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บทคัดย่อ 

การศกึษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นศรีทองบนพืน้ท่ีสงูของจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยวางแผนการ

ทดลองแบบ 2x2 Factorial in RCBD (2x2 Factorial in Randomized Complete Block Design) ปลกูต้นศรี

ทองบนพืน้ท่ีสงู 900 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง (แปลงทดลองบ้านห้วยนํา้ขาว) และพืน้ท่ีสงู 1400 เมตร

จากระดบันํา้ทะเลปานกลาง (แปลงทดลองบ้านทบัเบิก) ใช้ระยะปลกูทดสอบเป็น 6 x 6 เมตร โดยปลกูทดสอบ

ด้วยต้นกล้าท่ีได้จากการเพาะเมล็ดเปรียบเทียบกับต้นกล้าท่ีได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ในปีท่ี 2 ผลของการ

ปลกูทดสอบพบว่า ต้นศรีทองท่ีปลกูในแปลงทดลองบ้านทับเบิกนัน้ ต้นท่ีได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือนัน้ (อาย ุ

26 เดือน) มีความสูงเฉลี่ย 496.5 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยเป็น 388.1 เซนติเมตร และเส้นผ่าน

ศูนย์กลางลําต้นเป็น 13.0 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าต้นศรีทองท่ีได้จากการเพาะเมล็ดอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ส่วนในพืน้ท่ีแปลงทดลองบ้านห้วยนํา้ขาว ให้ผลการปลูกทดสอบในทํานองเดียวกันคือ ต้นศรีทองจากการ

เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือนัน้ (อายุได้ 26 เดือน) มีความสูงเฉลี่ยเป็น 303.8 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยเป็น 

268.2 เซนติเมตร และเส้นผ่านศนูย์กลางลําต้นเป็น 7.6 เซนติเมตร มีค่ามากกว่าต้นศรีทองจากการเพาะเมล็ด

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทัง้ต้นศรีทองท่ีปลูกในพืน้ท่ีสูง 1,400 เมตรจากระดับนํา้ทะเลปานกลางนัน้ 

เจริญเติบโตดีกวา่ ในพืน้ท่ีสงู 900 เมตรจากระดบันํา้ทะเล และต้นศรีทองจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือนัน้ ในแปลง

ทดลองบ้านทบัเบิก มีผลผลิตเมล็ด 191.4 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าต้นท่ีเพาะเมล็ดอย่างมีนยัสําคญั และในแปลง

ทดลองบ้านห้วยนํา้ขาวมีผลผลิตเป็น 113.4 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่า ผลผลิตท่ีได้จากต้นท่ีเพาะเมล็ดอย่างมี

นยัสําคญัเช่นกนั นอกจากนีส้งัเกตได้ว่า ต้นศรีทองออกดอกชุดท่ี 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และติดผลในเดือน 

เมษายนถงึเดือนมิถุนายน ส่วนดอกชุดท่ี 2 นัน้ จะเร่ิมออกในช่วงเดือนกรกฎาคม และติดผลในเดือนตลุาคม ถึง

เดือนมกราคม สว่นปัญหาโรคและแมลงศตัรูนัน้ พบเพียงโรคราสนิม และแอนแทรกโนสท่ีใบ แตย่งัไมรุ่นแรงนกัจงึ

ยงัไมทํ่าการฉีดพ่นสารกําจดัโรคพืช 
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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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คาํนํา 

ปัจจบุนัผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดได้ปรับราคาสงูขึน้ อนัเน่ืองมาจากราคาปุ๋ ยและนํา้มนัท่ีแพงขึน้  

ซึง่การพฒันาพืชพลงังานทดแทนหรือ  ”บ่อนํา้มนับนดิน”   เป็นการลดการนําเข้านํา้มนัดิบและ ยงัเป็นการช่วยลด

ต้นทนุการผลิตพืชและสตัว์ของเกษตรกรให้มีกําไรมากขึน้  ความเป็นอยู่ดีขึน้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้  ส่งผล

เศรษฐกิจชุมชนในท้องถ่ินเข้มแข็งมากย่ิงขึน้ ต้นศรีทอง Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) 

หรือ Triadica sebifera (Bruce และคณะ, 1997 ; USDA/NRDS, 2007) อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae เป็นพืชอีก

