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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก 

 

2. โครงการวิจัย   :  ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตสละในพื้นทีภ่าคตะวันออก 

กิจกรรม   :  - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : การทดสอบการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อทดแทน 

การผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี  

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing the using plant growth regulator for 

pollination replacement pollen on Salacca  

(Salacca  zalacca) in Chanthaburi 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  อรุณี แท่งทอง ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 

ผู้ร่วมงาน                            :  สุชำดำ ศรีบุญเรือง1/ ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี2/  

ส ำเริง ช่ำงประเสริฐ3/ อุมำพร รักษำพรำหมณ์4/ 
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5. บทคัดย่อ    

กำรทดสอบกำรใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตเพ่ือทดแทนกำรผสมเกสรสละด ำเนินงำน

ระหว่ำงปี 2560 – 2562 ในพ้ืนที่แปลงสละของเกษตรกร อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 10 

รำย โดยเปรียบเทียบระหว่ำงกรรมวิธีแนะน ำฉีด NAA ควำมเข้มข้น 100 ppm อัตรำ 3 มิลลิลิตรต่อ

ช่อดอก พ่นติดต่อกัน 2 วัน กับกรรมวิธีเกษตรกรผสมดอกโดยใช้ละอองเกสรตัวผู้มำผสม พบว่ำ  

กรรมวิธีแนะน ำที่มีกำรติดผลหลังผสมดอกเฉลี่ยร้อยละ 83.55 กำรหลุดร่วงของผลหลังจำกติดผล

เฉลี่ยร้อยละ 31.45 กรรมวิธีเกษตรกรมีกำรติดผลหลังผสมดอกเฉลี่ยร้อยละ 100 และไม่มีกำรหลุด

ร่วงของผลหลังจำกติดผลแล้ว เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตกรรมวิธีแนะน ำมีปริมำณผลผลิตเฉลี่ย 1,212 

กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมำณผลผลิตเฉลี่ย 1,359 กิโลกรัมต่อไร่ และตรวจสอบคุณภำพ

ผลผลิตสละดังนี้ น้ ำหนักช่อผล (กระปุก) กรรมวิธีแนะน ำมีน้ ำหนักเฉลี่ย 740.5 กิโลกรัมต่อกระปุก  

น้ ำหนักผลเฉลี่ย 34.51 กรัมต่อผล จ ำนวนผลเฉลี่ย 22 ผลต่อกระปุกกำรเข้ำท ำลำยของโรคและแมลง

เฉลี่ยร้อยละ 9.25 กรรมวิธีเกษตรกรมีน้ ำหนักเฉลี่ยน้ ำหนักเฉลี่ย 839.5 กิโลกรัมต่อกระปุก น้ ำหนัก

ผลเฉลี่ย 38.39 กรัมต่อผล จ ำนวนผลเฉลี่ย 24 ผลต่อกระปุก กำรเข้ำท ำลำยของโรคและแมลงเฉลี่ย

ร้อยละ 12.55 และกรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 10,508 บำทต่อไร่ มีรำยได้ 40,677 บำท

ต่อไร่ ได้รับผลตอบแทน 30,170 บำทต่อไร่ และอัตรำส่วนรำยได้ต่อต้นทุน (BCR) เท่ำกับ 4 กรรมวิธี

เกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 10,412 บำทต่อไร่ มีรำยได้ 45,641 บำทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทน 

35,229 บำทต่อไร่ BCR เท่ำกับ 5 

 ค ำส ำคัญ : สละ, สำรควบคุมกำรเจริญเติบโต, ออกซิน  

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 
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loss of fruiting. Harvesting the products DOA method has an average yield 1,212 

kilograms per rai. farmers 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 

Keyword: Salacca, plant growth regulator, auxin 

 ค าน า 
สละ (Salacca zalacca) เป็นพืชในวงศ์ปำล์มและอยู่ในสกุลเดียวกับระก ำ เป็นผลไม้ที่มี

