


พันธุ์และการปลูก 



 เลือกใช๎พันธุ์ตรงตามความต๎องการของตลาด และ 
เหมาะสมกับพื้นที่ เชํน พันธุ์ดอ 

 เลือกขยายต๎นพันธุ์จากต๎นที่สมบูรณ์ ปราศจากโรค 
โดยการตอนกิ่งหรือเสียบยอด 

พันธุ ์

3 

(1) 



การเสียบยอด ควรเลือกต๎นตอที่มี เส๎นผําน
ศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร อายุประมาณ 1 ปี ตัด
ยอดสูงจากพื้นดิน 10 เซนติเมตร ยอดพันธุ์ดียาว 
15-20 เซนติเมตร มีใบติดอยูํ 2-3 คูํ โดยเสียบ
แบบลิ่ม 

พันธุ ์

4 

(2) 

กิ่งตอน ควรเลือกกิ่งที่มเีส๎นผํานศูนย์กลาง  
1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 75-100 เซนติเมตร 



พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม 

สภาพพื้นที่  
 พื้นที่มีความลาดเอียงไมํเกิน 15%  
 เนื้อดินเป็นดินรํวนปนทรายและดินตะกอนทีม่ีความอุดมสมบูรณป์านกลาง 
     ถึงสูง มีการระบายน้้าดี  
 ควรเป็นที่ดอนหรือเนินเล็กน๎อย มีหน๎าดินลึกอยํางน๎อย 50 เซนติเมตร  
 ความเป็นกรด-ดํางของดิน 5.5-6.5       

5 

(1) 



พื้นที่ดอน ไถพรวน ปรับพื้นที่ให๎เรียบ หากมีปัญหาน้้าทํวมขัง 
ให๎ขุดรํองระบายน้้า 

รํองระบายน้้า ปรับพื้นที่ให๎เรียบ 

การเตรียมพื้นที่ปลูกส้าหรับพื้นที่ดอนที่มีปัญหาน้้าท่วมขัง 

การเตรียมพื้นที่ปลูก (1) 
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พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม (2) 



พื้นที่ลุํม ยกโคกปลูก หากมีน้้าทํวมขังมากและนาน  
ควรยกรํองสวนให๎มีขนาดสันรํองกว๎างไมํน๎อยกวํา 6 เมตร 

รํองน้้ากว๎าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้้า เข๎า-ออกเป็นอยํางดี 

การเตรียมพื้นที่ปลูกส้าหรับพื้นที่ลุ่ม แบบยกโคกปลูก 

ยกรํองสวน ยกโคกปลูก 

การเตรียมพื้นที่ปลูก (2) 

การเตรียมพื้นที่ปลูกส้าหรับพื้นที่ลุ่ม แบบยกร่องสวน 
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พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม (3) 



พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม 

สภาพภูมิอากาศ  
 อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส 
 ต๎องการอุณหภูมิต่้า 10-15 องศาเซลเซียส ในชํวง พ.ย.-ม.ค.  
 ปริมาณน้้าฝน ไมํน๎อยกวํา 1,000-2,000 มิลลิเมตร  
 มีการกระจายตัวของวันที่ฝนตก 100-150 วัน/ปี 
 

8 

(4) 



พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม 

แหลํงน้้า  
 อาศัยน้้าฝน หรือระบบชลประทาน 
 ความเป็นกรด-ดํางของน้้า 6.0-7.5 
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(5) 



(1) 

มี 2 ระบบ คือ 
    ระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและ
สามเหลี่ยมด๎านเทํา ระยะปลูก 
8x8  เมตร  

การวางผังปลูก  

ระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

ระบบสามเหลี่ยมด๎านเทํา 

10 



(2) 

วิธีการปลูกแบบเตรียมหลุมปลูก วิธีการปลูกแบบนั่งแทํนหรือยกโคก 

วิธีการปลูก (1)  

เหมาะกับพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก ช่วยให้ดินระบายน้้าได้ดีขึ้น 

11 



(3) 

วิธีการปลูก (2) 
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การเตรียมหลุมปลูก 

 เตรียมหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร  
 แยกดินชั้นบนผสมกับปุ๋ยคอกเกํา อัตรา 10 

กิโลกรัม กับปุ๋ยเคมีสูตร 0-3-0 อัตรา 100 
กรัม รํวมกับปุ๋ยจุลินทรีย์ยํอยละลายฟอสเฟต 
อัตรา 20 กรัม/ต๎น คลุกเคล๎ากับดินชั้นบน
รองก๎นหลุมปลูก 



การใสํปุ๋ย ให๎น้้า 
และการดูแลรักษา 



(1) 

เก็บตัวอยํางดิน เพื่อสํงวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารและประเมินความสมบูรณ์ของดิน 
กํอนใสํปุ๋ยให๎สอดคล๎องกับคําวิเคราะห์ดินและใบ หรือใสํตามอัตราแนะน้า โดย 

ปุ๋ยส้าหรับต๎นเล็ก ปุ๋ยส้าหรับต๎นให๎ผลผลิตแล๎ว 
 

ต๎นอายุ 1-3 ปี หลังจากแตกใบอํอน
ชุดที่ 1 ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

ผสม 46-0-0 สัดสํวน 1:1 อัตรา 100 
กรัม/ต๎น ใสํปีละ 3 ครั้ง) 

ต๎นอายุ 4 ปีขึ้นไป ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 
46-0-0 สัดสํวน 1:1  อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต๎น หลัง
ตัดแตํงกิ่งและแตกใบชุดที่ 1 อยูํในระยะใบเพสลาด 
และครั้งที่ 2 ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 
สัดสํวน 1:1 อัตรา 1.2 กิโลกรัม/ต๎น เมื่อผลมีขนาด

เส๎นผํานศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร  
 

14 



(2) 
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ให๎น้้าให๎เพียงพอกับความต๎องการของล้าไยในแตํละชํวงการเจริญเติบโต 
 ต๎นอายุ 1-3 ปี ชํวงฤดูแล๎ง เมื่อฝนทิ้งชํวงนาน ให๎น้้าหํางกัน 7-10 วันตํอ

ครั้ง    ให๎น้้า 20- 60 ลิตร/ต๎น/สัปดาห์ 
 ต๎นอายุ 4 ปีขึ้นไปหรือต๎นที่ให๎ผลผลิตแล๎ว 