ชนิดหนึ่งท่ีน่าสนใจ   และน่าจะมีศักยภาพในการสกัดนํา้มันมาใช้เป็นพลงังานทดแทนได้เช่นเดียวกับปาล์ม

นํา้มนั อ้อย มนัสําปะหลงั หรือสบู่ดํา ต้นศรีทอง (Chinese tallow tree) เป็นต้นไม้ท่ีมีมาแต่โบราณและเป็นพืช

นํา้มนัท่ีใช้ประโยชน์นํา้มนัจากเมลด็ในประเทศจีนและประเทศอ่ืนในแถบเอเชียมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 14  โดยเข้าสู่

สหรัฐอเมริกาในศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัพบมากท่ีสดุในรัฐ Florida (USDA/NRDS, 2007) ในสหรัฐอเมริกาใช้

ประโยชน์จากต้นศรีทอง ในด้านการจดัสวน  เป็นไม้ประดบัเน่ืองจากโตเร็ว ทรงต้นสวย ให้ร่มเงา ใบเปลี่ยนสีต่าง 

ๆ คล้ายใบเมเปิล้ในฤดใูบไม้ร่วง   ใช้เป็นนํา้มนัปรุงอาหาร  เลีย้งผึง้แต่นํา้ผึง้ท่ีได้คณุภาพไม่ดีนกัจึงใช้สําหรับทํา

ขนมเบเกอร่ี และสกัดสารกําจัดศตัรูพืชจากยางและใบ  ส่วนในประเทศจีนมีการใช้นํา้มนัจากพืชชนิดนีอ้ย่าง

กว้างขวางมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 14  โดยใบใช้ต้มเป็นยาสมุนไพร นํา้มันท่ีได้จากไขสีขาวท่ีห่อหุ้ มเมล็ด 

(Breitenbeck, 2010) ของ ต้นศรีทอง เรียกว่า “stillingia oil”  ใช้ทําเทียนไข, สบู่, เสือ้ผ้ากนัหนาวและนํา้มนั

เชือ้เพลิง โดยใช้เป็นนํา้มนัสําหรับเคร่ืองจกัรกล,  นํา้มนัตะเกียง, นํา้มนัชักเงาและสี (USDA/NRDS, 2007: 

mailto:rdgntt@ku.ac.th
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Zhang et al., 1994)  นอกจากนีนํ้า้มนัจากเมล็ดต้นศรีทอง สามารถเปลี่ยนเป็น ถ่าน  charcoal, ethanol, 

methanol และไบโอดีเซลได้ (Ivana et al. 2012)  ดงันัน้ต้นศรีทอง (Chinese tallow tree)   จึงน่าจะเป็นพืช

นํา้มนัท่ีมีศกัยภาพในการเป็น “บ่อนํา้มนับนดิน”  ทดแทนการใช้นํา้มนัปิโตรเลียมได้ในอนาคต  

 การทดสอบการเจริญเติบโตของต้นศรีทอง (Chinese tallow tree)  บนพืน้ท่ีความสงูระดบัต่าง ๆ เพ่ือ

ทราบวิธีการปฏิบติัดแูลรักษาอย่างเหมาะสมในแปลงปลกู   เน่ืองจากต้นศรีทอง (Chinese tallow tree)  เป็นพืช

ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งองค์ความรู้ท่ีได้จากผลการวิจัยสามารถนํามาพัฒนาเพ่ือเป็นพืชทางเลือกในการหา

พลงังานทดแทนนํา้มนัของประเทศ    ซึง่อาจเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศไทยในอนาคตตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ทดสอบการเจริญเติบโตของต้นศรีทอง โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in RCBD  (Factorial in 

Randomize Completely Block Design) 2 x 2 ปัจจยั คือระดบัความสงูจากระดบันํา้ทะเล 2 ระดบั ได้แก่ 900 

เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง ท่ีแปลงทดลองบ้านห้วยนํา้ขาว ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ และ 1400 เมตรจาก

ระดบันํา้ทะเลปานกลาง ท่ีแปลงทดลองบ้านทบัเบิก อ.หลม่เก่า จ.เพชรบรูณ์ ของสถานีวิจยัเพชรบรูณ์ และวิธีการ