รสชำติหอมหวำนเฉพำะตัวเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เป็นพืชที่มีกำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในเชิง
กำรค้ำได้ค่อนข้ำงเร็ว รำคำค่อนข้ำงสูง ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มคล้ำยระก ำ มีหนำมแหลมแข็ง ออก
ตำมก้ำนใบ ออกดอกเมื่ออำยุประมำณ 2½ - 3 ปี ดอกแยกเพศ สีน้ ำตำล ดอกจะบำนและเหมำะที่จะ
ผสมเกสรภำยใน 3 วัน เกสรตัวผู้ของสละมักไม่แข็งแรง ผสมติดน้อย เกษตรกรจึงนิยมเอำเกสรตัวผู้
ของระก ำมำผสม หลังจำกนั้นจึงสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตสละได้ภำยในระยะเวลำประมำณ 8-9 เดือน 
พันธุ์ที่มีกำรปลูกเป็นกำรค้ำในประเทศไทยมีหลำยพันธุ์ เช่นพันธุ์สุมำลี พันธุ์เนินวง พันธุ์หม้อ แหล่ง
ปลูกสละที่ส ำคัญของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตรำด สุรำษฎร์ธำนี พัทลุง และ
นรำธิวำส เริ่มได้รับควำมนิยมปลูกตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่ปลูกประมำณ 
18,520 ไร่ โดยปลูกระหว่ำงแถวในสวนไม้ผล และในที่โล่งแจ้งไม่มีไม้อ่ืนบัง ปริมำณผลผลิต 21,000 
ตัน โดยปี พ.ศ. 2555 มีกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศเช่น ประเทศญี่ปุ่น พม่ำ สหรัฐอำหรับอิมิเรต 
และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ถึงแม้มูลค่ำกำรส่งออกไม่มำกนักแต่คำดว่ำสละจะเป็นผลไม้ที่มีควำมส ำคัญต่อ
เศรษฐกิจและมีศักยภำพในกำรส่งออกได้ในอนำคต  

ช่อดอกสละแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1) ช่อดอกต้นเพศผู้จะประกอบด้วยดอกย่อยจ ำนวนมำก 
ดอกประกอบด้วยกลีบรอง และกลีบดอกสีแดง อย่ำงละ 3 กลีบ มีจ ำนวนเกสรเพศผู้ประมำณ 6 อัน 
ท ำหน้ำที่ผลิตละอองเรณู ถือเป็นดอกที่ไม่มีเกสรเพศเมีย 2) ช่อดอกต้นเพศเมีย ประกอบด้วยดอกเพศ
สมบูรณ์เพศ และดอกเพศผู้ ดอกสมบูรณ์เพศ (Hermaphrodite flower) ประกอบด้วยเกสรเพศเมีย 
และเกสรเพศผู้มีกลีบรอง และกลีบดอกอย่ำงละ 3 กลีบ กลีบรองดอกมีสีชมพู กลีบดอกมีสีแดง รังไข่
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มีสีน้ ำตำลปกคลุมด้วยขนอ่อนนุ่ม เกสรเพศผู้มีประมำณ 5-6 อัน แต่ไม่สำมำรถผลิตละอองเรณูได้ 
ต้องอำศัยเกสรตัวผู้จำกช่อดอกต้นเพศผู้ 

ดอกเพศผู้ (Stamiate flower) มีลักษณะเหมือนกับดอกจำกดอกต้นเพศผู้ เกสรเพศผู้มี
ประมำณ 5-6 อัน เป็นดอกเพศผู้ที่ไม่สำมำรถผลิตละอองเรณูได้ 

อัตรำส่วนของดอกสมบูรณ์เพศต่อดอกตัวผู้เป็น 1:1 ดังนั้นกำรติดผลของสละดอกตัวเมีย
จ ำเป็นต้องได้รับกำรผสมเกสรจำกต้นตัวผู้ถ้ำปล่อยให้กำรผสมเป็นไปตำมธรรมชำติแล้วกำรติดผลจะ
น้อย ปัจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีจะมีวิธีกำรช่วยผสมดอกสละเพ่ือให้สละติดผลได้ดีมำก
ขึ้น โดยน ำดอกสละจำกต้นตัวผู้มำผสมกับดอกตัวเมียด้วยกำรถูไปมำให้ดอกทั้งสองสัมผัสกันเบำๆ 
เมื่อเสร็จแล้วน ำริบบิ้นเขียน วัน เดือน ปี ที่ผสมดอก จำกนั้นจึงดูแลแปลงสละหลังผสมดอกประมำณ 
8 เดือน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่วิธีกำรผสมดอกดังกล่ำวเป็นวิธีกำรที่สิ้นเปลืองแรงงำน และยังต้อง
เปลืองพ้ืนที่ปลูกต้นตัวผู้เพ่ือเก็บละอองเกสร รวมทั้งในช่วงฤดูฝนต้นตัวผู้จะออกดอกน้อยท ำให้ละออง
เกสรที่จะน ำมำผสมนั้นไม่เพียงพอ และรำคำค่อนข้ำงแพง ดังนั้นกำรใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตที่มี
คุณสมบัติช่วยในกำรติดผลของพืช ยกตัวอย่ำงเช่น  ออกซิน (Auxin) และ จิบ เบอเรลลิน 
(Gibberellin) เป็นต้น เป็นทำงเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรเพ่ือแก้ปัญหำแรงงำนไม่เพียงพอ และไม่
สิ้นเปลืองพ้ืนที่ปลูกต้นตัวผู้ ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 จึงได้ด ำเนินกำรทดสอบกำรใช้
สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตทดแทนกำรใช้กำรผสมเกสรจำกละอองเกสรตัวผู้ ในพ้ืนที่แปลงเกษตรกร
จังหวัดจันทบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์     

