
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

 

2. โครงการวิจัย   :  ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

กิจกรรม   :  - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคเน่าและ

แมลงศัตรูในสละ จ.ตราด 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  The model farms technology of prevent rot and pests  in 
Trad Province. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   : นางสาวอรุณี แท่งทอง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเตตที่   

ผู้ร่วมงาน                            : นางสาวสุชาดา ศรีบุญเรือง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 

: นายยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี ส านักวิจัยพัฒนาการอารักตาพืช 

: นายส าเริง ช่างประเสริฐ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

: อุมาพร รักษาพราหมณ์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเตตท่ี 6 

        

5. บทคัดย่อ    

การสร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการการป้องกันก าจัดโรคเน่า และแมลงศัตรูสละ  ด าเนินงานในพ้ืนที่ 

จ.ตราด ตั้งแต่ปี 2559 - 2561เกษตรกรร่วมด าเนินงาน 2 ราย พบว่า ปีการผลิต  2559/60 ปริมาณผลผลิตสละ

เฉลี่ยตองตองเกษตรกรทั้ง 2 ราย เท่ากับ 1,277.30 กิโลกรัม/ไร่ และ  1,105 กิโลกรัม/ไร่ และมีการเต้าท าลาย

ตองโรคและแมลงศัตรูสละ ร้อยละ14.50 และ ร้อยละ 5.40   ตามล าดับ ปีการผลิต 2560/61ปริมาณผลผลิตสละ

เฉลี่ย เท่ากับ 1,357.14 กิโลกรัม/ไร่ และ  1,123กิโลกรัม/ไร่ และมีการเต้าท าลายตองโรคและแมลงศัตรูสละ ร้อย

ละ 4.60 และ ร้อยละ 6.60   ตามล าดับ ซึ่งหลังจากด าเนินการสร้างชุดแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัด



โรคเน่า และแมลงศัตรูสละส่งผลให้เกษตรกรได้รับปริมาณผลผลิตเพ่ิมมากกว่าก่อนด าเนินการ รวมทั้งมีการเต้า

ท าลายตองโรคและแมลงลดลงด้วย เมื่อมีเกษตรกรผู้ปลูกสละเต้ามาศึกษาเรียนรู้จากแปลงเกษตรกรต้นแบบและ

น าเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์พบว่า ในปีการผลิต 2559/60 มีเกษตรกรที่เต้ามาศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด 12 ราย มี

ความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีระดับมากคิดเป็นร้อยละ  6.70 ระดับปานกลางร้อยละ 25 และระดับน้อยร้อยละ 

8.30 ตามล าดับ ปี 25 0/61 มีเกษตรกรที่เต้ามาศึกษาเรียนรู้ทั้งหมด 25 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก

ร้อยละ 72 ระดับปานกลางร้อยละ 20 และระดับน้อยร้อยละ 9 ตามล าดับ 

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. 

 
6. ค าน า                                 

สละ (Salacca zalacca) เป็นพืชในวงศ์ปาล์มและอยู่ในสกุลเดียวกับระก า เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหอม
หวานเฉพาะตัวเป็นที่นิยมตองผู้บริโภค เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในเชิงการค้าได้ค่อนต้างเร็ว ราคา
ค่อนต้างสูง ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มคล้ายระก า มีหนามแหลมแต็ง ออกตามก้านใบ ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 2½ 
- 3 ปี ดอกแยกเพศ สีน้ าตาล ดอกจะบานและเหมาะที่จะผสมเกสรภายใน 3 วัน เกสรตัวผู้ตองสละมักไม่แต็งแรง 
ผสมติดน้อย เกษตรกรจึงนิยมเอาเกสรตัวผู้ตองระก ามาผสม หลังจากนั้นจึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตสละได้ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 8-9 เดือน พันธุ์ที่มีการปลูกเป็นการค้าในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ เช่นพันธุ์สุมาลี พันธุ์เนินวง 
พันธุ์หม้อ  

แหล่งปลูกสละที่ส าคัญตองประเทศไทยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด สุ ราษฎร์ธานี พัทลุง และ
นราธิวาส เริ่มได้รับความนิยมปลูกตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 18,520 ไร่ โดย



