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คํานํา 

การจัดการองคความรู (Knowledge management) เปนการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวน

ราชการ ไมวาจะอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง

ความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดการองคความรู 

เรื่องเทคโนโลยีการผลิตสละ จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรูของบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู

ความเขาใจ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการจัดการความรู และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ท้ังในสวนการจัดทํารายการองคความรู ปรับปรุงองคความรู และศึกษาเทคโนโลยีการผลิต 

รวมไปถึงการประมวลและกลั่นกรององคความรู และการแลกเปลี่ยนองคความรู ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีใชทักษะ

ความรูหรือประสบการณ ท่ีประกอบดวย พันธุปลูก การปลูกและการดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรค 

และแมลงศัตรู การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว โดยการจัดทําเอกสารเทคโนโลยีการผลิต

สละนี้ จะเปนประโยชนสําหรับบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ผลิตสละเพ่ิมข้ึนตอไป  

(นายชลธี นุมหนู) 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 
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บทนํา 

สละ (Salacca) เปนพืชท่ีทํารายไดใหแกเกษตรกรพืชหนึ่ง เกษตรกรนิยมปลูกเปนพืชแซมในสวน

ไมผล หรือปลูกเปนแปลงเดี่ยว ๆ สามารถปลูกไดดีเกือบทุกสภาพพ้ืนท่ี ท้ังท่ีลุม ท่ีดอน และบนภูเขา 

สถานการณการปลูกสละ ป 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีท่ีมีเนื้อท่ี

เพาะปลูก 10,325 ไร คิดเปนรอยละ 63 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด มีผลผลิตเฉลี่ย 1,087 กิโลกรัมตอไร เม่ือ

จําแนกเปนรายพันธุ พบวา พันธุเนินวงมีเนื้อท่ีปลูกมากท่ีสุด ซ่ึงคิดเปนรอยละ 67.37 (กรมสงเสริม

การเกษตร, 2560) รองลงมาเปนพันธุอ่ืน ๆ เชน พันธุสุมาลี พันธุหมอ สละมีกลิ่นหอมท่ีเปนเอกลักษณ 

ลักษณะผลของสละเปนทรงยาวรี ผลออนสีน้ําตาล เปลือกเปนเกล็ดซอนกัน ผลแกกลายเปนสีแดงอม

น้ําตาล บนผลมีขนแข็ง สั้น คลายหนาม สีเมล็ดเปนสีน้ําตาลเขม เนื้อสละเปนสีเหลืองออน ซ่ึงเปนลักษณะ

ขอแตกตางไปจากผลระกํา อีกท้ังสละยังไมเพียงแตบริโภคผลสดเทานั้น เกษตรกรยังสามารถนําไปแปรรูป

ได เชน การทําสละลอยแกว โดยการแปรรูปสละท่ีมีลักษณะเปนหนาม ปอกยาก มาทําการปอกเปลือก

ควานเมล็ด เพ่ือทําใหสามารถรับประทานงาย สะดวกแกผูบริโภค จัดเปนภูมิปญญาทองถ่ินของชาวจันท 

และเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรไทยไดอีก ดังนั้น การจัดทําเทคโนโลยีการผลิตสละครั้งนี้ 

เพ่ือใหผูใชประโยชนจากเอกสารฉบับนี้ไดรับความรูความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับข้ันตอนการ

ผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสละตอไป 
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1.ลักษณะทางพฤกษศาสตร

สละมีชื่อวิทยาศาสตรวา Salacca zalacca (Gaertn.) Voss (ชื่อพอง Salacca edulis Reinw.) 

จัดอยูในวงศปาลม (ARECACEAE) ซ่ึงแตเดิมใชชื่อวงศวา PALMAE หรือ PALMACEAE เปนพืชสกุล

เดียวกับ ระกํา สะลัก สะกํา และสมหลุมพี สละเปนพืชท่ีลําตนหรือเหงาเตี้ย ๆ ซ่ึงบางครั้งอยูใตดิน แตก

หนอเปนกอ ทางใบ (Frond) ยาวประมาณ 2-3 เมตร ใบคลายใบระกําแตมีขนาดยาวและกวางกวาใบ

ระกํา ท่ีปลายใบจะแยกออกเปน 2 แฉก ออกดอกและติดผลเปนทะลาย ในชวง 1 ป สละตนหนึ่งจะออก

ดอกและติดผล 9-12 ทะลายดอก (spadix) ในหนึ่งทะลายดอกมีชอดอกยอยท่ีเรียกวากระปุกดอก

ประมาณ 3-15 กระปุกประกอบดวยดอกเล็ก ๆ จํานวนมากมาย สละเปนพืชท่ีมีตนตัวผูและตนสมบูรณ

เพศแยกกัน ตนสมบูรณเพศจะมีดอกท่ีมีดอกยอยบนกระปุกดอกยอยเกิดเปนแถวบนแกนดอกมีกลีบดอก

สีแดง กลีบเลี้ยงสีชมพู และมีท้ังเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียในดอกเดียวกันหรือดอกกระเทย แตเกสรตัวผูไม

สามารถผลิตละอองเกสรได ดอกประเภทนี้จึงทําหนาท่ีเปนดอกตัวเมีย ท่ีมีลักษณะเชนนี้สวนใหญตนพันธุ

ท่ีปลูกไดมาจากการขยายพันธุโดยไมใชเพศ ตนตัวผูจะมีดอกเปนทะลายและบนกระปุกดอกจะมีดอกยอย

จํานวนมาก ดอกยอยจะเกิดบนแกนดอกมีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีแดง มีเฉพาะเกสรตัวผูสีเหลืองทอง ซ่ึง

มีละอองเกสรตัวผูอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนสวนท่ีเกษตรกรเก็บเกสรไปผสมพันธุ ดอกตัวเมียท่ีบานและ

พรอมท่ีจะผสม ดังนั้นในการทําสวนสละจําเปนจะตองปลูกสละตัวผูไวในสวนดวย เพ่ือจะใชเปนเชื้อพันธุ

ในการเก็บเกสรไปผสมกับตนสละสมบูรณเพศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดผลใหกับสละไดมากยิ่งข้ึน 

การออกดอกและติดผล 

สละจะเริ่มออกดอกติดผลทะลายแรกเม่ืออายุประมาณ 2 ป โดยเฉลี่ยจะใหผลผลิตประมาณ 15 

กิโลกรัม/ตน ทะลายดอกตัวเมียสละเจริญเติบโตใชเวลาประมาณ 80-90 วัน ตอ 1 กระปุกดอก และจะใช

เวลาในการบานจากโคนกระปุกจนถึงปลายกระปุกใชเวลา 3 วัน ดอกสละจะเริ่มบานในชวงตอนเชา 

ตั้งแตเวลา 8.00 น. ไปจนถึงเวลา 17.00 น. 

ลักษณะผล 

ผลสละจะพัฒนาหลังจากดอกไดรับการผสมเกสร ในทะลายหนึ่งจะมีหลายกระปุกและมีผลสละ

อยูเปนกระปุก ๆ ผลจะมีลักษณะคลายกระสวย สีของผลจะแตกตางกันไปตามชนิดพันธุของสละ ตั้งแตสี

น้ําตาลไหมจนถึงสีแดงอมน้ําตาลเขม ท่ีเปลือกผลจะมีหนามผลซ่ึงมีลักษณะคลายขนออนนุม ในผลจะมี

กลีบ 1-3 กลีบ ในกลีบจะมีเมล็ด เนื้อผลจะมีสีเหลืองครีม 

พันธุและการขยายพันธุ 

พันธุสละท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในพ้ืนท่ีเพ่ือการคา ไดแก พันธุสุมาลี พันธุเนินวง และพันธุอ่ืนๆ 

เชน พันธุหมอ เปนตน รายละเอียดของพันธุสละ ดังนี้  

1. สละพันธุสุมาลี เปนสละท่ีพบเม่ือป 2535 ท่ีมีถ่ินกําเนิดท่ี ต.บอพุ อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

สันนิษฐานวากลายพันธุมาจากการเพาะเมล็ดจากสละหมอหรือสละเนินวง ลักษณะลําตนคลายระกํา ทาง

ใบยาวมีสีเขียวอมเหลือง ใบใหญกวาง และปลายใบสั้นกวาสละพันธุเนินวง หนามของยอดออนท่ียังไมคลี่

มีสีสมออน กานดอกยาว ชอดอกใหญ ติดผลงาย ผลมีรูปรางปอมสั้น สีเนื้อคลายสละเนินวง เนื้อหนากวา
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ระกํา แตบางกวาสละพันธุเนินวง รสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะ เจริญเติบโตเร็วและทนตอสภาพแสงแดดจัด

ไดดีกวาสละพันธุเนินวง 

ภาพท่ี 1-2 ลักษณะตนและใบสละพันธุสุมาลี 

ภาพท่ี 3 ลักษณะผลสละพันธุสุมาล ี

2. สละพันธุเนินวง เปนพันธุสละท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด สละเนินวงมีตนกําเนิดท่ี ต.บางกะจะ

อ.เมือง จ.จันทบุรี เจาของบานชื่อมิ ไดเมล็ดมาจากกรุงเทพมหานคร คาดวาจะเปนเมล็ดสละหมอแถบ

ถนนตก/สาธุประดิษฐ สละพันธุเนินวง มีลักษณะลําตนทอดอยูใตดินหรือบนดิน ข้ึนเปนกอ เจริญเติบโตได

มีท้ังท่ีดอนและท่ีลุม ขนาดของตะโพกหรือลําตนเล็กกวาระกํา บริเวณกาบใบมีสีน้ําตาลทอง ปลายใบยาว 

และออนลูมากกวาใบระกํา หนามของยอดท่ียังไมคลี่มีสีขาว ออกผลเปนทะลายทะลายหนึ่ง ๆ มีตั้งแต 

3-12 กระปุก ผลออนมีสีน้ําตาลไหม เม่ือสุกมีสีน้ําตาลแดง ผลมีรูปรางยาว หัวทายเรียวคลายกระสวย

หนามผลยาว ออนนิ่ม ปลายหนามงอนไปทางทายผล ผลหนึ่งมักมี 1-2 กลีบ เนื้อมีสีเหลืองนวลคลาย

น้ําผึ้ง เนื้อหนาแนน รสชาติหวานฉํ่าหรือหวานเขมกวาระกํา เม่ือรับประทานรูสึกชุมคอ มีกลิ่นหอมและมี

เมล็ดขนาดเล็ก 
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ภาพท่ี 4-5 ลักษณะตนและใบสละพันธุเนินวง 

ภาพท่ี 6 ลักษณะผลสละพันธุเนินวง 

3. สละพันธุหมอ ในอดีตมีปลูกกันอยูแถววัดไทร วัดดอกไม และวัดดาน ริมแมน้ําเจาพระยา

กรุงเทพมหานคร (แถบถนนพระราม 3) มีทางใบเล็กกวาระกํา ปลายใบสั้น ขนาดตะโพกหรือลําตนเล็ก ใบ

มีสีเขียวเขมกวาพันธุสละเนินวง ขอทางใบถ่ี สั้น หนามยาวเล็กและออนกวาพันธุสละเนินวง ชอดอกยาว 

ติดผลงายกวาสละพันธุเนินวง ผลคลายระกําแตผลยาวกวาระกํา กนผลเปนจะงอย สีเปลือกเขมและ

รสชาติหวานกวาระกํา เนื้อหนา ฉํ่าน้ํา เนื้อไมแนน เมล็ดสีออนกวาเมล็ดระกํา ทะลายหนึ่งมีประมาณ 7-8 

กระปุก ผลหนึ่งมี 2-3 กลีบ เชนเดียวกับระกํา  

ภาพท่ี 7-8 ลักษณะตนและใบสละพันธุเนินวง 
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 ภาพท่ี 9 ลักษณะผลสละพันธุเนนิวง 

การเลือกตนพันธุ  

เนื่องจากสละท่ีจะใหผลไดตองเปนตนตัวเมียหรือมีดอกกระเทย และตองมีตนตัวผูท่ีจะใหละออง

เกสรตัวผู เพ่ือใหไดตนพันธุท่ีมีลักษณะตรงตามพันธุ ควรขยายพันธุดวยวิธีการไมอาศัยเพศ ฉะนั้นในการ

เลือกซ้ือตนพันธุจะตองเลือกจากสวนหรือเรือนเพาะชําท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือ

สวนท่ีไวใจเชื่อถือไดเทานั้น ตนกลาควรเขมแข็งเจริญเติบโตดีมีความสูง 50-70 เซนติเมตร มีใบจริง 4-5 

ใบ ปราศจากการเขาทําลายโดยโรคและแมลง สังเกตจากภายนอกสวนของลําตนถูกหอหุมไวดวยกาบใบ 

(ฐานของทางใบท่ีขยายออก) มีสีน้ําตาลปนแดง มีหนามสีชมพูแดงทางใบเรียวยาว 

วิธีการขยายพันธุ  

1. ขยายพันธุดวยเมล็ด นําเมล็ดสละมาเพาะในวัสดุเพาะเมล็ด เม่ือเมล็ดงอกและเจริญเติบโต

เปนตน แลวจึงยายลงปลูกในแปลง 

2. การแยกหนอจากตนเดิมท่ีปลูกประมาณปเศษ จะเริ่มเห็นหนอขางของสละเจริญออกมา 3-4

หนอ หากปลอยเชนนี้ไวเรื่อย ๆ จะทําใหกอแนนและไมไดผลผลิต จึงควรตัดหนอขางออก อาจจะท้ิงหรือ

นํามาปกชําขยายพันธุหรือจําหนายอีกได สามารถทําไดดังนี้  

   - เม่ือมีหนอขางเจริญเติบโตข้ึนมา ใชมีดคม ตัดยอดของหนอขางนั้นออกใหเหลือเฉพาะตอเพ่ือ

กระตุนใหมีการแตกขางจากตอเดิม และชวยกระตุนการเจริญเติบโตของรากดวย จากนั้นเลี้ยงตนท่ีเจริญ

จากตาขางเพียงตนเดียว 

   - เม่ือตายอดเดิมเจริญเติบโตข้ึนมาใหมก็ตัดท้ิงไปอีกประมาณ 2-3 ครั้ง จนตนท่ีเจริญจากตา

ขางแข็งแรงสมบูรณและมีปริมาณรากมากพอ 

   - ตัดแยกหนอขางพรอมตนท่ีเลี้ยงไวจากตาขางออกจากตนแม นํามาชําในถุงเพาะชําพลาสติก

สีดํา วัสดุเพาะชําประกอบดวย ขุยมะพราว ทราย แกลบดิบ และถานแกลบ ในอัตราสวน 60:20:15:5  

โดยปริมาตร 

   - เรือนเพาะชํา เปนโรงเรือนท่ีมีการพรางแสงได 50% รดน้ําใหชื้นโดยสมํ่าเสมอ วันละ 1-2 

ครั้ง รอจนตนกลาเจริญเติบโตมีใบจริง 4-5 ใบ แข็งแรงสมบูรณ ใชเวลาประมาณ 6 เดือน จึงสามารถ

นําไปปลูกลงแปลงได 
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การแยกตนออนดวยสารเรงราก 

ตนออนท่ีมีอายุ 1-2 ปครึ่ง มีความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร ตัดแยกดวยมีดคม นําแชใน

สารละลาย NAA 1-2 ppm. รวมกับ IBA 1-2 ppm. ความเขมขนไมควรสูงเพราะเปนอันตรายตอตนออน 

แชตนออนในสารละลายดังกลาวภายในกระโจม เปนเวลาประมาณ 50-60 วัน จะเห็นรากงอกยาว 6-7 

เซนติเมตร แลวยายลงถุงพลาสติกขนาด 14 นิ้ว วัสดุชําเชนเดียวกับขางตน นํามาเลี้ยงในกระโจมจนเกิด

ยอดใหม และนํามาเลี้ยงในโรงเรือนพรางแสงได 50 % โดยใชซาแรน เปนเวลา 3 เดือน จึงสามารถนําลง

แปลงปลูกได 

การตัดชําตน จะทําใหไดตนพันธุท่ีตรงตามพันธุเหมือนตนแมทุกประการ ลําตนท่ีเหมาะสมท่ีจะ

นํามาขยายพันธุตองเปนตนตัวเมียท่ีมีลักษณะตรงตามพันธุอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป เพราะจะมีลําตนยาวและ

มีจํานวนตารอบลําตนมากพอท่ีจะใชขยายพันธุใหตนใหมไดประมาณ 25-40 ตนหรือมากกวา   

- เม่ือเลือกตนแมไดแลว โคนตนแมลงและตัดทางใบออกใหหมด 

- ใชมีดคม ๆ ตัดเอากาบใบท่ียังเหลือคางท่ีตนออกใหหมดตน ทําดวยความระมัดระวังเพราะรอบ

ลําตนมีตารอบลําตน มีตาในกาบใบ 5 ตา และนอกกาบใบหรือตาเสริมอีก 5 ตา จากนั้นตัดรากท่ีอยูใกล

บริเวณตาออกใหหมด 

- ใชเลื่อยโคง เลื่อยสวนท่ีมีตาแตละจุดออกมาใหเปนรูปลิ่ม โดยเลื่อยเหนือและใตสวนของตาหาง

