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ลําไย ชื่อสามัญ Longan (ลองแกน) (มักเขียนผิดเป็น “ลําใย“)
ลําไย ชื่อวิทยาศาสร์ Dimocarpus longan Lour. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Euphoria longan
(Lour.) Steud.) จัดอยู่ในวงศ์เงาะ (SAPINDACEAE)
ผลไม้เพื่อสุขภาพชนิดนี้เป็นที่นิยมรับประทานอย่างมากในบ้านเรา โดยจังหวัดที่ปลูกมากที่สุด
คือจังหวัดลําพูน สําหรับประเทศที่ปลูกมากที่สุดเห็นจะเป็นประเทศจีนที่มีการปลูกลําไยมาถึง 26
สายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกในบ้านเราจะแบ่งออกเป็น 5 พวก ชนิดแรกคือ ลําไยกะโหลก ซึ่งเป็นพันฎที
ธ์ ่มี
ผลใหญ่ เนื้อหวานอร่อยซึ่งก็จะแบ่งแยกย่อยไปอีกหลายสายพันธุ์ เช่น สีชมพู อีดอ อีแดง อีดํา เป็น
ต้น ส่วนจําพวกที่ 2-5 ก็คอื ลําไยกระดูก ลําไยสายน้ําผึ้ง ลําไยเถา ลําไยขาว และลําไยธรรมดา ลําไย
ประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ธาตุ
แคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโซเดียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุทองแดง ธาตุเหล็ก วิตามินซี วิตามินบี
12 เป็นต้น ส่วนในด้านสรรพคุณ ลําไยใช้เป็นยารักษาโรคได้แก่ เป็นยาแก้ท้องร่วง รักษาโรคมาลาเรีย
บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.ndoae.doae.go.th/article2010/longan/longan_intro.html
http://www.doa.go.th/hrc/cmroyal/index.php?option=com_content&view=article&id=
218&Itemid=109
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สรรพคุณของลําไย
1. ลําไย ใช้รับประทานสดเป็นผลไม้ในยามว่าง อร่อยมาก ๆ
2. น้ําลําไยช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย
3. ใช้ทําเป็นอาหารก็ได้ เช่น ข้าวเหนียวเปียกลําไย ลําไยลอยแก้ว วุ้นลําไย เป็นต้น
4. ลําไยเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงมาก เนื่องจากมีน้ําตาลหรือคาร์โบไฮเดรตในปริมาณมาก
5. ลําไยมีวิตามินซีที่มสี ่วนช่วยในการบํารุงผิวและเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ
6. ลําไยมีวิตามินบี 12 ที่มสี ่วนช่วยในการบํารุงประสาทและสมอง
7. ลําไยมีธาตุแคลเซียมสูง มีส่วนช่วยในเรื่องของทําให้กระดูกและฟันแข็งแรง
8. ลําไยมีธาตุฟอสฟอรัสที่มสี ่วนช่วยบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบได้
9. ลําไยมีธาตุโซเดียม ช่วยให้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อทํางานได้อย่างเป็นปกติ
10. ลําไยมีธาตุโพแทสเซียมที่ช่วยให้มีสติปญ
ั ญา จิตใจร่าเริงแจ่มใส โดยการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงที่สมอง
11. ลําไยมีธาตุเหล็กซึ่งช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียของร่างกาย
12. ลําไยมีแร่ธาตุทองแดงที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายมีพลังงาน โดยการช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
13. ช่วยให้หลับสบายและช่วยในการเจริญอาหาร
14. ช่วยรักษาอาการหวัด ด้วยการนําใบมาชงกับน้ําร้อนดื่ม
15. ช่วยรักษาโรคมาลาเรีย ด้วยนําใบสดประมาณ 20 กรัม น้าํ 2 แก้วผสมเหล้าอีก 1 แก้ว นํามาต้มรวมกัน
ให้เดือดจนเหลือน้ํา 1 แก้วแล้วนํามากิน
16. ช่วยรักษาแผลเน่าเปื่อย บรรเทาอาการคัน ด้วยนําเมล็ดไปเผาให้เป็นเถ้าแล้วนํามาทา
17. ช่วยรักษาอาการท้องร่วง ด้วยการนําเปลือกของต้นที่มีสนี ้ําตาลอ่อนใช้ต้มเป็นยา
18. ช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวาร ด้วยการนําใบลําไยมาชงกับน้ําร้อนดื่ม
19. ใช้เป็นยาแก้โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหนอง ด้วยการนําใบสดประมาณ 20 กรัมไปต้มกับน้ําดื่ม
20. แก้ปัญหาอาการตกขาว ด้วยการนํารากมาต้มน้ําหรือเคี้ยวให้ค้นผสมกิน
21. ช่วยขับพยาธิเส้นด้าย ด้วยการนํารากมาต้มน้ําหรือเคี้ยวให้ค้นผสมกิน
22. ช่วยรักษาปัสสาวะขัด ด้วยการนําเมล็ดมาทุบให้แตกแล้วต้มน้ํากิน แต่ต้องลอกเปลือกสีดําออกก่อน
23. ดอกลําไยใช้เป็นยาขับปัสสาวะ สลายก้อนนิว่ ในไตได้
24. แก้อาการวิงเวียนศีรษะอ่อนเพลีย เพิ่มความสดชื่น ด้วยนําเปลือกผลที่แห้งแล้วมาต้มน้ํากิน
25. ช่วยรักษาแผลหกล้ม โดนมีดบาด ด้วยการใช้เมล็ดบดเป็นผงแล้วนํามาพอกห้ามเลือด จะช่วยแก้ปวดได้
ด้วย แต่ต้องเอาเปลือกสีดําออกก่อน
26. ช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวก ด้วยการนําเปลือกผลทีแ่ ห้งแล้วมาเผาเป็นเถ้าหรือบดให้เป็นผงแล้ว
นํามาโรยที่บาดแผล
27. ช่วยรักษาแผลมีหนอง สมานแผล ห้ามเลือด แก้ปวด ด้วยการนําเมล็ดมาต้มหรือบดเป็นผงนํามา
รับประทาน
28. ช่วยรักษากลากเกลื้อน ด้วยการใช้เมล็ดชุบน้ําส้มสายชูที่หมักด้วยข้าวแล้วนํามาถู แต่ทงั้ นี้ต้องลอก
เปลือกสีดําออกก่อน
29. ช่วยรักษาแผลเรื้อรังและมีหนอง ด้วยการนําเมล็ดไปเผาเป็นเถ้า แล้วนํามาผสมกับน้ํามะพร้าวทา
บริเวณที่เป็น
30. เป็นยาบํารุงม้าม เลือดลม หัวใจ บํารุงร่างกาย นอนไม่หลับ อาการอ่อนเพลีย ด้วยนําเนื้อหุ้มเมล็ดมา
ต้มน้ํากินหรือนํามาแช่กับเหล้า
31. ลําไยอบแห้งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็ง
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32. ช่วยลดอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดขาว
33. ลําไยมีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ได้
34. มีสารช่วยลดการเสื่อมสลายจากข้อเข่า
35. มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจนํามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง เพราะไม่มีผลข้างเคียง จะทําให้ลด
ขนาดการใช้ยาหรือเคมีบําบัดลงได้มาก
36. ลําไยแห้งมีส่วนช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวได้ดีกว่าการใช้สารเคมี
37. ลําไยสามารถนํามาแปรรูปได้หลากหลาย เช่น การบรรจุกระป๋อง ลําไยอบแห้ง น้ําลําไย เป็นต้น
38. เนื้อไม้สีแดงของต้นลําไยมักนิยมนํามาใช้เป็นเครื่องประดับ