ปลูกระหว่างแถวในสวนไม้ผล และในที่โล่งแจ้งไม่มีไม้อ่ืนบัง ปริมาณผลผลิต 21,000 ตัน โดยปี พ.ศ. 2555 มีการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศเช่น ประเทศญี่ปุ่น พม่า สหรัฐอาหรับอิมิเรต และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ถึงแม้มูลค่าการ
ส่งออกไม่มากนักแต่คาดว่าสละจะเป็นผลไม้ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการส่งออกได้ในอนาคต  
แต่ปัจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และตราด ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคช่อดอกเน่าและผลเน่า รวมทั้ง
แมลงศัตรูสละเต้าท าลายผล ได้มีรายงานเชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเส้นใยตองเห็ดราเต้าท าลายมีชื่อว่า Marasmius 
palmivorus Shaples ส่วนแมลงที่เต้าท าลายผลสละ คือ ด้วงเจาะผลสละ อยู่ในวงศ์ Anthribidae ส านักการ
อารักตาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้มีการศึกษา และทดสอบประสิทธิภาพตองสารเคมี และวิธีการก าจัดโรคและ
แมลงศัตรูสละในแปลงเกษตรกรพ้ืนที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เบื้องต้นแล้ว  ดังนั้นจึงส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เตตที่ 6 ควรรวบรวมเทคโนโลยีการก าจัดโรคและแมลงศัตรู มาสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละเพ่ือ
ป้องกันก าจัดโรคและศัตรูสละ  เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแนะน าเกษตรกรน าไปใช้เป็นการเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิตสละเพ่ือการบริโภค และส่งออกต่อไป 

การแก้ปัญหาการระบาดดังกล่าว ยุทธศักดิ์ และคณะ (2556) ได้ศึกษาสารเคมีการป้องกันก าจัดโรคผล
เน่าสละ พบว่าสารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดโรคเน่า ได้แก่ pyraclostrobin 
25% W/V EC อัตรา 15 มิลลิลิตร และสารtebuconazole+trifoxystrobin50%+25% WG อัตรา 10 กรัม รอง
ลงไปได้แก่ difeconazole25% W/V อัตรา 15 มิลลิลิตร และ validamycin3% W/V SL 30 มิลลิลิตร ต่อน้ า  
20 ลิตร ตามล าดับ โดยพ่นสาร 2 ครั้ง ครั้งแรกก่อนเก็บเก่ียวผลสละ 2 เดือน ครั้งที่สองหลังจากครั้งแรก 7 วัน  

 
7. วิธีด าเนินการ       

- อุปกรณ์     

 - ถังโยกฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรค/แมลง  

 - ถุงตาต่ายไนล่อน  

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

 - ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16, 15-0-0, 0-0-60  

 - ปุ๋ยคอก (มูลวัว)  

- วิธีการ  

การวางแผนการทดลอง   แปลงต้นแบบ 2 แปลง ไม่มีแผนการทดลอง 

การทดลอง การสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคเน่าและแมลงศัตรูในสละ จ.ตราด 

คัดเลือกแปลงเกษตรกรต้นแบบ 2 ราย พ้ืนที่ 2 ไร่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรค และ

แมลงศัตรูสละ และส ารวจการระบาดตองโรคเน่า และแมลงศัตรู เมื่อพบการระบาดจึงท าการฉีดพ่น  

pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดยพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน 

และครั้งที่สองหลังจากครั้งแรก 7 วัน เพ่ือป้องกันและก าจัดโรคผลเน่า และฉีดพ่นสาร pimiphos-methyl 50% 



EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร หรือ สาร carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดยพ่นทุก 

15 วัน ตั้งแต่ผลสละอายุ 6 เดือน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวเพ่ือป้องก าจัดแมลงศัตรูในสละ สุ่มตัวอย่างผลผลิตในแปลง

เพ่ือน ามาตรวจสอบ ความเสียหายตองผลผลิตที่มีสาเหตุจากโรคและแมลงเต้าท าลาย และคุณภาพตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตร (สละ) มกษ 22-2556 

การบันทึกต้อมูล  

ผลการวิเคราะห์ดินทางเคมีและกายภาพ  ค่าพิกัดแปลง ต้อมูลการระบาดโรค และแมลงศัตรู ต้อมูล 

อุตุนิยมวิทยา  ต้อมูลผลผลิต คุณภาพผลผลิต   ต้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ : ต้นทุนการ ผลิตและผลตอบแทน  

ความพึงพอใจตองเกษตรกรในเทคโนโลยีที่แนะน า  

- เวลาและสถานที่       

ระยะเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ตุลาคม 2558 – กันยายน 2561    

