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คํานํา

 สละอินโดเปนพืชท่ีนิยมปลูกและรับประทานมากอีกชนิดหนึ่ง สามารถ

เจรญิเตบิโตไดดใีนสภาพรมเงาในสวนยางพารา การปลกูสละอนิโดแซมในสวน

ยางพาราไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา เปนพืช

เสริมรายไดในสวนยางพารา ผลผลิตเปนที่ตองการของตลาด ดังนั้น จึงเปน

ทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการปลูกเพื่อเสริมรายไดในสวนยางพารา

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในภาวะราคายางพาราตกตํ่า

 ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทอง อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ ไดจัดทาํคูมอื

การปลูกสละอินโดแซมในสวนยางพารา โดยใชขอมูลจากการศึกษาวิจัย

การสาํรวจจากสวนเกษตรกรและการคนควาจากเอกสารตาง ๆ   ดงันัน้  เนือ้หา

ในคูมือจะอํานวยประโยชนใหกับเกษตรกร นักศึกษา นักวิชาการเกษตร

และผูที่สนใจตอไป
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1. สละอินโด 
 สละอินโด เปนพืชท่ีเจริญเติบโตไดดีในสภาพรมเงาในสวนยางพารา 

ลกัษณะประจาํพนัธุ มลีกัษณะใบยาว ใบลูลงมากกวาระกาํ ทางใบมหีนามแขง็

และแหลมยาว ลักษณะผลมีผล 1 - 4 กระปุก/ทะลาย มีหนามออนนิ่มและมี

รสชาติหวานฉํ่าเขมขนกวาระกํา เนื้อแนน เมล็ดเล็กมีกลีบ 2 - 3 กลีบ/ผล  

ปจจุบันปลูกกันมากในภาคใต การปลูกสละอินโดในสวนยางพาราไมมี

ผลกระทบตอ  การเจรญิเตบิโตและผลผลติของยางพารา ผลผลติจากการปลกู

ในสวนยางอยูในเกณฑที่ควรปลูกเปนพืชเสริมรายไดในสวนยาง สละอินโด

สามารถใหผลผลิตเฉลี่ย 10 - 15 กิโลกรัม/ตน/ป ผลผลิตเปนท่ีตองการ

ของตลาด ราคาผลผลิตประมาณ 70 - 80 บาท/กิโลกรัม โดยทั่วไปเปนพืชที่

ปลกูงายและตายยาก สละอนิโดจะใหผลผลติภายใน 3 - 4 ป เมือ่อยูในสภาวะ

แวดลอมที่เหมาะสม ดังนั้น จึงเปนทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการปลูก

เพือ่เสรมิรายไดในสวนยางพารา โดยเฉพาะอยางยิง่ ในภาวะราคายางพาราตกตํา่
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1.1 สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการปลูก
 สละอินโดเจริญเติบโตไดดีในแหลงที่มีฝนตกชุก ดินรวน มีความ

อุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําไดดี ตองการความเขมของแสงเปรียบเทียบไดกับ

แสงแดดชวงเวลา 07.00 น. หรือ 18.00 น. เพื่อการสังเคราะหแสง ทั้งนี้

เนื่องจากในสภาพดังกลาวจะทําใหคารบอนไดออกไซดผ านเขาออก

สะดวกมากกวาปลูกในท่ีกลางแจง จึงเหมาะสมที่จะปลูกในสวนยางพารา 

ทางภาคตะวนัออกและภาคใต นอกจากนัน้ การปลกูสละควรปลกูใกลแหลงนํา้

เพราะตองใชนํ้า เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของรสชาติ ในการเลือกซ้ือ

ตนกลาสละอินโดควรเลือกซ้ือตนจากแหลงที่เชื่อถือได การซ้ือจากแหลงอื่น

อาจจะไมตรงตามชนิดที่ตองการ
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2. การปลูกสละอินโดแซมในสวนยางพารา

