
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุดปี 2559  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  พืชสกุลระก ำ 
2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตสละให้มีคุณภำพ 

กิจกรรม   :  - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  อิทธิพลของจ ำนวนกระปุกต่อทะลำยที่มีผลต่อคุณภำพของสละ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Effect of Inflorescence and  Spadix  involved  

                                             quality  Salacca edulis Reinw. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นำยส ำเริง ช่ำงประเสริฐ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นำงสุจิตรำ วิเศษกำร 

             :  นำงชมภู   จันที      

บทคัดย่อ     

 งำนวิจัยอิทธิพลของจ ำนวนกระปุกต่อทะลำยที่มีผลต่อคุณภำพของสละ ในสละพันธุ์สุมำลี 

งำนวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรเพ่ิมคุณภำพของผลสละ โดยกำรตัดแต่งและไว้กระปุกผลที่

เหมำะสมต่อทะลำย ด ำเนินกำรในสวนเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี วำงแผนกำรทดลองแบบ  RCB 4 

กรรมวิธี  6  ซ้ ำ โดยมีกรรมวิธีกำรไม่ตัดกระปุก ( 10-12 ) กระปุกต่อทะลำย กรรมวิธีตัดกระปุกเหลือ 

5 กระปุกต่อทะลำย กรรมวิธีตัดกระปุกเหลือ 7 กระปุกต่อทะลำย และตัดกระปุกเหลือ 8 กระปุกต่อ

ทะลำย จำกผลกำรทดลองพบว่ำ คุณภำพของสละผลอำยุ 8 เดือน น้ ำหนักแห้ง  น้ ำหนักผล ควำม

กว้ำงของผล ควำมยำวของผล  น้ ำหนักเนื้อ กำรตัดกระปุกทุกกรรมวิธีให้ค่ำท่ีสูงกว่ำกำรไม่ตัดแต่ง

กระปุก    ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้( TSS ) ค่ำกรดที่ไตรเตรทได้ ( TA ) ทุกกรรมวิธีไม่มีควำม

แตกต่ำงกัน คุณภำพของผลสละตำมเม่ือจัดตำมชั้นคุณภำพสละของ(มกอช) อยู่ในชั้นที่ 1 และ 2   

ส ำหรับผลผลิตต่อต้นของสละกรรมวิธีที่ไม่ตัดกระปุกมีน้ ำหนักโดยรวมมำกกว่ำทุกกรรมวิธี ส่วน

น้ ำหนักผลต่อกระปุกทุกกรรมวิธีให้ค่ำท่ีสูงค่ำกำรไม่ตัดแต่งกระปุก ค่ำแรงที่ใช้ในกำรตัดแต่งกระปุก

คิดเป็นเงิน 112.50 – 150 บำท/ไร่/ วัน 

 

 

 



5. ค าน า                                  

 ภำคตะวันออกเป็นแหล่งปลูกสละที่ส ำคัญของประเทศ โดยเฉพำะจังหวัดจันทบุรี  พบว่ำในปี 2555 

จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ปลูกสละทั้งหมดจ ำนวน 11,829 ไร่ แยกเป็นให้ผลผลิตแล้วจ ำนวน 10,128 ไร่    มี

ผลผลิตเฉลี่ยเท่ำกับ 1,388 กิโลกรัมต่อไร่  มีผลผลิตออกสู่ท้องตลำดจ ำนวนปีละไม่ต่ ำกว่ำ  14,056 ตัน 

(ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจันทบุรี,2555)   ส่วนจังหวัดอ่ืนที่ปลูกก็มีจังหวัด ตรำดและระยอง แต่ก็ยังมีปริมำณ

น้อยกว่ำเมื่อเทียบกับจันทบุรี   ส่วนพันธุ์สละที่นิยมปลูกในปัจจุบันคือ มี 2 พันธุ์ คือสละพันธุ์สละมำลี  และ

