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 จันทบุรีเมืองเอกด้านการผลิตผลไม้คุณภาพดีของภาคตะวันออกเป็นที่รู้จักกันของทั้งคนไทยและ
คนเทศที่เป็นลูกค้าโดยเฉพาะผลไม้ที่จัดว่าเป็น “The  gang  of  Four“คือ  ทุเรียน  มังคุด  เงาะและ ลองกอง
นั้น เป็นที่สุดยอดมานานทั้งคุณภาพและปริมาณ โดยมีสัดส่วนของผลผลิตจ านวนมากกว่าทุกจังหวัดแต่
มักจะมีปัญหาด้านราคาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอยู่เสมอ จนภาครัฐต้องเข้าดูแลช่วยเหลือแบบ “อุ้มชู“กันมา
ตลอดช่วง 4- 5  ปีที่ผ่านมาแต่มีชาวสวนหลายรายที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูก “ สละสุมาลี “ไม้ผลอีกชนิด
หนึ่งที่แอบท าเงินให้กับชาวสวนมาอย่างเงียบๆ และอย่างเป็นกอบเป็นก า จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
จากการที่มีผลผลิตออกให้ขายทั้งปี  นับว่าเป็นโชคดีที่มีการกลายพันธุ์แล้วได้สละพันธุ์สุมาลี ที่ให้รสชาติ
หวานหอม หรือรสชาติหวานอมเปร้ียวนิดหน่อย แต่ก็อร่อยถูกปากคนไทยและคนเทศจนเป็นที่ต้องการ
ของนักชิมทั้งหลายโดยเฉพาะสละสุมาลีที่สวนลุงปรีชา  ปิยารมย์  เกษตรกรดีเด่น สาขาท าสวน ของ
จังหวัดจันทบุรีปี  2554 ที่มีวิธีการและเทคนิคการท าสวนสละ จนได้ผลผลิตสละคุณภาพที่ดีกว่าสวนใดๆ  
จึงขอน าประสบการณ์ดี ๆ เกี่ยวกับสละสุมาลีที่สวนลุงปรีชาปิยารมย์ มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่อกัน 

