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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก 

 

2. โครงการวิจัย   :  ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตสละในพื้นทีภ่าคตะวันออก 

กิจกรรม   :  - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : การทดสอบการตัดแต่งช่อผลสละ (กระปุก) จ.จันทบุรี  

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing pruning fruit bouqet of branch on Salacca  

(Salacca  zalacca) in Chanthaburi 

 

 

3. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  อรุณี แท่งทอง ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 

ผู้ร่วมงาน                            :  สุชำดำ ศรีบุญเรือง1/ ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี2/  

ส ำเริง ช่ำงประเสริฐ3/ อุมำพร รักษำพรำหมณ์4/ 

        

4. บทคัดย่อ    

กำรทดสอบกำรตัดแต่งช่อผลสละ (กระปุก) ด ำเนินงำนระหว่ำงปี 2560 – 2562 ในพ้ืนที่แปลง

สละของเกษตรกร อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 10 รำย โดยเปรียบเทียบระหว่ำงกรรมวิธีแนะน ำ

มีกำรตัดแต่งไว้กระปุกสละสละ 8 กระปุกต่อคำนดอก กับกรรมวิธีเกษตรกร พบว่ำกรรมวิธีแนะน ำมี

ปริมำณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,184 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 10,671 บำทต่อไร่ มีรำยได้เฉลี่ย 

39,060 บำทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 28,389 บำทต่อไร่ BCR เฉลี่ยเท่ำกับ 3.8 มีกำรเข้ำท ำลำยของ

โรคคิดเป็นร้อยละ 11.1 กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมำณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,376 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนกำร
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ผลิตเฉลี่ย 11,189 บำทต่อไร่ มีรำยได้เฉลี่ย 45,482 บำทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 34,293 บำทต่อไร่ 

BCR เฉลี่ยเท่ำกับ 4 มีกำรเข้ำท ำลำยของโรคคิดเป็นร้อยละ 18.1 

ค ำส ำคัญ : สละ ช่อผล ตัดแต่ง 

 

 

Testing pruning fruit bouqet of branch on Salacca (Salacca  zalacca). Between 

2017 – 2019 in the fields farmer 10 fields in Tha mai distric Chanthabori. Compare 

between DOA method; pruning 8 ftuit bouqet of brunch with farmer method; not 

pruning ftuit bouqet of brunch (there are around 12 – 15 ftuit bouqet of brunch). Found 

DOA method were average yields 1,184 kilograms per rai average cost 10,671 bath per 

rai average incomes 39,060 bath per rai average profit 28,389 bath per rai BCR as 3.8. 

and average disease infection 11.1%. Farmer method were average yieldss 1,376 

kilograms per rai average cost 11,189 bath per rai average incomes 45,482 bath per rai 

average profit 34,293 bath per rai and BCR as 4 and average disease infection 18.1%. 

Keyword: Salacca fruit bouqet pruning 

 

ค าน า 

สละ (Salacca zalacca) เป็นพืชในวงศ์ปำล์มและอยู่ในสกุลเดียวกับระก ำ เป็นผลไม้ที่มีรสชำติหอม
หวำนเฉพำะตัวเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เป็นพืชที่มีกำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในเชิงกำรค้ำได้ค่อนข้ำงเร็ว 
รำคำค่อนข้ำงสูง ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่มคล้ำยระก ำ มีหนำมแหลมแข็ง ออกตำมก้ำนใบ ออกดอกเมื่ออำยุ
ประมำณ 2½ - 3 ปี ดอกแยกเพศ สีน้ ำตำล ดอกจะบำนและเหมำะที่จะผสมเกสรภำยใน 3 วัน เกสรตัวผู้ ของ
สละมักไม่แข็งแรง ผสมติดน้อย เกษตรกรจึงนิยมเอำเกสรตัวผู้ของระก ำมำผสม หลังจำกนั้นจึงสำมำรถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตสละได้ภำยในระยะเวลำประมำณ 8-9 เดือน พันธุ์ที่มีกำรปลูกเป็นกำรค้ำในประเทศไทยมีหลำย
พันธุ์ เช่นพันธุ์สุมำลี พันธุ์เนินวง พันธุ์หม้อ  