สวนลําไย
การปลูกลําไยในประเทศไทย
พื้นที่ปลูกลําไยส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะ
สําหรับการปลูกลํ าไยเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจังหวั ดเชี ยงใหม่ และจังหวัดลํ าพูน
สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างดียิ่ง และด้านเทคโนโลยีการปลูกและผลิตเข้าเสริมและ
พัฒนาไปสู่การผลิตอย่างจริงจัง จึงได้มีการขยายผลการส่งเสริมการปลูกและผลิตไปสู่พื้นที่ในจังหวัด
อื่นๆ ด้วย รวม 36 จังหวัดของประเทศไทย พื้นที่รวม 423,618 ไร่และมีแนวโน้มเพิ่มพื้นที่มากยิ่งขึ้น
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สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ดิน ลําไยสามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด แม้กระทั่งดินลูกรังแต่ดินที่ลําไยชอบมาก คือดิน
ร่วนปนทราย และดินตะกอน ซึ่งเกิดจากตะกอนกรวด หิน ดิน ทราย อินทรีย์วัตถุที่น้ําพัดพามาเกิด
การทับถมของอินทรีย์วัตถุ ซึ่งจะสังเกตได้จากต้นลําไยที่ปลูกตามที่ราบลุ่มแม่น้ําปิง ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่ ลําพูน เจริญงอกงามและให้ผลผลิตดี ดินที่ปลูกลําไยควรมีหน้าดินลึก การระบายน้ําดี
สําหรับค่าของความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6
อุณหภูมิ โดยทั่วไปลําไยต้องการอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมทิ ี่สามารถเจริญเติบโตได้อยู่ระหว่าง 4 30 องศาเซลเซียส และต้องการอุณหภูมิต่ํา (10 - 20 องสาเซลเซียส) ในฤดูหนาว ช่วงหนึ่งคือ
ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเพื่อการออกดอก ซึ่งจะสังเกตว่าถ้าปีไหนอากาศหนาวเย็น
นานๆ โดยไม่มีอากาศอบอุ่นเข้ามาแทรกลําไยจะมีการออกดอกติดผลดี
น้ําและความชื้น น้ําเป็นสิ่งจําเป็นในการเจริญเติบโตของต้นลําไยในแหล่งปลูกลําไย ควรมีปริมาณ
น้ําฝนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยประมาณ 1,250 มิลลิเมตรต่อปี และควรมีการกระจายตัวของฝนดีประมาณ
100 - 150 วันต่อปี แต่อย่างไรก็ตามในบางช่วงลําไยต้องการน้ําน้อย คือในช่วงก่อนออกดอกแต่
ในช่วงออกดอกติดผลลําไยต้องการน้ํามาก
แสง แหล่งปลูกลําไยต้องโล่งแจ้ง มีแสงแดดส่องตลอดเวลา
พันธุ์ลําไย
จากเอกสาร “เล่าขานตํานานลําไย” ประยงค์ จึงอยู่สุข (2541 : 1 - 2) เล่าว่า จังหวัดลําพูน
และจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งที่ปลูกลําไยพันธุ์ดีมากที่สุดในประเทศไทย กําเนิดลําไยพันธุ์ดีหรือที่
ชาวบ้านเรียกว่า “ลําไยพันธุ์กะโหลก” ลําไยเท่าที่พบในประเทศไทยแบ่ง 4 กลุ่ม คือ ลําไยป่า ลําไย
พื้ น เมื อ ง (ลํ า ไยกระดู ก ) ลํ า ไยพั น ธุ์ ดี (ลํ า ไยกะโหลก) และลํ า ไยเครื อ (ลํ า ไยชลบุ รี )
ลําไยพันธุ์พื้นเมืองเป็นลําไยที่มีผลเล็ก ออกผลดกเป็นพวงมีหลากหลายชนิดแต่เรียกรวมๆ กัน
ว่าลําไยเมือง (ลําไยพันธุ์พื้นเมือง, ลําไยกระดูก) พบเห็นอยู่ทั่วไปในภาคเหนือและเหลือน้อยเต็มที
เพราะไม่นิยมปลูกและไม่มีราคา ลําไยที่นิยมปลูกมากที่สุดในขณะนี้คือ ลําไยพันธุ์กะโหลก กลุ่มลําไย
อีดอ หรือถ้าจะเรียกแบบเมืองเหนือก็ต้องเรียกว่า พันธุ์อีดอ ซึ่งไม่ใช่คําหยาบคายอะไร พืชพันธุ์ใดที่
เป็นพันธุ์เบาออกก่อนเขา ภาษาเหนือจะเรียกว่า พันธุ์ดอ ทั้งนั้น
พันธุ์ลําไยที่พบในปัจจุบันอาจแบ่งได้ 2 ชนิด ตามลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะผล เนื้อ
เมล็ด และรสชาติ คือ
1. ลําไยเครือหรือลําไยเถา มีลําต้นเลื้อยคล้ายเถาวัลย์ มีผลเล็ก เมล็ดโต เนื้อผลมีกลิ่นคล้าย
กํามะถัน ปลูกไว้เป็นไม้ประดับมากกว่ารับประทาน
2. ลําไยต้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) ลําไยพันธุ์พื้นเมือง 2) ลําไยกะโหลก มีอยู่หลาย
พันธุ์ ดังนี้
1) พันธุ์ดอ หรืออีดอ เป็นลําไยพันธุ์เบา คือออกดอกและเก็บผลก่อนพันธุ์อื่น ชาวสวนนิยมปลูกมาก
ที่สุด ราคาดี เป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตดี โดยเฉพาะในดินอุดมสมบูรณ์ และมีน้ําพอเพียง ทนแล้งและทน
น้ําได้ดีปานกลาง พันธุ์ดอแบ่งตามสีของยอดอ่อนได้ 2 ชนิดคือ
* อีดอยอดแดง เจริญเติบโตเร็วมากเมือ่ เปรียบเทียบกับอีดอยอดเขียว ลําต้นแข็งแรงไม่ฉีกหักได้ง่าย
เปลือกลําต้นสีน้ําตาลปนแดง ใบแบนสีแดงปัจจุบันดอยอดแดงไม่ค่อยนิยมปลูก เนื่องจากออกดอกติด
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ผลไม่ดี และเมื่อผลเริ่มสุกถ้าเก็บไม่ทันผลจะร่วงเสียหายมาก
* อีดอยอดเขียว มีลักษณะต้นคล้ายอีดอยอดแดง แต่ใบอ่อนเป็นสีเขียว ออกดอกติดผลง่าย แต่อาจ
ไม่สม่ําเสมอ นอกจากนี้ลําไยพันธุ์อีดอยังแบ่งตามลักษณะของก้านช่อผลได้ 2 ชนิด คือ อีดอก้านอ่อน
เปลือกของผลจะบาง และอีดอก้านแข็ง เปลือกผลจะหนาผลขนาดค่อนข้างใหญ่ ทรงผลกลมแป้น
เบี้ยวยกบ่าข้างเดียว ผิวสีน้ําตาล มีกระหรือตาห่าง สีน้ําตาลเข้ม เนื้อค่อนข้างเหนียว สีขาวขุ่น เมล็ด
ขนาดใหญ่ปานกลาง รูปร่างแบนเล็กน้อย

ผลลําไยพันธุ์อีดอ
2) พันธุ์ชมพูหรือสีชมพู เป็นลําไยพันธุ์กลาง มีรสชาติดี นิยมรับประทาน ทรงพุ่มต้นสูงโปร่ง กิ่ง
เปราะหักง่าย การเจริญเติบโตดี ไม่ทนแล้ง เกิดดอกติดผลง่ายปานกลาง การติดผลไม่สม่ําเสมอ ช่อ
ผลยาว ผลขนาดใหญ่ปานกลาง ทรงผลค่อนข้างกลม เบี้ยวเล็กน้อย ผิวสีน้ําตาลอมแดง ผิวเรียบ มี
กระสีคล้ําตลอดผล เปลือกหนา แข็งและเปราะ เนื้อหนาปานกลาง นิ่มและกรอบ สีชมพูเรื่อๆ ยิ่งผล
แก่จัดสีของเนื้อยิ่งเข้ม เนื้อล่อน รสหวาน กลิ่นหอม เมล็ดค่อนข้างเล็ก

ลําไยพันธุช์ มพูหรือสีชมพู
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3) พันธุ์แห้ว หรืออีแห้ว เป็นลําไยพันธุ์หนัก ลําต้นไม่ค่อยแข็งแรง เปลือกลําต้นสีน้ําตาลปนแดงเขียว
เป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตดีมาก ทนแล้งได้ดี พันธุ์แห้วแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือแห้วยอดแดงและแห้วยอด
เขียว ลักษณะแตกต่างกันที่สีของใบอ่อนหรือยอด แห้วยอดแดงมีใบอ่อนเป็นสีแดง แห้วยอดเขียวมีใบ
อ่อนหรือยอดเป็นสีเขียว เกิดดอกและติดผลค่อนข้างยากอาจให้ผลเว้นปี ช่อดอกสั้น ขนาดผลในช่อ
มักไม่สม่ําเสมอกัน ผลขนาดใหญ่หรือปานกลาง ทรงผลกลมและเบี้ยว ฐานผลบุ๋ม ผิวสีน้ําตาล มีกระสี
คล้ําตลอดผล เปลือกหนา เนื้อหนาแน่น แห้งและกรอบ สีขาวขุ่น รสหวานแหลม กลิ่นหอม มีน้ําปาน
กลาง เมล็ดขนาดค่อนข้างเล็ก แห้วยอดแดงจะออกดอกง่ายกว่าแห้วยอดเขียว และมีเนื้อสีค่อนข้าง
ขุ่นน้อยกว่า และมีปริมาณน้ํามากกว่าแห้วยอดเขียว