 - ถังโยกฉีดพ่นสำรป้องกันก ำจัดโรค/แมลง  

 - สำร Auxin (NAA: 1-naphthylacetic acid) 

 - ดอกสละเพศผู้ 

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

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

 - ปุ๋ยคอก (มูลวัว)  

 - ถุงตำข่ำยไนล่อน 

- วิธีกำร 

แผนกำรทดลอง 

วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB มี 2 ซ้ ำ ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีกำรผสมดอกตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร คือ ก่อนดอกบำน 1 วัน 

พ่นด้วย NAA ควำมเข้มข้น 100 ppm โดยพ่น 3 มิลลิลิตรช่อดอก พ่น 2 ครั้ง ติดต่อกัน  
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2 วัน แล้วคลุมด้วยถุงตำข่ำยไนล่อน (กำรเตรียม NAA ควำมเข้มข้น 100 ppm โดยใช้ 

NAA ควำมเข้มข้น 1 % 100 มิลลิลิตร ผสมน้ ำ 900 มิลลิลิตร)  

กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีกำรผสมดอกตำมวิธีกำรของเกษตรกร คือ เมื่อดอกตัวเมียเริ่มบำนประมำณ 

80% น ำเกสรตัวผู้ของสละผสมกับแป้งทำตัว แล้วใช้พู่กันป้ำยลงบนเกสรตัวเมีย 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทดลอง   
1.ปฏิบัติดูแลรักษำแปลงสละในแต่ละช่วงกำรผลิตตำมค ำแนะของกรมวิชำกำรเกษตร 

2.ด ำเนินกำรตำมกรรมวิธีที่ก ำหนด โดยกรรมวิธีกำรทดสอบนักวิชำกำรเกษตรก ำหนดใช้สำรควบคุม

กำรเจริญเติบโตแทน กำรผสมเกสรสละ ตำมอัตรำที่แนะน ำของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชำกำร

เกษตร เกษตรกร ท ำแปลงทดสอบด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยมีนักวิชำกำรเกษตรดูแลอย่ำงใกล้ชิด   

3.น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงทำงสถิติ 

4.เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผล ปัญหำ อุปสรรค และวำงแผนขยำยผล  

5.กำรประเมินควำมพึงพอใจเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภำษณ์ 

กำรบันทึกข้อมูล 

1.รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ดินทำงเคมีและกำยภำพ 7 รำยกำร ได้แก่ ควำมเป็นกรด-ด่ำง อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ ควำมต้องกำรปูน และเนื้อดิน ก่อนและหลังกำรด ำเนินงำน 

  2. กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ เช่น กำรใส่ปุ๋ย ให้น้ ำ ผสมเกสร เก็บเกี่ยว ฯลฯ   

3. พิกัดแปลง ค่ำวิเครำะห์ดินก่อนและหลังกำรทดลอง 

4. กำรเจริญเติบโตของผล เมื่ออำยุ 1-7 สัปดาห์ หลังจากผสมเกสร 

5. เปอร์เซนต์กำรติดผล และกำรร่วงของกำรติดผลและกำรร่วงของผลสละเมื่ออำยุ 30- 140 วัน 
 6. กำรวิเคราะห์คุณภาพภายในและภายนอกหลังกำรเก็บเก่ียว ดังนี้ 
  - คุณภาพภายนอก ได้แก่ น้ ำหนักผล จ ำนวนผลต่อช่อ น้ ำหนักเนื้อ เมล็ด เปลือก  
 เปอร์เซนต์เมล็ดลีบ 
  - คุณภาพภายใน ได้แก่ ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้ โดยวัดด้วยเครื่อง hand 
 refractometer 

7. ปริมำณผลผลิต    

8.ข้อมูลทำงด้ำนสถิติ 

9. ข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ : ต้นทุนกำรผลิตและผลตอบแทน  

 เวลำและสถำนที่  

ระยะเวลำ (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ตุลำคม 2559 – กันยำยน 2562    

 สถำนที่ด ำเนินกำร  แปลงเกษตรกรพ้ืนที่ อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 
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7. ผลการทดลองและวิจารณ์  

1) การส ารวจ และคัดเลือกพื้นที่เกษตรกร   

ส ำรวจพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกสละในพ้ืนที่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอท่ำใหม่ และอ ำเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี เนื่องจำกเป็นแหล่งที่มีพ้ืนที่เกษตรกรปลูกสละมำกที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดจันทบุรี และ

คัดเลือกพ้ืนที่แปลงเกษตรกรผู้ปลูกสละในพ้ืนที่ อ ำเภอท่ำใหม่ 10 แปลง (ตำรำงที่ 1) ล ำด ำเนินกำร

