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Abstract 
            Stink bean cv. rice is bloated and pods are about 5-20 pods per bouquet and green pea pod 
and twisting is about 25-45 centimeters long. The harvest is difficult broken pod and the skin is broken 
easily. And there was an outbreak of the larvae. Study on the form of pruning and management of 
shrubs. To facilitate the harvest and quality control. Carried out during 2011-2017 at Trang 
Horticultural Research Center, Trang. RCBD was designed with 5 replications, 4 treatments 1) seedless 
seedlings 2) seedlings cut 3 times per year 3) cuttings Open Shape and 4) early cuttings V Shape. The 
results showed that at the age of 3 years, seedlings were not truncated, with the stem height of 6.7 
meters. It was not statistically different from the seedlings. But more than the beginning, persistently 
significant. V Shape is a shrub with a minimum height of 3 meters. The side of the line around the 
trunk and the number of branches It was found that both seedlings. The open shape is not 
statistically different. V Shape bushes were found to have the lowest growth. The size of the shrubs 
was not statistically different. The average is 4.8 meters. And at the age of 6 years. It was found that 
the seedlings were higher in height and the lines around the trunks were significantly higher than in 
the beginning. The seedlings do not cut, the shoots are 8.9 meters high and 62.6 centimeters around 
the stem. Second, the seeds are cut. It is 6.1 meters tall and 54.8 centimeters long. Which is lower 
than seedlings 2 meters or 31.9 percent lower. At all treatments, the shrubs were not significantly 
different. Average 6.1 meters. The seedlings were truncated at 3 times. The flowering before other 
methods. The number of flowering plants was 16.7 percent. 
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บทคัดย่อ 
สะตอข้าวออกดอกและติดฝักประมาณ 5-20 ฝักต่อช่อ ฝักสีเขียว บิดเป็นเกลียว ยาว 25-45 เซนติเมตร การเก็บ

เกี่ยวจึงยาก ฝักหัก ผิวเป็นต าหนิง่าย และพบมีการระบาดของหนอนเจาะฝัก จึงศึกษารูปแบบของการตัดแต่งกิ่งและ
จัดการทรงพุ่มสะตอ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รูปแบบของทรงพุ่มที่เหมาะสมสะดวกในการเก็บเกี่ยวและควบคุมคุณภาพ 
ด าเนินการ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ระหว่างปี 2554-2560 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 5 ซ  า 4 กรรมวิธี คือ 1) 
ต้นเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งกิ่ง 2) ต้นเพาะเมล็ดมีการตัดยอดน าทุกปี 3 ครั ง 3) ต้นติดตาตัดแต่งจัดทรงพุ่มแบบ Open 
Shape และ 4) ต้นติดตาตัดแต่งจัดทรงพุ่มแบบ V Shape พบว่า เมื่ออายุต้น 3 ปี ต้นเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งยอดมีความสูง
ที่สุด คือ 6.7 เมตรและไม่แตกต่างทางสถิติกับต้นเพาะเมล็ดตัดยอด แต่มากกว่าต้นติดตา ขณะที่ต้นติดตาจัดรูปทรงพุ่ม
แบบ V Shape มีความสูงของล าต้น 3 เมตร ซึ่งต่ าที่สุด และมีการเจริญเติบโตด้านล าต้นต่ าที่สุด ขณะที่ขนาดของทรงพุ่ม
ของทุกกรรมวิธี พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.8 เมตร และเมื่ออายุต้น 6 ปี พบว่า ต้นเพาะเมล็ดมี
ความสูง 8.9 เมตร และเส้นรอบล าต้น 62.6 เซนติเมตร ซึ่งมากที่สุด รองลงมาเป็นต้นติดตาเพาะเมล็ดที่มีการตัดยอด ส่วน
ต้นติดตาทั ง 2 แบบ พบว่า มีความสูง 6.1 เมตรเท่ากัน ซึ่งต่ ากว่าต้นเพาะเมล็ด 2 เมตร หรือ 31.9 เปอร์เซ็นต์ แต่ทุก
กรรมวิธีมีขนาดทรงพุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยเฉลี่ย 6.1 เมตร ทั งนี  พบว่า ต้นเพาะเมล็ดที่ตัดแต่งยอด 3 ครั ง มีการ
ออกดอกเร็วก่อนวิธีอื่นๆ โดยมีจ านวนต้นออกดอก 16.7 เปอร์เซ็นต์  
ค าส าคัญ สะตอ การเก็บเก่ียว การตัดแต่ง การจัดทรงพุ่ม  