ลําไยพันธุแ์ ห้ว หรืออีแห้ว
4) พันธุ์เบี้ยวเขียวหรืออีเบี้ยวเขียว เป็นลําไยพันธุ์หนักเจริญเติบโตดี ทนแล้งได้ดีแต่มักอ่อนแอต่อ
โรคพุ่มไม้กวาด เกิดดอกยาก มักเว้นปี ช่อผลหลวม สีของผลเมื่อมีขนาดเล็กสีเขียวพันธุเ์ บี้ยวเขียว
แบ่งได้เป็น 2 ชนิด เบี้ยวเขียวก้านแข็ง (เบี้ยวเขียวป่าเส้า) และเบี้ยวเขียวก้านอ่อน (เบี้ยวเขียวป่า
แดด) เบี้ยวเขียวก้านแข็งให้ผลไม่ดกแต่ขนาดผลใหญ่มาก แต่ติดผลน้อยไม่ค่อยนิยมปลูก ส่วนเบี้ยว
เขียวก้านอ่อนให้ผลดกเป็นพวงใหญ่ ผลมีขนาดใหญ่ ทรงผลกลมแบนและเบี้ยวมากเห็นได้ชัด ผิวสี
เขียวอมน้ําตาล ผิวเรียบ เปลือกหนาและเหนียว เนือ้ หนาแห้งกรอบล่อนง่าย สีขาว มีน้ําน้อย รส
หวานแหลม กลิ่นหอม เมล็ดค่อนข้างเล็ก

