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คําปรารภ 

 ปญหาการระบาดของโรคและแมลงของสละรวมท้ังปริมาณเกสรตัวผูท่ีใชชวยผสมเกสรเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตสละมีไมเพียงพอเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลตอปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต โดยโรค และ

แมลงศัตรูตางๆ จะเริ่มเขาทําลายผลสละตั้งแตเริ่มติดผลจนกระท่ังเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงไดมีการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละทางดานการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูในสละโดยสํานักอารักขาพืช  

กรมวิชาการเกษตร ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมเกสรสละโดยใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

และการตัดแตง และการไวชอผลสละ โดยศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี ดังนั้นถามีเทคโนโลยีดานการผลิต การ

ปองกันกําจัดโรคและแมลงท่ีดีแนะนําใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือนําไปปฏิบัติไดนั้นจะทําใหเกษตรกรสารมารถ

ผลิตสละท่ีมีปริมาณ และคุณภาพเพ่ิมข้ึน ตนทุนการผลิตลดลง รวมถึงผูบริโภคมีความปลอดภัยจากสารพิษ

ตกคางอีกดวย  
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บทนํา 

สละ (Salacca zalacca) เปนพืชในวงศปาลมและอยูในสกุลเดียวกับระกํา เปนผลไมท่ีมีรสชาติหอม

หวานเฉพาะตัวเปนท่ีนิยมของผูบริโภค เปนพืชท่ีมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตในเชิงการคาไดคอนขางเร็ว 

ราคาคอนขางสูง ลักษณะตนเปนทรงพุมคลายระกํา มีหนามแหลมแข็ง ออกตามกานใบ ออกดอกเม่ืออายุ

ประมาณ 2½ - 3 ป ดอกแยกเพศ สีน้ําตาล ดอกจะบานและเหมาะท่ีจะผสมเกสรภายใน 3 วัน เกสรตัวผูของ

สละมักไมแข็งแรง ผสมติดนอย เกษตรกรจึงนิยมเอาเกสรตัวผูของระกํามาผสม หลังจากนั้นจึงสามารถเก็บ

เก่ียวผลผลิตสละไดภายในระยะเวลาประมาณ 8-9 เดือน พันธุท่ีมีการปลูกเปนการคาในประเทศไทยมีหลาย

พันธุ เชนพันธุสุมาลี พันธุเนินวง พันธุหมอ  

แหลงปลูกสละท่ีสําคัญของประเทศไทยอยูในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด สุราษฎรธานี พัทลุง และ

นราธิวาเริ่มไดรับความนิยมปลูกต้ังแตป 2535 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 18,520 ไร โดย

ปลูกระหวางแถวในสวนไมผล และในท่ีโลงแจงไมมีไมอ่ืนบัง ปริมาณผลผลิต 21,000 ตัน โดยป พ.ศ. 2555 มี

การสงออกไปยังตางประเทศเชน ประเทศญ่ีปุน พมา สหรัฐอาหรับอิมิเรต และฟลิปปนส เปนตน ถึงแมมูลคา

การสงออกไมมากนักแตคาดวาสละจะเปนผลไมท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการสงออกไดใน

อนาคต  แตปจจุบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และตราด ประสบปญหาเก่ียวกับโรคชอดอกเนาและผล

เนา รวมท้ังแมลงศัตรูสละเขาทําลายผล ไดมีรายงานเชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเสนใยของเห็ดราเขาทําลายมีชื่อวา 

Marasmius palmivorus Shaples สวนแมลงท่ี เขา ทําลายผลสละ คือ ดวงเจาะผลสละ อยู ในวงศ  

Anthribidae สํานักการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ไดมีการศึกษา และทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี 

และวิธีการกําจัดโรคและแมลงศัตรูสละในแปลงเกษตรกรพ้ืนท่ี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี เบื้องตนแลว รวมถึงดอก

เกสรตัวผูของสละหรือระกําท่ีจะนํามาผสมมีไมเพียงพอ ดังนั้นจึงสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 ควร

รวบรวมเทคโนโลยีการกําจัดโรคและแมลงศัตรู มาสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละเพ่ือปองกัน
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กําจัดโรคและศัตรูสละ และทดสอบสารเพ่ือทดแทนการผสมดอกสละ  เพ่ือใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูและ

แนะนําเกษตรกรนําไปใชเปนการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตสละเพ่ือการบริโภค และสงออกตอไป 

 

บทคัดยอ 

 

การผลิตพืชสละในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก พบวาเกษตรกรยังขาดความรูทางดานเทคโนโลยีการปองกัน

กําจัดโรคผลเนาท่ีเปนปญหาสําคัญ และการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตทดแทนการใชดอกตัวผูมาผสม 

รวมถึงการไวชอผลใหพอเหมาะเพ่ือลดการสะสมโรค และใหไดผลผลิตคุณภาพ ดังนั้นจึงดําเนินการศึกษา และ

ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตสละตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร โดยมีการดําเนินงานโครงการ ดังนี้ 

การทดลองท่ี 1 การสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยีการการปองกันกําจัดโรคเนา และแมลงศัตรูสละ  

ดําเนินงานในพ้ืนท่ี จ.จันทบุรี ตั้งแตป 2559 - 2561เกษตรกรรวมดําเนินงาน 2 ราย พบวา ปการผลิต  

2559/60 ปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ยของของเกษตรกรท้ัง 2 ราย เทากับ 1,250 กิโลกรัม/ไร และ  1,372 

กิโลกรัม/ไร และมีการเขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูสละ รอยละ17.25 และ รอยละ33.42   ตามลําดับ ป

การผลิต 2560/61ปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย เทากับ 1,370 กิโลกรัม/ไร และ  1,495กิโลกรัม/ไร และมีการเขา

ทําลายของโรคและแมลงศัตรูสละ รอยละ 6.58 และ รอยละ 8.98   ตามลําดับ ซ่ึงหลังจากดําเนินการสรางชุด

แปลงตนแบบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคเนา และแมลงศัตรูสละสงผลใหเกษตรกรไดรับปริมาณผลผลิต

เพ่ิมมากกวากอนดําเนินการ รวมท้ังมีการเขาทําลายของโรคและแมลงลดลงดวย เม่ือมีเกษตรกรผูปลูกสละเขา

มาศึกษาเรียนรูจากแปลงเกษตรกรตนแบบและนําเทคโนโลยีดังกลาวไปประยุกตพบวา ในปการผลิต 2559/60 

มีเกษตรกรท่ีเขามาศึกษาเรียนรูท้ังหมด 19 ราย มีความพึงพอใจตอเทคโนโลยีระดับมากคิดเปนรอยละ 68.42 

ระดับปานกลางรอยละ 21.05 และระดับนอยรอยละ 10.53 ตามลําดับ ป 2560/61 มีเกษตรกรท่ีเขามาศึกษา

เรียนรูท้ังหมด 28 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากรอยละ 75.57 ระดับปานกลางรอยละ 17.86 และ

ระดับนอยรอยละ 6.57 ตามลําดับ 

การทดลองท่ี 2 การสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยีการการปองกันกําจัดโรคเนา และแมลงศัตรูสละ  

ดําเนินงานในพ้ืนท่ี จ.ตราด ตั้งแตป 2559 - 2561เกษตรกรรวมดําเนินงาน 2 ราย พบวา ปการผลิต  

2559/60 ปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ยของของเกษตรกรท้ัง 2 ราย เทากับ 1,277.30 กิโลกรัม/ไร และ  1,105 

กิโลกรัม/ไร และมีการเขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูสละ รอยละ14.50 และ รอยละ 5.40   ตามลําดับ ป

การผลิต 2560/61ปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย เทากับ 1,357.14 กิโลกรัม/ไร และ  1,123กิโลกรัม/ไร และมีการ

เขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูสละ รอยละ 4.60 และ รอยละ 6.60   ตามลําดับ ซ่ึงหลังจากดําเนินการ

สรางชุดแปลงตนแบบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคเนา และแมลงศัตรูสละสงผลใหเกษตรกรไดรับปริมาณ

ผลผลิตเพ่ิมมากกวากอนดําเนินการ รวมท้ังมีการเขาทําลายของโรคและแมลงลดลงดวย เม่ือมีเกษตรกรผูปลูก

สละเขามาศึกษาเรียนรูจากแปลงเกษตรกรตนแบบและนําเทคโนโลยีดังกลาวไปประยุกตพบวา ในปการผลิต 

2559/60 มีเกษตรกรท่ีเขามาศึกษาเรียนรูท้ังหมด 12 ราย มีความพึงพอใจตอเทคโนโลยีระดับมากคิดเปนรอย

ละ 66.70 ระดบัปานกลางรอยละ 25 และระดับนอยรอยละ 8.30 ตามลําดับ ป 2560/61 มีเกษตรกรท่ีเขามา
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ศึกษาเรียนรูท้ังหมด 25 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากรอยละ 72 ระดับปานกลางรอยละ 20 และ

ระดับนอยรอยละ 9 ตามลําดับ  

การทดลองท่ี 3 การทดสอบการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือทดแทนการผสมเกสรสละ

ดําเนินงานระหวางป 2560 – 2562 ในพ้ืนท่ีแปลงสละของเกษตรกร อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 10 

ราย โดยเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีแนะนําฉีด NAA ความเขมขน 100 ppm อัตรา 3 มิลลิลิตรตอชอดอก 

พนติดตอกัน 2 วัน กับกรรมวิธีเกษตรกรผสมดอกโดยใชละอองเกสรตัวผูมาผสม พบวา กรรมวิธีแนะนําท่ีมีการ

ติดผลหลังผสมดอกเฉลี่ยรอยละ 83.55 การหลุดรวงของผลหลังจากติดผลเฉลี่ยรอยละ 31.45 กรรมวิธี

เกษตรกรมีการติดผลหลังผสมดอกเฉลี่ยรอยละ 100 และไมมีการหลุดรวงของผลหลังจากติดผลแลว เม่ือเก็บ

เก่ียวผลผลิตกรรมวิธีแนะนํามีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,212 กิโลกรัมตอไร กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิต

เฉลี่ย 1,359 กิโลกรัมตอไร และตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสละดังนี้ น้ําหนักชอผล (กระปุก) กรรมวิธีแนะนํามี

น้ําหนักเฉลี่ย 740.5 กิโลกรัมตอกระปุก น้ําหนักผลเฉลี่ย 34.51 กรัมตอผล จํานวนผลเฉลี่ย 22 ผลตอกระปุก

การเขาทําลายของโรคและแมลงเฉลี่ยรอยละ 9.25 กรรมวิธีเกษตรกรมีน้ําหนักเฉลี่ยน้ําหนักเฉลี่ย 839.5 

กิโลกรัมตอกระปุก น้ําหนักผลเฉลี่ย 38.39 กรัมตอผล จํานวนผลเฉลี่ย 24 ผลตอกระปุก การเขาทําลายของ

โรคและแมลงเฉลี่ยรอยละ 12.55 และกรรมวิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,508 บาทตอไร มีรายได 

40,677 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทน 30,170 บาทตอไร และอัตราสวนรายไดตอตนทุน (BCR) เทากับ 4 

กรรมวิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,412 บาทตอไร มีรายได 45,641 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทน 

35,229 บาทตอไร BCR เทากับ 5 

 การทดลอง 4 การทดสอบการตัดแตงชอผลสละ (กระปุก) ดําเนินงานระหวางป 2560 – 2562 ใน

พ้ืนท่ีแปลงสละของเกษตรกร อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 10 ราย โดยเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธี

แนะนํามีการตัดแตงไวกระปุกสละสละ 8 กระปุกตอคานดอก กับกรรมวิธีเกษตรกร พบวากรรมวิธีแนะนํามี

ปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,184 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,671 บาทตอไร มีรายไดเฉลี่ย 

39,060 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทนเฉลีย่ 28,389 บาทตอไร BCR เฉลี่ยเทากับ 3.8 มีการเขาทําลายของโรค

คิดเปนรอยละ 11.1 กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,376 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 

11,189 บาทตอไร มีรายไดเฉลี่ย 45,482 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 34,293 บาทตอไร BCR เฉลี่ย

เทากับ 4 มีการเขาทําลายของโรคคิดเปนรอยละ 18.1 

 

Abstract 

Salacca (Salacca  zalacca) Production Technology System in the Eastern Region. 
Farmers lack of knowledge about rot disease which is important problem, use of plant 

growth regulator replace pollinate from male and proper bouquet of fruit to reduce the 

accumulation of disease for to get quality product by the Department of Agriculture, 

compared to how farmers are treated. The project follows. 
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Experiment 1 Model farm, technology to prevent pests and disease in Chanthaburi 

province, from 2016 - 2018, 2 farmers farm, found the production in 2016/17, the yield 

average was 1,250 kg / rai and 1,372 kg / rai, percentage of the elimination of pests was 

17.25 And 33.42 percent and percentage of disease 6.58 and 8.89 percent. The production in 

2017/18, the yield average was 1,370 kg / rai and 1,495 kg / rai, percentage of the 

elimination of pests was 6.58  and 8.98 percent. After the proceed of the prototype of 

technology prevention the rotting disease and insect pests. The farmers adaptation more 

output than before proceeding Including the reduction of disease and insect infestation. 

When farmers have waived to study and learn from the model farmers and apply 

technology It was found that in the production year 2016/17, there were 19 farmers who 

came to study and learned, having high level of satisfaction with technology, 68.42%, 

moderate level, 21.05% and 10.53%, respectively, 2017/61. There are 28 farmers who have 

come to learn about. The farmers are very satisfied with the level of 75.57 percent, 

moderate level, 17.86 percent, and the low level of 6.57 percent respectively 

Exriment 2 Model farm, technology to prevent pests and disease in Trat province, 

from 2016 - 2018, 2 farmers farm, found the production in 2016/17, the yield average was 

1,250 kg / rai and 1,372 kg / rai, percentage of the elimination of pests was 17.25 And 33.42 

percent and percentage of disease 6.58 and 8.89 percent. The production in 2017/18, the 

yield average was 1,370 kg / rai and 1,495 kg / rai, percentage of the elimination of pests was 

6.58  and 8.98 percent. After the proceed of the prototype of technology prevention the 

rotting disease and insect pests. The farmers adaptation more output than before 

proceeding Including the reduction of disease and insect infestation. When farmers have 

waived to study and learn from the model farmers and apply technology It was found that 

in the production year 2016/17, there were 19 farmers who came to study and learned, 

having high level of satisfaction with technology, 68.42%, moderate level, 21.05% and 

10.53%, respectively, 2017/61. There are 28 farmers who have come to learn about. The 

farmers are very satisfied with the level of 75.57 percent, moderate level, 17.86 percent, and 

the low level of 6.57 percent respectively. 

Experiment 3 Testing the using plant growth regulator for pollination replacement 

pollen on Salacca (Salacca  zalacca) between 2016 – 2019 in farmers field Tha mai distric 

Chanthaburi province 10 fields. Compare DOA ;spray NAA 100 ppm rate 3 milliter per 

inflorescence continuously for 2 days with farmer method; using male pollinated. Found 

DOA method the average of friuting after sray for 7 days were 83.55 percent and loss of fruit 

after fruiting for 14 days were 31.45 percent. Farmer method without loss of fruiting. 

Harvesting the products DOA method has an average yield 1,212 kilograms per rai. farmers 
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method has an average yield 1,359 kilograms per rai. And check the quality of the produce 

as follows: DOA method average weight of fruit brunch was 740. kilograms per ftuit, brunch 

average fruit weight was 34.51 grams per fruit, average of number of fruits was 22 fruits, and 

average pest infection was 9.25 percent. Farmer method average weight of fruit brunch was 

839 kilograms per ftuit, brunch average fruit weight was 38.39 grams per fruit, average of 

number of fruits was 24 fruits, and average pest infection was 12.55 percent. DOA method 

average cost 10,508 bath per rai average incomes 40,677 bath per rai average profit 30,170 

bath per rai BCR as 4. and average Farmer method were average cost 10,412 bath per rai 

average incomes 45,641 bath per rai average profit 35,229 bath per rai and BCR as 5 

Experiment 4 Testing pruning fruit bouqet of branch on Salacca (Salacca  zalacca). 

Between 2017 – 2019 in the fields farmer 10 fields in Tha mai distric Chanthabori. Compare 

between DOA method; pruning 8 ftuit bouqet of brunch with farmer method; not pruning 

ftuit bouqet of brunch (there are around 12 – 15 ftuit bouqet of brunch). Found DOA 

method were average yields 1,184 kilograms per rai average cost 10,671 bath per rai average 

incomes 39,060 bath per rai average profit 28,389 bath per rai BCR as 3.8. and average 

disease infection 11.1%. Farmer method were average yieldss 1,376 kilograms per rai average 

cost 11,189 bath per rai average incomes 45,482 bath per rai average profit 34,293 bath per 

rai and BCR as 4 and average disease infection 18.1%. 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

การทดลองท่ี 1และ2  

นอกจากการใชสารเคมีปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูในสละแลวเกษตรกรตรวจแปลงปลูกอยาง

สมํ่าเสมอ กําจัดผลท่ีเปนโรคบนทะลาย และผลท่ีรวงใตตนท่ีเปนโรคนําไปทําลายนอกแปลงปลูกเพ่ือลด

ปริมาณเชื้อสะสม และการตัดแตงทางใบแกหมดสภาพท่ีอยูดานลาง ปรับรมเงาใหเหมาะสม เพ่ือใหมีอากาศ

ถายเทสะดวก ลดการสะสมเชื้อโรค และลดความชื้นใตทรงพุมไมใหมีมากเกินไป รวมท้ังตัดแตงชอผลสละเพ่ือ

ลดการเบียดกันจนทําใหเกิดแผล ซ่ึงเปนชองทางใหเชื้อสาเหตุโรคเขาทําลายไดงาย เกษตรกรควรคํ้ายันทะลาย

ผลไมใหติดดิน เพ่ือปองกันเชื้อราสาเหตุโรคในดินเขาสูผลสละ 

การทดลองท่ี 3  

1.การติดผลสละหลังจากผสมดอก 1 สัปดาห และการหลุดรวงของผลสละหลังจากติดผล 2 สัปดาห กรรมวิธี

เกษตรกรมีการติดผลหลังผสมดอกเฉลี่ยรอยละ 100 ซ่ึงมากกวากรรมวิธีแนะนําท่ีมีการติดผลหลังผสมดอก

เฉลี่ยรอยละ 83.55 การหลุดรวงของผลหลังจากติดผล กรรมวิธีเกษตรกรไมมีการหลุดรวงของผลหลังจากติด

ผลแลว สวนกรรมวิธีเกษตรกรมีการหลุดรวงของผลสละหลังจากติดผลเฉลี่ยรอยละ 31.45 ซ่ึงการใช NAA 

สามารถนํามาใชเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรสําหรับในการผสมดอกสละใชวงฤดูฝน หรือในชวงท่ีขาดแคลน

แรงงานในการปฏิบัติงานในชวงการผสมดอกได 

2. ปริมาณผลผลิตสละกรรมวิธีแนะนํามีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,212 กิโลกรัมตอไรนอยกวากรรมวิธีเกษตรกร

ซ่ึงมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,359 กิโลกรัมตอไร และตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสละดังนี้ น้ําหนักชอผล 