ค าน า 
สะตอเป็นพืชพื นเมืองประเภทผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของภาคใต้ (ปารณัฐ, 2541) 

ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ มีความสูงประมาณ 30 เมตร ดอกออกเป็นช่อแบบ head ฝักกว้างและ
ยาว 3-5x35-45 เซนติเมตร สามารถปรุงอาหารได้หลายชนิด มีคุณค่าทางอาหารสูง และมีคุณค่าทางสมุนไพร 
(มนูญ, 2531) ซึ่ง สุรีย์และอนันต์ (2540) รายงานว่าสะตอมีฤทธิ์ช่วยลดความดันโลหิต ลดน  าตาลในเลือด ยับยั ง
การเจริญเติบโตของเชื อแบคทีเรียและเชื อรา และช่วยกระตุ้นการบีบตัวของล าไส้  

จาก “สถิติแสดงแหล่งเพาะปลูกสะตอปี 2546 ของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่ามีพื นที่ปลูกทั งประเทศ 
115,915 ไร่  ผลผลิตรวม 40,157 ตัน เฉลี่ยไร่ละ 476 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 30 บาท (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2546) การส ารวจฝักสะตอที่จ าหน่ายในท้องตลาดปี 2552-2553 พบว่ามีคุณภาพต่ า คือ ฝักอ่อน ฝักหักและมีรอย
ต าหนิจากสัตว์ฟันแทะ ทั งนี อาจเนื่องจากเก็บมาจากป่า และปัญหาการเก็บเกี่ยว เพราะสะตอมีล าต้นสูง ประกอบ
กับฝักมีลักษณะยาว บิดเป็นเกลียว และผิวเปลือกบางสีเขียว จึงปรากฏฝักหักและมีรอยขีดข่วนง่าย ส่งผลให้ฝักมี
อายุการวางจ าหน่ายสั นเพียง 3-4 วัน การตัดแต่งกิ่งเป็นวิธีการควบคุมขนาดและรูปร่างของต้นไม้วิธีหนึ่งที่ปฏิบัติ
ได้ทุกระดับอายุ เห็นผลเร็ว และลงมือปฏิบัติได้ทันทีที่ต้องการ ส่วนการจัดทรงต้น (Training) เป็นการดัดแปลง
รูปทรงและโครงร่างของต้นไม้ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของต้นไม้ให้เป็นไปในแบบที่ต้องการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น การออกดอกติดผลดีขึ น เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต (กวิศร์, 2546) ช่วย
รักษาสมดุลระหว่างการเจริญทางก่ิงใบกับการให้ดอกผล และสะดวกในการดูแลรักษา (รวี, 2540)   

จากความส าคัญและสถานการณ์การผลิตสะตอดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสะตอเป็นพืชที่มีศักยภาพสูง ปัจจุบัน
มีการส่งออก ซึ่งเน้นคุณภาพ การจัดการสวนจึงมีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดแต่งต้นให้ต่ าและจัดทรงพุ่มอย่างเหมาะสม ถือเป็นหัวใจของการผลิตในอันที่จะลดต้นทุน
การผลิตและควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพสูง เพราะสะดวกต่อการดูแลรักษา ลดการพ่ึงพาแรงงานคน รวมถึงการน า
เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ (รวี, 2542) ทั งนี ในการผลิตยังไม่มีการวิจัยหรือค าแนะน าการปฏิบัติ จึงศึกษา
รูปแบบของการตัดแต่งและจัดทรงพุ่มที่เหมาะสมกับสะตอ เพ่ือสะดวกในการเก็บเกี่ยวและควบคุมคุณภาพผลผลิต 
เผยแพร่แก่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 อุปกรณ์ 
 สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 

-  เมล็ดสะตอข้าว ถุงเพาะช าสีด า ขนาด 10X12 นิ ว และวัสดุปลูกดินผสม 
-  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปุ๋ยมูลไก่บนแกลบรองพื นคอกไก่ และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
-  อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลและอ่ืนๆ เช่น เวอร์เนีย สายวัด กรรไกรตัดแต่งก่ิง 

วิธีการ 
1) แบบและวิธีการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 กรรมวิธี 5 ซ  า ๆ ละ 4 ต้น คือ  

 1. ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด และไม่มีการตัดแต่งกิ่ง 
 2. ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด และตัดแต่งยอดน าทุกปี รวม 3 ครั ง 



