีที่ช่วยเผาไหม้ก ามะถัน บดผงก ามะถันให้ละเอียดและเกลี่ยให้กระจายเต็มถาดส าหรับเผา ราดเมธานอลประมาณ 

15-20 มิลลิลิตรบนผงก ามะถัน จุดไฟ และใช้ก๊าซออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้ 
-เวลาในการเผาก ามะถันจนหมด 17 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณก ามะถันที่ใช้) 
-เวลาหลังจากก ามะถันไหม้หมดจนถึงเวลาเปิด
เครื่องดูดก๊าซออกจากห้องรม 

30-35 นาที 

-เวลารวมทั้งสิ้นตั้งแต่เผาก ามะถันจนเปิดห้องรม 50-60 นาที  

ระบบบ ำบัดก๊ำซ 

SO2 ออก 
SO2 เข้ำ 

พัดลม 

2 

3 

4 



-ช่วงเวลาที่เปิดพัดลมภายในหอ้งรม หลังจากก ามะถันเผาไหม้หมด 
-ระยะเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม 30-35 นาที 
-อุณหภูมิ/ ความชื้นขณะรม 
 

 

 

 

 

RT = อุณหภูมินอกห้องรม 

RH = ความชื้นสัมพัทธ์นอกห้องรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
กำรประเมิน โรงรม C5 
-เวลาที่ปริมาณ SO2 ห้องเปล่า/ห้องมีล าไยสูงสุด นาทีที่ 15 และ 15 หลังจุดไฟเผาก ามะถัน ตามล าดับ 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 

ห้องมีล ำไย 

ห้องเปล่ำ 

ห้องมีล ำไย 

ห้องเปล่ำ 



  

 

โรงรม C6 

-ปริมาณก๊าซ SO2 ในขณะรมห้องรมที่มีล าไย (เส้นน้ า
เงิน) และห้องรมเปล่า (เส้นสีแดง) โดยวัดจาก  5 
ต าแหน่งในห้องรม 
 
 

 

3.4การจัดการหลังการรม  
-วิธีการลดก ามะถันตกค้างหลังการรม เป่าด้วยพัดลมทั้งตะกร้า เปิดฝาตะกร้า 
-จ านวนพัดลมที่ใช้/ จ านวนล าไย ไม่แน่นอน 
-ระยะเวลาหลังจากเปิดห้องรมและเป่า ไม่เกิน 5 นาที 
-ระยะเวลาที่เป่าพัดลม 30 นาที 
-สถานที่เก็บรักษาล าไยที่รมแล้ว ห้องเย็น หากมีตู้คอนเทนเนอร์เก็บในตู้ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นของสถานที่เก็บรักษา 2oC ไม่ทราบความชื้น 
-ระยะเวลาเก็บรักษา ตั้งแต่หลังจากรมจนถึงก่อน
ขนส่ง 

ไม่เกิน 3 วัน 

-ชนิดของพาหนะขนส่ง รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นระหว่างขนส่ง 2oC ไม่ทราบความชื้น 
-การเรียงตะกร้าล าไยระหว่างขนส่ง ไม่ทราบ 

-จ านวนตะกร้า หรือน้ าหนักของล าไยในการขนส่งต่อ
หนึ่งครั้ง 

2,226 ตะกร้า  
หรือตามความต้องการของลูกค้า 

-การคัดคุณภาพ/เกรดของล าไย มีการคัดคุณภาพหลังการรม 
-ระยะเวลาในการขนส่งถึงประเทศปลายทาง n/a    
3.5 การก าจัดก๊าซ SO2 ที่ได้จากห้องรม  
-ชนิดของสารละลายด่างในการดักจับก ามะถัน ระบบบ าบัดก๊าซ SO2 เป็นระบบเปียก โดยใช้ปูนขาว [CaO] ละลายน้ า ได้น้ าปูนใส 

[Ca(OH)2] เมื่อท าปฏิกริยากับก๊าซ SO2 จะได้ยิปซัมและน้ า ก่อนปล่อยน้ าที่บ าบัดแล้วสู่
สิ่งแวดล้อม 

4.ปริมำณก ำมะถันหลังกำรรม  
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไย (วนัที่รม) เฉลี่ย 1.58 ppm.(ppm) 
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเปลือกล าไย (วันที่รม) เฉลี่ย 2,689.44 ppm.(ppm) 