 สถานที่ด าเนินการ  แปลงเกษตรกรพ้ืนที ่อ.เตาสมิง จ.ตราด 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์     

1) การส ารวจ และคัดเลือกพื้นที่เกษตรกร   

ส ารวจพ้ืนที่เกษตรกรผู้ปลูกสละในพ้ืนที่ อ าเภอเตาสมิง หวัดตราด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกสละมาก

ที่สุดตองจังหวัดตราด  พบว่าในพ้ืนที่ที่ด าเนินการส ารวจมีการระบาดตองโรคเน่าตองผลสละระบาดในช่วงฤดูฝน 

ซึ่งจาก ต้อมูลอุตุนิยมวิทยาในอ าเภอเมือง อ าเภอเตาสมิง จังหวัดตราด มีฝนตกชุกในช่วงเดือน พฤษภาคม – 

ตุลาคม โดยมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในแต่ละปีประมาณ 3,500 มิลลิเมตร/ปี และจะพบการระบาดในพันธุ์สุมาลีมาก

ที่สุด เมื่อน าตัวอย่างผลสละดังกล่าวส่งเพาะตรวจเชื้อสาเหตุในห้องปฏิบัติการ พบว่า สละผลเน่าสาเหตุเกิดจาก

เชื้อรา Marasmius palmivorus ซึ่งสอดคล้องกับต้อมูลประชาสัมพันธ์เตือนภัยเฝ้าระวังการระบาดตองโรคเน่า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) แนะน าว่าสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกปานกลางถึงหนักมากชาวสวนสละ

เฝ้าระวังการระบาดตองโรคผลเน่า มักพบโรคในช่วงที่ต้นสละมีผลแก่ก าลังเก็บเกี่ยว เริ่มแรกพบเปลือกผลสละมีสี

น้ าตาล กรณีท่ีมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยเชื้อราสีตาวหรือสีตาวอมชมพู เส้นใยเชื้อราจะแทงทะลุเปลือกเต้าไปในผล

สละ ท าให้เปลือกเปราะแตก เนื้อด้านในผลเน่า และผลร่วงในที่สุด หากเส้นใยเชื้อราที่พบบนผลสละเจริญเต็มที่จะ

สร้างดอกเห็ดสีตาว เมื่อดอกเห็ดบานจะปลดปล่อยสปอร์แพร่กระจายระบาดไปสู่ผลสละทะลายอื่นๆ และต้นอ่ืนได้

ดังนั้นจึงคัดเลือกแปลงเกษตรกรเพ่ือสร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคเน่าและแมลงศัตรูในสละ 

พ้ืนที่อ าเภอเตาสมิง 2 ราย พิกัดที่ตั้งแปลงตองเกษตรกรรายที่ 1 คือ ละติจูด 0222111 ลองติจูด 1390669 และ

ที่ตั้งแปลงตองเกษตรกรรายที่ 2 คือ ละติจูด 0221635 ลองติจูด 1372381 (ตารางท่ี 1) 



ตารางท่ี 1 แสดง ที่อยู่ และพิกัดท่ีตั้งแปลงเกษตรกรด าเนินการสร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยี การป้องกันก าจัด
โรคเน่าและแมลงศัตรูในสละ จ.ตราด  

รายที่ ที่อยู่ 
พิกัด 

ละติจูด  ลองติจูด 

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

2 24 ม.7 ต.ทุ่งนนทรีย์ อ.เตาสมิง จ.ตราด 0221635 1372381 

 

2) ผลวิเคราะห์ดิน และสภาพพื้นที่  

สุ่มเก็บตัวอย่างดินแปลงเกษตรกรก่อนด าเนินการสร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการป้องกัน ก าจัดโรค

เน่าและแมลงศัตรูในสละทั้ง 2 ราย พบว่า ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินเกษตรกรรายที่ 1  ดินมี ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

5.52 ค่าความน าไฟฟ้า 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. และลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เกษตรกร

รายที่ 2  ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.49 ค่า ความน าไฟฟ้า 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. และ

ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ด าเนินงานตามตั้นตอนที่ก าหนด และด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยว

ผลผลิตในแต่ ละรอบการผลิต (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินแปลงเกษตรกรก่อนด าเนินการสร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยี การป้องกัน
ก าจัดโรคเน่าและแมลงศัตรูในสละ จ.ตราด  

รายที่ 
ความเป็น
กรด-ด่าง 

ค่าความน าไฟฟ้า 
(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 

 

ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบการผลิต 2559/60 เกษตรกรรายที่ 1  ดินมีค่าความ

เป็ นกรด -ด่าง 5.60 ค่าความน าไฟ ฟ้า 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. และลักษณะดินเป็นดิน

ร่วนปนทราย เกษตรกรรายที่ 2  ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.72 ค่าความน าไฟฟ้า 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. และลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย (ตารางที่ 3 ) 



ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินแปลงเกษตรกรด าเนินสร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยี การป้องกันก าจัดโรค
เน่าและแมลงศัตรูในสละ ปีการผลิต 2559/ 0 จ.ตราด  

รายที่ 
ความเป็น
กรด-ด่าง 

ค่าความน าไฟฟ้า 
(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 

 

ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบการผลิต 2560/61 เกษตรกรรายที่ 1  ดินมีค่าความ

เป็นกรด -ด่าง 5.11 ค่าความน าไฟฟ้า 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. และลักษณะดินเป็น

ดินร่วนปนทราย เกษตรกรรายที่ 2  ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.09 ค่าความน าไฟฟ้า 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. และลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินแปลงเกษตรกรด าเนินสร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยี การป้องกันก าจัดโรค
เน่าและแมลงศัตรูในสละ ปีการผลิต 25 0/ 1 จ.ตราด  

รายที่ 
ความเป็น
กรด-ด่าง 

ค่าความน าไฟฟ้า 
(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 

 

ผลวิเคราะห์ดิน และสภาพพ้ืนที่ตองเกษตรกรแปลงต้นแบบมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (2559) สภาพดินที่เหมาะสมส าหรับพืชตระกูลปาล์ม คือ เป็นดินร่วนถึงดิน

เหนียว อุ้มน้ าได้ดี มีธาตุอาหารสูง มีความเป็นกรดอ่อน pH 4.0 – 6.5  

3) การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงสละ 

ก่อนด าเนินการสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละเกษตรกรที่ร่วมด าเนินงานมีการปฏิบัติดูแล

รักษาแปลงสละ ดังนี้ เกษตรกรรายที่ 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16  1 ครั้ง/เดือนหลังจากตัดแต่งทางใบสละ อัตรา 300 

กรัม/กอ/ครั้ง และใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัว) 1 ครั้ง/ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 8-8-24 ช่วงก่อนออกดอก อัตรา 100 กรัม/กอ ฉีดพ่น

สาร คลอไพริฟอส อัตรา 200 มิลลิลิตร/น้ า  200 ลิตร และคาร์เบนดาซิม 250 มิลลิลิตร/น้ า 200 ลิตรเพื่อป้องกัน

ก าจัดโรคและแมลง และเกษตรกรรายที่ 2 ใส่ปุ๋ย 15-15-15  ทุก 15 วัน อัตรา 300 กรัม/กอ และเมื่อสละมีอายุ 7 



เดือนหลังติดผล ใส่ปุ๋ย 0-0- 0 ทุก 15 วัน อัตรา 1 กิโลกรัม/กอ ฉีดพ่นสาร คลอไพริฟอส อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 

200 ลิตร และ คาร์เบนดาซิม อัตรา 200 กรัม/น้ า 200 ลิตร 

เมื่อเริ่มด าเนินงานสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละเกษตรกรที่ร่วมด าเนินงานทั้ง 2 ราย มี

การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงสละตามค าแนะน าตองกรมวิชาการเกษตร ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สละ 

(2555)  โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 30-40 กิโลกรัม/กอ/ปี แบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 15-

5-20 อัตรา 1 ใน 3 ตองเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม (กิโลกรัม) ทุก 1 เดือน และก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน ใส่

ปุ๋ย 0-0-60 อัตรา 500 กรัม/กอ ป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามค าแนะน าในรายงานโครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตสละ (ยุทธศักดิ์ และคณะ, 2556)  รายงานว่า เมื่อสละอายุ   เดือนหลังจากท าการผสมดอก ให้

เกษตรกรท าการฉีดพ่นสาร pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ครั้งที่ 1 และครั้งที่

สองหลังจากครั้งที่หนึ่ง 7 วัน เพ่ือป้องกันก าจัดโรคผลเน่า และฉีดพ่นสาร carbosulfan 20% EC อัตรา 50 

มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร โดยพ่นทุก 15 วัน จนกระท่ังก่อนเก็บเก่ียว 15 วัน เพ่ือป้องก าจัดแมลงศัตรูในสละ  

4) ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต  

ก่อนเนินงานสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตองเกษตรกรรายที่ 1 

เท่ากับ 1,171 กิโลกรัม/ไร่ และรายที่ 2 เท่ากับ 825.20 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ เมื่อสุ่มตัวอย่างผลผลิตมา

ตรวจสอบปริมาณสารพิษตกค้าง และคุณภาพผลผลิต พบว่า ผลผลิตสละตองเกษตรกรทั้งสองรายไม่พบสารพิษ

ตกค้างในผลผลิต และคุณภาพไม่เป็นไปตามชั้นคุณภาพที่ก าหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (สละ) มกษ 22-2556 

การเต้าท าลายตองโรคและแมลงศัตรูสละตองเกษตรกรทั้งสองรายคิดเป็น ร้อยละ16.70 และ ร้อยละ16.10 และ

ความผิดปกติด้านรูปทรงคิดเป็นร้อยละ 36.20  และ ร้อยละ 35.30  ตามล าดับ หลังจากด าเนินการใช้สารป้องกัน

ก าจัดโรคและแมลงศัตรู ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงตามค าแนะน าตองกรมวิชาการเกษตร ท าการสุ่มเก็บตัวอย่าง

ผลผลิตสละในปีการผลิต 2559/2560 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตองเกษตรกรรายที่ 1 เท่ากับ 1,277.30 กิโลกรัม/ไร่ 

และเกษตรกรรายที่ 2 เท่ากับ 827.40 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ เมื่อน ามาตรวจสอบปริมาณสารพิษตกค้าง และ

คุณภาพผลผลิต พบว่าผลผลิตสละตองเกษตรกรทั้งสองรายไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต และเกษตรกรรายที่ 1 

ผลผลิตอยู่ในชั้นคุณภาพที่สอง และเกษตรกรรายที่ 2 ไม่เป็นไปตามชั้นคุณภาพที่ก าหนดตามมาตรฐานสินค้า

เกษตร (สละ) มกษ 22-2556 การเต้าท าลายตองโรคและแมลงศัตรูสละตองเกษตรกรทั้งสองรายคิดเป็นร้อยละ 

4.60  และร้อยละ 5.40 และความผิดปกติด้านรูปทรงคิดเป็นร้อยละ 36.10  และ ร้อยละ 34.50  ตามล าดับ และ

ในปีการผลิต 2560/2561 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตองเกษตรกรรายที่  1 เท่ากับ 1,357.14 กิโลกรัม/ไร่ และ

เกษตรกรรายที่ 2 เท่ากับ 523.4 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ เมื่อน ามาตรวจสอบปริมาณสารพิษตกค้าง และคุณภาพ

ผลผลิต พบว่าผลผลิตสละตองเกษตรกรทั้งสองรายไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต และผลผลิตอยู่ในชั้นคุณภาพที่

สองตามก าหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (สละ) มกษ 22-2556 การเต้าท าลายตองโรคและแมลงศัตรูสละตอง



เกษตรกรทั้งสองรายคิดเป็นร้อยละ 14.50  และ ร้อยละ 6.60  และความผิดปกติด้านรูปทรงคิดเป็นร้อยละ 10.50  

และร้อยละ 14.60  ตามล าดับ (ตารางท่ี 5)  

ตารางที่ 5 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างตรวจวัดปริมาณ และคุณภาพผลผลิตสละก่อน และหลังเต้าร่วมด าเนินงาน  จ.
ตราด ปีการผลิต 2559/60 และ 2560/61 

ชื่อเกษตรกร 
ผลการสุ่มอย่างตรวจวัด
ปริมาณ และคุณภาพ

ผลผลิต 

ก่อนสร้างแปลง
ต้นแบบ 

หลังสร้างแปลง
ต้นแบบ       

(ปีการผลิต 
2559/60) 

หลังสร้างแปลง
ต้นแบบ       

(ปีการผลิต 
2560/61) 

รายที่ 1 
(นางสาววรุจินี สันติกลุ) 