จากตาไมนอยกวา 2 เซนติเมตร ลึกเขาไปในสวนของตนแม แตละชิ้นจะมีตา 1 ตา จะเปนตาจริงหรือตา

เสริมก็ได จากนั้นใชมีดคม ๆ เฉือนบริเวณรอบตาและตุมรากเดิมออกใหเรียบเพ่ือไมใหเปนแหลงสะสม

ความชื้น ซ่ึงจะทําใหชิ้นสวนตัดชําเนาไดในระหวางการเพาะชํา 

- กอนนําไปชําในเรือนพลาสติกควรนําชิ้นตาท่ีมาจากตนแม แชในสารเคมีปองกันโรคกอน เชน 

คารเบนดาซิม หรือคอปเปอรออกซีคลอไรด ประมาณ 5 นาที และแชในสารควบคุมการเจริญเติบโต เชน 

IBA หรือสารอโทนิค อัตราคําแนะนําขางภาชนะ เพ่ือกระตุนการงอกรากและการเจริญเติบโตของราก 

หรืออาจชําโดยวิธีนําทอนพันธุแชลงในน้ํายาแฟร หรืออัลจินิน เปนเวลา 2 ชั่วโมง เพ่ือกระตุนการงอกของ

ราก แลวชุบดวยน้ํายาอาลีเอทอีกครั้ง เพ่ือปองกันกําจัดเชื้อรา จากนั้นนําลงเพาะในโรงเพาะพลาสติก 

แปลงเพาะรองพ้ืนดวยขุยมะพราวเกาหรือผานการหมักหรือกองไวเปนเวลาหนึ่ง รดน้ําใหเปยกชุม แลว

วางเรียงทอนพันธุใหเปนระเบียบ ใหดานท่ีมีตาอยูดานบน โรยทับดวยขุยมะพราวปดทอนพันธุใหมิด ขุย

มะพราวท่ีปดทับอาจใชขุยใหมหรือเกาก็ได ควรทําใหเสร็จภายใน 1 สัปดาห ถาชากวานี้การเจริญของตา

ลดลง โอกาสท่ีจะงอกเปนตนใหมก็ไดนอยลง การชําควรทําภายใตโรงเรือนพลาสติกท้ังหลังคาและ

ดานขางท่ีมีความชื้น 70-80 % ตลอดระยะเวลาการเพาะชํา และอุณหภูมิภายในสูงจนรูสึกรอน  

- การดูแลรักษาภายในโรงเรือน ใหน้ําโดยดูท่ีขุยมะพราว ถาแหงก็ควรรดน้ําทันที และพนสาร

ปองกันกําจัดโรคดังกลาวขางตนอยางสมํ่าเสมอ ตาจะงอกเปนตนใหมภายในเวลา 1 เดือน 

- เม่ือตนออนมีอายุประมาณ 2 เดือน ความสูง 30-50 เซนติเมตร หรือรากงอกแลวจะเพ่ิมหิน

ฟอสเฟต (0-3-0) ประมาณ 50-100 กรัม และควรจดัเรียงถุงในโรงเรือนท่ีมีการพรางแสง 50% ใหน้ําและ

พนสารเคมีดังกลาวขางตนอยางสมํ่าเสมอ ดูแลอีก 2-3 เดือนตนกลาพรอมท่ีจะนําไปปลูกได   
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2. การปลูกและการดูแลรักษา

2.1 การปลูก

1. การเตรียมแปลง

การเตรียมแปลงเริ่มดวยการปรับหนาดินใหสมํ่าเสมอ สําหรับพ้ืนท่ีลุมควรปรับใหมีความลาด

เอียงเล็กนอยในดานใดดานหนึ่ง ทําการไถพรวนดิน และตากดินนาน 7-14 วัน กําจัดวัชพืช หลังจากนั้น 

หวานปุยคอก อัตรา 3-5 ตัน/ไร พรอมไถพรวนดินใหรวนซุยอีกครั้ง แปลงปลูกสละไมควรมีน้ําทวมขัง 

แตมีสภาพดินไมแหงแลง ถาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา เชน ดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณต่ํา ควรใสปุย

อินทรียในปริมาณท่ีสูงและใชวัสดุคลุมดิน การเตรียมพ้ืนท่ีในการปลูกสละ มีดังนี้ 

- พ้ืนท่ีดอนท่ีปลูกไมยืนตนไวแลว สามารถปลูกสละรวมกับไมยืนตนเหลานั้นไดเลย โดยอาศัยไม

ยืนตนท่ีปลูกไวแลวเปนรมเงา พรางแสง สวนพ้ืนท่ีดอนท่ีไมมีไมยืนตน ใหไถพรวน ปรับพ้ืนท่ีใหเรียบ และ

ขุดรองระบายน้ํา หากมีปญหาน้ําทวมขัง ปลูกไมยืนตนหรือไมโตเร็วเพ่ือเตรียมไวเปนรมเงาของสละ 

- พ้ืนท่ีลุมมีน้ําทวมขังในฤดูฝน ขุดยกรองสวนใหมีขนาดสันรองกวางไมนอยกวา 6 เมตร รองน้ํา

กวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้ําเขาออกเปนอยางดี ปลูกไมยืนตนหรือไมโตเร็วเปนไมรมเงา

ริมขอบแปลงท้ัง 2 ดานเพ่ือชวยยึด ปองกันการพังทลายของแปลงปลูกดวย 

2. ระยะปลูก

การปลูกไมมีกฎตายตัวข้ึนอยูกับระยะปลูกพืชหลักโดยท่ัว ๆ ไป สามารถปลูกระยะ 4x4 เมตร

(100 ตนตอไร) หรือ 5x5 เมตร (64 ตน/ไร) หรือ 6x6 เมตร 36 ตนตอไร ถาปลูกหางตองปองกันลมโยก

ดวย 

3. วิธีการปลูก

การปลูกพ้ืนท่ีปลูกไมผลเดิมควรตัดหรือขุดตอออก หรือพ้ืนท่ีใหมควรมีการไถพรวนทําลายวัชพืช

ทําใหดินอุมน้ําไดมากข้ึน ปรับผิวหนาดินใหสมํ่าเสมอ วางระยะปลูกตามท่ีตองการ ขุดหลุมลึกดานละ

ประมาณ 30-50 เซนติเมตร ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของดิน ขนาดของตนกลา การผสมปุยหมัก ปุยคอกและ

ปุยเคมี เชนเดียวกับการปลูกไมผลท่ัว ๆ ไป และควรเพ่ิมกระดูกปนหรือหินฟอสเฟต 1 กิโลกรัมตอหลุม 

คลุกเคลาใหเขากับดินลางและปุยคอกหรือปุยหมักใหสมํ่าเสมอ ใสดินบนลงกนหลุมกอนและนําตนกลา

สละออกจากถุงลงปลูกและใสดินลางผสมปุยตาง ๆ จนเต็มหลุม กดดินใหแนนยึดตนกลากับหลักไมกันลม

โยก พรางแสง รดน้ําดูแลรักษาอยางสมํ่าเสมอ ตองคอยเติมดินใหเต็มหลังปลูกเสมอ ปองกันน้ําขังและ

อาจเติมดินบริเวณกอใหสูงกวาพ้ืนท่ีวาง  

การปลูกนิยมปลูกดวยเมล็ดท่ีเพาะในถุงเพาะชํา โดยใหตนพันธุสูงประมาณ 30 เซนติเมตร หรือ

มากกวา ทําการขุดหลุมลึกประมาณ 30 เซนติเมตร โรยกนหลุมดวยปุยคอกรวมกับหินฟอสเฟต หรือ

ปุยเคมี สูตร 15-15-15 เล็กนอย ระยะปลูก 4 x 4 เมตร 1 ไรจะไดประมาณ 400 ตน หลุมปลูกใชตนพันธุ 

1-2 ตนหรือเพียง 1 ตน 
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2.2 การดูแลรักษา 

1. การใหน้ําหลังจากท่ีปลูกสละ ควรมีการใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ ชวงขาดฝนควรใหน้ําวันเวนวัน

อาจจะเปนสายยางหรือหัวเหวี่ยง ดินควรมีความชื้นตลอดเวลาแตน้ําตองไมแชขัง 

2. การใสปุยหลังปลูกใหปุยสูตรเสมอ เชน 15-15-15 หรือ 16-16-16 ครั้งละ 100 กรัมตอตน

ปละ 4-6 ครั้ง คอยสังเกตสีของใบสละ ถาเหลืองซีด ควรเพ่ิมปุยท่ีใหธาตุแมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และ

เพ่ิมปริมาณปุยเม่ืออายุมากข้ึนอาจเปน 200 กรัมตอครั้ง ในปท่ี 2 และ 3 รวมกับการใสปุยคอกจําพวกมูล

สกุร โค กระบือ และไก หรือมูลคางคาว ในปแรก 2-3 กิโลกรัมตอตนตอครั้ง ใสปละ 3 ครั้ง และในปท่ี 2 

และ 3 เพ่ิมปริมาณปุยคอกเปน 4-6 กิโลกรัมตอตนตอครั้ง ใสปละ 3 ครั้ง เม่ืออายุ 2 ปครึ่งถึง 3 ป สละ

เริ่มออกดอก การใสปุยคอกควรเพ่ิมเปน 10-15 กิโลกรัมตอตนตอครั้ง ปละ 3 ครั้ง หลังเก็บเก่ียวผลผลิต

แลว ตัดทางใบออก สางกอและใหรีบใสปุย สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/กอ ทันที 

ในชวงพัฒนาการของผล ใสปุยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 หรือ 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/กอ 

อัตราใสข้ึนอยูกับอายุของสละ สามารถแบงใสได 0.5 กิโลกรัมตอครั้งตอตน ปละ 6-8 ครั้ง 

เนื่องจากสละเปนพืชท่ีตองการรมเงา อาจปลูกเดี่ยวและใชวัสดุพรางแสง หรือปลูกรวมกับตนไม

ผลเดิม หรือปลูกไมท่ีใหรมเงาก็ได สุขวัฒน และคณะ (มปป.) รายงานวา ชวงแสงเวลา 07.00 น. และ 

18.00 น. ของวันท่ีอากาศแจมใสในฤดูรอน สละสามารถสังเคราะหแสงไดลักษณะเชนนี้เทียบไดกับการ

ปลูกสละท่ีมีการพรางแสง อัตราการสังเคราะหแสงจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ตามความเขมของแสง และในชวง

เวลา 10.30-14.30 น. ความเขมของแสงจะสูงมากในวันท่ีอากาศสดใส และอัตราการสังเคราะหของพืชก็

สูงสุดดวย แตความเขมของแสงระดับนี้ถือวาเปนอันตรายสําหรับสละเพราะสารสีเขียวคอย ๆ ถูกทําลาย 

ทําใหใบสีเหลืองซีดและการสังเคราะหแสงลดลง ในท่ีสุดการเจริญเติบโตชาลงเพราะสรางอาหารไม

เพียงพอกับการถูกทําลาย นอกจากนี้ยังสงผลใหผลมีขนาดเล็กแคระแกร็น 

การแกปญหา หลังปลูกใหม ๆ ควรพรางแสงดวยตาขายพรางแสงชนิด 25 เปอรเซ็นต หรือปลูก

ไมยืนตนพรางแสง เชน สะตอ หรือปลูกสละระหวางแถวไมผล เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด โดยท่ีตนไมผลนั้น

ทรงพุมยังไมชิดกัน เม่ือสละโตข้ึนอาจมีการตัดก่ิงไมผลออกบาง ทรงพุมของสละสูงประมาณ 5 เมตร ไม

ผลไมยืนตนท่ีสูงกวานั้นจะใหรมเงาแกตนสละไดดี เชน สวนท่ีปลูกสะตอเปนพืชใหรมเงาโดนสละ 1 ตน 

ลอมรอบดวยสละ 8 กอ หรือสวนท่ีปลูกทุเรียนเดิม 1 ตน ลอมรอบดวยสละ 8 กอ สําหรับการปลูกสละ

เดี่ยว ๆ และใหผลผลิตแลว เม่ือทางใบสานกันไมเกิน 1 ใน 3 ของทางใบท้ังหมดจะเปนการพรางแสง การ

ใสปุยท่ีมีอินทรียวัตถุสูง จะชวยใหตนสละสังเคราะหคลอโรฟลลไดมากข้ึน นอกจากนี้การใสปุยท่ีมีธาตุท่ี

จําเปนตอสละ เชน ธาตุแมกนีเซียม เหล็ก และสังกะสี จะกระตุนและชวยการสังเคราะหคลอโรฟลลได 

การใสในปริมาณท่ีเพียงพอและสมํ่าเสมอจะลดระดับความรุนแรงของแสงไดระดับหนึ่ง  

การควบคุมทรงตน เนื่องจากสละมีการแตกหนอขางเสมอถึงแมจะไมมากนักตอป หนอขางจะ

เจริญเติบโตแยงอาหารตนแมเดิม หากปลอยท้ิงไวนาน กอจะมีขนาดใหญ นอกจากนี้การออกดอกจะนอย 

ผลผลิตต่ํา การควบคุมทรงตนจะสงผลใหไดผลผลิตสูง ควรดําเนินการดังนี้ 
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1. สํารวจดูการเจริญของตนสละอยางสมํ่าเสมอ ถาพบหนอขางควรตัดหรือทําลายท้ิงหรือนําไป

ขยายพันธุ 

2. เลี้ยงหนอขางเฉพาะตําแหนงท่ีตองการ เพ่ือใหเจริญเติบโตเปนตนใหม สําหรับกอนั้นจะมีตน

ใหมก่ีตนข้ึนอยูกับระยะปลูก ถาปลูก 4x4 เมตร จํานวนตนตอกอไมควรเกิน 2 ตน ถาระยะปลูก 5x5 

เมตร ไมควรเกิน 3-4 ตนตอกอ เพ่ือใหสามารถดูแลไดท่ัวถึง ปองกันไมใหทางใบบังแสงซ่ึงกันและกันมาก

เกินไป 

3. การตัดแตงทางใบ จุดประสงคหลัก คือ ใหสวนโปรงอากาศถายเทไดสะดวก ทุกใบรับแสง

ไดมาก และปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต จึงควรตัดทางใบท่ีแก แหง เปนโรค หักเสียหายหรือเกะกะตอ

การเขาไปปฏิบัติงาน ไมควรตัดทางใบท่ีมีทะลายผลติดอยู เพราะทําใหการพัฒนาการและการเจริญเติบโต

ของผลชะงัก ขนาดของผลและคุณภาพเนื้ออาจดอยลง 

4. การรวบใบสําหรับสละอายุนอยทางใบลูโนมลง ทําใหไมสะดวกแกการเขาไปปฏิบัติงานและ

การระบายอากาศไมเหมาะสม ชาวสวนสวนใหญใชเชือกไนลอนรวบทางใบไมใหเกะกะ เม่ือตนตั้งเห็นลํา

ตนชัดเจนอาจจะรวบหรือไมรวบก็ได ถาทางใบอยูระดับสูงและไมเกะกะ 

ปจจัยและขอกําจัดของการติดผลของสละ 

การท่ีจะผสมสละใหติดผลดี จําเปนตองมีความรูเก่ียวกับปจจัยและขอจํากัดท่ีมีผลตอการติดผล 

ซ่ึงปจจัยและขอจํากัดตาง ๆ มีดังนี้ 

- ไมมีละอองเกสรท่ีตัดมาระยะเวลา 3-5 วัน มีชีวิตอยูประมาณ 80-85% แมวาสภาพแวดลอมไม

เหมาะสม เชน ฝนตก น้ําคางแรง ละอองเกสรสละไมแตกและตายทันที แตน้ําฝนจะทําใหกระปุกดอกชื้น

และอุมน้ําไว กอใหเกิดเชื้อราทําลายละอองเกสรและละอองเกสรตายได 

- ชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการผสมเกสร กระปุกดอกท้ังดอกตัวผูและตัวเมียจะเริ่มบานพรอม

ท่ีจะผสมไดตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไปจนถึงเวลา 17.00 น. ดังนั้นหากตองการชวยผสมเกสรสามารถ

ปฏิบัติไดตลอดท้ังวัน 

- ความไมสมบูรณของไขในรังไข ทําใหไมสามารถรับการผสมจากละอองเกสรได 

การจัดการเพ่ือเพ่ิมการติดผล 

สุขวัฒน และคณะ (มปป.) ไดทําการศึกษาทดลองและสรุปเทคนิคการจัดการเพ่ือเพ่ิมการติดผล

ของสละไวดังนี้ 

1. การชวยผสมเกสร คือ การนํากระปุกดอกตัวผูของสละ ระกํา หรือสะกําท่ีบานมาเคาะโดยตรง

บนดอกสมบูรณเพศ หรือดอกกระเทยบนตนตัวเมีย หรือเสียบติดกับกระปุกดอกตัวเมีย 

2. การเก็บรวบรวมละอองเกสรสําหรับใชในการผสมเกสร คือ การเก็บละอองเกสรโดยไมทําให

ละอองเกสรสูญเสียความมีชีวิต ความงอก วิธีการเก็บรวบรวมละอองเกสรอาจจะปฏิบัติไดดังนี้ 

2.1 เลือกตนเฉพาะกระปุกตัวผูท่ีมีดอกบานประมาณ 50-70% มีละอองเกสรสีเหลืองสดใส 

ดอกมีกลิ่นหอมฉุน เก็บใสถุงพลาสติก เริ่มเก็บไดตั้งแตเวลาประมาณ 08.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น.  
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2.2 นํากระปุกดอกท่ีเก็บรวบรวมไดมาอบท่ีอุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส นาน 1-2 ชั่วโมง 