2.1 การปลูก
 เตรยีมหลมุปลกูขนาดกวาง × ยาว × ลกึ ประมาณ 50 × 50× 50 เซนติเมตร

(ขึ้นอยูกับสภาพของดินและขนาดของตนกลา) ขุดแยกออกมาเปนดินบน

และดินลาง นําดินลางผสมหินฟอสเฟต อัตรา 1 กิโลกรัม คลุกเคลาใหเขากัน 

ใสดนิบนลงไป ในหลมุ (ตดัรากทีค่ดงอทีก่นถงุออก) กรีดถงุพลาสติกทีก่นและ

ดานขางแลวปลูกตนกลากลบดินใหแนนพอสมควร ตองระวังไมใหดินหอหุม

ตนกลากระทบกระเทือนจะทําใหระบบรากเสียหายได
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ระยะปลูกและอัตราปลูกตอพื้นที่ปลูกยางพารา 1 ไร

 - ปลกูแถวเดยีว กึง่กลางระหวางแถวยางพารา  ระยะหางกนัของตนสละ

ขึ้นอยูกับระยะปลูกยางพารา (ควรปลูกเมื่อตนยางพารามีอายุ 3 - 4 ป)

 - ระยะปลูกยางพารา 3 × 7 เมตร ปลูกสละหางกัน 2 เมตร จะปลูกได

ประมาณ 150 ตน/พื้นที่ปลูกยาง 1 ไร

แผนผังการปลูก

หมายเหตุ   X  = ปลูกยางพารา   0 = ปลูกสละอินโด

ระยะปลูกและอัตราปลูกตอพื้นที่ปลูกยางพารา 1 ไรระยะปลูกและอัตราปลูกตอพื้นที่ปลูกยางพารา 1 ไร

 - ปลกูแถวเดยีว กึง่กลางระหวางแถวยางพารา  ระยะหางกนัของตนสละ - ปลกูแถวเดยีว กึง่กลางระหวางแถวยางพารา  ระยะหางกนัของตนสละ - ปลกูแถวเดยีว กึง่กลางระหวางแถวยางพารา  ระยะหางกนัของตนสละ - ปลกูแถวเดยีว กึง่กลางระหวางแถวยางพารา  ระยะหางกนัของตนสละ
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2.2 การใสปุย
 ใสปุยคอก เชน ปุยมูลไก มูลโค หรือมูลคางคาว กอนให  ผลผลิตในอัตรา 

2 - 3 กิโลกรัม/ตน/ครั้ง จํานวน 3 ครั้ง/ป จนกระท่ังตนใหญใหผลผลิต

แลวใสปุยคอกอัตรา 10 - 15 กิโลกรัม/ตน/ครั้ง จํานวน 3 ครั้ง/ป เชนกัน 

สําหรับสละอินโดที่มีการใหนํ้า โดยใหผลผลิตตลอดป จําเปนตองเสริมดวย

ปุยเคมีทางดิน เชน สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 หรือ 13-13-21 อัตรา

1 กิโลกรัม/ตน/ป โดยแบง 3 - 4 คร้ังตอป นอกจากนั้น  ยังสามารถใชปุย

ชีวภาพตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม

2.3 การดูแลรักษา
 2.3.1 การใหนํ้า สละอินโดเปนพืชที่ตองการน้ํามากในทุกชวงของ

การเจริญเติบโต โดยเฉพาะในชวงการออกดอกติดผล หากขาดนํ้าในชวง

ดงักลาวจะทาํใหปรมิาณและคุณภาพของผลผลติลดลงดวย การใหนํา้มหีลายวิธี 

เชน ฉีดรดดวยสายยาง นํ้าพุง หัวเหวี่ยง หัวเหวี่ยงเล็ก ฉีดฝอย และนํ้าหยด 

ซึ่งจะเพิ่มตนทุน 3,000 - 13,000 บาท/ไร แตในระยะยาวจะไดผลตอบแทน

คุมคา เนื่องจากผลผลิตสละราคาสูง รสชาติดี และเก็บผลผลิตไดตลอดป
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 2.3.2 การตดัแตงทางใบและการควบคมุจาํนวนตนสละอนิโดทีใ่หผลผลติ

