
แบบรายงานเร่ืองเต็ม ผลการวจัิยทีส้ิ่นสุด ปีงบประมาณ 2556  
1. แผนงานวจัิย การวจิยัและพฒันาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นท่ีอยา่งมีคุณภาพในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 
2. โครงการวิจัย โครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตชาโยเตอ้ยา่งมีคณุภาพ 
กิจกรรมที ่2 วิจยัและพฒันาเพ่ือเพิ่มผลผลิตและคณุภาพของยอดชาโยเต ้

กจิกรรมย่อย 2.3 การศึกษาการจัดการปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิม่ผลผลติและคุณภาพของชาโยเต้ 
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  การศึกษาการจัดการปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิม่ผลผลติและ   
คุณภาพของชาโยเต้ 
 ช่ือการทดลอง (ภาษาองักฤษ)  Education Management fertilizer efficiency. To increase productivity and 
quality of chayote 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  
หัวหน้าโครงการวจัิย :  นายก าพล  เมืองโคมพสั    ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ 

หวัหนา้การทดลอง  :  นายก าพล  เมืองโคมพสั           ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรท่ีสงูเพชรบรูณ ์      

ผูร้ว่มงาน                          :  นางจิตอาภา  ชมเชย               ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรท่ีสงูเพชรบรูณ ์

ผูร้ว่มงาน                          :  นางธญัพร  งามงอน             ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรท่ีสงูเพชรบรูณ ์

ผูร้ว่มงาน                          :  นายวิทยา  ทองรนิทร ์              ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรท่ีสงูเพชรบรูณ ์

ผูร้ว่มงาน                          :  นางเยาวภา  เตา้ชยัภมูิ             ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรท่ีสงูเพชรบรูณ  ์

5.บทคัดย่อ 

 ชาโยเต ้(chayote) เป็นพืชท่ีอยูใ่นตระกลู (Cucurbitaceae) มีถ่ินก าเนิดในทวปีอเมริกากลาง ปัจจุบนั

ขยายการปลูกไปทัว่โลก เจริญไดดี้ในเขตท่ีมีอากาศเยน็มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 500 เมตร ข้ึน

ไป ในประเทศไทยปลูกมากในเขตภาคเหนือ เป็นพืชท่ีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซ่ึง

เกษตรกรยงัขาดเทคโนโลยีในการปลูกชาโยเตเ้น่ืองจากเป็นพืชใหม่ท่ีเร่ิมการปลูกไม่นาน  โดยเฉพาะเร่ือง

การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  เกษตรกรยงัมีความเคยชินกบัการใชปุ๋้ยเคมีจ านวนมากถึง 250- 

400 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงชาโยเตต้อ้งเก็บผลผลิตทุก 3-4  วนั โดยตดัยอดอ่อนประมาณ 30-40 เซนติเมตร ท าให้

ตน้ทุนการผลผลิตสูงมาก ดงันั้นจึงไดท้  าการศึกษาการจดัปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและ

คุณภาพของชาโยเตข้ึ้น    โดยมีการวางแผนการทดลองแบบ  Factorial in RCB (3x3)+1 Check มี 3 ซ ้ า  โดย

ก าหนดให้ ปัจจยัท่ี 1 เป็นอตัราในการใชปุ๋้ยเคมี สูตร 16-8-8  ปริมาณ 50,100และ 150 กิโลกรัมต่อไร่ต่อคร้ัง     

ปัจจยัท่ี 2 เป็นช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีทุก 20 วนั 30 วนั และ 40 วนั  จากการทดลองพบวา่ กรรมวธีิใส่ปริมาณ



ปุ๋ย อตัรา 150 กก.ต่อไร่  ทุก 20 วนั  ให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด    8,387.49 กิโลกรัมต่อไร่  รองลงมา คือกรรมวิธี

ใส่ปริมาณปุ๋ย อตัรา 150 กก.ต่อไร่  ทุก 30 วนั  ให้ผลผลิตเฉล่ีย 8,124.99  กิโลกรัมต่อไร่ และ  กรรมวิธีใส่