สําหรับกระปุกดอกท่ีไมคอยชื้นมาก และอาจนาน 3-4 ชั่วโมง สําหรับกระปุกดอกท่ีคอนขางชื้น และนํา

กระปุกดอกท่ีอบมาแลวเคาะใหละอองเกสรตกลงบนกระดาษผิวมันแผนเรียบ นํามารอนดวยตระแกรงท่ีมี

ความถ่ีประมาณ 250 เม็ช เพ่ือรอนเอาขนสีน้ําตาลและเศษผงท้ิงไป 

     2.3 บรรจุละอองเกสรท่ีอบแลวไวในขวดแกวหรือพลาสติกท่ีปดฝาสนิท ถาเก็บท่ีอุณหภูมิหอง

จะมีชีวิตอยูไดนาน 3 เดือน โดยท่ียังมีความมีชีวิตอยูถึง 70-75% แตถาเก็บในตูเย็น จะเก็บไดตั้งแต 6 

เดือน จนถึง 1 ป 

3. เทคนิคการชวยผสมเกสร เม่ือตองการผสมเกสร ก็นําละอองเกสรท่ีเก็บไวมาผสมกับแปง

ทาลคัม (talcum powder) ท่ีอบแหงแลวในอัตราสวน ละอองเกสร : แปงทาลคัม 1 : 30 โดยน้ําหนักแลว

นําสวนผสมท่ีไดใสขวดพลาสติกท่ีใชสําหรับใสน้ํากลั่น นําไปบีบพนลงบนกระปุกดอกตัวเมียท่ีบานแลวให

ท่ัว การชวยผสมเกสรโดยใชสวนผสมดังกลาว ทําใหตนสละสามารถติดผลไดดีและสมํ่าเสมอ 

การตัดแตงกระปุกดอก 

การพิจารณาตัดแตงกระปุกดอก เพ่ือใหกะปุกท่ีเหลือมีความสมบูรณท้ังรูปรางและขนาดของผล 

กระปุกดอกท่ีอยูสวนปลายของทะลายควรตัดออกใหเหลือประมาณ 6-8 กระปุก/ทะลาย และทะลายท่ี

ออกชุดหลังฤดูกาลนั้น ควรตัดออกใหเหลือ 8-10 ทะลาย/ป 

การตัดแตงผลและจัดวางทะลายผล  

เพ่ือใหไดกระปุกสวย ผลมีขนาดใหญตามท่ีตลาดตองการ หลังจากสละมีอายุมากกวา 3 เดือน 

กระปุกใดมีจํานวนผลมากเกินไปควรปลิดออก จะทําใหอากาศถายเทไดสะดวก ผลไมเบียดกันแนน ลด

จํานวนผลเนา ลดการระบาดของโรคได ระยะเก็บเก่ียวประมาณ 15-20 ผล ถาอายุออนกวา 3 เดือน ไม

ควรตัดเพราะจะทําใหผลไดรับความกระทบกระเทือน ไมอาจเจริญเติบโตและแหงในท่ีสุด ใหมี 6-8 

กระปุกตอทะลาย และควรจัดวางทะลายใหอยูในตําแหนงดูแลรักษาไดงาย เชน มีการโยงทะลายผลดวย

เชือกเขากับทางใบของสละเอง ถาปลอยกระปุกผลวางท่ีพ้ืนดิน เปนการเปดโอกาสใหโรคและแมลงเขา

ทําลายไดมากข้ึน 

3. การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู

โดยภาพรวมแลวสละถือไดวามีศัตรูพืชนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับไมผลชนิดอ่ืน ศัตรูพืชท่ีสําคัญ

ของสละ ไดแก โรค แมลง และวัชพืช ศัตรูพืชแตละชนิดมีสาเหตุ ระดับความรุนแรงท่ีจะทําใหเกิดความ

เสียหายแกผลผลิต วิธีการปองกันกําจัดแตกตางกันไป ศัตรูพืชบางชนิดอาจปองกันกําจัดงายไดดวยวิธี

เฉพาะ แตศัตรูพืชบางชนิดก็ตองใชหลายวิธีการ หรือผสมผสานวิธีการ เพ่ือการปองกันกําจัดจึงจะไดผล 

การปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองเหมาะสม จะตองรูจักศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และการปองกันกําจัด

ดังกลาวตามคําแนะนํา ตองผานการทดสอบวิธีการวาปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค ไมเกิดภาวะมลพิษ

ตอสิ่งแวดลอม และมีการอนุรักษศัตรูธรรมชาติท่ีเปนประโยชนอีกดวย 
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3.1 โรคสละท่ีสําคัญและการปองกันกําจัด 

โรคสละท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

1. โรคใบจุด (leaf spot)

สาเหตุ เชื้อรา Bipolaris halodes (drechsler) Shoemaker synonymy : Drechslera halodes 

ชื่อเดิม  Helminthosporium halodes  

ลักษณะอาการ 

อาการเกิดข้ึนท่ีใบของสละ โดยเริ่มแรกใบจะเกิดเปนจุดแผลกลมเล็ก ๆ มีสีเหลืองออน ขนาดเทา

หัวเข็มหมุด แตละจุดมีวงแหวนสีเหลืองลอมรอบจุดนั้น ตอมาเปลี่ยนเปนจุดน้ําตาลแดง แผลจะขยายออก

มีลักษณะคอนขางกลม ตรงกลางแผลมีขีดสีน้ําตาลแดง ขอบแผลเปนสีนําตาลเขม เม่ือแผลขยายมา

รวมกันทําใหใบแหง ถาเปนมากจะรุนแรงจนตนชะงักการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด โรคนี้ทําความ

เสียหายมากในระยะตนกลา ในกรณีตนท่ียายปลูกจะไมรุนแรงถึงขนาดทําใหตนตาย แตทําใหใบ

สังเคราะหแสงไดลดลง มักเกิดกับตนสละท่ีปลูกในสภาพกลางแจงไมมีรมเงา 

      ใบจุดน้ําตาลแดงลอมรอบวงแหวนสีเหลือง                เชื้อรา Bipolaris sp. 

ภาพท่ี 10-11 ลักษณะอาการและเชื้อสาเหตุโรคใบจุดของสละ 

การแพรระบาด 

เชื้อราสามารถแพรระบาดไดดีในสภาพอากาศเย็นและมีความชื้น โดยแพรระบาดทางลม ฝน การ

ใหน้ํา หรือติดไปกับเครื่องมือทางการเกษตร 

การปองกันกําจัด 

1. ตัดแตงสวนท่ีเปนโรคออกเผาทําลายเสีย

2. หากพบโรคเริ่มระบาดใหพนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน เบโนมิล

คารเบนดาซิม ไทแรม แมนโคเซบ คอปเปอรออกซีคลอไรด แคปแทน ตามอัตราคําแนะนําขางฉลาก พน

จํานวน 3 ครั้ง ท้ังบนใบและใตใบ ทุก ๆ 10-14 วัน และหยุดใชสารเคมีกอนเก็บเก่ียว 15 วัน 

3. สรางรมเงาท่ีเหมาะสมใหแกตนกลาสละหรือระกํา จะชวยลดความรุนแรงของโรคได โดยจะไม

พบโรคนี้เลยกับสละท่ีปลูกใตรมเงาตนยางพารา หรือพบโรคใบจุดนอยมากเม่ือกอสละใหญมากจนเกิดรม

เงาแกตัวเอง 
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2. โรคยอดเนา (spear rot)

สาเหต ุ

ยังไมทราบสาเหตุของโรคแนชัด แตตรวจพบเชื้อรา คือ Fusarium spp. และเชื้อแบคทีเรีย 

Erwinia sp. 

ลักษณะอาการ 

มักพบแสดงอาการเปนแผลเนาสีน้ําตาลดําท่ียอด ขอบแผลฉํ่าน้ําบริเวณโคนของใบยอดท่ียังไมคลี่

ออกในตนสละท่ีมีอายุนอย ตอมารอยแผลจะเนาดําและขยาย ทําใหใบยอดท้ังใบเนา แหงเปนสีน้ําตาล

แดง ทําใหเกิดการท้ิงใบยอด จึงสามารถดึงหลุดออกมาไดงาย  

การแพรระบาด 

พบโรคนี้มากในชวงฤดูฝน โดยเขาทําลายตนสละตั้งแตระยะเปนตนกลาจนถึงอายุ 4 ป 

การปองกันกําจัด 

1. กําจัดวัชพืชและรักษาความสะอาดบริเวณสวนอยางสมํ่าเสมอ ไมใหเปนแหลงสะสมของโรค

2. คอยปองกันกําจัดแมลง เพ่ือไมใหแมลงมากัดกินบริเวณสวนยอด เพราะรอยแผลอาจเปน

ชองทางใหเชื้อโรคพืชเขาทําลายได 

3. ควรตัดสวนท่ีเปนโรคออกใหหมด แลวราดสวนยอดดวยสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช เชน    ไท

แรม 80% WG อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

พนจํานวน 1-2 ครั้งทุก ๆ 5-7 วัน 

    สละ         ปาลมน้ํามัน 

ภาพท่ี 12-13 ลักษณะอาการโรคยอดเนาของสละและพืชตระกูลปาลม 

3. โรคผลและทะลายเนา (Marasmius bunch rot)

สาเหต ุ 

เกิดจากการเขาทําลายของเสนใยเห็ดรา ชนิด Marasmius palmivorus Sharples 

ลักษณะอาการ 

เชื้อเขาทําลายทะลายผลและผลของสละ ผลสละท่ีเริ่มเปนโรคจะมีอาการเปลือกของผลเปนสี

น้ําตาล ถามีความชื้นสูงจะพบเสนใยสีขาวหรือขาวอมชมพูของเชื้อราข้ึนปกคลุมผลบริเวณท่ีเปนโรค เสน
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ใยของเชื้อราท่ีเห็นจะแทงทะลุเปลือกเขาไปในผล ทําใหเปลือกเปราะแตกออก เนื้อภายในผลจะแฉะเนา

เยิ้มมีสีน้ําตาล กานทะลายเนา และผลรวงหลน อาการของโรคมักจะเริ่มตนท่ีบริเวณสวนกานของกระปุก

ผลกอนแลวลุกลามไปยังข้ัวผลไปยังเปลือกและเนื้อภายในผล บางครั้งจะพบเสนใยของเชื้อราเกิดท่ีโคน

ของกาบใบก็มี แลวลุกลามตอเขาสูข้ัวของทะลายไปยังกระปุกผล  

ภาพท่ี 14-17  ลักษณะอาการและเชื้อเห็ดราสาเหตุโรคผลและทะลายเนาของสละ 

การแพรระบาด 

แพรระบาดโดยลม มักพบโรคนี้ในชวงท่ีมีฝนตกชุกหรือมีความชื้นสูง โดยเฉพาะทะลายท่ีมีกระปุก

และผลหนาแนนของสละจะเกิดการเนารวงหลนไดงาย ทําใหเกิดโรคลุกลามไดอยางรวดเร็ว หรือบางครั้ง

เสนใยเห็ดอาจเกิดท่ีสวนโคนของกาบใบแลวเจริญเขาสูทะลายผลและกระปุกตอไปได โดยเม่ือเสนใยของ

เชื้อราเจริญเติบโตเต็มท่ีจะสรางดอกเห็ดสีขาวขนาดเสนผาศูนยกลางของดอกประมาณ 5-8 เซนติเมตร 

กลีบหมวกจะงอกลับข้ึนขางบน เม่ือดอกเห็ดโตเต็มท่ีแลวจะบานและแกปลดปลอยสปอรกระจายและ

ระบาดไปสูทะลายหรือกระปุกอ่ืน ๆ ได หากความชุมชื้นในบริเวณนั้นสูง สปอรจะงอกเปนเสนใยและเขา

ทําลายทะลายสละตอไป ซ่ึงพบโรคผลและทะลายเนาบนผลทุกแหงท่ีมีการปลูกสละ โดยเฉพาะในจังหวัด

จันทบุรี ในระยะเก็บเก่ียวผลผลิตบริเวณท่ีพบมาก คือ บริเวณท่ีมีการลางผลสละ ตกแตงทะลายผล กอน

นําสงตลาด ถาเก็บผลท่ีเนาเสียกองไวจะพบดอกเห็ดในเวลาตอมา โดยจะเขาทําลายในระยะติดดอก ผล

ออน และเก็บเก่ียวผลผลิต 

การปองกันกําจัด 

1. จัดการปรับสภาพสวนใหมีการระบายอากาศดี ไมใหมีความชุมชื้นในบริเวณตนสละมากเกินไป

เพราะจะทําใหเชื้อเห็ดระบาดไดงาย เชน ตัดแตงทางใบแกหมดสภาพท่ีอยูดานลาง ๆ ใหมีการถายเทของ

อากาศ เพ่ือลดการสะสมของเชื้อโรคและความชื้นใตทรงพุมไมใหมีมากเกินไป หรือโยงทะลายไมใหสัมผัส

ดิน ควบคุมรมเงาใหแสงสองผานกับสละประมาณ 50% 
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2. หม่ันตรวจแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ ถาเกิดอาการกับผลท้ังกระปุก ใหตัดผลท้ิงท้ังกระปุก เก็บ

เศษซากพืชและผลรวงใตตนท่ีเปนโรคออกจากแปลงไปเผาไฟทําลายนอกแปลงปลูก เพ่ือจะทําลายเสนใย

ของเชื้อรา กอนท่ีจะสรางเปนดอกเห็ด และปลอยสปอรออกมาแพรกระจายตอไป 

3. หากพบโรคเริ่มระบาดใหพนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน สารไพราโคลส

โตรบิน 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรือสารอะซอกซีสโตรบิน+ไดฟโนโคนาโซล

20%+12.5% SC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรือทีบูโคนาโซล+ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50%+25% 

WG อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือสารโพรพิโคนาโซล อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร โดยพน 2 ครั้ง 

พนครั้งแรกกอนการเก็บเก่ียวผลสละ 2 เดือน และพนครั้งท่ี 2 หางกัน 7 วัน และหยุดใชสารเคมีกอนเก็บ

เก่ียว 15 วัน 

3.2 แมลงศัตรูสละท่ีสําคัญและการปองกันกําจัด 

แมลงศัตรูสละท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

ในตลอดฤดูเพาะปลูกมีแมลงศัตรูเขาทําลายไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับผลไมชนิดอ่ืน เชน สม 

เปนตน แมลงศัตรูท่ีวาสําคัญจะแสดงความเสียหายหรือมีความรุนแรงตางกันข้ึนอยูกับชนิดของแมลง 

ลักษณะการเขาทําลาย รวมท้ังสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีจะชวยสงเสริมใหมีการทําลายมากนอยแตกตางกัน 

แมลงศัตรูท่ีสําคัญและมักพบเปนประจํามีอยูดวยกันหลายชนิด ซ่ึงมีท้ังชนิดท่ีทําความเสียหายเปนครั้ง

คราว ไมรุนแรงไปจนกระท่ังทําใหตนสละตาย ไดแก 

1. ดวงแรดมะพราว (rhinoceros beetle)

ช่ือวิทยาศาสตร: Oryctes rhinoceros (Linnaeus) (ดวงแรดชนิดเล็ก) และ 

 Oryctes (Rykanes) gnu Mohnike (ดวงแรดชนิดใหญ) 

วงศ   Scarabaeidae 

อันดับ  Coleoptera 

ความสําคัญ 

ดวงแรดมะพราว เปนแมลงกลุมดวงปกแข็งขนาดใหญท่ีถือเปนแมลงศัตรูท่ีสําคัญมากของสละ 

และพืชตระกูลปาลมเกือบทุกชนิด เชน ระกํา มะพราว ปาลมน้ํามัน เปนตน ในประเทศไทยพบการทําลาย

ของดวงแรด 2 ชนิด คือ ดวงแรดชนิดเล็ก (Oryctes rhinoceros Linnaeus) และดวงแรดชนิดใหญ 

(Oryctes gnu Mohner.) ทําลายตนสละโดยตัวเต็มวัยกัดกินตรงบริเวณสวนยอดออนของเหงาสละเปน

อาหาร ทําใหเกิดเปนรอยแผล ทางใบหักงาย ซ่ึงมีสวนสนับสนุนใหดวงงวงมะพราวและเชื้อโรคเขาทําลาย

ซํ้าเติมไดงาย จนทําใหยอดท่ีแตกออกมาใหมเนาและตนตายได 

ดวงแรดชนิดเล็ก พบท่ัวทุกภาคของประเทศไทยและพบบอยท่ีสุด สําหรับดวงแรดชนิดใหญ มัก

พบไมบอยนักในภาคตะวันออก พบไดตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไปทางภาคใตของประเทศไทย จากการปลูก

ปาลมน้ํามันแทนการปลูกมะพราวจํานวนมากในประเทศไทย ดวงแรดจึงเริ่มมีความสําคัญมาก เนื่องจาก

เม่ือมีการโคนลมตนมะพราวหรือตนปาลมท่ีมีอายุมาก เพ่ือปลูกตนปาลมทดแทนใหม ทําใหมีแหลง