งดให๎น้้าชํวงกํอนออกดอก เริ่มให๎น้้าเมื่อ
ดอกบาน เพียงเล็กน๎อยแล๎วเพิ่มเป็น 200-
300 ลิตร/ต๎นตํอครั้ง (เส๎นผํานศูนย์กลาง
ทรงพุํม 7 เมตร) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 



(3) 

ตารางสรุปจากข๎อมูลจาก สถาบันวิจัยพืชสวน และ เอกสารสวนอนุรักษ์และพัฒนาพรรณไม๎เขตร๎อน  
16 

ชนิดดิน 
เส๎นผํานศูนย์กลางทรงพุํม(เมตร) 

2 3 4 5 6 7 8 

-------ปริมาณน ้าที่ต้องการ(ลิตร)----- 

ร่วนทราย 110 250 440 690 990 1,346 1,760 

ร่วน 170 370 650 1,030 1,490 2,020 2,640 

ร่วนเหนียวและเหนียว 180 400 720 1,120 1,610 2,190 2,860 

เหนียวและร่วนสีแดงในที่ดอน 140 310 550 860 1,240 1,680 2,200 

ความต๎องการน้้าของล้าไยตามลักษณะเนื้อดิน 



(1) 

การพรางแสง 

ชํวงปลูก ควรมีรํมเงาให๎กับต๎นล้าไยในชํวงแรกของการปลูก 
อาจใช๎วัสดุธรรมชาต/ิซาแลน ชํวยพรางแสง หรืออาจปลูก
ต๎นไม๎โตเร็ว เชํน กล๎วย ระหวํางแถวล้าไย 

การบังแดดหลังปลูก 
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(2) 

การตัดแตํงและควบคุมทรงพุํม 

- หลังปลูก เมื่อต้นสูง 80-100 เซนติเมตร ให้ตัดหรือปลิดยอดให้แตกกิ่งแขนง 
- เมื่อต้นอายุ 4 ปีขึ นไป ให้ตัดกิ่งเปิดกลางทรงพุ่ม หรือตัดแต่งกิ่งแบบฝาชีหงาย  
หากต้นมีขนาดสูงใหญ่หรือไม่ได้ตัดแต่งกิ่งมานานให้ตัดแต่งกิ่งแบบท้าสาว โดยตัดให้มี
กิ่งแขนงหลัก 2-3 กิ่ง กิ่งแขนงย่อย 1-2 กิ่ง ความสูงของการตัดกิ่งขึ นอยู่กับโครงสร้าง
ต้นก่อนการตัดแต่งกิ่ง 
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(3) 
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การตัดแตํงกิ่งแบบฝาชีหงาย 

 

 

 

 

 



(4) 
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ปฏิทินการดูแลรักษา 
เดือนมกราคม (ออกดอก) 
1. เริ่มให๎น้้าเล็กน๎อยเมื่อออกดอก และเพิ่มปริมาณขึ้นตามล้าดับ 
2. เฝ้าระวังและป้องกันก้าจัดแมลงท้าลายชํอดอก เชํน  
    -หนอนเจาะชํอดอก หากพบเกิน 20% พํนคลอร์ไพรีฟอส 40% EC อัตรา  
     30 มิลลิลิตร/น้้า 20 ลิตร   
    -เพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้งเกิน 20% พํนคลอร์ไพริฟอส 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร  
     ผสมปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% 30 มิลลิลิตร/น้้า 20 ลิตร 2 ครั้ง หํางกัน 7 วัน 
3. พํนสารป้องกันก้าจัดแมลงกํอนดอกบาน หลีกเลี่ยงชํวงดอกบาน 
เดือนกุมภาพันธ์ (ผสมเกสร) 
1. ให๎น้้าอัตรา 250-350 ลิตร/ต๎น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง                                                  
2. หากมีแมลงชํวยผสมเกสรน๎อยควรน้าผึ้งมาเลีย้งในสวน                                                                                   
3. ส้ารวจการเข๎าท้าลายของเพลี้ยไฟ หากพบเข๎าท้าลายเกิน 30 % พํน อิมิดาโคลพริด  
10% SL อัตรา 8 มิลลิลิตร/น้้า 20 ลิตร 2 ครั้ง หํางกัน 7วัน  

(1) 



(5) 
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ปฏิทินการดูแลรักษา (2) 

เดือนมีนาคม-มิถุนายน (ติดผลและผลพัฒนา) 
1. ให๎น้้าอัตรา 250-350 ลิตร/ต๎น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง                                                  
2. เมื่อติดผลใสํปุ๋ยเคมี เชํน 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดสํวน 1:1  อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต๎น 
3. ส้ารวจการเข๎าท้าลายของมวนล้าไย หากพบเข๎าท้าลายเกิน 20% พํนคารบ์าริล 85% WP   
   อัตรา 40 กรัม/น้้า 20 ลิตร   
4. ส้ารวจการเข๎าท้าลายของเพลี้ยหอยหรือเพลีย้แป้ง หากพบเข๎าท้าลายเกิน 20%  
   พํนคลอรไ์พริฟอส 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร ผสมปิโตรเลียมสเปรย์ออยล ์83.9%   
   อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้้า 20 ลิตร 2 ครั้ง หํางกัน 7 วัน 
5. ป้องกันก้าจัดผีเสื้อมวนหวานด๎วยกับดักไฟฟ้า หรือเหยื่อพิษ  
6. กํอนเก็บเกี่ยว 30 วัน ใสํปุ๋ยเคมี 0-0-60 หรือ 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต๎น 



(6) 
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ปฏิทินการดูแลรักษา (3) 

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม (เก็บเกี่ยว) 
1. เก็บเกี่ยวเมื่อผลอายุประมาณ 22 สัปดาห์ หลังติดผล เปลือกผลเรียบเกือบไมํมีกระ   
   และสีน้้าตาลอํอน 
2. หักหรือตัดชํอผล ให๎มีใบยํอยสุดท๎ายติดไปด๎วย 
3. รวบรวมผลผลิตไว๎ในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาด 
4. ตัดแตํงชํอผล คัดขนาด และคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานล้าไย 

เดือนกันยายน (ตัดแตํงกิ่ง) 
1. ตัดแตํงกิ่งหลังเก็บเกี่ยวโดยตัดกิ่งกลาง กิ่งทับซ๎อน กิ่งแห๎งตาย 
 หรือโรค- แมลงท้าลาย 
2. เก็บตัวอยํางดินวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงดินให๎เหมาะสมหรือใสํ
 ปุ๋ยอินทรีย์ 10-20 กิโลกรัม/ต๎น และปุ๋ยเคมี 15-15-15  ผสม 
 46-0-0 สัดสํวน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต๎น 