ปริมาณปุ๋ย อตัรา 100 กก.ต่อไร่  ทุก 20 วนั  ให้ผลผลิตเฉล่ีย  7,500.00  กิโลกรัมต่อไร่   และกรรมวิธีใส่

ปริมาณปุ๋ย อัตรา 50 กก.ต่อไร่  ทุก 30 วนั  ให้ผลผลิตต ่าสุด  คือ  4,224.99  กิโลกรัมต่อไร่   ตามล าดับ   

ดงันั้นการจดัการปุ๋ยอยา่งมีคุณภาพ จะสามารถเพิ่มผลผลิตและสามารถลดตน้ทุนได ้

6.ค าน า 

ชาโยเต้   (Chayote)  ฟักแม้ว หรือมะเขือเครือ   มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Sechium edule  (Jacq.) 

Swartz  เป็นพืชผกัท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง   ประกอบดว้ย  แคลเซ่ียม  วิตามินซี  และฟอสฟอรัส  สามารถ

บริโภคไดท้ั้งยอดและผล  ปลูกง่าย มีปลูกมากพื้นท่ีสูงในเขตตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ปัจจุบนัตลาดมี

ความตอ้งการสูงผลผลิตยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสิงคโ์ปร  

ฮ่องกง ส่วนใหญ่นิยมรับประทานยอดชาโยเต ้ และน ามาประกอบอาหาร อาทิเช่น ใชผ้ดัน ้ ามนั แกงส้ม แกง

เลียง ย  า ลวกจ้ิมน ้ าพริก  ผลและเมล็ดประกอบดว้ยกรดอะมิโนท่ีส าคญัหลายชนิด  และวติามินซี  ใบและผล  

ใชด้องยา มีคุณสมบติัช่วยขบัปัสสาวะ  บ ารุงหัวใจและหลอดเลือด  แกอ้กัเสบและน ้ าตม้ใบและผล  ใชใ้น

การรักษาอาการเส้นเลือดแข็งตวั  ความดนัโลหิตสูง  และสบายน่ิวในไต  จงัหวดัเพชรบูรณ์และจงัหวดัตาก  

เป็นแหล่งปลูกชาโยเตท่ี้ส าคญัของภาคเหนือตอนล่าง  คือประมาณการผลผลิต  ปี  2552  ประมาณ  1  หม่ืน

ตนั  โดยเฉพาะอ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์   เป็นแหล่งผลิตชาโยเตท่ี้ส าคญัท่ีสุดในประเทศ  มีผลผลิต

ทั้งยอดอ่อนและผลอ่อนส่งจ าหน่ายตามแหล่งต่างๆ  วนัละ  5  ตนั  กลายเป็นหน่ึงอาชีพท่ีสามารถสร้าง

รายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรบนเขาคอ้ได้เป็นอย่างดี  แต่เน่ืองจากยงัขาดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะ

ปัญหาท่ีส าคัญในการผลิตชาโยเต้  คือ พนัธ์ุชาโยเต้ท่ีมีในท้องท่ีส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุท่ีน าเข้ามาปลูกใน

ประเทศไทยนานแลว้ และ เกษตรกรนิยมเก็บพนัธ์ุเองโดยไม่มีการคดัเลือกพนัธ์ุ  ท าให้ผลผลิตต ่าคุณภาพไม่

ดี  และมกัมีโรคติดมากบัหวัพนัธ์ุ ซ่ึงจากการรวบรวมและศึกษาพนัธ์ุชาโยเตท่ี้ปลูกบนท่ีสูงในเขตภาคเหนือ

พบวา่ชาโยเตท่ี้มีลกัษณะรูปทรงของผล สีของผล ลกัษณะผวิของผล และการเจริญเติบโตของตน้แตกต่างกนั

หลายพนัธ์ุ และปัญหาท่ีรองลงมาอีกอยา่งหน่ึงคือการจดัการปุ๋ยเน่ืองจากการเก็บยอดชาโยเตจ้ะเก็บทุก ๆ 3-4 

วนัต่อคร้ัง  จ  าเป็นตอ้งใชปุ๋้ยมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 อตัราสูงถึง 200 กิโลกรัมต่อไร่  ท า