ขยายพันธุของดวงแรดมากข้ึน จึงเขาทําลายตนปาลมท่ีปลูกใหมและตนมะพราว โดยปกติดวงแรด
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มะพราวไมสามารถระบาดได เหตุท่ีเกิดการระบาดอาจกลาวไดวาสวนใหญเกิดจากความละเลยของมนุษย

ท่ีปลอยใหมีแหลงขยายพันธุจํานวนมาก ทําใหดวงแรดเพ่ิมปริมาณมากจนเขาทําลายพืชใหไดรับความ

เสียหาย สาเหตุของการระบาดท่ีเกิดเองตามธรรมชาตินั้นนอยมาก เชน การเกิดวาตภัย พายุลมแรงทําให

ตนมะพราวและปาลมน้ํามันลมตายเปนจํานวนมาก จึงเปนแหลงขยายพันธุขนาดใหญของดวงแรดในเวลา

ตอมา 

ลักษณะการทําลาย 

หนอนของดวงแรดไมเปนอันตรายกับตนพืช อาศัยกินอยูกับสิ่งผุพัง เฉพาะตัวเต็มวัยเทานั้นท่ีเปน

ศัตรูพืช ในเวลากลางคืนจะบินข้ึนไปเจาะกัดกินตรงบริเวณสวนออนหรือยอดออนของเหงาตนสละท่ีมีอายุ 

3 เดือน ถึง 3 ป หรือเจาะบริเวณโคนทางใบท่ี 2 หรือใบท่ี 3 ของสละหรือระกําหรือพืชตระกูลปาลมท่ีมี

ขนาดตนใหญเกิดเปนรอยแผลทะลุถึงสวนยอดออน และเจาะทําลายบริเวณยอดออนท่ียังไมคลี่ใบ เม่ือถึง

ระยะคลี่ใบจะขาดแหวงเปนริ้ว ๆ คลายรูปสามเหลี่ยม คลายถูกกรรไกรตัด ถาพบการทําลายมาก ๆ จะทํา

ใหใบใหมไมคลี่กางออกมาสมบูรณ หากดวงกัดกินทางใบจะทําใหใบหักพับลง ตนสละหรือระกําจะชะงัก

การเจริญเติบโต แคระแกรนได ยอดออนท่ีถูกทําลายอาจเกิดโรคยอดเนา นอกจากนี้รูท่ีดวงแรดเจาะไวจะ

เปนชองทางใหดวงงวงมะพราวเขามาวางไข และทําลายชอนไชภายในลําตนจนถึงตนตายไดในท่ีสุด  

     สละ                ปาลมน้ํามัน               มะพราว 

ภาพท่ี 18-20  ลักษณะการทําลายของดวงแรดมะพราวกับพืชตระกูลปาลม 

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ 

ดวงแรดมะพราวท่ีพบในประเทศไทยท้ังชนิดเล็กและชนิดใหญ มีรูปรางลักษณะและชีวประวัติ

คลายคลึงกันมาก ตางกันท่ีขนาดของลําตัวและขอบของแผนปกคลุมดานหลังของสวนอก ตัวเต็มวัยดวง

แรดชนิดเล็กมีขนาดความยาวของลําตัวเล็กเฉลี่ยประมาณ 45 มิลลิเมตร ดวงแรดชนิดใหญมีขนาดลําตัว

ใหญเฉลี่ยประมาณ 60 มิลลิเมตร ท่ีขอบแผนคลุมหลังสวนอกของดวงแรดชนิดเล็กมีลักษณะคลายฟนหวี

เล็ก ๆ 2 ซ่ี ในขณะท่ีดวงแรดชนิดใหญมี 3 ซ่ี นอกจากนั้นรูปรางลักษณะอ่ืน ๆ ชีพจักร ตลอดจนอุปนิสัย

คลายคลึงกันมาก ท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้เปนลักษณะตาง ๆ ของดวงแรดชนิดเล็ก 

ไข เปนฟองเดี่ยว ๆ มีลักษณะกลมรี สีขาวนวล ผิวเรียบเปนมัน เปลือกไขเหนียว ตกพ้ืนไขจะเดง

ข้ึนลงได มองเห็นไดชัดเจน ขนาดกวาง 2-3 มิลลิเมตร ยาว 3-4 มิลลิเมตร เม่ือใกลฟกไขจะมีสีน้ําตาลออน 

ไขจะถูกฝงอยูในวัสดุท่ีเนาเปอยผุพังลึกประมาณ 5-15 เซนติเมตร ระยะไขมีอายปุระมาณ10-12 วัน 
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หนอน เม่ือฟกออกมาจากไขใหม ๆ มีลําตัวสีขาวขนาด 2x7.5 มิลลิเมตร ปากสีน้ําตาล หัว

กะโหลกสีน้ําตาลออน กวางประมาณ 2-2.5 มิลลิเมตร มีขาจริง 3 คู ดานขางลําตัวมีรูหายใจท่ีสวนอก 

1 คู และท่ีสวนทอง 8 คู เม่ือฟกออกจากไขจะมุดเขาไปอยูในกองปุยหรือบริเวณเดิมท่ีดวงแรดวางไขไว จะ

พบลึกลงไปในท่ีอยูของมันพอประมาณ เม่ือหนอนกินอาหารแลวผนังลําตัวจะมีลักษณะโปรงใส มองเห็น

ภายในสีดํา ระยะหนอนมี 4 วัย มีการลอกคราบ 3 ครั้ง ลอกคราบครั้งแรกหลังเปนหนอนแลวประมาณ 

10-14 วัน คือ หนอนวัยท่ี 2 หนอนมีลําตัวโคงงอครึ่งวงกลมเปนรูปตัวซี (C) ลําตัวสีขาวใส แมจะจับให

เหยียดตรงเม่ือปลอยก็จะโคงตามเดิม สามารถมองเห็นสิ่งท่ีอยูภายในเปนสีดํา หนอนวัยท่ี 3 คือ หนอนท่ี

ลอกคราบครั้งท่ี 2 หลังจากลอกคราบครั้งแรก 12-15 วัน หัวกะโหลกจะมีสีขาวนวล กวางประมาณ 4.5 

มิลลิเมตร ตอมาหัวกะโหลกมีสีน้ําตาลแดง ขนาดลําตัวประมาณ 4.5x2.5 มิลลิเมตร ลักษณะลําตัวหนอน

เหมือนเดิม เม่ือหนอนเจริญเติบโตข้ึนจะลอกคราบครั้งท่ี 3 เปนหนอนวัยท่ี 4 หลังลอกคราบครั้งท่ี 2 

ประมาณ 90-120 วัน ทําใหเห็นหัวกะโหลกกวางประมาณ 10 มิลลิเมตร ขนาดลําตัวประมาณ 11X50 

มิลลิเมตร ลําตัวสีขาวเขม เห็นรูหายใจขางลําตัวสีน้ําตาลเดนชัด มีขนสีน้ําตาลข้ึนอยูท่ัวลําตัวเดนชัด

เชนกัน หนอนเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีจะมีขนาดลําตัวยาวประมาณ 60-90 มิลลิเมตร กรามแข็งแรง รวม

ระยะหนอนอายุ 80-150 วัน หรือ 3-5 เดือน อายุหนอนเฉลี่ยประมาณ 130 วัน บางครั้งถาอยูใน

สภาพแวดลอมไมเหมาะสม อาจมีอายุยืนยาวถึง 420 วัน 

ดักแด เม่ือหนอนเจริญเติบโตเต็มท่ีจะพักตัวอยูเฉย ๆ หยุดกินอาหารและสรางรังเปนโพรง โดย

ขุดลึกเขาไปในแหลงท่ีอยูอาศัยและใชสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัว มาสรางใหแข็งแรงเปนรัง ลําตัวหนอนหดสั้น 

และหนอนจะลอกคราบเปนดักแดสีน้ําตาลออน แลวคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแดงอยูภายในเปนเวลา

ประมาณ 6-8 วัน กอนเขาดักแด จึงเปลี่ยนแปลงรูปรางเปนดักแด แบบ exarate มีสีน้ําตาลออน ขนาด 

22x50 มิลลิเมตร อาศัยในรัง สามารถแยกเพศได โดยดักแดเพศผูจะมองเห็นสวนท่ีเปนระยางคคลายเขา

ยื่นยาวออกมาชัดเจนกวาของเพศเมีย  

มักพบในแหลงขยายพันธุท่ีแตกตางกัน เชน ถาพบในซากทอนมะพราว ปาลมน้ํามันท่ีผุพัง หนอน

วัยสุดทายจะสรางเปนโพรงรูปไข เพ่ือเขาดักแด แตถาอยูในกองปุยหมัก ปุยคอก กากกาแฟ กองข้ีเลื่อย 

กองขยะ กองเศษพืชท่ีเนาเปอย หนอนวัยสุดทายจะสรางรัง (cocoon) ดวยวัสดุเหลานั้นเปนกอนรูปไข

ขนาดใหญ และหนอนจะเขาดักแดอยูภายใน ยังพบหนอนอาจจะออกจากท่ีอยูอาศัยของมันลงไปเขา

ดักแดในดินไดอีกดวย โดยสรางเปนรังปลอกดินฝงตัวลึกไปในดิน อาจจะอยูลึกถึง 150 เซนติเมตร ตัวเต็ม

วัยไมออกจากดักแดจนกวาจะแข็งแรง คือ เม่ือดักแดเปนตัวเต็มวัยแลวจะอาศัยในรังดักแดตอไปอีก

ประมาณ 11-20 วัน จึงจะออกมาหากินตอไป ระยะดักแดประมาณ 23-28 วัน หรือเกือบ 1 เดือน 

(บางครั้งอาจอยูระหวาง 14-30 วัน)  

ตัวเต็มวัย เปนดวงปกแข็งสีดํา เปนมันวาว หัวมีสีน้ําตาล ใตทองสีน้ําตาลแดงเปนมัน ลําตัวอวน

ปอมและสั้นมีสีน้ําตาลปนดํา มีเขาคลายนอแรด มีขนาดยาวประมาณ 30-57 มิลลิเมตร กวางประมาณ 

20-25 มิลลิเมตร สามารถแยกเพศได โดยตัวเต็มวัยเพศผูมีเขาตรงกลางบนสวนหัวยาวโคงมาทางดานหลัง

เล็กนอยคลายเขาแรด เพศเมียมีเขาสั้นกวา บางตัวไมมีเขาเลย บริเวณใตทองปลองสุดทายของเพศเมีย มี
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ขนสีน้ําตาลแดงข้ึนหนาแนนมากกวาของเพศผู และมีขนาดใหญกวาตัวผูไมมาก วงจรชีวิตต้ังแตไขจนถึง

ตัวเต็มวัยใชเวลา 4-9 เดือน ตัวเต็มวัยมีอายุ 90-180 วัน หรือ 3-6 เดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน  

ภาพท่ี 21-24 ดวงแรดมะพราวในระยะตัวหนอน ดักแดและตัวเต็มวัย 

แหลงขยายพันธุของดวงแรด 

แหลงผสมพันธุและวางไขซ่ึงดวงแรดใชเปนแหลงอาหารของหนอนวัยตาง ๆ จนเขาระยะดักแด

และเปนตัวเต็มวัย มักพบในแหลงขยายพันธุท่ีแตกตางกันออกไป ไดแก สวนของลําตน ทอน และตอของ

ตนสละหรือพืชตระกูลปาลม เชน ระกํา มะพราว ปาลมน้ํามัน เปนตน หนอนวัยสุดทายจะสรางโพรงรูปไข

เพ่ือเขาดักแด แตถาอยูในกองปุยคอก กองปุยหมัก กองมูลสัตวเกา กองข้ีเลื่อย กองขุยมะพราว กองกาก

เมล็ดกาแฟ กองขยะ กองซากชิ้นสวนของพืชท่ีเนาเปอยผุพัง กองซากเปลือกมะพราว กองซากทะลาย

ปาลมน้ํามัน ทางใบสละหรือมะพราวหรือปาลมท่ีตัดท้ิงไวนาน ๆ บนดินภายในสวน เปนตน หนอนวัย

สุดทายจะสรางรังดวย วัสดุเหลานั้นจะมีลักษณะเปนกอนรูปไขขนาดใหญ และมีหนอนเขาดักแดอยูภายใน 

นอกจากนี้ยังพบหนอนเขาดักแดในดินลึกถึง 150 เซนติเมตร และ ตัวเต็มวัยท่ีออกจากดักแด จะอาศัยอยู

ในรังดักแดอีกประมาณ 11-20 วัน จึงจะออกมาหากินตอไป 
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ภาพท่ี 25-27 แหลงเพาะขยายพันธุของดวงแรดมะพราว 

การผสมพันธุหรือการวางไข 

ระยะตัวเต็มวัยของดวงแรดมีอายุยืนยาวประมาณ 3 เดือน อาจอยูนานถึง 6 เดือน จึงมีการผสม

พันธุไดหลายครั้งตลอดอายุขัย ดวงแรดมะพราวเพศเมียสามารถรับการผสมพันธุสูงสุดถึง 8 ครั้ง โดยดวง

แรดเพศเมียท่ีไดรับการผสมพันธุแลวสามารถทยอยวางไขไดนานถึง 130 วัน ดวงแรดชอบวางไขในแหลง

ขยายพันธุท่ีมีความชื้นพอเหมาะท่ีอุณหภูมิระหวาง 20-30 องศาเซลเซียส โดยปกติดวงแรดเพศเมียจะรับ

การผสมพันธุและวางไขเม่ือออกจากดักแดแลว 30-60 วัน จะขยายพันธุได 2 รุน (generation) หาก

สภาพแวดลอมเหมาะสมสามารถขยายพันธุไดถึง 3 รุน ใน 1 ป 

การผสมพันธุจะกระทําบริเวณท่ีวางไข ปริมาณไขข้ึนกับอายุและความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีมัน

จะวางไข จากการศึกษาพบวาดวงแรดตัวหนึ่งสามารถวางไขไดสูงสุดประมาณ 152 ฟอง แตโดยท่ัวไป

ประมาณ 90-100 ฟอง ปกติตัวเมียวางไขไดครั้งละประมาณ 10-30 ฟอง โดยวางไขเปนฟองเดี่ยว ๆ ตัว

เต็มวัยมีขนาดโตเต็มท่ีประมาณ 37-45 มิลลิเมตร ฤดูกาลท่ีดวงแรดผสมพันธุและวางไขมากท่ีสุดอยู

ระหวางเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 

พฤติกรรมของดวงแรด 

ดวงแรด เปนแมลงท่ีชอบซอนตัว ท้ังตัวเต็มวัย หนอนวัยตาง ๆ ดักแด และไข จึงพบอยูในท่ีมืด 

เพราะไมชอบแสงสวางตอนกลางวัน ตัวเต็มวัยของดวงแรดเทานั้นท่ีทําลายพืชสด มักพบในแหลงอาหาร

หรือบริเวณท่ีวางไข เชน ภายในรูเจาะบนยอดสละหรือพืชตระกูลปาลม ซ่ึงอาจพบมากกวา 1 ตัว ในตน

ปาลมประดับเคยพบดวงแรดซุกซอนตามโคนกาบทางมากกวา 10 ตัว หรือตามยอดสละ ตัวเต็มวัยจะ

อาศัยกัดกินอยูในบริเวณกาบทางใบสละระยะหนึ่ง ดวงจะเจาะทําลายยอดออนสละตนหนึ่งจนพอใจ แลว

จะบินไปกัดตนอ่ืน ๆ ในบริเวณสวนใกลเคียงตอไปอีกเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังพบในแหลงขยายพันธุอีก 

ตัวเต็มวัยดวงแรดจะบินออกหากินในเวลาพลบคํ่าและเวลากอนตะวันข้ึน มักพบดวงแรดมาเลน

แสงไฟหลังฝนตกในเวลากลางคืน ดวงแรดมักบินไปมาในระยะทางสั้น ๆ อยางมากไมเกิน 700 เมตร แลว

บินกลับมาอาศัยอยูในท่ีอาศัย คือ ระหวางแหลงอาหารและแหลงขยายพันธุเทานั้น จึงใชเวลาสวนใหญอยู
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ในท่ีอาศัย 70-80% ออกหากิน 20-30% มีรายงานวาดวงแรดบินไดนาน 2-3 ชั่วโมง รวมเปนระยะ

ทางไกล 2-4 กิโลเมตร จนถึงระยะเวลาท่ีพรอมผสมพันธุจึงลงไปสูแหลงเพาะขยายพันธุ ในชวงเวลานี้ดวง

แรดจะใชเวลาสวนใหญในแหลงเพาะขยายพันธุ จะบินกัดกินยอดสละเปนครั้งคราวตอนกลางคืน  

ดักแด มักพบในแหลงขยายพันธุท่ีแตกตางกันออกไป เชน ในซากทอนตนสละหรือพืชตระกูล

ปาลมท่ีผุพัง หนอนวัยสุดทายจะสรางเปนโพรงรูปไข เพ่ือเขาดักแด แตถาอยูในกองปุยหมัก ปุยคอก กอง

ข้ีเลื่อย กองขยะ กองเศษพืชท่ีเนาเปอย ขุยมะพราว กากเมล็ดกาแฟ หนอนวัยสุดทายจะสรางรัง 