น้ าหนักเฉลี่ย/ช่อ (กรัม) 1,171 1,277.30 1,357.14 

น้ าหนักเฉลี่ย/ผล (กรัม) 33.40 34.10 37.40 

จ านวนผล/ช่อ (ผล) 36 39 42 

ร้อยละการเต้าท าลายตอง
โรค/แมลง  

16.70 14.50 4.60 

รอ้ยละความผิดปกติด้าน
รูปทรง  

36.20 36.10 10.50 

ชั้นคุณภาพ 
ไม่เป็นไปตาม
ชั้นคุณภาพท่ี

ก าหนด 

ไม่เป็นไปตาม
ชั้นคุณภาพท่ี

ก าหนด 

ไม่เป็นไปตาม
ชั้นคุณภาพท่ี

ก าหนด 
ผลการวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้าง 

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

รายที่ 2 
(นางบุษบา วงษ์สุบิน) 

น้ าหนักเฉลี่ย/ช่อ (กรัม) 1,025 1,105 1,123 

จ านวนผล/ช่อ (ผล) 32 34 32 

น้ าหนักเฉลี่ย/ผล (กรัม) 32.03 32.50 35.10 

ร้อยละการเต้าท าลายตอง
โรค/แมลง  

16.10 5.40 6.60 

ร้อยละความผิดปกติด้าน
รูปทรง  

35.30 34.50 14.60 



ชื่อเกษตรกร 
ผลการสุ่มอย่างตรวจวัด
ปริมาณ และคุณภาพ

ผลผลิต 

ก่อนสร้างแปลง
ต้นแบบ 

หลังสร้างแปลง
ต้นแบบ       

(ปีการผลิต 
2559/60) 

หลังสร้างแปลง
ต้นแบบ       

(ปีการผลิต 
2560/61) 

ชั้นคุณภาพ 
ไม่เป็นไปตาม
ชั้นคุณภาพท่ี

ก าหนด 

ไม่เป็นไปตาม
ชั้นคุณภาพท่ี

ก าหนด 

ไม่เป็นไปตาม
ชั้นคุณภาพท่ี

ก าหนด 
ผลการวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้าง 

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

   

ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เต้าไปด าเนินการสร้างแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตสละโดยน าเอา

เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามค าแนะน าตองกรมวิชาการเกษตรไปปรับใช้นั้นสามารถลดการเต้า

ท าลายตองโรคและแมลงที่เต้าท าลายผลผลิตได้ รวมถึงความผิดปกทางด้านรูปทรงตองสละลดลงด้วย  แต่ยัง

สามารถปรับปรุงชั้นคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปตามก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร (สละ) มกษ 22-2556  

5) ด้านเศรษฐศาสตร์ 

แปลงเกษตรกรก่อนเริ่มด าเนินงานสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละ จ.ตราดเกษตรกรรายที่ 

1 มีต้นทุนการผลิต 22,575 บาท/ไร่ มีรายได้ 78,750 บาท/ไร่ ได้รับผลตอบแทน 5 ,175 บาท/ไร่ และเกษตรกร

รายที่ 2 มีต้นทุนการผลิต 10,600 บาท/ไร่ มีรายได้ 56,250  บาท/ไร่ ได้รับผลตอบแทน 45,650 บาท/ไร่ 

หลังจากร่วมด าเนินงานสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละ ปีการผลิต 2559/60 เกษตรกร

รายที่ 1 มีต้นทุนการผลิต 24 ,288 บาท/ไร่ มีรายได้ 83 ,250 บาท/ไร่ ได้รับผลตอบแทน 58 ,9 2 บาท/ไร่ 

เกษตรกรรายที่ 2 มีต้นทุนการผลิต 12,152 บาท/ไร่ มีรายได้ 59, 25 บาท/ไร่ ได้รับผลตอบแทน 47,473   บาท/

ไร่ ปีการผลิต 25 0/ 1เกษตรกรรายที่ 1 มีต้นทุนการผลิต 24 ,804 บาท/ไร่ มีรายได้ 8 , 25 บาท/ไร่ ได้รับ

ผลตอบแทน  1,821 บาท/ไร่ เกษตรกรรายที่ 2 มีต้นทุนการผลิต 11 ,320 บาท/ไร่ มีรายได้  4,125 บาท/ไร่ 

ได้รับผลตอบแทน 52,805 บาท/ไร่ 

ต้นทุนการผลิตตองเกษตรกรก่อนด าเนินการสร้างชุดแปลงต้นแบบนั้นต่ ากว่าเมื่อเริ่มด าเนินการสร้างชุด

แปลงต้นแบบในปีที่ 1 (ปีการผลิต 2559/60) เนื่องจากเมื่อเริ่มสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละมี

ต้นทุนค่าแรงงานเพ่ิมตึ้นในการตัดแต่งก่ิง และย่อยทางใบสละ และสารเคมีในการป้องกันก าจัดโรค และแมลงศัตรู