กำรประเมิน โรงรม C6 

1.ขั้นตอนกำรรับผลิตผล  

-ระดับความสุกแก่ ผลไม่แก่  

-สีเปลือก สีน้ าตาล 

-สภาพของผล เช่น ความสด เปียกน้ า  สด เปลือกไม่ควรชื้น 

ปร
ิมำ

ณ
 S

O 2
 (p

pm
) 

Fumigation time (minutes) 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 



-ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ไม่ได้วัด 
  
กำรประเมิน โรงรม C6 
-ความเป็นกรด-ด่าง ไม่ได้วัด 
-อายุล าไย ประมาณ 6 เดือน หลังจากติดดอก 
-ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว เช้าถึงเย็น 
-ช่วงเวลาที่ถึงโรงรม บ่ายถึงกลางคืน 
-พาหนะที่ใช้ขนส่ง รถกระบะ มีผ้าใบคลุม 
-ภาชนะบรรจุล าไยส าหรับใช้ขนส่ง ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยมมีรูระบาย 
-การคัดชั้นคุณภาพ เกรดส่งออกจีน (เน้นผิวเปลือกสวย) และ เกรดส่งออกอินโดนีเซีย (สีเปลือกเข้มกว่าที่ส่งจีน) 

ทั้งสองประเภทแบ่งออกเป็น 4 ชั้นคุณภาพ เบอร์ 1 (ฉลากสีทอง), 2 (สีแดง), 3 (สีน้ าเงิน) 4 
(สีเขียว)  

2.ขั้นตอนกำรเตรียมล ำไยก่อนเข้ำห้องรม  
-ขนาดตะกร้าพลาสติก 36 x 49.5 x 18 ลบ.ซม.  
-ลักษณะและวัสดุของตะกร้า พลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม มีฝาปิด    

   
-น้ าหนักล าไยสุทธิต่อตะกร้า 11.5 กิโลกรัม  
-วัสดุส าหรับปิดหน้าล าไยก่อนปิดฝาตะกร้า ฟิล์มพลาสติกกันกระแทก 
-มีการเป่าล าไยเพื่อไล่ความชื้น หรือไม่ มี หากล าไยที่รับมามีความชื้น 
 -เวลาในการเป่าล าไยด้วยพัดลม n/a 
-การคัดคุณภาพล าไยก่อนเข้าห้องรม มี 
3.ขั้นตอนกำรรม  
3.1ห้องรม   
-ขนาดห้อง (ตร.ม. และ ลบ.ม.) 4 x 3.75 x 2.5 ม. = 37.5 ลบ.ม. 
-ขนาดช่องกระจกส าหรับมองในห้องรม ทั้งบานประตู  
-ขนาดและจ านวนหลอดไฟในห้องรม 1 จุด หลอดไฟนีออน ที่เพดานเหนือประตูเข้าห้องรม 
-จ านวนพัดลมในห้องรม 2 ตัว 
-ต าแหน่งที่ตั้งของพัดลมในห้องรม 1. มุมขวาบน ติดเพดานห้อง และ 2. มุมซ้ายห้องติดเพดาน เหนือประตูทางเข้า 
-ขนาดของใบพัดของพัดลม 20 ซม. 
-ต าแหน่งที่ SO2 เข้าห้องรม ช่องต่อจากเตาเผา บริเวณซ้ายมือของผนังห้องด้านใน ต่ ากว่าเพดาน 50 ซม. 

-ขนาด  ของช่อง/ท่อก๊าซเข้าห้องรม 10 นิ้ว 

-ต าแหน่งที่ SO2 ออกจากห้องรม ช่องสี่เหลี่ยม กลางผนังห้องด้านใน สูงจากพื้น 120 ซม. 
-ขนาดของช่อง/ท่อก๊าซออกจากห้องรม ขนาด 25 x 40 ซม. ช่องสี่เหลี่ยมฉาบปูน 
-ขนาดของพัดลมดูด SO2 ออกจากห้องรม n/a 
-ลักษณะพื้นผิวทุกด้านของห้องรม ปูนฉาบ ไม่ทาสี 
3.2การจัดการก่อนการรม  
-จ านวนตะกร้าหรือน้ าหนักล าไยทั้งหมดในการรม 
(ระบุหน่วย) 

450 ตะกร้า (5,175 กิโลกรัม) 
 

-จ านวนตะกร้าต่อ pallet 50 ตะกร้า 
-ลักษณะการจัดเรียงตะกร้าบน pallet ชั้นละ 6 ตะกร้า จ านวน 8 ชั้น และชั้นที่ 9 อีกจ านวน 2 ตะกร้า 
-จ านวน pallet ทั้งหมดในการรม 9 pallets (วัสดุ-ไม้) ขนาด 1.2 x 1.2 ตร.ม. 