พันธุ์เบี้ยวเขียวหรืออีเบีย้ วเขียว
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5) พันธุ์ใบดําหรืออีดําหรือกะโหลกใบดํา เป็นลําไยพันธุ์กลาง ออกดอกติดผลสม่ําเสมอเจริญเติบโตดี
มาก ทนแล้งและน้ําได้ดี ข้อเสียคือ ผลโตเต็มที่จะเล็กกว่าพันธุ์อนื่ ๆ มีผลขนาดใหญ่ปานกลาง
ค่อนข้างกลม แบนและเบี้ยวเล็กน้อย ผิวสีน้ําตาล ผิวขรุขระ เปลือกหนาและเหนียว ทนทานต่อการ
ขนส่ง เนื้อหนาปานกลาง สีขาวครีม รสหวาน เมล็ดขนาดเล็ก รูปร่างค่อนข้างยาวและแบน
6) พันธุ์แดงหรืออีแดงกลม เป็นลําไยพันธุ์กลาง ผลกลม เนื้อมีกลิ่นคาวคล้ายกํามะถัน ทําให้คุณภาพ
ไม่ค่อยดี การเจริญเติบโตดีปานกลาง ไม่ทนแล้ง และไม่มีน้ําขังจึงล้มง่าย มักยืนตายเมื่อเกิดสภาพน้ํา
ขัง หรือปีที่ติดผลดก พันธุ์แดงแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ แดงเปลือกหนา และแดงเปลือกบาง พันธุ์แดง
เกิดดอกและติดผลง่าย ติดผลค่อนข้างคงที่ ผลขนาดใหญ่ปานกลาง ขนาดผลค่อนข้างสม่ําเสมอ ทรง
ผลกลม ผิวสีน้ําตาลอมแดง ผิวเรียบ เปลือกบาง เนื้อหนาปานกลาง สีขาวครีมเนื้อเหนียว มีน้ํามากจึง
มักแฉะ เมล็ดรูปร่างป้อม จุกใหญ่มาก แดงเปลือกหนามีขนาดผลใหญ่กว่า เปลือกหนากว่า เนื้อหนา
กว่า ส่วนลักษณะอื่นๆ คล้ายคลึงกัน
7) พันธุ์อีเหลืองหรือเหลือง มีทรงพุ่มค่อนข้างกลม ออกผลดก กิ่งเปราะจึงหักง่ายเมื่อมีผลดกมากๆ
ผลค่อนข้างกลม เนื้อสีขาวนวล เมล็ดกลม
8) พันธุ์พวงทอง เป็นพันธุ์ที่ช่อดอกขนาดใหญ่กว้าง ผลทรงค่อนข้างกลมและเบี้ยวเล็กน้อย ผิวสี
น้ําตาลมีกระสีน้ําตาล เนื้อหนา กรอบ สีขาวครีม รสหวาน เมล็ดขนาดปานกลางและแบน
9) พันธุ์เพชรสาครทวาย จัดว่าเป็นลําไยพันธุ์ทวายคือ สามารถออกดอกมากกว่าหนึ่งครัง้ ต่อปี มีใบ
ขนาดเล็ก เรียวแหลม ออกดอกและให้ผลผลิตปีละ 2 รุ่น คือ รุ่นแรกออกดอกราวเดือนธันวาคม มกราคม และเก็บผลได้ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน รุน่ ที่สองออกดอกราวเดือนกรกฎาคม
ถึงสิงหาคม เก็บเกี่ยวผลได้ในเดือนธันวาคม – มกราคม ผลกลม เปลือกบาง เนื้อมีสีขาวฉ่ําน้ํา
10) พันธุ์ปู่มาตีนโค้ง มีผลสวยมาก ขนาดใหญ่ สีเขียวให้ผลดก แต่คุณภาพและรสชาติไม่ดี กลิ่นคาว
ปัจจุบันพันธุ์นี้ลดลงเป็นอย่างมาก คงมีแต่สวนเก่าๆ ซึ่งมีเพียงบางต้นเท่านั้น
11) พันธุ์ตลับนาค ผลขนาดใหญ่ ค่อนข้างกลม ผิวเปลือกเรียบ เนื้อหนา สีขาวใส เมล็ดเล็ก รสไม่
ค่อยหวานจัด
การปลูกลําไย
การเลือกพื้นที่ปลูกลําไย
1.การเลือกพื้นที่ ลําไยเป็นพืชที่เจริญเติบโตในดินแทบทุกชนิด แม้กระทั้งดินลูกรัง แต่ดิน
ปลูกที่ให้ลําไยมีการเจริญเติบโตได้ดี คือดินร่วนปนทรายและดินตะกอน ซึ่งเกิดจากตะกอนดินกรวด
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หิน ดิน ทราย อินทรีวัตถุที่น้ําพัดมาเกิดการทับถมของอินทรียวัตถุ สังเกตได้จากต้นลําไยที่ปลูกตามที่
ราบลุ่มริมแม่น้ําปิง น้ําใต้ดินสูงในเขตจังหวัดลําพูน และเชียงใหม่ มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี
ดินปลูกลําไยควรมีค่าความเป็นกรดด่างของดิน(pH)อยู่ในช่วง 5.0-7.0 มีหน้าดินลึกระบายน้ําดี ดังนั้น
ก่อนทําการปลูกลําไยควรศึกษาคุณสมบัติของดิน เช่น โครงสร้างของดิน เนื้อดิน และความอุดม
สมบูรณ์ของดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการธาตุอาหารลําไยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แหล่งน้ํา น้ําเป็นสิ่งจําเป็นต่อกาเจริญเติบโตของลําไย การผลิตลําไยเพื่อให้ได้คุณภาพต้อง
มีน้ําในปริมาณที่เพียงพอตลอดฤดูกาล นอกจากนี้ควรทําการศึกษาคุณสมบัติของน้ําและวิธีการ
จัดการน้ําที่มปี ระสิทธิภาพเหมาะสําหรับการผลิตลําไย
3. สภาพภูมอิ ากาศ ปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีบทบาทสําคัญต่อการเจริญเติบโตของลําไย
ได้แก่
3.1 อุณหภูมิ โดยทั่วไปลําไยต้องการอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิที่สามารถเจริญเติบโตได้อยู่
ระหว่าง 4-30 องศาเซลเซียส และต้องการอุณหภูมิต่ํา 10-22 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาว เดือน
พฤศจิกายน ถึงมกราคม เพื่อสร้างตาดอก ซึ่งในปีที่มีอากาศเย็นระยะเวลานานโดยไม่มีอากาศอุ่น
แทรก ลําไยจะออกดอกติดผลดี แต่ถ้ามีอุณหภูมิไม่ต่ําพอ ต้นลําไยจะออกดอกน้อยหรือไม่ออกดอก
3.2 แสง การเจริญเติบโตของลําไยจําเป็นต้องได้รับแสงอย่างเพียงพอ ดังนั้นการปลุกลําไยจึง
ควรปลูกในทีโ่ ล่ง ในสภาพพื้นที่ที่มีปริมาณแสงน้อยซึ่งอาจเกิดจากการบังแสงของเมฆ หรือเกิดฝนตก
ติดต่อกันหลายวัน มักทําให้ต้นลําไยชะงักการเจริญเติบโต ส่วนในสภาพทีม่ ีความเข้มแสงสูงมักเกิด
ปัญหาทําให้ผิวของผลลําไยเป็นสีน้ําตาลเข้มจําหน่ายได้ราคาตกต่ํา
3.3 ปริมาณน้ําฝนและความชื้นสัมพัทธ์ แหล่งปลูกลําไยควรมีปริมาณน้ําฝนอยู่ในช่วง
ประมาณ1000 – 200 มิลลิเมตรต่อปี และควรมีการกระจายของฝนประมาณ100-150 วันต่อปีใน
แหล่งปลุกที่มีปริมาณฝนตกน้อย ควรจัดหาแหล่งน้ําและระบบชลประทานให้เพียงพอและเหมาะสม
3.4 ระดับความสูงของพื้นที่ ลําไยสามารถปลูกได้ดีในที่ราบลุ่มจนถึงพื้นที่สูงกว่า
ระดับน้ําทะเล1000 เมตร
4. การตลาด ก่อนการเริ่มต้นสร้างสวนลําไยผู้ดําเนินการต้องมั่นใจว่าในพื้นทีน่ ั้นมีตลาด
รองรับผลผลิตทั้งในแปรรูปและผลสด พื้นที่ปลูกลําไยไม่ควรอยูห่ ่างจากจุดรับซื้อมากเกินไป เพราะจะ
ทําให้ต้นทุนในการขนส่งสูงทําให้ไม่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
5. การคมนาคมขนส่ง การเลือกสร้างสวนลําไยในพื้นที่ที่มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
และการจําหน่ายผลผลิต นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางยังช่วยให้การขนส่ง
ผลผลิตไปจําหน่ายยังแหล่งรับซื้อทําได้รวดเร็วมีการสูญเสียของผลผลิน้อยลง
6. แรงงาน การปฏิบัติงานภายในสวนลําไยจําเป็นต้องมีแรงงานทั้งแรรงงานประจําและ
แรงงานชั่วคราวต้องทํางานเร่งด่วนในบางช่วง เช่น ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต การตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น แหล่ง
ปลุกลําไยที่มีแรงงานที่เพียงพอ และมีความชํานาญจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก นอกจากนี้ควร
มีการฝึกฝนแรงงานให้มีความรู้และทักษะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าของสวน
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การเลือกต้นพันธุ์ลําไย
จากคํากล่าวที่ว่า “การเลือกไม้ผลพันธ์ดีมีชัยไปเกือบครึ่ง” การสร้างสวนลําไยเพื่อให้ต้นลําไย
มี่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ควรเลือกซื้อต้นลําไยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ มีการผลิตจากต้นพันธุ์ที่มีพ่อแม่
สมบูรณ์ แข็งแรงสามารถตั้งตัวได้เร็วที่สําคัญควรควรได้จากต้นพันธุ์ที่มีประวัติการออกดอกติดผล
สม่ําเสมอ ผลมีขนาดใหญ่ การคัดเลือกลําไยควรคํานึงถึงระบบรากที่แข็งแรง เช่น การปลูกต้นลําไย
กิ่งเสียบหรือการเสริมรากกับต้นกิ่งตอนหลังปลูก (พาวินและคณะ, 2547)
การเตรียมพืน้ ที่ปลูก
1) การเตรียมพื้นที่ปลูกลําไยในที่ลุ่ม
พื้นที่ลุ่มส่วนมากเปลี่ยนจากพื้นที่นาเป็นสวนลําไย ลักษณะพื้นที่นั้นมักมีน้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝน
สภาพดินเป็นดินเหนียว มีระดับน้ําใต้ดินสูง จึงต้องขุดร่องแล้วดินที่ขุดขึ้นมาถมให้เป็นแปลงสูงพอให้พ้น
น้ําท่วมขัง แปลงปลูกควรมีความกว้างประมาณ 6 - 8 เมตร ร่องน้ําระหว่างแปลงกว้างประมาณ 1 - 2
เมตร ลึก 0.5 - 1.5 เมตร ถ้าต้องการดินขึ้นถมแปลงมากๆ ก็ขุดให้ลึก หลังจากขุดเสร็จควรปล่อยให้ดิน
ยุบตัวสักระยะหนึ่งจึงทําการวางระยะปลูก
2) การเตรียมพื้นที่ปลูกลําไยในที่ดอน
พื้นที่ดอนจะเป็นพื้นที่น้ําท่วมไม่ถึง เช่น พื้นที่ป่าเปิดใหม่หรือพื้นที่ที่ใช้ปลูกพืชไร่ การเตรียม
พื้นที่ดอนเพื่อทําสวนลําไยต้องพิจารณาถึงปัจจัยเรื่องการให้นา้ํ แก่ต้นลําไย ควรวางแผนและจัดเตรียม
หาแหล่งน้ําไว้ให้พร้อมสําหรับอนาคต พร้อมทั้งปลูกพืชบังลม เนื่องจากพื้นที่ดอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
เชิงเขาลมมักจะพัดแรงจัดถ้าไม่มีการป้องกัน อาจทําให้ต้นลําไยเกิดการโค่นล้มเสียหาย นอกจากนี้
ในช่วงหน้าแล้งควรทําแนวกันไฟไว้รอบๆ สวน
3) ระยะปลูก
ระยะปลูกของลําไยมีข้อพิจารณา ดังนี้
3.1. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยปกติดินดีมีความอุดมสมบูรณ์สูงต้นลําไยย่อมจะมีขนาดลํา
ต้นและทรงต้น ตลอดจนการแผ่กระจายของรากกว้างกว่าการปลูกในดินไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ถ้าเป็นที่
ลุ่มระดับน้ําใต้ดินสูง การระบายน้ําไม่ค่อยดีควรปลูกระยะชิด เพื่อให้ได้จํานวนต้นต่อพื้นที่สูง เนื่องจาก
ลําไยที่ปลูกในสภาพเช่นนี้มักอายุไม่ยนื อาจเก็บผลได้ เพียง 5 - 10 ปี
3.2. ขนาดของทรงพุ่ม ลําไยมีนิสัยการออกดอกตรงปลายกิ่ง เมื่อทรงพุ่มชนกัน บริเวณนัน้ จะ
ไม่ออกดอก และจะเจริญในด้านความสูงเนื่องจากแก่งแย่งแสง ทําให้ต้นสูงไม่สะดวกต่อการเก็บเกีย่ ว
ผลผลิต
3.3. การจัดการ ในกรณีที่ต้องการจะปลูกระยะชิดต้องมีการจัดการที่ดีเช่น การตัดแต่งกิ่งเพื่อ
ควบคุมทรงต้น หรือตัดต้นเว้นต้น เมื่อทรงพุ่มชนกัน ระยะปลูกที่เหมาะสมของลําไยปกติจะอยู่ระหว่าง
8 - 12 x 8 - 12 เมตร แต่ถ้าต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากควรปลูกระยะชิด ซึ่งจะได้จํานวนต้นต่อ
พื้นที่สูง อาจใช้ระยะ4 x 4 เมตร 5 x 5 เมตร หรือ 6 x 6 เมตร ลําไยจะเริ่มออกผลในปีที่ 2 - 3 การ
ปลูกระยะชิดให้ผลผลิตต่อไร่สูงในระยะแรกและเมื่อทรงพุ่มชนกันต้องตัดต้นเว้นต้น จะได้ระยะปลูก
เท่ากับ8 x 8 เมตร 10 x 10 เมตร หรือ 12 x 12 เมตร ตามลําดับ
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4) การเตรียมหลุมปลูก
ควรดูสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลัก ดินสมบูรณ์การเตรียมกลุ่มไม่ต้องลึก (หลุมเล็ก)
ดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ควรเตรียมหลุมขนาดใหญ่ ถ้าพื้นที่เป็นที่ดินควรขุดหลุมให้กว้างและลึก แต่ถ้าเป็นที่
ลุ่มอาจเตรียมหลุมขนาดเล็กหรืออาจเอาดินจากที่อื่นมากองให้เป็นโคกให้มีฐานกว้างประมาณ 1.5
เมตร สูงพันระดับน้ําสูงสุดขึ้นไปอีก 1 เมตร โดยทั่วไปขนาดของหลุมกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 0.3 x
0.3 x 0.3 เมตร ถึง 1.0 x 1.0 x 1.0 เมตร เวลาขุดหลุมควรจะแยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างนํา
อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกเก่าๆ ประมาณ 1 บุ้งกี๋ ผสมบนดินที่ขุดขึ้นมาและใส่ร๊อค
ฟอสเฟต หรือกระดุกป่นอีก 100 กรัม คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยให้เข้ากันดี จากนัน้ นําดินชั้นบนใส่ลงก้นหลุม
และดินชั้นล่างขึ้นไว้ข้างบน
5) การเลือกพันธุ์ปลูก
พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากทีส่ ุดในปัจจุบันคือ พันธุ์อีดอ รองลงมาได้แก่ พันธุ์สีชมพู แห้วและเบี้ยว
เขียว การเลือกพันธุ์ที่จะนําไปปลูกนับว่าเป็นสิ่งสําคัญมาก จะต้องคัดเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่ออกดอกติด
ผลสม่ําเสมอและปราศจากโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพุ่มไม้กวาด ซึ่งโรคนี้สามารถถ่ายทอดเชื้อไปกับกิ่ง
พันธุ์
6) ฤดูปลูกลําไย
สามารถปลูกได้ตลอดปีแต่ในช่วงที่เหมาะสมคือ ปลายฤดูฝน(กันยายนถึงตุลาคม) ซึ่งมีความชื้น
ในดินและอากาศพอเหมาะ ลําไยจะเจริญเติบโตได้ดีและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน แต่จะต้องให้น้ํา
บ้าง เกษตรกรจังหัดเชียงใหม่และลําพูนมักนิยมปลูกในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการรดน้ํา แต่ต้องระมัดระวังเรื่องน้ําขังบริเวรหลุมปลูกจึงต้องหมั่นคอยดูแล
เมื่อมีน้ําขังต้องระบายน้ําออกจากหลุม
7) วิธีปลูก
ส่วนใหญ่ปลูกด้วยกิ่งตอนซึ่งจะชําในชะลอมไม้ไผ่สาน ทางภาคเหนือ เรียกว่า “เป๊าะ” การปลูก
จะขุดตรงกลางหลุมที่เตรียมไว้ลึกประมาณ 1 ช่วงจอบ ใส่ฟูราดานรองก้นหลุมประมาณครึ่งช้อนแกง
กันปลวกและแมลงในดิน แล้ววางกิ่งพันธุ์ลงทั้ง “เป๊าะ” กลบดินให้แน่นปักหลักกันลมโยก ในกรณีที่ชาํ
กิ่งตอนลงถุงพลาสติกดํา จะต้องเอาถุงพลาสติกดําออกก่อนแล้วจึงนํากิ่งพันธุ์ลงปลูก
การวางผังสร้างสวนลําไย
การวางผังปลูกลําไยที่ดีย่อมส่งผลให้การจัดการสวนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถนํา
เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัยมาปรับปรุงใช้ในการผลิตเพื่อให้ผลผลิตของลําไยมีคุณภาพและช่วย
ลดต้นทุนการผลิตลงได้ จ้อควรพิจารณาในการวางผังสร้างสวนลําไยมีดังนี้ (พาวินและคณะ, 2547)
ขนาดพื้นที่ การสร้างสวนลําไยเพื่อเป็นการค้ามักใช้พื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ควรมีการแบ่งพื้นที่
ปลุกเป็นแปลงย่อยหลายแปลงแต่ละแปลงควรมีถนนกั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการจัดการต้าน
ต่างๆเช่น การให้น้ําและธาตุอาหาร การควบคุมป้องกันศัตรูลําไยหรือป้องกันไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง
เป็นต้น
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ระยะปลูก การกําหนดระยะปลูกของลําไยเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการปลูก
ควรมีการศึกษาข้อดีและข้อเสียของระยะปลุกต่างๆให้ละเอียดตลอดจนวิธีการจัดการหลังทําการปลุก
เช่น การจัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม การใช้สารกระตุ้นการออกดอก เป็นต้น
ส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทํางานและสภาพภูมิทัศน์ภายในสวนมีความ
สวยงาม การสร้างสวนลําไยควรมีส่วนประกอบอื่นๆ เช่น มีแหล่งน้ําที่พอเพียง แนวระบายน้ําและ
ป้องกันน้ําขัง ถนนภายในสวน โรงเรือน โรงคัดบรรจุผลผลิตควรอยู่กลางพื้นที่สวน เพื่อให้สะดวกต่อ
การจัดการเป็นต้น
รูปแบบการปลูกลําไย
รูปแบบการปลุกลําไยที่นิยมมี 3 แบบ คือ
1. การปลูกระยะห่าง เป็นวิธีที่นิยมมากตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบัน การปลูกลําไยต้องการให้ต้น
ลํา ไยมี เ จริ ญ เติ บ โตขยายขนาดของทรงพุ่ม เต็ ม ที่ รู ปแบบการปลุ ก มี ทั้ งสี่ เ หลี่ย มจั ตุ รัส และแบบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยกําหนดให้ระยะห่างระหว่างแถวและระยะห่างระหว่างต้นเกิน 8 เมตร เช่น 8x8
10x10 12x12 8x10 และ 10x12 เมตร ต้นลําไยมักมีทรงพุ่มขนาดสูงใหญ่ ปริมารผลผลิตต่อต้นสูง
แต่จํานวนต้นต่อไร่น้อยมักประสบปัญหาการจัดการและต้นลําไยโค่นล้มง่ายโดยเฉพาะเมือเกิดพายุลม
แรง(พาวินและคณะ, 2547)
2. การปลูกระยะชิด เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่การปลูกระยะชิดต้องมีการตัด
แต่งกิ่งเอควบคุมทรงพุ่มและการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต กระตุ้นให้มีการออกดอก การปลูกลําไย
ระยะชิดเป็นรูปแบบการปลูกที่ได้จํานวนต้นต่อไร่สูง ในประเทศไทยมีการสร้างสวนลําไยระยะชิดยัง
ไม่แพร่หลาย อาจเนื่องมาจากมีบทเรียนจากการปลูกลําไยระยะชิด ที่ไม่ประสบความสําเร็จในอดีต
การควบคุมทรงพุ่มทําได้ยากเพราะต้นลําไยที่ตัดแต่งกิ่งมักออดอกปีเว้นปี อย่างไรก็ตามภายหลังมี
การค้นพบสารโพแทสเซียมคลอเรตสามารถกระตุ้นการออกดอกของลําไยได้ แนวคิดเกี่ยวกับการปลูก
ลําไยระยะชิดจึงกลับมาอีกครั้ง ซึ่งรูปแบบการปลุกลําไยระยะชิดมีหลายๆแบบ ดังนี้ (พาวิน และ
คณะ, 2547)
2.1 การปลูกระยะชิดแบบแถวเดี่ยว เป็นรูปแบบการปลูกคล้ายระบบการปลูกห่างแต่มีระยะ
ปลูกที่แคบกว่า เช่น แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ระยะปลูก 4x4 5x5 เมตร หรือ แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ระยะ
ปลูก 3x6 4x6 เมตร ซึ่งสามารถนําเครื่องจักรเข้าไปปฏิบัติงานในสวนได้สะดวกกว่าแบบสี่เหลี่ยม
จัตุรัส
2.2 การปลูกระยะชิดแบบแถวคู่ เป็นระบบการปลูกที่กําหนดให้แถวอยู่ชิดกันหนึ่งคู่สลับกับ
แถวห่างเพื่อการปฏิบัติงานงานโดยเครื่องจักร เป็นระบบที่เพิ่มจํานวนต้นต่อไร่มากขึ้นและมีพื้นที่การ
ให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่ในลักษณะสภาพแวดล้อมที่อากาศร้อนชื้นอาจทําให้มีการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูลําไยมาก
2.3 การปลูกระยะชิดแบบกลุ่ม เป็นระบบการปลูกลําไยรวมกันให้เกิดเป็นกลุ่มโดยอาศัย
เทคนิคการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม เป็นการเพิ่มพื้นที่ของการให้ผลผลิตลําไย)
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3.ระบบคอนทัวร์หรือระบบแนวระดับ เป็นระบบการปลูกลําไยที่ช่วยป้องกันและลดอัตราการ
ชะล้าง หรือการพังทลายของดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ปกติระบบการปลุกนี้จะให้เมื่อพื้นที่ปลูกมี
ความลาดชันเกิน 3 เปอร์เซ็นต์ หมายถึงในทุกระยะทาง 100 เมตร จะมีระดับความสูงขึ้นหรือต่ําลง
3 เมตรขึ้นไปต้องทําการปลุกตามแนวระดับ การเตรียมพื้นที่ปลูกต้องมีการทําระดับหรือขั้นบันได
ตามระดับความสูงของพื้นที่ซึ่งการปลูกแบบนี้มีความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานในสวนมากกว่าวิธีอื่น
(พาวิน และคณะ, 2547)
ฤดูปลูก
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกลําไย คือช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดู
ฝน จะได้น้ําช่วงแรกเพื่อให้ลําไยตั้งตัวได้ในระยะแรก 3-4 เดือน ก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนัก(สิงหาคมกันยายน) และฝนจะทิ้งช่วงในเดือน ตุลาคม-มกราคม และเข้าสู่ฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์-เมษายน) ซึ่ง
จะต้องมีการจัดการน้ําที่ดี ในระยะปีที่1-2 ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ลําไยตั้งตัวและจะรอดได้จําเป็นต้องไม่ให้
ขาดน้ําในฤดูแล้ง และไม่ให้น้ําท่วมขังในฤดูฝนด้วย
การเตรียมพืน้ ที่ปลูกลําไย
การสร้างลําไยของประเทศไทยส่วนมากมักมีการปลูกใน 2 ลักษณะพื้นที่ คือ
การสร้างสวนลําไยที่สภาพที่ลุ่ม บางพื้นที่ของจังหวัดลําพูนและเชียงใหม่มักมีการปลูกลําไยในที่ใช้
ทํานามาก่อน ปัญหาหลักที่พบของการปลูกลําไยในที่ลุ่มคือ น้ําท่วมขังโดยเฉพาะใยช่วงฤดูฝน และมี
ระดับน้ําใต้ดินสูง หากมีการระบายน้ําไม่ดี ทําให้ต้นลําไยชะงักการเจริญเติบโต การจัดการพื้นที่ปลุก
ลําไยที่เป็นที่ลุ่มคือ การยกสันร่องปลูกลําไย เป็นการสร้างสวนลําไยที่ต้องมีการลงทุนค้อนข้างสูง โดย
ทําการขุดร่องน้ํานําดินจากการขุดมาเสริมบนสันร่องเพื่อให้ระดับดินปลูกสูงขึ้น สันร่องที่ใช้ปลุกควร
กว้างพอสําหรับการเจริญเติบโตของลําไย โดยทั่วไปสันร่องมีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร และร่อง
น้ํากว้าง 1-2 เมตร ระบบการปลุกบนสันร่องนิยมปลูกเป็นลักษณะแถวเดียวหรือแถวคู่ การปลูกลําไย
บนสันร่องควรทําการตัดแต่งกิ่งเพื่อควบตุมทรงพุ่มอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
และลดปัญหาโรคและแมลงศัตรูลําไย การสร้างสวนลําไยระบบนี้ในระยะแรกของการปลุกต้นลําไยมี
ทรงพุ่มขนาดเล็กสามารถใช้พื้นที่ว่างบนสันร่องปลูกพืชอายุสั้น เช่น พืช ผัก หรือตระกูลถั่ว และยังทํา
ให้ต้นลําไยได้รับน้ําและปุ๋ยที่ให้พืชผักอยู่ตลอดเวลาทําให้ต้นลําไยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
การสร้างสวนลําไยในสภาพที่ดอน การเตรียมพื้นที่ปลูกลําไยในสภาพที่ดอนจะทําได้สะดวกกว่าใน
สภาพที่ลุ่ม ปัญหาส่วนมากที่มักพบในการปลูกลําไยในสภาพที่ดอน คือ การขาดน้ํา พื้นที่มีชั้นหินแข็ง
และปัญหาไฟป่า เป็นต้น ดังนั้นการเตรียมพื้นที่ปลูกการสภาพที่ดอนควนสํารวจพื้นที่สร้างแหล่งน้ํา
สําหรับใช้ภายในสวน สภาพพื้นที่ปลุกลําไยมีชั้นหินแข็งควรใช้เครื่องจักรทําลายชั้นหินแข็งก่อนปลุก
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนอาจทําให้ลําไยชะงักการเจริญเติบโตหรือตายได้ การสร้างสวนลําไยในที่ดอน
ยังมีปัญหาลมพัดแรงทําให้ต้นโค่นล้มกิ่งฉีกหัก จึงควรปลูกแนวไม่บังลม เช่นไผ่และสน เป็นต้น และ
ต้องมีการตัดแต่งกิ่งให้ต้นลําไยมีทรงพุ่มเตี้ยช่วยลดปัญหาการโค่นล้ม มีการใช้ไม้ไผ่ค้ํากิ่งน้อยลง
นอกจากนี้การสร้างสวนลําไยในที่ดอนยังต้องทําแนวป้องกันไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง หรืออาจสร้างถนน
โดยรอบภายในสวนสาสารถใช้เป็นแนวป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้
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การปลูกลําไย
การปลูกลําไยเป็นวิธีการปฏิบัติที่ต้องอาศัยทักษะและความละเอียดอ่อน เพื่อให้ต้นลําไยมีการ
เจริญเติบโตที่ดีและรอดตายสูง ขั้นตอนการปลูกลําไยมีดังนี้ (พาวินและคณะ, 2547)
1.การเตรี ย มต้ น พั น ธุ์ ลํ า ไยก่ อ นปลู ก เพื่ อ ให้ กิ่ ง พั น ธุ์ ลํ า ไยสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมปลูกได้ดีก่อนปลูกประมาณ 1-2 สัปดาห์ ควรย้ายต้นพันธุ์ลําไยออกกลางแจ้งภายนอก
โรงเรือน มีการตัดแต่งกิ่งยอดอ่อนออกบ้าง เพื่อลดการคายน้ํากรณีที่ใช้ต้นลําไยที่ขยายพันธ์ด้วยวิธี
เสียบกิ่ง ควรตรวจสอบการเชื่อติดของรอยแผลให้สมบูรณ์และใช้มีดกรีดพลาสติกพันแผลออกก่อน
นําไปปลูก
2. การเตรียมหลุมปลูกลําไย มีการปฏิบัติดังนี้
2.1 การวัดระยะตําแหน่งของหลุมปลูกลําไย เป็นการกําหนดตําแหน่งของหลุมปลูกลําไย
ตามที่กําหนดไว้ในแผนผังของพื้นที่ปลุกการวัดระยะเพื่อกําหนดตําแหน่งหลุมปลูกของลําไย ควรได้
แนวแถวปลูกที่มองทุกด้านเป็นแนวเส้นตรงในทุกทิศ อุปกรณ์ที่จําเป็นในการวัดระยะตําแหน่งของ
หลุมปลูกลําไยเช่น เทปวัด ไม้หลักเล็งแนว ไม้หลักกําหนด จุด เชือก และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ค้อน
จอบ มีด การทําสวนในพื้นที่ขนาดใหญ่อาจใช้กล้องช่วยเล็งแนวทําให้การปฏิบัติงานเร็วขึ้น
2.2 การขุดหลุมปลูกลําไย ขนาดของหลุมปลูกพิจารณาได้จากสภาพโครงสร้างของดิน ถ้าใน
สภาพพื้นที่ที่มีโครงสร้างดินปลูกเป็นดินร่วน และมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดของหลุมปลูกอาจเล็กลง
ได้โดยปกติจะใช้ขนาด30X50เซนติเมตร การทสวนลําไยในพื้นที่ขนาดใหญ่การขุดหลุม ปลูกต้องใช้แร
งงงานจํานวนมากทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง การใช้แทรกเตอร์ติดสว่านเจาะดิน ทําการขุดหลุม
จะช่วยให้ประหยัดเวลา แลแรงงงานได้อย่างมาก แต่การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงในสภาพดิน
ค่อนข้างชื้น
ขั้นตอนการขุดหลุมและปลูกต้นพันธุ์ลําไย
วิธีการปลูกลําไยที่ถกู ต้องจะช่วยให้ต้นลําไยมีการเจริญเติบโตที่ดีและได้สวนลําไยที่มีความ
เป็นระเบียบสวยงาม ควรมีขั้นตอนดังนี้
1.วางไม้กําหนดตําแหน่งปลุก ก่อนขุดหลุมในตําแหน่งปลูกเพื่อป้องกันไม่ไห้ตําแหน่งของต้น
ลําไยเคลื่อนไปจากตําแหน่งเดิมที่กําหนดไว้
2. ขุดหลุมแยกชั้นดินบนและดินล่างไว้ไม่ไห้ปนกัน ในสภาพที่มคี วามชื้นสูงควรมีการตากหน้า
ดินทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนปลูกเพื่อป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่อาศัยอยูใ่ นดิน
3. คลุกเค้าปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายแล้วหรือปุ๋ยหมักกับดินชั้นบน อัตรา 1:1 หรือ 2:1 ใส่ลงไป
บริเวณก้นหลุม
ปลูกต้นลําไยให้อยู่ในตําแหน่งต้นของไม้กําหนดตําแหน่งปลูก
4. กลบดินให้แน่นกระชับให้สูงกว่าระดับพื้นและให้รอยเชื่อมต่อต้นพันธุ์อยู่หัวผิวดินและรด
น้ําให้ความชืน้ หลังปลูก
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การดูแลรักษาลําไยที่ปลูกใหม่
หลังการปลูกลําไยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าสภาพแวดล้อมปลูกไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการปลูก
ลําไยในที่ดอนช่วงหน้าแล้งอาจทําให้ลําไยได้รับอันตรายจําเป็นต้อง มีการปฏิบัติเพื่อให้ต้นลําไยมีการ
เจริญเติบโตตามปกติ ควรมีการปฏิบัติ ดังนี้
1. การผูกหลักเพื่อป้องกันต้นโยกคลอนจากลมหรือสัตว์เลี้ยง ทําให้รากลําไยได้รับความ
เสียหาย
2. การปลูกลําไยที่ขยายพันธุ์โดยการเสียบกิ่ง ควรใช้ปลายมีดกรีด พลาสติกพัน แผลออกเพื่อ
ป้องกันพลาสติกรัดลําต้นลําไย
3. คลุมโคนต้นลําไยด้วยเศษพืชในช่วงฤดูแล้ง เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการ
สูญเสียน้ําไปจากดินและควรราดสารเคมีป้องกันกําจัดแมลงศัตรูทําลายรากลําไย เช่น ปลวก และ มด
บังร่มให้ต้นลําไยกรณีปลูกในพื้นที่มีแดดจัดสภาพอากาศร้อนเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อต้นลําไยควร
ใช้วัสดุพลาง เช่น ทางมะพร้าว ตาข่ายพลางแสง
4. ระยะแรกของการปลูกควรให้น้ําทุกวัน
การปลูกลําไยทรงเตี้ยระยะชิด
ลําไยทรงเตีย้ ระยะชิด
การปลูกลําไยระยะชิดเป็นระบบการปลูกรูปแบบใหม่ เป็นรูปแบบที่นิยมในประเทศ ญี่ปุ่น
ไต้หวัน ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย การทําสวนลําไยแบบดั้งเดิมเกษตรกรจะปล่อยให้ต้นลําไยมี
ทรงพุ่มสูงใหญ่ โดยตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านล่างออก ซึ่งจะเป็นการบังคับให้ต้นลําไยมีการเจริญในด้าน
ส่วนสูงมากขึ้น ทําให้ไม่สะดวกต่อการจัดการและการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ผลมีขนาดใหญ่โดยการ
ตัดช่อผลทําได้ยาก ในส่วนเกษตรกรที่คิดจะสร้างสวนใหม่เพื่อทดแทนสวนลําไยเก่าที่เสื่อมโทรมนั้น
ควรปลูกลําไยทรงเตี้ยระยะชิด(ศูนย์วิจัยและพัฒนาลําไยแม่โจ้, มปป)
ข้อดีของลําไยทรงเตี้ยระยะชิด
1.ให้ผลตอบแทนเร็ว ปลูกเพียง 2 ปีกใ็ ห้ผลผลิต
2.ให้ผลผลิตต่อไร่สูง
3. ลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะด้านแรงงาน
4. สะดวกในการจัดการ เช่น การดูแลรักษา เก็บเกีย่ วผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลผลิต โดยการตัดแต่งช่อผล เพื่อเพิ่มขนาดผล
การปลูกลําไยทรงเตี้ยระยะชิด
การปลู ก ลํ า ไยระยะชิ ด เป็ น เทคนิ ค หนึ่ ง ที่ นิ ย มในการทํ า สวนลํ า ไยที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ คุ้ ม ค่ า
มีวิธีการไม่ยุ่งยาก เกษตรกรสามารถทําได้เอง ดังนี้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาลําไยแม่โจ้,มปป.)
1. การกําหนดระยะปลูก
เกษตรกรสามารถกําหนดระยะปลูกได้ตามความต้องการอาจเริ่มตั้งแต่ระยะระหว่างต้น 2 – 6 เมตร
และระหว่างแถว 2 – 6 เมตร
เอกสารส่งเสริมเผยแพร่ "การปลูกลําไย" จัดทําโดย: สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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จํานวนต้นต่อไร่ของการปลูกลําไยระยะชิด
ระยะปลูก (เมตร) 2
3
4
5
2
400 267 200 160
3
267 178 134 107
4
200 134 100 80
5
160 107 80 64
ภาพที่ 1 จํานวนต้นต่อไร่ของการปลูกลําไยระยะชิด

