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of Physic nut (Jatropha curcas L.) 
 

คํานํา 
 

 ประเทศไทยถือเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญยังอยูในอาชีพเกษตรกรรม 
ดังนั้นพลังงานทดแทนชีวภาพจึงเปนแหลงพลังงานทดแทนท่ีนาจะมีศักยภาพของประเทศ           
ในอนาคต เชน พืชพลังงาน ซ่ึงสามารถแบงได 3 กลุมใหญ คือ กลุมพืชผลิตเอทานอล เชน ออย       
มันสําปะหลัง และขาวฟางหวาน กลุมพืชผลิตไบโอดีเซล เชน ปาลมน้ํามัน สบูดํา ทานตะวัน     
กลุมพืชผลิตชีวมวล เชน ไมโตเร็วตาง ๆ นอกจากนีย้ังสามารถผลิตกาซชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช 
และมูลสัตวตาง ๆ อยางไรกต็ามกระบวนการแปรรูปจากวัตถุดิบท่ีไดจากภาคการเกษตรยังคง    
ตองใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและคุณภาพของผลผลิตท่ีได ซ่ึงบางคร้ังอาจเปนปญหาในทางปฏิบัติ
ในระดบัชุมชนในทองถ่ิน จงึมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาดัดแปลงเทคโนโลยีใหเหมาะสม 
รวมท้ัง การสอดประสานความเหมาะสมกับภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการงายตอการยอมรับและพัฒนา
พรอมกับสรางความยั่งยืน 
 
 ในบรรดาพืชพลังงานทดแทนท่ีใชเพื่อผลิตเปนไบโอดเีซลนั้น พบวา สบูดํา นาจะเปนพืช
หนึ่งท่ีมีศักยภาพและเปนทางเลือกใหแกเกษตรกร โดยเหน็วาสบูดํามีขอดีอยูหลายประการท่ีควร
ไดรับการพิจารณา คือ เปนพชืท่ีนําเขามาปลูกในประเทศไทยนานกวา 200 ป เปนพืชท่ีคุนเคยของ
เกษตรกรในทองถ่ิน เปนพืชท่ีพบวาสามารถปลูกไดในทุกสภาพพืน้ท่ี ทนตอสภาพดนิอุดมสมบูรณ
ต่ํา ทนแลง และโตเร็ว อีกทั้งผลผลิตท่ีไดยังสามารถนํามาแปรรูปเปนน้ํามันไดงายโดยใชเทคโนโลยี
การผลิตท่ีไมซับซอน และของเหลือจากสบูดําสามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
เพิ่มมูลคาใหกบัสบูดํา เชน กากท่ีเหลือจากการหีบน้ํามันสามารถนํามาผลิตเปนปุยซ่ึงมีไนโตรเจน
สูงถึง 3.94 เปอรเซ็นต และใหคาความรอนสูงถึง 4,496 กิโลแคลอรีตอกิโลกรัม ซ่ึงสามารถนํามา
ผลิตเปนถานอัดแทงหรือเช้ือเพลิงชีวมวลท่ีใหคาความรอนสูงไดดี ลําตนสามารถนํามาผลิต
กระดาษ และไมปารติเคิลบอรดท่ีมีคุณภาพเทียบเทากับวัสดุท่ัวไปท่ีใชผลิตได (สมบัติ, 2550) 
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 ปญหาในการปลูกสบูดําในประเทศไทย คือ การสงเสริมการปลูกท่ีขาดขอมูลท่ีถูกตองหรือ
การใชขอมูลท่ีอางอิงมาจากประเทศอ่ืน ซ่ึงอาจไมเหมาะสมกับการปลูกสบูดําในประเทศไทย เชน 
รูปแบบวิธีการปลูกท่ีเหมาะสม หรือการกําหนดระยะปลูกท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนคําถามท่ีเกษตรกรให
ความสงสัยกนัมาก รวมท้ังการจัดการดานเขตกรรมตาง ๆ ท่ีจะเปนการสงเสริมใหสบูดํามีการ
เจริญเติบโตและผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาหากจะมีการสงเสริมใหสบูดําเปนพืชพลังงาน
ทดแทนในอนาคต ควรมีการเตรียมการในเร่ืองขององคความรูตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสบูดําโดยเฉพาะ
ในเร่ืองของการเขตกรรม ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเกษตรกรเขาใจไดงายและสามารถนําไปใชไดจริง ผูวิจัย
เล็งเห็นถึงความสําคัญของในเร่ือง การปลูกและรูปแบบวิธีการปลูกท่ีเหมาะสม ในแตละทองถ่ิน 
เนื่องจากสบูดําเปนพืชท่ีเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีอายุยืน ดังนั้น ควรมีการเตรียมการดานนี้เพ่ือ
ความสะดวกในการจัดการและสามารถรองรับเคร่ืองจักร และเคร่ืองทุนแรงตาง ๆ ท่ีอาจมีการ
นํามาใชในแปลง อีกท้ังสามารถเขาไปจัดการในแปลงปลูกดานตาง ๆ ไดสะดวกมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
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วัตถุประสงค 
 

1. ศึกษารูปแบบวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบูดํา 
 

2. ศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบูดําใน 3 พืน้ท่ี
คือ พื้นท่ีแปลงทดลองมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม            
พื้นที่แปลงทดลองโครงการพัฒนาสวนพระองคเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และพ้ืนท่ีแปลงทดลองสวนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
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การตรวจเอกสาร 
 

สบูดํา 
 

1.  ความสําคญัของสบูดํากับการพัฒนาพลังงานทดแทน 
 
 ความสําคัญของพลังงานเปนท่ียอมรับวาเปนเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกับผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองของประชาคมในท่ัวโลกซ่ึงมีตัวอยางปรากฏใหเหน็อยางตอเนื่องตลอดมา เชน 
วิกฤตของพลังงานท่ีใชน้ํามันเช้ือเพลิงเปนแหลงพลังงานน้ันมีผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยในชวงเวลาท่ีผานมาอยางมาก ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีความมุงม่ันและกําหนด
นโยบายในการหาแหลงพลังงานทดแทนเพ่ือใชในอนาคต ดังจะเห็นจากโครงการท่ีเสนอและไดรับ
การสนับสนุนใหมีการพัฒนาคนควาและวจิัยพลังงานทดแทนจากภาคสวนตาง ๆ เชน พลังงานลม 
พลังงานน้ํา พลังงานแสงอาทิตย พลังงานนิวเคลียร พลังงานชีวภาพ เปนตน 
 
 ประเทศไทยถือเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญยังอยูในอาชีพเกษตรกรรม 
ดังนั้นพลังงานทดแทนชีวภาพถือเปนแหลงพลังงานทดแทนท่ีนาจะมีศักยภาพของประเทศใน
อนาคต พืชพลังงาน สามารถแบงได 3 กลุมใหญ คือ กลุมพืชผลิตเอทานอล เชน ออย มันสําปะหลัง 
และขาวฟางหวาน กลุมพืชผลิตไบโอดีเซล เชน ปาลมน้ํามัน สบูดํา ทานตะวัน กลุมพืชผลิตชีวมวล 
เชน ไมโตเร็วตาง ๆ ในบรรดาพืชพลังงานทดแทนท่ีใชเพื่อผลิตเปนไบโอดีเซลนั้น พบวา สบูดํา 
นาจะเปนพืชหนึ่งท่ีมีศักยภาพและเปนทางเลือกใหแกเกษตรกร โดยเหน็วาสบูดํามีขอดีอยูหลาย
ประการท่ีควรไดรับการพิจารณา คือ เปนพชืท่ีนําเขามาปลูกในประเทศไทยนานกวา 200 ป นาจะมี
การคัดเลือกพนัธุตามธรรมชาติท่ีคงท่ี และเปนพืชท่ีคุนเคยของเกษตรกรในทองถ่ิน เปนพืชท่ีพบวา
สามารถปลูกไดในทุกสภาพพื้นท่ี ทนตอสภาพดินอุดมสมบูรณต่ํา ทนแลง และโตเร็ว แตอยางไรก็
ตามขอเสียท่ีเปนจุดสําคัญหลักของพืชสบูดํา คือ ผลผลิตเมล็ดตอตนตํ่า และผลผลิตสูงตํ่าข้ึนอยูกับ
ความอุดมสมบูรณของดิน และความอุดมสมบูรณของนํ้าหรือนัยหนึ่งอาจพูดไดวาสบูดําเปน       
พืชฤดูฝนจะไมใหผลผลิตในฤดูแลงหากปลูกในพื้นท่ีอาศัยน้ําฝนเปนหลัก แตหากมีการจัดการน้ํา  
ท่ีดีสามารถใหผลผลิตตอเนื่อง ตลอดป เม่ือผลผลิตเมล็ดตํ่าก็จะสงผลใหปริมาณการผลิตไบโอดีเซล
ต่ําทําใหตนทุนตอลิตรของน้ํามันสูงข้ึนอาจไมคุมคาในเชิงเศรษฐกจิหรือเชิงพาณิชย นอกจากนี้    
ยังมีลักษณะบางประการท่ีมีผลตอตนทุนการผลิต สบูดํา คือ การออกดอกและติดผลไมพรอม
กัน และการสุกแกของผลในแตละชอยังไมพรอมกันซ่ึงการเก็บเกีย่วตองใชแรงงานคนเก็บ    
เปนหลักจึงทําใหตนทุนในการเก็บเกีย่วสูงมาก ดังนั้น กรณีท่ีแนะนําสงเสริมใหเกษตรกรปลูก
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สบูดําแลวเก็บเมล็ดสบูดําขายใหกับโรงงานผลิตน้ํามันไบโอดีเซลไมนาจะใหผลตอบแทนท่ี
คุมคาตอเกษตรกรผูปลูก เนื่องจากผลผลิตและตนทุนการผลิตดังกลาวแลวขางตน 
 
 แนวทางท่ีนาจะเปนผลดีตอการพัฒนาสบูดาํใหเปนพืชพลังงานทดแทนและใหเกิดความ
ยั่งยืนแกภาคผูผลิตวัตถุดิบหรือเกษตรกรนัน้ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวิจยัและพฒันาสบูดําแบบ  
บูรณาการและครบวงจร อยางนอยท่ีสุดใหผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจท่ีคุมคาตอการลงทุน เชน 
สามารถใชประโยชนหรือสรางมูลคาเพิ่มจากทุกภาคสวนของสบูดําโดยไมเฉพาะสวนท่ีเปนเมล็ด เพื่อ
ผลิตไบโอดีเซลเพียงอยางเดียว เชน สวนของใบ ตน เปลือกผล กากเมล็ด นํามาพัฒนาเพื่อผลิตเปน
ปุยอินทรีย เช้ือเพลิงเขียวอาหารสัตว หรืออ่ืน ๆ ตามความตองการของตลาด เชน นําตนไปทําเยื่อ
กระดาษ หรือไมอัดได ดังนัน้การวจิัยเร่ืองนี้จึงตองการทีด่ําเนินการเพ่ือพัฒนาการปลูกสบูดําใหเปน
วิสาหกจิสบูดาํชุมชน เปนพลังงานทดแทนเพ่ือเศรษฐกจิพอเพียงตอไป (สมบัติ, 2549) 
  
2.  ประวัติความเปนมาของสบูดํา 
 
 ระพีพันธ และ สุขสันต (2525) รายงานวา สบูดํา มีถ่ินกําเนิดอยูในทวีปอเมริกากลางและ
ทวีปอัฟริกาแถบตะวันตก ชาวโปรตุเกสนําเขามาในทวีปเอเชียเม่ือประมาณ 200 ปมาแลวดวย
จุดประสงคท่ีจะสกัดเอาน้ํามันมาบริโภค แตก็บริโภคไมไดเพราะมีสารพิษพวก curcin หรือ curcasin 
และสารพวก resin (จเร, 2527) สบูดํา มีช่ือเรียกแตกตางกันไปแตละประเทศและแตละทองถ่ิน เชน  
การเรียกช่ือสบูดําในประเทศตาง ๆ ชาวจีน เรียกวา หมาฟงสู ชาวญ่ีปุน เรียกวา บูราคีรี ชาวพมา 
เรียกวา เจทซู ชาวเขมร เรียกวา ทะวอง และชาวมลายู เรียกวา ยาเฆา สวนการเรียกช่ือสบูดําใน     
แตละภูมิภาคของประเทศไทย มีช่ือเรียกตาง ๆ กัน เชน ภาคกลาง เรียกวา สบูดํา ภาคเหนือ เรียกวา 
มะหุงฮ้ัว ชาวเขา เรียกวา ไทยู หรือ เกงยู ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เรียกวา หมักเยา หรือ สีหลอด 
ภาคใต เรียกวา หงเทศ 
 
 นายระพีพันธุ ภาสบุตร ไดนาํน้ํามันจากเมล็ดสบูดํามาทดลองใชกับเครื่องยนตดีเซล ผลการ
ทดลองเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2523 ปรากฏวา น้ํามันสบูดาํเดินเคร่ืองยนตไดดกีวาน้าํมันพืชชนิดอ่ืน 
ท่ีเคยทดลองมากอนหนานี้ การทดลองใชน้าํมันสบูดํากับเคร่ืองยนตดีเซลคร้ังนี้มี นายสุขสันต  
สุทธิผลไพบูลย นักวิชาการเกษตร 7 สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณอยูรวม
สังเกตการณดวยซ่ึงทําใหความสนใจชวยหาเมล็ดสบูดํามาใหทดลองและรวมงานกับ นายระพีพันธุ 
ภาสบุตร ในเวลาตอมา (ทวีศักดิ์, 2548) 
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 งานวิจยัคนคาสบูดําของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณตองยตุิลง 
เนื่องจากไมมีงบประมาณดาํเนินงานตอ ในป 2544 นายสุขสันต สุทธิผลไพบูลย อดีตผูตรวจ
ราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดนําขอมูลเกี่ยวกับสบูดําเสนอไปยังสมาคมนิสิตเกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงในขณะน้ัน นายศิริ ชมชาญ เปนนายกสมาคม
ไดมองเหน็ถึงความเปนไปไดในศักยภาพของน้ํามันจากเมล็ดสบูดําซ่ึงจะเปนประโยชนตอสังคม
โดยรวม จึงไดใหการสนับสนุนและเผยแพรขอมูลสาธิตการใชน้ํามันสบูดํากับเคร่ืองยนตดเีซลให
เกษตรกรในทองถ่ินตาง ๆ สงผลใหเกษตรเร่ิมต่ืนตัวและใหความสนใจสบูดํามากยิ่งข้ึน       
(ทวีศักดิ์, 2548) 
 
 ปจจุบัน สบูดํากําลังเปนพืชท่ีถูกจับตามองจากท่ัวโลกในการนํามาผลิตเปนน้ํามันไบโอ
ดีเซล เนื่องจาก น้ํามันสบูดํามีคุณสมบัติท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกับไบโอดเีซลชนิดอ่ืน ๆ และไม
สามารถนํามาบริโภคได จึงเปนน้ํามันท่ีไมแขงขันในเร่ืองราคากับพืชอ่ืน อีกท้ังมีความตองการ    
ท้ังภายในและภายนอกประเทศในปริมาณท่ีมาก แตเนื่องจากสบูดํายังใหผลผลิตตํ่า และประสบ
ปญหาในเร่ืองของตนทุนการผลิตท่ีสูงในข้ันตอนการเกบ็เกี่ยว ปจจุบันจึงมีหนวยงานหลาย
หนวยงานใหความสนใจและพยายามศึกษาวิจยัเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว (สมบัติ, 2549) 
 
3.  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของสบูดํา 
 

สบูดํา มีช่ือสามัญวา Physic nut หรือ Purging Nut จัดอยูในวงศเดียวกับยางพารา ละหุง  
และมันสําปะหลัง (Family Euphorbiarceae) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Jatropha curcas L. 
 