  

-การจัดเรียง pallet ในห้องรม 
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กำรประเมิน โรงรม C6 
-ปริมาณก ามะถันที่ใช้ / นน.ล าไย หรือ จ านวน
ตะกร้าล าไย 

อัตรา 0.56 กิโลกรัมต่อล าไย 100 ตะกร้า (1,150 กิโลกรัม) หรือ 2.5 กก. ต่อ 450 ตะกรา้ 

3.3การจัดการระหว่างการรม  
-ต าแหน่งที่เผาก ามะถัน ด้านนอกห้องรม โดยเตาเผาติดกับห้องรม จ านวน 1 เตา 
-SO2 เข้าห้องรมอย่างไร 
 

ด้านบน 
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ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้จากการเผาก ามะถันที่เตาเผาด้านนอกห้องรม ก๊าซเข้าห้องรมทาง
ช่องวงกลมด้านบนซ้าย (1) ก ามะถันเผาไหม้หมดภายใน 45 นาที เปิดพัดลมทั้งสองตัวตั้งแต่
เร่ิมเผาก ามะถัน เมื่อก ามะถันเผาหมดยังเปิดพัดลมต่ออีก 20 นาที จากนั้นระบายก๊าซไปตาม
ช่องระบายอากาศ (2) นาน 15 นาที เพื่อส่งไปที่ระบบบ าบัดก๊าซต่อไป 
 

-ก๊าซ/สารเคมีที่ช่วยเผาไหม้ก ามะถัน ราดเมธานอลประมาณ 15-20 มิลลิลิตรบนผงก ามะถัน จุดไฟ และใช้ก๊าซออกซิเจนช่วยใน
การเผาไหม้ 

-เวลาในการเผาก ามะถันจนหมด 45 นาที  
-เวลาหลังจากก ามะถันไหม้หมดจนถึงเวลาเปิด
เครื่องดูดก๊าซออกจากห้องรม 

65 นาที 

-เวลารวมทั้งสิ้นตั้งแต่เผาก ามะถันจนเปิดห้องรม 80 นาที  

-ช่วงเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม เปิดพัดลมตั้งแต่เร่ิมเผาก ามะถัน 

O2 

ระบบบ ำบัดก๊ำซ 

SO2 
ออก 

SO2 เข้ำ 

พัดลม 

พัดลม 

หลอดไฟ 

1 

2 



-ระยะเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม 20 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงรม C6 

-อุณหภูมิ/ ความชื้นขณะรม 
 

 

 

 

 

RT = อุณหภูมินอกห้องรม 

 

 

RH = ความชื้นสัมพัทธ์นอกห้องรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 

ห้องมีล ำไย 

ห้องเปล่ำ 

ห้องเปล่ำ 



  

 

 
 

-เวลาที่ปริมาณ SO2 ห้องเปล่า/ห้องมีล าไยสูงสุด นาทีที่ 60 และ 40 หลังจุดไฟเผาก ามะถัน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมิน โรงรม C6 
-ปริมาณก๊าซ SO2 ในขณะรมห้องรมที่มีล าไย (เส้นน้ า
เงิน) และห้องรมเปล่า (เส้นสีแดง) โดยวัดจาก  5 
ต าแหน่งในห้องรม 

 
3.4การจัดการหลังการรม  
-วิธีการลดก ามะถันตกค้างหลังการรม เป่าด้วยพัดลมทั้งตะกร้า เปิดฝาตะกร้า 
-จ านวนพัดลมที่ใช้/ จ านวนล าไย ไม่แน่นอน 
-ระยะเวลาหลังจากเปิดห้องรมและเป่า ไม่เกิน 5 นาที 
-ระยะเวลาที่เป่าพัดลม ไม่เกิน 30 นาที 
-สถานที่เก็บรักษาล าไยที่รมแล้ว ห้องเย็น หากมีตู้คอนเทนเนอร์เก็บในตู้ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นของสถานที่เกบ็รักษา 2oC ไม่ทราบความชื้น 