(กระปุก) กรรมวิธีแนะนํามีน้ําหนักเฉลี่ย 740.5 กิโลกรัมตอกระปุก นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรมีน้ําหนักเฉลี่ย 

839.5 กิโลกรัมตอกระปุก น้ําหนักผล กรรมวิธีแนะนํามีน้ําหนักผลเฉลี่ย 34.51 กรัมตอผล นอยกวาวิธี

เกษตรกรมีน้ําหนักผลเฉลี่ย 38.39 กรัมตอผล จํานวนผล กรรมวิธีแนะนํามีจํานวนผลเฉลี่ย 22 ผลตอกระปุก 

นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรมีจํานวนผลเฉลี่ย 24 ผลตอกระปุก การเขาทําลายของโรคและแมลงในผลสละ 

กรรมวิธีแนะนํามีการเขาทําลายของโรคและแมลงเฉลี่ยรอยละ 9.25 นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรมีเขาทําลาย

ของโรคและแมลงเฉลี่ยรอยละ 12.55  

3. ดานเศรษฐศาสตร ไดแก ตนทุนการผลิต กรรมวิธีแนะนํามีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,508 บาทตอไร มากกวา

กรรมวิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,412 บาทตอไร รายไดกรรมวิธีแนะนํามีรายไดเฉลี่ย 40,677 บาท

ตอไร นอยกวา กรรมวิธีแนะนํามีรายไดเฉลี่ย 45,641 บาทตอไร ผลตอบแทน กรรมวิธีแนะไดรับผลตอบแทน

เฉลี่ย 30,170 บาทตอไร นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 35,229 บาทตอไร อัตราสวน

รายไดตอตนทุน (BCR) เทากับ 4 นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรมีคา BCR เทากับ 5 

การทดลองท่ี 4  

1. ปริมาณผลผลิตกรรมวิธีแนะนํามีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,184 กิโลกรัมตอไร นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรมี

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,376 กิโลกรัมตอไร น้ําหนักกระปุกกรรมวิธีแนะนํามีน้ําหนักเฉลี่ย 785.5 กรัมตอ

กระปุก มากกวากรรมวิธีเกษตรกรมีน้ําหนักเฉลี่ย 748 กรัมตอกระปุก น้ําหนักผลกรรมวิธีแนะนํามีน้ําหนักผล

เฉลี่ย 34.4 กรัมตอไร มากกวากรรมวิธีเกษตรกรมีน้ําหนักผลเฉลี่ย 32.6 กรัมตอไร และท้ังสองกรรมวิธีมี

จํานวนผลเฉลี่ยเทากันคือ 23 ผลตอกระปุก 
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2. การตัดแตงชอผลสละ (กระปุก) ชวยลดการสะสมของโรคท่ีสงกระทบเสียหายตอผลผลิตได มีผลใหชวยลด

ตนทุนการผลิตดานคาสารเคมีปองกันกําจัดโรคและคาแรงงานในการฉีดพนสารเคมี แตเม่ือเปรียบเทียบ

ปริมาณผลผลิตระหวางกรรมวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรนั้นปริมาณผลผลิตของกรรมวิธีเกษตรกรมีปริมาณ

ผลผลิตมากกวากรรมวิธีแนะ สงผลใหไดรับผลตอบแทนมากกวากรรมวิธีแนะนํา 
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การสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยีการการปองกันกําจัดโรคเนา และแมลงศัตรูสละ  ดําเนินงานใน

พ้ืนท่ี จ.จันทบุรี ตั้งแตป 2559 - 2561เกษตรกรรวมดําเนินงาน 2 ราย พบวา ปการผลิต  2559/60 ปริมาณ

ผลผลิตสละเฉลี่ยของของเกษตรกรท้ัง 2 ราย เทากับ 1,250 กิโลกรัม/ไร และ  1,372 กิโลกรัม/ไร และมีการ

เขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูสละ รอยละ17.25 และ รอยละ33.42   ตามลําดับ ปการผลิต 2560/61

ปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย เทากับ 1,370 กิโลกรัม/ไร และ  1,495กิโลกรัม/ไร และมีการเขาทําลายของโรค

และแมลงศัตรูสละ รอยละ 6.58 และ รอยละ 8.98   ตามลําดับ ซ่ึงหลังจากดําเนินการสรางชุดแปลงตนแบบ

เทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคเนา และแมลงศัตรูสละสงผลใหเกษตรกรไดรับปริมาณผลผลิตเพ่ิมมากกวา

กอนดําเนินการ รวมท้ังมีการเขาทําลายของโรคและแมลงลดลงดวย เม่ือมีเกษตรกรผูปลูกสละเขามาศึกษา

เรียนรูจากแปลงเกษตรกรตนแบบและนําเทคโนโลยีดังกลาวไปประยุกตพบวา ในปการผลิต 2559/60 มี

เกษตรกรท่ีเขามาศึกษาเรียนรูท้ังหมด 19 ราย มีความพึงพอใจตอเทคโนโลยีระดับมากคิดเปนรอยละ 68.42 

ระดับปานกลางรอยละ 21.05 และระดับนอยรอยละ 10.53 ตามลําดับ ป 2560/61 มีเกษตรกรท่ีเขามาศึกษา

เรียนรูท้ังหมด 28 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากรอยละ 75.57 ระดับปานกลางรอยละ 17.86 และ

ระดับนอยรอยละ 6.57 ตามลําดับ 

คําสําคัญ สละ ผลเนา 

Abstract 

 Model farm, technology to prevent pests and disease in Chanthaburi province, 
from 2016 - 2018, 2 farmers farm, found the production in 2016/17, the yield average was 
1,250 kg / rai and 1,372 kg / rai, percentage of the elimination of pests was 17.25 And 33.42 
percent and percentage of disease 6.58 and 8.89 percent. The production in 2017/18, the 
yield average was 1,370 kg / rai and 1,495 kg / rai, percentage of the elimination of pests was 
6.58  and 8.98 percent. After the proceed of the prototype of technology prevention the 
rotting disease and insect pests. The farmers adaptation more output than before 
proceeding Including the reduction of disease and insect infestation. When farmers have 
waived to study and learn from the model farmers and apply technology It was found that 
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in the production year 2016/17, there were 19 farmers who came to study and learned, 
having high level of satisfaction with technology, 68.42%, moderate level, 21.05% and 
10.53%, respectively, 2017/61. There are 28 farmers who have come to learn about. The 
farmers are very satisfied with the level of 75.57 percent, moderate level, 17.86 percent, and 
the low level of 6.57 percent respectively. 
Keyword Salacca Fruit rot 
บทนํา  

สละ (Salacca zalacca) เปนพืชในวงศปาลมและอยูในสกุลเดียวกับระกํา เปนผลไมท่ีมีรสชาติหอม
หวานเฉพาะตัวเปนท่ีนิยมของผูบริโภค เปนพืชท่ีมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตในเชิงการคาไดคอนขางเร็ว 
ราคาคอนขางสูง ลักษณะตนเปนทรงพุมคลายระกํา มีหนามแหลมแข็ง ออกตามกานใบ ออกดอกเม่ืออายุ
ประมาณ 2½ - 3 ป ดอกแยกเพศ สีน้ําตาล ดอกจะบานและเหมาะท่ีจะผสมเกสรภายใน 3 วัน เกสรตัวผูของ
สละมักไมแข็งแรง ผสมติดนอย เกษตรกรจึงนิยมเอาเกสรตัวผูของระกํามาผสม หลังจากนั้นจึงสามารถเก็บ
เก่ียวผลผลิตสละไดภายในระยะเวลาประมาณ 8-9 เดือน พันธุท่ีมีการปลูกเปนการคาในประเทศไทยมีหลาย
พันธุ เชนพันธุสุมาลี พันธุเนินวง พันธุหมอ  

 แหลงปลูกสละท่ีสําคัญของประเทศไทยอยูในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด สุราษฎรธานี พัทลุง และ
นราธิวาส เริ่มไดรับความนิยมปลูกตั้งแตป 2535 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 18,520 ไร โดย
ปลูกระหวางแถวในสวนไมผล และในท่ีโลงแจงไมมีไมอ่ืนบัง ปริมาณผลผลิต 21,000 ตัน โดยป พ.ศ. 2555 มี
การสงออกไปยังตางประเทศเชน ประเทศญ่ีปุน พมา สหรัฐอาหรับอิมิเรต และฟลิปปนส เปนตน ถึงแมมูลคา
การสงออกไมมากนักแตคาดวาสละจะเปนผลไมท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการสงออกไดใน
อนาคต  แตปจจุบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และตราด ประสบปญหาเก่ียวกับโรคชอดอกเนาและผล
เนา รวมท้ังแมลงศัตรูสละเขาทําลายผล ไดมีรายงานเชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเสนใยของเห็ดราเขาทําลายมีชื่อวา 
Marasmius palmivorus Shaples สวนแมลงท่ี เขา ทําลายผลสละ คือ ดวงเจาะผลสละ อยู ในวงศ  
Anthribidae สํานักการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ไดมีการศึกษา และทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี 
และวิธีการกําจัดโรคและแมลงศัตรูสละในแปลงเกษตรกรพ้ืนท่ี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี เบื้องตนแลว  ดังนั้นจึง
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 ควรรวบรวมเทคโนโลยีการกําจัดโรคและแมลงศัตรู มาสรางแปลง
ตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละเพ่ือปองกันกําจัดโรคและศัตรูสละ  เพ่ือใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูและ
แนะนําเกษตรกรนําไปใชเปนการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตสละเพ่ือการบริโภค และสงออกตอไป 

การแกปญหาการระบาดดังกลาว ยุทธศักดิ์ และคณะ (2556) ไดศึกษาสารเคมีการปองกันกําจัดโรค
ผลเนาสละ พบวาสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชท่ีมีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดโรคเนา ไดแก 
pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มิลลิลิตร และสารtebuconazole+trifoxystrobin50%+25% 
WG อัตรา 10 กรัม รองลงไปไดแก difeconazole25% W/V อัตรา 15 มิลลิลิตร และ validamycin3% 
W/V SL 30 มิลลิลิตร ตอน้ํา  20 ลิตร ตามลําดับ โดยพนสาร 2 ครั้ง ครั้งแรกกอนเก็บเก่ียวผลสละ 2 เดือน 
ครั้งท่ีสองหลังจากครั้งแรก 7 วัน  
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วิธีดําเนินการ       

- อุปกรณ     

 - ถังโยกฉีดพนสารปองกันกําจัดโรค/แมลง  

 - ถุงตาขายไนลอน  

 - สารเคมี pyraclostrobin 25% W/V EC และ pimiphos-methyl 50% EC 

 - ปุยเคมีสูตร 16-16-16, 15-5-20, 0-0-60  

 - ปุยคอก (มูลวัว)  

- วิธีการ  

การวางแผนการทดลอง   แปลงตนแบบ 2 แปลง ไมมีแผนการทดลอง 

การทดลอง การสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละ จ.

จันทบุรี คัดเลือกแปลงเกษตรกรตนแบบ 2 ราย พ้ืนท่ี 2 ไร อบรมใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการปองกัน

กําจัดโรค และแมลงศัตรูสละ และสํารวจการระบาดของโรคเนา และแมลงศัตรู เม่ือพบการระบาดจึงทําการ

ฉีดพน pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร โดยพน 2 ครั้ง ครั้งแรกกอนเก็บเก่ียว 

2 เดือน และครั้งท่ีสองหลังจากครั้งแรก 7 วัน เพ่ือปองกันและกําจัดโรคผลเนา และฉีดพนสาร pimiphos-

methyl 50% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรือ สาร carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 

20 ลิตร โดยพนทุก 15 วัน ตัง้แตผลสละอายุ 6 เดือน จนกระท่ังเก็บเก่ียวเพ่ือปองกําจัดแมลงศัตรูในสละ สุม

ตัวอยางผลผลิตในแปลงเพ่ือนํามาตรวจสอบ ความเสียหายของผลผลิตท่ีมีสาเหตุจากโรคและแมลงเขาทําลาย 

และคุณภาพตามมาตรฐานสินคาเกษตร (สละ) มกษ 22-2556 

การบันทึกขอมูล  

ผลการวิเคราะหดินทางเคมีและกายภาพ  คาพิกัดแปลง ขอมูลการระบาดโรค และแมลงศัตรู ขอมูล 

อุตุนิยมวิทยา  ขอมูลผลผลิต คุณภาพผลผลิต   ขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร : ตนทุนการ ผลิตและผลตอบแทน  

ความพึงพอใจของเกษตรกรในเทคโนโลยีท่ีแนะนํา  

- เวลาและสถานท่ี       

ระยะเวลา (เริ่มตน-สิ้นสุด) ตุลาคม 2558 – กันยายน 2561    

 สถานท่ีดําเนินการ  แปลงเกษตรกรพ้ืนท่ี อ.ขลุง และ อ.เมือง จ.จันทบุร 

ผลการทดลองและวิจารณ     

1) การสํารวจ และคัดเลือกพ้ืนท่ีเกษตรกร   

สํารวจพ้ืนท่ีเกษตรกรผูปลูกสละในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง อําเภอทาใหม และอําเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี เนื่องจากเปนแหลงท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรกรปลูกสละมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดจันทบุรี   

พบวา ในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการสํารวจมีการระบาดของโรคเนาของผลสละระบาดในชวงฤดูฝน ซ่ึงจาก 

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาในอําเภอเมือง อําเภอทาใหม และอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีฝนตกชุกในชวง

เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม และจะพบการระบาดในพันธุสุมาลีมากท่ีสุด เม่ือนําตัวอยางผลสละ

ดังกลาวสงเพาะตรวจเชื้อสาเหตุในหองปฏิบัติการ พบวา สละผลเนาสาเหตุเกิดจากเชื้อรา 
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Marasmius palmivorus ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลประชาสัมพันธเตือนภัยเฝาระวังการระบาดของโรค

เนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2560) แนะนําวาสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกปานกลางถึงหนัก

มากชาวสวนสละเฝาระวังการระบาดของโรคผลเนา มักพบโรคในชวงท่ีตนสละมีผลแกกําลังเก็บเก่ียว 

เริ่มแรกพบเปลือกผลสละมีสีน้ําตาล กรณีท่ีมีความชื้นสูงจะพบเสนใยเชื้อราสีขาวหรือสีขาวอมชมพู 

เสนใยเชื้อราจะแทงทะลุเปลือกเขาไปในผลสละ ทําใหเปลือกเปราะแตก เนื้อดานในผลเนา และผล

รวงในท่ีสุด หากเสนใยเชื้อราท่ีพบบนผลสละเจริญเต็มท่ีจะสรางดอกเห็ดสีขาว เม่ือดอกเห็ดบานจะ

ปลดปลอยสปอรแพรกระจายระบาดไปสูผลสละทะลายอ่ืนๆ และตนอ่ืนไดดังนั้นจึงคัดเลือกแปลง

เกษตรกรเพ่ือสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละ พ้ืนท่ีอําเภอ

เมือง 1 ราย พิกัดท่ีตั้งแปลง คือ ละติจูด 0213812 ลองติจูด 1407569 และอําเภอขลุง 1 ราย คือ 

ละติจูด 0190939 ลองติจูด 1394938 และอําเภอขลุง 1 ราย (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 แสดง ท่ีอยู และพิกัดท่ีตั้งแปลงเกษตรกร 

รายท่ี ท่ีอยู 
พิกัด 

ละติจูด  ลองติจูด 

1 37/3 ม.4 ต.บอเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 0213812 1407569 

2 12/1 ม.2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 0190939 1394938 

 

2) ผลวิเคราะหดิน และสภาพพ้ืนท่ี  

สุมเก็บตัวอยางดินแปลงเกษตรกรกอนดําเนินการสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยีการปองกัน 

กําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละท้ัง 2 ราย พบวา ผลวิเคราะหตัวอยางดินเกษตรกรรายท่ี 1  ดินมี 

คาความเปนกรด-ดาง 5.11 คาความนําไฟฟา 0.11 ms/cm อินทรียวัตถุ 5.84 % ฟอสฟอรัส 

135.08 มก./กก. โพแทสเซียม 76.68 มก./กก. แคลเซียม 1230.90 มก./กก. แมกนีเซียม 116.37  

มก./กก. และลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย เกษตรกรรายท่ี 2  ดินมีคาความเปนกรด-ดาง 5.80 คา 

ความนําไฟฟา 0.08 ms/cm อินทรียวัตถุ 3.24 % ฟอสฟอรัส 341.5 มก./กก. โพแทสเซียม 202.17 

มก./กก. แคลเซียม 991.97 มก./กก. แมกนีเซียม 87.61 มก./กก. และลกัษณะดินเปนดินรวนปน 

ทราย ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีกําหนด และดําเนินการสุมเก็บตัวอยางดินหลังเก็บเก่ียวผลผลิตในแต 

ละรอบการผลิต (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินแปลงเกษตรกรกอนดําเนินการสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยี 

การปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละ จ.จันทบุรี  

รายท่ี 
ความเปน

กรด-ดาง 

คาความนําไฟฟา 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

(มก./กก.) 

1 5.11 0.11 5.84 135.08 76.68 1230.90 116.37 

2 5.80 0.08 3.24 341.50 202.17 991.97 87.61 

 

ผลวิเคราะหตัวอยางดินหลังเก็บเก่ียวผลผลิตรอบการผลิต 2559/60 เกษตรกรรายท่ี 1  ดินมี

คาความเปนกรด-ดาง 5.52 คาความนําไฟฟา 0.07 ms/cm อินทรียวัตถุ 4.82 % ฟอสฟอรัส 

105.03 มก./กก. โพแทสเซียม 80.33 มก./กก. แคลเซียม 1320.10 มก./กก. แมกนีเซียม 120.82 

มก./กก. และลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย เกษตรกรรายท่ี 2  ดินมีคาความเปนกรด-ดาง 6.10 คา

ความนําไฟฟา 0.10 ms/cm อินทรียวัตถุ 3.08 % ฟอสฟอรัส 350.8 มก./กก. โพแทสเซียม 211.06 

มก./กก. แคลเซียม 1010.20 มก./กก. แมกนีเซียม 100.50 มก./กก. และลักษณะดินเปนดินรวนปน

ทราย (ตารางท่ี 3 ) 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินแปลงเกษตรกรดําเนินสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยี การ

ปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละ ปการผลิต 2559/60 จ.จันทบุรี  

รายท่ี 
ความเปน

กรด-ดาง 

คาความนําไฟฟา 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

(มก./กก.) 

1 5.52 0.07 4.82 105.03 80.33 1320.10 120.82 

2 6.10 0.10 3.08 350.80 211.06 1010.20 100.50 

 

ผลวิเคราะหตัวอยางดินหลังเก็บเก่ียวผลผลิตรอบการผลิต 2560/61 เกษตรกรรายท่ี 1  ดินมี

คาความเปนกรด-ดาง 5.11 คาความนําไฟฟา 0.13 ms/cm อินทรียวัตถุ 5.01 % ฟอสฟอรัส 

201.33 มก./กก. โพแทสเซียม 142.68 มก./กก. แคลเซียม 1170.42 มก./กก. แมกนีเซียม 156.30 

มก./กก. และลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย เกษตรกรรายท่ี 2  ดินมีคาความเปนกรด-ดาง 6.09 คา

ความนําไฟฟา 0.08 ms/cm อินทรียวัตถุ 3.51 % ฟอสฟอรัส 280.04 มก./กก. โพแทสเซียม 

227.05 มก./กก. แคลเซียม 1009.90 มก./กก. แมกนีเซียม 118.90 มก./กก. และลักษณะดินเปนดิน

รวนปนทราย (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินแปลงเกษตรกรดําเนินสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยี การ

ปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละ ปการผลิต 2560/61 จ.จันทบุรี  

รายท่ี 
ความเปน

กรด-ดาง 

คาความนําไฟฟา 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

(มก./กก.) 