ลักษณะท่ัวไปเปนไมขนาดกลาง  สูงประมาณ  2–7 เมตร มีอายุไมนอยกวา 20 ป ตนท่ีมีอายุ 
1.5 ป มีทรงพุมกวางโดยเฉล่ียประมาณ 2.00 เมตร ความสูงประมาณ 2.10 เมตร ลําตนบริเวณปลาย
ยอดและลําตนสวนท่ีมีอายุยังนอยมีสีเขียวผิวเรียบไมมีขน อวบน้ําแตเปราะงาย เม่ือมีอายุมากข้ึน 
สวนโคนของลําตนเปล่ียนเปนสีน้ําตาลอมดํา สวนใหญลําตนจะเร่ิมแตกทรงพุมทางดานขาง เม่ืออยู
เหนือผิวดิน 12–15 เซนติเมตร ทนตอความแหงแลงไดดี ข้ึนไดในดินลูกรังในถ่ินทุรกันดาร หากปลูก
ในท่ีน้ําขังใบจะเหี่ยวและตนเนางาย (ระพีพันธ และ สุขสันต, 2525) 

 
ใบ เปนใบเดี่ยว (simple leaf) แผนใบเปนแบบ palmately compound, orbicular cordate 

(broady-ovate) คลาย ๆ ใบพุดตาลหรือใบฝาย แตหนากวาเพราะมีไข (cutin) เคลือบอยูท่ีผิวใบ     
ขอบใบเปนแบบ entire มีรอยหยัก (lobe) ตื้นๆ ประมาณ 3-5 หยัก ฐานใบเปนแบบ cordate ปลายใบ
เปนแบบ mocronate ยกเวนปลายใบตรงตําแหนงรอยหยักตรงกลางเปนแบบ acute การจัดเรียงตัว



 

7 

ของเสนใบเปนแบบ palmately netted แผนใบมีสีเขียวใบไม ขนาดของแผนใบเฉล่ียมีความยาว
ประมาณ 19.78 เซนติเมตร และมีความกวางประมาณ 16.67 เซนติเมตร ใบสบูดํามีสวนของกานใบ
เช่ือมติดกับสวนของลําตน กานใบมีสีเขียว ความยาวกานใบเฉล่ียประมาณ 0.56 เซนติเมตร ตําแหนง
ของการเกิดของใบจะเกิดสลับกัน สบูดํามักจะท้ิงใบในฤดูแลงและเม่ือแลงจัดก็จะท้ิงใบหมดท้ังตน 
(ระพีพันธ และ สุขสันต, 2525) 

 
ดอก ออกบริเวณปลายก่ิง ลักษณะเปนชอดอกแบบ compound dichasia เปนดอกไมสมบูรณ

เพศ ดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูแยกกัน (monoecious) แตอยูภายในชอดอกเดียวกัน ลักษณะของดอก
ตัวผูและดอกตัวเมีย มีกลีบเล้ียงและกลีบดอกจํานวน 5 กลีบเทา ๆ กัน กลีบเล้ียงมีสีเขียวออนอม
เหลือง กลีบดอกมีสีเหลืองออนอมขาว มีตอน้ําหวานติดอยูท่ีตรงดานในของกลีบดอก ดอกตัวผูมี
จํานวนเกสรตัวผูอยูวงละ 5 อัน ดอกตัวเมียประกอบดวยรังไขและสวนของกานชูเกสรตัวเมีย สวน
ของรังไขแบงออกเปน 3 พู (carpel) อัตราสวนของดอกตัวผูตอดอกตัวเมียประมาณ 7: 1 สบูดํา
จัดเปนพืชผสมขาม ดอกตัวผูในชอเดียวกนับานกอนท่ีดอกตัวเมียพรอมท่ีจะไดรับการผสมเกสร 
(receptive) ปริมาณดอกยอยประมาณ 70-120 ดอกตอ 1 ชอดอก โดยมีดอกเพศผูประมาณ 60-105 
ดอก มีดอกเพศเมียประมาณ 10-15 ดอก แตจะติดผลเพียง 6-15 ผลเทานั้น (ระพีพันธ และ สุขสันต, 
2525) วัลชลีย (2527) รายงานวา สบูดําเปนพืชผสมขาม ดอกออกเปนชอบริเวณปลายก่ิง ชอดอกเปน
ชนิดชอกระจุกซอนแบบประกอบ (compound dichasia) ดอกเพศผูเม่ือบานเต็มท่ีมีขนาด 0.52 
เซนติเมตร และดอกเพศเมียเม่ือบานเต็มท่ีมีขนาด 0.51 เซนติเมตร ท้ังดอกเพศผูและดอกเพศเมีย       
มีสีขาว ดอกเพศผูมีเกสรเพศผู 10 อัน แบงออกเปน 2 วง ดอกเพศเมียประกอบดวยรังไข (ovary) ท่ีมี 
3 คารเพล (carpel) ชวงเวลาที่ละอองเรณูของสบูดําปลอยจากอับเรณู (pollen shed) อยูระหวาง          
8-10 นาฬิกา สวนชวงเวลาท่ีเกสรเพศเมียพรอมท่ีจะไดรับการผสม คือ 9-10 นาฬิกา รูปรางของ
ละอองเรณูเปนแบบ subspheroidal ละอองเรณูมีขาดประมาณ 90.79 ไมครอน เปอรเซ็นตความมีชีวิต 
ของละอองเรณูประมาณ 90.79 เปอรเซ็นต 
 

ผล เปนแบบ nut-like มี 3 พู ผลคอนขางกลมหรือปอม บางทีก็มีเหล่ียม ขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 3.04 เซนติเมตร ผลออนมีสีเขียว เม่ือสุกจะเปล่ียนเปนสีเหลืองสดและ
เปล่ียนเปนสีเหลืองออนในท่ีสุด เม่ือปลอยใหผลแหงคาตนเปลือกนอกของผลจะเปล่ียนเปนสีดํา    
ผลแหงจะไมแตกออก (indehiscent fruit) ผลสด 1 ผลมีน้ําหนักประมาณ 15.06 กรัม ผลแหงน้ําหนัก
จะลดลงเหลือเพียง 2.60 กรัม ผลแกเม่ือแกะผนัง exocarp และ mesocarp ออกจะพบผนังของ 
endocarp สานกันเปนช้ันหุมเมล็ดไวภายในอีกทีหนึ่ง ผลนั้นจะติดเมล็ดไดประมาณ 2-3 เมล็ด       
(ระพีพันธ และ สุขสันต, 2525) 
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เมล็ด รูปรางเมล็ดของสบูดําเปนแบบรี มีเปลือกหุมสีดํา จัดเปนพวก albuminous seed โดยมี
เยื่อ albumin บุอยูภายในเปนท่ีเก็บสะสมพวกน้ํามันและสารพวก curcin สวนของ endosperm และ 
embryo มีสีขาว ขนาดของเมล็ดมีความยาวเฉล่ียประมาณ 1.94 เซนติเมตร มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
เฉล่ียประมาณ 1.16 เซนติเมตร เมล็ดแตละเมล็ดมีน้ําหนักเฉล่ียประมาณ 0.64 กรัม เมล็ดสบูดําไมมี
การพักตัว (ระพีพันธ และ สุขสันต, 2525) 

 
น้ํายาง มีลักษณะใส ไมมีสี พบมากในสวนของลําตนออนและกานใบ ลําตนแกพบยาง

เฉพาะท่ีเปลือกเทานั้น (ระพีพันธ และ สุขสันต, 2525) 
 
ราก สบูดํามีระบบรากฝอย (fibrous root system) รากจะงอกออกมาจากเมล็ดหลังจากเพาะ

เมล็ดนานประมาณ 7-10 วัน รากจะเจริญเติบโตโดยแผกระจายไปท้ังตามแนวรัศมีทรงพุม และตาม
แนวดิ่ง (ระพีพันธ และ สุขสันต, 2525) 

 
4.  การปลูกและการดูแลรักษาสบูดํา 
 
 สมบัติ (2549) รายงานวา การปลูกสบูดํามีดวยกันหลากหลายรูปแบบวิธี ข้ึนกับสภาพพ้ืนท่ี
และการจัดการน้ํา บางพื้นท่ีเปนท่ีลุมมีน้ําทวมขังจะมีการปลูกดวยวิธีการยกรอง เพ่ือระบายน้ํา และ
ใหน้ําในระบบการใหน้ําตามรอง (furrow) ในพื้นท่ีดอนหรือน้ําไมทวมขังสามารถขุดหลุมปลูกได 
แตตองคํานึงถึงการระบายนํ้าท่ีดีเน่ืองจากสบูดําไมทนตอสภาพน้ําทวมขัง วิธีการปลูกสบูดํา
โดยท่ัวไป สามารถปลูกได 4 วิธี คือ 
 
 4.1  วิธีการปลูกสบูดํา 
 
   4.1.1  การปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากกิ่งปกชํา 
 
   ใชกิ่งชํา โดยการตัดกิ่งท่ีมีสีเขียวปนน้ําตาลเล็กนอย ซ่ึงเปนกิ่งท่ีออนถึงแกมีตา
ประมาณ 3-5 ตา หรือความยาว 5-7 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางไมควรเกิน 1-1.5 เซนติเมตร การชํา
ในถุง พลาสติกท่ีมีทราย 1 สวน ผสมข้ีเถาแกลบ 1 สวน หรือทราย 5 สวน ข้ีเถาแกลบ 5 สวน กาก  
สบูดํา 1 สวน และหญาแหง 1 สวน (ระพีพันธ และ สุขสันต, 2525) ปกชํากิ่งพันธุสบูดําจนอายุ     
45-60 วัน มีการแตกใบ และรากสมบูรณ จงึยายลงแปลงปลูก (สมบัติ, 2549) 
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      ไดมีการศึกษาหาความเขมขนท่ีเหมาะสมของฮอรโมน IBA (indole butyric 
acid) ในการปกชํากิ่งสบูดํา โดยใชความเขมขนท่ีระดับ 0 2,000 4,000 และ 6,000 ppm และใชวัสดุ
ปกชํา 3 ชนิด คือ ทรายหยาบ ข้ีเถาแกลบ และทรายหยาบผสมข้ีเถาแกลบ อัตราสวน 1: 1 ผลปรากฏ
วากิ่งปกชําท่ีไมไดรับการจุมฮอรโมนใหผลในการเกดิรากไดดกีวากิ่ง ปกชําท่ีจุมฮอรโมนและวัสดุ
ปกชําท่ีเปนทรายหยาบใหผลในการเกดิรากไดดกีวาทรายหยาบผสมข้ีเถาแกลบ อัตราสวน 1: 1 และ
ข้ีเถาแกลบ ตามลําดับ ความสัมพันธระหวางระดับความเขมขนของฮอรโมนและชนดิของวัสดุปก
ชําไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ัน การปกชําสบูดําจึงไมมีความจําเปนตองใช
ฮอรโมนเรงราก แตการออกรากจะข้ึนอยูกบัชนิดของวัสดุปกชํามากกวา (นรินทร, 2526) 
 
   บัณฑวรรณ (2527) รายงานวา การศึกษาการออกรากของก่ิงปกชําสบูดํา โดย
ใชกิ่งท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 2 และ 3 เซนติเมตร ยาว 15 และ 30 เซนติเมตร ปกชําในแปลง
ขนาด 2.40 ตารางเมตร ท่ีภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขต
กําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม โดยมีจุดประสงคเพื่อทราบถึงขนาดท่ีเหมาะสมของก่ิงปกชําท่ีจะใช
ในการปลูกเปนแปลงใหญ ภายหลังการปกชํา 6 สัปดาห จึงทําการตรวจนับจํานวนราก และความ
ยาวรากของแตละกิ่งแลวใหคะแนนการออกราก ผลปรากฏวา กิ่งท่ีมีความยาว 30 เซนติเมตร 
สามารถออกรากและอยูรอดไดดีกวากิ่งขนาดยาว 15 เซนติเมตร และก่ิงท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ขนาดใหญจะออกรากไดดกีวากิ่งท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางของก่ิงใหญและก่ิงยาวจะออกราก
แตกตางจากขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กและส้ันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
 
   4.1.2  การปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด 
 
   การเพาะเมล็ดในถุงเพาะชําควรใชเมล็ดใหม เนื่องจากมีความงอกท่ีสมํ่าเสมอ 
เปอรเซ็นตความงอกสูง และตนกลาแข็งแรง เพาะเมล็ดในถุงเพาะชําจนเมล็ดงอกและมีอายุ 45–60 
วัน จึงยายลงแปลงปลูก (สมบัติ, 2549) การคัดเลือกเมล็ดในการปลูกควรเลือกเก็บผลสบูดําท่ีมีสี
เหลืองเนื่องจากในชวงนี้เปนชวงท่ีเมล็ดสบูดํามีเปอรเซ็นตการงอกสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับการ
เก็บจากผลสดสีเขียวหรือสีน้าํตาล เนื่องจากระยะผลสีเหลืองเปนระยะที่สุกแกทางสรีระวิทยาเต็มท่ี 
อีกทั้งการใชเมล็ดท่ีเก็บในชวงนี้จะไดเมล็ดท่ีสะอาดปราศจากเช้ือโรคปนเปอน (ภาณี และคณะ, 
2550) 
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   4.1.3  การปลูกโดยการใชกิง่สบูดําปลูกลงแปลงโดยตรง 
 
  การปลูกดวยกิ่งปกชําโดยตรง จะใชทอนพันธุท่ีมีสีเขียวปนน้ําตาลเล็กนอย
กลาวคือ เปนกิ่งท่ีไมแกและออนเกินไป ความยาวอยางนอย 40-50 เซนติเมตร (ระพีพันธ และ        
สุขสันต, 2525) ปกลงในดินคลายการปลูกมันสําปะหลังใหสวนกิ่งฝงลงในดิน 20-30 เซนติเมตร 
ควรปลูกในชวงฤดูฝนจะใหผลผลิตประมาณ 4-6 เดือน หลังปลูก (สมบัติ, 2549) 

 
  4.1.4   การปลูกโดยใชเมล็ดเพาะลงในแปลงปลูกโดยตรง 

 
  การปลูกวิธีนี้ควรใชเมล็ดท่ีใหม และมีการเก็บรักษาท่ีดีหลังการเก็บเกี่ยว เมล็ด

ตองไมมีเช้ือราปนเปอน ควรปลูกในชวงฤดูฝน โดยขุดหลุมและแตงหลุมใหน้ําไมขังซ่ึงเปนสาเหตุ
ของการเนาของเมล็ด หยอดในหลุม ๆ ละ 3-5 เมล็ด ฝงเมล็ดลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจาก
เมล็ดงอกแลวประมาณ 15 วัน ทําการถอนแยกใหเหลือตนเดียว ควรมีการจัดการน้ําท่ีดีในชวงแรก
ของการปลูกโดยใหน้ําสัปดาหละ 2 คร้ัง หม่ันตรวจเช็คการงอก และการเขาทําลายของแมลง เชน 
จิ้งหรีด และแมลงปากกัดอ่ืน ๆ (สมบัติ, 2549) 
 

  Rijssenbeek (2006) ไดรวบรวมรายงานการปลูกสบูดําในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวโลก
พบวา มีวิธีการปลูก ท่ีแตกตางกัน และไดกลาววาหากจะมีการปลูกสบูดําในพ้ืนท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งนั้น 
จะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเปนการวางแผนใน       
การปลูก ยกตัวอยาง เชน ในประเทศอินเดีย จะไมใชวิธีการปลูกดวยกิ่งปกชํา เนื่องจากกิ่งปกชํา   
เปนพาหะของโรคไวรัสในมันสําปะหลัง ท่ีปลูกมากในอินเดีย แตในอัฟริกา นิยมปลูกแบบใช        
กิ่งปกชําในการขยายพันธุสบูดําและไดรวบรวมรายงานรูปแบบการขยายพันธุสบูดําสบูดําในพ้ืนท่ี
ตาง ๆ ดังนี้ การขยายพันธุแบบอาศัยเพศ ( generative propagation) 1) หยอดเมล็ดโดยตรง 2) เพาะ
เมล็ดกอนลงแปลงปลูก การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ( vegetative propagation) 1) ปกชําโดยตรง
ในแปลงปลูก 2) เพาะชํากิ่งปกชํากอนลงแปลงปลูก พบวา การปลูกสบูดําแบบหยอดเมล็ดโดยตรงมี
อัตราการรอดนอยท่ีสุด แตในสวนท่ีมีอัตราการรอดมากกวา 90 เปอรเซ็นต เปนการใชวิธีปลูกแบบ
ปกชําโดยตรงในแปลงปลูก และวิธีการปลูกโดยเพาะตนกลาจากเมล็ดและกิ่งปกชํากอน ขณะท่ี 
Heller (1992) ไดทําการปลูกสบูดําท่ีประเทศเซเนกัล ในป 1987 โดยใชวธีิการปลูกดวยเมล็ด
โดยตรง การเพาะเมล็ดกอนปลูกและการปลูกดวยกิ่งสบูดําโดยตรง พบวา กิ่งท่ีปลูกโดยตรงให 
ผลผลิตสูงท่ีสุดในฤดกูารเกบ็เกี่ยวแรกมากกวาการปลูกดวยเมล็ดโดยตรงและตนกลาท่ีเพาะจาก
เมล็ด 
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 4.2   ระยะปลูกของสบูดํา 
 
  สมเกียรติ (2526) ไดทําการทดลองปลูกสบูดําดวยเมล็ดแบบแปลงใหญ โดยใชระยะ

ปลูกตาง ๆ กัน 4 ระยะปลูก คือ 2×2 เมตร (400ตน/ไร) 2×1.5 เมตร (533 ตน/ไร) 2×1 เมตร (800 ตน/
ไร) และ 2×0.5 เมตร (1,600 ตน/ไร) พบวา ระยะปลูก 2×2 เมตรใหผลผลิตสูงสุด 127.094 กิโลกรัม/
ไร สวนความสูงและความกวางทรงพุม ระยะปลูก 2×2 เมตร มีความสูงและความกวาง ทรงพุมโดย
เฉล่ียสูงสุด คือ 2.51 เมตร/ตน กวาง 2.23 เมตร/ตน สวนระยะปลูก 2×1.5 เมตร (533 ตน/ไร) 2×1 
เมตร (800 ตน/ไร) และ 2×0.5 เมตร (1,600 ตน/ไร) ใหผลผลิต ความสูง และความกวาง ทรงพุมโดย
เฉล่ียลดหล่ันลงตามลําดับ ระยะปลูก 2×0.5 เมตร ใหผลผลิตตํ่าสุด 10.8 กิโลกรัม/ไร มีความสูงและ
ความกวางทรงพุมโดยเฉล่ียตํ่าสุด คือ 1.67 เมตร/ตน กวาง 0.98 เมตร/ตน ขณะท่ี เวชกร (2526) 
รายงานวา การทดลองปลูกสบูดําดวยเมล็ดโดยมีระยะปลูกตางกัน 4 ระยะปลูก คือ 2×2 1.5×1.5 1×1 
และ 0.5×0.55 เมตร พบวา ระยะปลูก 2×2 เมตร (400 ตนตอไร) มีความสูง จํานวนกิ่งสาขาใหญและ
ขนาดของเสนผานศูนยกลางโคนตนสูงสุด ระยะปลูก 1.5×1.5 เมตร (707 ตนตอไร) 1×1 เมตร (1,600 
ตน/ไร) และ 0.5×0.5 เมตร (6,400 ตนตอไร) มีความสูง จํานวนกิ่งสาขาใหญและขนาดของเสนผาน
ศูนยกลางโคนตน ลดหล่ันตามลําดับโดยระยะปลูก 0.5×0.5 เมตร มีคาการเจริญเติบโตนอยท่ีสุด 

 
  Rijssenbeek (2006) ไดรวบรวมรายงานการปลูกสบูดําในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวโลก พบวา 

