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ค าปรารถ 

สะตอจัดเป็นพืชผักเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญ นิยมบริโภคทั่วไปในประเทศไทย และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถปรุงอาหารได้หลายชนิด มีคุณค่าทางอาหารสูง และมีคุณค่าทางสมุนไพร  
ผลผลิตของสะตอในอดีตได้จากการเก็บจากป่าทางภาคใต้และจากการปลูกแซมกับพืชหลักชนิดอ่ืนๆ 
การจ าหน่ายสะตอมีทั้งในรูปฝักสดและเมล็ดสด เมล็ดดอง และส่งออกต่างประเทศในรูปเมล็ดสด และ
บรรจุกระป๋อง ซึ่งความต้องการของตลาดเพ่ิมมากขึ้น ในปัจจุบันเกษตรกรสนใจปลูกสะตอเพ่ือการค้า
เพ่ิมข้ึนแต่สะตอยังไม่มีงานวิจัยด้านพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพราะการปลูกสะตอ
ของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดท าให้สะตอมีล าต้นสูงใหญ่และเกิดการกลาย
พันธุ์มีลักษณะแตกต่างกันไป ศูนย์วิจัยพืชสวนตรังจึงได้ด าเนินงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์สะตอ โดย
จัดท าแปลงรวบรวมพันธุ์สะตอที่ชนะการประกวดของกรมส่งเสริมการเกษตรและได้คัดเลือกสะตอที่ให้
ผลผลิตนอกฤดูจากสวนเกษตรกร ดังนั้นจึงด าเนินการน าพันธุ์สะตอที่ผ่านการคัดเลือกทางวิชาการจาก
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรังไปปลูกทดสอบในสภาพพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือให้ได้พันธุ์สะตอที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่
และแนะน าให้เกษตรกรตลอดจนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการทรงพุ่มเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติดูแลสวนสะตอ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตสะตอส าหรับส่งเสริมเกษตรกรต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

ผู้ด าเนินงานวิจัยขอขอบคุณ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวน

ชุมพร และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสที่ได้อ านวยความสะดวกในการท างาน

และให้ค าปรึกษาการท างานวิจัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และคนงานที่มีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติดูแลรักษาสะตอ และให้ก าลังใจจนงานส าเร็จด้วยดี 
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ผู้วิจัย 

กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาพันธุ์สะตอ 
บุญชนะ วงศ์ชนะ    ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
ดารากร เผ่าชู     ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 
ศรัญญา ใจพะยัก     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 
ชญานุช ตรีพันธ์     ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
ศุภลักษณ์ อริยภูชัย    ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
ไพรัตน์ ช่วยเต็ม     ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 
 
กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสะตอ 
สุมาลี ศรีแก้ว     ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
บุญชนะ วงศ์ชนะ    ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
ชญานุช ตรีพันธ์     ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
ศุภลักษณ์ อริยภูชัย    ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

F-test   = การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
CV.  = Coefficient of variation (ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน) 
%  = อัตราร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 
P > 0.05 = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
P > 0.01 = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
*  = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  

 95 เปอร์เซ็นต์ 
**  = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  

 99 เปอร์เซ็นต์ 
 ns   = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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บทน า 

สะตอเป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์  Mimosaccae  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Parkia  speciosa  Hassk.  มี
ชื่อสามัญว่า  Stink  bean  เป็นพืชพ้ืนเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทย  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย  
(ปารณัฐ, 2541) สะตอจัดเป็นพืชผักเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญ และเป็นพืชผักที่มีผู้นิยมบริโภค
ทั่วไปในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน ลักษณะของสะตอเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ล าต้น
เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 30 เมตร  เปลือกล าต้นเรียบ หรือเป็นสะเก็ดเล็กน้อย กิ่งเปราะหั ก
ง่าย ดอกออกเป็นช่อแบบ head การผสมเกสรแบบข้ามดอกและข้ามต้น   ฝักมีขนาดกว้าง 3-5 
เซนติเมตร ยาว 35-45 เซนติเมตร สามารถปรุงอาหารได้หลายชนิด มีคุณค่าทางอาหารสูง และมีคุณค่า
ทางสมุนไพร (มนูญ, 2531) ซึ่ง สุรีย์ และอนันต์  (2540) รายงานว่าสะตอมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  คือช่วย
ลดความดันโลหิต ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา  ช่วยลดน้ าตาลในเลือด และช่วย
กระตุ้นการบีบตัวของล าไส้ ผลผลิตของสะตอในอดีตได้จากการเก็บจากป่าทางภาคใต้และจากการปลูก
แซมกับพืชหลักชนิดอ่ืนๆ จากข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร (2547) รายงานสถิติแหล่งเพาะปลูกสะตอ 
2546 ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมการเกษตร กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าในปีการ
เพาะปลูก 2546 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกสะตอทั้งประเทศ  115,915 ไร่  พ้ืนที่ให้ผลผลิตแล้ว 84,375 
ไร่  ผลผลิตรวม 40,157 ตัน ผลผลิตปี 2546  เฉลี่ยไร่ละประมาณ 476 กิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 30 บาท การจ าหน่ายสะตอจะมีทั้งในรูปฝักและเมล็ดสด เมล็ดดอง และส่งออกต่างประเทศในรูป
เมล็ดสดบรรจุในลัง และกระป๋อง  

จากความส าคัญและสถานการณ์การผลิตสะตอจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการวิจัยด้านพันธุ์  
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพราะการปลูกสะตอของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ต้นพันธุ์ที่ได้
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จากการเพาะเมล็ด (Siemonsma and  Piluek, 1994) ท าให้สะตอมีล าต้นสูงใหญ่และเกิดการกลาย
พันธุ์มีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งศูนย์วิจัยพืชสวนตรังได้ด าเนินงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์สะตอ โดย
จัดท าแปลงรวบรวมพันธุ์สะตอที่ชนะการประกวดของกรมส่งเสริมการเกษตร (อาภรณ์ และบุญชนะ, 
2543) และได้คัดเลือกสะตอที่ให้ผลผลิตนอกฤดูจากสวนเกษตรกรในภาคใต้ มาปลูกเปรียบเทียบพันธุ์
จ านวน 12 สายต้น (Clone) (บุญชนะ และคณะ, 2559) ดังนั้นจึงต้องด าเนินการน าพันธุ์สะตอที่ผ่าน
การคัดเลือกทางวิชาการจากศูนย์วิจัยพืชสวนตรังไปปลูกทดสอบในสภาพพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือให้ได้พันธุ์
สะตอที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่และแนะน าให้เกษตรกรตลอดจนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการทรง
พุ่มเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติดูแลสวนสะตอ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตสะตอส าหรับ
ส่งเสริมเกษตรกรต่อไป 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1  
วิจัยและพัฒนาพันธุ์สะตอ 

Varietal Improvement and Development of Stink bean  
(Parkia speciosa Hassk.) 