เตรียมต้นกล้าสําหรับการปลกู ได้แก่ ต้นกล้าท่ีได้จากการเพาะเมล็ดและต้นกล้าท่ีได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 

ซึง่กําหนดตํารับการทดลองได้ดงันี ้

1. ต้นกล้าจากการเพาะเมลด็ ปลกูบนท่ีสงู 900 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 

2. ต้นกล้าจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ปลกูบนท่ีสงู 900 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 

3. ต้นกล้าจากการเพาะเมลด็ ปลกูบนท่ีสงู 1,400 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 

4. ต้นกล้าจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ ปลกูบนท่ีสงู 900 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 

โดยแตล่ะตํารับการทดลองมีทัง้หมด 2 บลอ็ก บลอ็กละ 4 ต้น ซึง่ใช้ต้นกล้าท่ีได้จากการเพาะเมล็ด อาย ุ

60 วนั และต้นท่ีได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ อายุ 60 วนั ใช้ระยะปลกูทดสอบ  6X6 เมตร ทําการใส่ปุ๋ ยคอกรอง

ก้นหลุมก่อนปลูก และใส่ปุ๋ ยสูตรเสมอ 15-15-15 อตัรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อเดือน ให้นํา้ด้วยระบบนํา้หยดใน

ระยะแรก (6 เดือนแรกหลงัปลกู) จากนัน้ให้ได้รับนํา้ตามธรรมชาติ และกําจดัโรคและเมลงศตัรูพืช ด้วยสารฆ่า

กําจดัโรคและแมลงด้วยสารสกดัชีวภาพเป็นหลกั (หากมีการเข้าทําลายมาก จําเป็นต้องใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช)    

ทําการเก็บข้อมลู ความสงูของลําต้น ความกว้างทรงพุ่ม เส้นผ่าศนูย์กลางลําต้น การออกดอกและการติดผล และ

ผลผลิตตอ่ต้น/ผลผลิตตอ่แปลง และสงัเกตการเข้าทําลายของโรคและแมลง 

วิเคราะห์ข้อมลูผลการทดลองด้วยโปรแกรม SPSS version 17 โดยวิเคราะห์แผนการทดลอง 2x2 

Factorial in RCBD (2x2 Factorial in Randomize Completely Block Design) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 หลงัจากทําการปลกูต้นศรีทอง (Chinese tallow tree) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 ณ แปลงทดลองบ้านห้วยนํา้

ขาวและ บ้านทบัเบิก เห็นได้วา่ ต้นศรีทองท่ีปลกูด้วยการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ้จากเมล็ดนัน้ เจริญเติบโตได้ดีกว่าต้น

ศรีทองท่ีปลกูด้วยการเพาะเมลด็อย่างชดัเจน ต้นศรีทองอาย ุ12 เดือนทัง้แปลงทดลองบ้านห้วยนํา้ขาวและแปลง

ทดลองบ้านทบัเบิก ในระยะเวลาการวิจยั 6 เดือนแรก(ตลุาคม 2553 – มีนาคม 2554) พบว่า ต้นศรีทองท่ีได้จาก

การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือซึง่ปลกูในทัง้ 2 แปลง ติดผลในช่วงเดือน ตลุาคม 2553 (อาย ุ17 เดือน หลงัจากปลกูเม่ือ
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เดือนกรกฎาคม 2552) และในช่วงเดือน มกราคม 2554 (อาย ุ 19 เดือน) ใบของต้นศรีทองมีการเปลี่ยนสีจากสี

เขียวเป็นสีเหลืองและแดงและผลแก่และร่วง ใบของต้นศรีทองเปลี่ยนเป็นสีแดงทัง้หมดในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 

(อายุ 20 เดือน) ปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นศรีทองเร่ิมแทงช่อดอกใหมแ่ละติดผลอ่อนครัง้ท่ีสองในเดือนมีนาคม 

2554 (อาย ุ21 เดือน) สว่นต้นศรีทองท่ีปลกูจากการเพาะเมลด็นัน้ เจริญเติบโตไมดี่นกั ต้นคอ่นข้างเลก็ และมีการ

เจริญเติบโตไม่เต็มท่ีอาจเป็นเพราะต้นท่ีได้จากการเพาะเมล็ดนัน้เจริญเติบโตได้ช้ากว่าใช้เวลาในการงอกและ

