
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

๑. ชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 

๒. โครงการวิจัย       : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
    กิจกรรม             : วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ชุ่มน้้าภาคใต้ตอนล่าง 
    กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) : การศึกษาส้ารวจข้อมูลการผลิตพืชชุ่มน้้าในภาคใต้ตอนล่าง 
๓. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : การศึกษาส้ารวจสละพ้ืนเมืองในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  
   ชื่อการทดลอง  (ภาษาอังกฤษ)  : Study and Survey Salacca in Narathiwat  Province 
๔. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง 
 นางเอมอร  เพชรทอง   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
    ผู้ร่วมงาน 
 นายโสพล  ทองรักทอง   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
 นายโนรี  อิสมะแอ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
 นายจ้านง  ยานะธรรม   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
 นางสาวฐิติรัตน์  เทพทอง   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
 นายไพบูลย์  แก้วหาญ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
 นายพินิตย์  เกื้อช่วย   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
 นางสาวสายใจ  นุเคราะห์ชน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
๕.บทคัดย่อ 
 การศึกษาส้ารวจสละพ้ืนเมืองในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือส้ารวจถิ่นก้าเนิด
ของสละพ้ืนเมือง  ๒) เพ่ืออนุรักษ์สายพันธุ์สละพ้ืนเมืองพันธุ์   โดยด้าเนินการส้ารวจสละพ้ืนเมืองในจังหวัด
นราธิวาส  ในพื้นที่ ๔ อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมือง  อ้าเภอสุไหงปาดี อ้าเภอแว้ง  และอ้าเภอสุคิริน จ้านวน ๑๘ 
แหล่ง สภาพที่ส้ารวจพบส่วนมากพบบริเวณบนเขาใกล้แหล่งน้้า หรือริมขอบคูน้้า  ริมพรุ  ริมคลอง ที่ลุ่ม เป็น
ต้น  สละที่ส้ารวจพบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส   มี ๑ ชนิด  คือ Salacca edulis  ลักษณะเด่น คือ ล้าต้นเล็ก
เรียว ทางใบสั้น ใบแคบ ปลายใบแหลม และยาว  โคนทางใบเป็นสีน้้าตาล ดอกเพศผู้มีสีน้้าตาล ดอกเมียมีสี
น้้าตาล เมื่อบานมีสีแดง ดอกเพศผู้ยาวรี มี ๓-๕ ดอกต่อทะลาย ความสูงต้นประมาณ ๔-๖ เมตร ลักษณะผลจะ
คล้ายสละเนินวง จ้านวนผลต่อทะลายน้อย ผลมีเนื้อน้อย เมล็ดโต เนื้อผลมีสีเหลืองนวล 
๖.ค าน า 

สละ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Salacca edulis อยู่ในวงศ์ Palmae เป็นผลไม้ท่ีมีรสชาติหอมหวาน
เฉพาะตัวเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และนิยมน้ามาเป็นของฝาก เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในเชิง
การค้าได้ค่อนข้างเร็ว หากมีการดูแลปฏิบัติรักษาและจัดการปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม 