ระยะปลูกในแตละพื้นท่ีข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนท่ี ความอุดมสมบูรณของดินและน้ํา และยังข้ึนกับ
วัตถุประสงคในการปลูก เชน ปลูกระยะชิด หรือปลูกเปนร้ัวจะมีระยะปลูก 1×0.5 หรือ 1×1 เมตร 
ปลูก 2 แถวเปนแนวร้ัวปองกันสัตว เชนในประเทศไทยแถบภาคอีสาน และในประเทศอื่น ๆ เชน 
ประเทศมาลี ประเทศอินเดีย ประเทศนิคารากัว และประเทศอัฟริกา เปนตน ซ่ึงเปนการปลูกสบูดํา 
ในอดีตยังไมไดปลูกสบูดําเปนการคา ปจจุบัน Praveen (2008) ไดรายงานการปลูกสบูดําในประเทศ   
ตาง ๆ ท่ีเร่ิมมีการปลูกในเชิงพาณิชย เชน ในประเทศซิมบับเวย ปลูกสบูดําระยะปลูก 2×2 และ         
3×3 เมตร ประเทศอัฟริกาปลูกสบูดําระยะปลูก 2×1.5 และ 3×3 เมตร ประเทศแซมเบีย ปลูกสบูดํา
ระยะปลูก 3×2.5 เมตร และประเทศอินเดีย ปลูกดวยระยะปลูก 2×1 และ 2×2 เมตร 
 

4.3  การจัดการน้ําในสบูดํา 
 
  สมบัติ (2549) รายงานวา สบูดําเปนพืชท่ีตองการน้ํานอยแตตองการน้ําอยางตอเนื่อง 

และสบูดําไมทนตอสภาพน้ําทวมขัง แตอยางไรก็ดีควรมีการจัดการน้ําท่ีเพียงพอ เนื่องจากสบูดําขาด
น้ําจะท้ิงใบและไมใหผลผลิต จากการทดลองปลูกสบูดําในแปลงทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน ในป 2548 พบวา หากมีการจัดการน้ําและ ธาตุอาหารที่ดีสบูดําสามารถเก็บ
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เกี่ยวไดตลอดท้ังป สามารถใหผลผลิตไดสูงถึง 800 กิโลกรัมตอไร ดวยระยะปลูก 1×2 เมตร ซ่ึงตาง
กับการปลูกสบูดําในประเทศไทยสวนใหญท่ีอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียวและจะใหผลผลิตเพียง 100-
200 กิโลกรัมตอไรเทานั้น Sudheer (2008) รายงานการปลูกสบูดําในประเทศอินเดียวา การปลูก     
สบูดําดวยระบบน้ําหยด (drip irrigation) สามารถใหผลผลิตสูงถึง 800 กิโลกรัมตอไร และการปลูก
สบูดําดวยการจัดการน้ําดวยวิธีการใหน้ําหยด (drip irrigation) รวมกับการจัดการธาตุอาหารที่ดี 
(mineral management) ในพื้นท่ีขาดความอุดมสมบูรณในประเทศอินเดียจะทําใหสบูดําใหผลผลิตได
สูงถึง 1,040 กิโลกรัมตอไร (Praveen, 2008)   

 
4.4  การจัดการธาตุอาหารในสบูดํา 
 

 สบูดําเปนพืชท่ีใหผลผลิตอยางตอเนื่องตลอดท้ังปแสดงใหเห็นวาสบูดําตองการ       
ธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต กอนปลูกควรรองกนหลุมดวยปุยคอกอัตรา            
2 กิโลกรัมตอตน หลังจากนั้นเม่ือสบูดําอายุ 1 เดือนใหปุยสูตร 15-15 15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 
และควรใสปุยทุกป (สมบัติ, 2549) สุขสันต (2548) รายงานการปลูกสบูดําโดยใชปุยเคมีผสม
สําเร็จรูป สูตร 15-15-15 อัตรา 4 ระดับ คือ 0 16 48 และ 80 กิโลกรัมตอไร พบวา ปท่ี 1 เก็บผลผลิต
ได 9.1 27.4 57.3 และ 56.7 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และในปท่ี 2 
เก็บผลผลิตได 26.4 39.0 51.9 และ 46.8 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
จากการทดลอง 2 ป พบวา สบูดําเปนพืชท่ีตองการความอุดมสมบูรณสูงกวาพืชไรอ่ืน ๆ และ
ตอบสนองปุยเคมีสูงถึง 48 กิโลกรัมตอไร 

 
4.5  การจัดการวัชพืช  

 
 สมบัติ (2548) รายงานวา การกําจัดวัชพืชมีความสําคัญมากในชวงแรกของการปลูก
เม่ือสบูดํายังมีอายุอยูในชวง 1-3 เดือน เนื่องจากวัชพืชจะแขงขันกับสบูดําสูง หากไมดูแล วัชพืชจะ
ข้ึนคลุมตนสบูดํา การกําจดัวชัพืชทําโดยการถากรอบโคนตน จากนั้นใชสารกําจัดวัชพชื อาจเปน 
พาราควัท (paraquat) หรือไกลโฟเสท (glyphosate) ฉีดในรองน้ํา ระวังไมใหละอองสารสัมผัสตน
และยอดสบูดาํเพื่อเปนการลดการใชแรงงาน เม่ือสบูดํามีอายุ 3-4 เดือน ทรงพุมของสบูดําจะคลุม
โคนตน วัชพืชจะข้ึนไดนอย แตยังคงมีวัชพืชข้ึนในรองน้ํา ซ่ึงสามารถกําจัดวัชพืชโดย สารกําจัด
วัชพืช ความถ่ีในการกําจัดวชัพืช ข้ึนกับปริมาณวัชพืช ฤดูกาล และความช้ืนในดิน การควบคุม
วัชพืชหลังจากปลูกอาจใช ฟางขาว แกลบ หรือวัสดุคลุมดิน อ่ืน ๆ คลุมโคนตนสบูดํา เปนการ
ควบคุมวัชพืช ลดคาแรงงานกําจัดวัชพืช รักษาความช้ืนในดิน และเม่ือสลายตัวก็เปนอินทรียวัตถุ
คืนใหกับดินตอไป 
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   รังสิต (2526) ไดรายงาน การใชสารกําจัดวัชพืชในตนสบูดําอายุ 1 ป ไดทําการวจิัย     
2 คร้ัง ท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแต เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
2525 กอนท่ีจะใชสารกําจดัวัชพืชแบบกอนงอก (preemergence) ไดใชเคร่ืองตัดหญาตัดวัชพืชและ
วัชพืชท่ีเหลืออยูไดทําลายโดยใช glyphosate อัตรา 1.40 kg.ai/ha-1 ฉีดแบบหลังงอก (postmergence) 
การฉีดยาแบบกอนหรือหลังงอกทําไดโดยไมใหละอองสารสัมผัสใบพืช ผลปรากฏวาสารกําจัด
วัชพืชแบบกอนงอกที่ควบคุมวัชพืชไดดีถึง 80% ของพื้นท่ีเปนระยะเวลารวม 3 เดือน หลังจากฉีด
และไมเปนพษิตอตนสบูดําเลย ไดแก simazine อัตรา 1.60 kg.ai/ha-1, diruron อัตรา 1.80 และ 3.60 
kg.ai/ha-1, oxyfluorfen อัตรา 0.40 kg.ai/ha, simazine+diuron อัตรา 1.60+1.80 kg.ai/ha-1, simazine+ 
oxyfluorfen อัตรา 1.60+0.40 kg.ai/ha-1 และ diuron+oxyfluorfen อัตรา 1.80+0.40 kg.ai/ha-1 วัชพืช
ท่ีถูกควบคุม ไดแก หญาตีนนก ผักโขมหนิตนต้ัง หญาขนเล็ก โคกกระสุน แหวหมู ผักยาง ผักโขม
หนาม น้ํานมราชสีหใหญ หญาปากควาย หญาแพรก หญาบุง 
 
 4.6  แมลงศัตรูพืชในสบูดําและการจัดการ 
 

  เตือนจิตต และ พิศิษฐ (2525) ไดทําการสํารวจท่ีสถานีทดลองพืชไรรอยเอ็ด               
มหาสารคราม และขอนแกน พบแมลงศัตรู ดังนี้ ไรขาว (Broadmites) ทําลายตนสบูดํา 70-80 
เปอรเซ็นต การทําลายมีผลใหสบูดําชะงักการเจริญเติบโต และไมติดดอกออกผล เพล้ียไฟ (Thrips) 
ทําใหใบมีลักษณะกรอบแข็ง ขอบใบมวนข้ึนจะพบเพล้ียไฟ 10-50 ตัวตอใบ เพล้ียหอย                 
(Soft scale insect) ความเสียหายจากการทําลายของเพล้ียหอยรุนแรงเกือบ 100 เปอรเซ็นต ท่ีสถานี
ทดลองพืชไรรอยเอ็ด แตพบท่ีสถานีทดลองพืชไรมหาสารครามเพียง 5 เปอรเซ็นตเทานั้น                
เพล้ียจั๊กจั่น (Leaf hoppers) ทําลายสบูดําท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย ถาระบาดรุนแรงประกอบกับภาวะ
ฝนแลง อาจทําใหสบูดําตายได 

 
  นอกจากนี้ยังมีการสํารวจชนดิและปริมาณแมลงท่ีพบในแปลงสบูดําท่ีปลูกในหลาย ๆ 

แหลง ซ่ึง โกศล (2549) รายงานวา จากการสํารวจแปลงสบูดําท่ีจังหวัดนครปฐม เพชรบุรี 
ฉะเชิงเทรา และสระบุรี ตั้งแตเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 พบวา แมลงศัตรูพืชของ
สบูดําหลายชนิด เชน เพล้ียแปง 3 ไดแก เพล้ียแปง N. viridis เพล้ียแปง Phenacoccus sp. และเพล้ีย
แปง Planococcus sp. เพล้ียหอย 1 ชนิดไดแก เพล้ียหอย Chloropulvinaria sp. หนอนชอนใบ 1 
ชนิดไดแก หนอนชอนใบ Phyllocnistis sp. ไรศัตรูพืช 1 ชนิดไดแก ไรขาว P. latus มวน 1 ชนดิ 
ไดแก มวนตองแตก Chrysocoris stollii ซ่ึงเปนศัตรูท่ีสําคัญของสบูดําขณะเดียวกนัไดสํารวจพบ
ศัตรูธรรมชาติของศัตรูสบูดําอีกหลายชนดิ ไดแก ดวงเตาลายหยัก Menochilus sexmaculatus ดวง
เตาลายขวาง Cocinella transversalis ดวงเตาสีสม Micraspis discolor แมลงวันขายาว     
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Dolichopus sp. แมลงวันดอกไม Syrphus sp. แมลงชางปกใส Mallada basalis และแมลงชางปกใส 
Plesiochrysa ramburi เปนศัตรูธรรมชาติของเพล้ียแปงท้ัง 3 ชนิด ซ่ึงแมลงชางปกใส M. basalis 
และแมลงชางปกใส P. ramburi เปนศัตรูธรรมชาติท่ีสําคัญของเพล้ียหอย Chloropulvinaria sp. 
เชนเดยีวกัน สวนไรตวัห้ํา Amblyseius longispinosus แมงมุม และต๊ักแตนตําขาว Mantid เปนศัตรู
ธรรมชาติท่ีสําคัญของ ไรขาว Polyphagotarsonemus latus หนอนชอนใบ Phyllocnistis sp. และ
มวนตองแตก Chrysocoris stollii 

 
  ลักษณะการเขาทําลายของแมลงศัตรูสบูดําและการควบคุม สมบัติ (2549) รายงานวา 
เพล้ียแปงเปนศัตรูท่ีสําคัญของสบูดําพบในทุกฤดูโดยเฉพาะฤดูแลงจะพบมาก เพล้ียแปงจะ        
ทําลายยอด และใบออนของตนสบูดําทําใหใบหงิกมีรูปรางบิดเบ้ียวเนือ่งจากถูกดดูน้าํเล้ียง          
พบกระจายอยูท่ัวแปลง วิธีการควบคุมโดยใชสารเคมี คารบาริล อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร        
ฉีดชวงเชา หรือชวงเยน็ท่ีมีแสงแดดออน เพล้ียไฟ เขาทําลายไดทุกฤดู สวนมากพบรวมกับไรแดง 
เพล้ียไฟจะดูดน้ําเล้ียงบริเวณใตใบของสบูดําทําใหใบเหลืองซีดและรวงในท่ีสุด วิธีการควบคุมใช
สารเคมีชนิดเดียวกับเพล้ียแปง ไรแดง พบในชวงฤดหูนาว และแหงแลง ทําความเสียหายรุนแรงตอ
ตนสบูดํา อาจทําใหใบรวงท้ังตน มีการเพิ่มจํานวนรวดเร็ว ตนท่ีถูกไรแดงลงจะมีใบสีเหลืองและ
รวงหมดตนภายในเวลาท่ีรวดเร็วตองมีการตรวจตาและกาํจัดอยางรวดเร็วเพื่อปองกันการ
แพรกระจายไปท่ัวแปลง ใชสารเคมี เควเทน อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนชวงเชา หรือ
ชวงเยน็ท่ีมีแสงแดดออน หนอนชอนใบ หนอนชนิดนี้จะเขาทําลายใบโดยเขาไปในช้ันระหวาง    
ผิวใบดานบนและดานลาง ทําใหใบมีแผลคลายจุดไหม และเม่ือกนิอาหารเต็มท่ีแลวก็จะออกมา
สรางดักแดบริเวณมุมใบแลวกลายเปนผีเส้ือตัวเล็ก ๆ บินออกไป หนอนชนิดนี้สวนใหญจะเขา
ทําลาย ตนสบูดําท่ีมีขนาดเล็ก ทําใหใบมีแผลคลายจุดไหม เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร 
ทําใหใบแหงกรอบ ถาใบไดรับความเสียหายมากกจ็ะรวงในท่ีสุด สบูดาํตนเล็กจะประสบปญหา
มากกวาตนใหญเพราะมีใบนอยเม่ือใบถูกทําลายทําใหตนชะงักการเจริญเติบโต ใชสารเคมี           
อะบาเมกติน อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตรฉีดพนชวงเชา หรือชวงเย็นท่ีมีแสงแดดออน และ    
ไรขาวพบการเขาทําลายของไรขาวไดทุกฤดู ไรขาวจะเขาทําลายสบูดําอายุ 1-6 เดือนคอนขาง
รุนแรง เนื่องจากไรขาวมีขนาดเล็กมาก และการเขาทําลายมีลักษณะคลายโรคไวรัสในพืช และ
อาการคลายกบัพืชท่ีถูกสารกําจัดวัชพืช 2,4-D ไรขาวจะดูดกินน้ําเลียงท่ีใบ กานชูชอดอก ยอด      
ทําใหเกิดการแตกพุมแจ ชอดอกไมสมบูรณ สงผลใหเกดิการชะงักการเจริญเติบโตของสบูดํา       
ทําใหผลผลิตลดลง ไรขาวถือวาเปนแมลงศัตรูพืชท่ีทําความเสียหายรุนแรง ควบคุมโดยสารเคมี   
ไดโคโฟ อัตรา 50 กรัมตอน้าํ 20 ลิตร ฉีดพนชวงเชา หรือชวงเยน็ท่ีมีแสงแดดออน 
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 อยางไรก็ตาม แมวาจะยังพบแมลงท่ีกลาวมาขางตนอยู หากไมทําความเสียหายมากนัก 
และมีแมลงจัดอยูในระดับท่ีมีไมมาก ไมทําความเสียหายรุนแรงนัก หากไมจําเปนก็ควรลดการใช
สารเคมี เนื่องจากสบูดําเปนพืชผสมขามตองอาศัยแมลง เชน ผ้ึง และแมลงที่เปนประโยชนหลาย
ชนิดหากถาพนสารกําจัดแมลง แมลงพวกนี้จะตายไปดวย เกรงวาจะมีผลกระทบตอการผสมเกสร
ของสบูดํา (สมบัติ, 2549) 
 
 4.7  โรคในสบูดําและการจัดการ 
 
 ในอดีตมีรายงานวาไมพบโรคในสบูดํา แตในปจจุบันเม่ือมีการปลูกสบูดํามากข้ึนและ
มีการสํารวจดานโรคในสบูดํา ซ่ึง นิพนธ (2550) มีรายงานวา พบโรคตาง ๆ ในแปลงสบูดํา ดังน้ี  
 
 4.7.1   โรคท่ีพบในสบูดํา 
 
       ก.  โรคใบจุด (Cercospora sp.) 
        ข.  โรคราแปง (Oidium sp.) 
        ค.  โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum gloeosporioides) 
        ง.  โรคกิ่งตาย (Schizophyllum commune) 
       จ.  โรคใบลวก–ยังไมทราบสาเหตุ 
       ฉ.  อาการใบดางเหลืองคลายไวรัส 
       ช.  โรคใบจุดชนิดอ่ืน ๆ ท่ีตองศึกษาในรายละเอียด 
 
 4.7.2  แนววิธีในการควบคุมโรคสบูดํา มีดังนี้ 
 
  ก.  แนวทางปองกัน 
 

1)  ใชเมล็ดและทอนพันธุพืชท่ีปลอดโรคในการขยายพันธุ 
2)  ปลูกในพื้นท่ีท่ีมีการเตรียมดินท่ีดี มีการระบายนํ้าดี เพื่อใหพืชเข็งแรง 
3)  ควรใสปุยคอก ปุยหมัก อินทรียวัตถุ เพื่อชวยควบคุมโรคทางดิน 
4)  จัดทรงพุมตนใหโปรง ไดรับแสงแดดสองถึงท่ัวทั้งตน มีการระบาย

อากาศท่ีดีจะชวยลดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะกับเช้ือโรค 
5)  พนสารเคมีปองกันตามกลุมสาเหตุของเช้ือโรค เม่ือมีความคุมคาทาง

เศรษฐกิจ 



 

16 

 ข.  แนวทางกําจัดโรคในสบูดํา 
 

1)  ขุดตนท่ีผิดปกติ เปนโรค ทําลายไมใหเปนแหลงเพาะเช้ือ 
2)  พนสารเคมีควบคุมโรคชนิดท่ีไดผลกับชนิดเช้ือโรคท่ีทราบกลุมเช้ือ