สละเนินวง   สละพันธุ์สุมำลีซึ่งมีลักษณะเด่นคือ  เนื้อมีรสชำติหวำนแหลม และมีกลิ่นหอม  เมล็ดใหญ่ เนื้อ

หนำ  ผลมีขนำดเล็กเมื่อเทียบกับผลสละเนินวง   ส่วนสละเนินวงมีลักษณะเด่นคือ เนื้อมีรสชำติหวำนอม

เปรี้ยว เนื้อหนำ  ผลใหญ่กว่ำสละพันธุ์สละมำลี    

       กำรก ำหนดรำคำซื้อขำยสละจะขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภำยนอกท่ีต้องมีควำมสวยงำม เช่นผลสละจะต้องตรง

ตำมพันธุ์ ผลมีควำมสมบูรณ์ จ ำนวนผลในกระปุกมีไม่มำกจนเกินไป   ผลต้องมีขนำดสม่ ำเสมอกันทั้งกระปุก

และมีกำรเรียงตัวของผลอย่ำงเป็นระเบียบ ส่วนคุณภำพภำยในควรมีคุณภำพท่ีดี เช่น มีรสชำติหวำน กลิ่นหอม 

เนื้อแน่น หนำ เรียบกันเสมอกันทั้งผล ไม่แตกฟูและไม่มีอำกำรรอยช้ ำรอบผล มีสีม่วงน้ ำตำล หรือสีน้ ำตำลของ

เนื้อบริเวณใกล้ขั้วผล ซึ่งเกิดอำกำรผิดปกติของเนื้อ กำรผลิตสละให้ได้คุณภำพดังกล่ำวจะต้องมีกำรจัดกำรสละ

ตั้งแต่กำรเป็นดอก ซึ่งกำรจัดกำรเหล่ำนี้ได้แก่ กำรตัดแต่งกระปุกและทะลำยดอก  กำรปล่อยให้สละติดผลทุก

กระปุกจะมีผลต่อขนำดของผลในแต่ละกระปุกและแต่ละทะลำย  ท ำให้บำงกระปุกหรือบำงทะลำยมีผลขนำด

เล็กมำกกว่ำผลขนำดใหญ่ เนื่องจำกเกิดกำรแย่งอำหำรเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำของผลภำยในทะลำยเดียวกันและ

ต่ำงทะลำยในต้นเดียวกัน และกระทบควำมสมบูรณ์ของต้น  กำรพิจำรณำตัดแต่งกระปุกของสละออกให้เหลือ

ในปริมำณที่เหมำะสมจะท ำให้สละมีคุณภำพและสำมำรถลดต้นทุนและลดควำมโทรมของต้นได้ ดังนั้น

กำรศึกษำจ ำนวนกระปุกและต ำแหน่งผลในสละจะท ำให้เกษตรกรผู้ปลูกสละมีข้อมูลเชิงวิชำกำรมำสนับสนุนใน

กำรผลิตสะละท่ีมีคุณภำพเพ่ือกำรจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้   

 

 

 

 

 

 

 

 



6. วิธีด าเนินการ                         

6.1 อุปกรณ์    

1.  ต้นสละที่มีอำยุ 4 ปีขึ้นไป 

2.  ปุ๋ยเคมี สูตร  15-15-15 

3.  ปุ๋ยเคมีสูตร    0-0-46 

4.  ปุ๋ยคอก 

5.  ตะกร้ำพลำสติก 

6.  เชือกพลำสติก 

7.  กรรไกรตัดตัดแต่งทำงสละ 

8.  สำรเคมีก ำจัดวัชพืช   พำรำควอท 27.6 %  

9.  หัวน้ ำสปริงเกอร์พร้อมอุปกรณ์  

10. สำรก ำจัดโรค/แมลง ได้แก่ คำร์เบนดำซิม 50 % WP 

    คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 80 % WP  คำร์บำริล 85 % WP   

