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บทคัดย่ อ
การศึกษาการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของต้ นศรี ทองบนพื ้นที่สงู ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ 2x2 Factorial in RCBD (2x2 Factorial in Randomized Complete Block Design) ปลูกต้ นศรี
ทองบนพื ้นที่สงู 900 เมตรจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง (แปลงทดลองบ้ านห้ วยนํ ้าขาว) และพื ้นที่สงู 1400 เมตร
จากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง (แปลงทดลองบ้ านทับเบิก) ใช้ ระยะปลูกทดสอบเป็ น 6 x 6 เมตร โดยปลูกทดสอบ
ด้ วยต้ นกล้ าที่ได้ จากการเพาะเมล็ดเปรี ยบเทียบกับต้ นกล้ าที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ ในปี ที่ 2 ผลของการ
ปลูกทดสอบพบว่า ต้ นศรี ทองที่ปลูกในแปลงทดลองบ้ านทับเบิกนัน้ ต้ นที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อนัน้ (อายุ
26 เดื อน) มี ความสูงเฉลี่ย 496.5 เซนติเ มตร ความกว้ างทรงพุ่มเฉลี่ย เป็ น 388.1 เซนติ เมตร และเส้ นผ่ าน
ศูนย์ กลางลําต้ นเป็ น 13.0 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าต้ นศรี ทองที่ ได้ จากการเพาะเมล็ดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
ส่วนในพื น้ ที่ แ ปลงทดลองบ้ านห้ วยนํ า้ ขาว ให้ ผ ลการปลูกทดสอบในทํ านองเดี ย วกันคื อ ต้ นศรี ทองจากการ
เพาะเลี ้ยงเนือ้ เยื่อนัน้ (อายุได้ 26 เดือน) มีความสูงเฉลี่ยเป็ น 303.8 เซนติเมตร ความกว้ างทรงพุ่มเฉลี่ยเป็ น
268.2 เซนติเมตร และเส้ นผ่านศูนย์กลางลําต้ นเป็ น 7.6 เซนติเมตร มีค่ามากกว่าต้ นศรี ทองจากการเพาะเมล็ด
อย่างมีนัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ อี กทัง้ ต้ น ศรี ท องที่ ปลูกในพื น้ ที่ สูง 1,400 เมตรจากระดับนํ า้ ทะเลปานกลางนัน้
เจริ ญเติบโตดีกว่า ในพื ้นที่สงู 900 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล และต้ นศรี ทองจากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อนัน้ ในแปลง
ทดลองบ้ านทับเบิก มีผลผลิตเมล็ด 191.4 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าต้ นที่เพาะเมล็ดอย่างมีนยั สําคัญ และในแปลง
ทดลองบ้ านห้ วยนํา้ ขาวมีผลผลิตเป็ น 113.4 กิโลกรั มต่อไร่ มากกว่า ผลผลิตที่ได้ จากต้ นที่เพาะเมล็ดอย่างมี
นัยสําคัญเช่นกัน นอกจากนี ้สังเกตได้ ว่า ต้ นศรี ทองออกดอกชุดที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และติดผลในเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน ส่วนดอกชุดที่ 2 นัน้ จะเริ่ มออกในช่วงเดือนกรกฎาคม และติดผลในเดือนตุลาคม ถึง
เดือนมกราคม ส่วนปั ญหาโรคและแมลงศัตรู นนั ้ พบเพียงโรคราสนิม และแอนแทรกโนสที่ใบ แต่ยงั ไม่รุนแรงนักจึง
ยังไม่ทําการฉีดพ่นสารกําจัดโรคพืช
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ABSTRACT
This project studied the growth and yield of Chinese tallow tree on highland in Petchabun
province. We used RCBD experimental in spacing with 6 x 6 m. There is compare seedling plant and
tissue culture plant in Tubberk and Huaynamkao fields. The result shows Chinese tallow tree from
tissue culture plant that grow in Tubberk field (1400 m from mean sea level) has higher significant
average growth values e.g. height, width and diameter (496.5 cm, 388.1 cm and 13.0 cm)