สาเหตุ เชน กลุมเช้ือรา  เม่ือมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ 
 
5.  ประโยชนของสบูดํา 
 

 จากเอกสารคําแนะนําการปลูกสบูดํา กรมวิชาการเกษตร (นิรนาม, 2526) ไดกลาววา 
ประโยชนโดยท่ัวไป คือ 

 
 5.1  ใชปลูกตามร้ัวบานเรือน ปองกันสัตวบุกรุกได เนื่องจากตนสบูดํามีสารพิษ 

hydrocyanic acid, curcin และมีกล่ินเหม็นเขียว 
 
 5.2  ปลูกคลุมบริเวณดินทรายเพื่อรักษาความชุมช้ืนและเปนแนวกันไฟ  
 

 5.3  ในตางประเทศตนสบูดําเปนท่ีอาศัยของแมลงจําพวกหนึ่งคลายคร่ังซ่ึงมักจะสรางข้ึน
ท่ีใบ แลวเก็บเอาชันไปทําน้ํามันขัดเงา 

 
 5.4  สรรพคุณทางสมุนไพร ใชใบสดแกเคล็ดขัดยอกปวดบวม ฟกชํ้า โรคผิวหนัง ผ่ืนคัน 
กระดูกหัก ยางของใบใชรักษาโรคปากนกกระจอก หามเลือด แกปวดฟน 
 

 5.5  ในดานอุตสาหกรรม ใชประโยชนเปนน้ํามันหลอล่ืน สบูเทียนไข และใชเปน           
น้ํามันเช้ือเพลิงเปนน้ํามันโซลา 

 
ระพีพันธุ และคณะ (2525) รายงานวา น้ํามันท่ีสกัดไดจากเมล็ดสบูดํา ชาวบานในชนบท

นํามาใชประโยชนสําหรับจดุไฟเพื่อใหแสงสวางเชนเดยีวกับเทียนไขในปจจุบัน น้ํามัน สบูดําไดถูก
นํามาศึกษาเพ่ือใชประโยชนสําหรับเปนน้ํามันดีเซลทดแทน เพราะใหคาพลังงานความรอนและมี
คุณสมบัติทางกายภาพบางอยางใกลเคียงกบัน้ํามันดีเซลจากปโตรเลียม 
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6.  การสกัดน้ํามันสบูดํา 
 

 ไพจิตร และคณะ (2525) ไดรายงานการสกัดน้ํามันสบูดําในหองปฏิบัติการ โดยใชวิธีบด
ใหละเอียดท้ังเมล็ด และสกัดดวยตัวทําละลาย ปโตรเลียมอีเทอรไดน้ํามัน 34.96 เปอรเซ็นต จากเมล็ด 
รวมเปลือก (Seed) และไดน้าํมัน 54.68 เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหงในเนื้อ (kernel) และยังไดอาง
รายงานจากตางประเทศ โดยไดน้ํามันจากเมล็ด (seed) 38 เปอรเซ็นต และจากเน้ือ (kernel) 62 
เปอรเซ็นต วัฒนา และคณะ (2526) รายงานวา การสกัดจากเมล็ดตากแหงท้ังเปลือก บีบดวยไฮโดร
ลิคไดน้ํามัน 12.50 เปอรเซ็นต และสกัดดวยเฮกเซนไดน้ํามันอีก 30.27 เปอรเซ็นต รวมน้ํามันจาก
เมล็ด 42.77 เปอรเซ็นต จากการสกัดจากเนื้อเมล็ด (kernel) เม่ืออัดดวยเคร่ืองบีบไฮโดรลิคไดน้ํามัน 
36 เปอรเซ็นต สกัดดวยเฮกเซนไดน้ํามันอีก 38.14 เปอรเซ็นต รวมไดน้ํามัน 74.14 เปอรเซ็นต 
 
7.  องคประกอบน้ํามันสบูดํา 
 
 กลาณรงค และคณะ ( 2547) รายงานวา จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเมล็ด
เนื้อในสบูดํา พบวา มีน้ํามันเปนองคประกอบหลัก อยูในปริมาณรอยละ 46.3 โดยประสิทธิภาพของ
การสกัดดวยตัวทําละลายตางชนิดไมมีความแตกตางกัน การสกัดน้ํามันดวยเฮกเซนที่อุณหภูมิหอง  
มีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีระยะเวลาการสกัด 3 ช่ัวโมง ซ่ึงสามารถสกัดน้ํามันไดรอยละ 94.6 ของ
ปริมาณนํ้ามันท้ังหมดในเมล็ด โดยระยะเวลาการสกัด 3 ช่ัวโมง ไมมีผลตอปริมาณนํ้ามันท่ีได น้ํามัน
ท่ีสกัดจากเมล็ดสบูดํามีกรดไขมันไมอ่ิมตัวเปนองคประกอบหลักในปริมาณรอยละ 78.1 โดยมี        
กรดโอเลอิกในปริมาณรอยละ 44.5 และกรดลีโนเลอิกรอยละ 32.9 และกรดไขมันอ่ิมตัวรอยละ 21.9 
ซ่ึงประกอบดวยกรดปาลมมิติกรอยละ 14.4 และกรดเสตียริกรอยละ 7.5 โดยเฉล่ีย น้ํามันสกัดจาก  
สบูดํามีคาความเปนกรด 2.1 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอกรัม คาเปอรออกไซด 1.3 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คาไอโอดีน 97.2 กรัมไอโอดีตอ 100 กรัม และคาสะพอนิฟเคช่ัน 189.9 
มิลลิกรัมโซเดียมไฮดรอกไซดตอกรัม เม่ือนําน้ํามันสบูดําไปผานกระบวนการทรานสเอสเทอริ
ฟเคช่ัน ซ่ึงเปนการทําปฏิกิริยาระหวางสารประกอบไตรกลีเซอไรดในน้ํามันกับเมทานอล ในสภาวะ
ท่ีมีโซเดียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยาไดเมทิลเอสเทอรในปริมารรอยละ 80.45 โดยเมทิลเอส
เทอร ท่ีไดมีคาความหนืดลดลงมากเม่ือเทียบกับความหนืดน้ํามันเร่ิมตน และมีสมบัติทางเคมีฟสิกส        
อยูในชวงมาตรฐานของไบโอดีเซล ซ่ึงแสดงถึงความเปนไปไดในการใชเมทิลเอสเตอรเพ่ือทดแทน
น้ํามันดีเซล  
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 องคประกอบของกรดไขมันในน้ํามันสบูดํา Takeda et al. (1981) รายงานวา ประกอบดวย
กรดพาลมมิติค 14.20 เปอรเซ็นต กรดสะเตียริก 6.90 เปอรเซ็นต กรดโอลีอิก 43.10 เปอรเซ็นต กรดลิ
โนลีอิก 34.30 เปอรเซ็นต และกรดอ่ืน ๆ 1.40 เปอรเซ็นต  

 
 ไพจิตร และคณะ (2525) รายงานวา ประกอบดวยกรดพาลมมิลิค 16.70 เปอรเซ็นต       
กรดสะเตียริก 5.11 เปอรเซ็นต กรดโอลีอิก 44.88 เปอรเซ็นต กรดลิโนลีอิก 33.88 เปอรเซ็นต 
   

ประยูร หวงนิกร (2529) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการปลูกตนสบูดําแปลงใหญและการ
เปล่ียนรูปเอสเทอรของน้ํามันสบูดํา ซ่ึงในการศึกษาการเปล่ียนรูปเอสเทอรของน้ํามันสบูดํา เพ่ือ
จุดประสงคท่ีจะทําน้ํามันเช้ือเพลิง ทดแทนนํ้ามันดีเซลและน้ํามันจุดตะเกียง ไดทําการทดลอง
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2528 ถึงเดือนพฤษภาคม 2529 ณ หองปฏิบัติการวิจัยกลาง วิทยาเขต
กําแพงแสน มหาวิทยาเกษตรศาสตร โดยใชน้ํามันสบูดําผสมกับเมทิลแอลกอฮอล 4 ระดับ คือ       
1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เทาสมมูล โดยใชโซเดียมไฮดรอกไซค และโซเดียมเมทอกไซด 0.5 และ 1.0 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ เปนตัวเรงปฏิกิริยา ผลการทดลอง ปรากฏวา ระดับแอลกอฮอลท่ีเหมาะสม คือ 
2.0 เทาสมมูล และใชโซเดียมไฮดรอกไซด 0.5 เปอรเซ็นต หรือโซเดียมเมทอกไซด 1.0 เปอรเซ็นต 
เปนตัวเรงปฏิกิริยา จะเกิดเมทิลเอสเทอร 93.94 และ 91.61 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

 
 การทดลองใชน้ํามันสบูดําท่ีมิไดกําจัดกัมและกรดไขมันอิสระ 100 กรัม ผสมกับ
แอลกอฮอล 4 ระดับ คือ 1.5 2.0 2.5 และ 3.0 เทาสมมูล โดยใชโซเดียมไฮดรอกไซด 0.5 เปอรเซ็นต 
และเพิ่มสวนท่ีทําปฏิกิริยากับกรดไขมันอิสระ เปนตัวเรงปฏิกิริยา ระดับแอลกอฮอลท่ีเหมาะสม คือ 
2.5 เทาสมมูล จะเกิดเมทิลเอสเทอร 92.06 เปอรเซ็นต ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา 5 15 30 60 และ 
90 นาที ไมมีความแตกตางทางสถิติตอการเปล่ียนรูปเอสเทอร 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 

การศึกษารูปแบบวิธีการปลูกและระยะปลูกท่ีเหมาะสมที่มีผลตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของสบูดํา มีอุปกรณในการศึกษา ดังนี้  

 
1. เมล็ดสบูดํา 
2. กิ่งพันธุสบูดํา 
3. ตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด อายุ 60 วัน 
4. ตนกลาท่ีเพาะจากก่ิงปกชํา อายุ 60 วัน 
5. เคร่ืองฉีดพนสารกําจัดวัชพืชแบบสะพายหลัง 
6. เคร่ืองฉีดพนสารกําจัดแมลงแบบสะพายหลัง 
7. อุปกรณในการช่ังและตวงสาร ไดแก ตาช่ัง กระบอกตวง 
8. รถแทรกเตอรและอุปกรณเตรียมดิน ไดแก ไถผาน 3 และไถผาน 7 
9. ไมวัดความสูงและเคร่ืองช่ัง 
10. เวอรเนยีคาลิปปอร 
11. เคร่ืองเจาะดนิแบบกลีบบัว และcore เก็บตัวอยางดิน 
12. เคร่ืองมือและสารเคมีวิเคราะหตวัอยางดิน 
13. ไมปกแปลงทดลองและTag 
14. ถุงกระดาษ 
15. อุปกรณการเกบ็และบันทึกขอมูล 
16. ตาช่ัง 
17. ตูอบ 



 

20 

วิธีการ 
 
1. ศึกษารูปแบบวิธีการปลูกสบูดําท่ีเหมาะสมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบูดํา 
 

1.1 เลือกพื้นที่และเก็บขอมูลของพื้นท่ีท่ีใชในการทดลอง 
 

 เลือกพื้นที่ท่ีมีความสม่ําเสมอของพ้ืนท่ี มีระบบน้ําและการระบายนํ้าท่ีด ีเก็บขอมูลดิน 
น้ํา และสภาพภูมิอากาศ 
 

1.2 การวางแผนการทดลอง 
 
วางแผนการทดลองเพ่ือศึกษารูปแบบวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมกับการปลูกสบูดํา โดยใช

สบูดําสายพันธุนครราชสีมา วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block 
Design) ทดสอบรูปแบบวิธีการปลูก 4 รูปแบบ ทําท้ังหมด 4 ซํ้า คือ 

  
 1.2.1  ปลูกสบูดําโดยการปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง (direct seeding) ใชเมล็ด

สบูดําใหมโดยเก็บเมล็ดมาจากผลสดสบูดําท่ีมีสีเหลือง เนื่องจากเมล็ดใหมจะมีเปอรเซ็นการงอก
สูงสุด เม่ือเทียบกับผลสดสีเขียว หรือสีดํา (ภาณี และคณะ, 2550) 

 
 1.2.2  ปลูกสบูดําโดยใชกิ่งพันธุสบูดําปลูกลงในแปลงปลูกโดยตรง (direct planting of 

cutting) ใชกิ่งสบูดําท่ีมีความยาว 50 เซนติเมตร โดยใชกิ่งท่ีไมออนหรือแกจนเกินไป สังเกตุจากกิ่ง
ออกสีน้ําตาล และใชกิ่งท่ีตัดมาใหม 

 
 1.2.3.  ปลูกสบูดําโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดท่ีมีอายุกลา 60 วัน (transplanting of 

seedling) ใชเมล็ดสบูดําใหมเพาะลงถุงเพาะชําท่ีมีดินผสมอยู เพาะจนตนกลามีอายุ 60 วัน คัดเลือก
ตนท่ีมีขนาดสมํ่าเสมอลงแปลงปลูก 

 
 1.2.4.  ปลูกสบูดําโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากก่ิงปกชําท่ีมีอายุกลา 60 วัน (transplanting of 

cutting) ใชกิ่งสบูดําใหม ขนาดความยาว 25-30 เซนติเมตร (สมบัติ, 2549) เพาะลงถุงเพาะชําท่ีมีดิน
ผสมอยู เพาะจนตนกลามีอายุ 60 วัน คัดเลือกตนท่ีมีขนาดสม่ําเสมอลงแปลงปลูก  
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  ปลูกในแปลงทดลองโดยใชระยะปลูก 2×2 ตารางเมตร โดยในแตละแปลง
ทดลองยอยมีขนาด 4×20 ตารางเมตร หรือ 3 แถว ๆ ละ 10 ตน ทําการทดลองท้ังหมด 4 ซํ้า 
 

1.3 การปฏิบัติการและการจัดการ 
  
 1.3.1  เตรียมแปลงโดยการไถดะ ไถแปร และยกรอง ใหแตละรองมีระยะหางกัน        
2 เมตร ขุดหลุมปลูกขนาด 30×30 ตารางเซนติเมตร หางกนัหลุมละ 2 เมตร ใชปุยอินทรีย และปุย
คอก รองกนหลุม อัตรา 2 กิโลกรัมตอตน เหมือนกันทุกกรรมวิธี  

 
 1.3.2  ปลูกพืชตามกรรมวิธีท่ีกําหนด กรรมวิธีท่ีปลูกสบูดําโดยใชเมล็ดหยอดลงหลุม
ในแปลงปลูก (direct seeding) หยอดเมล็ดหลุมละ 3 เมล็ด หลังจากนั้น 2 สัปดาหถอนแยกใหเหลือ   
1 ตน 
 

1.3.3  การจัดการน้ํา ใหน้ําพรอมปลูก และเม่ือตนแข็งแรงแลวอายุประมาณ 15 วัน ให
น้ําทุก 15 วัน หรือข้ึนกับสภาพแวดลอม ฤดูกาล ปริมาณน้ําฝน และความชื้นในดิน 

 
1.3.4  การกําจัดวัชพืช โรคแมลงศัตรูพืช เหมือนกันทุกกรรมวิธี โดยทําการควบคุม

เทาท่ีจําเปน 
 
1.3.5  ใสปุยสูตรเสมอ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร หลังจากปลูก 1 เดือน 

เหมือนกันทุกกรรมวิธี 
 

1.4  การบันทึกขอมูล 
 
 1.4.1  ผลการวิเคราะหดิน 
 
           สุมเก็บตัวอยางดินในแปลงกอนปลูกสบูดํา เพื่อนําไปวิเคราะห ใน
หองปฏิบัติการ เพ่ือตรวจสอบคาการนําไฟฟา ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม และแมกนีเซียม 
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 1.4.2  ขอมูลการเจริญเติบโตของสบูดํา สุมเก็บขอมูล ซํ้าละ 10 ตน โดยเก็บขอมูล ดังนี้ 
 

  ก.  ความสูง วัดความสูงจากโคนตนถึงยอดใบสุดทายท่ีกลางเต็มท่ี 
 ข.  เสนรอบวง (ขนาดลําตน) โดยวัดจากตําแหนงเหนือพืน้ดิน 10 เซนติเมตร 
 ค.  จํานวนกิ่ง และการแตกก่ิง นับจากกิ่งท่ีแตกจากลําตนหลัก 
 ง.  ขนาดทรงพุม วัด 2 แนว คือ วัดตามความยาวของแถวและวัดตามขวางแถวหา

คาเฉล่ีย 
 
 1.4.3  ขอมูลดานผลผลิต สุมเก็บขอมูล ซํ้าละ 10 ตน โดยเก็บขอมูล ดังนี้ 
 

ก. ระยะเวลาปลูกถึงออกดอก เก็บขอมูลระยะเวลาหลังจากปลูกจนถึงออกดอก
โดยนับวันออกดอกในวันท่ี ตนสบูดําในแตละกรรมวิธีออกดอกเกิน 50 เปอรเซ็นต 

 ข.  จํานวนชอดอกตอตน นับและทําสัญลักษณ นับทุกสัปดาห 
 ค.  จํานวนผลตอชอ สุมเก็บตัวอยางจากทิศตะวันออกและตะวันตก หาคาเฉล่ีย 

เก็บขอมูลทุก 2 สัปดาห 
 ง.  ผลผลิตตอตน เก็บขอมูลทุกสัปดาห ช่ังน้ําหนักสด จากนั้นกะเทาะเปลือก  

นําเมล็ดไปอบท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ใหเหลือความช้ืนไมเกิน 15 เปอรเซ็นตจากนั้นนําไปชั่ง
น้ําหนักแหงผลผลิต 

 จ.  ขนาดของเมล็ด วัดขนาดของเมล็ดดาน ความหนา ความกวาง และความยาว 
 ฉ.  น้ําหนักเฉล่ีย 100 เมล็ด  
 