11.  วัสดุอื่นๆ  เช่นถุงพลำสติก  สำรเคมีส ำหรับตรวจเช็คคุณภำพ 

              6.2 แบบและวิธีกำรทดลอง 

                        วำงแผนกำรทดลองแบบ  (Randomized Complete Block Design  4  กรรมวิธี  

จ ำนวน 6  ซ้ ำ 1 ต้น คือ 1 หน่วยกำรทดลอง  ดังนี้   

กรรมวิธีที่ 1  ไม่ตัดกระปุก   10-12 กระปุกต่อทะลำย 

กรรมวิธีที่  2  ตัดกระปุกเหลือ   5    กระปุกต่อทะลำย 

กรรมวิธีที่  3  ตัดกระปุกเหลือ   7   กระปุกต่อทะลำย 

กรรมวิธีที่  4  ตัดกระปุกเหลือ   8   กระปุกต่อทะลำย 

  6.3 วิธีปฏิบัติกำรทดลอง 

 ขั้นตอนที่ 1   คัดเลือกต้นสละพันธุ์สุมำลีที่มีอำยุ  4 ปี ขึ้นไป  ดูแลรักษำให้ต้นมีควำม

สมบูรณ์พร้อมส ำหรับท ำกำรทดลองที่สวนเกษตรกร อ ำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 

                    ขั้นตอนที่ 2  ท ำกำรผสมดอกเกสรเพื่อให้สละติดผลและดูแลรักษำโดยใส่ปุ๋ยและฉีดยำป้องกัน

โรค  

    



 

      ขั้นตอนที่ 3  เมื่อผลสละมีอำยุครบ 4 เดือน จึงท ำกำรตัดกระปุกในหนึ่งทะลำยให้เหลือตำมกรรมวิธี

คือ 5 ,  7  และ 8  กระปุกต่อทะลำยและไม่ตัดกระปุก  

     ขั้นตอนที่ 4  โยงกระปุกสละและดูแลรักษำใส่ปุ๋ยบ ำรุงผล และพ่นยำป้องกันโรคและแมลงตำมปกติ

จนสละมีอำยุ  8  เดือน 

    ขั้นตอนที่ 5  เก็บผลผลิตเพ่ือวิเครำะห์คุณภำพ  โดยสุ่มเก็บผลสละเพ่ือน ำมำเช็คคุณภำพผลต้นละ 5  

กระปุก  วิเครำะห์คุณภำพภำยในและภำยนอก 

             6.4 กำรบันทึกข้อมูล 

1. กำรเจริญเติบโตของผลสละ อำยุ 1-8 เดือน  เช่น น้ ำหนักแห้ง  น้ ำหนักผล  ขนำด

ผล ควำมยำวของผล 

                 2. วิเครำะห์คุณภำพของผลสละที่อำยุ  8  เดือนหลังจำกได้รับกำรผสมเกสร 

                    2.1 คุณภำพภำยนอก  เช่น   ขนำดผล   น้ ำหนักผล    น้ ำหนักผลช่อผล      น้ ำหนักเนื้อ  

ผลผลิตต่อต้น ควำมยำวผล ควำมกว้ำงผล  

                    2.2 คุณภำพภำยใน 

                                -  ปริมำณของแข็งท่ีละลำยน้ ำได้ (TSS)    

                                -  ปริมำณกรดที่ไทเทรตได้  (TA) ตำมวิธีของ (A.O.A.C, 1984)  

                           3. ข้อมูลทำงเศรษฐศำสตร์  เช่น คำ่แรงงำนตัดกระปุกสละ/วัน  

         6.5  เวลำด ำเนินกำร   ตุลำคม 2557- กันยำยน 2559 

               สถำนที่             แปลงเกษตรจังหวัดจันทบุรี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ผลการทดลอง   

       7.1  น้ ำหนักแห้งของผลสละอำยุ 8 เดือน 

        กำรเจริญเติบโตของผลสละตั้งแต่มีกำรผสมเกสรจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยำตั้งแต่ 5-7 วัน 

