
สะตอแนะน ำ “พนัธ์ุตรัง 1” 

ชญานุช  ตรีพนัธ์ 

สะตอ ช่ือวิทยาศาสตร์  Parkia speciosa Hassk.  ช่ือสามญั  Stink  bean  ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูก
สะตอทั้งประเทศ  37,452 ไร่  ผลผลิตรวม 19,257 ตนั เฉล่ียไร่ละประมาณ 620 กิโลกรัม (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2560) ปัจจุบนัสะตอเป็นพืชผกัชนิดหน่ึงท่ีมีความตอ้งการสูงทั้งในและต่างประเทศ ราคาขายใน
ประเทศเฉล่ีย 7-20 บาท/ฝัก (ตลาดส่ีมุมเมือง, 2560) นอกจากน้ีมีการส่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย  
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ในรูปเมล็ดสดบรรจุในลัง และกระป๋อง ราคาขายกิโลกรัมละ 250 – 350 บาท 
(สุพิชฌาย,์ 2559) และเมล็ดแช่แข็ง  ราคาขายถุงละ 59 บาท (น ้าหนกั 100 กรัม/ถุง)  โดยเมล็ดสะตอแช่แขง็มี
มูลค่าส่งออก 15-20 ลา้นบาท (อบัดุลรอนิง, 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลิตภณัฑจ์ากสะตอ 

สะตอ “พันธ์ุตรัง 1” ข้ึนทะเบียนเป็นพนัธ์ุแนะน าในปี 2560 โดยศูนยว์ิจยัพืชสวนตรัง ได้ส ารวจ
และคดัเลือกสะตอจากสวนเกษตรกรในภาคใต ้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – 2543 จ านวน 118 สายตน้ (Clone) แลว้
ท าการบันทึกประวติัพนัธ์ุ และติดตามการให้ผล
ผลิตนอกฤดู ต่อเน่ืองเป็นเวลา 3 ปี ผ่านเกณฑ์การ
คดัเลือก จ านวน 12 สายตน้ (Clone) (บุญชนะ และ 
อาภรณ์, 2543) น ามาปลูกทดสอบในแปลงทดลอง
ของศูนยว์ิจยัพืชสวนตรังโดยวิธีการติดตาระหว่าง
ปี 2544-2556 ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ สะตอพนัธ์ุ
ตรัง 1 เป็นสายตน้ (clone) ท่ีดีท่ีสุด (บุญชนะ และ
คณะ, 2559 ) 

 



ลักษณะเด่น  เป็นสะตอข้าวให้ผลผลิต
เม่ืออายุ 3 ปีหลงัปลูก  ทรงพุ่มเต้ีย สะดวกต่อการ
ปฏิบติัดูแลรักษาและการเก็บเก่ียว ให้ผลผลิตทั้ง
ในและนอกฤดู  ลักษณะฝักตรง ขนาดเมล็ด
สม ่าเสมอ เฉล่ีย 15 เมล็ดต่อฝัก เรียงชิดติดกนัท า
ใหง่้ายต่อการบรรจุ มีกล่ินฉุนนอ้ย  

กำรปฏิบัติดูแลรักษำ 

การปลูก  ใชร้ะยะปลูกระหวา่งตน้ x แถว เท่ากบั 8 x 8 หรือ 8 x 9 หรือ 9 x 9 เมตร 

การค ้าก่ิง  สะตอพนัธ์ุตรัง 1 ท่ีขยายพนัธ์ุโดยการติดตา  
การเจริญเติบโตในระยะแรกมีลกัษณะเอนเอียงไปดา้นขา้งใดขา้งหน่ึง  
ดงันั้นตอ้งใชห้ลกัค ้าก่ิงช่วยใหต้ั้งตรงเพื่อใหก้ารเจริญเติบโตข้ึนตรง  

การตดัยอดและจดัทรงพุม่  เม่ือตน้สะตอสูง 1.3 - 1.5 เมตร  
(5 – 6 เดือนหลงัปลูก) ตดัยอดท่ีความสูง 0.8 – 1.0 เมตร เพื่อใหมี้การแตกก่ิง
แขนง จากนั้นเลือกไวก่ิ้งแขนงทุกทิศทางใหมี้ความสมดุลกนั 4 – 5 ก่ิง  
เพื่อใหเ้จริญเติบโตเป็นก่ิงหลกัของสะตอต่อไป และเพื่อใหผ้ลผลิตมีทรงพุม่
สมดุลกนัทุกดา้น 
             ภาพการค ้าก่ิง  

 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภาพการตดัยอดและจดัทรงพุม่สะตอ                                         สะตอหลงัการจดัทรงพุม่  

การใหน้ ้า  ในระยะเร่ิมปลูกรดน ้า 2 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์  

การใส่ปุ๋ย  ระยะก่อนการให้ผลผลิต อายุ 1 – 3 ปีหลงัปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 200 – 400 
กรัมต่อตน้ต่อปี โดยแบ่งใส่ 2 คร้ังต่อปี  



วชัพืชและการป้องกนัก าจดั  เม่ือสะตอยงัเล็กอยูจ่  าเป็นตอ้งมีการก าจดัวชัพืช โดยใช้จอบดายหญา้
หรือใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช เม่ือสะตอโตแลว้การก าจดัวชัพืชก็นอ้ยลง 

การเก็บเก่ียวผลผลิต  สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้2 ช่วง คือ  ในฤดู เดือนมิถุนายน – เดือนกนัยายน 
และนอกฤดู เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
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