ให้ตน้ทุนสูงเน่ืองจากราคาของปุ๋ยเคมีมีราคาแพง  ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเห็นสมควรทดลองหา อตัราส่วนกบั

ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ระบบการจดัการปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตยอดชาโยเต้อย่างมี



คุณภาพท่ีเหมาะสม  เพื่อลดตน้ทุน เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ตรงตามความตอ้งการของทอ้งตลาดแนะน า

เกษตรกรต่อไป 

7.อุปกรณ์และวธีิการด าเนินการ 

วสัดุอุปกรณ์  

1.พนัธ์ุชาโยเต ้ พนัธ์ุเขียว   

2. อุปกรณ์ท าคา้ง  หลกัไมไ้ผ ่  ลวด   เชือก   

3. สารเคมีก าจดัศตัรูพืชและเคร่ืองมือพน่สารเคมี 

4. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 

5. อุปกรณ์วดัการเจริญเติบโต  ตาชัง่   ตลบัเมตร  

6. อุปกรณ์เก็บเก่ียวผลผลิต  เช่น  กรรไกร  ตะกร้า  มีด 

 แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ  Factorial in RCB (3x3)+1 Check   มี 3 ซ ้ า  ประกอบดว้ย   

ปัจจยัท่ี 1 เป็นอตัราในการใชปุ๋้ยเคมี  สูตร 16-8-8  ท่ีปริมาณ  50 , 100  และ  150 กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อคร้ัง 

ปัจจยัท่ี 2  เป็นช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยเคมีทุก  20 วนั  ทุก  30   วนั  และ ทุก  40 วนัโดยมีวธีิการไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเป็น

วธีิตรวจสอบ มี 9 กรรมวิธี  ดงัน้ี 

1. ปริมาณปุ๋ยอตัรา  50 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 20วนั 

2. ปริมาณปุ๋ยอตัรา  50  กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยทุก 30วนั 

3. ปริมาณปุ๋ยอตัรา  50 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยทุก 40วนั 

4. ปริมาณปุ๋ยอตัรา  100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยทุก 20วนั 

5. ปริมาณปุ๋ยอตัรา 100 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 30วนั 

6. ปริมาณปุ๋ยอตัรา  100กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 40วนั 

7. ปริมาณปุ๋ยอตัรา  150 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 20วนั 

8. ปริมาณปุ๋ยอตัรา  150 กิโลกรัมต่อไร่   ใส่ปุ๋ยทุก 30วนั 

9. ปริมาณปุ๋ยอตัรา  150 กิโลกรัมต่อไร่   ใส่ปุ๋ยทุก 40วนั 

10.  ไม่มีการใส่ปุ๋ย Check 

 

 



วธีิปฏิบัติการทดลอง 

1.  เก็บตวัอยา่งดินวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. เตรียมหวัพนัธ์ุชาโยเต ้พนัธ์ุผลสีเขียว 

3. ปลูกชาโยเตใ้นแปลงท่ีเตรียมไว ้

4. เตรียมคา้งชาโยเตแ้ละท าคา้งเม่ือชาโยเตมี้อาย ุ 1  เดือน 

5. ก าจดัวชัพืช  

6.ใส่ปุ๋ยตามอตัรา ปริมาณและวนัท่ีก าหนดตามกรรมวธีิ 

7. ท าการใหน้ ้าในฤดูแลง้ 2 วนั/คร้ัง 

8. ก าจดัโรคและแมลงตามความเหมาะสม 

9. เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตหลงัปลูกชาโยเตไ้ด ้3  เดือน 

10. ส ารวจโรคและแมลงทุกๆ 7 วนั 

การบันทกึข้อมูล 

1.  วนัการปฏิบติัดูแลรักษาต่างๆ 

2. การเจริญเติบโต   

3. การระบาดของโรคและแมลง 

4. การใหผ้ลผลิต   และคุณภาพผลผลิต  

5. ขอ้มูลทางอุตุนิยมวทิยา 

6. ปัญหาและอุปสรรคการทดลอง 

8.ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมตน้  เดือนตุลาคม  2554  ส้ินสุด  เดือนกนัยายน  2555 