แลวจะมทีางใบ 15 - 20 ทางใบ ไมควรตดัแตงทางใบทีร่องรบัทะลายผลจนกวา

จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวจะไมตัดแตงทางใบมากนัก นอกจากทางใบที่เหลือง

แกหมดสภาพแลวเทานั้น หากทางใบโนมกีดขวางการทํางาน ก็ตองใชเชือก

ไนลอนผูกรวบไว สวนทางใบท่ีตัดแลวจะนําไปปูคลุมรอบโคนตนโดยควํ่า

ดานหนามลงดินเพื่อเปนปุยหมักตอไป
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 2.3.3 การตัดแตงชอพวง 

เมื่อตนสละอินโดอายุครบ 2 ป  

ใหเริม่ผสมเกสรได เมือ่ตดิลกูแลว

มักมปีรมิาณผลหนาแนน หากไม

ตัดแตงพวงสละอินโด อาจทําให

กานขาดได ตนสละอินโดจึงมัก

สลดัลกูทิง้ตามธรรมชาต ิบางครัง้

ตนสละอินโดจะสลัดผลทิ้งเกือบครึ่งพวงเพื่อลดความสูญเสียดังกลาว จะตอง

ตัดแตงพวงสละโดยเด็ดผลที่บิดเบ้ียวทิ้งไปเพื่อใหมีปริมาณผลพอเหมาะ

กับความสมบูรณของตน

 2.3.4 การชวยผสมเกสร การเตรียมดอก

ตัวผูสําหรับใชในการชวยผสมเกสร ทําได

โดยการใชดอกตัวผูของสละที่บานแลวมา

เคาะท่ีดอกสละตัวเมียที่บานเต็มที่ หาก

เปนการผสมเกสรจํานวนมาก จําเปนท่ี

จะตองจัดเตรียมเกสรตัวผูเพ่ือใหผสมได

เพยีงพอในฤดกูาล โดยนาํดอกตัวผูของสละ 

ที่เริ่มบานมาผึ่งแดดประมาณ 2 ชั่วโมง 

แลวนํามารอนในตะแกรงขนาดประมาณ 

250 ชอง/ตารางนิ้ว เกสรที่ไดหากตองการ

ใชก็ใหนําเกสรดังกลาวมาผสมแปงในอัตรา 

1 : 20 สวน คลุกเคลาใหเขากันแลวนํามา

ผสมกับเกสรของดอกสละตัวเมียที่บาน

เต็มที่โดยใชพูกันทา (เกสรตัวเมียตั้งแตเริ่ม

บานถึงบานเต็มที่ใชเวลา 2 วัน) สวนเกสร
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ทียั่งไมไดใชสามารถทีจ่ะเกบ็เพือ่ใชในการผสมในครัง้ตอไป โดยเกบ็ไวในตูเยน็ 

ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเกสร คือชวงเวลา 13.00 - 15.00 น. 

 สําหรับการผลิตสละอินโดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ควรหลีกเลี่ยง

การผสมเกสรในชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน เนื่องจากจะทําใหไดผลผลิต

ที่เก็บเกี่ยวในชวงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม เนื่องจากในชวงเดือนดังกลาว

เปนชวงหนาฝน อาจสงผลใหผลผลิตเกิดความเสียหายได
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2.4 การเก็บเกี่ยวผลผลิต
 ผลผลติของสละขึน้อยูกบัปจจยัหลายประการ เชน การปฏบิตัดิแูลรกัษา

สภาพแวดลอมตาง ๆ  รวมทัง้การชวยผสมเกสร สละอนิโดทีป่ลกูเปนพชืแซม

ในสวนยางพารา เริ่มใหผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 3 ป โดยผลผลิตของ