 
บุญชนะ วงศ์ชนะ1           ดารากร เผ่าชู2            ศรัญญา ใจพะยัก3   
ชญานุช ตรีพันธ์1     ศุภลักษณ์ อริยภูชัย1     และ ไพรัตน์ ช่วยเต็ม2 

    Boonchana Wongchana1     Darakon Phaochu2     Saranya Jaiphayak3 
   Chayanuch  Tripan1    Suppaluck  Ariyaphuchai1   and Phairat Chuaytem2 

 
1ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา  จ.ตรัง  92105 

1Trang Horticulture Research Center, Sikao district, Trang Province 92150 
2ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 

2Chumphon Horticulture Research Center, Sawi district, Chumphon Province 86130 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ต.ริโก้ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 

3Narathiwat Agricultural Research and Development Center, Su-ngai Padi district, Narathiwat Province 96140 
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บทคัดย่อ 

การทดสอบสายต้นสะตอในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ชุมพร และนราธิวาส เพ่ือหาสายต้นสะตอที่
เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่ต่างๆ ด าเนินการในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2562 วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์  (Randomized Completely Block Design: RCBD) จ านวน 4 ซ้ า  5 
กรรมวิธี (สายต้น) คือ สายต้นพ้ืนเมือง (control) 1608 1506 ตรัง 4 และตรัง 10 พบว่า การ
เจริญเติบโตทางล าต้น ขนาดเส้นรอบโคนต้นและความสูงสะตอสายต้นพ้ืนเมืองมีขนาดเส้นรอบโคนต้น
และความสูงของล าต้นมากที่สุดเมื่ออายุ 4 ปี มีขนาดเส้นรอบโคนต้นเฉลี่ย 32.48 21.23 และ 41.00 
เซนติเมตร ตามล าดับ และมีความสูงเฉลี่ย 3.80 3.87 และ 5.93 เมตร ตามล าดับ สะตอสายต้น 1608 
มีความกว้างทรงพุ่มมากที่สุดโดยเมื่ออายุ 4 ปีมีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 5.14 2.32 และ 7.62  เมตร 
ตามล าดับ การให้ผลผลิตของสะตอ สายต้น ตรัง 4 เริ่มมีการออกดอกเร็วที่สุดอายุ 2 ปีหลังปลูก และ
เริ่มติดฝักเมื่ออายุ 4 ปีหลังปลูก จากการทดลองสะตอพันธุ์ทดสอบ 4 สายต้น ซึ่งขยายพันธุ์โดยการติดตามี
ลักษณะที่ดีทรงพุ่มเจริญเติบโตแผ่ออกด้านข้าง ล าต้นไม่สูงสะดวกต่อการปฏิบัติดูแลรักษา และการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต  
ค าส าคัญ : สะตอ, สายต้น, การเปรียบเทียบพันธุ์ 

 

 

 

 

Abstracts 

Testing of stink bean (Parkia speciosa Hassk.) in Trang Chumphon and Narathiwat 
province has objective to find a clone which is suitable in this area. The testing were be 
processed at the Trang Horticulture Research Center, Chumphon Horticulture Research 
Center and Narathiwat Agricultural Research and Development Center form October 
2015 to September 2019. The experiment was set up in randomized complete block 
design (RCBD) consisted of 4 replications and 5 treatments (clones), consisting of the 
native Clone, 1608, 1506, Trang 4 and Trang 10. The results showed that growth through 
the native clone gave the highest average stem girth and average stem height. When the 
age were 4 Years, the stem girth were 32.48 21.23 and 41.00 centimeters, respectively. 
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The stem height were 3.80 3.87 and 5.93 meters, respectively. 1608 clone gave the 
highest average diameter of canopy were 5.14 2.32 and 7.62 meters, respectively. Trang 
4 started flowering at the earliest 2 Years and fruiting at 4 Years after planting. The results 

from this study suggested that 4 clone, which propagated by persistence, had a good 
characteristic, canopy shaped, growing outwards. The trunk was not high, convenient for 
maintenance and harvesting.    
Key words : Parkia speciosa Hassk, Clone, Clonal selection 

   

บทน า 

สะตอเป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์  Mimosaccae  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Parkia  speciosa  Hassk.  มี
ชื่อสามัญว่า  Stink  bean  เป็นพืชพ้ืนเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทย  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย  
(ปารณัฐ, 2541) สะตอจัดเป็นพืชผักเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญ และเป็นพืชผักที่มีผู้นิยมบริโภค
ทั่วไปในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน ลักษณะของสะตอเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ล าต้น
เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 30 เมตร  เปลือกล าต้นเรียบ หรือเป็นสะเก็ดเล็กน้อย กิ่งเปราะหั ก
ง่าย ดอกออกเป็นช่อแบบ head การผสมเกสรแบบข้ามดอกและข้ามต้น   ฝักมีขนาดกว้าง 3-5 
เซนติเมตร ยาว 35-45 เซนติเมตร สามารถปรุงอาหารได้หลายชนิด มีคุณค่าทางอาหารสูง และมีคุณค่า
ทางสมุนไพร (มนูญ, 2531) ซึ่ง สุรีย์ และอนันต์  (2540) รายงานว่าสะตอมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  คือช่วย
ลดความดันโลหิต ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา  ช่วยลดน้ าตาลในเลือด และช่วย
กระตุ้นการบีบตัวของล าไส้ ผลผลิตของสะตอในอดีตได้จากการเก็บจากป่าทางภาคใต้และจากการปลูก
แซมกับพืชหลักชนิดอ่ืนๆ จากข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร (2547) รายงานสถิติแหล่งเพาะปลูกสะตอ 
2546 ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมการเกษตร กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าในปีการ
เพาะปลูก 2546 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกสะตอทั้งประเทศ  115,915 ไร่  พ้ืนที่ให้ผลผลิตแล้ว 84,375 
ไร่  ผลผลิตรวม 40,157 ตัน ผลผลิตปี 2546  เฉลี่ยไร่ละประมาณ 476 กิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 30 บาท การจ าหน่ายสะตอจะมีทั้งในรูปฝักและเมล็ดสด เมล็ดดอง และส่งออกต่างประเทศในรูป
เมล็ดสดบรรจุในลัง และกระป๋อง  

จากความส าคัญและสถานการณ์การผลิตสะตอจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการวิจัยด้านพันธุ์  
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพราะการปลูกสะตอของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ต้นพันธุ์ที่ได้
จากการเพาะเมล็ด (Siemonsma and  Piluek, 1994) ท าให้สะตอมีล าต้นสูงใหญ่และเกิดการกลาย
พันธุ์มีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งศูนย์วิจัยพืชสวนตรังได้ด าเนินงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์สะตอ โดย
จัดท าแปลงรวบรวมพันธุ์สะตอที่ชนะการประกวดของกรมส่งเสริมการเกษตรและได้คัดเลือกสะตอที่ให้
ผลผลิตนอกฤดูจากสวนเกษตรกรในภาคใต้ (บุญชนะ และอาภรณ์, 2543) มาปลูกเปรียบเทียบพันธุ์
จ านวน 12 สายต้น (Clone) (บุญชนะ และคณะ, 2559) ดังนั้นจึงต้องด าเนินการน าพันธุ์สะตอที่ผ่าน