ย้อนอดีตอาชีพการท าสวนผลไม้  
     ลุงปรีชา  ปิยารมย์ เล่าให้ฟังว่า เร่ิมประกอบอาชีพท าสวนต้ังแต่ พ.ศ. 2514  โดยมีสวนผลไม้เดิม
เป็นสวนทุเรียนและสวนเงาะในพื้นที่อ าเภอท่าใหม่และอ าเภอเมืองจันทบุรี รวมทั้งสิ้น  62  ไร่ และที่อ าเภอ
มะขามอีก  50  ไร่ แต่ด้วยราคาของเงาะและทุเรียนนั้นผันผวนมากมักจะถูกพ่อค้ากดราคาโดยอ้างคุณภาพ
ไม่ดีและปริมาณผลผลิตว่าออกมากตลาดตายส่งออกไม่ได้ ทุเรียนอ่อน เงาะมีปัญหาผลเหี่ยว-ขนด าเมื่อส่ง
ถึงปลายทาง อะไรท านองน้ัน และมักอ้างกันเป็นประจ า ประกอบกับปัญหาด้านโรครากเน่าและแมลงใน
ทุเรียน เงาะและแรงงานที่ขาดแคลนรุนแรงมาก หาคนงานช่วยเก็บมังคุด เงาะได้ล าบาก ค่าแรงก็เพิ่มขึ้น  
ท าให้ประเมินว่าคงจะไปไม่ไหวความเสี่ยงมากเกินที่จะยึดเป็นพืชรายได้หลักให้ครอบครัวอีกต่อไป พอดี
ล าไยและสละก าลังมาแรงจึงเปลี่ยนจากสวนเงาะ มาเป็นสวนสละเนินวงและเปลี่ยนสวนทุเรียนมาเป็นไย
จนหมดจะมีมังคุดเดิมอยู่ปะปนกับสละบ้างเพียงบางส่วนจึงมีทั้งสวนสละเดี่ยวๆ และสวนสละผสมกับ
มังคุดกับลองกอง คิดเป็นพื้นที่สวนสละก็ประมาณ  40  ไร่ ช่วงแรกปลูกสละเนินวงแต่มี จุดอ่อนด้าน
คุณภาพคือสละเนินวงจะเกิดอาการสีน้ าตาล(ช้ า/เข้ม) หรือด า ที่เน้ือบริเวณรอยขั้วผลและเนื้อบริเวณ
ส่วนกลางเมล็ดมักยุบตัวลง (รอยบุ๋ม) กลายเป็นต าหนิด้านคุณภาพโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม ที่มีฝนชุก ผลสละจะแสดงอาการนี้มากอีกอย่างรสชาติจะออกเปรี้ยวน า ไม่เป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคพอดีช่วงนั้น 
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มีสละพันธุ์สุมาลีออกมาและเห็นว่า สละสุมาลี มีจุดเด่นหลายอย่างที่ดีกว่าสละเนินวง ผู้บริโภคให้การ
ยอมรับสละสุมาลีมากกว่าข้อดีเด่นของงสละสุมาลีอีกอย่างคือ น ามาแปรรูปเป็นสละลอยแก้วได้รสชาติที่
อร่อยมาก  สรุปว่าสละสุมาลีใช้ประโยชน์ได้ทุกลูกจึงตัดสินใจโค่นสละเนินวงทิ้งทั้งหมดเปลี่ยนมาปลูก
สละพันธุ์สุมาลีทดแทน ซึ่งตอนนี้เร่ิมให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเป็นสละคุณภาพทั้งหมดจึงสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวที่สูงมากว่าไม้ผลทุกชนิดเพราะผมท าคุณภาพและท าให้ออกดอกออกผลตลอดปี 