(7) 
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ปฏิทินการดูแลรักษา (4) 

เดือนตุลาคม-ธันวาคม (เตรียมความพร๎อมต๎น) 
1. ป้องกันก้าจัดแมลงชํวงแตกใบอํอน 
     - ส้ารวจการเข๎าท้าลายของไรสี่ขา หากพบการเข๎าท้าลายเกิน 10% พํน  
       ก้ามะถันผง 80% WP อัตรา 40 กรัม/น้้า 20 ลิตร หรือ 
       อามีทราซ 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้้า 20 ลิตร 2-3 ครั้ง หํางกัน 7 วัน   
     - ส้ารวจการเข๎าท้าลายของหนอนคืบ หากพบการเข๎าท้าลายเกิน 20 %  พํน  
       คารบ์าริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้้า 20 ลิตร 
2. งดการให๎น้้าชํวงกํอนออกดอก 



(8) 
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การผลิตล้าไยนอกฤด ู

ขั้นตอนการผลิตล้าไยนอกฤดู    
  1. การเตรียมความพร๎อมต๎น    
      1) หลังเก็บเกี่ยวตัดแตํงกิ่งและกระตุ๎นให๎แตกกิ่งใหมํให๎เร็วและสม่้าเสมอ  
          โดยตัดกิ่งภายในทรงพุํมที่ไมํได๎รับแสงและกิ่งที่ถูกโรคแมลงท้าลาย 
      2) ใสํปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 10-20 กิโลกรัมตํอต๎น พร๎อมใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 
          46-0-0 สัดสํวน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัมตํอต๎น           
      3) ให๎น้้าอยํางสม่้าเสมอและเพียงพอ 
      4) ป้องกันก้าจัดศัตรูที่กัดกินใบอํอน เชํน หนอนคืบกินใบและแมลงคํอมทอง 
   
 
 

(1) 



(9) 
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การผลิตล้าไยนอกฤด ู
ขั้นตอนการผลิตล้าไยนอกฤดู    
  2. การชักน้าให๎ออกดอก 
      1) เลือกต๎นที่สมบูรณ์ อยูํในระยะใบแกํ 
      2) ท้าความสะอาดบริเวณใต๎ทรงพุํมให๎โลํงเตียน 
      3) ให๎สารโพแทสเซียมคลอเรตบริสุทธิ์ อัตรา 60-80 กรัม/น้้า 40-60 ลิตร ราดรอบชายพุํม 
          ที่มีเส๎นผํานศูนย์กลางทรงพุํม 1 เมตร ชํวงฤดูฝนใช๎อัตราเพิ่มขึ้นเป็น100-120 กรัม 
          หรือใช๎โซเดียมคลอเรต 50% เอสพี อัตรา 100 กรัม/น้้า 60-80 ลิตร ราดรอบชายพุํม 
          ที่มีเส๎นผํานศูนย์กลางทรงพุํม 1 เมตร  
      4) หลีกเลี่ยงการให๎สารคลอเรตในชํวงที่มีฝนตกชุก 
      
 

(2) 



(10) 
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การผลิตล้าไยนอกฤด ู
ขั้นตอนการผลิตล้าไยนอกฤด ู    
      5) รดน้้าให๎ดินชุํมชื้น ทุก 3-5 วัน 
      6)  หลังราดสาร 20-30 วัน ล้าไยจะเริ่มออกดอก 
      7) ปฎิบัติดูแลรักษา เชํน การใสํปุ๋ย การให๎น้้า การป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เชํนเดียวกับการผลิตล้าไยในฤดู 
 
 

(3) 



การจัดการโรคพืชในล้าไย 

 สถานการณ์โรคล้าไย โรคที่พบ ได๎แกํ โรคราน้้าฝนหรือโรคผลเนํา 
โรคใบจุด  

 นอกจากนี้ยังพบโรคที่เกิดจากราเข๎าท้าลายขั้วผล ท้าให๎ขั้วผลเนํา 
    ซึ่งจะมีผลตํอโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
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การจัดการโรคพืชในล้าไย 



การจัดการโรคพืชในล้าไย 

สาเหต ุเชื้อรา Phytophthora capsici Leonian 
ลักษณะอาการ  ใบอํอนมีอาการเนํา ใบเพสลาด กิ่งอํอนและ
ยอดอํอนมีอาการไหม๎ สีน้้าตาลเข๎ม ใบและยอดไหม๎ และ
ยอดแห๎งตายอยํางรวดเร็ว มักพบเส๎นใยสีขาวขึ้นฟ ู คลุมกิ่ง
อํอนและยอด หากเข๎าท้าลายในระยะผลอํอน เปลือกของผล
และขั้วผลมีสีน้้าตาลเข๎ม ถ๎ามีฝนตกชุกติดตํอกัน พบเส๎นใย 
สีขาวขึ้นฟูคลุมผล ตํอมาผลจะเนํา แตกและหลุดรํวง 

โรคราน้้าฝน 



การจัดการโรคพืชในล้าไย 

การป้องกันก้าจัด  
 หมั่นส้ารวจสวนอยํางสม่้าเสมอ โดยเฉพาะชํวงฝนตกชุก 
ในพื้นที่ที่เคยมีการระบาด เฝ้าระวังโดยเฉพาะกํอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน  
1. ก้าจัดวัชพืช ตัดแตํงสํวนที่เป็นโรคและน้าไปเผาท้าลายนอกสวน 
2. ตัดแตํงทรงพุํมให๎โปรํง ให๎อากาศถํายเทได๎สะดวก   
3. ท้าความสะอาดเครื่องมือที่ใช๎ตัดกิ่งเป็นโรคทุกครั้ง กํอนน้าไปตัด

กิ่งปกติ 
4. เก็บผลและใบที่เป็นโรค และที่รํวงลงดิน ท้าลายนอกแปลงปลูก 



การจัดการโรคพืชในล้าไย 

การป้องกันก้าจัด  
6. ชํวงที่มีการระบาด หรือในแปลงที่มีประวัติวํามีการระบาดอยูํ

เสมอ  หลังตัดแตํงกิ่งแล๎ว พํนด๎วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช   
เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50–60 กรัมตํอน้้า 20 
ลิตร หรือ ฟอสอีทิล–อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 80 
กรัมตํอน้้า 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 68 
% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 30–50 กรัมตํอน้้า 20 ลิตร พํนให๎ทั่วต๎น 
ทุก 5–7 วัน และหยุดพํนกํอนเก็บเกี่ยวอยํางน๎อย 15 วัน 