8 
 

การคัดเลือกทางวิชาการจากศูนย์วิจัยพืชสวนตรังไปปลูกทดสอบในสภาพพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือให้ได้พันธุ์
สะตอที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ส่งเสริมเกษตรกรต่อไป 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ด าเนินการปลูกทดสอบสายต้น (Clone) ใน 3 พ้ืนที ่คือ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ศูนย์วิจัยพืชสวน

ชุมพร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส วางแผนการทดลองแบบ  Randomized 

Completely Block Design (RCBD) จ านวน  4 ซ้ า มี 5 กรรมวิธี โดยใช้สายต้นเป็นกรรมวิธี ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 พันธุ์พ้ืนเมือง (Control) กรรมวิธีที่ 2 สายต้น 1608, กรรมวิธีที่ 3 สายต้น 1506, กรรมวิธี

ที่ 4 สายต้น ตรัง 4 และกรรมวิธีที่ 5 สายต้น ตรัง 10 โดยพันธุ์พ้ืนเมืองใช้พันธุ์ในพ้ืนที่ของจังหวัดตรัง 

ชุมพร และนราธิวาส ด าเนินการปลูกทดสอบสายต้น (Clone) สะตอโดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 9 

เมตร ระหว่างแถว 9 เมตร ในพ้ืนที่ทดลองจ านวน  5  ไร่ จ านวน 5 ต้นต่อกรรมวิธีต่อซ้ า ปฏิบัติดูแล

รักษาแปลงปลูก ก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูต้นสะตอตามความเหมาะสม ใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี โดย

เมื่ออายุ 3 เดือน ถึงอายุ 1 ปี หลังปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ทุก 3 เดือน แต่เมื่อหลังจากอายุ 1 ปี 

หลังปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีทุกๆ 6 เดือน ตัดยอดของทรงพุ่ม เมื่อต้นสะตอมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์และมีความ

สูงเกิน 1 เมตร ตัดส่วนยอดสะตอที่ความสูง 90 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน เพ่ือให้สะตอแตกกิ่งใหม่และจัด

ทรงพุ่มให้มีความสมดุล 

 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของสะตอแต่ละสายต้นทุก 3 เดือน หลังจากอายุ 1 ปี บันทึก

ข้อมูลการเจริญเติบโตทุก 6 เดือน ของทุกๆ กรรมวิธี ได้แก่ ขนาดเส้นรอบโคนต้น ความสูงของต้น 

ความกว้างของทรงพุ่ม การให้ผลลิตและคุณภาพของผลผลิตสะตอแต่ละสายต้น คือ วันที่เริ่มออกดอก 

จ านวนฝักต่อต้น   ความกว้าง ความยาวฝัก และจ านวนเมล็ดต่อฝัก โรค และแมลงที่พบ 

ผลการวิจัย 

1. การเจริญเติบโตทางล าต้น 

 1.1 ขนาดเส้นรอบโคนต้น ขนาดส้นรอบโคนต้นของสะตอ พบว่า เมื่ออายุ 1 ปี สะตอที่ปลูก

ทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ชุมพร และนราธิวาส ขนาดเส้นรอบโคนต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (P > 0.05) โดยในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และชุมพรสะตอในกรรมวิธีที่ 1 มีขนาดส้นรอบโคนมาก

ที่สุด เท่ากับ 8.78 และ 7.38 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในจังหวัดนราธิวาสสะตอในกรรมวิธีที่ 4 มี

ขนาดส้นรอบโคนต้นมากที่สุด เท่ากับ 8.63 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) เมื่ออายุ 2 ปี สะตอที่ปลูกทดสอบ

ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และชุมพร ขนาดเส้นรอบโคนต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P > 

0.05) โดยในพ้ืนที่จังหวัดตรังกรรมวิธีที่ 1 และ 4 มีขนาดส้นรอบโคนต้นมากที่สุด เท่ากับ 18.75 และ 
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19.01 เซนติเมตร ตามล าดับ ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรกรรมวิธีที่ 1 และ 2 มีขนาดส้นรอบโคนต้นมากที่สุด 

เท่ากับ 8.90 และ 8.43 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนสะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสขนาด

เส้นรอบโคนต้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยสะตอในกรรมวิธีที่ 1 2 3 4 

และ 5 มีขนาดส้นรอบโคนต้น เท่ากับ 16.15 14.57 14.97 15.68 และ 13.76 เซนติเมตร ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2) เมื่ออายุ 3 ปี สะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ขนาดเส้นรอบโคนต้นมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P > 0.01) โดยสะตอในกรรมวิธีที่ 1 มีขนาดส้นรอบโคนต้นมาก

ที่สุด เท่ากับ 15.39 เซนติเมตร ส่วนสะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และนราธิวาสขนาดเส้น

รอบโคนต้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยมีขนาดรอบโคนต้น เท่ากับ 

31.00 29.94 24.47 28.05 28.60 และ 31.90 31.50 29.30 26.60 26.30 เซนติ เมตร ตามล าดับ 

(ตารางที่ 3) และเมื่ออายุ 4 ปี สะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ขนาดเส้นรอบโคนต้นมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P > 0.01) โดยสะตอในกรรมวิธีที่ 1 มีขนาดส้นรอบโคนต้นมาก

ที่สุด เท่ากับ 21.28 เซนติเมตร ส่วนสะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และนราธิวาสขนาดเส้น

รอบโคนต้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยมีขนาดรอบโคนต้น เท่ากับ 

32.48 32.20 30.33 30.48 29.13 และ 41.00 41.80 38.50 37.50 41.50 เซนติ เมตร ตามล าดับ 

(ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 1 ขนาดเส้นรอบโคนต้นของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2559  
   (อายุ 1 ปี) 

กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

      (เซนติเมตร) 

นราธิวาส 

 
1 8.78 a 7.38 a 6.66 b 

2   7.70 ab 6.88 a 6.32 b 

3 5.67 b 3.26 b   5.34 bc 

4   8.63 ab   4.70 ab 8.63 a 

5   6.83 ab 6.01 a 4.91 c 

F-test * * * 

CV. (%) 29.32 29.9 21.41 
* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 2 ขนาดเส้นรอบโคนต้นของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2560  
   (อายุ 2 ปี) 

กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

      (เซนติเมตร) 

นราธิวาส 

 
1 18.75 a 8.90 a 16.15 

2   16.89 ab 8.43 a 14.57 

3 12.63 c 3.43 b 14.97 

4 19.01 a   5.07 ab 15.68 

5   14.16 ab 6.35 a 13.76 

F-test * * ns 

CV. (%) 13.00 31.5 14.50 
* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

 