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการวางแนวปลูกลําไยระยะชิดระยะปลูก 2x4 เมตร
2. การควบคุมทรงพุ่มลําไย
หลังปลูก 1 ปี ตัดแต่งต้นให้เป็นทรงฝาชีหงาย ใช้เชือกผูกดึงกิ่ง เพื่อกระตุ้นการแตกกิ่งทีเ่ จริญ
ในแนวนอน

ภาพที่ 3-4 การโน้มกิ่งเพือ่ บังคับให้เจริญในแนวนอน
เอกสารส่งเสริมเผยแพร่ "การปลูกลําไย" จัดทําโดย: สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3. การบังคับการออกดอก
เมื่อต้นอายุ 2-2 ½ ปี สามารถบังคับให้ออกดอก ในกรณีของลําไย โดยใช้สารโพแทสเซียม
คลอเรต อัตรา 10-20 กรัมต่อตารางเมตรหว่านรอบพื้นที่ทรงพุ่ม ซึ่งต้นหนึ่งจะใช้สารประมาณ 3050 กรัม ประมาณ 3-4 สัปดาห์ ต้นลําไยจะเริ่มออกดอก ช่วงนีห้ มั่นดูแลรักษา โดยการให้น้ําส่ําเสมอ
และให้ธาตุอาหารโดยอาศัยค่าจากการวิเคราะห์ดิน