การจัดการโรคพืชในล้าไย 

โรคใบจุดด้า 
สาเหต ุเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.   
                    Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl. 
                    Pestalotiopsis sp., Curvularia sp. และ Nigrosora sp. 
ลักษณะอาการ 
เกิดแผลลักษณะกลมสีน้้าตาลอํอนบนใบแกํ ตํอมาเปลี่ยนเป็น           
สีน้้าตาลด้า เมื่อมีความชื้นสูงจะพบเส๎นใยสีขาวขึ้นบนแผล 

การป้องกันก้าจัด 

ตัดแตํงกิ่งหลังเก็บเก่ียวให๎โปรํง ท้าลายใบที่เป็นโรค พํนด๎วย เบนโนมิล                                     

คารเ์บนดาซิม  แมนโคแซบ หรือคอปเปอรอ์อกซีคลอไรด ์สลับกันทุก 2 สัปดาห์ ในชํวงฤดูฝน 



การจัดการโรคพืชในล้าไย 

การป้องกันก้าจัด 
1. ตัดแตํงกิ่ง และทรงพุํมหลังเก็บเกี่ยวให๎โปรํง  

2. เก็บใบที่เป็นโรค ท้าลายนอกแปลง 

3. ในชํวงที่มีความชื้นสูง พํนด๎วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช อะซอกซีสโตรบิน 25% 

เอสซี อัตรา 5 มิลลิลิตรตํอน้้า 20 ลิตร พํนให๎ทั่วต๎น ทุก 5–7 วัน และหยุดพํนกํอน

เก็บเกี่ยวอยํางน๎อย 15 วัน 
 



การจัดการโรคพืชในล้าไย 

โรคพุํมแจ ๎หรือพุํมไม๎กวาด 
สาเหต ุเชื้อไฟโตพลาสมา 
ลักษณะอาการ  ยอดหรือสํวนที่เป็นตาบริเวณกิ่ง เกิดอาการแตก
ยอดฝอย เป็นกระจุกคล๎ายมัดไม๎กวาด ใบเล็กและหงิกงอ กระจัด
กระจายอยูํทั่ว หากเป็นรุนแรง ท้าให๎ต๎นล้าไยมีอาการทรุดโทรม 
มักจะเกิดกับพันธุ์เบี้ยวเขียวและพันธุ์สีชมพู  
การป้องกันก้าจัด 
1. ใช๎เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หรือต๎นพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ  
2. ถอนท้าลายวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ 
3. ยังไมํมีสารป้องกันก้าจัดเชื้อไฟโตพลาสมา 
4. ใช๎สารเคมีป้องกันและก้าจัดพาหะ 



การจัดการแมลงศัตรูพืชในล้าไย 
สถานการณ์แมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย แมลงศัตรูส้าคัญที่เข๎าท้าลายล้าไย 
 

 ในระยะใบอํอน คือ เพลี้ยหอย มวนล้าไย หนอนเจาะกิ่ง และหนอนชอนใบ 
 

 สํวนในระยะดอกและผลอํอน คือ เพลี้ยหอย มวนล้าไย หนอนเจาะกิ่ง    
และหนอนเจาะขั้วผล  

 

 สํวนชํวงระยะการพัฒนาของผลถึงระยะเก็บเกี่ยว คือ เพลี้ยหอย       
หนอนเจาะกิ่ง และหนอนเจาะขั้วผล 

28 

การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 
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การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

แมลงศัตรูล้าไย 
ระยะการพัฒนาของล้าไย 

แตกใบ ออกดอก ผลอํอน ผลแก ํ
หนอนเจาะขั้วผล   
เพลี้ยหอย     
มวนล้าไย    
หนอนเจาะกิ่ง     
หนอนชอนใบ                      

การจัดการแมลงศัตรูพืชในล้าไย 
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การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

แมลงและไรศัตรูพืช 
ที่ส้าคัญ 

สารป้องกันก้าจัด 
อัตราการใช๎ 

ตํอน้้า 20 ลิตร 
วิธีการใช๎/ 

ข๎อควรระวัง 
หยุดการใช๎สาร 

กํอนเก็บเกี่ยว(วัน) 

เพลี้ยหอยเกราะอํอน 
คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี 

มาลาไทออน 83% อีซี 
60 กรัม 

40 มิลลิลิตร 
พํนเมื่อพบการระบาด 
1-2 ครั้ง หํางกัน 7 วัน 

7 
14 

มวนล้าไย 
คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพ ี

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี 
45 กรัม 

10 มิลลิลิตร 
พํนเมื่อพบการระบาด 7 

หนอนเจาะขั้วผล 
คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพ ี 40 กรัม 

พํนเมื่อพบการระบาด 
3-4 ครั้ง หํางกัน 7 วัน 

7 
 คลอร์ไพริฟอส/ไซเพอร์เมทริน 

50% / 5% อีซี 
30 มิลลิลิตร 14 

หนอนชอนใบ อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูพ ี 2 กรัม 
พํนเมื่อพบการระบาด 
1-2 ครั้ง หํางกัน 7 วัน 

14 

หนอนเจาะกิ่ง คลอร์ไพริฟอส 40% อีซี 
ใช๎แบบไมํต๎องเจือจาง1-

2 มิลลิลิตรตํอรู 
ฉีดเข๎าในรูแล๎วอุด 

ด๎วยดินเหนียว 
– 

ไรก้ามะหยี่ล้าไย 
ก้ามะถันผง 80% ดับเบิ้ลยูพ ี 40 กรัม พํน 1-3 ครั้ง 

ทุก 4 วัน 
3 

อามีทราช 20% อีซี 40 มิลลิลิตร 14 
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การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

หนอนเจาะขั้วผล (1) 

     ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก สีน้้าตาลปนเทา วางไขํลักษณะกลมรี 
ฟองเดี่ยวๆ บนผล ตัวหนอนจะเจาะเข๎าไปกินอยูํที่รอยตํอของเนื้อ และขั้วผล ท้าลาย
ที่ขั้วผลท้าให๎ผลรํวงและเนํา 

ดักแด๎หนอนเจาะขั้วซ่ึงพบมากที่ใบ ผีเสื้อหนอนเจาะขั้วผล 

หนอนเจาะขั้วผล 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Conopomorpha sinensis Bradley 
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การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