 แหล่งปลูกสละที่ส ำคัญของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตรำด สุรำษรร์ธำนี 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 ถึงแม้มูลค่ำ
กำรส่งออกไม่มำกนักแต่คำดว่ำสละจะเป็นผลไม้ที่มีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจและมีศักยภำพในกำรส่งออกได้ใน
อนำคต  แต่ปัจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และตรำด ประสบปัญหำกำรระบำดของโรคผลเน่ำ ส่งผล
ให้ผลผลิตสละเสียหำย รวมถึงผลมีขนำดเล็ก กำรไว้ช่อผลสละ (กระปุก) ให้พอเหมำะเป็นกำรจัดกำรวิธีหนึ่งที่
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สำมำรถช่วยลดกำรสะสมโรคที่เข้ำท ำลำยผลสละได้  ดังนั้นจึงส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 จึง
ด ำเนินกำรทดสอบกำรกำรตัดแต่งและไว้กระปุกสละให้มีควำมเหมำะสม 

 
5. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์     

 - ถังโยกฉีดพ่นสำรป้องกันก ำจัดโรค/แมลง  

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

 - ดอกสละเพศผู้ 

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

 - ปุ๋ยคอก (มูลวัว)  

- วิธีกำร 

แผนกำรทดลอง 

วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB มี 2 ซ้ ำ ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีกำรกำรตัดแต่งช่อผลสละตำมค ำแนะน ำของศูนย์วิจัยพืชสวน จันทบุรี กรม

วิชำกำรเกษตร คือ ตัดแต่งกระปุกสละไว้ 8 กระปุก/คำนดอก 

กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีเกษตรกรไม่มีกำรตัดแต่งช่อผลสละ (ประมำณ 12-15 กระปุกต่อคำนดอก) 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทดลอง   
1.ท ำกำรวิเครำะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ และประสำนงำนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำรแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

3.ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตแทนกำรผสมเกสรสละแก่เกษตรกรและ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และคัดเลือกเกษตรกรท ำแปลงทดสอบจ ำนวน 10 แปลง 

4.วัดค่ำพิกัดแปลง เก็บตัวอย่ำงดินตรวจควำมอุดมสมบูรณ์ของดินในห้องปฏิบัติกำร  

5.ก ำหนดกรรมวิธีกำรทดสอบ โดยนักวิชำกำรเกษตรก ำหนดวิธีกำรตัดแต่งช่อผลตำมค ำแนะน ำของ

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชำกำรเกษตร เกษตรกร ท ำแปลงทดสอบด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยมี

นักวิชำกำรเกษตรดูแลอย่ำงใกล้ชิด   

6.น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงทำงสถิติ 

7.เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผล ปัญหำ อุปสรรค และวำงแผนขยำยผล  

8.ขนำดแปลงทดสอบแปลงละ 2 ไร่ แบ่งเป็น 4 แปลงย่อย  

9.ปฏิบัติดูแลรักษำตำมค ำแนะของกรมวิชำกำรเกษตร 

- เวลำและสถำนที่ 
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ระยะเวลำ (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 

 สถำนที่ด ำเนินกำร  แปลงเกษตรกรพ้ืนที่ อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 

6. 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 4.44-6.18 มีปริมำณอินทรียวัตถุอยู่ระหว่ำง 1.93-

2.72 % ฟอสฟอรัสอยู่ระหว่ำง 73.34 - 241.16 มก./กก. โพแทสเซียม 57.41 -145.42มก./กก. 

แคลเซียม 147.11 - 1230.90 มก./กก. แมกนีเซียม 89.09 – 988.62 มก./กก. และลักษณะดินเป็น

ดินร่วนปนทรำย (ตำรำงท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 1 แสดง ที่อยู่ และพิกัดท่ีตั้งแปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำนกำรทดสอบกำรตัดแต่งช่อผลสละ 

(กระปุก) 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 จันทบุรี 825545 1406461 
7 นำยธวัช เขมะกำ 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 ำเนินงำนทดสอบกำรทดสอบกำรตัดแต่งช่อผลสละ (กระปุก) 

จ.จันทบุรี 

เกษตรกร 
ความเป็น 

กรด-ด่าง 

ความน าไฟฟ้า 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม 

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

(มก./กก.) 
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นำยอนุสรณ์ ฐิติคุณรัตน์ 4.73 0.03 2.03 254.12 82.43 213.56 18.57 