และจะมีกำรพัฒนำของผลจนมีอำยุเหมำะสมกับกำรเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลำ 8 เดือน  จำกข้อมูลน้ ำหนักแห้ง

ของผลสละอำยุ 8 เดือน พบว่ำ   น้ ำหนักแห้งของสละที่ตัดกระปุกสละให้เหลือ 5 กระปุกต่อทะลำย มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ   10.12  กรัม  ส่วนน้ ำหนักแห้งของสละที่ตัดกระปุกเหลือ 7 กระปุกต่อทะลำย  น้ ำหนักแห้งของสละ

ทีต่ัดกระปุกเหลือ 8 กระปุกต่อทะลำย และน้ ำหนักแห้งของสละที่ไม่มีกำรตัดกระปุกออก มีค่ำเท่ำกับ  8.68 ,  

9.29 และ  7.02 กรัม ตำมล ำดับ เมื่อน ำมำวิเครำะห์สถิติ มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (ภำพท่ี 1) ซ่ึงกำรตัด

กระปุกทุกกรรมวิธีมีผลท ำให้สละมีน้ ำหนักแห้งมำกขึ้นกว่ำกำรไม่ตัดกระปุก แสดงให้เห็นว่ำกำรตัดกระปุกมี

แนวโน้มที่จะท ำให้ผลสละมีขนำดที่ใหญ่ขึ้น  

 

ภำพที่ 1 น้ ำหนักแห้งของผลสละอำยุ 8 เดือน 

    7.2  น้ ำหนักผลสละอำยุ 8 เดือน 

     น้ ำหนักผลสละเมื่ออำยุ 8 เดือน พบว่ำ กำรตัดกระปุกเหลือ 5 กระปุกต่อทะลำย ให้น้ ำหนักผล

หนักเท่ำกับ  31.79 กรัม รองลงมำคือ กำรตัดกระปุกเหลือ 7 กระปุกต่อทะลำย มีน้ ำหนักผลเท่ำกับ 31.02 

กรัม ส่วนกำรตัดกระปุกเหลือ 8 กระปุกต่อทะลำย และกำรไม่ตัดกระปุกมีน้ ำหนักมีค่ำเท่ำกับ 30.71 และ 

27.02 กรัม ตำมล ำดับ เมื่อน ำมำวิเครำะห์สถิติ ให้ผลแตกต่ำงกันทำงสถิติ(ภำพที่ 2)   



 

ภำพที่ 2 น้ ำหนักของผลสละอำยุ 8 เดือน 

7.3  ควำมกว้ำงของผลสละอำยุ 8 เดือน 

 ควำมกว้ำงของผลสละพันธุ์สุมำลีอำยุ 8 เดือน พบว่ำ  กำรตัดกระปุกเหลือ 5 กระปุกต่อทะลำย มี

ควำมกว้ำงของผลมำกท่ีสุด  มีควำมกว้ำงเท่ำกับ  36.69 มิลลิเมตร  กำรตัดกระปุกเหลือ 7 กระปุกต่อ

ทะลำย  กำรตัดกระปุกเหลือ 8 กระปุกต่อทะลำย และกำรไม่ตัดกระปุก มีค่ำเท่ำกับ 35.53  35.35 และ 

34.79 กรัม  ตำมล ำดับ เมื่อน ำมำวิเครำะห์สถิติให้ผลแตกต่ำงกันทำงสถิติ (ภำพที่ 3) 

 

ภำพที่ 3 ควำมกว้ำงของผลสละอำยุ 8 เดือน 

 



     7.4 ควำมยำวของผลสละอำยุ 8 เดือน 

     ควำมยำวของผลสละอำยุ 8 เดือน พบว่ำ กำรตัดกระปุกเหลือ 5 กระปุกต่อทะลำย มีควำมยำว

ของผลมีค่ำเท่ำกับ 83.26 มิลลิเมตร กำรตัดกระปุกเหลือ 7 กระปุกต่อทะลำย  กำรตัดกระปุกเหลือ 8 