(cocoon) ดวยวัสดุเหลานั้นจะมีลักษณะเปนกอนรูปไขขนาดใหญ และมีหนอนเขาดักแดอยูภายใน 

นอกจากนี้ยังพบหนอนเขาดักแดในดินลึกถึง 150 เซนติเมตร และมักพบตัวเต็มวัยท่ีออกจากดักแด จะ

อาศัยอยูในรังดักแดอีกประมาณ 11-20 วัน จึงจะออกไปหากินพืชอาหารตอไป 

หนอน ลักษณะหนอนของดวงแรดสามารถสังเกตไดอยางหนึ่ง คือ หนอนจะงอตัวเสมอมองเห็น

เปนอักษร “C” บางครั้งเห็นสวนหัวกับสวนทายลําตัวเกือบชนกัน ถาอยูในสภาพแวดลอมไมเหมาะสมอาจ

มีอายุยืนยาวถึง 420 วัน 

พืชอาหาร 

พืชตระกูลปาลมทุกชนิด ไดแก สละ ระกํา มะพราว ปาลมน้ํามัน อินทผลัม หมาก จาก ชิด 

ตาลโตนด สาคู ลาน หวาย ปาลมขวด เตาราง ฯลฯ เปนตน 

การแพรกระจายและฤดูกาลระบาด 

ดวงแรดพบกระจายท่ัวไปในบริเวณแหลงท่ีปลูกสละและพืชตระกูลปาลมในประเทศไทย เอเชีย 

และอาฟริกา และเพ่ิมจํานวนไดตลอดป ปริมาณมากหรือนอยข้ึนกับแหลงเพาะขยายพันธุ ฤดูกาลท่ีดวง

แรดจะผสมพันธุและวางไขมากท่ีสุดอยูระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ดังนั้นจะพบความ

เสียหายอยูระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม 

ศัตรูธรรมชาติ  

ศัตรูธรรมชาติท่ีรายงานพบในประเทศไทย ไดแก 

1. เชื้อราเขียว (Metarrhizium anisopliae (Metsch) Sorokin) สามารถทําลายหนอน ดวง

แรด โดยมีสีขาวจับเปนกอนอยูภายนอกตัวหนอน ตอไปจะเกิดโคนีเดียสีเขียว ทําใหเห็นหนอนมีสีเขียว

และตายในท่ีสุด เชื้อรานี้ยังทําลายดักแดและตัวเต็มวัยไดดวย 

2. เชื้อไวรัส (Rhabdionvirus oryctes Hugger) หรือเรียกวา Baculovirus ทําลายท้ังหนอน

ดักแดและตัวเต็มวัย ลักษณะหนอนท่ีถูกเชื้อไวรัสทําลายจนเปนโรคตาย คือ สวนของกนหรือปลายสุดของ

ทางเดินอาหารเรียกวา เรคตัม (rectum) จะพองโตยื่นออกมาสังเกตเห็นไดงาย 

การปองกันกําจัด 

1. การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม คือ การกําจัดแหลงขยายพันธุเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด ลงทุนนอย และ

สะดวกในการทํา เพราะอยูบนพ้ืนดิน สามารถกําจัดไข หนอน ดักแดและตัวเต็มวัย ไมใหเพ่ิมปริมาณได 

โดยยึดหลักวาไมควรปลอยใหแหลงขยายพันธุเหลานี้ท้ิงสะสมไวนานเกิน 2-3 เดือน โดยปฏิบัติดังนี้ 
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   1.1 ทําความสะอาดบริเวณสวนสละหรือตนสละ ไมใหมีแหลงขยายพันธุ เชน ตัดแตงทางใบแก

บริเวณโคนตนออกใหหมด กําจัดซากลําตนหรือตอของสละหรือพืชตระกูลปาลมท่ีหักโคนลมลงมา กองปุย

คอก กองปุยหมัก กองข้ีเลื่อย กองแกลบ รวมท้ังกองทางใบท่ีตัดกองสุมไวบริเวณสวนออกนอกบริเวณสวน 

หรือเผาหรือฝงกลบเสีย 

  1.2 เกลี่ยกองซากชิ้นสวนของพืชหรือกองมูลสัตวใหกระจายออกบนพ้ืนดิน โดยมีความสูงไม

เกิน 15 เซนติเมตร 

  1.3 ถามีความจําเปนตองกองมูลสัตว กองซากพืช กองขยะ และกองข้ีเลื่อย ฯลฯ เปนตน นาน

เกินกวา 2-3 เดือน ควรหม่ันพลิกกลับกอง เพ่ือตรวจหาไข หนอน ดักแด และตัวเต็มวัยของดวงแรดแลว

กําจัดเสีย หรือนําใสในถุงปุยผูกปากใหแนนและนําไปเรียงซอนกันไว 

2. การควบคุมโดยวิธีกล เชน หม่ันทําความสะอาดบริเวณตามโคนทางใบสละ หากพบรอยแผลท่ี

ยอดออน หรือเปนรใูหใชเหล็กแหลมแทงตามรอยเจาะหาดวงแรด เพ่ือกําจัดตัวเต็มวัยท่ีซอนอยูภายในเสีย 

แลวใชปูนซีเมนตปดรูท่ีดวงแรดกัดหรือเจาะไว เพ่ือปองกันดวงงวง หรือเชื้อราบางชนิดเขาทําลายซํ้าเติม 

3. การควบคุมโดยใชฮอรโมนเพศ ท่ีเรียกกันวา "ฟโรโมน" เปนกับดักลอตัวเต็มวัยมาทําลาย

ขณะนี้สามารถสังเคราะหและผลิตเปนรูปการคา มีชื่อวา chrislure มาจากสารเคมีชื่อ ethyl 

dihydrochrysanthemumate และชื่อ rhinolure มาจากสารเคมีชื่อ ethyl chrysanthemumateเปน

วิธีหนึ่งท่ีชาวสวนปาลมน้ํามันและสวนมะพราวทางภาคใตใช เพ่ือลดการเขาทําลายและลดปริมาณของ

ดวงชนิดนี้ ซ่ึงหากมีการระบาดมากของดวงแรดในสวนสละก็เปนอีกแนวทางหนึ่งในนํามาใชการปองกัน

กําจัดแมลงดังกลาว ควรดักในแปลงท่ีมีการระบาด โดยใช 1 กับดักตอ 12 ไร 

ภาพท่ี 28-33 การใชกับดักฟโรโมนลอตัวเต็มวัยเพศผูดวงแรดมะพราว 

4. ในชวงพบการระบาดจําเปนมีการควบคุมโดยใชสารเคมี ไดแก ใชสารกําจัดแมลงไดอะซินอน

60 % EC อัตรา 80 มิลลิเมตร/น้ํา 20 ลิตร หรือคารโบซัลแฟน 20% EC อัตรา 80 มิลลิเมตร/น้ํา 20 ลิตร 

ราดท่ียอดออน และโคนทางใบรอบๆของตนสละใหเปยกชุม ตนละประมาณ 1-1.5 ลิตร ปกติทําจํานวน 

1-2 ครั้ง หางกัน 15-20 วัน หรือใชสารคารบาริล 85% WP อัตรา 80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ผสมข้ีเลื่อยใน
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อัตรา สารกําจัดแมลง 1 สวน/ข้ีเลื่อย 33 สวน ใสรอบซอกโคนทางใบรอบๆยอดออน เดือนละ 1 ครั้ง หรือ

ใชลูกเหม็น (naphthalene ball) จํานวนทางละ 2 ลูก อัตรา 6-8 ลูก/ตน ใสไวท่ีซอกโคนทางใบรอบ ๆ

ยอดออน กลิ่นลูกเหม็นจะไลไมใหดวงแรดเขาทําลายบริเวณตามโคนทางใบ สวนใหญจะทําในตนสละท่ีไม

สูงมากนัก การควบคุมโดยใชสารเคมีเปนเพียงการแกไขปญหาท่ีปลายเหตุ จะไดผลในระยะหนึ่งเทานั้น 

การกําจัดท่ีดีท่ีสุด คือ การกําจัดแหลงขยายพันธุอันเปนตนเหตุ 

5. การควบคุมโดยชีววิธี ในธรรมชาติจะมีเชื้อราเขียวและเชื้อไวรัสชวยทําลายหนอนดวงแรด จึง

มีการพัฒนานํามาใชในการปองกันกําจัด 

    5.1 ใช เชื้อราเ ขียว  (green muscardine, Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok.) 

อัตรา 200-400 กรัม/กับดักขนาด 2x2x0.5 เมตร ซ่ึงกับดักลอท่ีใชควรเปนวัสดุท่ีใชหมักเปนปุย หาไดงาย

และดวงแรดชอบ คือ ข้ีวัว ข้ีเลื่อย ขุยมะพราว กากกาแฟ แกลบ เศษหญา จะใชก่ีชนิดก็ไดไมจํากัดตายตัว 

แตใหใชในอัตราสวนผสมเทา ๆ กัน นํามาผสมคลุกเคลากัน รดน้ําใหชุม ไมแฉะเกินไป ปลอยท้ิงไวใหปุย

หมักสลายตัว จนเม่ืออุณหภูมิกองลอเย็นลงแลว จึงนําเชื้อราเขียวท่ีเตรียมไวโรยใหท่ัวกองและคลุกเคลา

พอใหท่ัว จนถูกเชื้อราเขียวเขาทําลายหนอนและดักแด โดยจะมีลําตัวสีเขียวคล้ําและตายในท่ีสุด อัตรา 

1 กองปุยหมักตอ 2 ไร โดยสามารถนําหนอนท่ีตายจากเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ขยายตอไปในกองลอ 

กองใหมได โดยหนอน 20-30 ตัว/กองลอ เชื้อราเขียวในกองลอจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนดวง

แรดไดนานประมาณ 6-12 เดือน ถามีการรักษาความชื้นในกองลออยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเชื้อราเขียว

เจริญเติบโตไดดี นอกจากนี้ยังพบทําลายตัวเต็มวัยไดดวย 

     5.2 เชื้อไวรัส (Rhabdionvirus oryctes Hugger) หรือเรียกวา Baculovirus ชวยทําลาย

หนอน ดักแดและตัวเต็มวัย ลักษณะหนอนท่ีถูกเชื้อไวรัสทําลายจนเปนโรคตาย คือ สวนของกนหรือปลาย

สุดของทางเดินอาหาร เรียกวา เรคตัม (rectum) จะพองโตยื่นออกมาสังเกตเห็นไดงาย เม่ือพบหนอน

ดังกลาวควรเก็บไปไวตามแหลงขยายเพาะพันธุของดวงแรด จะไดชวยใหดวงแรดในธรรมชาติเปนโรค 

ปริมาณดวงแรดจะไดลดลง 

2. ดวงงวงมะพราว (red palm weevil, Asian palm weevil)

ช่ือวิทยาศาสตร: ดวงงวงมะพราวเล็ก (Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) และ 

     ดวงงวงมะพราวใหญ (Rhynchophorus vulneratus (Panzer) 

วงศ           Curculionidae  

อันดับ  Coleoptera 

ความสําคัญ 

ดวงงวงมะพราวจัดเปนแมลงปกแข็ง ขนาดเล็กกวาดวงแรด ถือวาเปนแมลงศัตรูพืชท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจมาก โดยท่ีพบและสรางความเสียหายอยางรุนแรงใหกับสละ มี 2 ชนิด ไดแก 

ดวงงวงมะพราวเล็ก มักพบเขาทําลายสละเปนสวนใหญ ตัวเต็มวัยมีลําตัวสีน้ําตาลแดง สวนหัวมี

งวงยื่นออกมา และมีหนวดคลายขอศอก ปลายหนวดเปนแบบ club เพศเมียจะมีขนยาวดานบนของงวง

และยาวกวาเพศผู เขาทําลายสวนยอดบริเวณโคนทางใบสละ แตมักเขาทําลายทางบาดแผลหลังจากตัด
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แตงหนอสตอกแลว หรือเขาทําลายตามรอยแผลของดวงแรดบริเวณลําตน ตัวแกวางไขภายในกาบโคน

ทางใบและตามลําตน เกิดเปนตัวหนอนกัดกินทําลายเจริญเติบโตจนครบวงจรหรือตลอดชีพจักรในตนสละ 

และยากตอการมองเห็นจนตนตาย  

ดวงงวงมะพราวใหญ มักจะเขาทําลายสละในสวนยอดบริเวณทางใบสละ บางครั้งดวงเจาะเขา

ทําลายคาน ทําใหผลรวงหมดท้ังคาน หรือเจาะกาบทําใหทางใบแหง โดยสวนใหญมักพบเขาทําลาย

มะพราว หรือพืชตระกูลปาลมชนิดอ่ืน โดยดวงงวงชนิดนี้นับเปนแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่ง 

โดยเฉพาะพืชจําพวกปาลม เชน มะพราว สาคู หรือลาน ในประเทศไทยพบมากท่ีภาคใต 

ลักษณะการเขาทําลาย 

ตัวเต็มวัยของดวงงวงมะพราวเล็กจะเขาทําลายทางบาดแผลท่ีเกิดข้ึนจากการตัดแตงหนอสละ 

หรือรอยแผลท่ีเกิดจากการตัดทางใบ หรือเขาทางบาดแผลท่ีเกิดจากดวงแรดเขาทําลาย จากนั้นเจาะเขา

ไปในลําตนและสวนยอดบริเวณโคนทางใบสละ และขยายพันธุโดยวางไขภายในโคนทางใบสละ หรือ

บริเวณรอยแผลตามลําตนหรือบริเวณท่ีดวงแรดเจาะไว หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก และยังสามารถ

เจาะสวนท่ีออนของสละ เพ่ือวางไขได เม่ือหนอนฟกออกจากไขจะกัดกินสวนยอดออนของสละ ทําใหยอด

เนา และชอนไชเจริญเติบโตอยูภายในลําตน ทําใหเกิดแผลเนาภายในตนจะเปนโพรงมีรูและแผลเนา

ตอเนื่องไปในบริเวณใกลเคียง หนอนจะกัดกินจนกระท่ังตนเปนโพรงใหญ ไมสามารถสงน้ําสงอาหารไปถึง

ยอดได ทําใหตนแคระแกรน ใบหดสั้น ใบออนรวงหลน อาการบงชี้ท่ีแสดงวาดวงงวงทําลาย คือ ยอดออน

เหี่ยวเฉา ใบเหลืองสลด ยอดหักพับ เม่ือพบอาการนี้แลว จะไมสามารถแกไขไดทันการแลว เนื่องจาก

หนอนดวงงวงจํานวนมากไดเขากัดทําลายภายในจนหมด โดยสละท่ีถูกดวงงวงมะพราวทําลายสวนใหญจะ

ตาย บางครั้งพบวางไขบนชอดอกก็อาจลามเขาทําลายชอดอก ผลออน ทําใหผลเนาเสียไดงาย 

ภาพท่ี 34-37 ลักษณะการทําลายของดวงงวงมะพราวในตนสละหรือระกํา 

รูปรางลักษณะ ชีวประวัติและพฤติกรรม 

ดวงงวงมะพราวท่ีพบในประเทศไทยท้ังชนิดเล็กและชนิดใหญ มีรูปรางลักษณะและชีวประวัติ

คลายคลึงกันมาก ตางกันท่ีขนาดของลําตัวและลักษณะสวนหัว อก และปก ตัวเต็มวัยดวงงวงมะพราวเล็ก

มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 25-50 มิลลิเมตร โดยมีขนาดท่ีเล็กกวาดวงงวงมะพราวใหญซ่ึงมีขนาดลําตัว

ยาวประมาณ 48-51 มิลลิเมตร ดวงงวงมะพราวเล็กมีลําตัวโดยท่ัวไปเปนมีสีน้ําตาลแดงหรือน้ําตาลดํา 

สวนหัวมีงวงยาวเรียวยื่นออกมา ปลายงวง ซ่ึงเปนสวนปากท่ีมีขนาดเล็กมาก บนสวนหลังของอกสีน้ําตาล
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แดง อาจมีจุดหรือลายลักษณะดางแตมบนหลังของสวนอก 3 จุด และบนปกคูหนาขางละ 2 จุด ในขณะท่ี

ดวงงวงมะพราวใหญมีลักษณะสวนหัวมีสีหมากสุกตลอดจนถึงงวงดานบน ดานลางของงวงสีดํา หนวดสี

น้ําตาล มีแผงขนท่ีปลายหนวดเปนแผนสีเหลืองอมน้ําตาล ปกสีดํา ปกคูหนาเปนรองยาวขนานตามลําตัว 

ตรงก่ึงกลางปกดานบนเปนรูปสามเหลี่ยมสีดําบนพ้ืนสีแสด นอกจากนั้นรูปรางลักษณะอ่ืน ๆ ชีพจักร 

ตลอดจนอุปนิสัยคลายคลึงกันมาก ท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้เปนลักษณะตาง ๆ ของดวงงวงมะพราวเล็ก 

ไข เปนฟองเดี่ยว ๆ มีสีขาว รูปรางยาวรี โดยดวงงวงเพศเมียจะใชงวงเจาะเขาไปในรอยแผลท่ี

ดวงแรดเขาทําลายใหเปนรูกอนแลวจึงใชอวัยวะสําหรับวางไขสอดเขาไปวางไขในรูดังกลาว ไขมีความยาว

ประมาณ 2 มิลลิเมตร กวางประมาณ 0.7 มิลลิเมตร ไขบางฟองจะมีชองอากาศ สามารถมองเห็นเปน