หนอนเจาะขั้วผล (2) 

 วิธีเขตกรรม : รวบรวมผลล้าไยที่รํวงหลํนบริเวณโคนต๎น จากการท้าลายของ 
  หนอนเจาะขั้วผลน้าไปฝังหรือเผาท้าลาย 

 วิธีกล         : ควรเก็บรวบรวมดักแด๎ของหนอนเจาะขั้วผล บนใบ ซึ่งสามารถ
   เห็นได๎ชัดเจน แล๎วน้าไปท้าลาย 

 ใช๎สารเคมี   : หากมีการระบาดของหนอนเจาะขั้วผลรุนแรง ควรพํนด๎วยสารฆํา
  คลอร์ไพริฟอส/ไซเพอร์เมทริน 50%/5% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร 
  หรือ คารบ์าริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัมตํอน้้า 20 ลิตร 

การป้องกันก้าจัด 
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การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

เพลี้ยหอยเกราะอํอน (1) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Drepanococcus chiton (Green) 

  เป็นแมลงปากดูดที่ไมํคํอยเคลื่อนที่
รูปรํางรูปไขํ ผนังล้าตัวมีไขปกคลุมเป็นแผํน
คล๎ายกระดองเตํา ตัวอํอนและตัวเต็มวัยดูดกิน
น้้าเลี้ยงจาก ยอดอํอน ชํอดอก ชํอผล ท้าให๎   
แห๎งเหี่ยว แคระแกรน มีราด้า 
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  วิธีเขตกรรม : ตัดแตํงกิ่ง โดยเฉพาะสํวนที่ถูกเพลี้ยหอยท้าลายไปเผา 

  วิธีกล         : ใช๎ผ๎าชุบน้้ามันเครื่อง ผูกโคนต๎นป้องกันมด 

 ใช๎สารเคมี  : ถ๎าระบาดรุนแรงพํนด๎วยมาลาไธออน 83% อีซี อัตรา 40 กรัมตํอน้้า  

    20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพ ีอัตรา 60 กรัมตํอน้้า 20  

    ลิตร เมื่อเพลี้ยหอยอยูํในชํวงตัวอํอน และหยุดพํนกํอนเก็บเกี่ยว 14 วัน 

การป้องกันก้าจัด 

การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

เพลี้ยหอยเกราะอํอน (2) 
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การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

มวนล้าไย (1) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tessarotoma papillosa Drury 
 ตัวเต็มวัยเป็นมวนขนาดใหญํสีน้้าตาลอมเหลือง 
 ดูดกินน้้าเลี้ยงยอดอํอน ชํอดอก ชํอผล ท้าให๎ยอดเหี่ยว ผลรํวง 

ไขํและตัวอํอนมวนล้าไย ตัวเต็มวัยมวนล้าไย 
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 วิธีเขตกรรม : ตัดแตํงกิ่ง เพื่อไมํให๎ใบหนาทึบจนเกินไป เพราะจะเป็นที่หลบซํอนและ 
  พักอาศัยของตัวเต็มวัยเพื่ออยูํข๎ามฤดู 

 วิธีกล        : จับตัวเต็มวัย ตัวอํอน และไขํ ท้าลายเสีย  
  ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มวนเร่ิมจับกลุํมและผสมพันธุ์ และเป็น 
  เวลาที่มวนล้าไยวํองไวมาก ให๎เขยํากิ่งในเวลาเช๎ามืด มวนจะทิ้งตัวตก 
  ลงมาให๎เก็บรวบรวมท้าลายเสีย สํวนไขํมวนล้าไยมีขนาดใหญํอยูํเป็น 
  กลุํมมองเห็นได๎งําย 

การป้องกันก้าจัด (1) 

การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

มวนล้าไย (2) 
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 ใช๎สารเคมี   : การใช๎สารฆําแมลงพํนกํอนล้าไยออกดอกในเดือนธันวาคม สารฆําแมลง
  ที่ใช๎ได๎ผล และปลอดภัยส้าหรับเกษตรกร ได๎แกํ คาร์บาริล 85%  
  ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปด์า-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี  
  อัตรา 10 มิลลิลิตรตํอน้้า 20 ลิตร 

การป้องกันก้าจัด (2) 

การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

มวนล้าไย (3) 



การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

หนอนเจาะกิ่ง (1) 

ชื่อวิทยาศาสตร ์: Zeuzera coffeae Nietner 
 หนอนเจาะเข๎าท้าลายในกิ่งและล้าต๎น ท้าให๎กิ่งและล้าต๎นนั้นแห๎ง หรือหักล๎ม เมื่อลมพัด  
 ถ๎าเป็นต๎นใหญํๆ หนอนมักเข๎าเจาะกินตามกิ่งที่อํอน หรือกิ่งเล็กๆ 
 ถ๎าเป็นต๎นเล็ก หนอนอาจเจาะเข๎ากินที่ล้าต๎น ท้าให๎ล้าต๎นแห๎งตายหรือหักล๎ม 

37 
หนอนเจาะกิ่ง ลักษณะการท้าลายของหนอนเจาะกิ่ง ผีเสื้อหนอนเจาะกิ่ง 
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 วิธีกล       : ตัดกิ่งล้าไยที่ถูกหนอนเจาะกิ่งท้าลายแล๎ว
          น้าไปเผาไฟ เพื่อก้าจัดหนอนและดักแด๎ที่
          อยูํในกิ่งนั้น 

 ใช๎สารเคมี : ถ๎าตรวจพบรูหรือรอยท้าลายบนกิ่งใหญํๆ 
          หรือล้าต๎น ให๎ใช๎สารฆําแมลง เชํน คลอร์
          ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 1-2 มิลลิลิตร 
          ตํอรู ฉีดเข๎าในรูแล๎วอุดด๎วยดินเหนียว 

การป้องกันก้าจัด 

การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

หนอนเจาะกิ่ง (2) 



การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

หนอนชอนใบ (1) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Conopomorpha litchiella Bradley 
 ใบที่ถูกท้าลายมีอาการคล๎ายโรคใบไหม๎ มีสีน้้าตาลแดง 
 หนอนเริ่มเจาะที่ฐานเส๎นกลางใบ แล๎วเคลื่อนไปทางปลายใบกํอนถึงปลายใบ หนอนจะ