นำงสำวสุวดี ขำวผ่อง 5.12 0.04 2.29 92.33 88.85 89.09 41.63 

นำงสุนทรี ศรีอนันต์ 5.20 0.02 1.98 190.22 36.68 307.66 38.48 

นำยอุทยำน กองสุข 4.98 0.10 2.42 241.16 92.83 433.21 59.66 

นำยสมชัย ชนะสิทธิ์ 4.55 0.02 2.72 122.41 57.41 267.67 101.55 

นำยชำญชิต สัมพันธวงศ์ 4.58 0.04 2.76 93.36 84.90 988.62 143.22 

นำยธวัช เขมะกำ 4.44 0.03 2.15 73.34 103.36 254.77 128.79 

นำงพัชร ีวินิจจิตร์ 6.18 0.02 2.02 125.90 145.72 257.93 86.60 

นำงนวลย ั นจล อหัสรังค์ 4.76 0.03 2.19 121.23 101.63 187.32 123.14 

นำงอำภรณ ์หัสรังค ์ 5.86 0.02 1.93 80.19 73.02 311.62 108.52 

 

2) ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 

เมื่อสละออกดอกจนสุดคำนดอก ด ำเนินกำรตัดแต่งดอกสละออกโดยให้เหลือช่อผล 

(กระปุก) จ ำนวน 8 กระปุกต่อคำนดอก เปรียบกับกำรไม่ตัดแต่งช่อผลสละ เก็บเกี่ยวผลผลิต และ

สุ่มตัวอย่ำงผลผลิตน ำมำตรวจสอบคุณภำพ และสำรพิษตกค้ำงในผลผลิตพบว่ำ กรรมวิธีแนะน ำ

สละมีน้ ำหนักช่อผล (กระปุก) เฉลี่ย 785 กรัม มีน้ ำหนักผลเฉลี่ย 34.4 กรัม มีจ ำนวนผลต่อ

กระปุก 23 ผล มีกำรเข้ำท ำลำยของโรคและแมลงคิดเป็นร้อยละ 11.1 กรรมวิธีเกษตรกร สละมี

น้ ำหนักช่อผล (กระปุก) เฉลี่ย 748 กรัม มีน้ ำหนักผลเฉลี่ย 32.6 กรัม มีจ ำนวนผลต่อกระปุก 23 

ผล มีกำรเข้ำท ำลำยของโรคและแมลงคิดเป็นร้อยละ 18.1 (ตำรำงท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 คุณภำพผลผลผลิตของแปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำนทดสอบกำรทดสอบกำรตัดแต่งช่อผลสละ 

(กระปุก) จ.จันทบุรี 

เกษตรกร 

น้ าหนักเฉลี่ยต่อกระปุก(กรัม) น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล (ผล) จ านวนผลต่อกระปุก (ผล) 
ร้อยละการเขา้ท าลาย

ของโรคและแมลง 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า 
วิธี

เกษตรกร 

วิธี

แนะน า 
วิธีเกษตรกร 

วิธี

แนะน า 

วิธี

เกษตรกร 

นำยอนุสรณ์ ฐิติคุณรัตน์ 800 750 33 32 26 20 12 11 

นำงสำวสุวดี ขำวผ่อง 720 750 34 36 21 21 20 20 

นำงสุนทรี ศรีอนันต์ 655 610 32 31 19 23 15 20 

นำยอุทยำน กองสุข 810 835 34 33 24 21 12 20 

นำยสมชัย ชนะสิทธิ์ 720 725 34 33 25 24 5 12 

นำยชำญชิต สัมพันธวงศ์ 870 820 32 26 25 28 5 12 

นำยธวัช เขมะกำ 800 750 35 33 25 22 12 24 

นำงพัชร ีวินิจจิตร์ 700 640 35 33 23 21 10 20 
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นำงนวลย ั นจ ิล อหัสรังค์ 880 800 36 32 23 21 10 16 

นำงอำภรณ ์หัสรังค ์ 900 800 39 37 22 25 10 26 

ค่าเฉลี่ย 785.5 748 34.4 32.6 23 23 11.1 18.1 

 

3) ปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน  

ด ำเนินกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตสละ พบว่ำกรรมวิธีแนะน ำมีปริมำณผลผลิตสละเฉลี่ย 1,184 

กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 10,671 บำทต่อไร่ มีรำยได้เฉลี่ย 39,060 บำทต่อไร่ ได้รับ

ผลตอบแทนเฉลี่ย 28,389 บำทต่อไร่ BCR เฉลี่ยเท่ำกับ 3.8 กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมำณผลผลิตสละ

เฉลี่ย 1,376 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 11,189 บำทต่อไร่ มีรำยได้เฉลี่ย 45,482 บำทต่อ