ลักษณะใส ๆ อยูท่ีปลายอีกขางหนึ่ง ไขฟกตัวประมาณ 2-3 วัน ก็เปนตัวหนอน 

หนอน เม่ือฟกออกจากไขใหม ๆ หนอนมีสีขาว หัวสีน้ําตาลแดง ไมมีขา ลําตัวยนเปนปลอง ๆ มี

ขนาดยางประมาณ 1.8 มิลลิเมตร ความกวางประมาณ 0.9 มิลลิเมตร ซ่ึงจะเจาะลึกลงไปในตนสละทาง

รอยแผลนั้นทันที หนอนจะเจริญเติบโตตอมามีสีเหลืองปนน้ําตาล และลอกคราบประมาณ 10-11 ครั้ง 

หนอนจะอาศัยกัดกินอยูภายในตนสละตลอดชั่วอายุ หนอนท่ีโตเต็มท่ีมีขนาดลําตัวยาวประมาณ 3-4 

เซนติเมตร กวางประมาณ 1.5-1.8 เซนติเมตร ในตนสละตนหนึ่ง ๆ อาจจะมีหนอนเจาะนับรอยตัว รวม

ระยะหนอนอายุ 45-60 วัน หรือ 1.5-2 เดือน บางครั้งถาอยูในสภาพแวดลอมไมเหมาะสม อาจมีอายุยืน

ยาวถึง 109 วัน จึงจะโตเต็มท่ีและเขาดักแดในลําตนหรือท่ีรอยเจาะนั้น 

ดักแด ดักแดเปนรังดักแดหรือปลอกทําดวยเศษชิ้นสวนจากพืชท่ีกินเปนอาหาร คือ ดักแดหนอน

ท่ีเตรียมตัวจะเขาดักแดจะสรางรังโดยใชเสนใยจากอาหารท่ีมันกิน เชน ถาเปนหนอนท่ีเลี้ยงดวยเปลือก

มะพราวออน หนอนจะใชใยของเปลือกมะพราวสรางรัง ถาหนอนเกิดอยูภายในตนสละก็จะใชเสนใยจาก

ตนสละสรางรังดักแด ลักษณะรังดักแดมีรูปรางกลมยาว มีลักษณะขรุขระคอนขางรุงรัง แตหนาแนน

แข็งแรง และหอหุมจนมองไมเห็นตัว รังยาวประมาณ 8 เซนติเมตร หนอนในรังท่ีเตรียมเขาดักแดจะไมกิน

อาหาร 2-3 วัน หนอนจะเปลี่ยนรูปรางเปนดักแดสีขาวนวล ลักษณะคลายตัวเต็มวัย ระยะดักแด 9-25 วัน 

จากนั้นจึงออกเปนตัวเต็มวัย 

ตัวเต็มวัยเม่ือเจริญเปนตัวเต็มวัยใหม ๆ จะยังไมเจาะออกมาจากรังท่ีหุมตัวอยู และจะอยูในรัง

ดักแดประมาณ 2-5 วัน จึงกัดรังออกมาภายนอก ลักษณะของตัวเต็มวัยของดวงงวงขนาดเล็ก ลําตัว

โดยท่ัวไปเปนมีสีน้ําตาลแดงหรือน้ําตาลดํา สวนหัวมีงวงยาวเรียวยื่นออกมา ปลายงวง ซ่ึงเปนสวนปากท่ีมี

ขนาดเล็กมาก บนสวนหลังของอกสีน้ําตาลแดงอาจมีจุดหรือลายลักษณะดางแตมบนหลังของสวนอก

จํานวน 3 จุด และบนปกคูหนาขางละ 2 จุด ตัวเต็มวัยของดวงงวงเล็กมีขนาดแตกตางกันคือ ลําตัวยาว

ประมาณ 25-50 มิลลิเมตร กวาง 16-18 มิลลิเมตร ท้ังดวงงวงเพศผูและเพศเมียมีขนาดและลักษณะ

ภายนอกคลายคลึงกัน ตางกันท่ีมีลักษณะของปลายงวงแตกตางกันคือ งวงของเพศผูมีขนสั้น ๆ ข้ึนปก

คลุมหนาแนนตามแนวยาวของงวงใกลสวนปลาย ขนาดของงวงสั้นกวาของเพศเมีย โดยงวงของเพศเมียจะ

มีขนาดยาวกวา และไมมีขนบริเวณปลายงวง ดวงงวงเพศเมียหนึ่งตัวสามารถวางไขไดสูงสุด 527 ฟอง 

หรือในปริมาณเฉลี่ย 400 ฟอง ในเวลา 112 วัน ใน 1 วันสามารถวางไขไดสูงสุด 30 ฟอง การฟกของไข
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ประมาณ 80 % รวมวงจรชีวิตจากระยะไขจนเปนตัวเต็มวัยใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน ตัวเต็มวัยมีชีวิต

อยูไดประมาณ 61-139 วัน หรือ 2-4 เดือน หรือนานกวานี้ ดวงงวงสามารถบินไดแข็งแรง เพราะบินได

ไกลถึง 900 เมตร และชอบบินออกหากินในเวลากลางวัน 

ไข      ตัวหนอน    ดักแด 

 ตัวเต็มวัย                   เพศผู (มีขนยาวดานบนของงวง)  เพศเมีย (ไมพบขนยาวดานบนของงวง) 

ภาพท่ี 38-43 ดวงงวงมะพราวเล็กในระยะหนอน ดักแดและตัวเต็มวัย 

พืชอาหาร 

พืชตระกูลปาลมทุกชนิด ไดแก สละ ระกํา มะพราว ปาลมน้ํามัน อินทผลัม หมาก จาก ชิด 

ตาลโตนด สาคู ลาน หวาย ปาลมขวด เตาราง ฯลฯ เปนตน 

การแพรกระจายและฤดูกาลระบาด 

ดวงแรดระบาดท่ีไหน ดวงงวงก็จะตามไปผสมโรงดวยทุกครั้ง ดวงงวงเล็กเกิดแพรกระจายพันธุอยู

ตั้งแตอินเดียจนถึงซามัว แตปจจุบันไดแพรกระจายเปนชนิดพันธุตางถ่ินไปในทวีปตาง ๆ ของโลก และพบ

การแพรระบาดท่ัวไปทุกภาคของประเทศไทย ปริมาณการระบาดข้ึนอยูกับเกษตรกรเอง ถาเกษตรกรรูจัก

ดูแลรักษาสละ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสละท่ีปลูก ถาพบดวงงวงเขาทําลายก็จะทราบได ซ่ึงใน

ระยะแรกสามารถปองกันกําจัดได แตถาเกษตรกรไมดูแลความเสียหายก็จะมีมาก อาจเกิดการระบาดทํา

ใหตนสละตายท้ังสวนได 

ศัตรูธรรมชาต ิ

แมลงศัตรูธรรมชาติ เชน 

แมลงเบียนหนอน Scolia erratica Smith (Hymenoptera : Scoliidae) 

 Sarcophaga fuscicauda Bottcher (Diptera : Calliphoridae) 

ไร Tetrapolypus rhynchophori Ewing เปนไรตัวห้ําทําลายหนอน 
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การปองกันกําจัด 

1. หม่ันตรวจแปลงสละเปนประจํา ถาพบตนสละท่ีถูกหนอนดวงงวงมะพราวเขาทําลายท่ียอด

ออน ควรตัดยอดออนออก แลวผากําจัดหนอนท่ีอยูภายในยอดออน 

2. กรณีปลูกใหมแลวพบการทําลายรุนแรงก็ใหตัดตนท้ิง เพ่ือเลี้ยงหนอขาง 2-3 หนอข้ึนมาแทน

3. กรณีพบการทําลายกับตนขนาดใหญและเขาทําลายรุนแรงจนตนตายแลว ใหตัดโคนแลวตัด

ทอนเปนทอน ผาและจับตัวหนอน ดักแดและตัวเต็มวัยทําลาย เพ่ือไมใหแพรพันธุตอไป หรือนําตัวหนอน

ไปประกอบอาหาร 

4. ไมควรใหเกิดแผลหรือปลอยใหโคนลอย เพราะจะเปนชองทางใหดวงงวงมะพราววางไขและตัว

หนอนท่ีฟกจากไขจะเจาะเขาไปทําลายตนสละได หากลําตนเปนรอยแผล ควรทาดวยน้ํามันหลอลื่น

เครื่องยนตท่ีใชแลว หรือชันผสมกับน้ํามันยาง หรือสารทาร (น้ํามันเครื่อง 1 ลิตร ผสมผงกํามะถัน 100 

กรัม) เพ่ือปองกันการวางไข ทําปละ 2 ครั้ง 

5. ปองกันกําจัดดวงแรดมะพราวอยาใหระบาดทําลายสละ เพราะรอยแผลท่ีดวงแรดเจาะไวจะ

เปนชองทางใหดวงงวงมะพราวเขามาวางไข และเม่ือฟกออกเปนตัวหนอนของดวงงวงมะพราวก็จะเขา

ทําลายจนตนสละลมตายได 

6. หม่ันดูแลทําความสะอาดบริเวณโคนทางใบและรอบ ๆ ยอดออนของสละ ถาพบรอยแผล รอย

เจาะและยอดออนท่ียังไมเหี่ยว ใหใชเหล็กยาวปลายเปนตะขอแทงเขาไปเก่ียวเอาตัวหนอนทําลาย และทา

บริเวณรอยดังกลาวดวยน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตท่ีใชแลว หรือชันผสมกับน้ํามันยาง หรือสารทาร เพ่ือ

ปองกันไมใหดวงงวงเขาทําลายซํ้า 

7. ใชสารกําจัดแมลง เชน คารโบซัลแฟน 20% EC อัตรา 40 มิลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรือคารบาริล

85 % WP อัตรา 40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร พนใหท่ัวบริเวณทรงพุมและชอดอก จํานวน 2 ครั้ง หางกัน 14 วัน 

เพ่ือปองกันการวางไขและการทําลายของตัวหนอน โดยควรหยุดการใชสารเคมีกอนการเก็บเก่ียว 15 วัน 

3. ดวงงวงจิ๋วมะพราว (Lesser coconut weevil)

ช่ือวิทยาศาสตร Diocalandra frumenti Fabricius. 

วงศ      Curculionidae 

อันดับ      Coleoptera 

ความสําคัญ 

ดวงงวงหลายชนิดเปนแมลงชวยผสมเกสรในพืชตระกูลปาลม แตดวงงวงจิ๋วมะพราวนอกจาก

ผสมเกสรแลวยังกินดอกอีกดวย เปนแมลงท่ีมีขนาดเล็กมาก ลําตัวมีสีน้ําตาลแดงคลายมอดขาวสาร มี

ขนาดยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร มีงวงปากเรียวยาว สามารถยื่นลงไปกัดกินเกสรในดอกยอยของสละ

ท้ังตัวผูและตัวเมียได ทําใหดอกยอยท่ีถูกทําลายทําใหไมติดผล หรือติดผลแตไมสมํ่าเสมอ และอาจเปน

พาหะสําคัญท่ีนําโรคตาง ๆ ดวย  
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ลักษณะและการทําลาย 

ตัวเต็มวัยจะวางไขบนชอดอกของสละท้ังดอกตัวผูและดอกตัวเมีย เม่ือหนอนฟกออกจากไข

จะเจาะชอนไชไปตามสวนตาง ๆ ของดอกท่ีแกนของชอดอก ทําใหชอดอกเกิดแผลเนา และแหง 

โดยเฉพาะชอดอกตัวเมีย ผลออนจะหลุดรวงออกมาทําใหไมติดผล หรือติดผลแตไมสมํ่าเสมอ เกิดความ

เสียหายเปนอยางมาก 

ภาพท่ี 44-47 ดวงงวงจิ๋วมะพราวในระยะตัวหนอน ตัวเต็มวัย และลักษณะการทําลาย 

การปองกันกําจัด 

ใชสารกําจัดแมลง เชน คารบาริล 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ํา 20 ลิตร พนจํานวน 2 ครั้ง 

หางกัน 14 วัน และหยุดการใชสารเคมีกอนการเก็บเก่ียวนาน 15 วัน 

4. ดวงเจาะผลสละ (Sala fruit borer)

ช่ือวิทยาศาสตร:  Cedocus lynceus 

วงศ                  Anthribidae 

อันดับ  Coleoptera

ความสําคัญ 

เปนแมลงศัตรูสละชนิดใหม การระบาดของดวงเจาะผลสละ มักพบในระยะตนสละออกดอก

และติดผล ซ่ึงเกษตรกรจะไมสามารถสังเกตการเขาทําลายของดวงเจาะผลสละจากภายนอกได การ

ระบาดของแมลงชนิดนี้ในชวงแรกพบเฉพาะในบางพ้ืนท่ีของอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ตอมาการ

ระบาดขยายกวางออกไปในหลายพ้ืนท่ีในเขตอําเภอเขาคิชฌกูฏ และอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

ลักษณะการเขาทําลาย 

การเขาทําลายของดวงเจาะผลสละชนิดนี้ไมสามารถสังเกตการเขาทําลายของดวงเจาะผลสละ

ชนิดนี้จากภายนอกได เนื่องจากจะไมเห็นรองรอยการทําลายท่ีภายนอก โดยหนอนจะกัดกินอยูภายใน 

ทําใหทางใบแหงและผลรวงหมดท้ังคาน จะทราบวามีดวงชนิดนี้เขาทําลายก็ตอเม่ือแกะผลสละดู

เท านั้น  หรือหลั งออกจากดักแด  ตัว เ ต็มวัย เจาะออกจากผลสละเห็น เปนรูคอนข างกลม 
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เสนผาศูนยกลางประมาณ 5 มิลลิเมตร ท่ีเปลือกสละ เม่ือตัวเต็มวัยเจาะออกจากผลไปแลวซ่ึงเปนเพียง

จุดสังเกตเดียวท่ีเห็นจากภายนอกท่ีทําใหทราบวามีดวงเจาะผลสละเขาทําลาย 

รูปรางลักษณะและชีวประวัต ิ

ไข มีสีขาวขุน รูปรางคลายหยดน้ํา ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขในผลสละบริเวณใตเปลือก ระยะ

ไข 2-3 วัน 

หนอน เม่ือไขฟกเปนตัวหนอนจะกัดกินอยูภายใน มีสีขาวขุน หนอนระยะแรกกัดกินอยูท่ี

บริเวณเนื้อของผลสละ หนอนระยะสุดทายเจาะเขาไปในเมล็ดเพ่ือเขาดักแด ระยะหนอนประมาณ 

30 วัน 

ดักแด มีสีขาวครีม เขาดักแดอยูในเมล็ดของสละ ระยะดักแด อายุประมาณ 5-9 วัน และเจาะ

ออกมาเม่ือเปนตัวเต็มวัย โดยพบในผลสละท่ีอายุ 7 เดือนข้ึนไป ซ่ึงเปนระยะท่ีเกษตรกรเริ่มเก็บเก่ียว 

และเปลือกมีการเปลี่ยนสีจากสีน้ําตาลดําเปนสีน้ําตาลแดง รวมท้ังเริ่มมีกลิ่นหอม  

ตัวเต็มวัย เปนดวงขนาดเล็กเคลื่อนท่ีไดรวดเร็ว มีลําตัวรี ยาวประมาณ 5-9 มิลลิเมตร ปกแข็ง

สีน้ําตาลถึงน้ําตาลปนดํา มีจุดสีดํากระจายท่ัวอยูท้ังสวนอกและท่ีปกคูหนาท้ังสองขาง ปากเปนแบบกัด

กิน รูปรางแบนยาวคลายจอบยื่นลงไปดานลาง ตารวมมีขนาดใหญ เปนรูปรีเห็นไดชัดเจน ตัวเต็มวัย

เพศเมียมีหนวดสั้นกวาเพศผู ระยะตัวเต็มวัยประมาณ 5-60 วัน ดวงเจาะผลสละจะจับคูผสมพันธุใน

ตอนเชาในชวงเวลา 7.30-8.30 น. ซ่ึงคาดวาการผสมพันธุอาจข้ึนกับแสงสวาง และสามารถผสมพันธุ

ไดหลายครั้ง ตัวเต็มวัยเพศเมียมักพบเกาะอยูบริเวณผลและรอบ ๆ โคนตน โดยจะเริ่มวางไขในผลสละ

บริเวณใตเปลือกท่ีมีอายุประมาณ 7-9 เดือน ซ่ึงตรงกับชวงท่ีผลสละเปลี่ยนสีจากสีน้ําตาลดําเปน

น้ําตาลแดง หรือผลสละแกใกลเก็บเก่ียว ซ่ึงเริ่มมีกลิ่นหอม ซ่ึงปจจัยเหลานี้ข้ึนอยูกับพันธุของสละและ

การดูแลของเกษตรกร รวมวงจรชีวิต 42-102 วัน โดยพฤติกรรมการเขาทําลายของดวงเจาะผลสละ

นาจะเปนกลิ่นของสละเปนตัวลอ ไมใชสีของผล 

ภาพท่ี 48-51 ดวงเจาะผลสละในระยะตัวหนอน ตัวเต็มวัย และลักษณะการทําลาย 

การแพรกระจาย 

การระบาดของดวงเจาะผลสละ มักพบในระยะตนสละออกดอกและติดผล ซ่ึงเกษตรกรจะไม

สามารถสังเกตการเขาทําลายของดวงเจาะผลสละจากภายนอกได 
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การปองกันกําจัด 