สุ่มเก็บตัวอย่ำงดินในพ้ืนที่แปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำน พบว่ำ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกสละที่ร่วม

ด ำเนินงำนดินมีค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง อยู่ระหว่ำง 4.32-6.20 มีปริมำณอินทรียวัตถุอยู่ระหว่ำง 1.52-

2.89 % ฟอสฟอรัสอยู่ระหว่ำง 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. และลักษณะดินเป็น

ดินร่วนปนทรำย (ตำรำงท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 1 แสดง ที่อยู่ และพิกัดท่ีตั้งแปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำนทดสอบกำรใช้สำรควบคุมกำร

เจริญเติบโตเพ่ือทดแทนกำรผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี 

รำย 
ที ่

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ พิกัด 
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด X Y 

1 นำยอนุสรณ์ ฐิติคุณรัตน์ 42 8 สองพ่ีน ้อง ท่ำใหม่ จันทบุรี 177952 1405285 
2 นำงสำวสุวดี ขำวผ่อง 37 8 สองพ่ีน ้อง ท่ำใหม่ จันทบุรี 825659 1406292 
3 นำงสุนทรี ศรีอนันต์ 39/4 8 สองพ่ีน ้อง ท่ำใหม่ จันทบุรี 825131 1406348 
4 นำยอุทยำน กองสุข 37 8 สองพ่ีน ้อง ท่ำใหม่ จันทบุรี 825599 1406390 
5 นำยสมชัย ชนะสิทธิ์ 23/2 8 สองพ่ีน ้อง ท่ำใหม่ จันทบุรี 825075 1405669 
6 นำยชำญชิต สัมพันธวงศ์ 37 8 สองพ่ีน ้อง ท่ำใหม่ จนัทบุรี 825545 1406461 
7 นำยธวัช เขมะก ำ 11/4 3 สองพ่ีน ้อง ท่ำใหม่ จันทบุรี 825601 1403083 
8 นำงพัชร ีวินิจจิตร ์ 57 

ม
 พ    5 สองพ่ีน ้อง ท่ำใหม่ จันทบุรี 824762 1403242 

9 นำงนวลย ั นจล อหัสรังค์ 5 ำ    5อ ่5 สองพ่ีน ้อง ท่ำใหม่ จันทบุรี 176061 1404043 
10 นำงอำภรณ ์หัสรังค์ 55 5 สองพ่ีน ้อง ท่ำใหม่ จันทบุรี 824927 1ร4ะ0ทุม364ซ ่อ7   ึ 

 

ตารางท่ี 2 ผลวิเครำะห์ดินแปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำนทดสอบกำรใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตเพ่ือ

ทดแทนกำรผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี 

เกษตรกร 
ความเป็น 

กรด-ด่าง 

ความน าไฟฟ้า 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

(มก./กก.) 

นำยอนุสรณ์ ฐิติคุณรัตน์ 4.32 0.03 2.33 212.42 67.02 225.82 16.37 

นำงสำวสุวดี ขำวผ่อง 5.40 0.04 2.29 72.58 74.85 147.11 43.46 
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นำงสุนทรี ศรีอนันต์ 5.20 0.02 1.52 188.66 56.68 488.33 54.84 

นำยอุทยำน กองสุข 4.80 0.10 2.22 123.44 75.85 456.48 46.42 

นำยสมชัย ชนะสิทธิ์ 4.65 0.02 2.72 75.40 42.35 324.43 90.32 

นำยชำญชิต สัมพันธวงศ์ 4.68 0.04 2.76 65.96 81.90 1230.90 119.15 

นำยธวัช เขมะกำ 4.30 0.03 2.05 45.38 77.29 250.58 128.06 

นำงพัชร ีวินิจจิตร์ 6.20 0.02 1.85 111.90 89.72 357.79 56.60 

นำงนวลย ั นจล อหัสรังค์ 4.35 0.03 2.89 101.23 115.63 179.99 233.14 

นำงอำภรณ ์หัสรังค ์ 5.46 0.02 1.53 50.19 83.02 292.98 92.52 

 

2) ผลการผสมดอกสละ  

หลังจำกคัดเลือกแปลงเกษตรกรร่วมด ำเนินงำนทดสอบใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตเพ่ือ

ทดแทนกำรผสมเกสรสละ ได้ด ำเนินแบ่งพื้นที่ทดสอบตำมกรรมวิธีที่ก ำหนด ซึ่งทั้งสองกรรมวิธีปฏิบัติ

ดูแลรักษำแปลง ใส่ปุ๋ย และป้องกันก ำจัดโรคและแมลงตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสมส ำหรับสละ 

(GAP) และเริ่มด ำเนินกำรผสมดอกสละตำมกรรมวิธีที่ก ำหนด และหลังจำกผสมดอกสละ 1 สัปดำห์