 3. ต้นที่ได้จากการติดตา ตัดแต่งและจัดทรงพุ่มแบบ Open - Shape 
 4. ต้นที่ได้จากการติดตา ตัดแต่งและจัดทรงพุ่มแบบ V – Shape 

    2) ขั นตอนการปฏิบัติงาน 
1. เตรียมแปลงทดลอง โดยไถตากดินก่อนปลูกเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง  
2. เพาะเมล็ดสะตอจากฝักที่แก่เต็มที่ ในถุงเพาะช าขนาด 10x12 นิ ว วัสดุปลูก คือ ดินผสมขุย

มะพร้าวอัตรา 1:1 ใส่ปุ๋ยออสโมโคส สูตร 14-14-14 อัตรา 0.5-1 ช้อนชาต่อต้น ทุก 4 เดือน และเพ่ิมปริมาณปุ๋ย
ตามอายุต้น และเมื่ออายุต้นประมาณ 6 เดือน คัดเลือกต้นที่สมบูรณ์มีขนาดใกล้เคียงกัน น าไปปลูกในแปลง
ทดลอง โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 6 เมตร และระหว่างแถว 8 เมตร ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วย ปุ๋ยมูลไก่บน
แกลบรองพื นคอกไก่ อัตรา 1 บุ้งกี๋ต่อหลุม 

3. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จ านวน 2 ครั ง อัตรา 10 กรัมต่อต้นในช่วงต้นฝนและหลังฤดูฝน 
4. ปีที่ 2 หลังปลูก เมื่อต้นมีความสูงประมาณ 1 เมตร หรือขนาดประมาณแท่งดินสอ ด าเนินการติด

ตาในกรรมวิธีที่ 3 และ 4 และตัดแต่งก่ิง (เด็ดยอด) ในกรรมวิธีที่ 2   
5. เมื่อสะตอแตกกิ่งใหม่ คัดเลือกกิ่งที่สมบูรณ์และกิ่งอยู่ในรูปทรงที่ง่ายต่อการจัดทรงพุ่มแบบ 

Open-Shape (กรรมวิธีที่ 3) และ แบบ V-Shape (กรรมวิธีที่ 4) 
6. ดูแลรักษา โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 3 กิโลกรัม และปุ๋ยมูลสัตว์อัตรา 20 กิโลกรัมต่อต้น

แบ่งใส ่2 ครั ง หลังการตัดแต่งวัชพืช ในช่วงต้นฝนและหลังฤดูฝน  
  3) การบันทึกข้อมูล 
    1. ลักษณะการเจริญเติบโตของต้น ด้านขนาดล าต้น การแตกกิ่ง ความสูง และขนาดทรงพุ่ม 
   2. การให้ผลผลิต วันออกดอก ปริมาณผลผลิต และคุณภาพ 

    3. วิเคราะห์ผล สรุปผลการทดลอง และรายงานผล 
  เวลาและสถานที่ 
    ระยะเวลา    ตั งแต่ 2558   สิ นสุด 2559  
            สถานที่       ศูนย์วจิัยพืชสวนตรัง จังหวัดตรัง 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองนี เป็นผลการทดลองต่อเนื่องจากงานเดิม (ปี 2554 – 2556) ซึ่งผลการทดลองพบว่าเมื่อสะตอ

อายุต้น 3.5 ปี ต้นสะตอที่เพาะเมล็ดมีการเจริญเติบโตด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น ความสูง มากกว่าต้น
ที่ติดตา ส่วนต้นติดตาและมีการจัดทรงพุ่มแบบ Open Shape มีจ านวนกิ่ง และขนาดความกว้างของทรงพุ่มมาก
ที่สุด ขณะที่ต้นติดตาและมีการจัดทรงพุ่มแบบ V Shape มีจ านวนกิ่ง และความสูงของล าต้นต่ าที่สุด ซึ่งใน
เบื องต้นพบว่าต้นติดตาและจัดทรงพุ่มแบบ Open Shape มีการเจริญเติบโตดี ต้นต่ า การแตกกิ่งมากที่สุด และมี
การแผ่กระจายของกิ่งดี ซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องการ (ตารางที่ 1) ขณะที่ผลการทดลอง ในปี 2559 ต้นสะตอมีอายุ 
6.5 ปี พบว่า 