ผลผลิตคุณภาพดีต้องมีวิชาการเป็นพื้นฐาน  
 ในอดีตหลายคนที่เคยปลูกสละและไม้ผลอ่ืน ๆ จะใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ของพ่อแม่และ
เพื่อนบ้านเป็นหลักซึ่งก็เป็นแบบการท าตามธรรมชาติ ไม่ได้ค านึงถึงหลักวิชาการหรือเทคนิคอะไร ท าให้
ได้ผลผลิตต่อต้นที่น้อยมาก และไม่ค่อยมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ซ้ าร้ายบางฤดูจะมีผลผลิตออกมามาก
จนล้นตลาดราคาก็ต่ ามากจนรับไม่ได้ตัวอย่างที่เห็นในช่วง  2-3  ปีนี้ราคาทั้งมังคุด เงาะ ก็ยังต่ ากว่า  10  
บาท/กก. ซึ่งเป็นสิ่งเหลือเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นมันนานมากกับเหตุการณ์ที่ผลไม้ขายไม่ได้ราคา ทางออกที่
จะแก้ข้อกล่าวหาที่ว่า” ผลไม้คุณภาพต่ า  ผลผลิตออกมามาก”เกษตรกรจะท าอย่างไร ทางแก้ปัญหา คือ ต้อง
มองถึงการน าหลักการวิชาการมาใช้ร่วมกับประสบการณ์ที่มีมากมายเท่านั้นจึงจะไปรอด จุดเร่ิมต้นจาก
การตัดสินใจอยู่ที่การเปลี่ยนจากสวนทุเรียนและเงาะมาเป็นสละและล าไย เกิดจากวิเคราะห์แล้วว่าไปไม่
รอดเนื่องจากราคาที่ตกต่ าเป็นประจ า การเก็บเกี่ยวยุ่งยากเพราะผลดกมาก ต้นสูง คนที่จะมาท างานให้ก็หา
ยากใช้เวลาท างานมากเกินไป จึงมองเห็น ว่า “สละสุมาลี ” เป็นไม้ผลทางเลือกที่น่าสนใจมากเพราะใน
จันทบุรียังมีพื้นที่ปลูกน้อยมากเมื่อเทียบกับไม้ผลหลักในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุเรียน มังคุดและเงาะ 
สละนั้นรสชาติก็ดีมากถูกปากคนไทยดูแลรักษาง่ายเพราะเป็นพืชชอบน้ า ความชื้น เหมาะกับสภาพดินที่
จันทบุรีที่ฝนตกมากพอ ที่ส าคัญสละออกดอกให้ผลที่โคนต้นอยู่กับพื้นดิน ท างานได้ง่ายสะดวกมาก ใช้คน
ไม่มากเพียง 1 – 2 คนก็ท าได้เองทั้งหมด ไม่ซับซ้อนอะไร โรคแมลงศัตรูก็น้อย  เพียงแต่เรียนรู้และใส่ใจ
กับการปฏิบัติให้สละติดผลตามสมควร ให้ได้ผลและช่อที่สมบูรณ์มากที่สุดต้องท าให้มีรสชาติหวานหรือ
หวานน าเปร้ียวตรงตามสายพันธุ์และตามที่ลูกค้าต้องการ ให้มีผลผลิตตลอดปีโดยเฉพาะการช่วยผสมเกสร 
จะท าให้ก าหนดช่วงเก็บเกี่ยวผลสละได้ในระยะเวลาที่ผลไม้อื่นๆไม่มีผลผลิตหรือจะเรียกเทคนิคน้ีว่า ”ท า
ให้ออกนอกฤด“ูก็ยิ่งดีเพราะผลสละลูกจะขายได้เงินทั้งสิ้น ซึ่งเทคนิคหรือวิชาการที่น ามาใช้ปฏิบัตินั้นก็ไม่
ยากอะไรท าได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. จุดเริ่มอยู่ท่ีการวางแผนการปลูก ที่ต้องก าหนดระยะปลูกให้เหมาะสมโดยพิจารณาว่าจ านวน
ต้น/ไร่จะใช้เท่าไร ปกตินั้นชาวสวนทั่วไปจะปลูกที่ระยะต้นและแถวที่  5x5  เมตร แต่ของลุงปรีชา ใช้ระยะ
ปลูกที่  10x10  เมตร  ลุงปรีชาบอกว่าจะให้ผลผลิตสูงกว่าและขนาดของผลสละจะใหญ่มากพ่อค้าชอบ เข้า
ท างานได้ง่ายไม่แน่นเกินไป ใช้เทคนิคการเลี้ยงกอให้ได้  4-5  ต้น/กอ 
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 2.  ต้องให้น้ าสละตลอดปี และอย่างสม่ าเสมอ   ปกติสละเป็นพืชที่ชอบน้ าคือดินต้องมีความชื้น
เพียงพอ(แต่ไม่ใช่ว่าชื้นแฉะ) จะท าให้ต้นสละมีการเจริญเติบโตที่ดีสมบูรณ์ไม่หยุดชะงัก โดยเฉพาะในฤดู
หนาว – ฤดูร้อน ช่วงเดือนพฤศจิกายน –เมษายน ต้องให้น้ ามากพอ เพราะดินแห้งเร็ว  ส่วนการใช้ปุ๋ยเคมี
นั้น ลุงปรีชาบอกว่าที่สวนจะท าการวิเคราะห์ดินแปลงปลูกทุกแปลงเพราะใช้ท าประโยชน์กันมานานกว่า  
30-40  ปีแล้ว โดยเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จังหวัดจันทบุรี และ
อีกทางได้ประสานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการศึกษาปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน และธาตุอาหารที่ใบสละว่ามีการสะสมธาตุอะไรเพียงพอหรือไม่ สภาพเป็นอย่างไร เพื่อ
การใส่ปุ๋ยได้พอดี ไม่เกินจ าเป็น  มีการทดสอบการใช้ปุ๋ย และพวกธาตุอาหารรอง (  trace elements ) 
บางอย่างกับคุณภาพผลสละ จนได้ผลที่น่าพอใจ จึงได้เปลี่ยนปุ๋ยเคมีจากสูตร  8 -24- 24  และสูตร  15-15-
15   ที่เคยใช้อยู่เดิม ท าให้มีการสะสมธาตุฟอสฟอรัส(p)มากเกินไป พบว่าในดินมีมากกว่า  2,000 พ.ีพ.ีเอ็ม 
(ppm) เป็นการสิ้นเปลืองปุ๋ยและต้นทุนการผลิต จึงเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยเดิมมาเป็นการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน  โดยปรับมาใส่ปุ๋ยสูตร   15-0-0  ผสมกับสูตร  0- 0- 60  อัตราผสม  1 :1 และใส่ธาตุอาหารรองพวก
สังกะสี ( Zn) โบรอน ( Bo)  แมกนีเซียม ( Mg)  ยิปซั่มร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพจากปลา โดยใส่
ตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคม - เมษายนเพื่อปรับปรุงคุณภาพพื้นดิน ซึ่งผลที่ได้รับคือ สละมีต้นที่สมบูรณ์ และ
ออกดอก ติดผลดี รสชาติหวานมาก  เนื้อหนา ผลโตสม่ าเสมอ ขายได้ราคา 