-ระยะเวลาเก็บรักษา ตั้งแต่หลังจากรมจนถึงก่อน
ขนส่ง 

ไม่เกิน 3 วัน 

-ชนิดของพาหนะขนส่ง รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นระหว่างขนส่ง 2oC ไม่ทราบความชื้น 
-การเรียงตะกร้าล าไยระหว่างขนส่ง ไม่ทราบ 

ห้องมีล ำไย 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 



 

โรงรม C7 

-จ านวนตะกร้า หรือน้ าหนักของล าไยในการขนส่งต่อ
หนึ่งครั้ง 

2,226 ตะกร้า  
หรือตามความต้องการของลูกค้า 

-การคัดคุณภาพ/เกรดของล าไย ไม่มีการคัดคุณภาพหลังการรม 
-ระยะเวลาในการขนส่งถึงประเทศปลายทาง n/a 
3.5 การก าจัดก๊าซ SO2 ที่ได้จากห้องรม  
-ชนิดของสารละลายดา่งในการดักจบัก ามะถัน ระบบบ าบัดก๊าซ SO2 เป็นระบบเปียก โดยใช้ปูนขาว [CaO] ละลายน้ า ได้น้ าปูนใส 

[Ca(OH)2] เมื่อท าปฏิกริยากับก๊าซ SO2 จะได้ยิปซัมและน้ า ก่อนปล่อยน้ าที่บ าบัดแล้วสู่
สิ่งแวดล้อม 

4.ปริมำณก ำมะถันหลังกำรรม  
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไย (วันที่รม) เฉลี่ย 8.12 ppm.(ppm) 
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเปลือกล าไย (วันที่รม) เฉลี่ย 2,689.44 ppm.(ppm) 

กำรประเมิน โรงรม C7 

1.ขั้นตอนกำรรับผลิตผล  

-ระดับความสุกแก่ ผลไม่แก่  

-สีเปลือก สีน้ าตาลเหลือง 

-สภาพของผล เช่น ความสด เปียกน้ า  สด เปลือกไม่ควรชื้น 
-ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ไม่ได้วัด 
-ความเป็นกรด-ด่าง ไม่ได้วัด 
-อายุล าไย อายุ 6.5-7 เดือนหลังใส่สารโพแทสเซียมคลอเรตที่ต้นเพิ่งเร่งออกดอก 
-ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว เช้าถึงเย็น 
กำรประเมิน โรงรม C7 
-ช่วงเวลาที่ถึงโรงรม บ่ายถึงกลางคืน 
-พาหนะที่ใช้ขนส่ง รถกระบะ มีผ้าใบคลุม 
-ภาชนะบรรจุล าไยส าหรับใช้ขนส่ง ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยมมีรูระบาย 
-การคัดชั้นคุณภาพ เกรดส่งออกจีน (เน้นผิวเปลือกสวย) และ เกรดส่งออกอินโดนีเซีย (สีเปลือกเข้มกว่าที่ส่งจีน) 

ทั้งสองประเภทแบ่งออกเป็น 4 ชั้นคุณภาพ เบอร์ 1 (ฉลากสีทอง), 2 (สีแดง), 3 (สีน้ าเงิน) 4 
(สีเขียว)  

2.ขั้นตอนกำรเตรียมล ำไยก่อนเข้ำห้องรม  
-ขนาดตะกร้าพลาสติก 36 x 49.5 x 18 ลบ.ซม.  
-ลักษณะและวัสดุของตะกร้า พลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม มีฝาปิด    

   
-น้ าหนักล าไยสุทธิต่อตะกร้า 11.5 กิโลกรัม  
-วัสดุส าหรับปิดหน้าล าไยก่อนปิดฝาตะกร้า ฟิล์มพลาสติกกันกระแทก 
-มีการเป่าล าไยเพื่อไล่ความชื้น หรือไม่ มี หากล าไยที่รับมามีความชื้น 
 -เวลาในการเป่าล าไยด้วยพัดลม n/a 
-การคัดคุณภาพล าไยก่อนเข้าห้องรม มี 



  