จึงตรวจสอบกำรหลุดร่วงของดอกสละที่ผสมไม่ติดโดยกำรนับดอกที่หลุดร่วงอยู่ในถุงตำข่ำยไนล่อน 

และหลังจำกนั้น 2 สัปดำห์ ตรวจนอบกำรหลุดร่วงของผลสละโดยกำรนับผลสละที่ร่วงในถุงตำข่ำย 

และนับจ ำนวนผลที่ติดอยู่กระปุกสละ ซึ่งปีกำรผลิต 2560/61 เริ่มด ำเนินกำรในเดือน พฤษภำคม – 

มิถุนำยน พบว่ำกรรมวิธีแนะน ำมีกำรติดผลสละคิดเป็นร้อยละ 82.7 วิธีเกษตรกรมีกำรติดผลสละคิด

เป็นร้อยละ 100 หลังจำกผสมดอกเป็นเวลำ 2 สัปดำห์กรรมวิธีแนะน ำนั้นผลสละมีกำรหลุดร่วงคิด

เป็นร้อยละ 31.8 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรนั้นไม่มีกำรหลุดร่วงของผลสละหลังจำกผสมดอก (ตำรำงท่ี 

3) จะเห็นว่ำกรรมวิธีแนะน ำมีกำรติดผลน้อยกว่ำกรรมวิธีเกษตรกร เนื่องมำจำกควำมเข้มข้นของสำร

ควบคุมกำรเจริญเติบโตไม่เหมำะสม และในช่วงกำรฉีดพ่น NAA เพ่ือผสมดอกนั้นหลังจำกฉีดพ่นมีฝน

ตกลงมำ ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนของ รมริญย์ (2537) รำยงำนว่ำ กำรใช้จิบเบอเรลลิน (GA3) ที่ควำม

เข้มข้น 2.5 ppm ฉีดพ่นในระยะดอกบำน พบว่ำไม่มีกำรติดผลของสละสำเหตุเนื่องมำจำก 

สภำพแวดล้อมไม่เหมำะสม ระดับควำมเข้มข้น และชนิดของสำรที่ใช้ในกำรทดลองยังไม่เหมำะสม 

 

 

 

ตารางท่ี 3 กำรติดผล และกำรหลุดร่วงของผลสละหลังผสมดอกของแปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำนทดสอบ

กำรใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตเพ่ือทดแทนกำรผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปีกำรผลิต 2560/61 
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เกษตรกร 
ร้อยละการติดผลหลังผสมดอก 

ร้อยละการหลุดร่วงของผลหลังจากติดผล  

2 สัปดาห์ 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

นำยอนุสรณ์ ฐิติคุณรัตน์ 89 100 40 0 

นำงสำวสุวดี ขำวผ่อง 90 100 35 0 

นำงสุนทรี ศรีอนันต์ 80 100 32 0 

นำยอุทยำน กองสุข 85 100 45 0 

นำยสมชัย ชนะสิทธิ์ 75 100 34 0 

นำยชำญชิต สัมพันธวงศ์ 82 100 31 0 

นำยธวัช เขมะกำ 81 100 50 0 

นำงพัชร ีวินิจจิตร์ 89 100 20 0 

นำงนวลย ั นจล อหัสรังค์ 75 100 21 0 

นำงอำภรณ ์หัสรังค ์ 81 100 10 0 

ค่าเฉลี่ย 82.7 100 31.8 0 

 

3) ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 

หลังจำกผสมดอกสละ ประมำณ 8 เดือนจึงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีกำรด ำเนินงำน 

2560/61 ด ำเนินกำรเก็บเก่ียวผลผลิต และสุ่มตัวอย่ำงผลผลิตน ำมำตรวจสอบคุณภำพ และสำรพิษ

ตกค้ำงในผลผลิตพบว่ำ กรรมวิธีแนะน ำสละมีน้ ำหนักช่อผล (กระปุก) เฉลี่ย 729 กรัม มีน้ ำหนักผล

เฉลี่ย 34.86 กรัม มีจ ำนวนผลต่อกระปุก 22 ผล มีกำรเข้ำท ำลำยของโรคและแมลงคิดเป็นร้อยละ 7.1 

กรรมวิธีเกษตรกร สละมีน้ ำหนักช่อผล (กระปุก) เฉลี่ย 824 กรัม มีน้ ำหนักผลเฉลี่ย 38.67 กรัม มี

จ ำนวนผลต่อกระปุก 24 ผล มีกำรเข้ำท ำลำยของโรคและแมลงคิดเป็นร้อยละ 11.4 (ตำรำงที่ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ตารางท่ี 4 คุณภำพผลผลผลิตของแปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำนทดสอบกำรใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโต

เพ่ือทดแทนกำรผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปีกำรผลิต 2560/61 