respectively than the plant that growth from seedling. Similar result in Huaynamkao field (900 m from
mean sea level),Chinese tallow tree from tissue culture has higher significant average growth values
e.g. height, width and diameter (240.0 cm, 215.2 cm and 6.1 cm) respectively than seedling. And in
the Tubberk field, plant yield are 191.4 kg/rai significantly higher than plant yield from Huaynamkhao
field. In conclusion, the Chinese tallow tree from tissue culture has been grown better than the
seedling in both fields and the plant that grow in Tubberk field higher significant average growth than
the plant that grow in Huaynamkao field. By the way, the first flower bloom of experimental plants are
appear in February and turn to fruit development in April to June. The second inflorescence blooming
was appear in July and become to fruit development in October. In addition some plant diseases
were found in the fields such as the rust and Anthracnose but there is no effect to plant growth
Key words : chinese tallow tree, cultural practice, vegetative growth, green energy
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คํานํา
ปั จจุบนั ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดได้ ปรับราคาสูงขึ ้น อันเนื่องมาจากราคาปุ๋ ยและนํ ้ามันที่แพงขึ ้น
ซึง่ การพัฒนาพืชพลังงานทดแทนหรื อ ”บ่อนํ ้ามันบนดิน” เป็ นการลดการนําเข้ านํ ้ามันดิบและ ยังเป็ นการช่วยลด
ต้ นทุนการผลิตพืชและสัตว์ของเกษตรกรให้ มีกําไรมากขึ ้น ความเป็ นอยู่ดีขึ ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผล
เศรษฐกิจชุมชนในท้ องถิ่นเข้ มแข็งมากยิ่งขึ ้น ต้ นศรี ทอง Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)
หรื อ Triadica sebifera (Bruce และคณะ, 1997 ; USDA/NRDS, 2007) อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae เป็ นพืชอีก
ชนิ ดหนึ่งที่ น่าสนใจ และน่าจะมีศักยภาพในการสกัดนํา้ มันมาใช้ เป็ นพลังงานทดแทนได้ เช่นเดียวกับปาล์ ม
นํ ้ามัน อ้ อย มันสําปะหลัง หรื อสบู่ดํา ต้ นศรี ทอง (Chinese tallow tree) เป็ นต้ นไม้ ที่มีมาแต่โบราณและเป็ นพืช
นํ ้ามันที่ใช้ ประโยชน์นํ ้ามันจากเมล็ดในประเทศจีนและประเทศอื่นในแถบเอเชียมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 14 โดยเข้ าสู่
สหรัฐอเมริ กาในศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั พบมากที่สดุ ในรัฐ Florida (USDA/NRDS, 2007) ในสหรัฐอเมริ กาใช้
ประโยชน์จากต้ นศรี ทอง ในด้ านการจัดสวน เป็ นไม้ ประดับเนื่องจากโตเร็ ว ทรงต้ นสวย ให้ ร่มเงา ใบเปลี่ยนสีต่าง
ๆ คล้ ายใบเมเปิ ล้ ในฤดูใบไม้ ร่วง ใช้ เป็ นนํ ้ามันปรุ งอาหาร เลี ้ยงผึ ้งแต่นํ ้าผึ ้งที่ได้ คณ
ุ ภาพไม่ดีนกั จึงใช้ สําหรับทํา
ขนมเบเกอรี่ และสกัดสารกําจัดศัตรู พืชจากยางและใบ ส่วนในประเทศจีนมีการใช้ นํา้ มันจากพื ชชนิดนีอ้ ย่าง
กว้ า งขวางมาตัง้ แต่ ศ ตวรรษที่ 14 โดยใบใช้ ต้ ม เป็ นยาสมุน ไพร นํ า้ มัน ที่ ไ ด้ จ ากไขสี ข าวที่ ห่ อ หุ้ ม เมล็ ด
(Breitenbeck, 2010) ของ ต้ นศรี ทอง เรี ยกว่า “stillingia oil” ใช้ ทําเทียนไข, สบู่, เสื ้อผ้ ากันหนาวและนํ ้ามัน
เชือ้ เพลิง โดยใช้ เป็ นนํา้ มันสําหรับเครื่ องจักรกล, นํา้ มันตะเกียง, นํา้ มันชักเงาและสี (USDA/NRDS, 2007:
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Zhang et al., 1994) นอกจากนี ้นํา้ มันจากเมล็ดต้ นศรี ทอง สามารถเปลี่ยนเป็ น ถ่าน charcoal, ethanol,
methanol และไบโอดีเซลได้ (Ivana et al. 2012) ดังนันต้
้ นศรี ทอง (Chinese tallow tree) จึงน่าจะเป็ นพืช
นํ ้ามันที่มีศกั ยภาพในการเป็ น “บ่อนํ ้ามันบนดิน” ทดแทนการใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมได้ ในอนาคต
การทดสอบการเจริ ญเติบโตของต้ นศรี ทอง (Chinese tallow tree) บนพื ้นที่ความสูงระดับต่าง ๆ เพื่อ
ทราบวิธีการปฏิบตั ิดแู ลรักษาอย่างเหมาะสมในแปลงปลูก เนื่องจากต้ นศรี ทอง (Chinese tallow tree) เป็ นพืช
ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งองค์ ความรู้ ที่ ได้ จากผลการวิ จัยสามารถนํ ามาพัฒนาเพื่ อเป็ นพื ชทางเลือกในการหา
พลังงานทดแทนนํ ้ามันของประเทศ ซึง่ อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยในอนาคตต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ทดสอบการเจริ ญเติบโตของต้ นศรี ทอง โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCBD (Factorial in
Randomize Completely Block Design) 2 x 2 ปั จจัย คือระดับความสูงจากระดับนํ ้าทะเล 2 ระดับ ได้ แก่ 900
เมตรจากระดับนํา้ ทะเลปานกลาง ที่แปลงทดลองบ้ านห้ วยนํา้ ขาว ต.เข็กน้ อย อ.เขาค้ อ และ 1400 เมตรจาก
ระดับนํ ้าทะเลปานกลาง ที่แปลงทดลองบ้ านทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ของสถานีวิจยั เพชรบูรณ์ และวิธีการ
เตรี ยมต้ นกล้ าสําหรับการปลูก ได้ แก่ ต้ นกล้ าที่ได้ จากการเพาะเมล็ดและต้ นกล้ าที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ
ซึง่ กําหนดตํารับการทดลองได้ ดงั นี ้
1. ต้ นกล้ าจากการเพาะเมล็ด ปลูกบนที่สงู 900 เมตรจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง
2. ต้ นกล้ าจากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ ปลูกบนที่สงู 900 เมตรจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง
3. ต้ นกล้ าจากการเพาะเมล็ด ปลูกบนที่สงู 1,400 เมตรจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง
4. ต้ นกล้ าจากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ ปลูกบนที่สงู 900 เมตรจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง
โดยแต่ละตํารับการทดลองมีทงหมด
ั้
2 บล็อก บล็อกละ 4 ต้ น ซึง่ ใช้ ต้นกล้ าที่ได้ จากการเพาะเมล็ด อายุ
60 วัน และต้ นที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ อายุ 60 วัน ใช้ ระยะปลูกทดสอบ 6X6 เมตร ทําการใส่ปุ๋ยคอกรอง
ก้ นหลุมก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรั มต่อต้ นต่อเดือน ให้ นํา้ ด้ วยระบบนํา้ หยดใน
ระยะแรก (6 เดือนแรกหลังปลูก) จากนัน้ ให้ ได้ รับนํ ้าตามธรรมชาติ และกําจัดโรคและเมลงศัตรู พืช ด้ วยสารฆ่า
กําจัดโรคและแมลงด้ วยสารสกัดชีวภาพเป็ นหลัก (หากมีการเข้ าทําลายมาก จําเป็ นต้ องใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืช)
ทําการเก็บข้ อมูล ความสูงของลําต้ น ความกว้ างทรงพุ่ม เส้ นผ่าศูนย์กลางลําต้ น การออกดอกและการติดผล และ
ผลผลิตต่อต้ น/ผลผลิตต่อแปลง และสังเกตการเข้ าทําลายของโรคและแมลง
วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองด้ วยโปรแกรม SPSS version 17 โดยวิเคราะห์แผนการทดลอง 2x2
Factorial in RCBD (2x2 Factorial in Randomize Completely Block Design)