3.ขั้นตอนกำรรม  
3.1ห้องรม   
-ขนาดห้อง (ตร.ม. และ ลบ.ม.) 4 x 4 x 2.6 ม. = 41.6 ลบ.ม. 
-ขนาดช่องกระจกส าหรับมองในห้องรม 1 ช่อง 20 x 20 ซม. ที่ผนังด้านหลังห้อง 
-ขนาดและจ านวนหลอดไฟในห้องรม 1 จุด หลอดไฟตะเกียบ ที่เพดานกึ่งกลางห้อง 
-จ านวนพัดลมในห้องรม 1 ตัว  
-ต าแหน่งที่ตั้งของพัดลมในห้องรม ตั้งกับพื้น ติดกับผนังหลังห้อง 
-ขนาดของใบพัดของพัดลม 25 ซม. 
-ต าแหน่งที่ SO2 เข้าห้องรม ช่องต่อจากเตาเผา บริเวณซ้ายมือของผนังห้องด้านใน ต่ ากว่าเพดาน 1.0 ม. 

-ขนาด  ของช่อง/ท่อก๊าซเข้าห้องรม 10 นิ้ว 

-ต าแหน่งที่ SO2 ออกจากห้องรม ช่องสี่เหลี่ยม มีวาล์วเปิดปิด สูงจากพื้น 20 ซม. 
-ขนาดของช่อง/ท่อก๊าซออกจากห้องรม ขนาด 25 x 25 ซม. ช่องสี่เหลี่ยมฉาบปูน 
-ขนาดของพัดลมดูด SO2 ออกจากห้องรม n/a 
-ลักษณะพื้นผิวทุกด้านของห้องรม ปูนฉาบ ไม่ทาสี 
3.2การจัดการก่อนการรม  
-จ านวนตะกร้าหรือน้ าหนักล าไยทั้งหมดในการรม 
(ระบุหน่วย) 

400 ตะกร้า (4,600 กิโลกรัม) 
 

-จ านวนตะกร้าต่อ pallet 40 ตะกร้า 
-ลักษณะการจัดเรียงตะกร้าบน pallet ชั้นละ 4 ตะกร้า จ านวน 10 ชั้น 
-จ านวน pallet ทั้งหมดในการรม 10 pallets (วัสดุ-ไม้) ขนาด 0.80 x 0.80 ตร.ม. 
-การจัดเรียง pallet ในห้องรม 
 
 
 

ด้านบน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมิน โรงรม C7 
-ปริมาณก ามะถันที่ ใช้  / นน.ล าไย หรือ จ านวน
ตะกร้าล าไย 

อัตรา 1.31 กิโลกรัมต่อล าไย 100 ตะกร้า (1,150 กก.) หรือ 0.315 กรัมต่อล าไย 24 ตะกรา้ 

3.3การจัดการระหว่างการรม  
-ต าแหน่งที่เผาก ามะถัน ด้านนอกห้องรม โดยเตาเผาติดกับห้องรม จ านวน 2 เตา 
-SO2 เข้าห้องรมอย่างไร 
 

ด้านบน 

     

 

 

 

SO2 เข้ำ 
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SO2 ออก 

ระบบบ ำบัดก๊ำซ 

อำกำศ

ศศ 

อำกำศ

ศศ 



 
 
 

 
 

ด้านหน้า 

 
 
 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้จากการเผาก ามะถันที่เตาเผาด้านนอกห้องรม 2 เตา แต่อยู่ในห้อง
เผาเดียวกัน (บริเวณ 1) ก๊าซเข้าห้องรมทางช่องสี่เหลี่ยมด้านบนซ้าย (2) ก ามะถันเผาไหม้
หมดภายใน 45 นาที เปิดพัดลมเมื่อจุดไฟเผาก ามะถันแล้ว 20 นาที และเปิดพัดลมนาน 30 
นาที เมื่อก ามะถันเผาหมดยังเปิดพัดลมต่ออีก 20 นาที หลังจากปิดพัดลมแล้วทิ้งไว้อีก 10 
นาที ให้ก๊าซกระจายทั่วห้อง และนาทีที่ 60 หลังจากจุดไฟเผาก ามะถัน เปิดปั๊ม (4) ดูดก๊าซ
ออกจากห้องรมเพื่อน าไปสู่ระบบบ าบัดก๊าซ ตรวจดูความหนาแน่นของก๊าซในห้องรมทางช่อง
กระจก (3) เมื่อควันก๊าซเบาบางจึงเปิดประตูห้องรม  
 

-ก๊าซ/สารเคมีที่ช่วยเผาไหม้ก ามะถัน ราดเมธานอลประมาณ 15-20 มิลลิลิตรบนผงก ามะถัน จุดไฟ และใช้ก๊าซออกซิเจนช่วยใน
การเผาไหม้ นอกจากนี้ใช้ยาทัมใจอัตรา 20 ซองต่อผงก ามะถัน 4 กก. เชื่อว่าท าให้การเผา
ไหม้ดี 