ภาพที่ 5 การให้สารโดยการหว่านรอบทรงพุ่ม
4. ตัดแต่งกิง่ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยวต้องตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มโดยใช้ทรงฝาชีหงาย โดยตัดกิ่งกระโดงเก่า
ให้เหลือตอไว้ หลังจากนีป้ ระมาณ 3 สัปดาห์ ก็จะเริ่มแตกใบใหม่ ปล่อยให้ลําไยแตกใบประมาณ 3-4
ชุด ก็สามารถบังคับให้ลําไยออกดอกได้ในระยะต่อไป

ภาพที่ 6-7 การตัดแต่งทรงฝาชีหงายหลังการเก็บเกีย่ วผลผลิต
เอกสารส่งเสริมเผยแพร่ "การปลูกลําไย" จัดทําโดย: สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เอกสารอ้างอิง
พาวิน มะโนชัย, ยุทธนา เขาสุเมรุ, ชิติ ศรีตนทิพย์และสันติ ช่างเจรจา. 2547.เทคโนโลยีการ
ผลิตลําไย.พิมพ์ ครั้งที่ 1. สํานักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นต์เตอร์.กรุงเทพฯ.125 หน้า
• พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, ดุษฎี ณ ลําปางและรําไพวรรณ อภิชาตพงศ์ชัย.2542.ลําไย: ไม้ผล
เศรษฐกิจสําคัญเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม.พิมพ์ครั้งที่ 1.เชียงใหม่.คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่137หน้า
• ศูนย์วิจย
ั และพัฒนาลําไยแม่โจ้.มปป.มิติใหม่: ลําไยทรงเตี้ยระยะชิด.เอกสารแผ่นพับ.
• ศูนย์วิจย
ั และพัฒนา ลําไยแม่โจ้.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
•

การปฏิบัติดูแลรักษา
การดูแลรักษาในระยะที่ลําไยยังไม่ให้ผล
1. การทําร่มเงาควรทําร่มเงาให้ต้นลําไยที่ปลูกใหม่เมื่อต้นลําไยตั้งตัวได้ดีแล้วจึงเอาที่บังร่มออก
2. การให้น้ํา ควรให้น้ําอย่างสม่ําเสมอประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เมื่อต้นลําไยตั้งตัวได้ดีแล้ว
ให้น้ําตามความจําเป็น
3. การคลุมดิน วัสดุใช้คลุมดิน ได้แก่ ฟางข้าว เศษหญ้า หรือพืชตระกูลถั่วต่างๆ ปลูกคลุมดิน
ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กบั ดิน
4. การสร้างทรงพุ่มของลําไย จะสร้างทรงพุ่มของลําไยให้เป็นต้นเดี่ยวขึ้นไปก่อนแล้วจึงค่อย
ปล่อยให้แตกกิ่งก้านเมื่อมีความสูงจากดินประมาณ 1 เมตร ประมาณ 2 – 3 กิ่ง
5. การให้ปุ๋ย เมื่อต้นพันธุ์ตั้งตัวได้แล้วควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์
สูตร 15-15-15 อัตรา 100 – 150 กรัม/ครั้ง/ต้น
ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษา สวนลําไย
มกราคม
ระยะแทงช่อดอก

การให้นา้ํ เมื่อเห็นเป็นช่อดอกแล้วควรมีการให้น้ําเล็กน้อยและเพิ่มปริมาณขึ้น
เรื่อย ๆ
การใส่ปุ๋ย ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อบํารุงช่อดอกและการติดผลที่ดี เช่น ปุ๋ยสูตร
10-45-10, 10-52-17 อัตรา 20-30 ซีซี.ต่อน้ํา 20 ลิตร
การป้องกันกําจัดโรคแมลง ระยะนี้อาจมีการระบาดของแมลงศัตรูช่อดอกเช่น
หนอนกินดอก หนอนเจาะก้านดอก มวน ลําไย ควรทําการพ่นสารเคมีเป็นระยะ
เช่น คาร์บาริล,โมโนโครโตฟอส