 1.4.4  ขอมูลน้ําหนักแหงของสบูดําท่ีปลูกดวยวิธีการปลูกท่ีแตกตางกัน  
   
  เม่ือสบูดํามีอายุครบ 1 ป ทําการสุมขุดตัวอยางจากวิธีการปลูกแบบตาง ๆ วิธีการ 

ซํ้าละ 3 ตน รวม 12 ตนตอวิธีการปลูก นํามาแยก เปน ใบ ลําตน และราก ช่ังน้ําหนักสด จากนั้นนําไป
อบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 24 ช่ัวโมง นําออกมาช่ังหาน้ําหนักแหง หากสบูดํายังมีความช้ืนอยู
ใหนํากลับเขาไปอบและนําออกมาช่ังทุก ๆ 3 ช่ัวโมง จนน้ําหนักแหงคงท่ีจึงขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
และสรุปผลการทดลอง 
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 1.5  การวิเคราะหขอมูล 
 

 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสําเร็จรูป และ
ตรวจสอบความแตกตางโดยหาคา analysis of variance หากคา F-value ของขอมูลชุดใด แสดงความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต และนําไปตรวจสอบความ
แตกตางของคาเฉล่ียโดยใช Least significant difference (LSD) ท่ีระดับ 0.05  

 
2. ศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบูดํา 

 
2.1 ใชพื้นที่ปลูกทดสอบระยะปลูกท่ีเหมาะสมในสบูดํา 3 พืน้ท่ี คือ  

 
2.1.1 พื้นที่แปลงทดลองสบูดํา ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กาํแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวดันครปฐม ปลูกสบูดํา วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.
2548  
 

 ลักษณะดินเปน ดินชุดกําแพงแสน (Ks: Kamphaeng Sean series) จัดอยูใน 
non-calcic brown soil ซ่ึงเกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําคอนขางใหม มีสภาพพื้นท่ีเปนท่ี
ราบเรียบ มีความราดชัน 2-3 เปอรเซ็นต ดนิชุดนี้เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี ดนิมี
ความสามารถซึมผานไดดีปานกลาง มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินคอนขางชา และมีระดับน้ําใหดิน
อยูลึกกวา 100 เซนติเมตร ตลอดป ดินบนลึกไมเกิน 30 เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดนิ
รวนปนเหนยีว สีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือน้าํตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรด
เล็กนอย มีคาของความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-6.5 ดินลางเปนดนิรวนปนดนิเหนียว หรือดิน
รวนเหนียวปนทรายแปงสีพื้นเปนสีน้ําตาล หรือน้ําตาลเขม ปฏิกิริยาของดินเปนกลางถึงเปนดาง
ปานกลาง มีคาของความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.0 จากผลการวิเคราะหทางเคมีของตัวแทน
ดินชุดนี้ พบวา ดินช้ันบนหนา 30 เซนติเมตร มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง มีการอ่ิมตัวดวยเบส
ปานกลาง มีความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกคอนขางตํ่า มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเปน
ประโยชนตอพืชสูงมากและมีปริมาณธาตุโปแตสเซียมท่ีเปนประโยชนตอพืชสูง ดนิท่ีลึกกวา 30 
เซนติเมตร มีการอ่ิมตัวดวยเบสสูง มีความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูงปานกลาง มี
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนตอพืชสูงมากและมีปริมาณธาตุโปแตสเซียมท่ีเปน
ประโยชนตอพืชปานกลาง โดยสรุปเปนชุดดินท่ีมีแรธาตุอาหารตามธรรมชาติปานกลางและมี
คุณสมบัติทางกายภาพท่ีดี เนือ่งดวยเปนดนิรวนหรือรวนปนทราย มีการระบายนํ้าดี (โรจน, 2525) 
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2.1.2   พื้นที่แปลงทดลองสบูดํา โครงการพัฒนาสวนพระองคเขาหินซอน อําเภอ        
พนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา ปลูกสบูดํา วันท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2548 

 
 ลักษณะดินเปน ดินชุดจันทึก (Chan Tuk series)  จัดอยูใน siliceous, typic 

ustipsamment ซ่ึงเกิดจากการสลายตัวของหนิแกรนิตพัดพามาทับถมกันบนท่ีลาดเชิงเขาหรือบริเวณ
พื้นผิวท่ีถูกกรัดกรอน สภาพพื้นท่ีท่ีพบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ มีความราดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 
ดินชุดนีเ้ปนดนิลึกมาก มีการระบายนํ้าดีถึงมากเกินไป ดนิมีความสามารถซึมผานไดเร็ว มีการไหล
บาของน้ําบนผิวดินปานกลาง และมีระดบัน้ําใหดินอยูลึกกวา 100 เซนติเมตร ตลอดป ดินบนลึกไม
เกิน 20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนดินทราย สีพื้นเปนสีเขมมากของสีน้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาลแก 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาของความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 ดินลาง
ถึงความลึก 2 เมตร เปนดินทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลซีด หรือน้ําตาลออนหรือสีเทาปนชมพู บางแหง
อาจพบวามีกอนกรวดปนอยูเล็กนอย และชวงความลึกกวา 100 เซนติเมตร อาจพบจุดประสีน้ําตาล
แกหรือสีเหลองปนน้ําตาล  ปฏิกิริยาของดนิเปนกรดแก ถึงเปนกลาง คาของความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5-7.0 จากผลการวิเคราะหทางเคมีของตัวแทนดินชุดนี้ พบวา ดินช้ันบนหนา 30 
เซนติเมตร มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง มีการอ่ิมตัวดวยประจุบวกท่ีเปนดางสูง มีความสามารถในการ
แลกเปล่ียนประจุบวกคอนขางตํ่า มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนตอพืชตํ่าและมีปริมาณ
ธาตุโปแตสเซียมท่ีเปนประโยชนตอพืชตํ่า ดินท่ีลึกกวา 30 เซนติเมตร มีการอ่ิมตัวดวยประจุบวกท่ี
เปนดางสูง มีความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกต่ํา มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเปน
ประโยชนตอตํ่าและมีปริมาณธาตุโปแตสเซียมท่ีเปนประโยชนตอพืชตํ่า โดยสรุปเปนชุดดินท่ีมีแร
ธาตุอาหารตามธรรมชาติ ดินบนปานกลาง ดินลางตํ่า และมีคุณสมบัตทิางกายภาพท่ีเลว เนื่องจาก
เปนดินทรายจัด มีการระบายน้ํามากเกนิไป (พิพัฒน และคณะ, 2526) 
 

2.1.3   พื้นที่แปลงทดลองสบูดํา สวนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ปลูกสบูดํา วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2548 
 

  ลักษณะดินเปน ดินชุดชะอํา (Ca : Cha-am series)  จัดอยูใน hydromorphic 
alluvial soil ซ่ึงเกิดจากการทบัถมของตะกอนของน้ํากรอย มีสภาพพืน้ท่ีเปนท่ีราบเรียบ น้ําทะเล
ทวมถึงเปนคร้ังคราว มีความราดชัน 1 เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดนิลึกมาก มีการระบายนํ้าเลว ดินมี
ความสามารถซึมผานไดดีชา มีการไหลบาของน้ําบนผิวดินชา และมีระดับน้ําใหดินอยูลึกประมาณ 
100 เซนติเมตร ดินบนลึกไมเกิน 20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนเหนยีว หรือดินเหนียวปนทราย สีพื้น
เปนสีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัมาก มีคาของความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 4.0 ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนยีวปนทราย สีพื้นเปนสีน้ําตาลเทา หรือน้ําตาล
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ออนมาก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปนกลางถึงเปนกรดจดั มีคาของความเปน
กรดเปนดางประมาณ 4.5-5.0 จากผลการวเิคราะหทางเคมีของตัวแทนดินชุดนี้ พบวา ดินช้ันบน
หนา 30 เซนติเมตร มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง มีการอ่ิมตัวดวยเบสปานกลาง มีความสามารถ
ในการแลกเปล่ียนประจุบวกคอนสูง มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนตอพืชปานกลางและ
มีปริมาณธาตุโปแตสเซียมท่ีเปนประโยชนตอพืชสูงมาก ดนิท่ีลึกกวา 30 เซนติเมตร มีการอ่ิมตัว
ดวยเบสปานกลาง มีความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูง มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเปน
ประโยชนตอพืชตํ่าและมีปริมาณธาตุโปแตสเซียมท่ีเปนประโยชนตอพืชตํ่า โดยสรุปเปนชุดดนิท่ีมี
แรธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ํามาก ดินชุดนี้จึงใชประโยชนไดนอย โดยมากปลอยใหเปนท่ีรกราง
วางเปลา (สนัน่ และ วิจิตร, 2524) 
 

         โดยท้ัง 3 พื้นท่ี เลือกพื้นที่ท่ีใชในการทดลองท่ีมีความสม่ําเสมอของพ้ืนท่ี มี
ระบบน้ําและการระบายน้ําท่ีดี เก็บขอมูลดิน น้ํา และสภาพภูมิอากาศ 
 

2.2 การวางแผนการทดลอง 
 

 วางแผนการทดลองเพ่ือศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมกับการการปลูกสบูดํา โดยวาง
แผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ทดสอบระยะปลูกท้ังหมด 5 ระยะ
ปลูก คือ 1×1 1×2 2×2 2×3 และ 3×3 เมตร ทําท้ังหมด 4 ซํ้า แปลงยอยของแตละซํ้ามีขนาด 20×10 
เมตร โดยมีจํานวนตนตอไร ตามระยะปลูกตาง ๆ ดังนี ้

  
 2.2.1  ระยะปลูก 1×1 เมตร โดยมีระยะตน 1 เมตร ระยะแถว 1 เมตร มีจํานวนตน 

1,600 ตนตอไร 
 

 2.2.2  ระยะปลูก 1×2 เมตร โดยมีระยะตน 1 เมตร ระยะแถว 2 เมตร มีจํานวนตน     
800 ตนตอไร 
 

 2.2.3  ระยะปลูก 2×2 เมตร โดยมีระยะตน 2 เมตร ระยะแถว 2 เมตร มีจํานวนตน    
400 ตนตอไร 

 
 2.2.4  ระยะปลูก 2×3 เมตร โดยมีระยะตน 2 เมตร ระยะแถว 3 เมตร มีจํานวนตน    

267 ตนตอไร 
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 2.2.5  ระยะปลูก 3×3 เมตรโดยมีระยะตน 3 เมตร ระยะแถว 3 เมตร มีจาํนวนตน     
178 ตนตอไร 

 
2.3  การปฏิบัติการและการจัดการ 

  
 2.3.1  เตรียมแปลงโดยการไถดะ ไถแปร และยกรอง ใหแตละรองมีระยะหางตางกนั
ตามระยะปลูก ขุดหลุมปลูกขนาด 30×30 ตารางเซนติเมตร หางกันหลุมละ 2 เมตร ใชปุยอินทรีย 
และปุยคอก รองกนหลุม อัตรา 2 กิโลกรัมตอตน เหมือนกันทุกกรรมวิธี  

 
 2.3.2  ปลูกพืชตามกรรมวิธีท่ีกําหนด โดยเลือกตนกลาท่ีเพาะจากกิ่งปกชําอายุ 60 วัน   
ท่ีมีขนาดสม่ําเสมอกันปลูกในแปลงทดลองระยะปลูก  
 

2.3.3  การจัดการน้ํา ใหน้ําพรอมปลูก และเม่ือตนแข็งแรงแลวอายุประมาณ 1 เดือนให
น้ําทุก 15 วันหรือข้ึนกับสภาพแวดลอม ฤดูกาล ปริมาณนํ้าฝน และความชื้นในดิน 

 
2.3.4  การกําจัดวัชพืช โรคแมลงศัตรูพืช เหมือนกันทุกกรรมวิธี โดยทําการควบคุม

เทาท่ีจําเปน 
 
2.3.5  ใสปุยสูตรเสมอ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร หลังจากปลูก เหมือนกันทุก

กรรมวิธี 
 

2.4  การบันทึกขอมูล 
 
 2.4.1  การวิเคราะหดนิและพืช (Soil and Plant Analysis) 
       

ก. การวิเคราะหดนิ 
 

1) การวิเคราะห pH ดวย pH meter (ใชน้ํา)  
 
ช่ังดินตัวอยาง 20 กรัม ผสมกับน้ํากล่ัน 20 มิลลิลิตร ใน beaker ขนาด 

100 มิลลิลิตร คนใหดนิและน้ําใหเขากันกอนวัด pH ประมาณ 30 นาที ในระหวางท่ีวางทิ้งไว 30 
นาที ควรคนดนิเปนคร้ังคราว กอนวัด pH จําเปนตอง standardize pH meter ดวย buffer solution pH 
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7.0 และ 4.0 เสียกอน การวดั pH ดวย pH meter (ใช 0.01 CaCl2) (ทํา duplicate) ช่ังดินตัวอยาง      
10 กรัม ผสมกับ 0.01 CaCl2 20 มิลลิลิตร ใน breaker ขนาด 100 มิลลิลิตร ใชแทงแกวคนดนิและ
น้ํายาใหเขากนักอนวัด pH ประมาณ 30 นาที ในระหวางท่ีวางทิ้งไวอีก 30 นาที ควรจะคนดินเปน
คร้ังคราว วัด pH ตามวิธีการคร้ังแรกท่ีใชน้าํเปรียบเทียบคาของ pH ท่ีวัดไดจาก pH meter โดยใชน้ํา
และใช 0.01 M CaCl2 กับคาของ pH ท่ีวัดไดจาก indicator ตาง ๆ 

 
2) การวิเคราะหหาอินทรียวัตถุ (organic matter) โดยวิธี Walkly-Black 

 
 ช่ังตัวอยางดิน ซ่ึงไดบดไวแลวอยางละเอียด (ผานตะแกรง 0.5 

มิลลิเมตร) 0.5-2 กรัม ท้ังนี้แลวแตดนิตัวอยางจะมีคาอินทรียวัตุถุมากหรือนอย การช่ังดินตัวอยาง
ควรใช analytical balance บรรจุตัวอยางท่ีช่ังแลวอยางละเอียดนี้ ลงใน Erlenmeyer flask ขนาด 250 
มิลลิลิตร เติมน้ํายา dichromate 1 N ลงไป 5 มิลลิลิตร โดยใช pipet ตอจากนั้นใหรินกรดซัลฟวริก
อยางเขมขนลงไป 10 มิลลิลิตร โดยเร็ว แกวง flask ไปรอบๆ เบาๆ เพื่อใหน้ํายากับดนิเขากัน
ประมาณ 1-2 นาที แลวตั้งท้ิงไวใหทําปฏิกริิยากันเปนเวลา 30 นาที เติมน้ํากล่ันลงไป 15 มิลลิลิตร 
แลวหยด indicator ลงไป 3 หยด ไตเตรท soil suspension ดวยน้ํายา ferrous sulfate จนกระท่ังสีของ 
suspension เปล่ียนจากสีเขียวเปนน้ําตาลปนแดง ถาไตเตรทดวย ferrous sulfate มากเกินไป ใหเติม
น้ํายา dichromate ลงไป 0.5-1 มิลลิลิตร แลวไตเตรทดวย ferrous sulfate อีกคร้ังหนึ่ง end point คือ
จุดท่ี indicator เร่ิมเปล่ียนจากเขียวเปนน้ําตาลปนแดง จดปริมาณนํ้ายา dichromate และ ferrous 
sulfate ท่ีใช วธีินี้จําเปนตองทํา blank และจดปริมาณของ dichromate และ ferrous sulfate ไว 
คํานวณ normality ท่ีแทจริงของ ferrous sulfate แลวจึงคํานวณหาปริมาณของ dichromate ถูก 
reduced โดยดนิตัวอยาง การคํานวณ 

 

% organic carbon = 
(grams) sample ofweight 

33.1100003.0)( 4722 xxmeFeSOOCrmeK −  

% อินทรียวัตถุ = % organic carbon × 1.72 
 

3) การวิเคราะห cation exchange capacity โดยการใชน้ํายา                          
1 N NH4OAc pH 7.0  

 
ช่ังตัวอยางดินท่ีผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร. ดวย balance (มีความ

ละเอียด 0.01 กรัม) 10 กรัม ถาเปนดินทรายใช 25 กรัม เติม 1 N NH4OAc 250 มิลลิลิตร เขยาดิน
และนํ้ายาเขากนั ท้ิงไวคางคืน กรองดวย suction funnels ชะดินดวย 1 neutral N NH4OAc ทีละนอย 



 

28 

โดยอาศัย suction ในขณะท่ีชะดินนี้ตองระวังอยาใหดินแหงและแตกระแหง เพื่อปองกันดินแหง
ขณะทําการชะ กระทําไดโดยเพิ่ม NH4OAc ลงไปอีกใน funnels เม่ือระดับของน้ํายาลดต่ําลงจน
เกือบถึงผิวดิน ทําการชะดนิไปเร่ือยๆ ดวย NH4OAc จนกระท่ังไมมี Ca ออกมาใน solution  เก็บ 
leachate ไวหา exchangeable bases ตอไป ปรับปริมาตรเปน 500 มิลลิลิตร โดยใช volumetric flask 
สวม finnel เขาท่ี filtering flask ตามเดิม ลางดวย 1 N NH4OAc 4 คร้ัง และ 0.25 N NH4OAc 1 คร้ัง 
หลังจากนัน้ลางดินดวย 99% isopropyl alcohol จํานวนประมาณ 150 มิลลิลิตร การลางคอย ๆ 
กระทําทีละนอยจนไมมี Cl- เหลืออยู ท้ิงไวซักครูเพื่อใหดนิหมาด ระวังอยาใหแตกระแหง สวน 
alcohol ท่ีชะลางแลวก็รินเกบ็ไวในขวด ข้ันตอนตอไปทําการไลท่ี NH4