ไร่ ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 34,293 บำทต่อไร่ BCR เฉลี่ยเท่ำกับ 4 (ตำรำงท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 ปริมำณผลผลิต ต้นทุน รำยได้ และผลตอบแทนของแปลงเกษตรกรที่ร่วมด ำเนินงำนทดสอบกำร

ทดสอบกำรตัดแต่งช่อผลสละ (กระปุก) จ.จันทบุรี 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 

รายได ้

(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 1,250 1,350 8,900 7,800 47500 51300 38,600 43,500 5.3 6.6 

นำงสำวสุวด ีขำวผ่อง 1,170 1,366 9,000 12,000 35100 40980 26,100 28,980 3.9 3.4 

นำงสุนทรี ศรีอนันต์ 1,020 1,290 9,500 12,400 32640 41280 23,140 28,880 3.4 3.3 

นำยอทุยำน กองสุข 1,000 1,250 10,700 11,900 33000 41250 22,300 29,350 3.1 3.5 

นำยสมชัย ชนะสิทธิ ์ 1,320 1,550 8,800 10,500 52800 62000 44,000 51,500 6.0 5.9 
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นำยชำญชิต สัมพันธวงศ์ 1,250 1,390 12,340 12,650 43750 48650 31,410 36,000 3.5 3.8 

นำยธวัช เขมะกำ 990 1,430 12,665 11,980 31680 45760 19,015 33,780 2.5 3.8 

นำงพัชร ีวินิจจิตร ์ 1,400 1,340 13,450 9,780 36400 34840 22,950 25,060 2.7 3.6 

นำงนวลย ั น ิต0 อหัสรังค์ 1,390 1,510 10,900 11,200 45175 49075 34,275 37,875 4.1 4.4 

นำงอำภรณ์ หัสรังค์ 1,050 1,280 10,450 11,680 32550 39680 22,100 28,000 3.1 3.4 

เฉลี่ย 1,184 1,376 10,671 11,189 39,060 45,482 28,389 34,293 3.8 4 

 

7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : สรุปเนื้อหำ สำระส ำคัญของผลงำน และข้อเสนอแนะใน  

งำนวิจัยเรื่องนั้นๆ ในอนำคต 

1. ปริมำณผลผลิตกรรมวิธีแนะน ำมีปริมำณผลผลิตเฉลี่ย 1,184 กิโลกรัมต่อไร่ น้อยกว่ำกรรมวิธี

เกษตรกรมีปริมำณผลผลิตเฉลี่ย 1,376 กิโลกรัมต่อไร่ น้ ำหนักกระปุกกรรมวิธีแนะน ำมี

น้ ำหนักเฉลี่ย 785.5 กรัมต่อกระปุก มำกกว่ำกรรมวิธีเกษตรกรมีน้ ำหนักเฉลี่ย 748 กรัมต่อ

กระปุก น้ ำหนักผลกรรมวิธีแนะน ำมีน้ ำหนักผลเฉลี่ย 34.4 กรัมต่อไร่ มำกกว่ำกรรมวิธี

เกษตรกรมีน้ ำหนักผลเฉลี่ย 32.6 กรัมต่อไร่ และทั้งสองกรรมวิธีมีจ ำนวนผลเฉลี่ยเท่ำกันคือ 

23 ผลต่อกระปุก 

2.  

กำรตัดแต่งช่อผลสละ (กระปุก) ช่วยลดกำรสะสมของโรคท่ีส่งกระทบเสียหำยต่อผลผลิตได้ มี

ผลให้ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตด้ำนค่ำสำรเคมีป้องกันก ำจัดโรคและค่ำแรงงำนในกำรฉีดพ่นสำรเคมี แต่

เมื่อเปรียบเทียบปริมำณผลผลิตระหว่ำงกรรมวิธีแนะน ำและวิธีเกษตรกรนั้นปริมำณผลผลิตของ

กรรมวิธีเกษตรกรมีปริมำณผลผลิตมำกกว่ำกรรมวิธีแนะ ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนมำกกว่ำกรรมวิธี

แนะน ำ 

 

 

 

 

8. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

ผลกำรด ำเนินน ำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนศึกษำวิจัยเกี่ยวกำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตสละ 

9. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : อำจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นกำรแสดงควำมขอบคุณแก่ผู้ช่วยเหลือ

ให้งำนวิจัยลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงำนด้วย 
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