สละอินโดเฉลี่ยประมาณ 10 - 15 กิโลกรัม/ตน/ป

 2.4.1 การเก็บเกี่ยว เมื่อผลสละอินโดครบอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ

6 เดือนหลังจากผสมเกสรแลวจะมีผลขนาดใหญ มีกลิ่นหอม แตกอน

เกบ็เก่ียวผลผลติทกุครัง้จะชิมทดสอบ รสชาตกิอน เนือ่งจากแตละพวงจะสกุ

แกไมพรอมกัน เมื่อชิมแลวหากพบวา มีรสฝาดแสดงวายังสุกไดไมเต็มที่

ตองรออีกระยะจึงคอยเก็บเกี่ยว หากชิมวามีรสหวานจึงคอยใชมีดสแตนเลส

ตัดพวงสละอินโด โดยระวังไมใหผลหลุดรวง
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 2.4.2 การบรรจุหีบหอและการขนสงควร

ตดัแตงผลท่ีเนาเสยีและเศษดนิเศษใบไมตาง ๆ  ออก 

จุมลางนํ้าโดยใชแปรงขัดใหสะอาด นําไปบรรจุ

ในเขงหรือตะกราที่บุดวยใบตองหรือกระดาษ

หนังสือพิมพ หากผลผลิตมีปริมาณมากหรือตองรอ

การขนสงเปนระยะเวลานาน ควรเก็บไวในหองที่มี

อุณหภูมิเย็นและมีความชื้นเหมาะสม จะชวยเก็บ

รักษาผลผลิตไวไดนานขึ้น
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3. การปองกันกําจัดโรคแมลงและศัตรู 

 โรคทีเ่กิดขึน้มกัจะเกดิจากเชือ้รา เชน โรคใบจดุและโรคยอดเนา ปองกนั

และกําจัดโดยใชสารเคมีกําจัดเชื้อราไดหลายชนิด เชน เบนโนมิล คอปเปอร-

ออกซีคลอไรด และคารเบนดาซิม เปนตน

 แมลงที่ทําลาย เชน ดวงแรด หนอนราน และดวงงวง ปองกันโดยทําให

กอมีสภาพโปรง และกําจัดแหลงขยายพันธุโดยการใชสารเคมีตาง ๆ เชน

ลูกเหม็น 6 - 8 ลูก หยอดที่ยอดออนหรือใชสารเคมี เชน คารฟูราน โรยตาม

ซอกกาบใบเพือ่ขับไลและกาํจดั  ดวงแรด สวนหนอนรานซ่ึงเกาะเปนกลุมอาจ

จะตัดใบแลวนําไป   เผาทิ้งหรือใชสารเคมีทําลาย สําหรับดวงงวงกําจัดไดโดย

การใชสารเคมี เชน คารบารริลหรือเมโททิล เปนตน
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4. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
 ตนทุนการผลิตและรายไดจากการปลูกสละอินโดในพื้นที่ปลูกยางพารา 

1 ไร  จํานวน 105 ตน (ระยะปลูกยางพารา 3x7 เมตร)

ปที่

ตนทนุ 

(บาท/ไร)

ผลผลติ 

(กก./ไร/ป)

รายได

(บาท/ไร/ป)

รายไดสทุธิ 

(บาท/ไร/ป)

พันธุ ปุย ดูแลรักษา - - -

1 4,560 4,340 2,000 - - -

2 - 4,340 2,000 - - -

3 - 4,340 2,000 1,140 68,400 44,820

4 - 8,840 2,000 1,254 75,240 64,400

5 - 8,840 2,000 1,254 75,240 64,400

6 - 8,840 2,000 1,482 88,920 78,080

7 - 8,840 2,000 1,539 92,340 81,500

8 - 8,840 2,000 1,596 95,760 84,920

9 - 8,840 2,000 1,710 102,600 91,760

10 - 8,840 2,000 1,710 102,600 91,760
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