+ ท่ีดูดซับอยูท่ีผิว clay ดวย 
acidified NaCl การไลท่ีตองทําชา ๆ เชนเดยีวกับการไลท่ีในตอนแรก จนกระท่ังได leachate
ประมาณ 225 มิลลิลิตร แลวจึงหยดุ ถาย leachate นี้ลงไปใน volumetric flask ขนาด 250 มิลลิลิตร 
เติมน้ําลงไปใน flask ใหครบ 250 มิลลิลิตร ปดฝาจุกใหแนน การวิเคราะห NH4

+ ท่ีไลออกมานี้ 
กระทําโดยแบง aliquot 20 มิลลิลิตร ออกจาก flask โดยใช volumetric pipet ลงไปใน Kjeldahl 
flask ขนาด 250 มิลลิลิตร ในขณะเดียวกนักว็าง Erlenmeyer flask 50 มิลลิลิตร ซ่ึงมี H3BO3-mixed 
indicator 5 มิลลิลิตร บรรจุอยูปลายของกาน condenser ของเคร่ืองกล่ันโดยใหปลายของกานของ 
condenser จุมอยูใตระดับของ H3BO3 เปดน้ําใหเดินผาน condenser ริน 1 N NaOH ลงใน Kjeldahl 
flask ประมาณ 2 มิลลิลิตร แลวตอ flask นี้เขากับเคร่ืองกล่ันทันที กอนเปดไฟตม flask ควร
ตรวจสอบรอยตอตางๆ วายึดกันแนนและไมมีรอยร่ัว กล่ันจนกระท่ังไดปริมาตรของสารละลายใน 
Erlenmeyer flask ประมาณ 30 มิลลิลิตร ไตเตรทดวย 1.0 N H2SO4 จนกระท่ังสีเขียวเปล่ียนเปนสี
มวงแดง ควรทํา blank ไปดวยกัน คํานวณหาปริมาตรของ ammonium เปน cmol kg-1             

 
4) การวิเคราะห total nitrogen โดยวิธี micro-Kjedahl 

 
 ช่ังดินจํานวน 1-3 กรัม (อยางละเอียด) ลงใน micro-Kjedahl flask เติม 
digestion mixture ลงไป 5 มิลลิลิตร นําไปวางบน Kjedahl heater ตมจนไดสารละลายใสท้ังไวให
เย็น ถายลงใน volumetric flask ขนากบรรจ ุ100 มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร        
ดวยน้ํากล่ัน ไปเปท aliquate จํานวน 20 มิลลิลิตร ลงใน distillation flask เติม 10 N NaOH ลงไป                
5 มิลลิลิตร ไตเตรทสารละลายท่ีกล่ันไดดวย 0.005 N H2SO4 หรือ HCl ทํา blank รวมไปดวย 
 

5) การวิเคราะห available phosphorus โดยวิธีการ BrayII 
 
เตรียม 0.1 N HCl + 0.03 N NH4F (BrayII) (ใช NH4F 1.0N 15 มิลลิลิตร 

ผสมกับ 0.5 N HCl 100 มิลลิลิตร เติมน้ําจนเปน 500 มิลลิลิตร) การสกัด ใชดินตอ BrayII 
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อัตราสวน 1:10 เขยา 60 นาที เม่ืเขยาจนครบกําหนดแลวกรองเพื่อเอาน้ําท่ีสกัดออก เก็บไวใน flask 
ท่ีสะอาด ปดจกุไวเพื่อนําไปวิเคราะหปริมาณ P ในน้ําสกัดตอไป 

 
การวิเคราะหหาปริมาณของ phosphorus ในน้ําสกดั ทํา standard curve 

ของ P เตรียมน้ํายามาตรฐาน Phosphate ใหมีความเขมขน 5 mg P L-1 โดยใช standard phosphate 50 
mg P L-1 มาทําใหเจือจาง 10 เทา ชักเอา aliqoote 0,1,2,3,4, และ 5 มิลลิลิตร บรรจุลงไปใน 
volumetric flask ขนาด 25 มิลลิลิตร เติมน้ําลงไปจนมีปริมาตรประมาณ 20 มิลลิลิตร เติม reagent B 
ลงไป 4 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันแลวเติมน้ํากล่ันลงไปใน flask จนมีปริมาตรครบ 25 มิลลิลิตร    
เขยาใหเขากันวางท้ิงไวประมาณ 10 นาที แลวเร่ิมอานเปอรเซ็นต transmittance ของนํ้ายานีด้วย 
spectrophotometer wavelength 882 nm Plot กราฟระหวางคาของ reading จาก spectrophotometer 
กับความเขมขนของ P ในน้ํายา standard ลงบนกระดาษกราฟ ซ่ึงจะเปน standard curve ท่ีตองการ
และใชสําหรับ unknown sample ได 

 
การวิเคราะหหาปริมาณ P ใน unknown sample ใช aliquot ประมาณ    

1-10 มิลลิลิตร ของ unknown sample ใสลงไปใน volumetric flask ท่ีมีความจุ 25 มิลลิลิตร การท่ีจะ
พิจารณาวาควรจะใช aliquot เทาใดนัน้ข้ึนอยูกับปริมาณของ P ท่ีมีอยูใน sample ซ่ึงจะตองทดลอง 
develop color กอน 

 
การวัดสีของ P โดยวิธีนี้ จะตองปรับ pH ใหเปน 5.0 โดยใช                  

P-nitrophenol 0.25% เปน indicator ซ่ึงจะมีสีเหลืองในดาง ไมมีสีในกรด 
 

การคํานวณหาปริมาณของ P ท่ีวิเคราะหไดเปน mg P kg-1 ของดิน 
คํานวณไดดงันี้ 

 
ให ratio ของ solution: soil = Y 

 P (mg L-1) ท่ีอานไดจาก standard curve = Z 

 P (mg L-1) = 
(ml) usedaliquot 

(ml)  vol.final x Y x Z  

 
6) การวิเคราะหหา exchangeable potassium  calcium sodium และ 

magnesium โดยใช atomic absorption spectrophotometer  
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ช่ังตัวอยางดิน 5 กรัม ใสใน Erlenmeyer flask ขนาด 125 มิลลิลิตร เติม
น้ํายาสกัด NH4OAc ลงไป 50 มิลลิลิตร เขยาติดตอกนันาน 30 นาที กรองโดยใชกระดาษกรองเบอร 
42 ลงใน volumetric flask ขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร โดยใช NH4OAc 
นําไปวิเคราะหหาปริมาณ K Ca Na และ Mg ดวย Atomic absorption spectrophotometer        
(ทัศนีย และ จงรักษ, 2542) 
 

ข. การวิเคราะหธาตุอาหารในพชื 
 
1) การวิเคราะหปริมาณไนโตรเจน (Distillation) 
 

ไปเปตสารละลาย (aliquot) ท่ีไดจากการ digest พืช (H2SO4 –Na2SO4 – 
Se digestion) จํานวน 10 มิลลิลิตร ใสลงใน distillation flask เติม 40% NaOH ลงไป 5 มิลลิลิตร 
แลวทําการกล่ัน ไนโตรเจนซ่ึงอยูในรูป (NH4)2SO4 จะถูกเปล่ียนไปเปนแอมโมเนียม เก็บ
แอมโมเนียมท่ีกล่ันไดซ่ึงออกมาในรูปแอมโมเนียมไฮดรอกไซดในสารละลาย boric acid indicator 
5 มิลลิลิตร กล่ันจนกระท่ังสารละลายใน flask ซ่ึงบรรจุ boric acid indicator มีปริมาตรราว 30 
มิลลิลิตร ไตเตรตสารละลายท่ีกล่ันไดนีด้วย standard 0.01 H2SO4 ทํา blank พรอมตัวอยาง  

 
% N ในพืช = 

aliquot of ml.  (gm) sampleplant  ofWeight 
 100  050  0.014  acid std. ofNormality   ation)blank titr-(sample used acid ml

×
××××  

 
2) การวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัส (vanadomolydate yellow color) 

 
ไปเปท aliquot ท่ีไดจากการยอยสลายตัวอยางพืชจํานวน 3 มิลลิลิตร ลง

ในหลอดทดลอง เติมน้ํากล่ัน 3 มิลลิลิตร เติม ammonium molybdate และ 0.25% ammonium 
metavanadate อยางละ 1 มิลลิลิตร เขยาท้ิงไว 20 นาที จึงนําไปวดัความเขมขนของสีเหลืองท่ีเกิดข้ึน
ดวยเคร่ือง spectrophotometer  ท่ี wavelength 440 นาโนเมตร 

 
ทํา standard curve ของ 0 2.5 5 7.5 10 และ 12.5 mg P L-1 โดยไปเปท 

strock -40 mg P L-1 จํานวน 0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง ขนาด 15 
ลูกบาศกเซนติเมตร เติมน้ํากล่ันจนสารละลายแตละหลอดมีปริมาตร 3 มิลลิลิตร เติม blank หลอด
ละ 3มิลลิลิตร และเติม 5% ammonium molybdate และ 0.25% ammonium metavanadate อยางละ       
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1 มิลลิลิตร เขยาท้ิงไว 20 นาที จึงนําเอาไปวัดความเขมของสีเหลืองท่ีเกิดข้ึนเชนเดยีวกับสารละลาย
ตัวอยาง plot คาท่ีอานได 

 

% P ในพืช = 
aliquot of ml  sampleplant  ofweight 

100 10  50 x 8  curve std. PL mg  -6-1

×
×××  

 

3) การวิเคราะหปริมาณโปแทสเซียมและธาตุบางชนิด K และ Na วิเคราะห

โดยใช Flame photometer Ca และ Mg ใชวิธี altomic absorption spectrophotometry (ทัศนีย และ 

จงรักษ, 2542) 

 

2.4.2  ขอมูลการเจริญเติบโตของสบูดํา สุมเก็บขอมูล ซํ้าละ 10 ตน โดยเก็บขอมูล ดังนี้ 

 
  ก.  ความสูง วัดความสูงจากโคนตนถึงยอดใบสุดทายท่ีกลางเต็มท่ี 
 ข.  เสนรอบวง (ขนาดลําตน) โดยวัดจากตําแหนงเหนือพืน้ดิน 10 เซนติเมตร 
 ค.  จํานวนกิ่ง และการแตกก่ิง นับจากกิ่งท่ีแตกจากลําตนหลัก 
 ง.  ขนาดทรงพุม วัด 2 แนว คือ วัดตามความยาวของแถวและวัดตามขวางแถวหา

คาเฉล่ีย 
 

2.4.3 ขอมูลดานผลผลิต สุมเก็บขอมูล ซํ้าละ 10 ตน โดยเก็บขอมูล ดังนี้ 
 

ก. ระยะเวลาปลูกถึงออกดอก เก็บขอมูลระยะเวลาหลังจากปลูกจนถึงออกดอก
โดยนับวันออกดอกในวันท่ี ตนสบูดําในแตละกรรมวิธีออกดอกเกิน 50 เปอรเซ็นต 

 ข.  จํานวนชอดอกตอตน นับและทําสัญลักษณ นับทุกสัปดาห 
 ค.  จํานวนผลตอชอ สุมเก็บตัวอยางจากทิศตะวันออกและตะวันตก หาคาเฉล่ีย 

เก็บขอมูลทุก 2 สัปดาห 
 ง.  ผลผลิตตอตน เก็บขอมูลทุกสัปดาห ช่ังน้ําหนักสด จากนั้นกะเทาะเปลือก นํา

เมล็ดไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ใหเหลือความช้ืนไมเกิน 15 เปอรเซ็นตจากนั้นนําไปชั่ง
น้ําหนักแหงผลผลิต 

 จ.  ขนาดของเมล็ด วัดขนาดของเมล็ดดาน ความหนา ความกวาง และความยาว 
 ฉ.  น้ําหนัก 100 เมล็ด  
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2.4.4 ขอมูลน้ําหนักแหงของสบูดําท่ีปลูกดวยวิธีการปลูกท่ีแตกตางกัน  
 

  เม่ือสบูดํามีอายุครบ 1 ป ทําการสุมขุดตัวอยางจากระยะปลูกตาง ๆ ซํ้าละ 3 ตน 
รวม 12 ตนตอระยะปลูก นํามาแยก เปน ใบ ลําตน และราก ช่ังน้ําหนักสด จากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 
105 องศาเซลเซียส 24 ช่ัวโมง นําออกมาช่ังหาน้ําหนักแหง หากสบูดํายังมีความช้ืนอยูใหนํากลับเขา
ไปอบและนําออกมาช่ังทุก ๆ 3 ช่ัวโมง จนน้ําหนักแหงคงท่ีจึงขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสรุปผลการ
ทดลอง 

 
 2.4.5  เปรียบเทียบการใหผลผลิตของการปลูกสบูดําในแตละพื้นท่ี  

 
 2.5  การวิเคราะหขอมูล 

 
        นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสําเร็จรูป และ
ตรวจสอบความแตกตางโดยหาคา analysis of variance หากคา F-value ของขอมูลชุดใด แสดงความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต และนําไปตรวจสอบความ
แตกตางของคาเฉล่ียโดยใช Least significant difference (LSD) ท่ีระดับ 0.05 
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สถานท่ีและระยะเวลาในการทดลอง 
 

สถานท่ีทําการทดลอง 
 

1. พื้นท่ีแปลงทดลอง ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 
2. พื้นที่แปลงทดลองสบูดํา โครงการพัฒนาสวนพระองคเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 

จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

3. พื้นที่แปลงทดลองสบูดํา สวนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี อําเภอชะอํา 
จังหวดัเพชรบรีุ 
 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 
 การทดลองในครั้งนี้เร่ิมต้ังแต เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 
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ผลและวิจารณ 
 
1. ศึกษารูปแบบวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบูดํา 

 
ศึกษารูปแบบวิธีการปลูกสบูดํา 4 รูปแบบ คือ การปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง  

(direct seeding) การปลูกโดยใชกิ่งสบูดําปลูกลงแปลงโดยตรง (direct planting of cutting) การปลูก
โดยใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด (transplanting of seedling) และการปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจาก  
กิ่งปกชํา (transplanting of cutting) เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตท่ีไดจากการปลูกในแตละ
กรรมวิธี เพื่อเปนแนวทางในการปลูกสบูดําตอไป 

 
1.1 ลักษณะการเจริญเติบโตของสบูดําอายุ 180 วัน หลังปลูก 

 
1.1.1  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานลําตน (vegetative stage) 

 
การเจริญเติบโตดานความสูงของตนสบูดํา พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ

อยางมีนัยสําคัญของความสูงของตนสบูดําท่ีปลูกแตละวิธีการ โดยการปลูกสบูดําท่ีเพาะตนกลาจาก
เมล็ดมีคาเฉล่ียความสูงมากท่ีสุด เทากับ 143.20 เซนติเมตร รองลงมา คือ การปลูกดวยเมล็ดลง
แปลงปลูกโดยตรง และการปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากก่ิงปกชําซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ มี
คาเฉล่ียความสูง เทากับ 131.29 และ 130.14 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนการปลูกโดยใชกิ่งสบูดํา
ปลูกลงแปลงโดยตรงมีคาเฉลี่ยความสูงนอยท่ีสุด คือ 125.02 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 
 
 การเจริญเติบโตดานการแตกกิ่งของตนสบูดํา พบวา มีความแตกตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญของการปลูกสบูดําแตละวิธีการ โดยการปลูกสบูดําท่ีปลูกจากกิ่งสบูดําปลูกลง
แปลงโดยตรงมีการแตกกิ่งมากท่ีสุดแตไมแตกตางกันทางสถิติกับการปลูกสบูดําโดยใชตนกลาท่ี
เพาะจากเมล็ดโดยมีคาเฉล่ียการแตกกิ่ง เทากับ 3.94 และ 3.89 กิ่งตอตน ตามลําดับ รองลงมา คือ 
การปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากกิ่งปกชําและการปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง ซ่ึงไม
แตกตางกันทางสถิติและมีคาเฉล่ียการแตกกิ่ง เทากับ 2.96 และ 2.92 กิ่งตอตน ตามลําดับ            
(ตารางท่ี 1) 
 
  การเจริญเติบโตดานขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตน พบวา มีความแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกสบูดําท่ีใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดมีคาเฉล่ียขนาดของเสน
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ผานศูนยกลางลําตนสูงท่ีสุด เทากับ 4.97 เซนติเมตร รองลงมา คือ การปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูก
โดยตรงมีคาเฉล่ียขนาดเสนผานศูนยกลาง เทากับ 4.48 เซนติเมตร ซ่ึงไมแตกตางกับการปลูกสบูดํา
โดยใชกิ่งสบูดาํปลูกลงแปลงโดยตรงมีคาเฉล่ียขนาดเสนผานศูนยกลางลําตน เทากับ 4.42 
เซนติเมตร โดยท่ีการปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากก่ิงปกชํามีคาเฉล่ียขนาดเสนผานศูนยกลางลําตน
นอยท่ีสุด เทากับ 4.26 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 
 
  การเจริญเติบโตดานขนาดของทรงพุม พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยาง
มีนัยสําคัญ โดยการปลูกสบูดําท่ีใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดมีคาเฉล่ียขนาดของเสนผานศูนยกลาง
ทรงพุมสูงท่ีสุด เทากับ 132.47 เซนติเมตร รองลงมา คือ การปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง 
การปลูกใชตนกลาท่ีเพาะจากกิ่งปกชํา และการปลูกโดยใชกิ่งสบูดําปลูกลงแปลงโดยตรงมีคาเฉล่ีย
ขนาดเสนผานศูนยกลางทรงพุมซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เทากับ 112.04 110.14 และ 
106.61 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
 