3.  การดูแลรักษาให้ได้ผลสละมีคุณภาพดี 
  3.1  ที่สวนจะไม่ตัดทางใบที่ยังปรุงอาหารได้ ส่วนทางใบที่ตัดแล้วจะกองทิ้งไว้ข้าง ๆ กอ
สละให้ผุพังเป็นอินทรียวัตถุในดิน คลุมความชื้น และควบคุมวัชพืชได้ด้วย 
  3.2  จ านวนต้น/กอ เมื่อปลูกจะเลี้ยงให้มีต้นสัก  4-5  ต้น/กอ จะพอดีกับระยะการปลูก 
10x10 เมตร ทรงพุ่มจะไม่เบียดกันแน่นไป ท างานง่าย ส่วนระหว่างแถวสละ จะปลูกต้นทองหลางแซมไว้
เพื่อบังแดดจะช่วยให้ร่มเงาป้องกันแดด และความร้อนที่มากเกินไป ช่วยป้องกันไม่ให้เยื่อหุ้มเน้ือ
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและผลสละจะแตกได้โดยเฉพาะในหน้าแล้งแดดจัดร้อนมากๆ หากไม่ช่วยความเข้ม
แสงแดดและลดอุณหภูมิลงจะส่งผลต่อการผสมเกสรของสละที่ลดลง ต้นทองหลางยังให้ใบที่ร่วงหล่นเป็น
ปุ๋ยให้ดินอีกด้วย 
  3.3  ระยะออกดอกและติดผลต้องท าการช่วยผสมเกสรให้สละเมื่อดอกเร่ิมบานคือใช้เกสร
ตัวผู้ของต้นอ่ืนหรือเก็บเกสรตัวผู้จากสละพันธุ์อื่น/ระก าที่ไปเก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้หรือใช้ดอกตัวผู้มา
เคาะบนดอกตัวเมียเลยก็ได้ ดอกตัวผู้ 1 ดอกจะใช้ผสมดอกตัวเมียได้ 5 ดอกแต่ในทางปฏิบัติการช่วยผสม
เกสรที่ดีนั้นให้เตรียมเก็บรวบรวมเกสรตัวผู้มาเก็บไว้ในตู้เย็น เก็บไว้ในช่องแช่แข็งในอุณหภูมิต่ า ซึ่ง
สามารถเก็บได้นานถึง 6 - 8 เดือนโดยให้แบ่งใส่ขวดละๆ  5 กรัมเพื่อสะดวกใช้งาน วิธีการใช้ให้น าเกสร
ตัวผู้ 1 ส่วนผสมกับแป้งทาตัว 5 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วใช้พู่กันขนอ่อนจุ่มแล้วน าไปป้ายที่ดอกตัว
เมีย ทาให้ทั่วช่อดอก แล้วติดป้ายวันผสมเกสรไว้เพื่อดูวันเก็บเกี่ยวผลผลิต การช่วยผสมเกสรช่วยให้สละ
ติดผลมากขึ้น และเน้ือจะมากขึ้น 