1. หอชอผลสละเพ่ือปองกันแมลงศัตรูสละเขาทําลายในระยะผลดวยวัสดุท่ีทําจากถุงผามุงหรือถุง

ปุย หรือถุงพลาสติก และเริ่มหอผลสละตั้งแตอายุ 6 เดือน 

2. พนดวยสารพิริมิฟอส-เมทิล 50% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน

20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรือสารไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 

หรือสารโคลไทอะนิดิน 16% SG อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือสารฟโพรนิล 5% SC อัตรา 30 

มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ใหผลดีในการปองกันการเขาทาลายของดวงเจาะผลสละ โดยพนทุก 15 วัน ต้ังแต

ผลสละอายุ 6 เดือน จนกระท่ังเก็บเก่ียว 

สัตวศัตรูท่ีสําคัญและการปองกันกําจัด 

เนื่องจากสละมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นขนุนสุก กลิ่นหอมฟุงกระจายไปไกล 200-500 เมตร หาก

สวนสละตั้งอยูใกลพ้ืนท่ีปาหรือภูเขา สัตวปาหลายชนิด ไดแก หมูปา หมี คาง ลิง ชะนี สัตวฟนแทะกัดกิน

ผล เชน หนู กระถิก กระแต กระจอน และกระรอก เปนตน จะลงมากินผลสละท้ังเวลากลางวันและ

กลางคืน 

ภาพท่ี 52-53 สัตวฟนแทะและลักษณะการทําลาย 

การปองกันกําจัด 

1. จัดทํารั้วไฟฟาไวรอบสวน เพ่ือช็อตสัตวปาท่ีเขามาทําลายผลผลิต เชนเดียวกับชาวสวนใน

ประเทศมาเลเซีย 

2. จัดทํารั้วลวดหนามอยางถ่ี เพ่ือปองกันสัตวดังกลาวเขาทําลาย

3. ใชวัสดุหอชอผลสละ ไดแก ถุงกระดาษชนิดหนาหรือกระสอบปุยเคมีท่ีลางใหสะอาด หอผล

ตั้งแตผลยังเล็กอยู ซ่ึงตองกระทําดวยความระมัดระวังไมใหผลไดรับความกระทบกระเทือน เพราะอาจทํา

ใหผลหลุดรวง หรือหยุดการเจริญเติบโตได 

4. ซุมยิงในเวลากลางคืน โดยตองขออนุญาตการใชปนยิงตอเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันการสับสน

ระหวางอาชญากรกับการยิงสัตวปามาทําลายผลผลิต 

5. ควรแนะนําใหกรมปาไม นําสละปลูกไวในเขตปาสงวนแหงชาติ และเขตอนุรักษพันธุสัตวปา

เพ่ือใหโซอาหารของสัตวตลอดป (สละออกผลตลอดป) ทําใหสัตวปาเหลานี้อยูในเขตควบคุม และเกิด

ระบบนิเวศนท่ีดีแกปาสงวนแหงชาติ โดยสละสามารถปลูกในสภาพรมรําไรของตนไมใหญในปาได จะทํา

ใหสัตวปาตาง ๆ ไมลงมาทําลายพืชผลของชาวสวน 

28 



6. ทําความสะอาดบริเวณแปลง

7. อนุรักษสัตวศัตรูธรรมชาติของหน ูเชน งูสิง งูเหลือม เหยี่ยว นกเคาแมว ฯลฯ

วัชพืชท่ีสําคัญและการปองกันกําจัด 

วัชพืชท่ีพบในสวนสละ แบงออกไดเปน 2 พวกใหญ ๆ คือ 

- วัชพืชใบแคบ เชน หญาคา หญาตีนกา หญาตีนนก เปนตน 

 - วัชพืชใบกวาง เชน สาบเสือ ผักโขม เปนตน 

การปองกันกําจัด 

1. ใชแรงงานหรือเครื่องจักรตัดวัชพืชเหนือระดับผิวดิน

2. ใชวัสดุคลุมดิน ไดแก เศษซากวัชพืช ทางใบสะละ จะชวยลดการงอกของเมล็ดวัชพืช

3. การใชสารเคมีเปนวิธีท่ีสะดวกมีประสิทธิภาพสูง แตตองระมัดระวังผลกระทบจากการใชดวย

การจัดการวัชพืชในแปลงสละ 

การมีวัชพืชมากเปนอุปสรรคตอการการปฏิบัติงานในแปลงสละ วัชพืชท่ีข้ึนในแปลงสละพบ

ปะปนกันหลายชนิดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับชนิด อายุของพืช สภาพแวดลอม 

และการปฏิบัติดูแลรักษาของเจาของสวน ชนิดวัชพืชท่ีพบมีท้ังวัชพืชฤดูเดียว หรือขามป วัชพืชฤดูเดียว 

เปนวัชพืชท่ีครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว สวนมากขยายพันธุดวยเมล็ด แบงไดเปน 2 ประเภท คือ วัชพืช

ใบแคบ และใบกวาง ซ่ึงอาจจะเจริญเติบโตพรอมกันหรือตอเนื่องกันตลอดท้ังป 

วัชพืชฤดูเดียว เปนวัชพืชท่ีครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว สวนมากขยายพันธุดวยเมล็ด ไดแก 

วัชพืชใบแคบ เชน หญาตีนนก หญาตีนกา หญานกสีชมพู หญารังนก หญาปากควาย และหญาบุง เปนตน 

วัชพืชใบกวาง เชน แมงลักปา ผักบุงยาง ผักเบี้ยหิน ผักเบี้ยใหญ ผักโขม สาบแรงสาบกา และ

น้ํานมราชสีห เปนตน และประเภทกก เชน กกทราย และกกหนวดแมว เปนตน การกําจัด มีดังนี้ 

- กอนการเตรียมดิน หรือกอนปลูกสละ 5-7 วัน ควรไถแลวตากดินประมาณ 7-10 วัน ไถพรวน 

1-2 ครั้ง เก็บเศษซากวัชพืชและสวนตาง ๆ ของวัชพืชออกจากแปลง กอนท่ีวัชพืชจะออกดอก พนดวย

สารโบรมาซิล 80% WP อัตรา 500-600 กรัม หรือสารไดยูรอน 80% WP อัตรา 500-800 กรัมตอไร 

หลังปลูกกอนวัชพืชงอก หรือวัชพืชมี 4-6 ใบ ขณะดินมีความชื้น พนหลังปลูกตั้งแตวัชพืชงอกจนถึงออก

ดอก เม่ือดินมีความชื้น พนสารโบรมาซิล 80% WP + สารอามีทรีน 80% WP อัตราสวน 1:1 อัตรา 400-

600 กรัมตอไร 

วัชพืชขามป เปนวัชพืชท่ีมีอายุขามป ขยายพันธุดวยตน ราก เหงา หัวและไหลไดดีกวาการ

ขยายพันธุดวยเมล็ด ไดแก ประเภทใบแคบ เชน หญาคา หญาขน หญาชันกาด หญาตีนติด และหญา

ขจรจบดอกเหลือง เปนตน ประเภทใบกวาง เชน สาบเสือ ผักปลาบ และเถาตอเชือก เปนตน และ

ประเภทกก เชน แหวหมู และกกดอกตุม เปนตน การกําจัด มีดังนี้ 

- กอนปลูก ไถดินและกําจัดดวยวิธีกลเชนเดียวกับวัชพืชฤดูเดียว หรือพนดวยสารไกลโฟเสท 

48% SL อัตรา 600-800 มิลลิลิตรตอไร เม่ือมีวัชพืชข้ึนหนาแนน หรือพนกอนการเตรียมดิน หรือกอน

ปลูกสละ 10-15 วัน 
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- หลังปลูกตั้งแตวัชพืชงอกจนถึงออกดอก เม่ือดินมีความชื้น พนสารโบรมาซิล 80% WP + สาร

อามีทรีน 80% WP อัตราสวน 1:1 อัตรา 400-600 กรัมตอไร 

ตารางท่ี 1 การใชสารกําจัดวัชพืชในแปลงสละ 

วชัพืช สารกําจัดวัชพืช 1/ อัตราการใช / ไร วิธีการใช / ขอควรระวัง

วัชพืชฤดูเดียว โบรมาซิล (80% WP) 500-600 กรัม พนหลังปลูกกอนวัชพืชงอก หรือ

วัชพืช มี 4-6 ใบ เมื่อดินมีความช้ืนไดยรูอน (80% WP) 500-800 กรัม 

วัชพืชฤดูเดียว 

วัชพืชขามป 

โบรมาซิล (80% WP) +อามิทรีน (80% WP) 

สัดสวน 1:1 

400-600 กรัม พนหลังปลูกตั้งแตวัชพืชงอกจนถึงออก

ดอก เมื่อดินมีความช้ืน 

วัชพืชขามป ไกลโฟเสท (48% SL) 240-320 มิลลิลติร ควรพนเมื่อวัชพืชยังอยูในระยะการ

เจริญเติบโต หรือกอนออกดอก 
1/ในวงเล็บ คือ เปอรเซ็นตสารออกฤทธ์ิ และสูตรของสารกําจัดวัชพืช 

หมายเหตุ อัตราการใชข้ึนกับชนิดและปริมาณการระบาด 

การควบคุมวัชพืชในแปลงสละ อาจทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

การควบคุมโดยไมใชสารกําจัดวัชพืช 

1. การใชแรงงาน หรือเครื่องจักรกลทุนแรง ตัดหรือคราดรอบตนพืช หรือรอบทรงพุม หรือการใช

เครื่องจักรกลติดทายรถในระหวางแถวปลูกพืช อาจทําประมาณ 2–3 ครั้ง/ป เพ่ือควบคุมไมใหวัชพืชเติบโต 

และลดการแขงขันกับพืชปลูก ควรตัดใหสั้นเหนือระดับดิน 3-5 เซนติเมตร กอนท่ีวัชพืชจะออกดอก 

2. ปลูกพืชท่ีมีระบบรากตื้น และสามารถใหอินทรียวัตถุเปนพืชคลุมดิน หรือปุยพืชสดดวย เชน

พืชตระกูลถ่ัว หรือพืชผัก เปนตน ในสวนปลูกสละท่ีมีระยะปลูกหาง ควรมีการดูแลรักษาพืชปลูกเหลานี้

ดวย จะชวยลดปริมาณและการแขงขันของวัชพืช และใหประโยชนแกตนสละได 

3. การใชวัสดุคลุมดิน เชน ใบกลวย หรือถางวัชพืชรอบโคนตน ใตทรงพุมกับพืชปลูกท่ีปลูกใหม

หรือยังไมโตเต็มท่ี การใชวัสดุคลุมดินรอบโคนตน จะชวยควบคุมวัชพืชไมใหข้ึน หรือคลุมตนพืช และรักษา

ความชื้นในดินใหพืชได แตตองระวังอยาใหชื้นมาก หรือใหมีน้ําขังแปลงปลูก 

4. การปลูกพืชคลุมดิน พืชตระกูลถ่ัวบางชนิด เชน ถ่ัวคาโลโปโกเนียม (Calopogonium

mucunoides) เซนโตรซีมา (Centrosema pubescens) หรือ เพอรราเรีย (Pueraia  phaseoloides) อาจ

ใชปลูกเปนพืชคลุมดินระหวางปลูกพืชได แตการปลูกพืชคลุมดินดังกลาวก็ตองมีการเตรีมดินปลูก มีการ

ดูแลรักษาท่ีดี เชนเดียวกับการปลูกพืชท่ัวไป โดยเฉพาะในชวงระยะแรกของการเจริญเติบโต เพ่ือใหตนถ่ัว

มีการเจริญเติบโตไดดีและคลุมพ้ืนท่ีไดอยางรวดเร็ว ก็จะชวยลดปริมาณการแขงขันของวัชพืชอ่ืน ๆ ตอไม

ผล และการไถกกลบพืชคลุมดินลงไปในดินยังชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารใหแกพืชปลูกได 

การควบคุมโดยใชสารกําจัดวัชพืช 

การใชสารกําจัดวัชพืช วิธีนี้ผูใชตองมีความเขาใจวิธีการ รูจักคุณสมบัติของสารกําจัดวชัพืชแตละ

ชนิดอยางถูกตอง จึงจะไดประโยชนอยางแทจริง หากเกิดขอผิดพลาดยอมหมายถึงความสูญเสียท้ังการใช

เวลา และทําความเสียหายตอพืช ซ่ึงมากกวาพืชปลูกอายุสั้นหลายเทาตัว สารกําจัดวัชพืชท่ีแนะนําสําหรับ

ในสวนสละ อาจเลือกใชสารกําจัดวัชพืชตามสภาพการจัดการสวน และวัชพืชได ดังนี้ 
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กรณีท่ีมีการไถพรวนดิน เลือกใชสารประเภทพนกอนการงอกของวัชพืช ดังนี้ 

1. อะลาคลอร 48% อัตรา 600–700 มิลลิลิตร/ไร หรือหลังการไถพรวนประมาณ 10–15 วัน

2. อะลาคลอร 48% + ไกลโฟเสท 27.6% อัตรา 600+750 มิลลิลิตร/ไร ไมมีการไถพรวนและ

ตองการใชสารกําจัดวัชพืช  ควรทําการตัดวัชพืช ท้ิงไวประมาณ 7-10 วัน แลวพนสารไกลโฟเสท 27.6 % 

อัตรา 600+750-800 มิลลิลิตร/ไร 

กรณีท่ีไมมีการไถพรวน ถาตองการใชสารกําจัดวัชพืช ควรทําการตัดวัชพืช ท้ิงไวประมาณ 7-10 

วัน แลวพนสารไกลโฟเสท 27.6% อัตรา 600+750-800 มิลลิลิตร/ไร 

ขอระวังการพนสารกําจัดวัชพืชในสวนสละตองปฏิบัติดังนี้ 

- ใชเครื่องพนแบบสะพายหลังแบบใชมือโยก 

- พนชวงเชาท่ีอากาศนิ่ง ไมมีลมพัด ไมมีฝน 

- ขณะพนระวังไมใหละอองสารโดนตนกลวย และไมพนใกลโคนตนกลวย 

- หลังพนสารควรไดรับแสงแดดอยางนอย 2–3 ชั่วโมง 

หญาตีนนก  ผักแครด  สาบแรงสาบกา          หญาแหวหมู 

ภาพท่ี 54-57 วัชพืชบางชนิดในแปลงสละ 
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ตารางท่ี 2 รายชื่อสารกําจัดวัชพืช อัตราการใช และวิธีการใช เพ่ือกําจัดวัชพืชในสวนผลไม 

สารกําจัดวัชพืช 

(ช่ือสามัญ) 

อัตราการใช 

กรัมสารออกฤทธ์ิตอไร 
ระยะเวลาการใช 

วัชพืชท่ีควบคุมได 

(ชนิด หรือ ประเภทวัชพืช) 

หมายเหตุ 

(ขอควรระวังในการใชสารกําจัดวัชพืช) 

ไดยรูอน 320-640 พนคลุมดินกอนวัชพืชงอก วัชพืชท่ีงอกจากเมล็ด 

- ประเภทใบแคบ เชน หญา ขจรจบ หญานกสี

ชมพู หญาตีนนก เปนตน 

- ประเภทใบกวาง เชน ผักโขม สาบแรงสาบกา

เปนตน 

- ใชพนขณะดินมีความช้ืนหรือคาดวาจะมฝีนตกภายใน 1 สัปดาห 

ไมควรใชเกินกวา 2 ครั้ง ในรอบ 1 ป ควรพนเมื่ออายุไมผลเกิน

กวา 1 ป และมรีะบบรากลึก 

- ใชนํ้าสะอาดผสมสารเคม ี

คลีโทดมี 24-48 พนหลังวัชพืชงอกและกําลัง

อยูในระยะเจรญิเติบโตมี

จํานวนใบประมาณ 3-4 ใบ 

วัชพืชท่ีงอกจากเมล็ดประเภทใบแคบ  เชน หญา

ตีนกา หญาขจรจบ เปนตน 

- ควรผสมสารจับใบ 0.25% โดยปริมาตร 

- ใชนํ้าสะอาดผสมสารเคม ี

ไกลโฟเสต 240-520 พนหลังวัชพืชงอกแลว - วัชพืชประเภทใบแคบ เชน หญาคา หญา

ขจรจบ เปนตน 

- วัชพืชประเภทใบกวาง เชน ผักบุงยาง  

สาบเสือ ไมยราบหนาม เปนตน 

- ขณะพนระวังอยาใหละอองสารสัมผสัใบและตนไมผล 

- ใชนํ้าสะอาดผสมสารเคม ี
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ตารางท่ี 3 รายชื่อสารกําจัดวัชพืช อัตราการใช และวิธีการใช เพ่ือกําจัดวัชพืชในสวนผลไม (ตอ) 

สารกําจัดวัชพืช 

(ช่ือสามัญ) 

อัตราการใช 

กรัมสารออกฤทธ์ิ ตอไร 

กําหนดการใช 

(ขนาดของตนวัชพืชกอนพน) 

วัชพืชท่ีควบคุมได 

(ชนิด หรือ ประเภทวัชพืช) 

หมายเหตุ 

(ขอควรระวังในการใชสารกําจัดวัชพืช) 