กระปุกต่อทะลำย และกำรไม่ตัดกระปุก มีค่ำเท่ำกับ 84.49  79.06 และ 77.70 มิลลิเมตร  ตำมล ำดับเมื่อ

น ำมำวิเครำะห์สถิติให้ผลแตกต่ำงกันทำงสถิติ  (ภำพที่ 4) 

 

ภำพที่ 4 ควำมยำวของผลสละอำยุ 8 เดือน 

  7.5 น้ ำหนักเนื้อของผลสละอำยุ 8 เดือน 

  น้ ำหนักเนื้อผลของสละอำยุ 8 เดือน พบว่ำ กำรตัดกระปุกเหลือ 7 กระปุกต่อทะลำยให้

น้ ำหนักเนื้อเท่ำกับ 20.95 กรัม  กำรตัดกระปุกเหลือ 8 กระปุกต่อทะลำย กำรตัดกระปุกเหลือ 5 ทะลำย

ต่อกระปุก และกำรไม่ตัดกระปุก มีค่ำเท่ำกับ 19.11 18.95 และ 14.04 กรัมตำมล ำดับ เมื่อน ำมำ

วิเครำะห์สถิติมีควำมแตกต่ำงกันสถิติ (ภำพท่ี 5) กำรตัดกระปุกทุกกรรมวิธีให้น้ ำหนักเนื้อมำกกว่ำไม่ตัด

กระปุก 



 

ภำพที่ 5 น้ ำหนักเนื้อของผลสละอำยุ 8 เดือน 

7.6 ปริมำณของแข็งท่ีละลำยน้ ำได้ของผลสละอำยุ 8 เดือน 

     ค่ำของปริมำณแข็งที่ลำยน้ ำได้ ( TSS ) ของผลสละ 8 เดือน พบว่ำ กำรตัดกระปุกเหลือ 5 กระปุกต่อ

ทะลำย กำรตัดกระปุกเหลือ 7 กระปุกต่อทะลำย กำรตัดกระปุกเหลือ 8 กระปุกต่อทะลำยและกำรไม่ตัด

กระปุก มีค่ำเท่ำกับ 18.77 , 19.23 , 18.69 และ 19.38 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดับ เมื่อน ำมำวิเครำะห์สถิติ  

ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (ภำพท่ี 6)  

 

                ภำพที่ 6 ค่ำของแข็งที่ละลำยน้ ำได้ของผลสละอำยุ 8 เดือน 

 



7.7  ปริมำณกรดที่ไตรเตรทได้ของผลสละอำยุ8 เดือน 

      ปริมำณกรดที่ไตรเตรทได้ของผลสละอำยุ 8 เดือน พบว่ำ กำรไม่ตัดกระปุกมีปริมำณกรดไตรเตรทได้

มีค่ำเท่ำกับ 0.34 เปอร์เซ็นต์  สว่นกำรตัดกระปุกเหลือ 5 กระปุกต่อทะลำย กำรตัดกระปุกเหลือ 7 

กระปุกต่อทะลำยและกำรตัดกระปุกเหลือ 8 กระปุกต่อทะลำย มีค่ำเท่ำกับ 0.41, 0.40 และ 0.38 

เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดับ เมื่อน ำมำวิเครำะห์สถิติ  ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ(ภำพที่ 7) 

 

ภำพที ่7  ปริมำณกรดที่ไตรเตรทได้ของผลสละอำยุ 8 เดือน 

7.8.  ผลผลิตต่อต้นของสละ 

 น้ ำหนักผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นของสละ ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว พบว่ำ  กำรไม่ตัดกระปุก  ให้น้ ำหนักผลผลิต