1 5.11 0.13 5.01 201.33 142.68 1170.42 156.30 

2 6.09 0.08 3.51 280.4 227.05 1009.90 118.90 

 

ผลวิเคราะหดิน และสภาพพ้ืนท่ีของเกษตรกรแปลงตนแบบมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอง

กับรายงาน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (2559) สภาพดินท่ีเหมาะสมสําหรับพืชตระกูลปาลม 

คือ เปนดินรวนถึงดินเหนียว อุมน้ําไดดี มีธาตุอาหารสูง มีความเปนกรดออน pH 4.0 – 6.5  

3) การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงสละ 

กอนดําเนินการสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานมีการ

ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงสละ ดังนี้ เกษตรกรรายท่ี 1 ใสปุยคอก (มูลวัว) 1 ครั้ง/ป (ใสชวง เดือน 

มกราคม) ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 500 กรัม/กอ เดือนละ 1 ครั้ง และกอนเก็บเก่ียวผลผลิต 2 

เดือนใสปุย 12-12-17+2 หรือสูตร 13-13-21  อัตรา 300 กรัม/กอ เดือนละ 1 ครั้ง และ ฉีดพน

สารฟโปรนิล อัตรา 500 มิลลิลิตร/น้ํา 1,000 ลิตร และคารเบนดาซิม 200 มิลลิลิตร/น้ํา 200 ลิตร

เพ่ือปองกันกําจัดโรคและแมลง และเกษตรกรรายท่ี 2 ใสปุย 15-0-0  1 ครั้ง/เดือน อัตรา 2-3 

กิโลกรัม/กอ/ครั้ง และปุย 0-0-60 กอนเก็บเก่ียว 2 สัปดาห อัตรา 1 กิโลกรัม/กอ/ครั้ง ฉีดพนสาร 

คลอไพริฟอส อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ํา 200 ลิตร และ คิวปรัสออกไซด อัตรา 200 กรัม/น้ํา 200 ลิตร 

ซ่ึงสอดคลองกับอภิสิทธิ์ (2557) รายงานผลการสํารวจพบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 89 ใสปุยสูตร  

16-16-16 และสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กก./กอ ทุก 1 เดือน เพ่ือบํารุงตน และเกษตรกรรอยละ 44  

ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กก./กอ ในชวงท่ีผลสละมีอายุ 6 เดือนเปนตนไป เพ่ือชวยเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิต และการเจริญเติบโตของผลทําใหสีสวย    

เม่ือเริ่มดําเนินงานสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงาน

ท้ัง 2 ราย มีการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงสละตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ระบบการจัดการ

คุณภาพ : GAP สละ (2555)  โดยใสปุยอินทรียอัตรา 30-40 กิโลกรัม/กอ/ป แบงใสปละ 2 ครั้ง และ

ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 15-5-20 อัตรา 1 ใน 3 ของเสนผานศูนยกลางทรงพุม (กิโลกรัม) ทุก 

1 เดือน และกอนเก็บเก่ียวผลผลิต 1 เดือน ใสปุย 0-0-60 อัตรา 500 กรมั/กอ ปองกันกําจัดโรคและ

แมลงตามคําแนะนําในรายงานโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละ (ยุทธศักดิ์ และคณะ, 

2556)  รายงานวา เม่ือสละอายุ 6 เดือนหลังจากทําการผสมดอก ใหเกษตรกรทําการฉีดพนสาร 

pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ีสองหลังจากครั้ง

ท่ีหนึ่ง 7 วัน เพ่ือปองกันกําจัดโรคผลเนา และฉีดพนสาร carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/

น้ํา 20 ลิตร โดยพนทุก 15 วัน จนกระท่ังกอนเก็บเก่ียว 15 วัน เพ่ือปองกําจัดแมลงศัตรูในสละ  
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4) ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต  

กอนเนินงานสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกร

รายท่ี 1 เทากับ 1,250 กิโลกรัม/ไร และรายท่ี 2 เทากับ 1,372 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ เม่ือสุม

ตัวอยางผลผลิตมาตรวจสอบปริมาณสารพิษตกคาง และคุณภาพผลผลิต พบวา ผลผลิตสละของ

เกษตรกรท้ังสองรายไมพบสารพิษตกคางในผลผลิต และคุณภาพไมเปนไปตามชั้นคุณภาพท่ีกําหนด

ตามมาตรฐานสินคาเกษตร (สละ) มกษ 22-2556 การเขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูสละของ

เกษตรกรท้ังสองรายคิดเปน รอยละ17.25 และ รอยละ33.42 และความผิดปกติดานรูปทรงคิดเปน

รอยละ 4.28  และ รอยละ 21.58  ตามลําดับ หลังจากดําเนินการใชสารปองกันกําจัดโรคและแมลง

ศัตรู ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ทําการสุมเก็บตัวอยางผลผลิตสละ

ในปการผลิต 2559/2560 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรรายท่ี 1 เทากับ 1,298 กิโลกรัม/ไร และ

เกษตรกรรายท่ี 2 เทากับ 1,440 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ เม่ือนํามาตรวจสอบปริมาณสารพิษตกคาง 

และคุณภาพผลผลิต พบวาผลผลิตสละของเกษตรกรท้ังสองรายไมพบสารพิษตกคางในผลผลิต และ

เกษตรกรรายท่ี 1 ผลผลิตอยูในชั้นคุณภาพท่ีสอง และเกษตรกรรายท่ี 2 ไมเปนไปตามชั้นคุณภาพท่ี

กําหนดตามมาตรฐานสินคาเกษตร (สละ) มกษ 22-2556 การเขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูสละ

ของเกษตรกรท้ังสองรายคิดเปนรอยละ 8.26  และรอยละ 21.50 และความผิดปกติดานรูปทรงคิด

เปนรอยละ 2.33  และ รอยละ 21.37  ตามลําดับ และในปการผลิต 2560/2561 ปริมาณผลผลิต

เฉลี่ยของเกษตรกรรายท่ี 1 เทากับ 1,370 กิโลกรัม/ไร และเกษตรกรรายท่ี 2 เทากับ 1,495 

กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ เม่ือนํามาตรวจสอบปริมาณสารพิษตกคาง และคุณภาพผลผลิต พบวาผลผลิต

สละของเกษตรกรท้ังสองรายไมพบสารพิษตกคางในผลผลิต และผลผลิตอยูในชั้นคุณภาพท่ีสองตาม

กําหนดตามมาตรฐานสินคาเกษตร (สละ) มกษ 22-2556 การเขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูสละ

ของเกษตรกรท้ังสองรายคิดเปนรอยละ 6.58  และ รอยละ 8.98  และความผิดปกติดานรูปทรงคิด

เปนรอยละ 0.09  และรอยละ 1.09  ตามลําดับ (ตารางท่ี 5)  

ตารางท่ี 5 แสดงผลการสุมตัวอยางตรวจวัดปริมาณ และคุณภาพผลผลิตสละกอน และหลังเขารวม

ดําเนินงาน จ.จันทบุรี ปการผลิต 2559/60 และ 2560/61 

ช่ือเกษตรกร 

ผลการสุมอยางตรวจวัด

ปริมาณ และคุณภาพ

ผลผลิต 

กอนสรางแปลง

ตนแบบ 

หลังสรางแปลง

ตนแบบ (ปการ

ผลิต 2559/60) 

หลังสรางแปลง

ตนแบบ (ปการ

ผลิต 2560/61) 

รายท่ี 1 

(นายวรชาติ ครองฟู) 

น้ําหนักเฉลี่ย/ชอ (กรัม) 661.70 824 777 

น้ําหนักเฉลี่ย/ผล (กรัม) 31.53 32.37 36.20 

จํานวนผล/ชอ (ผล) 24 25 23 
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ช่ือเกษตรกร 

ผลการสุมอยางตรวจวัด

ปริมาณ และคุณภาพ

ผลผลิต 

กอนสรางแปลง

ตนแบบ 

หลังสรางแปลง

ตนแบบ (ปการ

ผลิต 2559/60) 

หลังสรางแปลง

ตนแบบ (ปการ

ผลิต 2560/61) 

รอยละการเขาทําลายของ

โรค/แมลง  
17.25 8.26 8.98 

รอยละความผิดปกติดาน

รูปทรง  
4.28 2.33 0.09 

ชั้นคุณภาพ 

ไมเปนไปตาม

ชั้นคุณภาพท่ี

กําหนด 

ชั้นสอง ชั้นสอง 

ผลการวิเคราะหสารพิษ

ตกคาง 
ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

รายท่ี 2 

(นายปยพงษ ปยารมย) 

น้ําหนักเฉลี่ย/ชอ (กรัม) 752.17 942.16 729 

จํานวนผลต/ชอ (ผล) 38 36 33.86 

น้ําหนักเฉลี่ย/ผล (กรัม) 25.34 30.20 23 

รอยละการเขาทําลายของ

โรค/แมลง  
33.42 21.50 6.58 

รอยละความผิดปกติดาน

รูปทรง  
21.58 24.77 1.09 

ชั้นคุณภาพ 

ไมเปนไปตาม

ชั้นคุณภาพท่ี

กําหนด 

ไมเปนไปตาม

ชั้นคุณภาพท่ี

กําหนด 

ชั้นสอง 

ผลการวิเคราะหสารพิษ

ตกคาง 
ไมพบ ไมพบ ไมพบ 
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 ซ่ึงจะเห็นไดวาหลังจากท่ีเขาไปดําเนินการสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตสละโดย

นําเอาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและแมลงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรไปปรับใชนั้น

สามารถลดการระบาดของโรคและแมลงท่ีเขาทําลายผลผลิตได และสามารถปรับปรุงชั้นคุณภาพ

ผลผลิตใหเปนไปตามกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร (สละ) มกษ 22-2556 

5) ดานเศรษฐศาสตร 

  แปลงเกษตรกรกอนเริ่มดําเนินงานสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละ จ.จันทบุรี

เกษตรกรรายท่ี 1 มีตนทุนการผลิต 8,930 บาท/ไร มีรายได 48,500 บาท/ไร ไดรับผลตอบแทน 

39,570 บาท/ไร และเกษตรกรรายท่ี 2 มีตนทุนการผลิต 8,350 บาท/ไร มีรายได 50,450  บาท/ไร 

ไดรับผลตอบแทน 42,100 บาท/ไร 

 หลังจากรวมดําเนินงานสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละ ปการผลิต 2559/60

เกษตรกรรายท่ี 1 มีตนทุนการผลิต 12,100 บาท/ไร มีรายได 68,900 บาท/ไร ไดรับผลตอบแทน 

56,800 บาท/ไร เกษตรกรรายท่ี 2 มีตนทุนการผลิต 12,800 บาท/ไร มีรายได 62,450 บาท/ไร 

49,650 บาท/ไร ปการผลิต 2560/61เกษตรกรรายท่ี 1 มีตนทุนการผลิต 10,500 บาท/ไร มีรายได 

66,000 บาท/ไร ไดรับผลตอบแทน 55,000 บาท/ไร เกษตรกรรายท่ี 2 มีตนทุนการผลิต 11,320 

บาท/ไร 59,200 บาท/ไร ไดรับผลตอบแทน 47,880 บาท/ไร 

 ตนทุนการผลิตของเกษตรกรกอนดําเนินการสรางชุดแปลงตนแบบนั้นต่ํากวาเม่ือเริ่ม 

ดําเนินการสรางชุดแปลงตนแบบในปท่ี 1 (ปการผลิต 2559/60) เนื่องจากเม่ือเริ่มสรางแปลงตนแบบ 

ชุดเทคโนโลยีการผลิตสละมีตนทุนคาแรงงานเพ่ิมข้ึนในการตัดแตงก่ิง และยอยทางใบสละ และ 

สารเคมีในการปองกันกําจัดโรค และแมลงศัตรูท่ีแนะนําใหเกษตรกรใชนั้นมีราคาแพงกวาสารเคมีท่ี 

เกษตรกรใชอยูเดิมกอนดําเนินการ แตในปท่ี 2 (ปการผลิต 2560/61) เกษตรกรมีตนทุนการผลผิต 

ลดลงจากปท่ี 1 เนื่องจากเกษตรกรสามารถวางแผนการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงได  

โดยการคาดการณจากขอมูลอุตุนิยมวิทยา ทําใหลดตนทุนคาสารเคมีท่ีใช และแรงงานในการฉีดพน 

สารเคมี แตถึงอยางไรก็ตามการดําเนินการสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและ 

แมลงศัตรูสละนั้นสงผลใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนมากกวากอนดําเนินการสรางแปลงตนแบบชุด 

เทคโนโลยีดังกลาว แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับราคาการจําหนายผลผลิตสละในทองตลาดแตละปดวยซ่ึง  

อภิสิทธิ์ (2557) รายงานวาจากการการสํารวจการรับซ้ือและขายสละผลสด ราคารับซ้ือสละพันธุ

สุมาลีชวงเดือน มกราคม-เมษายน อยูท่ี 80-90 บาท/กิโลกรัม ชวงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม อยูท่ี

40-50 บาท/กิโลกรัม และชวงเดือน กันยายน-ธันวาคม อยูท่ี 50-60 บาท/กิโลกรัม 

6) ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขามาเรียนรูเทคโนโลยีจากแปลงตนแบบ 

เกษตรกรท่ีสนใจเกษตรกรท่ีเขามาศึกษาดูงานในแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละ จ.

จันทบุรี ป 2560 จํานวน 19 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจชุดเทคโนโลยีการผลิตสละระดับมากคิด

เปนรอยละ 68.42 ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 21.05 และระดับนอยคิดเปนรอยละ 10.53 

ตามลําดับ ป 2561 จํานวน 28 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากคิดเปนรอยละ 75.57 ระดับ

ปานกลางคิดเปนรอยละ 17.86 และระดับนอยคิดเปนรอยละ 6.57 ตามลําดับ   
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สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

นอกจากการใชสารเคมีปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูในสละแลวเกษตรกรตรวจแปลงปลูกอยาง

สมํ่าเสมอ กําจัดผลท่ีเปนโรคบนทะลาย และผลท่ีรวงใตตนท่ีเปนโรคนําไปทําลายนอกแปลงปลูกเพ่ือลด

ปริมาณเชื้อสะสม และการตัดแตงทางใบแกหมดสภาพท่ีอยูดานลาง ปรับรมเงาใหเหมาะสม เพ่ือใหมีอากาศ

ถายเทสะดวก ลดการสะสมเชื้อโรค และลดความชื้นใตทรงพุมไมใหมีมากเกินไป รวมท้ังตัดแตงชอผลสละ เพ่ือ

ลดการเบียดกันจนทําใหเกิดแผล ซ่ึงเปนชองทางใหเชื้อสาเหตุโรคเขาทําลายไดงาย เกษตรกรควรคํ้ายันทะลาย

ผลไมใหติดดิน เพ่ือปองกันเชื้อราสาเหตุโรคในดินเขาสูผลสละ 

เอกสารอางอิง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. เตือนภัยผูปลูกสละ. 2560. สืบคนจาก 
https://www.moac.go.th/news-preview-401491791031 
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี. 2556. รายงานโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละ. 
อรดี พินิจไพฑูรย. ม.ป.ป. การศึกษาโรคของสละในจังหวัดจันทบุรี. สืบคนจาก 
 http://www.agriqua.doae.go.th/Plant%20%20Protection%20%20Conference/ 
diseas e-research/P-22.pdf. เม่ือ 30 มีนาคม 2557. 

ภาคผนวก  

มาตรฐานสินคาเกษตร 
สละ 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับผลสละ (salacca) ซ่ึงไดมาจากพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Salacca zalacca (Gaertn.) Voss (ชื่อพอง Salacca edulis Reinw.) วงศ Arecaceae พันธุท่ี
ผลิตเปนการคาเพ่ือนามาบริโภคสด 

1.2 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ไมใชกับผลสละท่ีใชสาหรับการแปรรูป 

2. คุณภาพ 
2.1 ขอกําหนดข้ันต่ํา 

2.1.1 ผลสละทุกชั้นคุณภาพตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนด
เฉพาะของแตละชั้นคุณภาพและเกณฑความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหมีไดตามท่ีระบุไว 

(1) เปนสละท้ังผล 
(2) ตรงตามพันธุ 
(3) สด 
(4) ไมมีรอยชาท่ีทาใหไมเหมาะสมกับการบริโภค และไมเสื่อมคุณภาพหรือไมเนาเสีย 
(5) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได 
(6) ไมมีรอยปริ และ/หรือรอยฉีกท่ีเปลือกและข้ัวผล 
(7) ไมมีศัตรูพืชท่ีมีผลกระทบตอลักษณะภายนอกของผลสละ 
(8) ไมมีรองรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพของเนื้อสละ 
(9) ไมมีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไมรวมหยดนาท่ีเกิดหลังจากนาผลสละ

ออกจากหองเย็นและท่ีเกิดจากการรักษาคุณภาพ 

https://www.moac.go.th/news-preview-401491791031
http://www.agriqua.doae.go.th/Plant%20%20Protection%20%20Conference/
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(10) ไมมีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ํา และ/หรืออุณหภูมิสูง 
(11) ไมมีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือรสชาติท่ีผิดปกติ 
2.1.2 ผลสละตองมีอายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม ข้ึนกับพันธุ ฤดูกาล และแหลงท่ีปลูก มี

การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การบรรจุ และการขนสงอยางระมัดระวัง เพ่ือใหอยูในสภาพท่ี
ยอมรับไดเม่ือถึงปลายทาง 

2.2 การแบงชั้นคุณภาพ ผลสละตามมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 
2.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) ผลสละในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีท่ีสุด ไมมีความผิดปกติ

ดานรูปทรงและสี ไมมีตําหนิท่ีผิว ในกรณีท่ีมีความผิดปกติหรือตําหนิตองมองเห็นไดไมชัดเจน 
และไมมีผลกระทบตอลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อสละ คุณภาพระหวางการเก็บรักษา 
และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) ผลสละในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือตําหนิได
เล็กนอย ดังตอไปนี้ 

(1) ความผิดปกติเล็กนอยดานรูปทรงและสี 
(2) ตําหนิเล็กนอยท่ีผิวซ่ึงเกิดจากรอยขีดขวน รอยแผลตื้นๆ และรองรอยการทาลาย

ของศัตรูพืชโดยขนาดของตําหนิท่ีผิวโดยรวมตองไมเกิน 5% ของพ้ืนท่ีผิวของผลสละ 
ความผิดปกติหรือตําหนิจะตองไมมีผลกระทบตอลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อสละ 
คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.3 ชั้นสอง (Class II) ผลสละในชั้นนี้รวมผลสละท่ีมีคุณภาพไมเขาชั้นท่ีสูงกวา แตมี
คุณภาพตามขอกําหนดข้ันต่ําท่ีกําหนดในขอ 2.1 ผลสละในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือตําหนิได 
ดังตอไปนี้ 