เตรียมพร้อมสําหรับการปรับตวันานกว่าการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ(สมบญุ, 2535) แต่เม่ือถึงช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ – 

มีนาคม 2554 มีการทิง้ใบเช่นเดียวกนั สว่นโรคและแมลงของต้นศรีทองนัน้ ยงัไมพ่บโรคและแมลงท่ีมาทําลายต้น

ศรีทองเลย 

 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของ ระดบัความสงูจากระดบันํา้ทะลกบัวิธีการเตรียมต้นกล้านัน้ พบวา่ 

ทัง้ 2 ปัจจยันี ้ไมมี่ความสมัพนัธ์ตอ่กนั (คา่ P ของความสมัพนัธ์ MSL x PPM มีคา่มากกว่า 0.05) ดงันัน้ จงึต้อง

หาอิทธิพลของแตล่ะปัจจยัตอ่ ซึง่ในพืน้ท่ีแปลงทดลองบ้านทบัเบิก (1,400 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง) ต้น

ศรีทองจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือนัน้ เม่ืออายไุด้ 26 เดือน (เก็บข้อมลูถงึเดือนสิงหาคม 54) มีความสงูเฉลี่ยเป็น 

496.5 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยเป็น 388.1 เซนติเมตร และเส้นผ่านศนูย์กลางลําต้นเป็น 13.0 

เซนติเมตร ซึง่มีคา่มากกว่าต้นศรีทองจากการเพาะเมลด็อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  (ความสงูเฉลี่ยเป็น 352.4 

เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยเป็น 268.8 เซนติเมตร และเส้นผ่านศนูย์กลางลําต้นเป็น 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 Width Diameter Yield 

  

 

F P F P F 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 
 

 สว่นพืน้ท่ีแปลงทดลองบ้านห้วยนํา้ขาว (900 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง) ต้นศรีทองจากการ

เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือนัน้ เม่ืออายไุด้ 26 เดือน (เก็บข้อมลูถงึเดือนสิงหาคม 54)มีความสงูเฉลี่ยเป็น 303.8 เซนติเมตร 

ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยเป็น 268.2 เซนติเมตร และเส้นผ่านศนูย์กลางลําต้นเป็น 7.6 เซนติเมตร ซึง่มีคา่มากกวา่

ต้นศรีทองจากการเพาะเมลด็อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (ความสงูเฉลี่ยเป็น 146.1 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม

เฉลี่ยเป็น 131.6 เซนติเมตร และเส้นผ่านศนูย์กลางลําต้นเป็น 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 
 

 

ในด้านองค์ประกอบผลผลิตพบวา่ ต้นศรีทองท่ีปลกูทัง้ในพืน้ท่ีแปลงทดลองบ้านทบัเบิกและแปลง

ทดลองบ้านห้วยนํา้ขาวนัน้ออกดอกชดุท่ี 1 ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ และติดผลในเดือน เมษายนแล้วผลจะเร่ิม

ขยายใหญ่ขึน้และผลเร่ิมแก่และหมดรุ่นในช่วงเดือนมิถนุายน สว่นดอกชดุท่ี 2 นัน้ เร่ิมออกในช่วงเดือนกรกฎาคม 

และติดผลในเดือนตลุาคม ให้ผลผลิตไปจนกระทัง่ผลร่วงในเดือนมกราคม 

ในสว่นผลการทดลองด้านผลผลิตนัน้ พบวา่ ในแปลงทดลองบ้านทบัเบิก (1,400 เมตรจาก

ระดบันํา้ทะเลปานกลาง)นัน้ ต้นศรีทองท่ีได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือนัน้ มีการออกดอก ติดผล เฉลี่ย 24.6 ช่อ

ตอ่ต้น และนํา้หนกัเมลด็ 191.4 กิโลกรัมตอ่ไร่ (Table 2) มากกวา่ ผลผลิตท่ีได้จากต้นท่ีเพาะเมลด็อย่างมี

นยัสําคญั (Table 1) ยกเว้น จํานวนผลตอ่ช่อ และจํานวนเมลด็ตอ่ต้น ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ (Table 1) และใน

แปลงทดลองบ้านห้วยนํา้ขาว (900 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง)นัน้ ต้นศรีทองท่ีได้จากการเพาะเลีย้ง