ผลการทดลองและวิจารณ์
หลังจากทําการปลูกต้ นศรี ทอง (Chinese tallow tree) ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2553 ณ แปลงทดลองบ้ านห้ วยนํ ้า
ขาวและ บ้ านทับเบิก เห็นได้ วา่ ต้ นศรี ทองที่ปลูกด้ วยการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ้อจากเมล็ดนัน้ เจริ ญเติบโตได้ ดีกว่าต้ น
ศรี ทองที่ปลูกด้ วยการเพาะเมล็ดอย่างชัดเจน ต้ นศรี ทองอายุ 12 เดือนทังแปลงทดลองบ้
้
านห้ วยนํ ้าขาวและแปลง
ทดลองบ้ านทับเบิก ในระยะเวลาการวิจยั 6 เดือนแรก(ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554) พบว่า ต้ นศรี ทองที่ได้ จาก
การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อซึง่ ปลูกในทัง้ 2 แปลง ติดผลในช่วงเดือน ตุลาคม 2553 (อายุ 17 เดือน หลังจากปลูกเมื่อ
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เดือนกรกฎาคม 2552) และในช่วงเดือน มกราคม 2554 (อายุ 19 เดือน) ใบของต้ นศรี ทองมีการเปลี่ยนสีจากสี
เขียวเป็ นสีเหลืองและแดงและผลแก่และร่ วง ใบของต้ นศรี ทองเปลี่ยนเป็ นสีแดงทังหมดในเดื
้
อนกุมภาพันธ์ 2554
(อายุ 20 เดือน) ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ต้นศรี ทองเริ่ มแทงช่อดอกใหม่และติดผลอ่อนครั ง้ ที่สองในเดือนมีนาคม
2554 (อายุ 21 เดือน) ส่วนต้ นศรี ทองที่ปลูกจากการเพาะเมล็ดนัน้ เจริ ญเติบโตไม่ดีนกั ต้ นค่อนข้ างเล็ก และมีการ
เจริ ญเติบโตไม่เต็มที่อาจเป็ นเพราะต้ นที่ได้ จากการเพาะเมล็ดนัน้ เจริ ญเติบโตได้ ช้ากว่าใช้ เวลาในการงอกและ
เตรี ยมพร้ อมสําหรับการปรับตัวนานกว่าการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ(สมบุญ, 2535) แต่เมื่อถึงช่วงเดือน กุมภาพันธ์ –
มีนาคม 2554 มีการทิ ้งใบเช่นเดียวกัน ส่วนโรคและแมลงของต้ นศรี ทองนัน้ ยังไม่พบโรคและแมลงที่มาทําลายต้ น
ศรี ทองเลย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ ระดับความสูงจากระดับนํ ้าทะลกับวิธีการเตรี ยมต้ นกล้ านัน้ พบว่า
ทัง้ 2 ปั จจัยนี ้ ไม่มีความสัมพันธ์ตอ่ กัน (ค่า P ของความสัมพันธ์ MSL x PPM มีคา่ มากกว่า 0.05) ดังนัน้ จึงต้ อง
หาอิทธิพลของแต่ละปั จจัยต่อ ซึง่ ในพื ้นที่แปลงทดลองบ้ านทับเบิก (1,400 เมตรจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง) ต้ น
ศรี ทองจากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อนัน้ เมื่ออายุได้ 26 เดือน (เก็บข้ อมูลถึงเดือนสิงหาคม 54) มีความสูงเฉลี่ยเป็ น
496.5 เซนติเมตร ความกว้ างทรงพุ่มเฉลี่ยเป็ น 388.1 เซนติเมตร และเส้ นผ่านศูนย์กลางลําต้ นเป็ น 13.0
เซนติเมตร ซึง่ มีคา่ มากกว่าต้ นศรี ทองจากการเพาะเมล็ดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ความสูงเฉลี่ยเป็ น 352.4
เซนติเมตร ความกว้ างทรงพุ่มเฉลี่ยเป็ น 268.8 เซนติเมตร และเส้ นผ่านศูนย์กลางลําต้ นเป็ น 6.6 เซนติเมตร)
Table 1 ANOVAs result for the effect of mean sea level (MSL) and preparing plant method (PPM) on
growth of Sepium Sebiferum seedling and tissue culture
df