1. การเจริญเติบโตทางล าต้น พบว่าต้นสะตอที่เพาะเมล็ดมีการเจริญเติบโตทางล าต้นแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับต้นสะตอที่เพาะเมล็ดแล้วมีการตัดแต่งกิ่ง กับต้นที่ติดตาและมีการจัดทรงพุ่ม โดยต้นที่เพาะ
เมล็ดไม่มีการตัดแต่งก่ิงมีการเจริญเติบโตทางด้านล าต้นมากที่สุด คือ มีความสูง 8.8 เมตร เส้นรอบโคนของล าต้น 



62.6 เซนติเมตร และขนาดความกว้างของทรงพุ่ม 6.3 เมตร รองลงมาเป็นต้นที่เพาะเมล็ดมีการตัดแต่งกิ่ง 3 ครั ง 
มีความสูง 8.8 เมตร เส้นรอบโคนล าต้น 62.6 เซนติเมตร และขนาดความกว้างของทรงพุ่ม 6.3 เมตร ส่วนต้นทีต่ิด
ตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ Open Shape และ จัดรูปทรงพุ่มแบบ V Shape มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน โดยต้นติด
ตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ Open Shape มีความสูง  6.1 เมตร เส้นรอบโคนของล าต้น 52.8 เซนติเมตร และขนาดทรง
พุ่มมีความกว้าง 6.7 เมตร และต้นติดตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ V Shape มีความสูง  6.1 เมตร เส้นรอบโคนของล าต้น 
49.2 เซนติเมตร และขนาดทรงพุ่มมีความกว้าง 5.7 เมตร ซึ่งจะเห็นว่าต้นสะตอที่ติดตามีความสูงของล าต้นต่ ากว่า
ต้นเพาะเมล็ด 2.8 เมตร หรือ ลดลง 31.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้นเพาะเมล็ดมีความสูงมากกว่าอาจเพราะต้นมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง อีกทั งอิทธิพลของฮอร์โมนออกซินที่ตายอดปริมาณมากจึงดึงดูดธาตุอาหารและฮอร์โมน
ไซโทไคนินมายังบริเวณยอด ส่งผลให้ตายอดมีการแบ่งเซลล์สรา้งผนังเซลลม์ากขึน้ และเจริญเติบโตได้อย่าง
รวดเร็ว (สังคม, http://webcache. googleusercontent.com) ขณะที่ต้นที่ติดตาได้รับอิทธิพลของตาข้าง การ
เติบโตมักพัฒนาด้านเพ่ิมขนาดทางเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าความสูง ต้นจึงมีทรงพุ่มเตี ยและแผ่กว้าง (ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ, http://mis.agri.cmu.ac.th/course/course_lecture_ download.asp) ขณะที่ต้น
จัดรูปทรงพุ่มแบบ V Shape มีจ านวนกิ่งน้อยการเจริญเติบโตจึงต่ ามาก  
          2. การให้ผลผลิต ในปี 2560 พบว่าต้นสะตอที่เพาะเมล็ดและมีการตัดแต่ งกิ่งออกดอกขณะที่ต้นใน
กรรมวิธีอ่ืนๆ ยังไม่ออกดอก อาจเพราะการตัดแต่งยอดในช่วงแรกส่งผลให้มีจ านวนกิ่งมาก ต้นมีความสมบูรณ์ โดย
มีต้นที่ออกดอก 5 ต้นจากทั งหมด 30 ต้น มีจ านวนช่อดอกเฉลี่ย 8 ช่อต่อต้น ซึ่งช่อดอกส่วนใหญ่ร่วงก่อนติดฝัก 
และช่อผลที่พัฒนาเป็นฝักมีผลน้อย อาจเพราะมีดอกย่อยเพศผู้ที่เป็นหมันมากกว่า ดอกย่อยสมบูรณ์เพศ หรืออาจ
เพราะในบริเวณใกล้เคียงแปลงปลูกไม่มีผลไม้ จึงท าให้ไม่มีค้างคาวเล็บกุด ผึ ง มด ผีเสื อกลางคืน และแมลงชนิด
อ่ืนๆ เข้ามาถ่ายละอองเกสร ส่งผลให้มีการผสมติดต่ า (บ่าวไข่นุ้ย, http://oknation.nationtv.tv/blog/sorat/ 
2007/11/11/entry-2)  