เนือ้เย่ือนัน้ มีการออกดอก ติดผล เฉลี่ย  15.9 ช่อตอ่ต้น และนํา้หนกัเมลด็ 113.4 กิโลกรัมตอ่ไร่ (Table 2) 

มากกวา่ ผลผลิตท่ีได้จากต้นท่ีเพาะเมลด็อย่างมีนยัสําคญั (Table 1) ยกเว้น จํานวนผลตอ่ช่อ และจํานวนเมลด็

ตอ่ต้น ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ (Table 1) เช่นกนั 

โดยเม่ือมองในภาพรวมแล้วนัน้ การปลกูต้นศรีทองด้วยต้นท่ีเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือในพืน้ท่ีสงู 1,400 เมตร

จากระดบันํา้ทะเลปานกลาง สามารถเจริญเติบโตได้ดีท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัสิ่งทดลองตํารับอ่ืนๆ (Table 1 

และ 2) ทัง้ท่ีเป็นต้นท่ีได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือเช่นเดียวกนั อาจเป็นเพราะ ในพืน้ท่ีแปลงบ้านทบัเบิกนัน้ มี

ความสงูจากระดบันํา้ทะเลสงูกวา่ และลกัษณะเป็นหบุเขา ความชืน้สงูทัง้ปี (กรมอตุนิุยมวิทยา, 2554) เป็นพืน้ท่ี

ท่ีมีลมสงบ ทําให้พืชมีการหายใจทีเป็นปกติ ไมเ่หมือนในพืน้ท่ีแปลงทดลองบ้านห้วยนํา้ขาวท่ี มีลมพดัแรงทําให้

พืชคายนํา้บ่อย จงึสง่ผลให้การเจริญเติบโตชะงกัลงได้ (สมบรูณ์, 2535)  

 ปัญหาโรคและแมลงศตัรูนัน้ พบไมม่ากนกั ในแปลงทดลองบ้านห้วยนํา้ขาวจะพบหนอนเจาะลําต้น ซึง่

ยงัไมไ่ด้จําแนกวา่เป็นหนอนชนิดใด และในแปลงทดลองบ้านทบัเบิกนัน้ยงัไมพ่บหนอนหรือแมลงศตัรูพืช แต่

พบวา่มีโรคราสนิม (Zhang and Lin, 1994) และแอนแทรกโนสมารบกวนบ้าง แตย่งัไมรุ่นแรงนกัจงึยงัไมทํ่าการ

ฉีดพ่นสารกําจดัโรคพืช (Wei et al., 2004) 
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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 

 

 

3a 3b 

4a 4b 
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สรุป 

 ต้นศรีทองท่ีปลูกจากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือนัน้มีการเจริญเติบโต ทัง้ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม เส้น

ผ่านศนูย์กลางลําต้น รวมถึงผลผลิตนัน้ มีค่ามากกว่าต้นศรีทองท่ีปลกูจากการเพาะเมล็ด ทัง้พืน้ท่ีในระดบั 900 

เมตร และ 1,400 เมตรจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง และในพืน้ท่ีจากระดับนํา้ทะเล สูง 1,400 เมตรจาก

ระดับนํา้ทะเลปานกลางนัน้ ต้นศรีทองเจริญเติบโตได้ดีกว่าในระดับ 900 เมตรจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง 

นอกจากนีส้งัเกตได้วา่ต้นศรีทองนัน้ออกดอกเป็น 2 ชุดด้วยกนัคือ ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์และเดือนกรกฎาคม และ

ติดผล ให้ผลผลิตในเดือนเมษายนและตลุาคม แล้วหมดช่วงให้ผลผลิตและผลดัใบในเดือนมิถนุายนและมกราคม 

ดงันัน้จึงสมควรดแูลให้ปุ๋ ยและนํา้อย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้ต้นพืชนัน้ได้รับสารอาหารท่ีเพียงพอในการให้ผลผลิต

อย่างเตม็ท่ี สว่นปัญหาโรคและแมลงศตัรูนัน้ พบเพียงโรคราสนิม และแอนแทรกโนสท่ีใบ แตย่งัไม่รุนแรงนกัจึงยงั

ไมทํ่าการฉีดพ่นสารกําจดัโรคพืช 
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