ชอนไชเข๎าไปในสํวนเนื้อของใบ ถ๎ามีการระบาดรุนแรง ใบอํอนจะถูกหนอนท้าลายหมด 

39 

การท้าลายของหนอนชอนใบ หนอนชอนใบ ผีเสื้อหนอนชอนใบ 
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  วิธีกล     : 1. รวบรวมยอดอํอนหรือใบอํอนที่มีรอยท้าลายของหนอนชอนใบ 
             เผาท้าลาย 

                2. เก็บดักแด๎ของหนอนชอนใบ ซึ่งเจาะออกมาเข๎าดักแด๎ตามใบแกํ
             หรือใบเพสลาด ลักษณะรังดักแด๎คล๎ายรังดักแด๎ของหนอนเจาะ
    ขั้วผล แล๎วน้าไปท้าลาย 

 ใช๎สารเคม ี: ถ๎ามีการระบาดของหนอนชอนใบรุนแรงขณะล้าไยแตกใบอํอน  
          ควรพํนด๎วยสารฆําแมลง เชํน อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูพี  

                    อัตรา 2 กรัมตํอน้้า 20 ลิตร 

การป้องกันก้าจัด 

การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

หนอนชอนใบ (2) 



การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล าไย 

ไรก้ามะหยี่ล้าไย (1) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aceria longana Boczek and Knihinicki 
 ใบอํอนที่ถูกท้าลายจะบิดม๎วนงอ ลีบ เรียว ไมํเจริญเติบโต และแห๎งหลุดรํวงไป หรือท้าให๎เกิดอาการแตก

ยอดอํอนผิดปกติ มีลักษณะคล๎ายพุํมไมก๎วาด กิ่งไมํยืดยาว ถ๎าท้าลายระยะแทงชํอดอก จะท้าให๎ชํอดอก
แตกพุํมแจ๎ติดกันเป็นกระจุก หลุดรํวงไมํติดผล 

39 

การท้าลายของไรก้ามะหยี่ล้าไย 
อาการแตกพุํมแจ ๎

ไรก้ามะหยี่ล้าไย 
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 วิธีใช๎พันธุ์ต๎านทาน   : ไรชนิดนี้ระบาดมากในล้าไยพันธุ์เบี้ยวเขียว โดยเฉพาะต๎นที่มีอายุ 
       มาก สํวนพันธุ์อีดอและพันธุ์อื่นๆ พบน๎อยกวํา จึงควรปลูกล้าไย 
       พันธุ์ต๎านทานในแหลํงที่มีการระบาดของไรชนิดนี้ 

  วิธีกล      : ตัดแตํงกิ่งและยอดที่ถูกไรท้าลาย น้าไปเผาทิ้ง 
 ใช๎สารเคมี      : ถ๎ามีการระบาดมากและไมํสามารถตัดแตํงกิ่งได๎หมด ให๎พํนด๎วย 

       สารป้องกันก้าจัดไร โพรพาร์ไกต์ 30% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา   
            30 กรัมตํอน้้า 20 ลิตร หลังการเก็บเกี่ยวและตัดแตํงทรงพุํม  

       พํนซ้้าเมื่อล้าไยแทงยอดใหมํ ไมํควรพํนสารเมื่อมีแดดจดั เพราะ 
       อาจท้าให๎ใบอํอนไหม๎ได๎ 

การป้องกันก้าจัด 

การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในล้าไย 

ไรก้ามะหยี่ล้าไย (2) 
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การจัดการวัชพืชในสวนล้าไย 
แผนการจัดการวัชพืชในสวนล้าไย  

 ก้าจัดด๎วยวิธีกล เชํน ตัดให๎สั้น 

วัชพืช สารก้าจัดวัชพืช 
อัตราการใช๎ตํอ
น้้า 20 ลิตร 

วิธีการใช๎/ 
ข๎อควรระวัง 

 วัชพืชฤดูเดียว 
 - ประเภทใบแคบ เชํน หญ๎าตีนนก  
 หญ๎านกสีชมพู หญ๎าตีนกา หญ๎าขจรจบดอกเล็ก และหญ๎ารังนก 
 - ประเภทใบกว๎าง เชํน สาบแร๎งสาบกา  กระดุมขน ผักเบี้ยใหญํ   
ผักโขม ก๎นจ้้าขาว ผักแครดหัวแหวน และล้าพาสี 
- ประเภทกก เชํน กกทราย และกกหนวดแมว 

พาราควอต  
(27.6% เอสแอล) 

100-125 
มิลลิลิตร 

พํนกํอนวัชพืชออกดอก เฉพาะ
บริเวณที่มีวัชพืช ระวังละออง
สารสัมผัสต๎นและใบล้าไย และ
ไมํพํนในชํวงออกดอกจนถึง 
เก็บเก่ียวผลผลิต 

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 
(15% เอสแอล) 

175-200 
มิลลิลิตร 

วัชพืชข๎ามป ี
- ประเภทใบแคบ เชํน หญ๎าคา หญ๎าเห็บ หญ๎าชันกาด และหญ๎าขน 
- ประเภทใบกว๎าง เชํน สาบเสือ ผักปราบ และไมยราบเลื้อย 
- ประเภทกก เชํน แห๎วหมู และกกดอกตุ๎ม 

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 
(15% เอสแอล) 

200-225 
มิลลิลิตร 

ไกลโฟเสต 
(48% เอสแอล) 

125-150  
มิลลิลิตร 

 ก้าจัดด๎วยสารก้าจัดวัชพืช 



วัชพืชประเภทใบแคบ เชํน 

 

 

 

 

  

 

 

วัชพืชที่พบในสวนล้าไย 
การจัดการวัชพืชในสวนล้าไย 

หญ๎าคา 
(Imperata cylindrica L.) 

หญ๎านกสีชมพู 
(Echinochloa colona (L.) Link) 

หญ๎ารังนก 
(Chloris barbata Sw.) 



วัชพืชประเภทใบกว๎าง เชํน 
 

 

 

 

 

  

 

 

วัชพืชที่พบในสวนล้าไย 
การจัดการวัชพืชในสวนล้าไย 

ตีนตุ๏กแก 
(Tridax procumbens L.) 

ผักเสี้ยนผี 
(Cleome viscosa L.) 



กะเม็ง 
(Eclipta prostrata (L.) L.) 

 

สาบแร๎งสาบกา 
(Ageratum conyzoides  L.) 

 

การจัดการวัชพืชในสวนล้าไย 

วัชพืชที่พบในสวนล้าไย 

 วัชพืชประเภทใบกว๎าง เชํน 

วัชพืชที่พบในสวนล้าไย 

ผักโขม 
(Amaranthus viridis L.) 