(1) ความผิดปกติดานรูปทรงและสี 
(2) ตําหนิท่ีผิวซ่ึงเกิดจากรอยขีดขวน รอยแผลตื้นๆ และรองรอยการทาลายของศัตรูพืช 

โดยขนาดของตําหนิท่ีผิวโดยรวมตองไมเกิน 10% ของพ้ืนท่ีผิวของผลสละ 
ความผิดปกติหรือตําหนิจะตองไมมีผลกระทบตอลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อสละ 
คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

3. ขนาด 
ผลสละท่ีจาหนายมี 2 รูปแบบ คือ สละผลเดี่ยว และสละชอ โดยขนาดของผลสละพิจารณา

จากนาหนักตอผลหรือนาหนักตอชอ อยางใดอยางหนึ่ง ตามตารางท่ี 1 และ 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ขนาดของสละผลเดี่ยว 

 
รหัสขนาด น้ําหนักตอผล (กรัม) 

1 >35 
2 >25-35 
3 15-25 

 
 

 

 



24 
 

ตารางท่ี 2 ขนาดของสละชอ 

รหัสขนาด น้ําหนักตอชอ (กรัม) 
1 >800 
2 >600-800 
3 >400-600 
4 200-400 

 

4. เกณฑความคลาดเคล่ือน 
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดท่ียอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สาหรับผลสละ 
ท่ีไมเปนไปตามคุณภาพและขนาดท่ีระบุไว ดังนี้ 

4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 
4.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 
ความคลาดเคลื่อนยอมใหมีไดไมเกิน 5% โดยจานวนหรือนาหนักของผลสละท่ีมีคุณภาพไม

เปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ (ขอ 2.2.1) แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ขอ 2.2.2) หรือ
คุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ขอ 4.1.2) 

4.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 
ความคลาดเคลื่อนยอมใหมีไดไมเกิน 10% โดยจานวนหรือนาหนักของผลสละท่ีมีคุณภาพไม

เปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง (ขอ 2.2.2) แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ขอ 2.2.3) หรือ
คุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ขอ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (Class II) 
ความคลาดเคลื่อนยอมใหมีไดไมเกิน 10% โดยจานวนหรือนาหนักของผลสละท่ีมีคุณภาพไม

เปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง (ขอ 2.2.3) หรือตามขอกําหนดข้ันต่ํา (ขอ 2.1) แตตองไมมีรอยชา 
ผลเนาเสียหรือมีลักษณะอ่ืนท่ีไมเหมาะสาหรับการบริโภค 

4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 
สละผลเดี่ยวและสละชอทุกรหัสขนาด มีขนาดท่ีใหญหรือเล็กกวาถัดไปหนึ่งชั้นปนมาไดไมเกิน 10% 
โดยจานวนหรือนาหนัก 
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ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) การสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูใน

สละ จ.ตราด 

ช่ือการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Model farm, technology to prevent pests and disease in Trat 

province 

คณะผูดําเนินงาน 
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Miss Arunee Thaengthong Mr.Yutthasa Cheamchaisri Miss Suchada Sriboonreung  

Mr. Samreng Changprasert  Mrs. Umaporn Raksapram 

บทคัดยอ    

การสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยีการการปองกันกําจัดโรคเนา และแมลงศัตรูสละ  ดําเนินงานใน

พ้ืนท่ี จ.ตราด ตั้งแตป 2559 - 2561เกษตรกรรวมดําเนินงาน 2 ราย พบวา ปการผลิต  2559/60 ปริมาณ

ผลผลิตสละเฉลี่ยของของเกษตรกรท้ัง 2 ราย เทากับ 1,277.30 กิโลกรัม/ไร และ  1,105 กิโลกรัม/ไร และมี

การเขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูสละ รอยละ14.50 และ รอยละ 5.40   ตามลําดับ ปการผลิต 2560/61

ปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย เทากับ 1,357.14 กิโลกรัม/ไร และ  1,123กิโลกรัม/ไร และมีการเขาทําลายของโรค

และแมลงศัตรูสละ รอยละ 4.60 และ รอยละ 6.60   ตามลําดับ ซ่ึงหลังจากดําเนินการสรางชุดแปลงตนแบบ

เทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคเนา และแมลงศัตรูสละสงผลใหเกษตรกรไดรับปริมาณผลผลิตเพ่ิมมากกวา

กอนดําเนินการ รวมท้ังมีการเขาทําลายของโรคและแมลงลดลงดวย เม่ือมีเกษตรกรผูปลูกสละเขามาศึกษา

เรียนรูจากแปลงเกษตรกรตนแบบและนําเทคโนโลยีดังกลาวไปประยุกตพบวา ในปการผลิต 2559/60 มี

เกษตรกรท่ีเขามาศึกษาเรียนรูท้ังหมด 12 ราย มีความพึงพอใจตอเทคโนโลยีระดับมากคิดเปนรอยละ 66.70 

ระดับปานกลางรอยละ 25 และระดับนอยรอยละ 8.30 ตามลําดับ ป 2560/61 มีเกษตรกรท่ีเขามาศึกษา

เรียนรูท้ังหมด 25 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากรอยละ 72 ระดบัปานกลางรอยละ 20 และระดับ

นอยรอยละ 9 ตามลําดับ 

คําสําคัญ สละ ผลเนา  

Abstract 
 Model farm, technology to prevent pests and disease in Trat province, from 2016 - 
2018, 2 farmers farm, found the production in 2016/17, the yield average was 1,250 kg / rai 
and 1,372 kg / rai, percentage of the elimination of pests was 17.25 And 33.42 percent and 
percentage of disease 6.58 and 8.89 percent. The production in 2017/18, the yield average 
was 1,370 kg / rai and 1,495 kg / rai, percentage of the elimination of pests was 6.58  and 
8.98 percent. After the proceed of the prototype of technology prevention the rotting 
disease and insect pests. The farmers adaptation more output than before proceeding 
Including the reduction of disease and insect infestation. When farmers have waived to 
study and learn from the model farmers and apply technology It was found that in the 
production year 2016/17, there were 19 farmers who came to study and learned, having 
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high level of satisfaction with technology, 68.42%, moderate level, 21.05% and 10.53%, 
respectively, 2017/61. There are 28 farmers who have come to learn about. The farmers are 
very satisfied with the level of 75.57 percent, moderate level, 17.86 percent, and the low 
level of 6.57 percent respectively. 
Keyword Salacca fruit rot 
 
คํานํา  

สละ (Salacca zalacca) เปนพืชในวงศปาลมและอยูในสกุลเดียวกับระกํา เปนผลไมท่ีมีรสชาติหอม
หวานเฉพาะตัวเปนท่ีนิยมของผูบริโภค เปนพืชท่ีมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตในเชิงการคาไดคอนขางเร็ว 
ราคาคอนขางสูง ลักษณะตนเปนทรงพุมคลายระกํา มีหนามแหลมแข็ง ออกตามกานใบ ออกดอกเม่ืออายุ
ประมาณ 2½ - 3 ป ดอกแยกเพศ สีน้ําตาล ดอกจะบานและเหมาะท่ีจะผสมเกสรภายใน 3 วัน เกสรตัวผูของ
สละมักไมแข็งแรง ผสมติดนอย เกษตรกรจึงนิยมเอาเกสรตัวผูของระกํามาผสม หลังจากนั้นจึงสามารถเก็บ
เก่ียวผลผลิตสละไดภายในระยะเวลาประมาณ 8-9 เดือน พันธุท่ีมีการปลูกเปนการคาในประเทศไทยมีหลาย
พันธุ เชนพันธุสุมาลี พันธุเนินวง พันธุหมอ  
แหลงปลูกสละท่ีสําคัญของประเทศไทยอยูในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด สุราษฎรธานี พัทลุง และนราธิวาส 
เริ่มไดรับความนิยมปลูกตั้งแตป 2535 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 18,520 ไร โดยปลูก
ระหวางแถวในสวนไมผล และในท่ีโลงแจงไมมีไมอ่ืนบัง ปริมาณผลผลิต 21,000 ตัน โดยป พ.ศ. 2555 มีการ
สงออกไปยังตางประเทศเชน ประเทศญ่ีปุน พมา สหรัฐอาหรับอิมิเรต และฟลิปปนส เปนตน ถึงแมมูลคาการ
สงออกไมมากนักแตคาดวาสละจะเปนผลไมท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการสงออกไดใน
อนาคต  แตปจจุบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และตราด ประสบปญหาเก่ียวกับโรคชอดอกเนาและผล
เนา รวมท้ังแมลงศัตรูสละเขาทําลายผล ไดมีรายงานเชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเสนใยของเห็ดราเขาทําลายมีชื่อวา 
Marasmius palmivorus Shaples สวนแมลงท่ี เขา ทําลายผลสละ คือ ดวงเจาะผลสละ อยู ในวงศ  
Anthribidae สํานักการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ไดมีการศึกษา และทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี 
และวิธีการกําจัดโรคและแมลงศัตรูสละในแปลงเกษตรกรพ้ืนท่ี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี เบื้องตนแลว  ดังนั้นจึง
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 ควรรวบรวมเทคโนโลยีการกําจัดโรคและแมลงศัตรู มาสรางแปลง
ตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละเพ่ือปองกันกําจัดโรคและศัตรูสละ  เพ่ือใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูและ
แนะนําเกษตรกรนําไปใชเปนการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตสละเพ่ือการบริโภค และสงออกตอไป การแกปญหาการ
ระบาดดังกลาว ยุทธศักดิ์ และคณะ (2556) ไดศึกษาสารเคมีการปองกันกําจัดโรคผลเนาสละ พบวาสารเคมี
ปองกันกําจัดโรคพืชท่ีมีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดโรคเนา ไดแก pyraclostrobin 25% W/V EC 
อัตรา 15 มิลลิลิตร และสารtebuconazole+trifoxystrobin50%+25% WG อัตรา 10 กรัม รองลงไปไดแก 
difeconazole25% W/V อัตรา 15 มิลลิลิตร และ validamycin3% W/V SL 30 มิลลิลิตร ตอน้ํา  20 ลิตร 
ตามลําดับ โดยพนสาร 2 ครั้ง ครั้งแรกกอนเก็บเก่ียวผลสละ 2 เดือน ครั้งท่ีสองหลังจากครั้งแรก 7 วัน  
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วิธีดําเนินการ       

- อุปกรณ     

 - ถังโยกฉีดพนสารปองกันกําจัดโรค/แมลง  

 - ถุงตาขายไนลอน  

 - สารเคมี pyraclostrobin 25% W/V EC และ pimiphos-methyl 50% EC 

 - ปุยเคมีสูตร 16-16-16, 15-0-0, 0-0-60  

 - ปุยคอก (มูลวัว)  

 

- วิธีการ  

การวางแผนการทดลอง   แปลงตนแบบ 2 แปลง ไมมีแผนการทดลอง 

การทดลอง การสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูใน

สละ จ.ตราด คัดเลือกแปลงเกษตรกรตนแบบ 2 ราย พ้ืนท่ี 2 ไร อบรมใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี

การปองกันกําจัดโรค และแมลงศัตรูสละ และสํารวจการระบาดของโรคเนา และแมลงศัตรู เม่ือพบ

การระบาดจึงทําการฉีดพน pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร โดยพน 

2 ครั้ง ครั้งแรกกอนเก็บเก่ียว 2 เดือน และครั้งท่ีสองหลังจากครั้งแรก 7 วัน เพ่ือปองกันและกําจัดโรค

ผลเนา และฉีดพนสาร pimiphos-methyl 50% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร หรือ สาร 

carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร โดยพนทุก 15 วัน ตั้งแตผลสละอายุ 6 เดือน 

จนกระท่ังเก็บเก่ียวเพ่ือปองกําจัดแมลงศัตรูในสละ สุมตัวอยางผลผลิตในแปลงเพ่ือนํามาตรวจสอบ 

ความเสียหายของผลผลิตท่ีมีสาเหตุจากโรคและแมลงเขาทําลาย และคุณภาพตามมาตรฐานสินคา

เกษตร (สละ) มกษ 22-2556 

การบันทึกขอมูล  

ผลการวิเคราะหดินทางเคมีและกายภาพ  คาพิกัดแปลง ขอมูลการระบาดโรค และแมลงศัตรู 

ขอมูล อุตุนิยมวิทยา  ขอมูลผลผลิต คุณภาพผลผลิต   ขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร : ตนทุนการ ผลิต

และผลตอบแทน  ความพึงพอใจของเกษตรกรในเทคโนโลยีท่ีแนะนํา  

- เวลาและสถานท่ี       

ระยะเวลา (เริ่มตน-สิ้นสุด) ตุลาคม 2558 – กันยายน 2561    

 สถานท่ีดําเนินการ  แปลงเกษตรกรพ้ืนท่ี อ.เขาสมิง จ.ตราด 

ผลการทดลองและวิจารณ     

1) การสํารวจ และคัดเลือกพ้ืนท่ีเกษตรกร   

สํารวจพ้ืนท่ีเกษตรกรผูปลูกสละในพ้ืนท่ี อําเภอเขาสมิง หวัดตราด เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีปลูก

สละมากท่ีสุดของจังหวัดตราด   พบวาในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการสํารวจมีการระบาดของโรคเนาของผลสละ

ระบาดในชวงฤดูฝน ซ่ึงจาก ขอมูลอุตุนิยมวิทยาในอําเภอเมือง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีฝนตก
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ชุกในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในแตละปประมาณ 3,500 มิลลิเมตร/

ป และจะพบการระบาดในพันธุสุมาลีมากท่ีสุด เม่ือนําตัวอยางผลสละดังกลาวสงเพาะตรวจเชื้อสาเหตุ

ในหองปฏิบัติการ พบวา สละผลเนาสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Marasmius palmivorus ซ่ึงสอดคลอง

กับขอมูลประชาสัมพันธเตือนภัยเฝาระวังการระบาดของโรคเนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2560) 

แนะนําวาสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกปานกลางถึงหนักมากชาวสวนสละเฝาระวังการระบาดของ

โรคผลเนา มักพบโรคในชวงท่ีตนสละมีผลแกกําลังเก็บเก่ียว เริ่มแรกพบเปลือกผลสละมีสีน้ําตาล กรณี

ท่ีมีความชื้นสูงจะพบเสนใยเชื้อราสีขาวหรือสีขาวอมชมพู เสนใยเชื้อราจะแทงทะลุเปลือกเขาไปในผล

สละ ทําใหเปลือกเปราะแตก เนื้อดานในผลเนา และผลรวงในท่ีสุด หากเสนใยเชื้อราท่ีพบบนผลสละ

เจริญเต็มท่ีจะสรางดอกเห็ดสีขาว เม่ือดอกเห็ดบานจะปลดปลอยสปอรแพรกระจายระบาดไปสูผล

สละทะลายอ่ืนๆ และตนอ่ืนไดดังนั้นจึงคัดเลือกแปลงเกษตรกรเพ่ือสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยีการ

ปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละ พ้ืนท่ีอําเภอเขาสมิง 2 ราย พิกัดท่ีตั้งแปลงของเกษตรกร

รายท่ี 1 คือ ละติจูด 0222111 ลองติจูด 1390669 และท่ีตั้งแปลงของเกษตรกรรายท่ี 2 คือ ละติจูด 

0221635 ลองติจูด 1372381 (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 แสดง ท่ีอยู และพิกัดท่ีตั้งแปลงเกษตรกรดําเนินการสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยี การ

ปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละ จ.ตราด  

รายท่ี ท่ีอยู 
พิกัด 

ละติจูด  ลองติจูด 

1 249 ม.4 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 0222111 1390669 

2 24 ม.7 ต.ทุงนนทรีย อ.เขาสมิง จ.ตราด 0221635 1372381 

 

2) ผลวิเคราะหดิน และสภาพพ้ืนท่ี  

สุมเก็บตัวอยางดินแปลงเกษตรกรกอนดําเนินการสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยีการปองกัน 

กําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละท้ัง 2 ราย พบวา ผลวิเคราะหตัวอยางดินเกษตรกรรายท่ี 1  ดินมี 

คาความเปนกรด-ดาง 5.52 คาความนําไฟฟา 0.04 ms/cm อินทรียวัตถุ 2.73 % ฟอสฟอรัส 67.12 

มก./กก. โพแทสเซียม 77.27 มก./กก. แคลเซียม 528.95 มก./กก. แมกนีเซียม 168.10  มก./กก. 

และลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย เกษตรกรรายท่ี 2  ดินมีคาความเปนกรด-ดาง 4.49 คา ความนํา

ไฟฟา 0.02 ms/cm อินทรียวัตถุ 1.09 % ฟอสฟอรัส 216.07 มก./กก. โพแทสเซียม 31.58 มก./กก. 

แคลเซียม 90.71 มก./กก. แมกนีเซียม 18.18 มก./กก. และลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย 

ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีกําหนด และดําเนินการสุมเก็บตัวอยางดินหลังเก็บเก่ียวผลผลิตในแต ละรอบ

การผลิต (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินแปลงเกษตรกรกอนดําเนินการสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยี 

การปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละ จ.ตราด  
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รายท่ี 
ความเปน

กรด-ดาง 

คาความนําไฟฟา 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

(มก./กก.) 

1 5.52 0.04 2.73 67.12 77.27 528.95 168.10 

2 4.49 0.02 1.09 216.07 31.58 90.71 18.18 

 

ผลวิเคราะหตัวอยางดินหลังเก็บเก่ียวผลผลิตรอบการผลิต 2559/60 เกษตรกรรายท่ี 1  ดินมี

คาความเปนกรด-ดาง 5.60 คาความนําไฟฟา 0.04 ms/cm อินทรียวัตถุ 2.92 % ฟอสฟอรัส 75.13 

มก./กก. โพแทสเซียม 80.40 มก./กก. แคลเซียม 620.70 มก./กก. แมกนีเซียม 140.51 มก./กก. 

และลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย เกษตรกรรายท่ี 2  ดินมีคาความเปนกรด-ดาง 4.72 คาความนํา

ไฟฟา 0.02 ms/cm อินทรียวัตถุ 1.28 % ฟอสฟอรัส 150.88 มก./กก. โพแทสเซียม 80.06 มก./กก. 

แคลเซียม 101.60 มก./กก. แมกนีเซียม 90.20 มก./กก. และลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย (ตาราง

ท่ี 3 ) 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินแปลงเกษตรกรดําเนินสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยี การ

ปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละ ปการผลิต 2559/60 จ.ตราด  

รายท่ี 
ความเปน

กรด-ดาง 

คาความนําไฟฟา 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

(มก./กก.) 

1 5.60 0.04 2.92 75.13 80.40 620.70 140.51 

2 4.72 0.02 1.28 150.88 80.06 101.60 90.20 

 

ผลวิเคราะหตัวอยางดินหลังเก็บเก่ียวผลผลิตรอบการผลิต 2560/61 เกษตรกรรายท่ี 1  ดินมี

คาความเปนกรด-ดาง 5.11 คาความนําไฟฟา 0.13 ms/cm อินทรียวัตถุ 5.01 % ฟอสฟอรัส 

201.33 มก./กก. โพแทสเซียม 142.68 มก./กก. แคลเซียม 1170.42 มก./กก. แมกนีเซียม 156.30 

มก./กก. และลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย เกษตรกรรายท่ี 2  ดินมีคาความเปนกรด-ดาง 6.09 คา

ความนําไฟฟา 0.08 ms/cm อินทรียวัตถุ 3.51 % ฟอสฟอรัส 280.04 มก./กก. โพแทสเซียม 

227.05 มก./กก. แคลเซียม 1009.90 มก./กก. แมกนีเซียม 118.90 มก./กก. และลักษณะดินเปนดิน

รวนปนทราย (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินแปลงเกษตรกรดําเนินสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยี การ

ปองกันกําจัดโรคเนาและแมลงศัตรูในสละ ปการผลิต 2560/61 จ.ตราด  

รายท่ี 
ความเปน

กรด-ดาง 

คาความนําไฟฟา 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

(มก./กก.) 