ตารางท่ี 3 ขนาดเส้นรอบโคนต้นของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2561  

   (อายุ 3 ปี) 

กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

      (เซนติเมตร) 

นราธิวาส 

 
1 31.00 15.39 a 31.90 

2 29.94 10.71 b 31.50 

3 24.47   8.01 b 29.30 

4 28.05   8.97 b 26.60 

5 28.60   7.83 b 26.30 

F-test ns ** ns 

CV. (%) 25.19 26.20 14.79 
** = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

 

 

 

ตารางท่ี 4 ขนาดเส้นรอบโคนต้นของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2562  
   (อายุ 4 ปี) 

กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

      (เซนติเมตร) 

นราธิวาส 

 
1 32.48 21.28 a 41.00 

2 32.20 15.36 b 41.80 

3 30.33   9.10 c 38.50 

4 30.48   10.46 bc 37.50 

5 29.13   8.53 c 41.50 

F-test ns ** ns 

CV. (%) 29.32 21.10 21.41 
** = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

 

1.2 ความสูงต้น ความสูงของสะตอ พบว่า เมื่ออายุ 1 ปี สะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัด

ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ความสูงต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยสะตอใน

กรรมวิธีที่ 1 มีความสูงของต้นมากท่ีสุด เท่ากับ 1.44 133 และ 1.20 เมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) เมื่อ

อายุ 2 ปี สะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ชุมพร และนราธิวาส ความสูงต้นมีความแตกต่างอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยสะตอในกรรมวิธีที่ 1 มีความสูงของต้นมากที่สุด เท่ากับ 2.79 1.93 

และ 3.29 เมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 6) เมื่ออายุ 3 ปี สะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และ

นราธิวาส ความสูงต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยสะตอในกรรมวิธีที่ 1 มี

ความสูงของต้นมากที่สุด เท่ากับ 3.19 และ 4.53 เมตร ตามล าดับ ส่วนสะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่

จังหวัดตรังความสูงต้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยมีความสูงต้น เท่ากับ 

3.47 3.00 2.92 2.46 และ 2.50 เมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 7) และเมื่ออายุ 4 ปี สะตอที่ปลูกทดสอบ

ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร และนราธิวาส ความสูงต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P > 0.05) 
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โดยสะตอในกรรมวิธีที่ 1 มีความสูงของต้นมากที่สุด เท่ากับ 3.87 และ 5.93 เมตร ตามล าดับ ส่วน

สะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดตรังความสูงต้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 

0.05) โดยมีความสูงต้น เท่ากับ 3.80 3.51 3.29 2.85 และ 2.69 เมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 8) 

 

 

 

ตารางท่ี 5 ความสูงต้นของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2559 (อายุ 1 ปี) 
กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

         (เมตร) 

นราธิวาส 

 
1 1.44 a 1.33 a 1.20 a 

2 1.05 b 0.93 b 1.17 a 

3 0.99 b 0.60 b 1.04 b 

4  1.19 ab 0.73 b  1.13 ab 

5 0.94 b 0.74 b 1.02 b 

F-test * ** * 

CV. (%) 25.32 28.00 21.41 
*, ** = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

 

ตารางท่ี 6 ความสูงต้นของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2560 (อายุ 2 ปี) 
กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

         (เมตร) 

นราธิวาส 

 
1 2.79 a 1.93 a 3.29 a 

2 2.43 b   1.52 ab 2.61 b 

3 1.95 d 0.65 c 2.34 b 

4  2.52 ab   1.11 bc 2.27 b 

5 2.07 c   1.00 bc 2.52 b 

F-test * * * 

CV. (%) 23.98 39.90 14.50 
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* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7 ความสูงต้นของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2561 (อายุ 3 ปี) 
กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

         (เมตร) 

นราธิวาส 

 
1 3.47 3.19 a 4.53 a 

2 3.00 1.75 b 3.25 b 

3 2.92 1.28 b 3.13 b 

4 2.46 1.36 b 2.94 b 

5 2.50 1.20 b 3.43 b 

F-test ns ** * 

CV. (%) 27.20 32.70 18.01 
*, ** = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

 

ตารางท่ี 8 ความสูงต้นของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2562 (อายุ 4 ปี) 
กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

         (เมตร) 

นราธิวาส 

 
1 3.80 3.87 a 5.93 a 

2 3.51 1.89 b   4.59 ab 

3 3.29 1.46 b   4.66 ab 

4 2.85 1.49 b 3.81 b 
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5 2.69 1.18 b   5.29 ab 

F-test ns ** * 

CV. (%) 23.08 35.10 20.65 
*, ** = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

 

1.3 ความกว้างทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่มของสะตอ พบว่า เมื่ออายุ 1 ปี สะตอที่ปลูกทดสอบ

ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และชุมพร ความกว้างทรงพุ่มมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P > 0.05) 

โดยในพ้ืนที่จังหวัดตรังกรรมวิธีที่ 1  มีความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด เท่ากับ 1.31 เมตร ในพ้ืนที่จังหวัด

ชุมพรกรรมวิธีที่ 1 และ 2 มีความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด เท่ากับ 0.81 และ 0.93 เมตร ตามล าดับ ส่วน

สะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสความกว้างทรงพุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (P > 0.05) โดยมีความกว้างทรงพุ่ม เท่ากับ 0.94 0.81 0.80 0.90 และ 0.76 เมตร (ตารางที่ 9) 

เมื่ออายุ 2 ปี สะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และชุมพร ความกว้างทรงพุ่มมีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยในพื้นท่ีจังหวัดตรังกรรมวิธีที่ 1  มีความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด 

เท่ากับ 3.16 เมตร ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรกรรมวิธีที่ 2 มีความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด เท่ากับ 1.21 เมตร 

ส่วนสะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสความกว้างทรงพุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (P > 0.05) โดยมีความกว้างทรงพุ่ม เท่ากับ 2.44 2.52 2.59 2.78 และ 2.66 เมตร (ตารางที่ 

10) เมื่ออายุ 3 ปี สะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และนราธิวาส ความกว้างทรงพุ่มมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยในพ้ืนที่จังหวัดตรังกรรมวิธีที่ 1  มีความกว้างทรงพุ่ม

มากที่สุด เท่ากับ 5.52 เมตร ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสกรรมวิธีที่ 2 มีความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด เท่ากับ 

5.99 เมตร ส่วนสะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรความกว้างทรงพุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยมีความกว้างทรงพุ่ม เท่ากับ 1.61 1.77 1.25 1.23 และ 0.96 เมตร 

(ตารางที่ 11)  และเมื่ออายุ 4 ปี สะตอที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ชุมพร และนราธิวาส ความ