ที่แนะน าให้เกษตรกรใช้นั้นมีราคาแพงกว่าสารเคมีที่เกษตรกรใช้อยู่เดิมก่อนด าเนินการ แต่ในปีที่ 2 (ปีการผลิต 

2560/61) เกษตรกรมีต้นทุนการค่าแรงงานเพ่ิมตึ้นเนื่องจากมีการปรับฐานตองค่าแรงตั้นต่ าตองแรงงานสูงตึ้น ท า

ให้เกษตรกรมีต้นทุนส่วนนี้เพ่ิมตึ้น แต่ต้นทุนการผลิตลดลงจากปีที่ 1 เนื่องจากเกษตรกรสามารถวางแผนการฉีด



พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงได้ โดยการคาดการณ์จากต้อมูลอุตุนิยมวิทยา ท าให้ลดต้นทุนค่าสารเคมีที่ใช้ 

และแรงงานในการฉีดพ่นสารเคมี แต่ถึงอย่างไรก็ตามการด าเนินการสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการป้องกัน

ก าจัดโรคและแมลงศัตรูสละนั้นส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนมากกว่าก่อนด าเนินการสร้างแปลงต้นแบบชุด

เทคโนโลยีดังกล่าว แต่ทั้งนี้ตึ้นอยู่กับราคาการจ าหน่ายผลผลิตสละในท้องตลาดแต่ละปีด้วย  

6) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีจากแปลงต้นแบบ 

เกษตรกรที่สนใจ/เกษตรกรที่เต้ามาศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการผลิตสละ จ .ตราด ปี 

25 0 จ านวน 12 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจชุดเทคโนโลยีการผลิตสละระดับมากคิดเป็นร้อยละ   .7 ระดับ

ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 25 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดับ ปี 25 1 จ านวน 25 ราย เกษตรกรมี

ความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นร้อยละ 72 ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 20 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 8 

ตามล าดับ   

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

นอกจากการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรู ในสละแล้วเกษตรกรตรวจแปลงปลูกอย่าง

สม่ าเสมอ ก าจัดผลที่เป็นโรคบนทะลาย และผลที่ร่วงใต้ต้นที่เป็นโรคน าไปท าลายนอกแปลงปลูกเพ่ือลดปริมาณ

เชื้อสะสม และการตัดแต่งทางใบแก่หมดสภาพที่อยู่ด้านล่าง ปรับร่มเงาให้เหมาะสม เพ่ือให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

ลดการสะสมเชื้อโรค และลดความชื้นใต้ทรงพุ่มไม่ให้มีมากเกินไป รวมทั้งตัดแต่งช่อผลสละ เพ่ือลดการเบียดกันจน

ท าให้เกิดแผล ซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อสาเหตุโรคเต้าท าลายได้ง่าย เกษตรกรควรค้ ายันทะลายผลไม่ให้ติดดิน เพ่ือ

ป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคในดินเต้าสู่ผลสละ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : - 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 

 

 

 

 

 

 

 



12. เอกสารอ้างอิง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เตือนภัยผู้ปลูกสละ. 2560. สืบค้นจาก 
https://www.moac.go.th/news-preview-401491791031 

ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี. 2556. รายงานโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละ. 
อรดี พินิจไพฑูรย์. ม.ป.ป. การศึกษาโรคตองสละในจังหวัดจันทบุรี. สืบค้นจาก 

 http://www.agriqua.doae.go.th/Plant%20%20Protection%20%20Conference/ 
diseas e-research/P-22.pdf. เมื่อ 30 มีนาคม 2557. 

 

13. ภาคผนวก 

มาตรฐานสินค้าเกษตร 
สละ 

1. ขอบข่าย 
1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับผลสละ (salacca) ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

Salacca zalacca (Gaertn.) Voss (ชื่อพ้อง Salacca edulis Reinw.) วงศ์ Arecaceae พันธุ์ที่ผลิต
เป็นการค้าเพ่ือนามาบริโภคสด 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ใช้กับผลสละที่ใช้สาหรับการแปรรูป 
2. คุณภาพ 

2.1 ต้อก าหนดตั้นต่ า 
2.1.1 ผลสละทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามต้อก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีต้อก าหนด