1 5.11 0.13 5.01 201.33 142.68 1170.42 156.30 

2 6.09 0.08 3.51 280.4 227.05 1009.90 118.90 

 

ผลวิเคราะหดิน และสภาพพ้ืนท่ีของเกษตรกรแปลงตนแบบมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอง

กับรายงาน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (2559) สภาพดินท่ีเหมาะสมสําหรับพืชตระกูลปาลม 

คือ เปนดินรวนถึงดินเหนียว อุมน้ําไดดี มีธาตุอาหารสูง มีความเปนกรดออน pH 4.0 – 6.5  

 

3) การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงสละ 

กอนดําเนินการสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานมีการ

ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงสละ ดังนี้ เกษตรกรรายท่ี 1 ใสปุยสูตร 16-16-16  1 ครั้ง/เดือนหลังจากตัด

แตงทางใบสละ อัตรา 300 กรัม/กอ/ครั้ง และใสปุยคอก (มูลวัว) 1 ครั้ง/ป ใสปุยสูตร 8-8-24 ชวง

กอนออกดอก อัตรา 100 กรัม/กอ ฉีดพนสาร คลอไพริฟอส อัตรา 200 มิลลิลิตร/น้ํา  200 ลิตร และ

คารเบนดาซิม 250 มิลลิลิตร/น้ํา 200 ลิตรเพ่ือปองกันกําจัดโรคและแมลง และเกษตรกรรายท่ี 2 ใส

ปุย 15-15-15  ทุก 15 วัน อัตรา 300 กรัม/กอ และเม่ือสละมีอายุ 7 เดือนหลังติดผล ใสปุย 0-0-60 

ทุก 15 วัน อัตรา 1 กิโลกรัม/กอ ฉีดพนสาร คลอไพริฟอส อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ํา 200 ลิตร และ 

คารเบนดาซิม อัตรา 200 กรัม/น้ํา 200 ลิตร 

เม่ือเริ่มดําเนินงานสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงาน

ท้ัง 2 ราย มีการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงสละตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ระบบการจัดการ

คุณภาพ : GAP สละ (2555)  โดยใสปุยอินทรียอัตรา 30-40 กิโลกรัม/กอ/ป แบงใสปละ 2 ครั้ง และ

ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 15-5-20 อัตรา 1 ใน 3 ของเสนผานศูนยกลางทรงพุม (กิโลกรัม) ทุก 

1 เดือน และกอนเก็บเก่ียวผลผลิต 1 เดือน ใสปุย 0-0-60 อัตรา 500 กรมั/กอ ปองกันกําจัดโรคและ

แมลงตามคําแนะนําในรายงานโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละ (ยุทธศักดิ์ และคณะ, 

2556)  รายงานวา เม่ือสละอายุ 6 เดือนหลังจากทําการผสมดอก ใหเกษตรกรทําการฉีดพนสาร 

pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ีสองหลังจากครั้ง

ท่ีหนึ่ง 7 วัน เพ่ือปองกันกําจัดโรคผลเนา และฉีดพนสาร carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/

น้ํา 20 ลิตร โดยพนทุก 15 วัน จนกระท่ังกอนเก็บเก่ียว 15 วัน เพ่ือปองกําจัดแมลงศัตรูในสละ  
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4) ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต  

กอนเนินงานสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกร

รายท่ี 1 เทากับ 1,171 กิโลกรัม/ไร และรายท่ี 2 เทากับ 825.20 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ เม่ือสุม

ตัวอยางผลผลิตมาตรวจสอบปริมาณสารพิษตกคาง และคุณภาพผลผลิต พบวา ผลผลิตสละของ

เกษตรกรท้ังสองรายไมพบสารพิษตกคางในผลผลิต และคุณภาพไมเปนไปตามชั้นคุณภาพท่ีกําหนด

ตามมาตรฐานสินคาเกษตร (สละ) มกษ 22-2556 การเขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูสละของ

เกษตรกรท้ังสองรายคิดเปน รอยละ16.70 และ รอยละ16.10 และความผิดปกติดานรูปทรงคิดเปน

รอยละ 36.20  และ รอยละ 35.30  ตามลําดับ หลังจากดําเนินการใชสารปองกันกําจัดโรคและแมลง

ศัตรู ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ทําการสุมเก็บตัวอยางผลผลิตสละ

ในปการผลิต 2559/2560 ปรมิาณผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรรายท่ี 1 เทากับ 1,277.30 กิโลกรัม/ไร 

และเกษตรกรรายท่ี 2 เทากับ 827.40 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ เม่ือนํามาตรวจสอบปริมาณสารพิษ

ตกคาง และคุณภาพผลผลิต พบวาผลผลิตสละของเกษตรกรท้ังสองรายไมพบสารพิษตกคางใน

ผลผลิต และเกษตรกรรายท่ี 1 ผลผลิตอยูในชั้นคุณภาพท่ีสอง และเกษตรกรรายท่ี 2 ไมเปนไปตามชั้น

คุณภาพท่ีกําหนดตามมาตรฐานสินคาเกษตร (สละ) มกษ 22-2556 การเขาทําลายของโรคและแมลง

ศัตรูสละของเกษตรกรท้ังสองรายคิดเปนรอยละ 4.60  และรอยละ 5.40 และความผิดปกติดาน

รูปทรงคิดเปนรอยละ 36.10  และ รอยละ 34.50  ตามลําดับ และในปการผลิต 2560/2561 ปริมาณ

ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรรายท่ี 1 เทากับ 1,357.14 กิโลกรัม/ไร และเกษตรกรรายท่ี 2 เทากับ 

523.4 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ เม่ือนํามาตรวจสอบปริมาณสารพิษตกคาง และคุณภาพผลผลิต พบวา

ผลผลิตสละของเกษตรกรท้ังสองรายไมพบสารพิษตกคางในผลผลิต และผลผลิตอยูในชั้นคุณภาพท่ี

สองตามกําหนดตามมาตรฐานสินคาเกษตร (สละ) มกษ 22-2556 การเขาทําลายของโรคและแมลง

ศัตรูสละของเกษตรกรท้ังสองรายคิดเปนรอยละ 14.50  และ รอยละ 6.60  และความผิดปกติดาน

รูปทรงคิดเปนรอยละ 10.50  และรอยละ 14.60  ตามลําดับ (ตารางท่ี 5)  

ตารางท่ี 5 แสดงผลการสุมตัวอยางตรวจวัดปริมาณ และคุณภาพผลผลิตสละกอน และหลังเขารวม

ดําเนินงาน จ.ตราด ปการผลิต 2559/60 และ 2560/61 

ช่ือเกษตรกร 

ผลการสุมอยางตรวจวัด

ปริมาณ และคุณภาพ

ผลผลิต 

กอนสรางแปลง

ตนแบบ 

หลังสรางแปลง

ตนแบบ       

(ปการผลิต 

2559/60) 

หลังสรางแปลง

ตนแบบ       

(ปการผลิต 

2560/61) 

รายท่ี 1 

(นางสาววรุจินี สันติกุล) 

น้ําหนักเฉลี่ย/ชอ (กรัม) 1,171 1,277.30 1,357.14 

น้ําหนักเฉลี่ย/ผล (กรัม) 33.40 34.10 37.40 

จํานวนผล/ชอ (ผล) 36 39 42 
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ช่ือเกษตรกร 

ผลการสุมอยางตรวจวัด

ปริมาณ และคุณภาพ

ผลผลิต 

กอนสรางแปลง

ตนแบบ 

หลังสรางแปลง

ตนแบบ       

(ปการผลิต 

2559/60) 

หลังสรางแปลง

ตนแบบ       

(ปการผลิต 

2560/61) 

รอยละการเขาทําลายของ

โรค/แมลง  
16.70 14.50 4.60 

รอยละความผิดปกติดาน

รูปทรง  
36.20 36.10 10.50 

ชั้นคุณภาพ 

ไมเปนไปตาม

ชั้นคุณภาพท่ี

กําหนด 

ไมเปนไปตาม

ชั้นคุณภาพท่ี

กําหนด 

ไมเปนไปตาม

ชั้นคุณภาพท่ี

กําหนด 

ผลการวิเคราะหสารพิษ

ตกคาง 
ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

รายท่ี 2 

(นางบุษบา วงษสุบิน) 

น้ําหนักเฉลี่ย/ชอ (กรัม) 1,025 1,105 1,123 

จํานวนผล/ชอ (ผล) 32 34 32 

น้ําหนักเฉลี่ย/ผล (กรัม) 32.03 32.50 35.10 

รอยละการเขาทําลายของ

โรค/แมลง  
16.10 5.40 6.60 

รอยละความผิดปกติดาน

รูปทรง  
35.30 34.50 14.60 

ชั้นคุณภาพ 

ไมเปนไปตาม

ชั้นคุณภาพท่ี

กําหนด 

ไมเปนไปตาม

ชั้นคุณภาพท่ี

กําหนด 

ไมเปนไปตาม

ชั้นคุณภาพท่ี

กําหนด 

ผลการวิเคราะหสารพิษ

ตกคาง 
ไมพบ ไมพบ ไมพบ 
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 ซ่ึงจะเห็นไดวาหลังจากท่ีเขาไปดําเนินการสรางแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตสละโดย

นําเอาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและแมลงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรไปปรับใชนั้น

สามารถลดการเขาทําลายของโรคและแมลงท่ีเขาทําลายผลผลิตได รวมถึงความผิดปกทางดานรูปทรง

ของสละลดลงดวย แตยังสามารถปรับปรุงชั้นคุณภาพผลผลิตใหเปนไปตามกําหนดมาตรฐานสินคา

เกษตร (สละ) มกษ 22-2556  

5) ดานเศรษฐศาสตร 

  แปลงเกษตรกรกอนเริ่มดําเนินงานสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละ จ.ตราด

เกษตรกรรายท่ี 1 มีตนทุนการผลิต 22,575 บาท/ไร มีรายได 78,750 บาท/ไร ไดรับผลตอบแทน 

56,175 บาท/ไร และเกษตรกรรายท่ี 2 มีตนทุนการผลิต 10,600 บาท/ไร มีรายได 56,250  บาท/ไร 

ไดรับผลตอบแทน 45,650 บาท/ไร 

 หลังจากรวมดําเนินงานสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละ ปการผลิต 2559/60 

เกษตรกรรายท่ี 1 มีตนทุนการผลิต 24,288 บาท/ไร มีรายได 83,250 บาท/ไร ไดรับผลตอบแทน 

58,962 บาท/ไร เกษตรกรรายท่ี 2 มีตนทุนการผลิต 12,152 บาท/ไร มีรายได 59,625 บาท/ไร ไดรับ

ผลตอบแทน 47,473   บาท/ไร ปการผลิต 2560/61เกษตรกรรายท่ี 1 มีตนทุนการผลิต 24,804 

บาท/ไร มีรายได 86,625 บาท/ไร ไดรับผลตอบแทน 61,821 บาท/ไร เกษตรกรรายท่ี 2 มีตนทุนการ

ผลิต 11,320 บาท/ไร มีรายได 64,125 บาท/ไร ไดรับผลตอบแทน 52,805 บาท/ไร 

 ตนทุนการผลิตของเกษตรกรกอนดําเนินการสรางชุดแปลงตนแบบนั้นต่ํากวาเม่ือเริ่ม

ดําเนินการสรางชุดแปลงตนแบบในปท่ี 1 (ปการผลิต 2559/60) เนื่องจากเม่ือเริ่มสรางแปลงตนแบบ

ชุดเทคโนโลยีการผลิตสละมีตนทุนคาแรงงานเพ่ิมข้ึนในการตัดแตงก่ิง และยอยทางใบสละ และ

สารเคมีในการปองกันกําจัดโรค และแมลงศัตรูท่ีแนะนําใหเกษตรกรใชนั้นมีราคาแพงกวาสารเคมีท่ี

เกษตรกรใชอยูเดิมกอนดําเนินการ แตในปท่ี 2 (ปการผลิต 2560/61) เกษตรกรมีตนทุนการ

คาแรงงานเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีการปรับฐานของคาแรงข้ันต่ําของแรงงานสูงข้ึน ทําใหเกษตรกรมีตนทุน

สวนนี้เพ่ิมข้ึน แตตนทุนการผลิตลดลงจากปท่ี 1 เนื่องจากเกษตรกรสามารถวางแผนการฉีดพน

สารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงได โดยการคาดการณจากขอมูลอุตุนิยมวิทยา ทําใหลดตนทุนคา

สารเคมีท่ีใช และแรงงานในการฉีดพนสารเคมี แตถึงอยางไรก็ตามการดําเนินการสรางแปลงตนแบบ

ชุดเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูสละนั้นสงผลใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนมากกวา

กอนดําเนินการสรางแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีดังกลาว แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับราคาการจําหนายผลผลิต

สละในทองตลาดแตละปดวย  

6) ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขามาเรียนรูเทคโนโลยีจากแปลงตนแบบ 

เกษตรกรท่ีสนใจ/เกษตรกรท่ีเขามาศึกษาดูงานในแปลงตนแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละ จ.

ตราด ป 2560 จํานวน 12 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจชุดเทคโนโลยีการผลิตสละระดับมากคิดเปน

รอยละ 66.7 ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 25 และระดับนอยคิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ ป 

2561 จํานวน 25 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากคิดเปนรอยละ 72 ระดับปานกลางคิดเปน

รอยละ 20 และระดับนอยคิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ   
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สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

นอกจากการใชสารเคมีปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูในสละแลวเกษตรกรตรวจแปลงปลูกอยาง

สมํ่าเสมอ กําจัดผลท่ีเปนโรคบนทะลาย และผลท่ีรวงใตตนท่ีเปนโรคนําไปทําลายนอกแปลงปลูกเพ่ือลด

ปริมาณเชื้อสะสม และการตัดแตงทางใบแกหมดสภาพท่ีอยูดานลาง ปรับรมเงาใหเหมาะสม เพ่ือใหมีอากาศ

ถายเทสะดวก ลดการสะสมเชื้อโรค และลดความชื้นใตทรงพุมไมใหมีมากเกินไป รวมท้ังตัดแตงชอผลสละ เพ่ือ

ลดการเบียดกันจนทําใหเกิดแผล ซ่ึงเปนชองทางใหเชื้อสาเหตุโรคเขาทําลายไดงาย เกษตรกรควรคํ้ายันทะลาย

ผลไมใหติดดิน เพ่ือปองกันเชื้อราสาเหตุโรคในดินเขาสูผลสละ 

เอกสารอางอิง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. เตือนภัยผูปลูกสละ. 2560. สืบคนจาก 
https://www.moac.go.th/news-preview-401491791031 

ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี. 2556. รายงานโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละ. 
อรดี พินิจไพฑูรย. ม.ป.ป. การศึกษาโรคของสละในจังหวัดจันทบุรี. สืบคนจาก 
 http://www.agriqua.doae.go.th/Plant%20%20Protection%20%20Conference/ 

diseas e-research/P-22.pdf. เม่ือ 30 มีนาคม 2557. 
 

ภาคผนวก 

มาตรฐานสินคาเกษตร 
สละ 

1. ขอบขาย 
1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับผลสละ (salacca) ซ่ึงไดมาจากพืชท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Salacca zalacca (Gaertn.) Voss (ชื่อพอง Salacca edulis Reinw.) วงศ Arecaceae พันธุท่ี
ผลิตเปนการคาเพ่ือนามาบริโภคสด 

1.2 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ไมใชกับผลสละท่ีใชสาหรับการแปรรูป 

2. คุณภาพ 
2.2 ขอกําหนดข้ันต่ํา 

2.1.1 ผลสละทุกชั้นคุณภาพตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนด
เฉพาะของแตละชั้นคุณภาพและเกณฑความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหมีไดตามท่ีระบุไว 

(1) เปนสละท้ังผล 
(2) ตรงตามพันธุ 
(3) สด 
(4) ไมมีรอยชาท่ีทาใหไมเหมาะสมกับการบริโภค และไมเสื่อมคุณภาพหรือไมเนาเสีย 
(5) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได 
(6) ไมมีรอยปริ และ/หรือรอยฉีกท่ีเปลือกและข้ัวผล 
(7) ไมมีศัตรูพืชท่ีมีผลกระทบตอลักษณะภายนอกของผลสละ 
(8) ไมมีรองรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพของเนื้อสละ 

https://www.moac.go.th/news-preview-401491791031
http://www.agriqua.doae.go.th/Plant%20%20Protection%20%20Conference/
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(9) ไมมีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไมรวมหยดนาท่ีเกิดหลังจากนาผลสละ
ออกจากหองเย็นและท่ีเกิดจากการรักษาคุณภาพ 

(10) ไมมีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ํา และ/หรืออุณหภูมิสูง 
(11) ไมมีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือรสชาติท่ีผิดปกติ 
2.1.2 ผลสละตองมีอายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม ข้ึนกับพันธุ ฤดูกาล และแหลงท่ีปลูก มี

การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การบรรจุ และการขนสงอยางระมัดระวัง เพ่ือใหอยูในสภาพท่ี
ยอมรับไดเม่ือถึงปลายทาง 

2.2 การแบงชั้นคุณภาพ ผลสละตามมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 
2.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) ผลสละในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีท่ีสุด ไมมีความผิดปกติ

ดานรูปทรงและสี ไมมีตําหนิท่ีผิว ในกรณีท่ีมีความผิดปกติหรือตําหนิตองมองเห็นไดไมชัดเจน 
และไมมีผลกระทบตอลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อสละ คุณภาพระหวางการเก็บรักษา 
และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) ผลสละในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือตําหนิได
เล็กนอย ดังตอไปนี้ 

(1) ความผิดปกติเล็กนอยดานรูปทรงและสี 
(2) ตําหนิเล็กนอยท่ีผิวซ่ึงเกิดจากรอยขีดขวน รอยแผลตื้นๆ และรองรอยการทาลาย

ของศัตรูพืชโดยขนาดของตําหนิท่ีผิวโดยรวมตองไมเกิน 5% ของพ้ืนท่ีผิวของผลสละ 
ความผิดปกติหรือตําหนิจะตองไมมีผลกระทบตอลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อสละ 
คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.3 ชั้นสอง (Class II) ผลสละในชั้นนี้รวมผลสละท่ีมีคุณภาพไมเขาชั้นท่ีสูงกวา แตมี
คุณภาพตามขอกําหนดข้ันต่ําท่ีกําหนดในขอ 2.1 ผลสละในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือตําหนิได 
ดังตอไปนี้ 

(1) ความผิดปกติดานรูปทรงและสี 
(2) ตําหนิท่ีผิวซ่ึงเกิดจากรอยขีดขวน รอยแผลตื้นๆ และรองรอยการทาลายของศัตรูพืช 