กว้างทรงพุ่มมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยในพ้ืนที่จังหวัดตรังกรรมวิธีที่ 1 

และ 2 มีความกว้างทรงพุ่มมากท่ีสุด เท่ากับ 4.92 และ 5.14 เมตร ตามล าดับ ส่วนในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร 

และนราธิวาสกรรมวิธีที่ 2 มีความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด เท่ากับ 2.32 และ 7.62 เมตร ตามล าดับ 

(ตารางที่ 12) 

ตารางท่ี 9 ความกว้างทรงพุ่มของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2559  
   (อายุ 1 ปี) 
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กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

         (เมตร) 

นราธิวาส 

 
1 1.31 a 0.81 a 0.94 

2   1.11 ab 0.93 a 0.81 

3 0.69 c 0.39 b 0.80 

4     0.98 abc   0.55 ab 0.90 

5   0.84 bc   0.60 ab 0.76 

F-test * * ns 

CV. (%) 25.95 30.00 23.69 
* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

 

 

 

ตารางท่ี 10 ความกว้างทรงพุ่มของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2560  
     (อายุ 2 ปี) 

กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

         (เมตร) 

นราธิวาส 

 
1 3.16 a   1.03 ab 2.44 

2   2.69 ab 1.21 a 2.52 

3 1.69 c 0.44 b 2.59 

4   2.88 ab   0.72 ab 2.78 

5   2.18 bc   0.74 ab 2.66 

F-test * * ns 

CV. (%) 23.59 45.80 25.01 
* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 11 ความกว้างทรงพุ่มของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2561  
     (อายุ 3 ปี) 

กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

          (เมตร) 

นราธิวาส 

 
1 5.52 a 1.61 3.96 b 

2   5.35 ab 1.77 5.99 a 

3 3.19 b 1.25   4.72 ab 

4   3.87 ab 1.23   4.77 ab 

5   3.94 ab 0.96 4.03 b 

F-test * ns * 

CV. (%) 31.09 46.10 18.01 
* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

 

 

 

ตารางท่ี 12 ความกว้างทรงพุ่มของสะตอสายต้นต่างๆ ในพ้ืนที่ตรัง ชุมพร และนราธิวาส ปี 2562  
     (อายุ 4 ปี) 

กรรมวิธี ตรัง 

 

ชุมพร 

         (เมตร) 

นราธิวาส 

 
1 4.92 a   2.23 ab 5.51 b 

2 5.14 a 2.32 a 7.62 a 

3   4.25 ab 1.00 b   6.52 ab 

4   4.05 ab   1.26 ab   6.34 ab 

5 3.70 b   1.01 ab   6.67 ab 

F-test * * * 

CV. (%) 21.41 44.90 14.01 
* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 
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2. การให้ผลผลิต  

 อายุเริ่มออกดอกของสะตอในพ้ืนที่ 3 แหล่งปลูก พบว่า ในพ้ืนที่จังหวัดตรังสะตอในกรรมวิธีที่ 

4 เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 2 ปีหลังปลูก กรรมวิธีที่ 5 เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 3 ปี กรรมวิธีที่ 1 2 และ 3  

เริ่มออกดอกเม่ืออายุ 4 ปี โดยสะตอในกรรมวิธีที่ 1 เริ่มติดฝักเมื่ออายุ 4 ปี (ตารางท่ี 13) ในพ้ืนที่จังหวัด

ชุมพรสะตอในกรรมวิธีที่ 1 3 4 และ 5  เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 3 ปี กรรมวิธีที่ 2 เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 4 

ปี (ตารางที่ 14) ส่วนสะตอในจังหวัดนราธิวาสสะตอในกรรมวิธีที่ 4  เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 3 ปี กรรมวิธี

ที่ 1 และ 5 เริ่มออกดอกเม่ืออายุ 4 ปี โดยสะตอในกรรมวิธีที่ 1 เริ่มติดฝักเมื่ออายุ 4 ปี (ตารางท่ี 15) 

ตารางท่ี 13 อายุเริ่มออกดอกของสะตอสายต้นต่างๆ ในพื้นที่ตรัง 

กรรมวิธี อายุ 2 ปี อายุ 3 ปี อายุ 4 ปี หมายเหตุ 

1 - - 2  

2 - - 2  

3 - - 1  

4 2 4 7 ติดฝัก 3 ช่อ/ต้น 

5 - 2 4  

 

 

ตารางท่ี 14 อายุเริ่มออกดอกของสะตอสายต้นต่างๆ ในพื้นที่ชุมพร 

กรรมวิธี อายุ 2 ปี อายุ 3 ปี อายุ 4 ปี หมายเหตุ 

1 - 1 4  

2 - - 2  

3 - 2 4  

4 - 4 5  

5 - 3 5  

 

ตารางท่ี 15 อายุเริ่มออกดอกของสะตอสายต้นต่างๆ ในพื้นที่นราธิวาส 

กรรมวิธี อายุ 2 ปี อายุ 3 ปี อายุ 4 ปี หมายเหตุ 
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1 - - 1  

2 - - -  

3 - - -  

4 - 2 8 ติดฝัก 3 ช่อ/ต้น 

5 - - 3  

 

อภิปรายผล 

 การเจริญเติบโตทางล าต้นของสะตอทั้ง 5 กรรมวิธี ใน 3 สถานที่ คือ จังหวัดตรัง ชุมพร และ

นราธิวาส ที่อายุ 1 ปี ขนาดเส้นรอบโคนต้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน เนื่องจากในระยะปีแรกสะตอมีการ

เจริญเติบช้าใช้ธาตุอาหารจากวัสดุปลูกในถุงช าซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน แต่เมื่ออายุ 2 3 และ 4 ขนาด

เส้นรอบโคนต้นของสะตอแต่ละสถานที่เริ่มมีขนาดต่างกันเพราะความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม และคุณสมบัติของดินแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกัน ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรมีข้อมูล

การเจริญเติบโตต่ ากว่าสถานที่ อ่ืน เนื่องจากมีปัญหาน้ าท่วมแปลงปลูกท าให้ต้นสะตอชะงักการ

เจริญเติบโต และบางส่วนก็ตายต้องมีการปลูกซ่อมท าให้มีข้อมูลการเจริญเติบโตทางล าต้นต่ ากว่าที่อ่ืนๆ 

ส าหรับความสูงของต้นสะตอในกรรมวิธีที่ 1 (พันธุ์พ้ืนเมือง) ที่อายุ 1 2 3 และ 4 ปีหลังปลูก เห็นได้ว่ามี

ความสูงมากกว่าสะตอสายต้นทดสอบ เนื่องจากสะตอพันธุ์พ้ืนเมืองมีการขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดท า

ให้มีการเจริญเติบโตทางความความสูงมีการแตกกิ่งมุมแคบ และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมได้ดี ส่วนสะตอพันธุ์ทดสอบในกรรมวิธีที่ 2 3 4 และ 5 ขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตามีการ

แตกกิ่งมุมกว้าง และกิ่งเจริญเติบโตออกไปทางด้านข้างของล าต้นจึงความสูงของล าต้นน้อยกว่าพันธุ์

พ้ืนเมือง และความกว้างของทรงพุ่มสะตอเจริญเติบโตขยายแผ่ออกไปตามอายุของสะตอที่เพ่ิมมากขึ้น 

ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีเพราะท าให้ต้นสะตอไม่สูง สะดวกต่อการปฏิบัติดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตให้มีคุณภาพ 

 การให้ผลผลิตของสะตอของสะตอทั้ง 5 กรรมวิธี ใน 3 สถานที่ คือ จังหวัดตรัง ชุมพร และ

นราธิวาส เห็นได้ว่าสะตอกรรมวิธีที่ 4 ที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่ตรังเริ่มออกดอกเมื่ออายุ 2 ปีหลังปลูก 

เพราะสะตอมีการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตาในพ้ืนที่ตรังจึงมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

เพราะเป็นแหล่งพันธุ์ การออกดอกของสะตอที่อายุ 2 – 3 ปี ไม่มีการติดฝัก เนื่องจากแต่ละต้นมีดอก

จ านวนน้อยท าให้โอกาสในการการผสมพันธุ์ของดอกต่ าไปด้วย แต่เมื่ออายุ 4 ปีขึ้นไปสะตอแต่ละต้น

ออกดอกมากข้ึนท าให้โอกาสในการผสมพันธุ์ของดอกเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
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กิจกรรมที่ 2  
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสะตอ 

Research and Development of Production Technology for Stink Bean  
(Parkia speciosa Hassk.) 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการจัดโครงสร้างทรงต้นสะตอโดยการติดตาและตัดแต่งกิ่ง วางแผนการทดลองแบบ 
RCB มี 4 กรรมวิธี 6 ซ้ า พบว่าเมื่ออายุต้นสะตอ 3 ปี ต้นเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งกิ่ง ต้นเพาะเมล็ดตัดแต่ง
ยอดน าทุกปีรวม 3 ครั้ง และต้นติดตาจัดทรงพุ่มแบบ Open Shape มีเส้นรอบโคนต้นใกล้เคียงกัน คือ 
ระหว่าง 34.2- 34.8 เซนติเมตร แต่ต้นติดตาจัดทรงพุ่มแบบ V Shape ที่มีเส้นรอบโคนต้นต่ าที่สุด คือ 
25 เซนติเมตร ขณะที่ต้นที่ไม่ตัดแต่งกิ่งและต้นเพาะเมล็ดตัดแต่งยอดน าทุกปีรวม 3 ครั้ง มีความสูงมาก
ใกล้เคียงกัน คือ 672 และ 630 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนต้นติดตาจัดพุ่มแบบ Open Shape และต้น
ติดตาจัดทรงพุ่มแบบ V Shape มีความสูงต่ ากว่า คือ 498 และ 308 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนเรื่อง
จ านวนกิ่ง พบว่าต้นเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งกิ่ง ต้นเพาะเมล็ดตัดแต่งยอดน าทุกปีรวม 3 ครั้ง และต้นติดตา
จัดทรงพุ่มแบบ Open Shape มีจ านวนกิ่งมากใกล้เคียงกัน คือ ระหว่าง 49.2-51.8 กิ่ง ส่วนต้นติดตา
และจัดทรงพุ่มแบบ V Shape มีจ านวนกิ่งน้อยที่สุด คือ 17.2 กิ่ง ซึ่งทุกกรรมวิธีมีเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ทรงพุ่มเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 486.5 เซนติเมตร ในเบื้องต้นพบว่าต้นติดตาจัดทรงพุ่มแบบ  Open 
Shape มีความสูงของต้นต่ ากว่าต้นเพาะเมล็ด 25.9 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนกิ่งมากที่สุด และกิ่งแผ่กว้าง
กระจายรอบต้น จึงเป็นรูปแบบทรงต้นที่ดีและเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 
ค าส าคัญ : สะตอ, การตัดแต่งกิ่ง, การจัดทรงพุ่ม 

บทน า 

สะตอเป็นพืชพ้ืนเมืองประเภทผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของภาคใต้ (ปารณัฐ, 

2541) ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ มีความสูงประมาณ 30 เมตร ออกดอกเป็นช่อแบบ 

head  ฝักกว้างและยาว 3-5x35-45 เซนติเมตร สามารถปรุงอาหารได้หลายชนิด มีคุณค่าทางอาหารสูง 

และมีคุณค่าทางสมุนไพร (มนูญ, 2531) ซึ่ง สุรีย์และอนันต์ (2540) รายงานว่าสะตอมีฤทธิ์ช่วยลดความ

ดันโลหิต ลดน้ าตาลในเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา และช่วยกระตุ้นการบีบ

ตัวของล าไส้ จาก “สถิติแสดงแหล่งเพาะปลูกสะตอปี 2546 ของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่ามีพ้ืนที่

ปลูกทั้งประเทศ 115,915 ไร่  ผลผลิตรวม 40,157 ตัน เฉลี่ยไร่ละ 476 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 30 บาท 

(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2546) 

จากการส ารวจฝักสะตอที่จ าหน่ายในท้องตลาดปี 2552-2553 พบว่ามีคุณภาพต่ า คือ ฝักอ่อน 

ฝักหักและมีรอยต าหนิจากสัตว์ฟันแทะ ทั้งนี้อาจเนื่องจากเก็บมาจากป่า และปัญหาการเก็บเก่ียว เพราะ

สะตอมีล าต้นสูง ประกอบกับฝักมีลักษณะยาว บิดเป็นเกลียว และผิวเปลือกบางสีเขียว จึงปรากฏฝักหัก

และมีรอยขีดข่วนง่าย ส่งผลให้ฝักมีอายุการวางจ าหน่ายสั้นเพียง 3-4 วัน ขณะที่การตัดแต่งกิ่งเป็น

วิธีการควบคุมขนาดและรูปร่างของต้นไม้ที่ปฏิบัติได้ทุกระดับอายุ เห็นผลเร็ว และลงมือปฏิบัติได้ทันทีที่

ต้องการ ส่วนการจัดทรงต้น (Training) เป็นการดัดแปลงรูปทรงและโครงร่างของต้นไม้ ซึ่งจะมีผล
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โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของต้นไม้ให้เป็นไปในแบบที่ต้องการ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต เช่น การออกดอกติดผลดีขึ้น เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต (กวิศร์, 2546) รักษาสมดุลระหว่าง

การเจริญทางกิ่งใบกับการให้ดอกผล และสะดวกในการดูแลรักษา สะตอเป็นพืชที่มีศักยภาพสูง ทั้งมี

การส่งออก ซึ่งเน้นคุณภาพ การปรับปรุงการจัดการสวนจึงมีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพ

ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดแต่งทรงพุ่มอย่างเหมาะสม จะเป็นแนวทางหนึ่งในการ

จัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันการจัดการทรงพุ่มต้นไม้ถือเป็นหัวใจของการผลิตเพ่ือลดต้นทุน

การผลิต การจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพสูง ทั้งสะดวกต่อการดูแลรักษา ลดพึ่งพาแรงงานคน รวมถึงการ

น าเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้  (รวี, 2540) จากความส าคัญและสถานการณ์การผลิตสะตอ

ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสะตอเป็นพืชที่มีความส าคัญ มีศักยภาพสูง แต่เกษตรกรยังไม่มีข้อมูลด้านเทคโนโล

ยีการผลิต จึงศึกษารูปแบบของการจัดการทรงพุ่มที่เหมาะสมกับสะตอ เพ่ือแก้ปัญหาการเก็บเกี่ยวและ

พัฒนาการผลิตสะตอเชิงการค้า 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 กรรมวิธี 5 ซ้ า ๆ ละ 4 ต้น คือ กรรมวิธีที่1 ต้นที่ได้จากการ

เพาะเมล็ด และไม่มีการตัดแต่งก่ิง กรรมวิธีที่ 2 ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด และตัดแต่งยอดน าทุกปี รวม 

3 ครั้ง กรรมวิธีที่ 3 ต้นที่ได้จากการติดตา ตัดแต่งและจัดทรงพุ่มแบบ Open – Shape และกรรมวิธีที่ 

4 ต้นที่ได้จากการติดตา ตัดแต่งและจัดทรงพุ่มแบบ V – Shape ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานเตรียมแปลง

โดยไถตากดินก่อนปลูกเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง เพาะเมล็ดสะตอจากฝักที่แก่เต็มที่ ในถุงเพาะช า

ขนาด 10x12 นิ้ว วัสดุปลูก คือ ดินผสมขุยมะพร้าวอัตรา 1:1 ใส่ปุ๋ยออสโมโคส สูตร 14-14-14 อัตรา 

0.5-1 ช้อนชาต่อต้น ทุก 4 เดือน และเพ่ิมปริมาณปุ๋ยตามอายุต้น และเมื่ออายุต้นประมาณ  6 เดือน 

คัดเลือกต้นที่สมบูรณ์มีขนาดใกล้เคียงกัน น าไปปลูกในแปลงทดลอง โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 6 

เมตร และระหว่างแถว 8 เมตร ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วย ปุ๋ยมูลไก่บนแกลบรองพ้ืนคอกไก่ อัตรา 1 บุ้ง

กี๋ต่อหลุม ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จ านวน 2 ครั้ง อัตรา 10 กรัมต่อต้นในช่วงต้นฝนและหลังฤดูฝน ปีที่ 

2 หลังปลูก เมื่อต้นมีความสูงประมาณ 1 เมตร หรือขนาดประมาณแท่งดินสอ ด าเนินการติดตาใน

กรรมวิธีที่ 3 และ 4 และตัดแต่งกิ่ง (เด็ดยอด) ในกรรมวิธีที่ 2  เมื่อสะตอแตกกิ่งใหม่ คัดเลือกกิ่งที่

สมบูรณ์และกิ่งอยู่ในรูปทรงที่ง่ายต่อการจัดทรงพุ่มแบบOpen-Shape (กรรมวิธีที่ 3) และ แบบ V-

Shape (กรรมวิธีที่ 4) การบันทึกข้อมูลลักษณะการเจริญเติบโตของต้น ด้านการแตกกิ่ง ความยาวกิ่ง 

ความสูง และขนาดทรงพุ่ม วิเคราะห์ผล สรุปผลการทดลอง และรายงานผลการทดลอง 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
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การวัดการเจริญเติบโตของต้นสะตอเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งกิ่ง และต้นเพาะเมล็ดมีการตัดแต่งกิ่ง 
เปรียบเทียบกับต้นติดตาแล้วจัดทรงพุ่มแบบ Open Shape และ แบบ V Shape พบว่าเมื่ออายุต้น 3.5 
ปี มีการเจริญเติบโตทางล าต้นแตกต่างกันดังนี้ 

  1. ขนาดเส้นรอบโคนต้น จากการวัดเส้นรอบโคนต้นสะตอที่ความสูงจากพ้ืนดิน 10 
เซนติเมตร พบว่าต้นเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งกิ่ง  ต้นเพาะเมล็ดตัดแต่งยอดน าทุกปีรวม 3 ครั้ง และต้นติด
ตาจัดทรงพุ่มแบบ Open Shape มีเส้นรอบโคนต้นเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 34.8 34.2 และ 34.6 
เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับต้นติดตาและจัดทรงพุ่มแบบ V Shape ที่
มีเส้นรอบโคนต้นต่ าสุด คือ 25 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) ทั้งนี้เพราะลักษณะทรงพุ่มแบบ V Shape ต้น
ถูกควบคุมให้มีเพียง 2 กิ่ง ท าให้ปริมาณชุดใบมีน้อยกว่าการจัดทรงพุ่มแบบอ่ืน ส่งผลให้ความสามารถ
ในการปรุงอาหารเลี้ยงต้นน้อย การเจริญเติบโตจึงต่ ากว่า  

  2. ความสูง พบว่าต้นที่ไม่ตัดแต่งกิ่งมีความสูงของต้นมากที่สุด คือ 672 เซนติเมตร แต่
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับต้นเพาะเมล็ดตัดแต่งยอดน าทุกปีรวม 3 ครั้ง โดยมีความสูง 630 
เซนติเมตร แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับต้นติดตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ  Open Shape และต้น
ติดตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ V Shape ที่มีความสูง 380 เซนติเมตรซึ่งต่ าที่สุด (ตารางที่ 1) ทั้งนี้อาจเพราะ
ต้นเพาะเมล็ดตัดแต่งยอดน าทุกปีรวม 3 ครั้ง มียอดที่แตกใหม่จ านวนมาก ซึ่งจึงมีปริมาณของฮอร์โมน
ออกชินที่ตายอดปริมาณมาก มีผลดึงดูดธาตุอาหารและฮอร์โมนไซโทไคนินมายังบริเวณยอดท าให้ตาย
อดมี ก า รแบ่ ง เ ซ ลล์ ส ร้ า งผนั ง เ ซ ลล์ ม า กขึ้ น  และ เ จ ริญ เติ บ โ ต ได้ อย่ า ง ร วด เ ร็ ว  (สั ง คม , 
http://webcache.googleusercontent.com) ขณะที่ต้นติดตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ Open Shape ที่มี
ความสูง 498 เซนติเมตร และต้นติดตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ V Shape มีความสูง 380 เซนติเมตร ซึ่งต่ า
ที่สุด ทั้งนี้อาจเพราะต้นติดตาได้รับอิทธิพลของตาข้าง หรือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง (lateral meristems) 
ซึ่งการเติบโตแบบนี้ต้นไม้จะมีการเพ่ิมขนาดทางเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าความสูง ต้นไม้จึงมีทรงพุ่มเตี้ย
และแผ่กว้าง 