 

 

( 4 ) 
3.4   ระยะที่ช่อดอกพัฒนาและเร่ิมเป็นผลอ่อน – ผลเล็ก ต้องมีการตัดแต่งช่อดอก

(กระปุก) โดยเลือกซอย( ตัด )  ผลสละออกบ้างให้เหลือไว้เพียง  5  กระปุก(ช่อย่อย ๆ) ต่อคาน(พวงใหญ่) 
และตัดปลายช่อดอกทิ้งไปซอยผลเล็ก ผลบิดเบี้ยว-ผิดปกติออกทิ้งไป การปฏิบัติอย่างนี้จะท าให้ได้ผลสละ
ที่โตมีขนาดสม่ าเสมอสมบูรณ์เนื้อเต็มผล เน้ือมากประมาณว่าหลังการผสมเกสรสละแล้วราวๆ 7-8 เดือนก็
เก็บเกี่ยวผลสละขายได้ ผลผลิตมีมากระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปีโดยปกติช่อดอกสละ
เมื่อออกจะอยู่บนพื้นดินหรือซุกอยู่บนกาบล่างของโคนต้นสละจึงต้องโยงช่อดอกขึ้นโดยใช้เชือกฟางผูก
ช่อดอกโยงไว้กับทางใบให้ลอยพ้นพื้นดินขึ้นมา  จะช่วยให้ท างานได้สะดวกรวดเร็วทุกอย่าง  ช่อผลสละ
จะสะอาดไม่เปื้อนดินป้องกันสิ่งสกปรก หรือเชื้อโรคที่ติดมากับดินที่เป็นสาเหตุท าลายผลสละให้เน่าหาย
เร็วกว่าปกติ 
  3.5  การพลางแสงแดดให้สละในระยะติดผล โดยขึงซาแลน( Salan) ชนิด  70% เพื่อ ช่วย
ไม่ให้ผลสละเกิดอาการไหม้หรือสีผิวเปลือกซีดเหลืองเป็นต าหนิ  ขายไม่ได้ราคา 