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 1. ต้นสะตอทีเ่พาะเมล็ดมีการเจริญเติบโตมากกว่าต้นที่ติดตาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
2. ต้นที่ติดตาและจัดทรงพุ่มแบบ Open Shape มีการเจริญเติบโตดี ลักษณะทรงต้นต่ า การแตกกิ่งมาก

ที่สุด และมีการแผ่กระจายของก่ิงดี ซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องการ 
3. ต้นที่ติดตาและจัดทรงพุ่มแบบ V Shape มีความสูงต่ าที่สุด อาจแนะน าปลูกเป็นแถวท าแนวรั ว และ

ควรมีการตัดปลายยอด เพ่ือเพ่ิมจ านวนยอด ซึ่งสะตอจะออกดอกท่ีปลายยอด 
4. ในการปลูกสะตอเป็นแปลงใหญ่ควรมีหลายพันธุ์ หรือปลูกไม้ผลแซมหรือปลูกรอบแปลง เพ่ือให้มี

ปริมาณละอองเกสรมากและเพ่ือล่อให้สัตว์กลางคืนมาช่วยผสมหรือกระจายละอองเกสร ช่วยให้เปอร์เซ็นต์การ
ผสมติดเพ่ิมมากขึ น 

5. หลังการเก็บเก่ียวผลผลิตทุกปี ควรมีการตัดแต่งก่ิงทุกครั ง เพ่ือไม่ให้ทรงพุ่มซ้อนทับกับต้นอ่ืน 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับจัดการด้านเขตกรรมของสะตอ เผยแพร่ให้แก่นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
และเกษตรกรผู้สนใจส าหรับประกอบอาชีพปลูกสะตอเชิงพาณิชย์ 
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Table 1 The size of Stink bean cv. rice was showed that at the age of 3 years after the pruning 
and management of shrubs  
 

Treatments 
Heights 

(M.) 
Line around of 

trunks (Cm.) 
Diameter of 
Shrubs (Cm.) 

seedless seedlings 6.7 a1/ 34.8 a1/ 413.0  
seedlings cut 3 times per year 6.3 ab 34.2 a 473.0  
cuttings Open Shape  5.0 bc 34.6 a 530.0 
cuttings V Shape 3.0 c 25.0 b 520.0 

ค่าเฉลี่ย 5.2 32.2 484.0 
F-test * * ns 

CV (%) 46.05 1.95 47.82 
 

ns = non-significant difference 
*   Statically difference 
1/  Means in the same column, followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
Table 2 The size of Stink bean cv. rice was showed that at the age of 6 years after the pruning 
and management of shrubs  
 

Treatments 
Heights 

(M.) 

Line around 
of trunks 

(Cm.) 

Diameter 
of Shrubs 

(Cm.) 

Flowering 
percentage 
(%/30 trees) 

ต้นเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งก่ิง 8.9 a1/ 62.6 a1/ 627.5 1/  0 

ต้นเพาะเมล็ดตดัแต่งยอดน าทุกปี รวม 3 ครั ง 7.3 ab 54.6 b 571.5      25 (4) 

ต้นติดตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ Open Shape 6.1 b 52.8 b 674.0 0 

ต้นติดตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ V Shape 6.1 b 49.2 b 565.9 0 
ค่าเฉลี่ย 7.1 54.8 609.7  
F-test ** ** ns  

CV (%) 8.6 15.6 15.3  
ns = non-significant difference 
*   Statically difference 
1/  Means in the same column, followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 



 
 

ภาคผนวก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
                             

 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 1 ต้นเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งก่ิง (กรรมวิธีที่ 1) เมื่ออายุ 3 ปี (ก) และ อายุ 6 ปี (ข) 

ภาพผนวกที่ 2 ต้นเพาะเมล็ดตัดยอดน าทุกปรีวม 3 ครั ง (กรรมวิธีที่ 2) เมื่ออายุ 3 ปี  (ก) และ อายุ 6 ปี (ข) 
 

ข ก 

ค ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 3 ต้นติดตาจัดทรงพุ่ม แบบ Open Shape (กรรมวิธีที่ 3) เมื่ออายุ 3 ปี (จ) และ อายุ 3 ปี (ฉ) 

ฉ จ 

ซ ช 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 4 ต้นติดตาจัดทรงพุ่มแบบ V Shape (กรรมวิธีที่ 4) เมื่ออายุ 3 ปี (ช) และ อายุ 3 ปี (ซ)  

ภาพผนวกที่ 5 การให้ผลผลิตและลักษณะฝักสะตอ อายุต้น 6 ปี  



 
  

 