9. สถานทีด่ าเนินการทดลอง 

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดาะพง  อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

10. ผลการทดลองและวจิารณ์ 

จากการทดสอบปริมาณปุ๋ยเคมีอยา่งมีคุณภาพในการปลูกชาโยเต ้ โดยใชปุ๋้ยเคมี สูตร 16-8-8  พบวา่ 

กรรมวิธีท่ีใส่ปริมาณปุ๋ยอตัรา 150 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 20วนั  ให้ผลผลิตสูงสุดคือให้ผลผลิตเฉล่ีย  

8,387.49   กิโลกรัมต่อไร่  รองลงมา กรรมวิธีท่ีใส่ ปริมาณปุ๋ย 150 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ทุก 30วนั ให้ผลผลิต

เฉล่ีย 8,124.99  กิโลกรัมต่อไร่  และกรรมวธีิท่ีใส่ปริมาณปุ๋ย 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยทุก 20วนั ให้ผลผลิต



เฉล่ีย  7,500.00  กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีท่ีใส่ปริมาณปุ๋ย 50  กิโลกรัมต่อไร่ใส่ปุ๋ยทุก 30วนั  ให้ผลผลิต

เฉล่ียต ่าสุด  4,224.99   ตามล าดบั   ดงัตารางท่ี 1 

ตน้ทุนการผลิตจากการใส่ปุ๋ยเคมี ท่ีมีตน้ในราคากิโลกรัมละ 16 บาท  พบว่าตน้ทุนการใส่ปุ๋ยเคมี 

กรรมวิธีท่ีใส่ปริมาณปุ๋ยอตัรา 150 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 20วนั  มีตน้ทุนการผลิตสูงสุดคือ 33,500  บาท

ต่อไร่  รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ีใส่ปริมาณปุ๋ยอตัรา 150 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 30วนั  และกรรมวิธีท่ีใส่

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 100 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 20วนั  มีตน้ทุนเท่ากบั 58,600 และ55,300  บาทต่อไร่  ส่วน

กรรมวิธีท่ีมีตน้ทุนต ่าสุดคือกรรมวิธีท่ีใส่ปริมาณปุ๋ยอตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 40วนั  มีตน้ทุนการ

ใส่ปุ๋ยท่ี 27,900  บาทต่อไร่  ตามล าดบั  ดงัตารางท่ี 2 

เม่ือรวมตน้การผลผลิตชาโยเตจ้าการทดสอบปุ๋ยเคมี อย่างมีคุณภาพแลว้ นั้นพบว่า กรรมวิธีท่ีใส่

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 150 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 30วนั   ใหร้ายไดสุ้ทธิสูงสุด คือ 63,275 บาท ต่อไร่ รองลงมา

คือ กรรมวธีิท่ีใส่ปริมาณปุ๋ยอตัรา 100 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 20วนั  และ กรรมวิธีท่ีใส่ปริมาณปุ๋ยอตัรา 

150 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 20วนั  คือให้รายไดสุ้ทธิ 57,200 และ 56,122 บาทต่อไร่  ส่วน กรรมวิธีท่ีใส่

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยทุก 30วนั  ให้รายไดสุ้ทธิต ่าสุด คือ 34,774 บาทต่อไร่ ตามล าดบั 

ดงัตาราง ท่ี 3 

ตารางที ่1 แสดงน า้หนักผลผลติแยกตามปัจจัย  กโิลกรัมต่อไร่ 

 

อตัราปุ๋ย น า้หนักผลผลติเฉลี่ย (กก.ไร่) /ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ย 

 

ทุก 20 วนั ทุก 30 วนั ทุก 40 วนั 

50   กก. 5,007.48cd 4,224.99d 4,449.99d 

100 กก. 7,500.00bc 6,424.98c 4,999.98d 

150 กก. 8,387.49a 8,124.99ab 6,450.00c 

ค่า C.V.= 24.59% 
 

   

 

 

 