 



วัชพืชประเภทกก เชํน 
 

 

 

 

 

  

 

 

วัชพืชที่พบในสวนล้าไย 
การจัดการวัชพืชในสวนล้าไย 

แห๎วหมู  
(Cyperus rotundus L.) 



การจัดการวัชพืชในสวนล้าไย 

1. ปลูกปอเทือง หรือถั่วพร๎าระหวํางแถวของล้าไย 
2. การใช๎สารก้าจัดวัชพืช 
     -  พํนระหวํางแถว ทันทีหลังการไถครั้งที่สอง เพื่อควบคุมวัชพืชทั้ง
 ประเภทใบแคบและใบกว๎างที่งอกจากเมล็ด ได๎แกํ 
  - อะลาคลอร ์ 
  - อะทราซีน + อะลาคลอร ์
  - อะลาคลอร ์+ อะซิโทคลอร ์

การจัดการวัชพืชในสวนล้าไย 



การจัดการวัชพืชในสวนล้าไย 

2. การใช๎สารก้าจัดวัชพืช (ตํอ) 
    -  พํนระหวํางแถว ทันทีหลังการไถเพื่อควบคุมวัชพืชทั้งประเภทใบแคบ    
 ประเภทใบกว๎าง วัชพืชข๎ามปี และประเภทกก ได๎แกํ 
    -  อะลาคลอร ์+ ไกลโฟเซต 
    -  พํนระหวํางแถว หลังตัดวัชพืช 7-10 วัน เพื่อควบคุมวัชพืชทั้งประเภท
 ใบแคบ ประเภทใบกว๎าง วัชพืชข๎ามปี และประเภทกก ได๎แกํ ไกลโฟเซต 

การจัดการวัชพืชในสวนล้าไย 

หมายเหต:ุ การใช๎สารก้าจัดวัชพืชทุกชนิด ต๎องอํานฉลากก้ากับและค้าแนะน้าให๎เข๎าใจ เลือกใช๎ให๎ถูกกับชนิดพืชปลูกและ                            
 วัชพืช และใช๎ตามอัตราแนะน้าเทํานั้น 



การเก็บเกี่ยว 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

และการแปรรูป 



(1) 

การเก็บเกี่ยว 
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ดัชนีการเก็บเกี่ยว 
 หลังออกดอกประมาณ 7 เดือน 

 
วิธีการเก็บเกี่ยว 
 ใช๎มือหักหรือกรรไกรตัดก๎านชํอผลไมํ

ยาวเกิน 30 เซนติเมตร 



(2) 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (1) 
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 คัดแยกผลช้้า ผลแตกหรือมีศัตรูพืช  
 ตัดก๎านชํอผลยาว 15 เซนติเมตร  
 ตัดแตํงก๎านที่ไมํติดผลและผลที่ไมํได๎ขนาดออก 
 บรรจุในตะกร๎าพลาสติกขนาด 11-11.5 กก. 
 ผํานขบวนการรมผลสดด๎วยก๏าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) 
    ตามข๎อก้าหนด 



(2) 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (2) 

- มาตรฐานผลไม๎ 
  ชั้นพิเศษ มีคุณภาพดีที่สุด ไมํมีต้าหนิ  
  ชั้นหนึ่ง มีคุณภาพดี สีเปลือกสม่้าเสมอ มีต้าหนิเล็กน๎อย 
  ชั้นสอง มีต้าหนิรวมตํอผลไมํเกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร 
 



(3) 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (4) 
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การคัดเกรดและการบรรจุตะกร๎าล้าไยชํอเพื่อการสํงออก 

การคัดแยกและเครื่องคัดเกรดล้าไยผลเดี่ยว 

การรมก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อรา และท้า
ให๎เปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลช๎า
ลง  สอบถามเรื่องได๎ที่กองพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎า
พืช โทร 02-940-7422, 6464 



(2) 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (5) 

 การรมล้าไยด๎วยก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 โรงรมต๎องขออนุญาตเป็นผู๎ผลิต ตาม พรบ. มาตรฐานสินค๎าเกษตร และ 
 ปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับ มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติส้าหรับ 

กระบวนการรมผลไม๎สดด๎วยก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีข๎อก้าหนดดังนี้ 
1.สถานประกอบการ 
2.การควบคุมการปฏิบัติงาน 
3.การฝึกอบรม 
4.เอกสารและบันทึกข๎อมูล 

   
 



(2) 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (6) 

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติส้าหรับกระบวนการรมผลไม๎สดด๎วยก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
1.สถานประกอบการ ต๎องได๎รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ห๎องรมมีโครงสร๎างมั่นคง แข็งแรง มีพื้นที่ผลิตและ 
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอพร๎อมใช๎งาน มีระบบบ้าบัดก๏าซเหลือใช๎หลังการรมไมํสํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม 

 
   

 



(2) 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (7) 

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติส้าหรับกระบวนการรมผลไม๎สดด๎วยก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ตํอ) 
2.การควบคุมการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบความใชไ๎ด๎ของกระบวนการรมและมีผู๎ควบคุมการรมที่ช้านาญ 



(2) 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (8) 

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติส้าหรับกระบวนการรมผลไม๎สดด๎วยก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ตํอ)  
2.การควบคุมการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบความใชไ๎ด๎ของกระบวนการรมและมีผู๎ควบคุมการรมที่ช้านาญ 

 
ห้องรมแบบมเีตาเผาก ามะถัน 



(2) 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (9) 

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติส้าหรับกระบวนการรมผลไม๎สดด๎วยก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ตํอ)  
2.การควบคุมการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบความใชไ๎ด๎ของกระบวนการรมและมีผู๎ควบคุมการรมที่ช้านาญ 

ห้องรมแบบระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับแนวตัง้ 

ที่มา : รศ.จักรพงษ์  พิมพ์พิมล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



(2) 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (10) 

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติส้าหรับกระบวนการรมผลไม๎สดด๎วยก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ตํอ) 
3.การฝึกอบรม ผู๎ควบคุมการรมต๎องได๎รับการฝึกอบรม 
4.เอกสารและบันทึกข๎อมูล บันทึกข๎อมูลกระบวนการผลิตเพื่อการตามสอบและเก็บรักษาเอกสารไว๎ 2 ปี 



(2) 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (12) 

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติส้าหรับกระบวนการรมผลไม๎สดด๎วยก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ตํอ) 
การตรวจสอบปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในล้าไยหลังการรม 
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• วุ๎นล้าไยพร๎อมดื่ม  