Height
F

Width
P

F

Diameter
P

F

Yield

P

F

P

MSL

1

39.30

< 0.0001

24.90

< 0.0001

35.0

< 0.0001

34.10

< 0.0001

PPM

1

22.80

< 0.0001

24.70

< 0.0001

54.4

< 0.0001

55.90

< 0.0001

MSL x PPM

1

0.038

0.847

0.11

0.74

4.15

0.055

0.62

0.441

Block

7

0.625

0.730

0.41

0.89

0.49

0.830

0.49

0.826

Error

21

Model

10

6.60

< 0.0001

5.30

0.001

9.70

< 0.0001

9.40

0.001

Level of factor are : MSL (900 m and 1,400 m from mean sea level) and PPM (Seedling and Tissue
culture). Each treatment had 8 block. The significance of bold value are P < 0.05
ส่วนพื ้นที่แปลงทดลองบ้ านห้ วยนํ ้าขาว (900 เมตรจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง) ต้ นศรี ทองจากการ
เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อนัน้ เมื่ออายุได้ 26 เดือน (เก็บข้ อมูลถึงเดือนสิงหาคม 54)มีความสูงเฉลี่ยเป็ น 303.8 เซนติเมตร
ความกว้ างทรงพุ่มเฉลี่ยเป็ น 268.2 เซนติเมตร และเส้ นผ่านศูนย์กลางลําต้ นเป็ น 7.6 เซนติเมตร ซึง่ มีคา่ มากกว่า
ต้ นศรี ทองจากการเพาะเมล็ดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ความสูงเฉลี่ยเป็ น 146.1 เซนติเมตร ความกว้ างทรงพุ่ม
เฉลี่ยเป็ น 131.6 เซนติเมตร และเส้ นผ่านศูนย์กลางลําต้ นเป็ น 3.8 เซนติเมตร)
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Table 2 Growth charactertistics (plant height, width of canopy and diameter of stem) of Chinese
tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) that grow from seedling and tissue culture in 900 m
and 1,400 m from mean sea level field
Height

Width

Diameter

Yield

900

1400

900

1400

900

1400

900

1400

Tissue culture

303.8

496.5

268.2

388.1

7.6

13.0

128.9

191.4

Seedling

146.1

352.4

131.6

268.8

3.8

6.6

65.7

113.4

ในด้ านองค์ประกอบผลผลิตพบว่า
ต้ นศรี ทองที่ปลูกทังในพื
้ ้นที่แปลงทดลองบ้ านทับเบิกและแปลง
ทดลองบ้ านห้ วยนํ ้าขาวนันออกดอกชุ
้
ดที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และติดผลในเดือน เมษายนแล้ วผลจะเริ่ ม
ขยายใหญ่ขึ ้นและผลเริ่ มแก่และหมดรุ่ นในช่วงเดือนมิถนุ ายน ส่วนดอกชุดที่ 2 นัน้ เริ่ มออกในช่วงเดือนกรกฎาคม
และติดผลในเดือนตุลาคม ให้ ผลผลิตไปจนกระทัง่ ผลร่ วงในเดือนมกราคม
ในส่วนผลการทดลองด้ านผลผลิตนัน้ พบว่า ในแปลงทดลองบ้ านทับเบิก (1,400 เมตรจาก
ระดับนํ ้าทะเลปานกลาง)นัน้ ต้ นศรี ทองที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อนัน้ มีการออกดอก ติดผล เฉลี่ย 24.6 ช่อ
ต่อต้ น และนํ ้าหนักเมล็ด 191.4 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2) มากกว่า ผลผลิตที่ได้ จากต้ นที่เพาะเมล็ดอย่างมี
นัยสําคัญ (Table 1) ยกเว้ น จํานวนผลต่อช่อ และจํานวนเมล็ดต่อต้ น ที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) และใน
แปลงทดลองบ้ านห้ วยนํ ้าขาว (900 เมตรจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง)นัน้ ต้ นศรี ทองที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยง
เนื ้อเยื่อนัน้ มีการออกดอก ติดผล เฉลี่ย 15.9 ช่อต่อต้ น และนํ ้าหนักเมล็ด 113.4 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2)
มากกว่า ผลผลิตที่ได้ จากต้ นที่เพาะเมล็ดอย่างมีนยั สําคัญ (Table 1) ยกเว้ น จํานวนผลต่อช่อ และจํานวนเมล็ด
ต่อต้ น ที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) เช่นกัน
โดยเมื่อมองในภาพรวมแล้ วนัน้ การปลูกต้ นศรี ทองด้ วยต้ นที่เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อในพื ้นที่สงู 1,400 เมตร
จากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่งทดลองตํารับอื่นๆ (Table 1
และ 2) ทังที
้ ่เป็ นต้ นที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อเช่นเดียวกัน อาจเป็ นเพราะ ในพื ้นที่แปลงบ้ านทับเบิกนัน้ มี
ความสูงจากระดับนํ ้าทะเลสูงกว่า และลักษณะเป็ นหุบเขา ความชื ้นสูงทังปี
้ (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2554) เป็ นพื ้นที่
ที่มีลมสงบ ทําให้ พืชมีการหายใจทีเป็ นปกติ ไม่เหมือนในพื ้นที่แปลงทดลองบ้ านห้ วยนํ ้าขาวที่ มีลมพัดแรงทําให้
พืชคายนํ ้าบ่อย จึงส่งผลให้ การเจริ ญเติบโตชะงักลงได้ (สมบูรณ์, 2535)
ปั ญหาโรคและแมลงศัตรู นนั ้ พบไม่มากนัก ในแปลงทดลองบ้ านห้ วยนํ ้าขาวจะพบหนอนเจาะลําต้ น ซึง่
ยังไม่ได้ จําแนกว่าเป็ นหนอนชนิดใด และในแปลงทดลองบ้ านทับเบิกนันยั
้ งไม่พบหนอนหรื อแมลงศัตรู พืช แต่
พบว่ามีโรคราสนิม (Zhang and Lin, 1994) และแอนแทรกโนสมารบกวนบ้ าง แต่ยงั ไม่รุนแรงนักจึงยังไม่ทําการ
ฉีดพ่นสารกําจัดโรคพืช (Wei et al., 2004)