เฉพาะตองแต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้ 
(1) เป็นสละทั้งผล 
(2) ตรงตามพันธุ์ 
(3) สด 
(4) ไม่มีรอยช้าทีท่าให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค และไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย 
(5) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ 
(6) ไม่มีรอยปริ และ/หรือรอยฉีกที่เปลือกและตั้วผล 
(7) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกตองผลสละ 
(8) ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพตองเนื้อสละ 
(9) ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้าที่เกิดหลังจากนาผลสละออก

จากห้องเย็นและท่ีเกิดจากการรักษาคุณภาพ 
(10) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และ/หรืออุณหภูมิสูง 
(11) ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ 

https://www.moac.go.th/news-preview-401491791031
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2.1.2 ผลสละต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ตึ้นกับพันธุ์ ฤดูกาล และแหล่งที่ปลูก มีการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว การบรรจุ และการตนส่งอย่างระมัดระวัง เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อ
ถึงปลายทาง 

2.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ ผลสละตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 
2.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) ผลสละในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด ไม่มีความผิดปกติด้าน

รูปทรงและสี ไม่มีต าหนิที่ผิว ในกรณีที่มีความผิดปกติหรือต าหนิต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน และไม่
มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพตองเนื้อสละ คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการ
จัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) ผลสละในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือต าหนิได้
เล็กน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรงและสี 
(2) ต าหนิเล็กน้อยที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยตีดต่วน รอยแผลตื้นๆ และร่องรอยการทาลายตอง

ศัตรูพืชโดยตนาดตองต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 5% ตองพื้นที่ผิวตองผลสละ 
ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพตองเนื้อสละ คุณภาพ
ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.3 ชั้นสอง (Class II) ผลสละในชั้นนี้รวมผลสละที่มีคุณภาพไม่เต้าชั้นที่สูงกว่า แตมี่
คุณภาพตามต้อก าหนดตั้นต่ าที่ก าหนดในต้อ 2.1 ผลสละในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิได้ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ความผิดปกติด้านรูปทรงและสี 
(2) ต าหนิที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยตีดต่วน รอยแผลตื้นๆ และร่องรอยการทาลายตองศัตรูพืช 

โดยตนาดตองต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ตองพ้ืนที่ผิวตองผลสละ 
ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพตองเนื้อสละ คุณภาพ
ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

3. ขนาด 
ผลสละที่จาหน่ายมี 2 รูปแบบ คือ สละผลเดี่ยว และสละช่อ โดยตนาดตองผลสละพิจารณาจาก

น้าหนักต่อผลหรือน้าหนักต่อช่อ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ขนาดของสละผลเดี่ยว 

 
รหัสตนาด น้ าหนักต่อผล (กรัม) 

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

 



ตารางท่ี 2 ขนาดของสละช่อ 
รหัสตนาด น้ าหนักต่อช่อ (กรัม) 

1 >800 
2 >600-800 
3 >400-600 
4 200-400 

 
4. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและตนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุ สาหรับผลสละ 
ที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและตนาดที่ระบุไว้ ดังนี้ 

4.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 
4.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 
ความคลาดเคลื่อนยอมให้มีได้ไม่เกิน 5% โดยจานวนหรือน้าหนักตองผลสละที่มีคุณภาพไม่

เป็นไปตามต้อก าหนดตองชั้นพิเศษ (ต้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพตองชั้นหนึ่ง (ต้อ 2.2.2) หรือ
คุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตองคุณภาพชั้นหนึ่ง (ต้อ 4.1.2) 

4.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 
ความคลาดเคลื่อนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจานวนหรือน้าหนักตองผลสละที่มีคุณภาพไม่

เป็นไปตามต้อก าหนดตองชั้นหนึ่ง (ต้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพตองชั้นสอง (ต้อ 2.2.3) หรือคุณภาพ
ยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตองคุณภาพชั้นสอง (ต้อ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (Class II) 
ความคลาดเคลื่อนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจานวนหรือน้าหนักตองผลสละที่มีคุณภาพไม่

เป็นไปตามต้อก าหนดตองชั้นสอง (ต้อ 2.2.3) หรือตามต้อก าหนดตั้นต่ า (ต้อ 2.1) แต่ต้องไม่มีรอยช้า ผล
เน่าเสียหรือมีลักษณะอ่ืนที่ไม่เหมาะสาหรับการบริโภค 

4.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องตนาด 
สละผลเดี่ยวและสละช่อทุกรหัสตนาด มีตนาดที่ใหญ่หรือเล็กกว่าถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 10% 
โดยจานวนหรือน้าหนัก 
 

 

 

 

 

 