 แหล่งปลูกสามารถปลูกได้ดีเกือบทุกสภาพพ้ืนที่ แต่พ้ืนที่ที่เหมาะสมควร มีความลาดเอียง ไม่ควรเกิน 
15% ไม่มีน้้าท่วมขัง ลักษณะดินควรเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง 
ระบายน้้าดี มีชั้นดินลึกไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ระดับน้้าใต้ดินลึกมากกว่า ๕๐ เซนติเมตร มีค่าความเป็นกรด-ด่าง
อยู่ระหว่าง ๕.๐-๖.๕ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๐-๔๐ องศาเซลเซียส มีปริมาณน้้าฝนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐
มิลลิเมตรต่อปี และการกระจายตัวของฝนดีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๖๐-๗๐% มีแหล่งน้้าเพียงพอ
ตลอดช่วงฤดูแล้ง น้้าควรสะอาดไม่มีสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่เป็นพิษปนเปื้อน 
พันธุ์ที่นิยมปลูก 
1.พันธุ์เนินวง  
เป็นพันธุ์สละที่นิยมปลูกมากที่สุด ขนาดตะโพกหรือล้าต้นเล็กกว่าระก้า บริเวณกาบใบมีสีน้้าตาลทอง ปลายใบ
ยาว หนามของยอดที่ยังไม่คลี่มีสีขาว ผลมีรูปร่างยาว หัวท้ายเรียวคล้ายกระสวย หนามผลยาว อ่อนนิ่ม ปลาย
หนามงอนไปทางท้ายผล เนื้อมีสีเหลืองนวลคล้ายน้้าผึ้ง หนานุ่ม รสชาติหวานหรือหวานอมเปรี้ยว รับประทาน
แล้วรู้สึกชุ่มคอ กลิ่นหอม เมล็ดเล็ก 
2. พันธุ์หม้อ 
ขนาดตะโพกหรือล้าต้นเล็กและใบมีสีเข้มกว่าพันธุ์เนินวง ข้อทางใบถี่ สั้น หนามยาวเล็กและอ่อนกว่าพันธุ์เนิน
วง ช่อดอกยาว ติดผลง่ายกว่าพันธุ์เนินวง ผลคล้ายระก้า เปลือกผลสีแดงเข้ม เนื้อสีน้้าตาลมีลาย เนื้อหนาแต่ไม่
แน่น รสชาติหวาน มีกลิ่นเฉพาะ เมล็ดเล็ก ทนต่อสภาพแสงแดดจัดได้ดีกว่าพันธุ์เนินวง 
3. พันธุ์สุมาลี  
เป็นพันธุ์ใหม่ ลักษณะล้าต้นคล้ายระก้า ทางใบยาวมีสีเขียวอมเหลือง ใบใหญ่กว้างและปลายใบสั้นกว่าพันธุ์เนิน
วง หนามของยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่มีสีส้มอ่อน คานดอกยาว ช่อดอกใหญ่ ติดผลง่าย ผลมีรูปร่างป้อมสั้น สีเนื้อ
คล้ายสละเนินวง เนื้อหนากว่าระก้าแต่บางกว่าพันธุ์เนินวง รสชาติหวาน มีกลิ่นเฉพาะ เจริญเติบโตเร็วและทน
ต่อสภาพแสงแดดจัดได้ดีกว่าพันธุ์เนินวง 
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะประจ าพันธุ์ของสละ 
 

พนัธ์ุ เนินวง หม้อ สุมาล ี

ล าต้นและหนาม เล็กกวา่ระก า เล็กกวา่พนัธ์ุเนินวง ใหญ่กวา่ระก า 
หนามของยอดอ่อน หนามยงัไม่คล่ีมีสีขาว หนามยาวเล็กกวา่และอ่อนกวา่

พนัธ์ุเนินวง 
หนามยงัไม่คล่ีมีสีส้มอ่อน 

ใบ ทางใบยาวกาบใบมีสี
น ้าตาลทองปลายใบยาว 

ขอ้ทางใบสั้นใบเขม้กวา่พนัธ์ุ
เนินวง 

ทางใบยาว 
กาบใบมีสีเหลือง 
ใบใหญ่กวา้ง 
ปลายใบสั้นกวา่พนัธ์ุเนินวง 

ดอก ช่อดอกยาว ช่อดอกยาว ช่อดอกยาวใหญ่ 



รูปร่างผล ยาวหวัทา้ยเรียวคลา้ย
กระสวย 

คลา้ยระก า ป้อมสั้น 

เน้ือ สีเหลืองนวลคลา้ยน ้าผึ้ง 
เน้ือหนาและแน่น 

สีน ้าตาล มีลาย 
เน้ือหนาแต่ไม่แน่น  

สีเน้ือคลา้ยพนัธ์ุเนินวงเน้ือ
หนากวา่ระก า 
แต่บางกวา่พนัธ์ุเนินวง 

เมลด็ เล็ก เล็ก เล็ก 

รสชาติ หวานหรือหวานอมเปร้ียว 
มีกล่ินหอม 

หวานมีกล่ินเฉพาะ 
หวาน 

มีกล่ินเฉพาะ 
การเจริญเติบโต ไม่ทนแดด ทนแดด โตเร็ว ทนแดด  

 
 
๗.วิธีด าเนินการ 

ด้าเนินการก้าหนดพ้ืนที่ส้ารวจสละตามธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  สละที่ส้ารวจพบเป็น 
สละป่า  บันทึกลักษณะทางสัณฐานของสละตามแหล่งที่พบ  ได้แก่  ต้น ใบ  ดอก  และผล  พร้อมบันทึกภาพ
รวมทั้งบันทึกลักษณะสิ่งแวดล้อมท่ีส้ารวจพบ   ท้าการวัดพิกัดภูมิศาสตร์  โดยเครื่อง Geographic Position 
System (GPS)   ใช้แบบส้ารวจเพื่อบันทึกลักษณะ  กล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพ 
 