โดยขนาดของตําหนิท่ีผิวโดยรวมตองไมเกิน 10% ของพ้ืนท่ีผิวของผลสละ 
ความผิดปกติหรือตําหนิจะตองไมมีผลกระทบตอลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อสละ 
คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

3. ขนาด 
ผลสละท่ีจาหนายมี 2 รูปแบบ คือ สละผลเดี่ยว และสละชอ โดยขนาดของผลสละพิจารณา

จากนาหนักตอผลหรือนาหนักตอชอ อยางใดอยางหนึ่ง ตามตารางท่ี 1 และ 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ขนาดของสละผลเดี่ยว 

 
รหัสขนาด น้ําหนักตอผล (กรัม) 

1 >35 
2 >25-35 
3 15-25 
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ตารางท่ี 2 ขนาดของสละชอ 

รหัสขนาด น้ําหนักตอชอ (กรัม) 
1 >800 
2 >600-800 
3 >400-600 
4 200-400 

 

4. เกณฑความคลาดเคล่ือน 
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดท่ียอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สาหรับผลสละ 
ท่ีไมเปนไปตามคุณภาพและขนาดท่ีระบุไว ดังนี้ 

4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 
4.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 
ความคลาดเคลื่อนยอมใหมีไดไมเกิน 5% โดยจานวนหรือนาหนักของผลสละท่ีมีคุณภาพไม

เปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ (ขอ 2.2.1) แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ขอ 2.2.2) หรือ
คุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ขอ 4.1.2) 

4.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 
ความคลาดเคลื่อนยอมใหมีไดไมเกิน 10% โดยจานวนหรือนาหนักของผลสละท่ีมีคุณภาพไม

เปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง (ขอ 2.2.2) แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ขอ 2.2.3) หรือ
คุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ขอ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (Class II) 
ความคลาดเคลื่อนยอมใหมีไดไมเกิน 10% โดยจานวนหรือนาหนักของผลสละท่ีมีคุณภาพไม

เปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง (ขอ 2.2.3) หรือตามขอกําหนดข้ันต่ํา (ขอ 2.1) แตตองไมมีรอยชา 
ผลเนาเสียหรือมีลักษณะอ่ืนท่ีไมเหมาะสาหรับการบริโภค 

4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 
สละผลเดี่ยวและสละชอทุกรหัสขนาด มีขนาดท่ีใหญหรือเล็กกวาถัดไปหนึ่งชั้นปนมาไดไมเกิน 10% 
โดยจานวนหรือนาหนัก 
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ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) การทดสอบการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือทดแทน 

การผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี 

ช่ือการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Testing the using plant growth regulator for pollination 

replacement pollen on Salacca (Salacca  zalacca) in 

Chanthaburi 

คณะผูดําเนินงาน 

นางสาวอรุณี แทงทอง นางสาวสุชาดา ศรีบุญเรือง นายยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี นายสําเริง ชางประเสริฐ  

นางอุมาพร รักษาพราหมณ  

Miss Arunee Thaengthong Mr.Yutthasa Cheamchaisri Miss Suchada Sriboonreung  

Mr. Samreng Changprasert  Mrs. Umaporn Raksapram 

บทคัดยอ    

การทดสอบการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือทดแทนการผสมเกสรสละดําเนินงานระหวางป 

2560 – 2562 ในพ้ืนท่ีแปลงสละของเกษตรกร อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 10 ราย โดย

เปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีแนะนําฉีด NAA ความเขมขน 100 ppm อัตรา 3 มิลลิลิตรตอชอดอก พน

ติดตอกัน 2 วัน กับกรรมวิธีเกษตรกรผสมดอกโดยใชละอองเกสรตัวผูมาผสม พบวา กรรมวิธีแนะนําท่ีมีการติด

ผลหลังผสมดอกเฉลี่ยรอยละ 83.55 การหลุดรวงของผลหลังจากติดผลเฉลี่ยรอยละ 31.45 กรรมวิธีเกษตรกร

มีการติดผลหลังผสมดอกเฉลี่ยรอยละ 100 และไมมีการหลุดรวงของผลหลังจากติดผลแลว เม่ือเก็บเก่ียว

ผลผลิตกรรมวิธีแนะนํามีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,212 กิโลกรัมตอไร กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 

1,359 กิโลกรัมตอไร และตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสละดังนี้ น้ําหนักชอผล (กระปุก) กรรมวิธีแนะนํามี

น้ําหนักเฉลี่ย 740.5 กิโลกรัมตอกระปุก น้ําหนักผลเฉลี่ย 34.51 กรัมตอผล จํานวนผลเฉลี่ย 22 ผลตอกระปุก

การเขาทําลายของโรคและแมลงเฉลี่ยรอยละ 9.25 กรรมวิธีเกษตรกรมีน้ําหนักเฉลี่ยน้ําหนักเฉลี่ย 839.5 

กิโลกรัมตอกระปุก น้ําหนักผลเฉลี่ย 38.39 กรัมตอผล จํานวนผลเฉลี่ย 24 ผลตอกระปุก การเขาทําลายของ

โรคและแมลงเฉลี่ยรอยละ 12.55 และกรรมวิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,508 บาทตอไร มีรายได 

40,677 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทน 30,170 บาทตอไร และอัตราสวนรายไดตอตนทุน (BCR) เทากับ 4 

กรรมวิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,412 บาทตอไร มีรายได 45,641 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทน 

35,229 บาทตอไร BCR เทากับ 5 

คําสําคัญ : สละ, สารควบคุมการเจริญเติบโต, ออกซิน  

Abstract 

Testing the using plant growth regulator for pollination replacement pollen on 

Salacca (Salacca  zalacca) between 2016 – 2019 in farmers field Tha mai distric Chanthaburi 

province 10 fields. Compare DOA ;spray NAA 100 ppm rate 3 milliter per inflorescence 

continuously for 2 days with farmer method; using male pollinated. Found DOA method the 

average of friuting after sray for 7 days were 83.55 percent and loss of fruit after fruiting for 

14 days were 31.45 percent. Farmer method without loss of fruiting. Harvesting the products 

DOA method has an average yield 1,212 kilograms per rai. farmers method has an average 
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yield 1,359 kilograms per rai. And check the quality of the produce as follows: DOA method 

average weight of fruit brunch was 740. kilograms per ftuit, brunch average fruit weight was 

34.51 grams per fruit, average of number of fruits was 22 fruits, and average pest infection 

was 9.25 percent. Farmer method average weight of fruit brunch was 839 kilograms per ftuit, 

brunch average fruit weight was 38.39 grams per fruit, average of number of fruits was 24 

fruits, and average pest infection was 12.55 percent. DOA method average cost 10,508 bath 

per rai average incomes 40,677 bath per rai average profit 30,170 bath per rai BCR as 4. and 

average Farmer method were average cost 10,412 bath per rai average incomes 45,641 bath 

per rai average profit 35,229 bath per rai and BCR as 5 

Keyword: Salacca, plant growth regulator, auxin 

คํานํา 
สละ (Salacca zalacca) เปนพืชในวงศปาลมและอยูในสกุลเดียวกับระกํา เปนผลไมท่ีมีรสชาติหอม

หวานเฉพาะตัวเปนท่ีนิยมของผูบริโภค เปนพืชท่ีมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตในเชิงการคาไดคอนขางเร็ว 
ราคาคอนขางสูง ลักษณะตนเปนทรงพุมคลายระกํา มีหนามแหลมแข็ง ออกตามกานใบ ออกดอกเม่ืออายุ
ประมาณ 2½ - 3 ป ดอกแยกเพศ สีน้ําตาล ดอกจะบานและเหมาะท่ีจะผสมเกสรภายใน 3 วัน เกสรตัวผูของ
สละมักไมแข็งแรง ผสมติดนอย เกษตรกรจึงนิยมเอาเกสรตัวผูของระกํามาผสม หลังจากนั้นจึงสามารถเก็บ
เก่ียวผลผลิตสละไดภายในระยะเวลาประมาณ 8-9 เดือน พันธุท่ีมีการปลูกเปนการคาในประเทศไทยมีหลาย
พันธุ เชนพันธุสุมาลี พันธุเนินวง พันธุหมอ แหลงปลูกสละท่ีสําคัญของประเทศไทยอยูในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
ตราด สุราษฎรธานี พัทลุง และนราธิวาส เริ่มไดรับความนิยมปลูกตั้งแตป 2535 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน มี
พ้ืนท่ีปลูกประมาณ 18,520 ไร โดยปลูกระหวางแถวในสวนไมผล และในท่ีโลงแจงไมมีไมอ่ืนบัง ปริมาณ
ผลผลิต 21,000 ตัน โดยป พ.ศ. 2555 มีการสงออกไปยังตางประเทศเชน ประเทศญ่ีปุน พมา สหรัฐอาหรับอิ
มิเรต และฟลิปปนส เปนตน ถึงแมมูลคาการสงออกไมมากนักแตคาดวาสละจะเปนผลไมท่ีมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจและมีศักยภาพในการสงออกไดในอนาคต  

ชอดอกสละแบงเปน 2 ชนิด คือ 1) ชอดอกตนเพศผูจะประกอบดวยดอกยอยจํานวนมาก ดอก
ประกอบดวยกลีบรอง และกลีบดอกสีแดง อยางละ 3 กลีบ มีจํานวนเกสรเพศผูประมาณ 6 อัน ทําหนาท่ีผลิต
ละอองเรณู ถือเปนดอกท่ีไมมีเกสรเพศเมีย 2) ชอดอกตนเพศเมีย ประกอบดวยดอกเพศสมบูรณเพศ และดอก
เพศผู ดอกสมบูรณเพศ (Hermaphrodite flower) ประกอบดวยเกสรเพศเมีย และเกสรเพศผูมีกลีบรอง และ
กลีบดอกอยางละ 3 กลีบ กลีบรองดอกมีสีชมพู กลีบดอกมีสีแดง รังไขมีสีน้ําตาลปกคลุมดวยขนออนนุม เกสร
เพศผูมีประมาณ 5-6 อัน แตไมสามารถผลิตละอองเรณูได ตองอาศัยเกสรตัวผูจากชอดอกตนเพศผู 

ดอกเพศผู (Stamiate flower) มีลักษณะเหมือนกับดอกจากดอกตนเพศผู เกสรเพศผูมีประมาณ 5-6 
อัน เปนดอกเพศผูท่ีไมสามารถผลิตละอองเรณูได 

อัตราสวนของดอกสมบูรณเพศตอดอกตัวผูเปน 1:1 ดังนั้นการติดผลของสละดอกตัวเมียจําเปนตอง
ไดรับการผสมเกสรจากตนตัวผูถาปลอยใหการผสมเปนไปตามธรรมชาติแลวการติดผลจะนอย ปจจุบัน
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีจะมีวิธีการชวยผสมดอกสละเพ่ือใหสละติดผลไดดีมากข้ึน โดยนําดอกสละจาก
ตนตัวผูมาผสมกับดอกตัวเมียดวยการถูไปมาใหดอกท้ังสองสัมผัสกันเบาๆ เม่ือเสร็จแลวนําริบบิ้นเขียน วัน 
เดือน ป ท่ีผสมดอก จากนั้นจึงดูแลแปลงสละหลังผสมดอกประมาณ 8 เดือน จึงเก็บเก่ียวผลผลิตได แตวิธีการ
ผสมดอกดังกลาวเปนวิธีการท่ีสิ้นเปลืองแรงงาน และยังตองเปลืองพ้ืนท่ีปลูกตนตัวผูเพ่ือเก็บละอองเกสร 
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รวมท้ังในชวงฤดูฝนตนตัวผูจะออกดอกนอยทําใหละอองเกสรท่ีจะนํามาผสมนั้นไมเพียงพอ และราคาคอนขาง
แพง ดังนั้นการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีมีคุณสมบัติชวยในการติดผลของพืช ยกตัวอยางเชน ออกซิน 
(Auxin) และ จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) เปนตน เปนทางเลือกหนึ่งใหกับเกษตรกรเพ่ือแกปญหาแรงงานไม
เพียงพอ และไมสิ้นเปลืองพ้ืนท่ีปลูกตนตัวผู สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จึงไดดําเนินการทดสอบ
การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตทดแทนการใชการผสมเกสรจากละอองเกสรตัวผูในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกร
จังหวัดจันทบุรี 
วิธีดําเนินการ 

- อุปกรณ     

 - ถังโยกฉีดพนสารปองกันกําจัดโรค/แมลง  

 - สาร Auxin (NAA: 1-naphthylacetic acid) 

 - ดอกสละเพศผู 

 - สารเคมี pyraclostrobin 25% W/V EC และ pimiphos-methyl 50% EC 

 - ปุยเคมีสูตร 16-16-16, 15-5-20, 0-0-60  

 - ปุยคอก (มูลวัว)  

 - ถุงตาขายไนลอน 

- วิธีการ 

แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 2 ซํ้า ประกอบดวย 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีการผสมดอกตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร คือ กอนดอกบาน 1 วัน 

พนดวย NAA ความเขมขน 100 ppm โดยพน 3 มิลลิลิตรชอดอก พน 2 ครั้ง ติดตอกัน  

2 วัน แลวคลุมดวยถุงตาขายไนลอน (การเตรียม NAA ความเขมขน 100 ppm โดยใช 

NAA ความเขมขน 1 % 100 มิลลิลิตร ผสมน้ํา 900 มิลลิลิตร)  

กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีการผสมดอกตามวิธีการของเกษตรกร คือ เม่ือดอกตัวเมียเริ่มบานประมาณ 

80% นําเกสรตัวผูของสละผสมกับแปงทาตัว แลวใชพูกันปายลงบนเกสรตัวเมีย 

ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง   
1.ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงสละในแตละชวงการผลิตตามคําแนะของกรมวิชาการเกษตร 

2.ดําเนินการตามกรรมวิธีท่ีกําหนด โดยกรรมวิธีการทดสอบนักวิชาการเกษตรกําหนดใชสารควบคุม

การเจริญเติบโตแทน การผสมเกสรสละ ตามอัตราท่ีแนะนําของศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการ

เกษตร เกษตรกร ทําแปลงทดสอบดวยตัวเกษตรกรเอง โดยมีนักวิชาการเกษตรดูแลอยางใกลชิด   

3.นําขอมูลมาวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ 

4.เกษตรกรและผูท่ีมีสวนเก่ียวของรวมสรุปผล ปญหา อุปสรรค และวางแผนขยายผล  

5.การประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีโดยใชแบบสัมภาษณ 

การบันทึกขอมูล 

1.รายงานผลการวิเคราะหดินทางเคมีและกายภาพ 7 รายการ ไดแก ความเปนกรด-ดาง อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม คาการนําไฟฟา ความตองการปูน และเนื้อดิน กอนและหลังการดําเนินงาน 
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  2. การปฏิบัติงานตางๆ เชน การใสปุย ใหน้ํา ผสมเกสร เก็บเก่ียว ฯลฯ   

3. พิกัดแปลง คาวิเคราะหดินกอนและหลังการทดลอง 

4. การเจริญเติบโตของผล เม่ืออายุ 1-7 สัปดาห หลังจากผสมเกสร 

5. เปอรเซนตการติดผล และการรวงของการติดผลและการรวงของผลสละเม่ืออายุ 30- 140 วัน 
 6. การวิเคราะหคุณภาพภายในและภายนอกหลังการเก็บเก่ียว ดังนี้ 
  - คุณภาพภายนอก ไดแก น้ําหนักผล จํานวนผลตอชอ น้ําหนักเนื้อ เมล็ด เปลือก  
 เปอรเซนตเมล็ดลีบ 
  - คุณภาพภายใน ไดแก ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได โดยวัดดวยเครื่อง hand 
 refractometer 

7. ปริมาณผลผลิต    

8.ขอมูลทางดานสถิติ 

9. ขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร : ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน  

 เวลาและสถานท่ี  

ระยะเวลา (เริ่มตน-สิ้นสุด) ตุลาคม 2559 – กันยายน 2562    

 สถานท่ีดําเนินการ  แปลงเกษตรกรพ้ืนท่ี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 

ผลการทดลองและวิจารณ  

1) การสํารวจ และคัดเลือกพ้ืนท่ีเกษตรกร   

สํารวจพ้ืนท่ีเกษตรกรผูปลูกสละในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง อําเภอทาใหม และอําเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี เนื่องจากเปนแหลงท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรกรปลูกสละมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดจันทบุรี และ

คัดเลือกพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรผูปลูกสละในพ้ืนท่ี อําเภอทาใหม 10 แปลง (ตารางท่ี 1) ลําดําเนินการ

สุมเก็บตัวอยางดินในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงาน พบวา แปลงเกษตรกรผูปลูกสละท่ีรวม

ดําเนินงานดินมีคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 4.32-6.20 มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูระหวาง 1.52-

2.89 % ฟอสฟอรัสอยูระหวาง 123.44 - 212.42 มก./กก. โพแทสเซียม 56.68 -115.63มก./กก. 

แคลเซียม 147.11 - 1230.90 มก./กก. แมกนีเซียม 16.37 – 233.14 มก./กก. และลักษณะดินเปน

ดินรวนปนทราย (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 1 แสดง ท่ีอยู และพิกัดท่ีตั้งแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานทดสอบการใชสารควบคุมการ

เจริญเติบโตเพ่ือทดแทนการผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี 

ราย 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ท่ีอยู พิกัด 

เลขท่ี หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด X Y 
1 นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 42 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 177952 1405285 
2 นางสาวสุวด ีขาวผอง 37 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825659 1406292 
3 นางสุนทรี ศรีอนันต 39/4 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825131 1406348 
4 นายอุทยาน กองสุข 37 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825599 1406390 
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5 นายสมชัย ชนะสิทธิ ์ 23/2 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825075 1405669 
6 นายชาญชิต สัมพันธวงศ 37 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825545 1406461 
7 นายธวัช เขมะก า 11/4 3 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825601 1403083 
8 นางพัชร ีวินิจจิตร 57 

ม
 พ    5 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 824762 1403242 

9 นางนวลย ั นจล อหัสรังค 5 า    5อ 5 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 176061 1404043 
10 นางอาภรณ หัสรังค 55 5 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 824927 1ร4ะ0ทุม364ซ อ7  ึ 

 

ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะหดินแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานทดสอบการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือ

ทดแทนการผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี 

เกษตรกร 
ความเปน 

กรด-ดาง 

ความนําไฟฟา 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

(มก./กก.) 

นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 4.32 0.03 2.33 212.42 67.02 225.82 16.37 

นางสาวสุวดี ขาวผอง 5.40 0.04 2.29 72.58 74.85 147.11 43.46 

นางสุนทรี ศรีอนันต 5.20 0.02 1.52 188.66 56.68 488.33 54.84 

นายอุทยาน กองสุข 4.80 0.10 2.22 123.44 75.85 456.48 46.42 

นายสมชัย ชนะสิทธ์ิ 4.65 0.02 2.72 75.40 42.35 324.43 90.32 

นายชาญชิต สัมพันธวงศ 4.68 0.04 2.76 65.96 81.90 1230.90 119.15 
นายธวัช เขมะกำ 4.30 0.03 2.05 45.38 77.29 250.58 128.06 
นางพัชร ีวินิจจิตร 6.20 0.02 1.85 111.90 89.72 357.79 56.60 
นางนวล

ย ั 
นจ
ล อ

หัสรังค 4.35 0.03 2.89 101.23 115.63 179.99 233.14 
นางอาภรณ หัสรังค 5.46 0.02 1.53 50.19 83.02 292.98 92.52 

 

2) ผลการผสมดอกสละ  

หลังจากคัดเลือกแปลงเกษตรกรรวมดําเนินงานทดสอบใชสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือ

ทดแทนการผสมเกสรสละ ไดดําเนินแบงพ้ืนท่ีทดสอบตามกรรมวิธีท่ีกําหนด ซ่ึงท้ังสองกรรมวิธีปฏิบัติ

ดูแลรักษาแปลง ใสปุย และปองกันกําจัดโรคและแมลงตามหลักเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับสละ 

(GAP) และเริ่มดําเนินการผสมดอกสละตามกรรมวิธีท่ีกําหนด และหลังจากผสมดอกสละ 1 สัปดาห

จึงตรวจสอบการหลุดรวงของดอกสละท่ีผสมไมติดโดยการนับดอกท่ีหลุดรวงอยูในถุงตาขายไนลอน 

และหลังจากนั้น 2 สัปดาห ตรวจนอบการหลุดรวงของผลสละโดยการนับผลสละท่ีรวงในถุงตาขาย 

และนับจํานวนผลท่ีติดอยูกระปุกสละ ซ่ึงปการผลิต 2560/61 เริ่มดําเนินการในเดือน พฤษภาคม – 

มิถุนายน พบวากรรมวิธีแนะนํามีการติดผลสละคิดเปนรอยละ 82.7 วิธีเกษตรกรมีการติดผลสละคิด

เปนรอยละ 100 หลังจากผสมดอกเปนเวลา 2 สัปดาหกรรมวิธีแนะนํานั้นผลสละมีการหลุดรวงคิด

เปนรอยละ 31.8 สวนกรรมวิธีเกษตรกรนั้นไมมีการหลุดรวงของผลสละหลังจากผสมดอก (ตารางท่ี 

3) จะเห็นวากรรมวิธีแนะนํามีการติดผลนอยกวากรรมวิธีเกษตรกร เนื่องมาจากความเขมขนของสาร

ควบคุมการเจริญเติบโตไมเหมาะสม และในชวงการฉีดพน NAA เพ่ือผสมดอกนั้นหลังจากฉีดพนมีฝน
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ตกลงมา ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ รมริญย (2537) รายงานวา การใชจิบเบอเรลลิน (GA3) ท่ีความ

เขมขน 2.5 ppm ฉีดพนในระยะดอกบาน พบวาไมมีการติดผลของสละสาเหตุเนื่องมาจาก 

สภาพแวดลอมไมเหมาะสม ระดับความเขมขน และชนิดของสารท่ีใชในการทดลองยังไมเหมาะสม 

ตารางท่ี 3 การติดผล และการหลุดรวงของผลสละหลังผสมดอกของแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานทดสอบ

การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือทดแทนการผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปการผลิต 2560/61 

เกษตรกร 
รอยละการติดผลหลังผสมดอก 

รอยละการหลุดรวงของผลหลังจากติดผล  

2 สัปดาห 

วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 

นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 89 100 40 0 

นางสาวสุวดี ขาวผอง 90 100 35 0 

นางสุนทรี ศรีอนันต 80 100 32 0 

นายอุทยาน กองสุข 85 100 45 0 

นายสมชัย ชนะสิทธ์ิ 75 100 34 0 

นายชาญชิต สัมพันธวงศ 82 100 31 0 

นายธวัช เขมะกำ 81 100 50 0 

นางพัชร ีวินิจจิตร 89 100 20 0 

นางนวล
ย ั 
นจ
ล อ

หัสรังค 75 100 21 0 

นางอาภรณ หัสรังค 81 100 10 0 

คาเฉล่ีย 82.7 100 31.8 0 

 

3) ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 

หลังจากผสมดอกสละ ประมาณ 8 เดือนจึงเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตในปการดําเนินงาน 

2560/61 ดําเนินการเก็บเก่ียวผลผลิต และสุมตัวอยางผลผลิตนํามาตรวจสอบคุณภาพ และสารพิษ

ตกคางในผลผลิตพบวา กรรมวิธีแนะนําสละมีน้ําหนักชอผล (กระปุก) เฉลี่ย 729 กรัม มีน้ําหนักผล

เฉลี่ย 34.86 กรัม มีจํานวนผลตอกระปุก 22 ผล มีการเขาทําลายของโรคและแมลงคิดเปนรอยละ 7.1 

กรรมวิธีเกษตรกร สละมีน้ําหนักชอผล (กระปุก) เฉลี่ย 824 กรัม มีน้ําหนักผลเฉลี่ย 38.67 กรัม มี

จํานวนผลตอกระปุก 24 ผล มีการเขาทําลายของโรคและแมลงคิดเปนรอยละ 11.4 (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 คุณภาพผลผลผลิตของแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานทดสอบการใชสารควบคุมการเจริญเติบโต

เพ่ือทดแทนการผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปการผลิต 2560/61 

เกษตรกร 

น้ําหนักเฉลีย่ตอกระปุก(กรัม) น้ําหนักเฉลีย่ตอผล จํานวนผลตอกระปุก (ผล) 
รอยละการเขาทําลาย

ของโรคและแมลง 

วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร วิธีแนะนํา 
วิธี

เกษตรกร 
วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร วิธีแนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 550 800 26.9 32.4 24 20 9 10 

นางสาวสุวด ีขาวผอง 620 800 30.1 36.2 19 20 10 16 

นางสุนทร ีศรีอนันต 700 800 39.1 41.3 18 21 12 20 

นายอทุยาน กองสุข 820 1,050 35.7 44.8 23 25 0 0 

นายสมชัย ชนะสิทธิ ์ 700 900 33.4 38.9 21 28 2 10 

นายชาญชิต สัมพันธวงศ 800 700 31.6 36.4 26 29 2 10 

นายธวัช เขมะกำ 900 800 34.9 39.6 24 21 4 8 

นางพัชร ีวินิจจิตร 550 1,100 34.1 39 17 28 12 20 

นางนวล
ย ั 
นจ
 ิล อ

หัสรังค 950 800 40.4 38.6 25 19 10 16 

นางอาภรณ หัสรังค 700 540 42.4 39.5 20 26 10 4 

คาเฉลีย่ 729 824 34.86 38.67 22 24 7.1 11.4 

 

4) ปริมาณผลผลิต ตนทุน รายได และผลตอบแทน  

ดําเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตสละปการผลิต 2560/61 ในชวงเดือน มีนาคม พบวากรรมวิธี

แนะนํามีปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,195 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,455 บาทตอไร มี

รายไดเฉลี่ย 40,036 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 29,581 บาทตอไร BCR เฉลี่ยเทากับ 4 

กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,358 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,159 

บาทตอไร มีรายไดเฉลี่ย 45,626 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 35,467 บาทตอไร BCR เฉลี่ย

เทากับ 5 (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 ปริมาณผลผลิต ตนทุน รายได และผลตอบแทนของแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานทดสอบการใช

สารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือทดแทนการผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปการผลิต 2560/61 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 

(กก./ไร) 

ตนทุนผันแปร 

(บาท/ไร) 

รายได 

(บาท/ไร) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร) 
BCR 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี 

แนะนํา 

วิธี 

เกษตรกร 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 1,250 1,370 8,620 8,500 40000 43840 31,380 35,340 4.6 5.15 

นางสาวสุวด ีขาวผอง 1,400 1,470 9,005 10,100 37800 39690 28,795 29,590 4.1 3.9 

นางสุนทร ีศรีอนันต 1,100 1,300 11,925 12,400 37400 44200 25,475 31,800 3.1 3.5 

นายอทุยาน กองสุข 980 1,105 10,200 11,300 35280 39780 25,080 28,480 3.4 3.5 

นายสมชัย ชนะสิทธิ ์ 1,350 1,620 9,990 8,860 55350 66420 45,360 57,560 5.5 7.4 

นายชาญชิต สัมพันธวงศ 1,120 1,300 10,990 11,420 38080 44200 27,090 32,780 3.4 3.8 

นายธวัช เขมะกำ 1,310 1,425 13,400 10,800 43230 47025 29,830 36,225 3.2 4.3 

นางพัชร ีวินิจจิตร 1,165 1,290 11,500 8,210 40775 45150 29,275 36,940 3.5 5.4 

นางนวล
ย ั 
น ิต
0  อ

หัสรังค 1,280 1,500 8,500 8,650 41600 48750 33,100 40,100 4.8 5.6 

นางอาภรณ หัสรังค 995 1,200 10,420 11,350 30845 37200 20,425 25,850 2.9 3.2 

เฉล่ีย 1,195 1,358 10,455 10,159 40,036 45,626 29,581 35,467 4 5 

 

หลังจากดําเนินการเก็บเก่ียวผลผลผลิตสละในรอบปการผลิต 2560/61 เสร็จเรียบรอยแลว 

จึงดําเนินการตัดแตงทาใบสละ และปฏิบัติดูแลรักษาแปลงสละท้ังสองกรรมวิธีปฏิบัติดูแลรักษาแปลง 

ใสปุย และปองกันกําจัดโรคและแมลงตามหลักเกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับสละ (GAP) และเริ่ม

ดําเนินการผสมดอกสละตามกรรมวิธีท่ีกําหนดซ่ึงปการผลิต 2561/62 ตอไป มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ผลการผสมดอกสละ  

เริ่มดําเนินการในเดือน พฤษภาคม พบวากรรมวิธีแนะนํามีการติดผลสละคิดเปนรอยละ 

84.4 วิธีเกษตรกรมีการติดผลสละคิดเปนรอยละ 100 หลังจากผสมดอกเปนเวลา 2 สปัดาหกรรมวิธี

แนะนํานั้นผลสละมีการหลุดรวงคิดเปนรอยละ 31.1 สวนกรรมวิธีเกษตรกรนั้นไมมีการหลุดรวงของ

ผลสละหลังจากผสมดอก (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 การติดผล และการหลุดรวงของผลสละหลังผสมดอกของแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานทดสอบ

การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือทดแทนการผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปการผลิต 2561/62 

เกษตรกร 
รอยละการติดผลหลังผสมดอก 

รอยละการหลุดรวงของผลหลังจากผสมดอก  

2 สัปดาห 

วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 

นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 90 100 35 0 

นางสาวสุวดี ขาวผอง 90 100 38 0 

นางสุนทรี ศรีอนันต 80 100 33 0 

นายอุทยาน กองสุข 88 100 43 0 

นายสมชัย ชนะสิทธ์ิ 83 100 32 0 

นายชาญชิต สัมพันธวงศ 82 100 30 0 

นายธวัช เขมะกำ 80 100 30 0 

นางพัชร ีวินิจจิตร 86 100 25 0 

นางนวล
ย ั 
นจ
ล อ

หัสรังค 80 100 25 0 

นางอาภรณ หัสรังค 85 100 20 0 

คาเฉล่ีย 84.4 100 31.1 0 

 

2) ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 

หลังจากผสมดอกสละ ประมาณ 8 เดือนจึงเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตในปการดําเนินงาน 

2561/62 ดําเนินการเก็บเก่ียวผลผลิต และสุมตัวอยางผลผลิตนํามาตรวจสอบคุณภาพ และสารพิษ

ตกคางในผลผลิตพบวา กรรมวิธีแนะนําสละมีน้ําหนักชอผล (กระปุก) เฉลี่ย 752 กรัม มีน้ําหนักผล

เฉลี่ย 34.16 กรัม มีจํานวนผลตอกระปุก 22 ผล มีการเขาทําลายของโรคและแมลงคิดเปนรอยละ 

11.4  กรรมวิธีเกษตรกร สละมีน้ําหนักชอผล (กระปุก) เฉลี่ย 855 กรัม มีน้ําหนักผลเฉลี่ย 38.1 กรัม 

มีจํานวนผลตอกระปุก 24 ผล มีการเขาทําลายของโรคและแมลงคิดเปนรอยละ 13.7 (ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 7 คุณภาพผลผลผลิตของแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานทดสอบการใชสารควบคุมการเจริญเติบโต

เพ่ือทดแทนการผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปการผลิต 2561/62 

เกษตรกร 

น้ําหนักเฉลีย่ตอกระปุก(กรัม) น้ําหนักเฉลีย่ตอผล จํานวนผลตอกระปุก (ผล) 
รอยละการเขาทําลายของ

โรคและแมลง 

วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร วิธีแนะนํา 
วิธี

เกษตรกร 
วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 

นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 670 820 27.1 31 25 20 12 11 

นางสาวสุวด ีขาวผอง 565 750 30 35 20 22 20 20 

นางสุนทร ีศรีอนันต 655 720 36.5 40 17 23 15 20 

นายอทุยาน กองสุข 780 990 36 42 22 20 12 20 

นายสมชัย ชนะสิทธิ ์ 690 800 36 40 22 28 5 12 

นายชาญชิต สัมพันธวงศ 890 900 32 35 25 30 5 12 

นายธวัช เขมะกำ 800 920 35 40 24 20 5 8 

นางพัชร ีวินิจจิตร 690 970 33 40 20 30 20 14 

นางนวล
ย ั 
นจ
 ิล อ

หัสรังค 880 720 36 38 23 21 10 16 

นางอาภรณ หัสรังค 900 960 40 40 22 25 10 4 

คาเฉลีย่ 752 855 34.16 38.1 22 24 11.4 13.7 

 

3) ปริมาณผลผลิต ตนทุน รายได และผลตอบแทน  

ดําเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตสละปการผลิต 2561/62 ในชวงเดือน มีนาคม พบวากรรมวิธี

แนะนํามีปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,229 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,455 บาทตอไร มี

รายไดเฉลี่ย 41,318 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 30,758 บาทตอไร BCR เฉลี่ยเทากับ 3.9 

กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,359 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,664 

บาทตอไร มีรายไดเฉลี่ย 45,655 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 34,991 บาทตอไร BCR เฉลี่ย

เทากับ 4.4 (ตารางท่ี 8) 
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ตารางท่ี 8 ปริมาณผลผลิต ตนทุน รายได และผลตอบแทนของแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานทดสอบการใช

สารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือทดแทนการผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปการผลิต 2561/62 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 

(กก./ไร) 

ตนทุนผันแปร 

(บาท/ไร) 

รายได 

(บาท/ไร) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร) 
BCR 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี 

แนะนํา 

วิธี 

เกษตรกร 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 1,370 1,510 9,190 9,000 43840 48320 34,650 39,320 4.7 5.36 

นางสาวสุวดี ขาวผอง 1,290 1,390 10,050 10,100 34830 37530 24,780 27,430 3.4 3.71 

นางสุนทรี ศรีอนันต 1,020 1,200 12,110 12,400 34680 40800 22,570 28,400 2.8 3.29 

นายอุทยาน กองสุข 1,110 1,230 10,500 12,330 39960 44280 29,460 31,950 3.80 3.59 

นายสมชัย ชนะสิทธ์ิ 1,460 1,520 8,900 9,830 59860 62320 50,960 52,490 6.7 6.3 

นายชาญชิต สัมพันธวงศ 1,200 1,300 11,040 11,550 40800 44200 29,760 32,650 3.6 3.8 

นายธวัช เขมะกำ 1,240 1,500 12,315 11,670 40920 49500 28,605 37,830 3.3 4.2 

นางพัชร ีวินิจจิตร 1,150 1,340 11,300 8,450 40250 46900 28,950 38,450 3.5 5.5 

นางนวล
ย ั 
น ิต

0 อ
หัสรังค 1,390 1,400 9,730 8,890 45175 45500 35,445 36,610 4.6 5.1 

นางอาภรณ หัสรังค 1,060 1,200 10,460 12,420 32860 37200 22,400 24,780 3.1 2.9 

เฉล่ีย 1,229 1,359 10,560 10,664 41,318 45,655 30,758 34,991 3.9 4.4 

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ : สรุปเนื้อหา สาระสําคัญของผลงาน และขอเสนอแนะใน  งานวิจัยเรื่อง

นั้นๆ ในอนาคต 

1.การติดผลสละหลังจากผสมดอก 1 สัปดาห และการหลุดรวงของผลสละหลังจากติดผล 2 สัปดาห 

กรรมวิธีเกษตรกรมีการติดผลหลังผสมดอกเฉลี่ยรอยละ 100 ซ่ึงมากกวากรรมวิธีแนะนําท่ีมีการติดผลหลังผสม

ดอกเฉลี่ยรอยละ 83.55 การหลุดรวงของผลหลังจากติดผล กรรมวิธีเกษตรกรไมมีการหลุดรวงของผลหลังจาก

ติดผลแลว สวนกรรมวิธีเกษตรกรมีการหลุดรวงของผลสละหลังจากติดผลเฉลี่ยรอยละ 31.45 ซ่ึงการใช NAA 

สามารถนํามาใชเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรสําหรับในการผสมดอกสละใชวงฤดูฝน หรือในชวงท่ีขาดแคลน

แรงงานในการปฏิบัติงานในชวงการผสมดอกได 

2. ปริมาณผลผลิตสละกรรมวิธีแนะนํามีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,212 กิโลกรัมตอไรนอยกวากรรมวิธี

เกษตรกรซ่ึงมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,359 กิโลกรัมตอไร และตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสละดังนี้ น้ําหนักชอผล 

(กระปุก) กรรมวิธีแนะนํามีน้ําหนักเฉลี่ย 740.5 กิโลกรัมตอกระปุก นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรมีน้ําหนักเฉลี่ย 

839.5 กิโลกรัมตอกระปุก น้ําหนักผล กรรมวิธีแนะนํามีน้ําหนักผลเฉลี่ย 34.51 กรัมตอผล นอยกวาวิธี

เกษตรกรมีน้ําหนักผลเฉลี่ย 38.39 กรัมตอผล จํานวนผล กรรมวิธีแนะนํามีจํานวนผลเฉลี่ย 22 ผลตอกระปุก 

นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรมีจํานวนผลเฉลี่ย 24 ผลตอกระปุก การเขาทําลายของโรคและแมลงในผลสละ 

กรรมวิธีแนะนํามีการเขาทําลายของโรคและแมลงเฉลี่ยรอยละ 9.25 นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรมีเขาทําลาย

ของโรคและแมลงเฉลี่ยรอยละ 12.55  

3. ดานเศรษฐศาสตร ไดแก ตนทุนการผลิต กรรมวิธีแนะนํามีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,508 บาทตอไร 

มากกวากรรมวิธีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,412 บาทตอไร รายไดกรรมวิธีแนะนํามีรายไดเฉลี่ย 

40,677 บาทตอไร นอยกวา กรรมวิธีแนะนํามีรายไดเฉลี่ย 45,641 บาทตอไร ผลตอบแทน กรรมวิธีแนะไดรับ
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ผลตอบแทนเฉลี่ย 30,170 บาทตอไร นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 35,229 บาทตอไร 

อัตราสวนรายไดตอตนทุน (BCR) เทากับ 4 นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรมีคา BCR เทากับ 5 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

ควรมีการทํางานวิจัยศึกษาและพัฒนาชนิด และความเขมขนของสารท่ีมีคุณสมบัติชวยการติดผลของสละ 