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 160-480 พนหลังวัชพืชงอกแลว 

ประเภทอายุฤดูเดียว สูงไมเกิน 

12 เซนตเิมตร และวัชพืชขามป

ท่ีเริ่มแตกใบใหม  

- วัชพืชประเภทใบกวาง  เชน หญาเขมร ผัก

ปลาบ ไมยราบเลื้อย เปนตน 

- วัชพืชประเภทใบแคบ เชนหญาคา หญา

ตีนกา  เปนตน 

- วัชพืชฤดูเดียวใชอัตราต่ํา วัชพืชขามปประเภทใบแคบใช

อัตราสูง 

- ขณะพนระวังอยาใหละอองสารสัมผสัใบและตนไมผล 

- ใชนํ้าสะอาดผสมสารเคม ี

เอ็มซีพีเอ/ไดยรูอน (468-710) + (80-120) พนหลังวัชพืชงอกแลว วัชพืชท่ีงอกจากเมล็ดประเภทใบแคบ เชน 

หญานกสีชมพู หญาขจรจบ  

วัชพืชประเภทใบกวาง เชน นํ้านมราชสีห 

ผักบุงยาง เปนตน 

- ขณะพนระวังอยาใหละอองสารสัมผสัใบและตนไมผล 

- ใชนํ้าสะอาดผสมสารเคม ี
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4. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

 ฝายพัฒนาการผลิตพืช (2542) อางถึงใน สุขวัฒน และคณะ (มปป) ไดแนะนําคุณภาพท่ีเหมาะสมตอ

การบริโภคของสละ คือ ผลแกมีรสชาติหวาน มีกลิ่นหอมหวาน และผลของสละหลังการเก็บเก่ียวจากตนแลวมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนนอยมาก ทําใหสามารถเก็บไดคอนขางนานข้ึน  

ดัชนีการเก็บเกี่ยว 

1. อายุผล อายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมหลังดอกบานประมาณ 37 สัปดาห หรือ ประมาณ 9 เดือน

จะไดรสชาติหวานหอมกําลังพอดี ถาอายุมากเกินไปจะจืดหรือมีรสขม สละท่ีอยูบริเวณแสงแดดมาก อุณหภูมิ

สูง จะแกเร็วกวาสละท่ีอยูในรม 

2. สีของเปลือกผล สังเกตจากสีขนจะเปลี่ยนจากมีสีน้ําตาลไหมเม่ือเปนผลออน เปนสีน้ําตาลแดงเม่ือ

ผลแกสุก ในขณะเดียวกันผลสละท่ีถูกแสงแดดมากกวาสีผลอาจจะเปนสีแดงมากกวาผลสละท่ีอยูในรม 

3. ลักษณะหนาม ปลายหนามสละจะมีลักษณะปลายหนามหางและงองุมไปทางปลายผล

4. ความแนนเนื้อ ลักษณะความแนนของเนื้อ ดวยการทดสอบบีบเบา ๆ จะรูสึกนิ่ม

5. การหลุดรวงของผล โดยการปลิดเบา ๆ ถารวงออกไดงายแสดงวาแก

6. รสชาติ ผลท่ีแกสุกพรอมบริโภค ควรมีความหวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอม

การเก็บเกี่ยว 

1. เลือกชวงเวลาในการเก็บเก่ียวในชวงเชา ขณะท่ีอากาศยังไมรอนมาก ผลผลิตท่ีไดจะมีคุณภาพดี

การเก็บเก่ียวในชวงกลางวันท่ีอากาศรอนอุณหภูมิท่ีสูงจะสงผลใหผลผลิตเสื่อมสภาพเร็ว 

2. ใชกรรไกรหรือมีดท่ีคมคอย ๆ ตัดดวยความระมัดระวัง ควรตัดท่ีกานกระปุกทีละกระปุกถือ และ

วางกระปุกลงเขงหรือตะกราพลาสติกดวยความระมัดระวัง 

3. รวบรวมมาไวในโรงเรือนหรอืในท่ีรม

การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 

1. การตัดแตงและทําความสะอาด นํากระปุกผลมาตัดผลท่ีลีบและเนาเสียออกพรอมท้ังทําความ

สะอาดเอาเศษดินใบไมและอ่ืน ๆ ออก โดยการจุมกระปุกลางในน้ําและแปรงขัดทําความสะอาด ทําดวยความ

ระมัดระวังอยาใหเกิดแผลท่ีผล 

2. การบรรจุหีบหอ ภาชนะท่ีจะบรรจุ เชน เขง หรือตะกราพลาสติก ตองบุดวยกระดาษ หรือใบตอง

กันกระแทกระหวางขนสง ไมบรรจุแนนจนเกินไป 

3. การจัดเรียงภาชนะบรรจุกอนขนสง ถาจําเปนตองวางภาชนะซอนกัน ควรมีไมหรือวัสดุอ่ืนวางก้ัน

เปนชั้น เพ่ือกันไมใหภาชนะกระแทกกันระหวางขนสง และรักษาผลสละไมใหบอบช้ํา 

การเก็บรักษา 

ผลผลิตท่ีจําเปนตองเก็บไวเปนเวลานาน ควรเก็บไวในหองควบคุมอุณหภูมิท่ี 15 องศาเซลเซียส 

สามารถเก็บไวไดนาน 28 วัน เม่ือนําออกมาจากหองเย็นสามารถนํามาวางจําหนายไดอีก 3 วัน โดยผลผลิต

ยังคงคุณภาพรสชาติใกลเคียงสละสด 
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สละขัดหนามเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

หนามสละนับเปนปญหาและอุปสรรคในการแกะเปลือกออกจากผลของผูบริโภคสวนใหญ การขัด

หนามออกจากผลสละจึงนับเปนข้ันตอนท่ีสําคัญหนึ่งหลังการเก็บเก่ียวในการเพ่ิมมูลคาผลผลิต ซ่ึงเดิมจะใช

แรงงานคนในการขัดหนามออกจากผล ซ่ึงข้ันตอนดังกลาวใชแรงงานและเวลามาก ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรม

จันทบุรี (พุทธธินันทร, 2563) ไดพัฒนาเครื่องขัดหนามสละท่ีสามารถทํางานไดในปริมาณ 900 กิโลกรัม/

ชั่วโมง เพ่ือทดแทนการใชแรงงานและเพ่ิมความสามารถในการทํางาน โดยผลสละมีคุณภาพดีสําหรับจําหนาย

เพ่ือการบริโภคและการสงออก 

เครื่องขัดหนามผลสละตนแบบมีขนาด 1.6x2x0.6 เมตร (กวางxยาวxสูง) (ภาพท่ี 58) หลักการทํางาน

เปนรูปแบบตะแกรงโยกแบบมีมุมเอียงเพ่ือใหผลสละเกิดการขัดสีกับพ้ืนผิวตะแกรงและขัดสีระหวางผลสละดวย

กันเอง ทําใหหนามของผลสละหลุดออกและลอดผานพ้ืนตะแกรงโยกสูดานลางของเครื่อง รวมถึงมีการเคลื่อนท่ี

ไปขางหนาจนกระท่ังออกจากเครื่อง และติดตั้งชุดแปรงขัดหนามสละทําจากวัสดุไนลอนท้ังหมด 2 ชุด เพ่ือชวย

ในการขัดหนามผลสละใหหมดในชวงทายของการทํางาน นอกจากนั้นเครื่องขัดหนามผลสละมีชุดดูดหนามเขาสู

ถังเก็บหลังการขัดหนามผลสละ เพ่ือใหพ้ืนท่ีบริเวณการทํางานมีความสะอาด และสามารถนําหนามสละไปใชให

เกิดประโยชนในอนาคตตอไป โดยการทํางานของเครื่องขัดหนามสละจะเปนแบบอัตโนมัติ ผานการควบคุมดวย

อุปกรณ Programmable Logic Controller (PLC) (ภาพท่ี 59) ซ่ึงสามารถเขียนโปรแกรมสําหรับควบคุม

ลําดับและระยะเวลาการทํางานของชุดอุปกรณตาง ๆ ท้ังหมดได โดยลําดับข้ันตอนการทํางานของเครื่องขัด

หนามผลสละแสดงไวในภาพท่ี 60 

เครื่องขัดหนามผลสละประกอบดวยชุดโครงเครื่องทําจากวัสดุเหล็ก ชุดตะแกรงโยกขัดหนามผลสละทํา

จากวัสดุตะแกรงอลูมิเนียม ชุดแปรงขัดประกอบดวยแปรงขัด 2 แปรง ขนแปรงทําจากวัสดุไนลอน โดยชุด

ตะแกรงโยกและชุดแปรงขัดจะใชตนกําลังรวมกันไดแกมอเตอรไฟฟา ขนาด 1 แรงมา 220 โวลท ในข้ันตอนการ

ทํางานของชุดตะแกรงโยกท่ีมีการเคลื่อนท่ีในแนวราบ สามารถถูกยกข้ึนเพ่ือใหสละมีการเคลื่อนท่ีผานชุดแปรง

ขัดและลงสูภาชนะเก็บหลังการขัดหนามแลว โดยชุดยกตะแกรงโยกใชตนกําลังมอเตอรไฟฟา ขนาด 0.5 แรงมา 

220 โวลท และเม่ือตะแกรงโยกข้ึนถึงจุดสูงสุด ชุดดูดหนามสละใตตะแกรงโยกจะทํางานเพ่ือดูดหนามสละเขาสู

ถังเก็บ เครื่องขัดหนามผลสละมีความสามารถในการทํางาน 900 กิโลกรัม/ชั่วโมง ใชพลังงานไฟฟารวม 1.47 

กิโลวัตต สภาวะในการทํางานท่ีเหมาะสมคือ ความเร็วรอบตะแกรงโยก 110 รอบ/นาที มุมยก 14 องศา (ภาพท่ี 

61) สามารถขัดหนามผลสละไดหมด และผลสละสามารถเก็บรักษาไดเกิน 3 วัน ท่ีอุณหภูมิแวดลอมปกติ โดยไม

เกิดความช้ําและไมแตกตางจากการใชวิธีการเดิม คือ การขัดหนามผลสละดวยแรงงานคน ซ่ึงมีความสามารถใน

การขัดหนามท่ี 5 กิโลกรัม/ชั่วโมง/คน ผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรมจากการลงทุนใช

เครื่องตนแบบในการขัดหนามผลสละ พบวา มีตนทุนคาใชจาย 82.92 บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ีการใชแรงงานคน

มีตนทุนคาใชจายสูงกวาท่ี 90.61 บาท/กิโลกรัม เม่ือทําการขัดหนามผลสละในปริมาณท่ีเทากันในขณะท่ีการใช

แรงงานคนมีตนทุนคาใชจายสูงกวาท่ี 90.61 บาท/กิโลกรัม เม่ือทําการขัดหนามผลสละในปริมาณท่ีเทากัน 

35 



ภาพท่ี 58 เครื่องขัดหนามผลสละตนแบบ 

ภาพท่ี 59 ตูควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ
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  เปดเครื่อง 

   ชุดตะแกรงโยกทํางานในแนวราบเปนเวลา 30 วินาที 

   ชุดยกตะแกรงโยกข้ึนทํางาน (ใชเวลา 30 วินาที ยกตะแกรงโยกข้ึนถึงจุดสูงสุด) 

   โดยชุดตะแกรงโยกทํางานตอเนื่อง 

    ชุดตะแกรงโยกทํางานตอเนื่องท่ีระดับการยกสูงสุดเปนเวลา 30 วินาที 

     และชุดดูดหนามสละลงสูถังเก็บทํางาน 

    ชุดยกตะแกรงโยกทํางานอีกครั้งใหตะแกรงโยกเคลื่อนท่ีลง (ใชเวลา 30 วินาที) 

    โดยตะแกรงโยกทํางานตอเนื่องและชุดดูดหนามสละหยุดการทํางาน 

   ชุดตะแกรงโยกเคลื่อนท่ีถึงแนวราบ เครื่องขัดหนามสละหยุดการทํางาน 

ภาพท่ี 60 ลําดับข้ันตอนการทํางานของเครื่องขัดหนามผลสละ 

ภาพท่ี 61 การทํางานของเครื่องขัดหนามผลสละ
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ภาพท่ี 62 ผลิตภัณฑสละขัดหนาม 
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ภาคผนวก 

คําแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและเหมาะสม

การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเหมาะสม เกษตรกรควรรูจักศัตรูพืช ชนิด และอัตราการใชสารปอง

กันกําจัดศัตรพืูช การเลือกใชเครื่องพน และหัวฉีดพนท่ีถูกตองรวมท้ังการพนท่ีถูกตอง มีขอแนะนําควรปฏิบัติ 

ดังนี้ 

การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

- ตรวจสอบซอมอุปกรณเครื่องพน อยาใหมีรอยรั่ว เพ่ือปองกันใหสารพิษเปยกเปอนเสื้อผาและ

รางกายของผูพนได 

- ตองสวมเสื้อและอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากาก หรือผาปดจมูก ถุงมือ หมวก และรองเทา 

เพ่ือปองกันอันตรายจากสารพิษ 

- อานฉลากคําแนะนํา เพ่ือคุณสมบัติและการใชของสารปองกันกําจัดศัตรู กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง 

- ควรพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในชวงเชาหรือเย็น ขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพนในเวลาแดดจัด

หรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา 

- เตรียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหใชหมดในคราวเดียว ไมควรเหลือติดคาในถังพน 

- ปดฝาภาชนะบรรจุสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหสนิท เม่ือเลิกใชเก็บไวในท่ีมิดชิด หางจากสถานปรุง

อาหาร แหลงน้ํา และตองใสกุญแจโรงเก็บทุกครั้ง 

- ภายหลังการพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผูพนตองอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาทันที

เสื้อผาท่ีใสขณะพนสารตองซักใหสะอาดทุกครั้ง 

- ไมเก็บเก่ียวผลผลิตกอนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีใชจะสลายตัวถึงระดับปลอดภัย โดยดูจากตาราง

คําแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช หรือฉลากท่ีบรรจุภาชนะ 

- เม่ือใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชหมดแลว ใหลางขวดบรรจุสารดวยน้ํา 2-3 ครั้ง เทน้ําลงในถังพนสาร 

ปรับปริมาตรน้ําตามตองการกอนนําไปใชพนปองกันกําจัดศัตรูพืช หางจากภาชนะบรรจุสารเคมีลางหมดแลว 

คือ ขวด กลองกระดาษ และถุงพลาสติก ใหทําลายโดยการฝงดิน หางจากแหลงน้ํา และใหมีความลึกมากพอท่ี

สัตวไมสามารถคุยข้ึนมาได หามเผา และหามนํามาใชใหมอีก 

การใชเครื่องพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

เครื่องพน นิยมใชมี 2 ชนิด ไดแก เครื่องพนแบบสูบโยกสะพายหลัง และ เครื่ อ งพ นสารชนิ ด ใช

แรงดันของเหลว 

1. เครื่องพนแบบสูบโยกสะพายหลัง ใชอัตราการพน 60-80 ลิตรตอไร การพนสารเพ่ือกําจัดแมลง

และสารปองกันกําจัดโรคพืช เลือกใชหัวพนแบบกรวยขนาดเล็ก (เสนผาศูนยกลาง 0.6-1.0 มิลลิลิตร) และ

เลือกใชหัวฉีดแบบพัด หรือปะทะสําหรับการพนสารปองกันกําจัดวัชพืช 
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การพนสารกําจัดวัชพืชควรแยกเครื่องพนเฉพาะ ไมใชปนกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืชชนิดอ่ืน ๆ และ

หลังพนไมควรรบกวนผิวหนาดิน ขณะพนกดหัวพนต่ําเพ่ือใหละอองสารเคมีตกลงบนพ้ืนท่ีท่ีตองการควบคุม

วัชพืชเทานั้น ระวังการพนซํ้าแนวเดิมเพราะจะทําใหสารลงเปน 2 เทา 

- การพนใชความเร็วของการเดินพนประมาณ 1 กาวตอนาที พนใหคลุมท้ังตน ไมควรพนคางไวนาน

จนเกินไป เพราะทําใหน้ํายาโชกไหลลงดิน 

- เริ่มพนจากใตลมและขยายแนวการพนข้ึนเหนือลม ขณะเดียวกันใหกันหัวฉีดพนไปทางใตลม

ตลอดเวลาเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

- การพนควรพลิก-หงาย หรือยกหัวฉีดข้ึน-ลง เพ่ือใหละอองแทรกเขาทรงพุมไดดีข้ึนโดยเฉพาะดานใต

ใบ 

2. เครื่องพนสารชนิดใชแรงดันของเหลว ใชอัตราการพน 60-80 ลิตรตอไร การพนสารเพ่ือกําจัดแมลง

และสารปองกันกําจัดโรคพืช เลือกใชหัวพนแบบกรวยขนาดกลาง เสนผาศูนยกลาง 1.0-1.2 มิลลิลิตร) ปรับ

ความดันในระบบการพนไวท่ี 10 บาร หรือ 150 ปอนด/ตารางนิ้ว และเลือกใชหัวฉีดแบบพัด หรือปะทะ

สําหรับการพนสารปองกันกําจัดวัชพืช ถาเปนหัวฉีดแบบกรวยชนิดปรับไดควรปรับใหไดละอองกระจายกวาง

ท่ีสุด ซ่ึงจะไดละอองขนาดเล็กสมํ่าเสมอ 
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