๘.ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการส้ารวจสละพ้ืนเมือง  ๑๘   แหล่ง ของจังหวัดนราธิวาส ในเขตอ้าเภอสุคิริน  สุไหงปาดี  แว้ง  
และอ้าเภอเมือง พบสละที่มีความแตกต่างกัน ๓ ลักษณะ  ๑  ชนิด  ดังนี้ 

 

ลักษณะท่ี สถานที่ส ารวจ สภาพพื้นที่ ลักษณะเด่น หมายเหตุ 
๑.สละป่า 
(สละกลิ่นคล้าย
ขนุน) 

อ้าเภอสุคิริน
อ้าเภอแว้ง 

พบบริเวณริมล้า
คลองบริเวณเชิงเขา 

ล้าต้นเล็กเรียว ทางใบสั้น ใบกว้าง ปลาย
ใบสั้น โคนทางใบเป็นสีเขียวอ่อน มี
หนามแหลม ถี่ ดอกเพศผู้มีสีน้้าตาล 
ดอกเมียมีสีน้้าตาล เมื่อบานมีสีแดง ดอก
เพศผู้ยาวรี มี ๓-๕ ดอกต่อทะลาย 
ความสูงต้นประมาณ 
๒.๕ – ๖ เมตร ลักษณะผลจะคล้ายสละ
เนินวง แต่ผลมีขนาดใหญ่กว่าสละเนินวง  
จ้านวนผลต่อทะลายน้อย ผลสุกมีกลิ่น
หอมคล้ายขนุน ชาวบ้านเรียก สละขนุน 
 

Salacca edulis 



๒.สละป่า 
(คล้ายระก้า) 
 

อ้าเภอสุคิริน
อ้าเภอแว้ง 

พบบริเวณริมล้า
คลองบริเวณเชิงเขา 
ที่ลุ่ม 

ล้าต้นเล็ก ใบมีสีเข้ม ข้อทางใบถี่ สั้น 
หนามยาวเล็กและอ่อน ช่อดอกยาว ผล
คล้ายระก า เปลือกผลสีส้ม เนื้อสี
น้้าตาลมีลาย ผลเป็นทรงกลมก้นแหลม
เนื้อหนาแต่ไม่แน่น รสชาติเปรี้ยวอม
หวาน มีกลิ่นเฉพาะ เมล็ดเล็ก การติดผล 
๒ – ๔ ผลต่อทะลาย 

Salacca edulis 

๓.สละป่า อ้าเภอสุคิริน  
สุไหงปาดี  แว้ง  
และอ้าเภอ
เมือง 

พบบริเวณริมล้า
คลองบริเวณเชิงเขา 
ที่ลุ่ม  ที่พรุ 

ล้าต้นเล็กเรียว ทางใบสั้น ใบแคบ ปลาย
ใบแหลม และยาว  โคนทางใบเป็นสี
น้้าตาล ดอกเพศผู้มีสีน้้าตาล ดอกเมียมีสี
น้้าตาล เมื่อบานมีสีแดง ดอกเพศผู้ยาวรี 
มี ๓-๕ ดอกต่อทะลาย ความสูงต้น
ประมาณ ๔-๖ เมตร ลักษณะผลจะ
คล้ายสละเนินวง จ้านวนผลต่อทะลาย
น้อย ผลมีเนื้อน้อย เมล็ดโต เนื้อผลมีสี
เหลืองนวล 

Salacca edulis 

 
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของการน้าสละป่าไปใช้ประโยชน์ของชาวนราธิวาส  นอกจากน้าผลสดไปบริโภค

แล้วยังได้น้าใบและก้านใบไปมุงหลังคา   
 
๙.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากการส้ารวจสละในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  จาก ๔ อ้าเภอ  ๑๘ แหล่ง  พบสละจ้านวน  ๑ ชนิด 
ไดแ้ก่  Salacca edulis   
 
๑๐.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ๑. ได้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพืชสกุลสละเพ่ิมเติม  ได้แก่ ข้อมูลสัณฐานวิทยา  นิเวศวิทยา และ
การกระจายพันธุ์ 
 ๒. น้าข้อมูลแหล่งส้ารวจพบสละพ้ืนเมืองที่มีลักษณะเด่น  หายาก หรือใกล้สูญพันธ์ มาอนุรักษ์ หรือ
ปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 
 ๓. เก็บตัวอย่างพืชที่มีชีวิตมารวบรวมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส เพ่ือจัดท้าเป็นแหล่ง
พันธุกรรมนอกถ่ินก้าเนิด (ex situ)  
 
๑๒.เอกสารอ้างอิง 
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๑๓.ภาคผนวก 
(ตามเอกสาร excel ที่แนบ) 

http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/tree