สละสุมาลี มีตลาดรองรับ 
 การผลิตสละที่ได้คุณภาพท าให้พ่อค้าต้องการมากเพราะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  ราคาปกติก็
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับของชาวสวนอ่ืน ๆ  จากบันทึกด้านราคาสละย้อนหลังไป 3 ปี ผลผลิตสละ จ านวน 
120 กอของลุงปรีชา  ปิยารมย์ที่เร่ิมเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายได้บ้าง  มีรายการขายผลสละไปแล้ว ดังนี้  ใน
ปี  2552  เก็บผลผลิตสละพันธุ์เนินวงได้  28,000 กก.ขายราคาเฉลี่ย 17 บาท/กก.เท่านั้น รายได้ 476,000 
บาท , ปี 2553 เร่ิมเก็บผลสละสุมาลีได้ 6,000 กก. ขายไปราคาเฉลี่ย 45 บาท/กก. ได้เงิน 270,000 บาท และ
ปี 2554 ได้ผลผลิตสละสุมาลี 8,000 กก. ขายไปราคาเฉลี่ย 60 บาท/กก.ได้เงิน 480,000 บาท จะเห็นว่าราคา
สละ 2 สายพันธุ์นั้นแตกต่างกันมาก ตอนนี้ลุงปรีชา ได้ขยายพื้นที่ปลูกสละสุมาลีไปแล้ว จ านวน  600 กอ 
คาดว่าในปี  2555  นี้จะให้ผลผลิตรวมประมาณ  12,000 กก. (12ตัน) คาดว่าราคาขายส่งที่สวนจะไม่ต่ ากว่า 
40-50 บาท/กก.ตลาดที่ขายผลสละนั้นแบ่งเป็น 3 แห่งคือ  ส่งขายตลาดในกรุงเทพ  ส่งขายที่ตลาดปากแซง 
/จันทบุรีและพ่อค้ามาซื้อที่สวน  ผลผลิตสละของลุงปรีชา ไม่มีตกค้างเลยและไม่พอกับความต้องการของ
พ่อค้า  อย่างไรก็ตามในอนาคตจะต้องขายผลผลิตที่ออกมามากให้กับพวกโรงงานแปรรูปสละลอยแก้วใน
ชุมชน/จังหวัดลุงปรีชาบอกว่าปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกสละในจังหวัดจันทบุรีประมาณร้อยละ 60ได้เปลี่ยน
มาปลูกสละพันธุ์สุมาลีกันหมดแล้ว เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดและแปรรูปสละลอยแก้วได้ทุกขนาด 
    จากการที่ได้ไปเยี่ยมสวนลุงปรีชา  ปิยารมย์  เกษตรกรดีเด่น สาขาท าสวน จังหวัดจันทบุรี 
ปี 2554  ได้พบว่าเห็นว่าการท าอาชีพการเกษตรนั้นเป็นพื้นฐานที่ดีของคนไทย  หากจะดูทางเศรษฐกิจแล้ว
เกษตรกรส่วนใหญ่ มีที่ดินเป็นของตนเอง มีประสบการณ์ด้านการปลูกพืชที่ ยาวนาน ทักษะด้านการปฏิบัติ
ดีมาก มีความอดทน รอคอยได้หากมีความหวัง  แต่อาจขาดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  และข้อมูล
ภายนอก ที่จะช่วยให้มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตโดยเฉพาะเทคโนโลยีหรือหลักวิชาการ
ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์  ที่เป็นฐานความคิดและการปฏิบัติที่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น คุ้มกับการลงทุน แต่ส่วนใหญ่ยังใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ เพียงแต่ปรับประยุกต์หรือ 



 

 

( 5 ) 
ผสมผสานกับวิชาการใหม่ๆให้ได้ ผลสุดท้ายการบริหารจัดการผลิตที่ดี จะได้รับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและ
คุณภาพที่ดีกว่าในอดีต จะสร้างรายได้และผลก าไรให้อย่างคุ้มค่า ยั่งยืน  ผู้เขียนต้องขอชื่นชมและขอบคุณ
ลุงปรีชา  ปิยารมย์  เกษตรกรดีเด่น สาขาท าสวน จังหวัดจันทบุรี ปี 2554  ไว้เป็นอย่างสูง ที่ถ่ายทอดข้อมูล
จากประสบการณ์ด้านเทคนิคการผลิตสละคุณภาพดี และข้อคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ได้อ่าน
บทความนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้เขียน : 089-0950035 หรือลุงปรีชา ปิยารมย์ : 081 – 8602491 
 
 -------------------------------------------------------  
* มนตรี  กล้าขาย  เร่ือง     /   ศราวุธ จันทรา  ถ่ายภาพ 
* กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม  ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง                  
กรมส่งเสริมการเกษตร / 14 กุมภาพันธ์ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สละพันธุ์สุมาลี 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลุงปรีชา  ปิยารมย ์

ลุงปรีชา ให้ข้อมูลเก่ียวกับ การดูแลรักษาสละ 
พันธ์ุสุมาลีให้มีคุณภาพ 

ติดป้ายเพื่อบอกวัน
เก็บเกี่ยวผลผลิต 

ใช้เชือกโยงช่อผลเพื่อให้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติงาน และให้ผลสละสะอาด 



 

 

 
 

ขึงซาแลน(Salan) ชนิด  70%พรางแสงเพื่อ  
ช่วยไม่ให้ผลสละเกิดอาการไหม้ 

ดอกสละที่ได้รับการผสมเกสร 