  จากการทดลอง พบวา การเจริญเติบโตของสบูดําในชวง 180 วันแรก การปลูก 
สบูดําโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดมีการเจริญเติบโตในทุกดานดีกวาการปลูกดวยวิธีการอ่ืน ซ่ึง
อาจเปนเพราะตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดท่ีมีอายุเหมาะสมโดยประมาณ 60 วัน ตนกลาจะมีความ
แข็งแรงสูงและสามารถทนตอสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดด ี(สมบัติ, 2549) อีกท้ังในชวงแรกของการ
เจริญเติบโต ขณะอยูในเรือนเพาะชําจะไดรับการดูแลท่ีดทํีาใหตนกลามีความสมบูรณสูงท้ังการ
เจริญเติบโตทางดานปลายยอดและราก ซ่ึงหากเปรียบเทียบแลวตนกลาท่ีเพาะจากกิ่งปกชําก็ไดรับ
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้เชนเดียวกันเหตุใดจึงมีการเจริญเติบโตท่ีชากวาการปลูกดวยตนกลาท่ีเพาะจาก
เมล็ด เหตุท่ีเปนเชนนี้อาจเนือ่งมาจากการปกชําโดยใชกิง่สบูดําท่ีมีขนาดเล็กและส้ันเกินไป 
กลาวคือ ปกติการปกชําสบูดําโดยท่ัวไปจะใชกิ่งในการปกชําขนาด 20-25 เซนติเมตร มีเสนผาน
ศูนยกลางของกิ่งไมเกนิ 1-1.5 เซนติเมตร (ระพีพันธ และ สุขสันต, 2525) และอาจเปนเพราะความ
สะดวกในการขนยายเม่ือตนกลาเจริญเต็มท่ีพรอมปลูกซ่ึงตนกลาจะมีขนาดไมใหญมากอีกท้ัง
ประหยดัในเร่ืองของการเตรียมถุงเพาะชําและวัสดุปลูก โดยไดเคยมีการศึกษาการออกรากของ     
กิ่งปกชําสบูดํา โดยใชกิ่งท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด 1 2 และ 3 เซนติเมตร ยาว 15 และ 30 
เซนติเมตร พบวา กิ่งท่ีมีความยาว 30 เซนติเมตร สามารถออกรากและอยูรอดไดดีกวากิ่งขนาด      
15 เซนติเมตร และก่ิงท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญและเปนกิ่งยาวจะมีการออกรากแตกตางจาก
กิ่งท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาดเล็กและส้ันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง อีกเหตุผลหน่ึง คือ ตนกลาสบูดําท่ี
เพาะจากเมล็ดจะมีระบบรากท่ีแข็งแรงกวา เนื่องจากมีจํานวนรากมากวา ยาวกวา และเจริญเติบโต
ไดรวดเร็วกวาเม่ือเทียบกับตนกลาท่ีเพาะจากก่ิงปกชําท่ีอายุตนกลาเทากัน (บัณฑวรรณ, 2527) 
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ตารางท่ี 1  Characteristic of growth of Physic nut with planted by different methods of planting at  
                  180 days after planting  
 

Methods 
Plant height 

(cm) 
No. of 

branches/plant 
Stem  

diameter (cm) 
Canopy 

diameter (cm) 
DS 131.29 b 1/ 2.92 b 4.48 b 112.04 b 
DC 125.02 c 3.94 a 4.42 cb 106.61 b 
TS 143.20 a 3.89 a 4.97 a 132.47 a 
TC 130.14 b 2.96 b 4.26 c 110.14 b 

F-test * * * * 
CV. % 12.33 9.49 12.48 5.56 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
   
  ในดานการแตกกิ่งจะเหน็ไดวาการปลูกโดยใชกิ่งสบูดําปลูกลงแปลงโดยตรง
นั้นมีจํานวนกิง่ท่ีเกิดข้ึนมาก อาจมาจากกิ่งท่ีใชปลูกโดยตรงน้ันมีขนาดใหญโดยมีเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร เปนกิ่งท่ีไมแกหรือออนจนเกนิไป ฝงลงใน
ดินลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร พบวา มีการเจริญเติบโตท่ีดี (ระพพีันธ และ สุขสันต, 2525) และ
การใชกิ่งสบูดาํท่ีมีขนาดใหญและมีความยาว จะเปนประโยชนตอการงอกในเร่ืองของอาหารสะสม
และมีจุดกําเนดิรากจํานวนมากทําใหสบูดําสามารถทนทานตอส่ิงแวดลอมตาง ๆ ไดด ีอีกท้ังสวน
เหนือดนิก็จะมีตาขางจํานวนมากซ่ึงจะพฒันาไปเปนใบและกิ่งตอไป จึงทําใหวิธีการปลูกแบบการ
ใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงมีการแตกก่ิงจํานวนมากเม่ือเทียบกับวีธีการปลูกแบบอ่ืน ๆ  
 
  การเจริญเติบโตดานขนาดของเสนผานศูนยกลางและลําตนนั้น พบวา การปลูก
โดยการเพาะเมล็ดมีขนาดใหญท่ีสุดเม่ือเทียบกับการปลูกแบบอ่ืน เนือ่งมาจากการที่ตนกลาท่ีเพาะ
จากเมล็ดแมจะมีระบบรากแกว (tap root) สวนกิ่งปกชํา คือ ระบบรากฝอย (fibrous root system) 
และตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดจะมีรากท่ีมีขนาดใหญกวาและมีจํานวนมากกวาและสามารถแผกระจาย
ตามแนวรัศมีทรงพุมและตามแนวดิ่งไดดกีวาการปลูกโดยใชกิ่งปกชํา (ระพีพนัธ และ สุขสันต, 
2525) 
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ตารางท่ี 2  Date of 50% flowering of Physic nut with planted by different methods of planting  
 

Methods DAP 

DS 106.25 b1/ 

DC 72.50 a 
TS 101.25 b 
TC 70.50 a 

F-test * 

CV. % 14.30 
 

1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
DAP = day after planting 

 
1.1.2  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานสืบพันธุ (reproductive stage)  

 
 การออกดอกของสบูดํา พบวา รูปแบบวิธีการปลูกแตละแบบมีความแตกตาง

กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกแบบใชตนกลาจากกิ่งปกชําและการปลูกโดยใชกิ่งปลูกลง
โดยตรงในแปลงปลูกโดยตรง ไมแตกตางกนัทางสถิติและออกดอกเกิน 50% เม่ือมีอายุเฉล่ีย 70.50 
และ 72.50 วนั รองลงมาคือ การปลูกดวยตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดและการปลูกดวยเมล็ดลงแปลง
ปลูกโดยตรงซ่ึงไมแตกตางกนัทางสถิติ โดยท้ังสองรูปแบบออกดอกเม่ืออายุเฉล่ีย 101.25 และ 
106.25 วันหลังปลูกตามลําดับ ซ่ึงตางจากการปลูกดวยกิ่งปกชําท้ังสองแบบประมาณ 1 เดือน 
(ตารางท่ี 2) 

 
 จากการทดลอง พบวา การปลูกสบูดําโดยใชเมล็ดหรือท่ีเรียกวาการขยายพันธุ

แบบอาศัยเพศ (generative propagation) มีอายุท่ีใชในการออกกอกยาวนานกวาการปลูกโดยใชกิ่ง
ปกชําหรือการขยายพนัธุแบบไมอาศัยเพศ (vegetative propagatio) โดยประมาณ 1-2 เดือน 
(Rijssenbeek, 2006) ซ่ึงโดยท่ัวไปการขยายพันธุแบบอาศัยเพศของสบูดําจะใชเวลาประมาณ          
6 เดือนหลังปลูกหรือรวมอายุตนกลาดวยจะใชเวลาประมาณ 8 เดือน (ระพีพันธ และ สุขสันต, 
2525) ขณะท่ีตนกลาท่ีเพาะจากก่ิงปกชําจะใชเวลาเพียง 2 เดือน หรือประมาณ 4 เดือน รวมอายุตน
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กลา 2 เดือน ซ่ึงเร็วกวาการเพาะดวยเมล็ด การท่ีการปลูกแบบใชทอนพนัธุสามารถออกดอกไดเร็ว
กวานัน้อาจเปนเพราะ กิ่งปกชํา หรือการใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรง การนํากิ่งมาจากตนนั้นจะ
คัดเลือกกิ่งท่ีไมออนหรือแกจนเกนิไป มีสีน้ําตาลปนเขียวเล็กนอย จะเปนกิ่งท่ีมีการเจริญเติบโตทาง
สรีระวิทยาเต็มท่ี (maturity) ซ่ึงกิ่งเหลานี้มีจุดกําเนิดตาขางจํานวนมากและพรอมท่ีจะขยายพนัธุ 
(reproductive) และเม่ือปลูกลงในดินก็พรอมจะออกรากไดงาย ดังนั้นเม่ือเพาะชําใหตนกลา
เจริญเติบโตไดแลว ดวยความท่ีกิ่งสบูดําสมบูรณและเจริญเติบโตเต็มมีการสะสมอาหารเต็มท่ีแลวก็
พรอมท่ีจะออกดอกในเวลาท่ีส้ันกวาซ่ึงบอยคร้ังท่ีพบเหน็ตนกลาในถุงเพาะชําอายุไมเกิน 2 เดือน 
ออกดอก และหากใชกิ่งสบูดําท่ีมีขนาดใหญและมีความยาวท่ีเหมาะสมก็ยิ่งจะทําใหสบูดําออกดอก
เร็วข้ึน (บัณฑวรรณ, 2527) และจากการทดลอง พบวา การปลูกโดยใชกิ่งปกชําและการปลูกโดยใช
กิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงมีจาํนวนวันออกดอกท่ีใกลเคียงกันอาจเนื่องมาจากก่ิงท่ีใชกับการปลูกลง
แปลงโดยตรง มีขนาดและความยาวท่ีเหมาะสมจึงทําใหปรับตัวไดดีและมีการออกดอกท่ีรวดเร็ว
และมีจํานวนดอกท่ีมากเนื่องจากมีการแตกกิ่งจากตาขางจํานวนมากซ่ึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
การปลูกโดยใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงมีแนวโนมในการใหผลผลิตท่ีสูงตรงกับรายงานของ Heller 
ไดทําการปลูก สบูดําในประเทศเซเนกัล พบวา การปลูกสบูดําโดยใชกิง่ปลูกลงโดยตรงในแปลง
ปลูกจะใหผลผลิตดีท่ีสุดในการปลูกปแรก (Heller, 1992) ขณะท่ีการปลูกดวยเมล็ดมีจํานวนวนัใน
การออกดอกสูงกวานัน้เนื่องมาจากสบูดําเม่ือเร่ิมงอกจะตองพัฒนาเร่ิมตนใหมโดยเร่ิมจากการงอก 
(germination) พัฒนาไปเปนการพัฒนาการทางดานลําตน (vegetative stage) เปนระยะที่พืชมีการ
พัฒนา ราก ลําตน ใบและกิ่ง และเม่ือตนมีความพรอมก็จะเขาสูชวงการพัฒนาการทางดานสืบพันธุ 
(reproductive stage) พืชจะเร่ิมพัฒนาอวยัวะท่ีมีหนาท่ีในการสืบพันธุ คือ ดอก ผล และเมล็ด       
(ลิลล่ี และคณะ, 2549) ซ่ึงแตละพืชก็จะใชเวลาแตกตางกันไป ดังนั้นสบูดําท่ีปลูกดวยเมล็ดโดยตรง
และการปลูกดวยตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดจึงออกดอกชากวาการปลูกดวยกิ่งปกชํา และการท่ีการ
ปลูกดวยเมล็ดท้ัง 2 วิธีมีจํานวนวันท่ีใกลเคียงกันอาจเน่ืองมาจากสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในชวง
ฤดูฝน ประกอบกับการท่ีเลือกใชเมล็ดท่ีใหมซ่ึงจะไมมีการพักตัว ทําใหเมล็ดท่ีปลูกลงแปลง
โดยตรงมีความงอกท่ีสมํ่าเสมอและปรับตัวไดดี มีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว (ภาณี และคณะ, 2550) 
ขณะท่ีตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดแมจะมีอายกุลา 2 เดือน แตการเปล่ียนแปลงจากถุงเพาะชําไปเปน
สภาพดินในแปลงปลูกอาจทําใหตนกลาตองใชเวลาปรับตัวและฟนตัวเองใหแข็งแรงอีก ซ่ึงพบวา 
เม่ือยายตนกลาออกจากแปลงเพาะชําตนกลาจะมีอาการใบไหม เนื่องจากโดนแสงแดดเต็มท่ีทําให
ตองสรางใบใหมข้ึนมาทดแทนจนกวาตนจะสมบูรณและพรอมจะเขาสูระยะการพฒันาการทางดาน
สืบพันธุ (reproductive stage) จึงใชเวลาใกลเคียงกับการปลูกโดยใชเมล็ดปลูกในแปลงปลูกโดยตรง 
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 1.1.3  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของสบูดําอายุ 180 วัน หลังปลูก 
 
 จํานวนชอดอกรวมท่ีเกดิข้ึนตั้งแตแรกปลูกจนอายุ 180 วัน พบวา มีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ การปลูกโดยใชกิ่งสบูดําปลูกลงแปลงโดยตรงมีจํานวนดอก
รวมเฉล่ียสูงท่ีสุด เทากับ 43.91 ชอดอกตอตน รองลงมา คือ การปลูกโดยใชกิ่งปกชํา การปลูกโดย
การเพาะเมล็ด และการปลูกโดยการปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง ซ่ึงท้ังสามวิธีท่ีกลาวมาไม
มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีจํานวนดอกรวมเฉล่ีย เทากับ 29.97 29.51 และ 25.90 ชอดอกตอ
ตน ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

 
 จํานวนชอผลรวมท่ีเกิดข้ึนในชวง 180 วนัแรก พบวา มีความแตกตางกนัทาง

สถิติอยางมีนัยสําคัญในทุกกรรมวิธี โดยการปลูกโดยใชกิง่ปลูกลงแปลงโดยตรงในแปลงปลูกมี
จํานวนชอผลรวมเฉล่ียสูงท่ีสุด เทากับ 32.49 ชอผลตอตน รองลงมา คือ การปลูกโดยการเพาะเมล็ด 
การปลูกโดยใชกิ่งปกชํา และการปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง โดยมีจํานวนชอผลรวมเฉล่ีย 
เทากับ 22.18 18.21 และ 18.17 ชอผลตอตน ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

 
 ขนาดของเมล็ดทางดาน ความสูง ความหนา และความยาวของเมล็ด พบวา ใน

แตละรูปแบการปลูกไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยความยาวของเมล็ดการ
ปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรงมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด เทากับ 9.35 มิลลิเมตร รองลงมา คือ การปลูก
โดยใชกิ่งปกชํา การปลูกโดยใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรง และการปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจาก
เมล็ด โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 9.19 9.02 และ 8.97 มิลลิเมตร ตามลําดับ ดานความสูงของเมล็ดการ
ปลูกโดยใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากบั 10.54 มิลลิเมตร รองลงมา คือ การปลูก
แบบใชกิ่งปกชํา การปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง และการปลูกแบบเพาะตนกลาจากเมล็ด 
ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 10.30 10.23 และ 10.08 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความยาวของเมล็ด 
พบวา การปลูกแบบใชตนกลาจากการเพาะเมล็ดมีคาเฉล่ียสูงสุด เทากบั 18.41 มิลลิเมตร รองลงมา 
คือ การปลูกดวยกิ่งปกชํา การปลูกดวยกิ่งท่ีปลูกลงแปลงปลูกโดยตรง และการปลูกดวยเมล็ดลง
แปลงปลูกโดยตรง โดยมีขนาดเฉล่ีย เทากับ 18.40 18.27 และ 18.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

  
  น้ําหนกั 100 เมล็ดของการปลูกในแตละวิธี พบวา ไมมีความแตกตางกันทาง

สถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกท่ีใชกิ่งปกชํามีคาเฉล่ียสูงสุด เทากบั 77.75 กรัม รองลงมา คือ 
การปลูกดวยกิง่โดยตรงลงในแปลงปลูก การปลูกดวยตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด และการปลูกดวย
เมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง โดยมีคาเฉล่ียน้ําหนกั เทากบั 77.62 77.50 และ 77.12 กรัม ตามลําดับ 
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  ผลรวมผลผลิตในชวง 180 วันหลังปลูก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกแบบใชกิ่งปลูกโดยตรงลงในแปลงปลูกมีคาเฉล่ียผลผลิตสูงท่ีสุด
เทากับ 262.36 กรัมตอตน หรือ 104.94 กิโลกรัมตอไร (ใน 180 วันแรกหลังปลูก ท่ีระยะปลูก 2×2 
เมตร) รองลงมา คือ การปลูกโดยใชกิ่งปกชํามีคาเฉล่ียผลผลิต เทากับ 205.38 กรัมตอตน หรือ   
82.15 กิโลกรัมตอไร การปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดมีผลผลิต 119.39 กรัมตอตน หรือ 
47.45 กิโลกรัมตอไร และการปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง มีคาเฉล่ียผลผลิตนอยท่ีสุด 
เทากับ 7.43 กรัมตอตน หรือ 2.97 กิโลกรัมตอไร (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3  Yield components and seed yield with planted by different methods of planting at       

180 days after planting 
 

Methods 
Total no. 
of flowers 

Total no. 
 of fruit 
clusters 

Seed 
height 
(mm) 

Seed 
width  
(mm) 

Seed 
length 
(mm) 

100 seeds 
weight (g) 

Total seed 
yield (g/plant) 

DS 25.90 b1/   18.17 c 9.35  10.23  18.14  77.12  7.43 d 
DC 43.91 a 32.49 a 9.02  10.54  18.27  77.62  262.36 a 
TS 29.51 b 22.18 b 8.97  10.08  18.41  77.50  119.39 c 
TC 29.97 b 18.21 c 9.19  10.30  18.40  77.75  205.38 b 

F-test * * ns ns ns ns * 
CV. % 11.98 7.17 3.12 5.48 3.54 1.97 3.40 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
ns = not significantly  
 