• ล้าไยอบแห๎งทั้งเปลือก 

• เนื้อล้าไยอบแห๎งสีทอง 

• น้้าล้าไยพร๎อมดื่ม 



วุ๎นล้าไยพร๎อมดื่ม 
สํวนประกอบ 

- น้้าล้าไย  500 กรัม 

- น้้าตาลทราย  100 กรัม 

- ผงวุ๎น  3.0 กรัม 

- กรดซิตริก  2.6 กรัม 

- น้้า   500 กรัม 



ขั้นตอนการผลิต 
 

• แกะเนื้อล้าไยสด และสกัดแยกน้้าโดยเครื่องแยกกาก 

• กรองน้้าล้าไยผํานผ๎าขาวบางอยํางหนา 

• ชั่งน้้าล้าไยตามสูตร  

• ชั่งสํวนผสมอื่นตามสูตร และผสมสํวนผสมที่เป็นของแห๎งให๎เข๎ากัน 

• น้าน้้าสะอาดตั้งไฟให๎อํุน  

• เติมสํวนผสมแห๎งที่เตรียมไว๎ และคนให๎ละลาย  

• เติมน้้าล้าไยที่เตรียมไว๎ลงไปผสม 

• ตั้งไฟให๎สํวนผสมมีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที  

• บรรจุใสํภาชนะสะอาดขณะร๎อน ปิดฝา 

• ท้าให๎เย็นโดยการหลํอเย็นในน้้าสะอาด และคอยเปลี่ยนน้้าเมื่ออุํน  

• เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ได๎นานประมาณ 2 สัปดาห ์



ล้าไยอบแห๎งทั้งเปลือก 

• เกลี่ยผลล้าไยในตะแกรงให๎มีช้ันความหนาให๎เทํากันทุก
ตะแกรงประมาณ 20 เซนติเมตร 

• แบํงการเรียงล้าไยในตู๎อบตามเกรดคุณภาพ โดยเกรด AA 
และเกรด A อยูํด๎านบน      สํวนเกรด B อยูํด๎านลําง  

• ท้าการอบล้าไยที่ 70-80 องศาเซลเซียสโดยใช๎เวลาประมาณ 
48 ชั่วโมง หลังจากอบแห๎งล้าไยจะมีความชื้น 17% 

 



ล้าไยอบแห๎งสีทอง 

• คัดขนาดผลล้าไย ล๎างท้าความสะอาด 

• คว๎านเนื้อล้าไย 

• จุํมเนื้อล้าไยในสารละลายโซเดียมเมตตาไบซัลไฟท์  
เข๎มข๎น 0.1%  

• เรียงคว่้าเนื้อล้าไยบนถาดและจัดเรียงบนรถเข็น 

• น้าเข๎าอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 7-12 ชั่วโมง 
จากนั้นลดอุณหภูมิในการอบเป็น  50 องศาเซลเซียส 
จนกระทั่งแห๎ง 



เครื่องอบแห๎งล้าไยเนื้อสีทอง 



ประสิทธิภาพเครื่องอบ 

 สามารถอบเนื้อล้าไยความชื้น 86% มาตรฐานเปียก 
จนเหลือความชื้นสุดท๎ายไมํเกิน 18% ตามมาตรฐาน 
มกอช. 8-2549 โดยใช๎เวลาอบเฉลี่ย 9.5 ชั่วโมง 

 อัตราผลสดตํอผลแห๎งโดยเฉล่ียเทํากับ 9.98:1 
 ต๎นทุนในการอบแห๎งโดยเฉลี่ยเทํากับ 221 บาทตํอ

กิโลกรัมเนื้อล้าไยแห๎ง 



สํวนประกอบ 

• เนื้อล้าไยอบแห๎ง/เนื้อล้าไยอบแห๎งแบบแทํง         1  กิโลกรัม 

• น้้าตาลทราย    6.58 กิโลกรัม 

• น้้า        40 กิโลกรัม 

• กรดซิตริก       7.2 กรัม 

เน้ือล ำไยอบแหง้แบบแท่ง 

ท่ีมำ: http://kimyong.lnwshop.com 

น้้าล้าไยพร๎อมดื่ม 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc4MvT9rHSAhWCXLwKHbfKAkIQjRwIBw&url=http://kimyong.lnwshop.com/product/53/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87-1-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1&bvm=bv.148073327,d.dGc&psig=AFQjCNHIpQQXoOYqG76AgpiHi-kLTWcm7w&ust=1488341365256162


ขั้นตอนการผลิต 
• ล๎างเนื้อล้าไยแห๎งด๎วยน้้าสะอาด 

• ต๎มสกัดในน้้า 20 กิโลกรัม นาน 10 นาที และกรองด๎วยผ๎าขาวบาง 

• น้ากากล้าไยต๎มสกัดอีกครั้งด๎วยน้้าที่เหลือ 10 นาที และกรองด๎วยผ๎าขาวบาง 

• ผสมน้้าล้าไยทั้งสองสํวน และปรับน้้าหนักเป็น 40 กิโลกรัมด๎วยน้้าต๎มเดือด 

• น้าไปตั้งไฟ เติมน้้าตาล กรดซิตริก และคนให๎ละลาย  

• ให๎ความร๎อนจนถึง 85 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที เพื่อฆําเชื้อ 

• บรรจุขวดสะอาดขณะร๎อน และปิดฝา 

• ท้าให๎เย็นโดยการหลํอเย็นในน้้าสะอาด และคอยเปลี่ยนน้้าเมื่ออุํน 

• เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ได๎นานประมาณ 2 สัปดาห์ 
 

 

 



สอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ท่ีหนํวยงานของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 
พันธุ์ และการดูแล     
     สถาบันวิจัยพืชสวน       โทรศัพท์ 02-940-5484-5 
ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1      โทรศัพท์ 053-144121-5 
โรค แมลงศัตรู และ วัชพืช 
     ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช      โทรศัพท์ 02-579-8540 
 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
     กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร   โทรศัพท์ 02-940-6362-3  ตํอ 1110 

     วิเคราะห์ธาตุอาหาร ดิน และ ใบ 
             กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร          โทรศัพท์ 0-2940-5442 
    มาตรฐานสินค๎า และ การรม 
          กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช                                        โทรศัพท์ 0-2940-6362-3 ตํอ 1217 
    เครื่องอบแห๎งล้าไยเนื้อสีทอง 
             สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม           โทรศัพท์ 0-2940-5790 