2266

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

3a

3b

4a

4b

Figure 1 Seedling plant (3a) and tissue culture plant (3b) of Chinese tallow tree (Sapium sebiferum
(L.) Roxb.) that grown in Tubberk field

Figure 2 Seedling plant (4a) and tissue culture plant (4b) of Chinese tallow tree (Sapium sebiferum
(L.) Roxb.) that grown in Huaynamkhao field
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สรุ ป
ต้ นศรี ทองที่ปลูกจากการเพาะเลี ้ยงเนือ้ เยื่อนัน้ มีการเจริ ญเติบโต ทัง้ ความสูง ความกว้ างทรงพุ่ม เส้ น
ผ่านศูนย์กลางลําต้ น รวมถึงผลผลิตนัน้ มีค่ามากกว่าต้ นศรี ทองที่ปลูกจากการเพาะเมล็ด ทังพื
้ ้นที่ในระดับ 900
เมตร และ 1,400 เมตรจากระดับ นํ า้ ทะเลปานกลาง และในพื น้ ที่ จ ากระดับ นํ า้ ทะเล สูง 1,400 เมตรจาก
ระดับนํ า้ ทะเลปานกลางนัน้ ต้ นศรี ทองเจริ ญเติบโตได้ ดีกว่าในระดับ 900 เมตรจากระดับนํ า้ ทะเลปานกลาง
นอกจากนี ้สังเกตได้ วา่ ต้ นศรี ทองนันออกดอกเป็
้
น 2 ชุดด้ วยกันคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม และ
ติดผล ให้ ผลผลิตในเดือนเมษายนและตุลาคม แล้ วหมดช่วงให้ ผลผลิตและผลัดใบในเดือนมิถนุ ายนและมกราคม
ดังนัน้ จึงสมควรดูแลให้ ปุ๋ยและนํา้ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ ต้นพืชนัน้ ได้ รับสารอาหารที่เพียงพอในการให้ ผลผลิต
อย่างเต็มที่ ส่วนปั ญหาโรคและแมลงศัตรู นนั ้ พบเพียงโรคราสนิม และแอนแทรกโนสที่ใบ แต่ยงั ไม่รุนแรงนักจึงยัง
ไม่ทําการฉีดพ่นสารกําจัดโรคพืช
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