3. จ านวนกิ่ง พบว่าต้นเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งกิ่ง ต้นเพาะเมล็ดตัดแต่งยอดน าทุกปี  รวม 3 ครั้ง 
และต้นติดตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ Open Shape มีจ านวนกิ่ง 51.8 49.6 และ 53 กิ่ง ตามล าดับ และไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ขณะที่มีต้นติดตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ V Shape มีจ านวนกิ่งน้อยที่สุด คือ 17.2 กิ่ง 
ซึ่งมีความแตกต่างกับทุกกรรมวิธีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) ทั้งนี้เพราะต้นติดตาจัดรูปทรง
พุ่มแบบ V Shape ถูกควบคุมจ านวนกิ่งให้มี 2 กิ่ง จึงท าให้มีจ านวนกิ่งน้อยตามไปด้วย  

4. เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม พบว่าการตัดแต่งกิ่งและการติดตาไม่มีผลท าให้ขนาดทรงพุ่ม
สะตอ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยต้นเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งกิ่ง ต้นเพาะเมล็ดตัด
แต่งยอดน าทุกปีรวม 3 ครั้ง ต้นติดตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ Open Shape และต้นติดตาจัดรูปทรงพุ่มแบบ 
V Shape มีความกว้างของทรงพุ่มเท่ากับ 413 473 530 และ 530 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
ทั้งนี้อาจเพราะทุกกรรมวิธีมีจ านวนกิ่งไม่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ขนาดของทรงพุ่มไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (ตารางที่ 1)  
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ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะต้นสะตอ อายุ 3.5 ปี ที่ได้จากการเพาะเมล็ด และสะตอติดตาที่เพาะเมล็ด 
   มีการจัดทรงพุ่ม แบบ Open Shape และ V Shape  

กรรมวิธี 
เส้นรอบโคน

ต้น (ซม.) 

ความสูง 

(ซม.) 

เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 

ทรงพุ่ม (ซม.) 

จ านวนกิ่ง 

ต้นเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งกิ่ง 34.8 a 672.0 a 413.0  51.8 a 

ต้นเพาะเมล็ด ตัดแต่งยอดน าทกุปี รวม 3 คร้ัง 34.2 a 630.0 ab 473.0 49.6 a 

ติดตา จัดรูปทรงพุ่มแบบ Open Shape 34.6 a 498.0 bc 530.0 53.0 a 

ติดตา จัดรูปทรงพุ่มแบบ V Shape 25.0 b 380.0 c 530.0 17.2 b 

          F-test     *      *    ns     * 

          CV (%)   1.95   46.05 47.82  1.28 

*, ** = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาพันธุ์สะตอ 
1. การเจริญเติบโตทางด้านล าต้นของสะตอใน 3 สถานที่ คือ จังหวัดตรัง ชุมพร และนราธิวาส 

สะตอพันธุ์พ้ืนเมือง (control) มีการเจริญเติบโตดีที่สุดทั้งขนาดเส้นรอบโคนต้น ความสูงต้น และความกว้าง
ทรงพุ่ม 

2. การให้ผลผลิตของสะตอใน 3 สถานที่ สะตอสายต้น ตรัง 4 เริ่มให้ผลผลิตเร็วที่สุด 2 – 3 ปี แต่
สะตอยังไม่ติดฝัก เริ่มติดฝักเมื่ออายุ 4 ปีหลังปลูก 

3. สะตอสายต้น ซึ่งขยายพันธุ์โดยการติดตามีลักษณะทรงพุ่มแผ่ออกด้านข้าง ล าต้นไม่สูงสะดวก
ต่อการปฏิบัติดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

4. การทดสอบสายต้นสะตอใน 3 สถานที่ สะตอมีอายุ 4 ปี ซึ่งต้องมีการขยายเวลาการทดลอง
ต่อไปเพ่ือเก็บข้อมูลการให้ผลผลิตและคุณภาพผลิตต่อไปเพ่ือให้ได้สะตอพันธุ์ที่ดีส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
ต่อไป 
กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสะตอ 

1. ต้นเพาะเมล็ดที่ไม่มีการตัดแต่งกิ่งมีการเจริญเติบโตมากกว่าต้นที่ติดตาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ แต่ไม่แตกต่างกับต้นเพาะเมล็ดที่ตัดยอดน าทุกปี อาจเพราะต้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ในปีที่ 3.5 ต้นเพาะเมล็ดที่ตัดแต่งยอดน าทุกปีรวม 3 ครั้ง มีความสูงค่อนข้างมาก จึงควรตัด
แต่งก่ิงต่ออีก 1-2 ครั้ง เพื่อลดความสูงของต้น เพ่ือสะดวกในการเก็บเก่ียวผลผลิต 
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3. ต้นติดตาและจัดทรงพุ่มแบบ V Shape มีการเจริญเติบโตต่ าที่สุด ทั้งด้านเส้นรอบโคนต้น 
ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม และจ านวนกิ่ง อย่างไรก็ตามถ้าปลูกเป็นแนวยาวแล้วขึงแนวลวด 
และก าหนดความสูงของกิ่งประมาณ 3-4 เมตร ตัดยอดเพ่ือเพ่ิมจ านวนยอด ซึ่งสะตอจะออกดอกที่
ปลายยอด 

4. ต้นติดตาและจัดทรงพุ่มแบบ Open Shape มีการเจริญเติบโตดี ลักษณะทรงต้นต่ า การ
แตกกิ่งมากที่สุด การแผ่กระจายของก่ิงดี จัดเป็นลักษณะทรงพุ่มที่เหมาะสม 
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ภาคผนวก 
กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาพันธุ์สะตอ 
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ภาพผนวกที่ 1 สะตอพันธุ์พ้ืนเมือง (Control) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 2  สะตอสายต้น 1608 
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ภาพผนวกที่ 3  สะตอสายต้น 1506 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 4  สะตอสายต้น ตรัง 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 5  สะตอสายต้น ตรัง 10 

กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสะตอ 
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ภาพผนวกที่ 3  ต้นติดตาจัดทรงพุ่ม         

แบบ Open Shape (กรรมวิธีที่ 3)            

ภาพผนวกที่ 4  ต้นติดตาจัดทรงพุ่ม 

แบบ  V Shape (กรรมวิธีที่ 4)           

ภาพผนวกที่ 1  ต้นเพาะเมล็ดไม่ตัดแต่งก่ิง 

                   (กรรมวิธีที่ 1) 

ภาพผนวกที่ 2  ต้นเพาะเมล็ดตัดยอด 

น าทุกปี รวม 3 ครั้ง (กรรมวิธีที่ 2)                                  
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