เกษตรกร 

น้ าหนักเฉลีย่ต่อกระปุก(กรัม) น้ าหนักเฉลีย่ต่อผล จ านวนผลต่อกระปุก (ผล) 
ร้อยละการเข้าท าลาย

ของโรคและแมลง 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า 
วิธี

เกษตรกร 
วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า 

วิธี

เกษตรกร 

นำยอนุสรณ ์ฐิติคุณรัตน ์ 550 800 26.9 32.4 24 20 9 10 

นำงสำวสุวด ีขำวผ่อง 620 800 30.1 36.2 19 20 10 16 

นำงสุนทร ีศรีอนันต ์ 700 800 39.1 41.3 18 21 12 20 

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

นำยสมชัย ชนะสิทธิ ์ 700 900 33.4 38.9 21 28 2 10 

นำยชำญชิต สัมพนัธวงศ ์ 800 700 31.6 36.4 26 29 2 10 

นำยธวัช เขมะกำ 900 800 34.9 39.6 24 21 4 8 

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

นำงนวล
ย ั 
นจ
 ิล อ

หัสรังค ์ 950 800 40.4 38.6 25 19 10 16 

นำงอำภรณ ์หัสรังค ์ 700 540 42.4 39.5 20 26 10 4 

ค่าเฉลีย่ 729 824 34.86 38.67 22 24 7.1 11.4 

 

4) ปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน  

ด ำเนินกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตสละปีกำรผลิต 2560/61 ในช่วงเดือน มีนำคม พบว่ำกรรมวิธี

แนะน ำมีปริมำณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,195 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 10,455 บำทต่อไร่ มี

รำยได้เฉลี่ย 40,036 บำทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 29,581 บำทต่อไร่ BCR เฉลี่ยเท่ำกับ 4 

กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมำณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,358 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 10,159 

บำทต่อไร่ มีรำยได้เฉลี่ย 45,626 บำทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 35,467 บำทต่อไร่ BCR เฉลี่ย

เท่ำกับ 5 (ตำรำงท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 ปริมำณผลผลิต ต้นทุน รำยได้ และผลตอบแทนของแปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำนทดสอบกำรใช้

สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตเพ่ือทดแทนกำรผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปีกำรผลิต 2560/61 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร่) 
BCR 

วิธี

แนะน า 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะน า 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี 

แนะน า 

วิธี 

เกษตรกร 

วิธี

แนะน า 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะน า 

วิธี

เกษตรกร 

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

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

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

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

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

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

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

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

นำงนวล
ย ั 
น ิต
0 อ

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

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

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

 

หลังจำกด ำเนินกำรเก็บเกี่ยวผลผลผลิตสละในรอบปีกำรผลิต 2560/61 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จึงด ำเนินกำรตัดแต่งทำใบสละ และปฏิบัติดูแลรักษำแปลงสละทั้งสองกรรมวิธีปฏิบัติดูแลรักษำแปลง 

ใส่ปุ๋ย และป้องกันก ำจัดโรคและแมลงตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสมส ำหรับสละ (GAP) และเริ่ม

ด ำเนินกำรผสมดอกสละตำมกรรมวิธีที่ก ำหนดซึ่งปีกำรผลิต 2561/62 ต่อไป มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) ผลการผสมดอกสละ  

เริ่มด ำเนินกำรในเดือน พฤษภำคม พบว่ำกรรมวิธีแนะน ำมีกำรติดผลสละคิดเป็นร้อยละ 

84.4 วิธีเกษตรกรมีกำรติดผลสละคิดเป็นร้อยละ 100 หลังจำกผสมดอกเป็นเวลำ 2 สัปดำห์กรรมวิธี

แนะน ำนั้นผลสละมีกำรหลุดร่วงคิดเป็นร้อยละ 31.1 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรนั้นไม่มีกำรหลุดร่วงของ

ผลสละหลังจำกผสมดอก (ตำรำงที่ 6) 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6 กำรติดผล และกำรหลุดร่วงของผลสละหลังผสมดอกของแปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำนทดสอบ

กำรใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตเพ่ือทดแทนกำรผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปีกำรผลิต 2561/62 

เกษตรกร 
ร้อยละการติดผลหลังผสมดอก 

ร้อยละการหลุดร่วงของผลหลังจากผสมดอก  

2 สัปดาห์ 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

นำยอนุสรณ์ ฐิติคุณรัตน์ 90 100 35 0 

นำงสำวสุวดี ขำวผ่อง 90 100 38 0 

นำงสุนทรี ศรีอนันต์ 80 100 33 0 

นำยอุทยำน กองสุข 88 100 43 0 

นำยสมชัย ชนะสิทธิ์ 83 100 32 0 

นำยชำญชิต สัมพันธวงศ์ 82 100 30 0 

นำยธวัช เขมะกำ 80 100 30 0 

นำงพัชร ีวินิจจิตร์ 86 100 25 0 

นำงนวลย ั นจล อหัสรังค์ 80 100 25 0 

นำงอำภรณ ์หัสรังค ์ 85 100 20 0 

ค่าเฉลี่ย 84.4 100 31.1 0 

 

2) ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 

หลังจำกผสมดอกสละ ประมำณ 8 เดือนจึงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีกำรด ำเนินงำน 

2561/62 ด ำเนินกำรเก็บเก่ียวผลผลิต และสุ่มตัวอย่ำงผลผลิตน ำมำตรวจสอบคุณภำพ และสำรพิษ

ตกค้ำงในผลผลิตพบว่ำ กรรมวิธีแนะน ำสละมีน้ ำหนักช่อผล (กระปุก) เฉลี่ย 752 กรัม มีน้ ำหนักผล

เฉลี่ย 34.16 กรัม มีจ ำนวนผลต่อกระปุก 22 ผล มีกำรเข้ำท ำลำยของโรคและแมลงคิดเป็นร้อยละ 

11.4  กรรมวิธีเกษตรกร สละมีน้ ำหนักช่อผล (กระปุก) เฉลี่ย 855 กรัม มีน้ ำหนักผลเฉลี่ย 38.1 กรัม 

มีจ ำนวนผลต่อกระปุก 24 ผล มีกำรเข้ำท ำลำยของโรคและแมลงคิดเป็นร้อยละ 13.7 (ตำรำงที่ 7) 
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ตารางท่ี 7 คุณภำพผลผลผลิตของแปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำนทดสอบกำรใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโต

เพ่ือทดแทนกำรผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปีกำรผลิต 2561/62 

เกษตรกร 

น้ าหนักเฉลีย่ต่อกระปุก(กรัม) น้ าหนักเฉลีย่ต่อผล จ านวนผลต่อกระปุก (ผล) 
ร้อยละการเข้าท าลายของ

โรคและแมลง 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า 
วิธี

เกษตรกร 
วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

นำยอนุสรณ ์ฐิติคุณรัตน ์ 670 820 27.1 31 25 20 12 11 

นำงสำวสุวด ีขำวผ่อง 565 750 30 35 20 22 20 20 

นำงสุนทร ีศรีอนันต ์ 655 720 36.5 40 17 23 15 20 

นำยอทุยำน กองสุข 780 990 36 42 22 20 12 20 

นำยสมชัย ชนะสิทธิ ์ 690 800 36 40 22 28 5 12 

นำยชำญชิต สัมพนัธวงศ ์ 890 900 32 35 25 30 5 12 

นำยธวัช เขมะกำ 800 920 35 40 24 20 5 8 

นำงพัชร ีวินิจจิตร ์ 690 970 33 40 20 30 20 14 

นำงนวล
ย ั 
นจ
 ิล อ

หัสรังค ์ 880 720 36 38 23 21 10 16 

นำงอำภรณ ์หัสรังค ์ 900 960 40 40 22 25 10 4 

ค่าเฉลีย่ 752 855 34.16 38.1 22 24 11.4 13.7 

 

3) ปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน  

ด ำเนินกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตสละปีกำรผลิต 2561/62 ในช่วงเดือน มีนำคม พบว่ำกรรมวิธี

แนะน ำมีปริมำณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,229 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 10,455 บำทต่อไร่ มี

รำยได้เฉลี่ย 41,318 บำทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 30,758 บำทต่อไร่ BCR เฉลี่ยเท่ำกับ 3.9 

กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมำณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,359 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 10,664 
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บำทต่อไร่ มีรำยได้เฉลี่ย 45,655 บำทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 34,991 บำทต่อไร่ BCR เฉลี่ย

เท่ำกับ 4.4 (ตำรำงท่ี 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 8 ปริมำณผลผลิต ต้นทุน รำยได้ และผลตอบแทนของแปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำนทดสอบกำรใช้

สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตเพ่ือทดแทนกำรผสมเกสรสละ จ.จันทบุรี ปีกำรผลิต 2561/62 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร่) 
BCR 

วิธี

แนะน า 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะน า 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี 

แนะน า 

วิธี 

เกษตรกร 

วิธี

แนะน า 

วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะน า 

วิธี

เกษตรกร 

นำยอนุสรณ์ ฐิติคุณรัตน์ 1,370 1,510 9,190 9,000 43840 48320 34,650 39,320 4.7 5.36 

นำงสำวสุวดี ขำวผ่อง 1,290 1,390 10,050 10,100 34830 37530 24,780 27,430 3.4 3.71 

นำงสุนทรี ศรีอนันต์ 1,020 1,200 12,110 12,400 34680 40800 22,570 28,400 2.8 3.29 

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

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

นำยชำญชิต สัมพันธวงศ์ 1,200 1,300 11,040 11,550 40800 44200 29,760 32,650 3.6 3.8 