เฉลี่ย/ต้น เท่ำกับ 149.35 กิโลกรัม/ป ี  กำรตัดกระปุกเหลือ 5 กระปุก ให้น้ ำหนักผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น 

เท่ำกับ 96.66 กิโลกรัม/ป ี  กำรตัดกระปุกเหลือ 7 กระปุกให้น้ ำหนักผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น เท่ำกับ 107.30

กิโลกรัม/ป ีและ กำรตัดกระปุกเหลือ 8 กระปุก ให้น้ ำหนักผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น เท่ำกับ 136.59 กิโลกรัม  

7.9 น้ ำหนักกระปุกของสละอำยุ 8 เดือน 

            น้ ำหนักกระปุกของสละ      พบว่ำ   กำรตัดกระปุกเหลือ 5 กระปุกต่อทะลำย   กำรตัดกระปุก

เหลือ 7 กระปุกต่อทะลำย     กำรตัดกระปุกเหลือ 8 กระปุกต่อทะลำย มีน้ ำหนักทะลำยมำกกว่ำวิธีกำร

ไม่ตัดกระปุก  ซ่ึงมีค่ำระหว่ำง  650-1,700  , 650-1,600 , 700-1,700  และ  350 – 1,350 กรัม 

ตำมล ำดับ 



7.10 คุณภำพของผลสละ 

       กำรจัดชั้นคุณภำพของผลสละตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรของส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ

อำหำรแห่งชำติ สละชนิดที่ผลติดกับช่อ พบว่ำกำรตัดกระปุกทุกกรรมวิธีมีน้ ำหนักผลขั้นต่ ำอยู่ในชั้นที่ 1-2 

(600กรัมข้ึนไป) ส่วนกำรไม่มีกำรตัดกระปุกน้ ำหนักผลขั้นต่ ำในชั้นที่ 4 ( 200 กรัมข้ึนไป) ซึ่งให้ผลแตกต่ำง

กันในขนำดของน้ ำหนักช่อผล 

7.11  ค่ำแรงงำนในกำรตัดกระปุกสละ 

 สภำพกำรท ำสวนของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี จะไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเป็น

สวนผสมผสำน เช่น  ทุเรียน  เงำะ  มังคุด  ลองกอง และสละ  จะเวียนกำรปฏิบัติงำนไปตำมรอบของ

ชนิดพืช  ซึ่งสละจะมีกำรปฏิบัติในเรื่องของกำรผสมดอก กำรใส่ปุ๋ยเคมี  กำรโยงกระปุก  กำรจ้ำงแรงงำน

ปฏิบัติงำนในสวนจะจ้ำงเป็นรำยวันๆ ละ 300 บำท เมื่อคิดสัดส่วนกำรปฏิบัติงำนในกำรตัดกระปุกสละวัน

ละ 3 - 4 ชั่วโมง คิดเป็นเงิน 112.50 - 150 บำท/วัน/ไร่  

8. สรุปผลการทดลอง  

   กำรตัดกระปุกสละให้เหลือ 5  7 และ 8 กระปุกต่อทะลำย มีผลท ำให้ น้ ำหนักต่อกระปุก น้ ำหนัก

ผล น้ ำหนักเนื้อ ควำมกว้ำงของผล และควำมยำวของผล เพ่ิมข้ึนกว่ำกำรไม่ตัดกระปุก ส่วนปริมำณของแข็งที่

ละลำยน้ ำได้ ( TSS )  และปริมำณกรดที่ไตรเตรทได้ ( TA ) ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน แต่น้ ำหนักเฉลี่ยรวมต่อต้น

กำรไม่ตัดกระปุกให้น้ ำหนักที่มำกกว่ำกรรมวิธีอ่ืนๆ เนื่องจำกมีจ ำนวนกระปุกมำกกว่ำจึงท ำให้มีน้ ำหนักรวมที่