-เวลาในการเผาก ามะถันจนหมด 45 นาที  
-เวลาหลังจากก ามะถันไหม้หมดจนถึงเวลาเปิด
เครื่องดูดก๊าซออกจากห้องรม 

60 นาที 

-เวลารวมทั้งสิ้นตั้งแต่เผาก ามะถันจนเปิดห้องรม 75 นาที  
-ช่วงเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม เปิดพัดลมตั้งแต่เร่ิมเผาก ามะถันแล้ว 20 นาที 
-ระยะเวลาที่เปิดพัดลมภายในห้องรม 50 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
กำรประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
โรงรม C7 
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-อุณหภูมิ/ ความชื้นขณะรม 
 

 

 

 

 

RT = อุณหภูมินอกห้องรม 

RH = ความชื้นสัมพัทธ์นอกห้องรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

-เวลาที่ปริมาณ SO2 ห้องเปล่า/ห้องมีล าไยสูงสุด นาทีที่ 60 และ 40 หลังจุดไฟเผาก ามะถัน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 

ห้องมีล ำไย 

ห้องเปล่ำ 

ห้องมีล ำไย 

ห้องเปล่ำ 



 

 

 

 
กำรประเมิน โรงรม C7 
-ปริมาณก๊าซ SO2 ในขณะรมห้องรมที่มีล าไย (เส้น
แดง) และห้องรมเปล่า (เส้นสีน้ าเงิน) โดยวัดจาก 5 
ต าแหน่งในห้องรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4การจัดการหลังการรม 
 

-วิธีการลดก ามะถันตกค้างหลังการรม เป่าด้วยพัดลมทั้งตะกรา้ เปิดฝาตะกร้า 
-จ านวนพัดลมที่ใช้/ จ านวนล าไย ไม่แน่นอน 
-ระยะเวลาหลังจากเปิดห้องรมและเป่า ไม่เกิน 10 นาที 
-ระยะเวลาที่เป่าพัดลม ไม่เกิน 30 นาที 
-สถานที่เก็บรักษาล าไยที่รมแล้ว ตู้คอนเทนเนอร์ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นของสถานที่เก็บรักษา 2oC ไม่ทราบความชื้น 
-ระยะเวลาเก็บรักษา ตั้งแต่หลังจากรมจนถึงก่อน

ขนส่ง 

ไม่เกิน 3 วัน 

-ชนิดของพาหนะขนส่ง รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 
-อุณหภูมิ/ความชื้นระหว่างขนส่ง 2oC ไม่ทราบความชื้น 
-การเรียงตะกร้าล าไยระหว่างขนส่ง ไม่ทราบ 
-จ านวนตะกร้า หรือน้ าหนักของล าไยในการขนส่งต่อ
หนึ่งครั้ง 

2,184 ตะกร้า  
หรือตามความต้องการของลูกค้า 

-การคัดคุณภาพ/เกรดของล าไย ไม่มีการคัดคุณภาพหลังการรม 
-ระยะเวลาในการขนส่งถึงประเทศปลายทาง n/a 
3.5 การก าจัดก๊าซ SO2 ที่ได้จากห้องรม  
-ชนิดของสารละลายด่างในการดักจับก ามะถัน ระบบบ าบัดก๊าซ SO2 เป็นระบบเปียก โดยใช้ปูนขาว [CaO] ละลายน้ า ได้น้ าปูนใส 

[Ca(OH)2] เมื่อท าปฏิกริยากับก๊าซ SO2 จะได้ยิปซัมและน้ า ก่อนปล่อยน้ าที่บ าบัดแล้วสู่
สิ่งแวดล้อม 

4.ปริมำณก ำมะถันหลังกำรรม  
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเนื้อล าไย (วนัที่รม) เฉลี่ย 1.43 ppm.(ppm) 
-ปริมาณก ามะถันตกค้างในเปลือกล าไย (วันที่รม) เฉลี่ย 2,689.44 ppm.(ppm) 
  

1 ใกล้เพดำน 5 ใกล้พ้ืน 

2 ใกล้พ้ืน 

3 กึ่งกลำง

พื้นและ
เพดำน 

4 ใกล้เพดำน 
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