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

นำงพัชร ีวินิจจิตร์ 1,150 1,340 11,300 8,450 40250 46900 28,950 38,450 3.5 5.5 

นำงนวลย ั น ิต0 อหัสรังค์ 1,390 1,400 9,730 8,890 45175 45500 35,445 36,610 4.6 5.1 

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

เฉลี่ย 1,229 1,359 10,560 10,664 41,318 45,655 30,758 34,991 3.9 4.4 
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8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : สรุปเนื้อหำ สำระส ำคัญของผลงำน และข้อเสนอแนะใน  

งำนวิจัยเรื่องนั้นๆ ในอนำคต 

1.กำรติดผลสละหลังจำกผสมดอก 1 สัปดำห์ และกำรหลุดร่วงของผลสละหลังจำกติดผล 2 

สัปดำห์ กรรมวิธีเกษตรกรมีกำรติดผลหลังผสมดอกเฉลี่ยร้อยละ 100 ซึ่งมำกกว่ำกรรมวิธีแนะน ำที่มี

กำรติดผลหลังผสมดอกเฉลี่ยร้อยละ 83.55 กำรหลุดร่วงของผลหลังจำกติดผล กรรมวิธีเกษตรกรไม่มี

กำรหลุดร่วงของผลหลังจำกติดผลแล้ว ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีกำรหลุดร่วงของผลสละหลังจำกติดผล

เฉลี่ยร้อยละ 31.45 ซึ่งกำรใช้ NAA สำมำรถน ำมำใช้เป็นทำงเลือกให้กับเกษตรกรส ำหรับในกำรผสม

ดอกสละใช่วงฤดูฝน หรือในช่วงที่ขำดแคลนแรงงำนในกำรปฏิบัติงำนในช่วงกำรผสมดอกได้ 

2. ปริมำณผลผลิตสละกรรมวิธีแนะน ำมีปริมำณผลผลิตเฉลี่ย 1,212 กิโลกรัมต่อไร่น้อยกว่ำ

กรรมวิธีเกษตรกรซึ่งมีปริมำณผลผลิตเฉลี่ย 1,359 กิโลกรัมต่อไร่ และตรวจสอบคุณภำพผลผลิตสละ

ดังนี้ น้ ำหนักช่อผล (กระปุก) กรรมวิธีแนะน ำมีน้ ำหนักเฉลี่ย 740.5 กิโลกรัมต่อกระปุก น้อยกว่ำ

กรรมวิธีเกษตรกรมีน้ ำหนักเฉลี่ย 839.5 กิโลกรัมต่อกระปุก น้ ำหนักผล กรรมวิธีแนะน ำมีน้ ำหนักผล

เฉลี่ย 34.51 กรัมต่อผล น้อยกว่ำวิธีเกษตรกรมีน้ ำหนักผลเฉลี่ย 38.39 กรัมต่อผล จ ำนวนผล กรรมวิธี

แนะน ำมีจ ำนวนผลเฉลี่ย 22 ผลต่อกระปุก น้อยกว่ำกรรมวิธีเกษตรกรมีจ ำนวนผลเฉลี่ย 24 ผลต่อ

กระปุก กำรเข้ำท ำลำยของโรคและแมลงในผลสละ กรรมวิธีแนะน ำมีกำรเข้ำท ำลำยของโรคและแมลง

เฉลี่ยร้อยละ 9.25 น้อยกว่ำกรรมวิธีเกษตรกรมีเข้ำท ำลำยของโรคและแมลงเฉลี่ยร้อยละ 12.55  

3. ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ได้แก่ ต้นทุนกำรผลิต กรรมวิธีแนะน ำมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 10,508 

บำทต่อไร่ มำกกว่ำกรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 10,412 บำทต่อไร่ รำยได้กรรมวิธีแนะน ำมี

รำยไดเ้ฉลี่ย 40,677 บำทต่อไร่ น้อยกว่ำ กรรมวิธีแนะน ำมีรำยได้เฉลี่ย 45,641 บำทต่อไร่ ผลตอบแทน 

กรรมวิธีแนะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 30,170 บำทต่อไร่ น้อยกว่ำกรรมวิธีเกษตรกรได้รับผลตอบแทน

เฉลี่ย 35,229 บำทต่อไร่ อัตรำส่วนรำยได้ต่อต้นทุน (BCR) เท่ำกับ 4 น้อยกว่ำกรรมวิธีเกษตรกรมีค่ำ 

BCR เท่ำกับ 5 

 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ควรมีกำรท ำงำนวิจัยศึกษำและพัฒนำชนิด และควำมเข้มข้นของสำรที่มีคุณสมบัติช่วยกำร

ติดผลของสละ 

 

10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : อำจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นกำรแสดงควำมขอบคุณแก่ผู้ช่วยเหลือ

ให้งำนวิจัยลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงำนด้วย 
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