มำกกว่ำ ดังนั้นถ้ำแนะน ำให้เกษตรกรจึงควรแนะน ำให้เกษตรกรเลือกได้ทั้งกำร ตัดกระปุกให้เหลือ 5  7 และ 

8 กระปุกต่อทะลำยขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกรเอง 

              ข้อเสนอแนะ 

   เนื่องจำกกำรท ำกำรทดลองในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำในเรื่องของกำรตัดกระปุกให้เหมำะสมเพียงอย่ำง

เดียวจึงท ำให้เมื่อดูน้ ำหนักรวมของผลผลิตสละต่อต้นต่อปีแล้ว กรรมวิธีกำรตัดกระปุกให้เหลือ 5 7 และ 8 

กระปุกต่อทะลำย ได้น้ ำหนักที่น้อยกว่ำ แต่ถ้ำมีกำรทดลองตัดกระปุกร่วมกับกำรตัดแต่งผลให้อยู่ในช่วง 15-25 

ผลต่อกระปุกก็จะช่วยให้ผลมีขนำดที่ใหญ่ขึ้นจะท ำให้น้ ำหนักต่อกระปุกของวิธีกำรตัดกระปุกเพ่ิมข้ึนได้  และ

ตัวแปรที่ส ำคัญอีกประกำรก็คือกำรใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ว่ำจะเป็นสูตรที่ใช้หรืออัตรำที่ใช้ก็มีผลต่อน้ ำหนักและคุณภำพ

ของผลสละซึ่งควรมีกำรศึกษำต่อไป  

 

 

 



9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

9.1 น ำผลงำนวิจัยไปเผยแพร่ให้กับชมรมผู้ปลูกสละจังหวัดจันทบุรี 

9.2 น ำผลงำนวิจัยไปพัฒนำทดสอบกับเกษตร/อบรม โดยส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 

9.3 น ำผลงำนเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของกรมวิชำกำรเกษตร  

10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

ขอขอบคุณ คุณปรีชำ ปิยำรมณ์  ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ต้นสละพันธุ์สุมำลีให้ท ำกำรทดลอง จนงำน

ทดลองส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

11. เอกสารอ้างอิง 

     ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ.2556.มำตรฐำนสินค้ำเกษตร, สละ แหล่งที่มำ 

              http://www.acfs.go.th/standard/download/SALACCA.pdf  

              สืบค้นวันที่ 10 มกรำคม 2560 

นิรนำม. 2536. พืชสกุลระก ำ. เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชำกำร 

          เกษตร.30 หน้ำ 

ไพโรจน์ ผลประสิทธิ. 2526. ระก ำ สะลัก สะก ำ และสัมหลุมพี. วำรสำรวิทยำศำสตร์เกษตร.16 (2) :  

          713-714 

ไพโรจน์ ผลประสิทธิ. 2535. จำกระก ำถึงก ำละ. กสิกร. 65 (5) : 553-557 
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12. ภาคผนวก   

 

 

            
* จัดส่งข้อมูลไปยังก     ไม่ตัดกระปุก(10-12 ) /ทะลำย                    ตัดกระปุกเหลือ 5 กระปุก/ทะลำย   

Email Address            

               ตัดกระปุกเหลือ 7 กระปุก/ทะลำย                     ตัดกระปุกเหลือ 8 กระปุก/ทะลำย 

  

                               ภำพที่ 1 ลักษณะกระปุกสละพันธุ์สุมำลีที่ตัดกระปุกแบบต่ำงๆ 

 

 

 

 

 

 



   
         ไม่ตัดกระปุก(10-12 ) /ทะลำย                    ตัดกระปุกเหลือ 5 กระปุก/ทะลำย   

    
       ตัดกระปุกเหลือ 7 กระปุก/ทะลำย                     ตัดกระปุกเหลือ 8 กระปุก/ทะลำย 

 

                  ภำพที่ 2 ลักษณะเนื้อภำยในผลสละพันธุ์สุมำลีที่ตัดกระปุกแบบต่ำงๆ 