เอกสารอางอิง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. เตือนภัยผูปลูกสละ. 2560. สบืคนจาก 
https://www.moac.go.th/news-preview-401491791031 
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี. 2556. รายงานโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละ. 
อรดี พินิจไพฑูรย. ม.ป.ป. การศึกษาโรคของสละในจังหวัดจันทบุรี. สบืคนจาก 
 http://www.agriqua.doae.go.th/Plant%20%20Protection%20%20Conference/ 
diseas e-research/P-22.pdf. เม่ือ 30 มีนาคม 2557. 
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ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) การทดสอบการตัดแตงชอผลสละ (กระปุก) จ.จันทบุรี 

ช่ือการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Testing pruning fruit bouqet of branch on Salacca  

(Salacca  zalacca) in Chanthaburi 

คณะผูดําเนินงาน 

นางสาวอรุณี แทงทอง นางสาวสุชาดา ศรีบุญเรือง นายยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี นายสําเริง ชางประเสริฐ  

นางอุมาพร รักษาพราหมณ  

Miss Arunee Thaengthong Mr.Yutthasa Cheamchaisri Miss Suchada Sriboonreung  

Mr. Samreng Changprasert  Mrs. Umaporn Raksapram 

 

บทคัดยอ    

การทดสอบการตัดแตงชอผลสละ (กระปุก) ดําเนินงานระหวางป 2560 – 2562 ในพ้ืนท่ีแปลง

สละของเกษตรกร อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 10 ราย โดยเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธีแนะนํา

มีการตัดแตงไวกระปุกสละสละ 8 กระปุกตอคานดอก กับกรรมวิธีเกษตรกร พบวากรรมวิธีแนะนํามี

ปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,184 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,671 บาทตอไร มีรายไดเฉลี่ย 

39,060 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 28,389 บาทตอไร BCR เฉลี่ยเทากับ 3.8 มีการเขาทําลายของ

โรคคิดเปนรอยละ 11.1 กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,376 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการ

ผลิตเฉลี่ย 11,189 บาทตอไร มีรายไดเฉลี่ย 45,482 บาทตอไร ไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 34,293 บาทตอไร 

BCR เฉลี่ยเทากับ 4 มีการเขาทําลายของโรคคิดเปนรอยละ 18.1 

คําสําคัญ : สละ ชอผล ตัดแตง 

Abstract 

Testing pruning fruit bouqet of branch on Salacca (Salacca  zalacca). Between 

2017 – 2019 in the fields farmer 10 fields in Tha mai distric Chanthabori. Compare 

between DOA method; pruning 8 ftuit bouqet of brunch with farmer method; not 

pruning ftuit bouqet of brunch (there are around 12 – 15 ftuit bouqet of brunch). Found 

DOA method were average yields 1,184 kilograms per rai average cost 10,671 bath per 

rai average incomes 39,060 bath per rai average profit 28,389 bath per rai BCR as 3.8. 

and average disease infection 11.1%. Farmer method were average yieldss 1,376 

kilograms per rai average cost 11,189 bath per rai average incomes 45,482 bath per rai 

average profit 34,293 bath per rai and BCR as 4 and average disease infection 18.1%. 

Keyword: Salacca fruit bouqet pruning 
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คํานํา 

สละ (Salacca zalacca) เปนพืชในวงศปาลมและอยูในสกุลเดียวกับระกํา เปนผลไมท่ีมีรสชาติหอม
หวานเฉพาะตัวเปนท่ีนิยมของผูบริโภค เปนพืชท่ีมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตในเชิงการคาไดคอนขางเร็ว 
ราคาคอนขางสูง ลักษณะตนเปนทรงพุมคลายระกํา มีหนามแหลมแข็ง ออกตามกานใบ ออกดอกเม่ืออายุ
ประมาณ 2½ - 3 ป ดอกแยกเพศ สีน้ําตาล ดอกจะบานและเหมาะท่ีจะผสมเกสรภายใน 3 วัน เกสรตัวผูของ
สละมักไมแข็งแรง ผสมติดนอย เกษตรกรจึงนิยมเอาเกสรตัวผูของระกํามาผสม หลังจากนั้นจึงสามารถเก็บ
เก่ียวผลผลิตสละไดภายในระยะเวลาประมาณ 8-9 เดือน พันธุท่ีมีการปลูกเปนการคาในประเทศไทยมีหลาย
พันธุ เชนพันธุสุมาลี พันธุเนินวง พันธุหมอ  

 แหลงปลูกสละท่ีสําคัญของประเทศไทยอยูในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด สุราษฎรธานี พัทลุง และ
นราธิวาส เริ่มไดรับความนิยมปลูกตั้งแตป 2535 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 18,520 ไร โดย
ปลูกระหวางแถวในสวนไมผล และในท่ีโลงแจงไมมีไมอ่ืนบัง ปริมาณผลผลิต 21,000 ตัน โดยป พ.ศ. 2555 มี
การสงออกไปยังตางประเทศเชน ประเทศญ่ีปุน พมา สหรัฐอาหรับอิมิเรต และฟลิปปนส เปนตน ถึงแมมูลคา
การสงออกไมมากนักแตคาดวาสละจะเปนผลไมท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการสงออกไดใน
อนาคต  แตปจจุบันเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และตราด ประสบปญหาการระบาดของโรคผลเนา สงผล
ใหผลผลิตสละเสียหาย รวมถึงผลมีขนาดเล็ก การไวชอผลสละ (กระปุก) ใหพอเหมาะเปนการจัดการวิธีหนึ่งท่ี
สามารถชวยลดการสะสมโรคท่ีเขาทําลายผลสละได ดังนั้นจึงสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จึง
ดําเนินการทดสอบการการตัดแตงและไวกระปุกสละใหมีความเหมาะสม 

 
วิธีดําเนินการ 

- อุปกรณ     

 - ถังโยกฉีดพนสารปองกันกําจัดโรค/แมลง  

 - สารเคมี pyraclostrobin 25% W/V EC และ pimiphos-methyl 50% EC 

 - ดอกสละเพศผู 

 - ปุยเคมีสูตร 16-16-16, 15-5-20, 0-0-60  

 - ปุยคอก (มูลวัว)  

- วิธีการ 

แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 2 ซํ้า ประกอบดวย 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีการการตัดแตงชอผลสละตามคําแนะนําของศูนยวิจัยพืชสวน จันทบุรี กรม

วิชาการเกษตร คือ ตัดแตงกระปุกสละไว 8 กระปุก/คานดอก 

กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีเกษตรกรไมมีการตัดแตงชอผลสละ (ประมาณ 12-15 กระปุกตอคานดอก) 

ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง   
1.ทําการวิเคราะหและคัดเลือกพ้ืนท่ี และประสานงานผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

2.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการแกเกษตรกรและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  

3.ถายทอดองคความรูเรื่องการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตแทนการผสมเกสรสละแกเกษตรกรและ

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ และคัดเลือกเกษตรกรทําแปลงทดสอบจํานวน 10 แปลง 
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4.วัดคาพิกัดแปลง เก็บตัวอยางดินตรวจความอุดมสมบูรณของดินในหองปฏิบัติการ  

5.กําหนดกรรมวิธีการทดสอบ โดยนักวิชาการเกษตรกําหนดวิธีการตัดแตงชอผลตามคําแนะนําของ

ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เกษตรกร ทําแปลงทดสอบดวยตัวเกษตรกรเอง โดยมี

นักวิชาการเกษตรดูแลอยางใกลชิด   

6.นําขอมูลมาวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ 

7.เกษตรกรและผูท่ีมีสวนเก่ียวของรวมสรุปผล ปญหา อุปสรรค และวางแผนขยายผล  

8.ขนาดแปลงทดสอบแปลงละ 2 ไร แบงเปน 4 แปลงยอย  

9.ปฏิบัติดูแลรักษาตามคําแนะของกรมวิชาการเกษตร 

- เวลาและสถานท่ี 

ระยะเวลา (เริ่มตน-สิ้นสุด) ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 สถานท่ีดําเนินการ  แปลงเกษตรกรพ้ืนท่ี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 

ผลการทดลองและวิจารณ  

1) การสํารวจ และคัดเลือกพ้ืนท่ีเกษตรกร   

สํารวจพ้ืนท่ีเกษตรกรผูปลูกสละในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง อําเภอทาใหม และอําเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี เนื่องจากเปนแหลงท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรกรปลูกสละมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดจันทบุรี และ

คัดเลือกพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรผูปลูกสละในพ้ืนท่ี อําเภอทาใหม 10 แปลง (ตารางท่ี 1) ลําดําเนินการ

สุมเก็บตัวอยางดินในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงาน พบวา แปลงเกษตรกรผูปลูกสละท่ีรวม

ดําเนินงานดินมีคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 4.44-6.18 มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูระหวาง 1.93-

2.72 % ฟอสฟอรัสอยูระหวาง 73.34 - 241.16 มก./กก. โพแทสเซียม 57.41 -145.42มก./กก. 

แคลเซียม 147.11 - 1230.90 มก./กก. แมกนีเซียม 89.09 – 988.62 มก./กก. และลักษณะดินเปน

ดินรวนปนทราย (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 1 แสดง ท่ีอยู และพิกัดท่ีตั้งแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานการทดสอบการตัดแตงชอผลสละ 

(กระปุก) จ.จันทบุรี 

ราย 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ท่ีอยู พิกัด 

เลขท่ี หมู ตำบล อำเภอ จังหวัด X Y 
1 นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 42 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 177952 1405285 
2 นางสาวสุวด ีขาวผอง 37 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825659 1406292 
3 นางสุนทรี ศรีอนันต 39/4 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825131 1406348 
4 นายอุทยาน กองสุข 37 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825599 1406390 
5 นายสมชัย ชนะสิทธิ ์ 23/2 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825075 1405669 
6 นายชาญชิต สัมพันธวงศ 37 8 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825545 1406461 
7 นายธวัช เขมะกำ 11/4 3 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 825601 1403083 
8 นางพัชร ีวินิจจิตร 57 

ม
 พ    5 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 824762 1403242 

9 นางนวลย ั นจล อหัสรังค 5 า    5อ 5 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 176061 1404043 
10 นางอาภรณ หัสรังค 55 5 สองพ่ีน อง ทาใหม จันทบุรี 824927 1ร4ะ0ทุม364ซ อ7  ึ 
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ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะหดินแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานทดสอบการทดสอบการตัดแตงชอผลสละ (กระปุก) 

จ.จันทบุรี 

เกษตรกร 
ความเปน 

กรด-ดาง 

ความนําไฟฟา 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

(มก./กก.) 

นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 4.73 0.03 2.03 254.12 82.43 213.56 18.57 

นางสาวสุวดี ขาวผอง 5.12 0.04 2.29 92.33 88.85 89.09 41.63 

นางสุนทรี ศรีอนันต 5.20 0.02 1.98 190.22 36.68 307.66 38.48 

นายอุทยาน กองสุข 4.98 0.10 2.42 241.16 92.83 433.21 59.66 

นายสมชัย ชนะสิทธ์ิ 4.55 0.02 2.72 122.41 57.41 267.67 101.55 

นายชาญชิต สัมพันธวงศ 4.58 0.04 2.76 93.36 84.90 988.62 143.22 
นายธวัช เขมะกำ 4.44 0.03 2.15 73.34 103.36 254.77 128.79 
นางพัชร ีวินิจจิตร 6.18 0.02 2.02 125.90 145.72 257.93 86.60 
นางนวล

ย ั 
นจ
ล อ

หัสรังค 4.76 0.03 2.19 121.23 101.63 187.32 123.14 
นางอาภรณ หัสรังค 5.86 0.02 1.93 80.19 73.02 311.62 108.52 

 

2) ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 

เม่ือสละออกดอกจนสุดคานดอก ดําเนินการตัดแตงดอกสละออกโดยใหเหลือชอผล 

(กระปุก) จํานวน 8 กระปุกตอคานดอก เปรียบกับการไมตัดแตงชอผลสละ เก็บเก่ียวผลผลิต และ

สุมตัวอยางผลผลิตนํามาตรวจสอบคุณภาพ และสารพิษตกคางในผลผลิตพบวา กรรมวิธีแนะนํา

สละมีน้ําหนักชอผล (กระปุก) เฉลี่ย 785 กรัม มีน้ําหนักผลเฉลี่ย 34.4 กรัม มีจํานวนผลตอ

กระปุก 23 ผล มีการเขาทําลายของโรคและแมลงคิดเปนรอยละ 11.1 กรรมวิธีเกษตรกร สละมี

น้ําหนักชอผล (กระปุก) เฉลี่ย 748 กรัม มีน้ําหนักผลเฉลี่ย 32.6 กรัม มีจํานวนผลตอกระปุก 23 

ผล มีการเขาทําลายของโรคและแมลงคิดเปนรอยละ 18.1 (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 คุณภาพผลผลผลิตของแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานทดสอบการทดสอบการตัดแตงชอผลสละ 

(กระปุก) จ.จันทบุรี 

เกษตรกร 
นํ้าหนักเฉลี่ยตอกระปุก(กรัม) นํ้าหนักเฉลี่ยตอผล (ผล) จํานวนผลตอกระปุก (ผล) 

รอยละการเขาทําลาย

ของโรคและแมลง 

วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร วิธีแนะนํา 
วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะนํา 
วิธีเกษตรกร 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 800 750 33 32 26 20 12 11 

นางสาวสุวดี ขาวผอง 720 750 34 36 21 21 20 20 

นางสุนทรี ศรีอนันต 655 610 32 31 19 23 15 20 

นายอุทยาน กองสุข 810 835 34 33 24 21 12 20 

นายสมชัย ชนะสิทธ์ิ 720 725 34 33 25 24 5 12 

นายชาญชิต สัมพันธวงศ 870 820 32 26 25 28 5 12 
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นายธวัช เขมะกำ 800 750 35 33 25 22 12 24 

นางพัชร ีวินิจจิตร 700 640 35 33 23 21 10 20 

นางนวล
ย ั 
นจ
 ิล อ

หัสรังค 880 800 36 32 23 21 10 16 

นางอาภรณ หัสรังค 900 800 39 37 22 25 10 26 

คาเฉล่ีย 785.5 748 34.4 32.6 23 23 11.1 18.1 

 

3) ปริมาณผลผลิต ตนทุน รายได และผลตอบแทน  

ดําเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตสละ พบวากรรมวิธีแนะนํามีปริมาณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,184 

กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 10,671 บาทตอไร มีรายไดเฉลี่ย 39,060 บาทตอไร ไดรับ

ผลตอบแทนเฉลี่ย 28,389 บาทตอไร BCR เฉลี่ยเทากับ 3.8 กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตสละ

เฉลี่ย 1,376 กิโลกรัมตอไร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ย 11,189 บาทตอไร มีรายไดเฉลี่ย 45,482 บาทตอ

ไร ไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 34,293 บาทตอไร BCR เฉลี่ยเทากับ 4 (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 ปริมาณผลผลิต ตนทุน รายได และผลตอบแทนของแปลงเกษตรกรท่ีรวมดําเนินงานทดสอบการ

ทดสอบการตัดแตงชอผลสละ (กระปุก) จ.จันทบุรี 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 

(กก./ไร) 

ตนทุนผันแปร 

(บาท/ไร) 

รายได 

(บาท/ไร) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร) 
BCR 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี 

แนะนํา 

วิธี 

เกษตรกร 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะนํา 

วิธี

เกษตรกร 

นายอนุสรณ ฐิติคุณรัตน 1,250 1,350 8,900 7,800 47500 51300 38,600 43,500 5.3 6.6 

นางสาวสุวดี ขาวผอง 1,170 1,366 9,000 12,000 35100 40980 26,100 28,980 3.9 3.4 

นางสุนทรี ศรีอนันต 1,020 1,290 9,500 12,400 32640 41280 23,140 28,880 3.4 3.3 

นายอทุยาน กองสุข 1,000 1,250 10,700 11,900 33000 41250 22,300 29,350 3.1 3.5 

นายสมชัย ชนะสิทธิ ์ 1,320 1,550 8,800 10,500 52800 62000 44,000 51,500 6.0 5.9 

นายชาญชิต สัมพันธวงศ 1,250 1,390 12,340 12,650 43750 48650 31,410 36,000 3.5 3.8 

นายธวัช เขมะกำ 990 1,430 12,665 11,980 31680 45760 19,015 33,780 2.5 3.8 

นางพัชรี วินิจจิตร 1,400 1,340 13,450 9,780 36400 34840 22,950 25,060 2.7 3.6 

นางนวล
ย ั 
น ิต
0 อ

หัสรังค 1,390 1,510 10,900 11,200 45175 49075 34,275 37,875 4.1 4.4 

นางอาภรณ หัสรังค 1,050 1,280 10,450 11,680 32550 39680 22,100 28,000 3.1 3.4 

เฉลี่ย 1,184 1,376 10,671 11,189 39,060 45,482 28,389 34,293 3.8 4 

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ : สรุปเนื้อหา สาระสําคัญของผลงาน และขอเสนอแนะใน  งานวิจัยเรื่อง

นั้นๆ ในอนาคต 

1. ปริมาณผลผลิตกรรมวิธีแนะนํามีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,184 กิโลกรัมตอไร นอยกวากรรมวิธีเกษตรกรมี

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,376 กิโลกรัมตอไร น้ําหนักกระปุกกรรมวิธีแนะนํามีน้ําหนักเฉลี่ย 785.5 กรัมตอ

กระปุก มากกวากรรมวิธีเกษตรกรมีน้ําหนักเฉลี่ย 748 กรัมตอกระปุก น้ําหนักผลกรรมวิธีแนะนํามี

น้ําหนักผลเฉลี่ย 34.4 กรัมตอไร มากกวากรรมวิธีเกษตรกรมีน้ําหนักผลเฉลี่ย 32.6 กรัมตอไร และท้ังสอง

กรรมวิธีมีจํานวนผลเฉลี่ยเทากันคือ 23 ผลตอกระปุก 
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2. การตัดแตงชอผลสละ (กระปุก) ชวยลดการสะสมของโรคท่ีสงกระทบเสียหายตอผลผลิตได มีผลใหชวยลด

ตนทุนการผลิตดานคาสารเคมีปองกันกําจัดโรคและคาแรงงานในการฉีดพนสารเคมี แตเม่ือเปรียบเทียบ

ปริมาณผลผลิตระหวางกรรมวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรนั้นปริมาณผลผลิตของกรรมวิธีเกษตรกรมีปริมาณ

ผลผลิตมากกวากรรมวิธีแนะ สงผลใหไดรับผลตอบแทนมากกวากรรมวิธีแนะนํา 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน :  

ผลการดําเนินนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานศึกษาวิจัยเก่ียวการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสละ 

เอกสารอางอิง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. เตือนภัยผูปลูกสละ. 2560. สืบคนจาก 
https://www.moac.go.th/news-preview-401491791031 
ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี. 2556. รายงานโครงการวิจยั วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละ. 
อรดี พินิจไพฑูรย. ม.ป.ป. การศึกษาโรคของสละในจังหวัดจันทบุรี. สืบคนจาก 
 http://www.agriqua.doae.go.th/Plant%20%20Protection%20%20Conference/ 
diseas e-research/P-22.pdf. เม่ือ 30 มีนาคม 2557. 

 

https://www.moac.go.th/news-preview-401491791031
http://www.agriqua.doae.go.th/Plant%20%20Protection%20%20Conference/