กุมภาพันธ์
ระยะดอกบาน

การให้นา้ํ ควรให้น้ําอย่างสม่ําเสมอ
การช่วยผสมเกสร ควรน้ําผึง้ มาเลี้ยงในระยะนี้เพื่อช่วยในการผสมเกสร
การป้องกันกําจัดโรคแมลง งดการพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดโรคแมลงทุกชนิดใน
ระยะนี้ เพื่อให้มีแมลงมาช่วยในการผสมเกสรให้มากทีส่ ุด

เอกสารส่งเสริมเผยแพร่ "การปลูกลําไย" จัดทําโดย: สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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มีนาคม-เมษายน
ระยะติดผลขนาดเล็ก

การให้นา้ํ ระยะนี้ต้องให้น้ําอย่างสม่ําเสมอ ถ้าขาดน้ําจะทําให้ผลแคระแกร็นและ
ร่วงมาก
การใส่ปุ๋ย ระยะติดผลขนาด 5 มิลลิเมตร ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ประมาณ
1-3 กิโลกรัม ต่อต้นเพื่อบํารุงผลให้โตอย่างสม่ําเสมอระยะผลโตปานกลาง ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตราประมาณ 1-3 กิโลกรัมต่อตัน
การป้องกันกําจัดโรคแมลง ในระยะนี้อาจมีการระบาดของ หนอนเจาะขั้วผล มวน
ลําไย แมลงปีกแข็ง ควรฉีดพ่นสารเคมีอย่างต่อเนื่อง โมโนโครโตฟอส คาร์บาริล

พฤษภาคม-กรกฎาคม
ระยะผลกําลัง
เจริญเติบโต

การให้นา้ํ ให้น้ําอย่างสม่ําเสมอ
การใส่ปุ๋ย ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 30 วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสตู รตัวท้ายสูง เช่น 13-1321 เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น
การค้ํากิ่ง ระยะนี้ผลกําลังเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ กิ่งจะรับน้ําหนักมากขึ้น ควรทํา
การค้ํากิ่งด้วยไม้ไผ่ เพื่อช่วยพยุงกิ่งไม่ให้ฉีกหัก
การป้องกันกําจัดโรคแมลง ในสวนบางท้องที่ ในระยะนี้อาจมีการทําลายของ
ค้างคาว ควรใช้ตาข่ายไนล่อนกันตามแนวช่องระหว่างต้น เพื่อดักจับไปทําลาย
นอกจากนี้ยังมีผีเสื้อมวนหวาน แมลงวันทอง ควรรีบทําการป้องกันกําจัดโดยใช้กับ
ดัก เหยื่อพิษ และฉีกพ่นสารเคมี ป้องกันกําจัดแมลง เช่น คาร์บาริล

สิงหาคม
ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

การให้นา้ํ ควรงดการให้น้ําก่อนการเก็บเกี่ยว 7-10 วัน
การเก็บเกี่ยว การขึ้นไปเก็บผลผลิตควรใช้บันไดหรือพะองพาดกิ่งขึ้นไป ใช้กรรไกร
ตัดช่อผลให้ลึกเข้าไปประมาณ 1 ฟุต จากปลายช่อไม่ควรใช้มือหัก ช่อผลโดยตรง
เพราะจะทําให้ปลายกิ่งที่เหลืออยู่เป็นแผลซ้าํ หรือมีรอยฉีกขาดเข้าไปในกิ่ง ทําให้
การแตกยอดอ่อนใหม่รวมทั้งการแทงช่อดอกในปีต่อไปจะไม่ดีด้วย ควรทยอยเก็บ
ช่อผลที่แก่เต็มที่แล้วประมาณ 5-7 วันต่อครั้ง จนหมด ต้นอย่าให้ผลแก่จัดตกค้าง
อยู่บนต้นนานจะทําให้คุณภาพต่ําลง

กันยายน
ระยะหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิต

การตัดแต่งกิ่ง หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรตัดกิ่งที่ถูกโรคแมลงเข้าทําลาย กิ่งฉีก
หัก กิ่งน้ําค้าง กิ่งไขว้ซ้อนกัน เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งขึ้น ถ้าเป็นกิ่งขนาดใหญ่ควรใช้ปูน
แดงที่แผลเพื่อป้องกันโรคเข้าทําลาย
การใส่ปุ๋ย
• ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 10-20 กิโลกรัมต่อตัน
• ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่นสูตร 15-15-15 ประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อตัน (อายุ
7 ปี ถ้าอายุมากหรือต่ํากว่านี้ก็เพิ่มหรือลดลงตามความเหมาะสม)
• ถ้าการแตกใบอ่อนไม่สม่ําเสมอ หรือแตกใบอ่อนช้าควรเร่งให้แตกใบอ่อน
เร็วขึ้น โดยใช้ปุ๋ย ไทโอยูเรีย อัตรา 100-150 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร พ่นทั่ว
ทรงพุ่ม 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน จะช่วยให้การแตกใบอ่อนออกมาพร้อม
กันและเร็วขึ้นด้วย
การป้องกันกําจัดโรคแมลง ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดโรคแมลงทีม่ ีระบาด
ในระยะนี้ เช่น ลําไย เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะกิ่ง แมลงค่อมทอง หนอนคืบกินใบอ่อน
หนอนม้วนใบ เช่น เคลเทน, โมโนโครโตฟอส,คาร์บาริล
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การให้นา้ํ
• ให้น้ําอย่างสม่ําเสมอเพื่อช่วยในการแตกใบอ่อนได้เร็วขึ้น
• ถ้าใบมีความสมบูรณ์ต่ํา ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 30-20-10, 20-20-20
อัตรา ซีซี. ต่อน้ํา 20 ลิตร เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของใบให้มากขึ้น
การป้องกันกําจัดโรคแมลง ควรฉีดพ่นสารเคมี เช่น เคลเทน, โมโนโครโตฟอส,
คาร์บาริล ป้องกันกําจัดโรคแมลงที่มีการระบาดในระยะนี้ เช่นไรลําไย เพลี้ยแป้ง
หนอนเจาะกิ่งแมลงค่อมทอง หนอนคืบกินใบอ่อน หนอนม้วนใบ
การกําจัดวัชพืช ถ้ามีวัชพืชขึ้นในสวนมาก ควรกําจัดให้หมด
พฤศจิกายน
ระยะใบแก่

การตัดแต่งกิ่ง ควรมีการตัดแต่งกิ่งอีกครั้ง โดยตัดเฉพาะกิ่งแตกออกมาเป็นกระจุก
กิ่งที่ไขว้กัน กิ่งที่ถูกโรคแมลงเข้าทําลาย กิ่งน้ําค้าง
การใส่ปุ๋ย
• ในระยะใบแก่จัดควรใส่ปุ๋ยเคมีตัวกลางและตัวท้ายสูง เช่นสูตร 9-24-24
ประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อตัน เพื่อบํารุงต้นเพื่อให้มีการสะสมอาหารและ
สร้างตาดอกต่อไป
• ควรมีการพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 100-150 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร
จํานวน 2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน เพื่อช่วยให้ใบแก่เร็วขึ้นและช่วยป้องกัน
การแตกใบอ่อน หากมีฝนตกในช่วงนี้
การให้นา้ํ หลังจากหมดฝนแล้วงดการให้น้ําเพื่อให้ต้นพักตัวเร็วขึ้น
การป้องกันกําจัดโรคแมลง ถ้ามีการระบาดของโรคพุ่มไม้กวาดให้ทําการตัดทิ้ง
และพ่นสารเคมีป้องกันโรคแมลงตามการระบาดของโรคแมลง เช่น หนอนเจาะกิ่ง
หนอนคืบกินใบ เช่น คาร์บาริล โมโนโครโตฟอส และโรคราน้ําค้าง เช่น แมนโคเซบ

ธันวาคม
ระยะใบแก่

ในระยะนี้ควรกําจัดวัชพืชและทําความสะอาดสวน และใต้ทรงพุ่ม เพื่อให้ดินใต้ทรง
พุ่มแห้งเร็วขึ้น
การใส่ปุ๋ย ควรพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อบํารุงให้ต้นมีความสมบูรณ์ และกระตุ้นการสร้าง
ตาดอก เช่น ปุ๋ยสูตร 10-52-17,10-45-10 อัตรา 20-30 ซีซี. ต่อน้ํา 20 ลิตร
การป้องกันกําจัดโรคแมลง พ่นสารเคมีป้องกันโรคแมลง ที่มีระบาดในระยะนี้ เช่น
มวนลําไย หนอนเจาะกิ่ง
การให้นา้ํ งดการให้น้ํา เพื่อให้ต้นลําไยมีการสร้างตาดอก
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