ตารางที ่2   แสดงต้นทุนการผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ 

กรรมวธีิ 
ต้นทุนการ 

ใส่ปุ๋ย(บาท) 

ค่าจ้างตัดยอด 

(บาท) 

ค่าท าค้าง 

ต่อไร่ (บาท) 

รวมต้นทุน 

การผลติ(บาท) 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 50 กก.ใส่ทุก 20วนั 10,400 20,030 4,500 34,930 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 50 กก.ใส่ทุก 30วนั 7,200 16,900 4,500 28,600 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 50 กก.ใส่ทุก 40วนั 5,600 17,800 4,500 27,900 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 100 กก.ใส่ทุก 20วนั 20,800 30,000 4,500 55,300 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 100 กก.ใส่ทุก 30วนั 14,400 25,700 4,500 44,600 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 100 กก.ใส่ทุก 40วนั 11,200 20,000 4,500 35,700 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 150 กก.ใส่ทุก 20วนั 31,200 33,550 4,500 69,250 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 150 กก.ใส่ทุก 30วนั 21,600 32,500 4,500 58,600 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 150 กก.ใส่ทุก 40วนั 16,800 25,800 4,500 47,100 

 

ตารางที ่3 แสดงรายได้สุทธิโดยเฉลีย่ ต่อไร่ 

กรรมวธีิ รายได ้

(บาท) 

ตน้ทุนการผลิต

(บาท) 

รายไดสุ้ทฺธิ 

(บาท) 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 50 กก.ใส่ทุก 20วนั 75,112 34,930 40,182 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 50 กก.ใส่ทุก 30วนั 63,374 28,600 34,774 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 50 กก.ใส่ทุก 40วนั 66,750 27,900 38,850 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 100 กก.ใส่ทุก 20วนั 112,500 55,300 57,200 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 100 กก.ใส่ทุก 30วนั 96,375 44,600 51,775 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 100 กก.ใส่ทุก 40วนั 74,999 35,700 39,299 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 150 กก.ใส่ทุก 20วนั 125,362 69,250 56,122 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 150 กก.ใส่ทุก 30วนั 121,875 58,600 63,275 

ปริมาณปุ๋ยอตัรา 150 กก.ใส่ทุก 40วนั 96,750 47,100 49,650 

 

 



11.สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดลองปริมาณปุ๋ยเคมีอยา่งมีคุณภาพในการปลูกชาโยเตเ้พื่อตดัยอดอ่อน โดยตดัประมาณ 

30 เซนติเมตร ในการทดลองใชปุ๋้ยเคมี สูตร 16-8-8  พบวา่ อตัราการใส่ 150 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ทุกๆ 20 

วนั ให้ผลผลิตสูงสุดโดยให้ผลผลิตเฉล่ีย 8,387.49 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ตน้ทุนการผลผลิตสูงสุด  คือ 69,250 

บาทต่อไร่ เม่ือคิดรวมตน้ทุนการผลผลิตแลว้คิดเป็นรายไดสุ้ทธิ ในการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8  อตัรา 150 

กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ทุก 30 วนั จะให้รายไดสุ้ทธิสูงสุดคือ 63,275 บาทต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยอตัรา 50 กิโลกรัม

ต่อไร่ ใส่ทุก 30 วนั รายไดสุ้ทธิต ่าสุด  คือ 34,774 บาทต่อไร่ 

12. การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 สามารถแนะน าเกษตรกรท่ีปลูกชาโยเตเ้พื่อผลิตยอดอ่อนในการใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 16-8-8 ท่ี  อ าเภอ 

เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  และดอยมูเซอ จงัหวดัตาก และเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่างเกษตรสามารถ

ปลูกชาโยเตไ้ดใ้นการผลิตท่ีมีตน้ทุนต ่า มีคุณภาพดี  ตามท่ีตลาดตอ้งการ 

13. เอกสารอ้างองิ 

กรองทอง  ศรีอาภรณ์ “ การคิดค านาณปุ๋ยเพื่อลดตน้ทุนการผลิต” วารสาร สสวท. ปีท่ี 1. ม.ค.–มี.ค. 2530 
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