   จากผลการทดลองในเร่ืองของผลผลิตและองคประกอบผลผลิต พบวา จํานวน
ชอดอกรวมและชอผลรวมที่เกิดข้ึนในชวง 180 วันหลังปลูกมีความแตกตางกันไมมากนัก แต
น้ําหนกัของผลผลิตเมล็ดท่ีไดมีความแตกตางกันมาก เนือ่งมาจากการปลูกแตละกรรมวิธี มี
ระยะเวลาการออกดอกท่ีแตกตางกัน เหตผุลท่ีการปลูกโดยใชเมล็ดปลูกโดยตรงในแปลงปลูกมี
จํานวนชอดอกรวมและจํานวนชอผลรวมใกลเคียงกับวิธีอ่ืนเนื่องจากการปลูกโดยวิธีนี้จะออกดอก
หลังจากปลูกใชเวลานานกวาการปลูกโดยใชกิ่งปกชําและการปลูกกิ่งลงแปลงโดยตรงประมาณ    
36 วัน หรือ 106 วันหลังปลูกนั้น ในระยะแรกจะมีดอกจํานวนนอย เนื่องจากการปลูกดวยเมล็ดใน
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ชวงแรกจะแตกกิ่งนอย แตหลังจากท่ีเร่ิมออกดอกแลวการปลูกดวยวิธีนี้มีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว 
มีการแตกกิ่งเพิ่มมากข้ึน จึงมีดอกเกดิข้ึนจาํนวนมากแตระยะเวลาที่เกิดดอกมากอยูในชวง 150 วัน 
หรือ 3 เดือนหลังปลูก ผลผลิตเมล็ดจากชุดนี้จึงไปรวมอยูในชวง 360 วนัหลังปลูก เนือ่งจากสบูดํา
จะใชเวลาต้ังแตเร่ิมผสมเกสรจนถึงเกิดการสุกแกทางสรีระวิทยา (ผลสีเหลือง) จะใชเวลาประมาณ 
70-80 วัน (สุนนัทา และ สุปราณี, 2550) ขณะท่ีกรรมวิธีอ่ืน ๆ จะเร่ิมเกบ็ผลไดตั้งแตชวง 150 วัน
หลังปลูก และเหตุท่ีการปลูกสบูดําท่ีเพาะจากเมล็ดมีผลลิตมากกวาการปลูกโดยการปลูกโดยเมล็ด
โดยตรงในระยะแรก เนื่องจากมีการแตกกิง่เปนจํานวนมากจึงมีผลผลิตมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับ
การปลูกโดยใชกิ่งปลูกโดยตรงในแปลงปลูกและการปลูกโดยใชกิ่งปกชําในเร่ืองของจํานวนกิ่งท่ี
สงผลตอการเกิดดอก แตเนือ่งจากการปลูกโดยใชกิ่งท้ังสองวิธีนั้นออกดอกเร็วกวาจึงทําใหสองวธีิ
ดังกลาวใหผลผลิตสูงกวาในชวง 180 วันแรก หลังปลูก 

 
1.2 ลักษณะการเจริญเติบโตของสบูดําอายุ 360 วัน หลังปลูก 
 

1.2.1 การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานลําตน (vegetative stage) 
 
   การเจริญเติบโตดานความสูง พบวา การปลูกสบูดําดวยวิธีการตาง ๆ มีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยท่ีการปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรงมคีาเฉล่ียความ
สูงของตนมากท่ีสุด เทากับ 219.85 เซนติเมตร ซ่ึงไมแตกตางทางสถิติกับการปลูกโดยตนกลาท่ี
เพาะจากเมล็ดและการปลูกโดยใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรง มีคาเฉล่ียความสูงของตน เทากับ 216.25 
และ 219.58 เซนติเมตร ตามลําดับ และการปลูกโดยใชกิ่งปกชํามีคาเฉล่ียความสูงนอยท่ีสุด เทากบั 
195.24 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4) 

   
การเจริญเติบโตทางดานการแตกกิ่ง พบวา การปลูกสบูดํา ดวยวิธีการตาง ๆ มี

ความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดมีคาเฉล่ีย
จํานวนกิ่งในการแตกกิ่งสูงท่ีสุด เทากับ 4.74 กิ่งตอตน แตไมแตกตางกับการปลูกโดยใชกิ่งปลูกลง
แปลงปลูกโดยตรงและการปลูกโดยใชเมล็ดปลูกลงแปลงปลูกโดยตรงและมีคาเฉล่ียในการแตกก่ิง 
เทากับ 4.13 และ 3.58 กิ่งตอตน ตามลําดับ โดยการปลูกแบบใชกิ่งปกชํามีจํานวนการแตกกิ่งเฉล่ีย
นอยท่ีสุด เทากับ 3.22 กิ่งตอตน (ตารางท่ี 4) 

 
การเจริญเติบโตทางดานขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตน พบวา มีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกท่ีใชตนกลาจากการเพาะเมล็ดมีคาเฉล่ียของขนาด
เสนผานศูนยกลางลําตนสูงท่ีสุด เทากับ 8.94 เซนติเมตร ซ่ึงไมแตกตางทางสถิติกับการปลูกดวย
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เมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรงและการปลูกโดยการปลูกดวยกิ่งลงแปลงปลูกโดยตรง และมีคาเฉล่ีย
ของขนาดเสนผานศูนยกลางลําตน เทากับ 8.94 และ 8.37 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยการปลูกแบบ
ใชกิ่งปกชํามีคาเฉล่ียของขนาดเสนผานศูนยกลางลําตนนอยท่ีสุด เทากบั 7.21 เซนติเมตร        
(ตารางท่ี 4) 

 
การเจริญเติบโตทางดานขนาดของเสนผานศูนยกลางทรงพุม พบวา มีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกท่ีใชการปลูกดวยเมล็ดลงแปลงโดยตรงมีคาเฉล่ีย
ของขนาด เสนผานศูนยกลางทรงพุมสูงท่ีสุดแตไมแตกตางกับการปลูกโดยใชการเพาะเมล็ดและ
การปลูกจากกิง่ลงแปลงปลูกโดยตรงโดยมีคา เทากับ 213.33 209.59 และ194.17 เซนติเมตร 
ตามลําดับ โดยท่ีการปลูกจากกิ่งปกชํามีคาฉล่ียของขนาดเสนผานศูนยกลางทรงพุมนอยท่ีสุด 
เทากับ 180.72 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4  Characteristic of growth of Physic nut with planted by different methods of planting at    
                  360 days after planting  
 

Methods 
Plant height 

(cm) 
No. of 

branches/plant 
Stem  

diameter (cm) 
Canopy 

diameter (cm) 
DS 219.58 a 1/ 3.58 ab 8.37 ab 213.33 a 
DC 201.08 ab 4.13 ab 7.56 ab 194.17 ab 
TS 216.25 ab 4.74 a 8.94 a 209.59 a 
TC 195.24 b 3.22 b 7.21 b 180.72 b 

F-test * * * * 
CV. % 6.97 20.16 12.36 7.80 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
 

จากผลการทดลอง พบวา ในดานความสูง สบูดําท่ีขยายพันธุแบบอาศัยเพศ 
หรือจากเมล็ดนั้นมีความสูงท่ีมากกวาการปลูกโดยการขยายพนัธุแบบไมอาศัยเพศ หรือการใชกิ่ง
สบูดํา ดังท่ีไดกลาวในข้ันตนชวง 180 วนั หลังปลูก แมจะมีขนาดความสูงใกลเคียงกนัแตการปลูก



 

43 

โดยใชเมล็ดจะมีระบบรากท่ีแข็งแรงกวา มีจํานวนรากมากกวา และมีความยาวมากกวา (ภาพท่ี 1) 
จึงสงผลใหสบูดําสามารถหาธาตุอาหารและน้ําไดดีกวาตนท่ีปลูกดวยกิ่ง อีกท้ังเม่ือมีระบบรากท่ีดี
แลวก็จะสงผลใหการเจริญเติบโตดานตาง ๆ ดีข้ึนดวย (Thitithanavanich, 1985) ในดานการแตกกิ่ง 
พบวา การปลูกโดยใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงยังคงมีการแตกก่ิงในจํานวนใกลเคียงกับการปลูก
โดยใชการเพาะตนกลาจากเมล็ดและการปลูกโดยใชเมล็ดปลูกลงแปลงโดยตรงเนื่องมาจากก่ิงพนัธุ
ท่ีใชมีความยาวถึง 50 เซนติเมตร จึงสามารถแตกตาขางไดเปนจํานวนมากทําใหจํานวนกิ่งเพิ่มตาม
ไปดวย และมรูีปแบบของราก ขนาด และความยาวท่ีดกีวาการใชกิ่งขนาดเล็ก ตนจึงสมบูรณ สวน
การปลูกโดยใชกิ่งปกชํานัน้สาเหตุท่ีทําใหมีจํานวนกิ่งท่ีนอยนัน้ สัณนฐิานวา อาจเกดิจากขนาดของ
กิ่งท่ีมีขนาดเล็กตั้งแตเร่ิมในแปลงเพาะตนกลาตนจึงไมแข็งแรงพอท่ีจะแตกกิ่งใหมจํานวนมากและ
ยังมีระบบรากท่ีไมแข็งแรงเมื่อเปรียบเทียบกับแบบอ่ืน ๆ ทําใหการเจริญเติบโตชากวา (บัณฑวรรณ, 
2527) ซ่ึงสอดคลองกับการเจริญเติบโตของขนาดเสนผานศูนยกลางเฉล่ียลําตนและเสนผาน
ศูนยกลางเฉล่ียทรงพุม กับการปลูกสบูดําโดยใชกิ่งปกชําซ่ึงมีคานอยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 1  Characteristic of root planted by different methods of planting 

a: direct seeding 
b: direct planting of cutting 
c: transplanting of seedling 
d: transplanting of cutting 

b

a

c

d
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  1.2.2  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของสบูดําอายุ 360 วัน หลังปลูก 
 
 จํานวนชอดอกรวมเฉล่ียของการปลูกสบูดําดวยวิธีการตาง ๆ พบวา มีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกสบูดําท่ีใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงมีจํานวนชอ
ดอกรวมเฉล่ียสูงท่ีสุดเทากับ 86.13 ชอดอกตอตน รองลงมา คือ การปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูก
โดยตรง มีคาเทากับ 78.08 ชอดอกตอตน จากนั้นคือการปลูกจากตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด มีจํานวนชอ
ดอกรวมเฉล่ีย 66.20 ชอดอกตอตน และการปลูกโดยใชกิ่งปกชํามีจํานวนชอดอกรวมเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
เทากับ 64.85 ชอดอกตอตน (ตารางท่ี 5) 

 
 จํานวนชอผลรวมเฉล่ีย พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย

การปลูกแบบใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงมีจํานวนชอผลรวมเฉล่ียสูงท่ีสุด เทากับ 82.24 ชอผลตอตน 
รองลงมา คือ การปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรงมีจํานวนชอผลรวมเฉล่ีย 76.17 ชอผลตอตน
จากนั้น คือ การปลูกจากตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด มีจํานวนชอผลรวมเฉล่ีย 66.53 ชอผลตอตน และ
การปลูกโดยใชกิ่งปกชํามีจํานวนชอผลรวมเฉล่ียนอยท่ีสุด เทากับ 55.01 ชอผลตอตน (ตารางท่ี 5) 

   
 ลักษณะของผลผลิต เมล็ด พบวา ความหนาและความยาวของเมล็ดไมแตกตาง

กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ แตความกวางของเมล็ดมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย
การปลูกจากตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดไมแตกตางกันทางสถิติกับการปลูกดวยกิ่งปกชําโดยมีขนาด 
10.40 และ 10.35 มิลลิเมตร ตามลําดับ รองลงมา คือ การปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง มีขนาด 
10.12 มิลลิเมตร ซ่ึงไมแตกตางกับการปลูกดวยกิ่งลงแปลงปลูกโดยตรง มีขนาดเทากับ 9.77 
มิลลิเมตร (ตารางท่ี 5) 

 
 น้ําหนักเมล็ด พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยใชเมล็ดลง

แปลงปลูกโดยตรง มีคาเฉล่ียน้ําหนัก 100 เมล็ด สูงท่ีสุด เทากับ 78.12 กรัม ซ่ึงไมแตกตางทางสถิติ
กับการปลูกโดยการใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดและการใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรง โดยมีคาเฉล่ีย
น้ําหนัก 100 เมล็ด เทากับ 77.50 และ 77.25 กรัม ตามลําดับ โดยท่ีการปลูกโดยใชกิ่งปกชํามีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุด เทากับ 75.00 กรัม (ตารางท่ี 5) 

 
 น้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ียท่ี 360 วัน หลังปลูก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ

อยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกท่ีใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงมีคาเฉลี่ยผลผลิตรวมสูงท่ีสุด เทากับ 
838.21 กรัมตอตน หรือ 335.28 กิโลกรัมตอไร (ท่ีระยะปลูก 2×2 เมตร) รองลงมา คือ การปลูกจาก
ตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดมีคาเฉลี่ยผลผลิตรวม 795.14 กรัมตอตน หรือ 318.05 กิโลกรัมตอไร แตไม
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แตกตางกับการปลูกดวยเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรงมีคาเฉล่ียผลผลิตรวม 789.30 กรัมตอตน หรือ 
315.72 กิโลกรัมตอไร และการปลูกโดยใชกิ่งปกชําใหผลผลิตเฉล่ียนอยท่ีสุด เทากับ 542.51 กรัมตอ
ตน หรือ 217.00 กิโลกรัมตอไร (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5  Yield components and seed yield with planted by different methods of planting at                 
                  360 days after planting 
 

Methods 
Total no. 
of flowers 

Total no. 
 of fruit 
clusters 

Seed 
height 
(mm) 

Seed 
width  
(mm) 

Seed 
length 
(mm) 

100 seeds 
weight (g) 

Total seed 
yield (g/plant) 

DS    78.08 b /1 76.17 b 9.23  10.12 ab  18.53  78.12 a 789.30 b 
DC 86.13 a 82.24 a 9.25  9.77 b 18.44  77.25 ab 838.21 a 
TS 66.20 c 66.53 c 9.01  10.40 a 18.25  77.50 ab 795.14 b 
TC 64.85 c 55.01 d 9.15  10.35 a 18.71  75.00 b 542.51 c 

F-test * * ns * ns * * 
CV. % 13.54 12.33 3.84 3.07 3.10 12.21 15.99 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
ns = not significantly 
 
 จากการทดลอง พบวา การปลูกโดยใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงมีคาเฉล่ียการ
ใหผลผลิตสูงท่ีสุด เทากับ 838.21 กรัมตอตน หรือ 335.28 กิโลกรัมตอไร สอดคลองกับการทดลอง
ของ Heller ท่ีไดทําการทดลองปลูกสบูดําในประเทศเซเนกัลในป 1987 โดยปลูกสบูดําดวยการปลูก
ดวยกิ่งลงแปลงโดยตรง ปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด และปลูกโดยใชเมล็ดปลูกลงแปลง
โดยตรง พบวา การปลูกดวยกิ่งลงแปลงโดยตรงใหผลผลิตสูงท่ีสุดในฤดูการเก็บเกี่ยวแรกมากกวา
การปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด และปลูกโดยใชเมล็ดปลูกลงแปลงโดยตรง (Heller, 1992) แต
ไมไดรายงานวาใหผลผลิตเทาใด และการปลูกโดยการใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงมีลักษณะเดนท่ีมี
การแตกกิ่งจํานวนมากอันเกิดจากการแตกตาขางจํานวนมากหลังปลูก และจํานวนกิ่งมีผลตอจํานวน
ดอกทําใหสบูดําออกดอกมากข้ึนและท่ีสําคัญ คือ สบูดําออกดอกเร็วกวาการปลูกดวยเมล็ดจึงมีความ
ไดเปรียบในเร่ืองของผลผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดกอนวิธีการปลูกท่ีใชการปลูกดวยเมล็ด
โดยตรงในแปลงปลูก และการปลูกดวยตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดในปแรก แตการปลูกดวยวิธีการปลูก
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ท่ีใชการปลูกดวยเมล็ดโดยตรงในแปลงปลูก และการปลูกดวยตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดนั้นมีแนวโนม
ท่ีจะใหผลผลิตท่ีดีในปท่ี 2 หรือหลังจาก 360 วันแรก เนื่องจากลักษณะการเจริญเติบโตที่ดี ตนมี
ขนาดใหญและแข็งแรงแตตองคํานึงระยะปลูกเนื่องจากทรงพุมจะเร่ิมชิด (ในระยะปลูก 2×2 เมตร) 
และมีความสูงท่ีมีผลตอการเก็บเกี่ยวและการจัดการแปลง จึงควรมีการศึกษาในเร่ืองของระยะปลูกท่ี
เหมาะสมและการตัดแตงกิ่งท่ีเหมาะสม เพ่ือความสะดวกในการจัดการแปลง สวนการปลูกดวยกิ่ง
ปกชํามีคาเฉล่ียการใหผลผลิตตํ่าท่ีสุดแมในชวง 180 วันแรก จะมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตไม
แตกตางกับวิธีอ่ืนมากนัก สาเหตุอาจเกิดเนื่องมาจากขนาดและความยาวก่ิงท่ีมีขนาดเล็กหรือส้ัน
จนเกินไป หรือมีชวงเวลาการปลูกท่ีไมเหมาะสมสําหรับวิธีการนี้ (Kobilke, 1989) สงผลตอการ
เจริญเติบโตประกอบกับการมีการพัฒนาของรากท่ีไมแข็งแรงนักเม่ือเทียบกับวิธีอ่ืนจงึทําใหมี
ผลผลิตเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดและการปลูกในรูปแบบนี้ไมเหมาะสมกับการปลูกในท่ีโลงแจง หากมีลมแรงจะ
ทําใหตนโคนหรือหักลมไดงาย  
 

  1.2.3  น้ําหนกัแหงชีวมวลของสบูดําท่ีปลูกในรูปแบบตาง ๆ อายุ 360 วัน หลังปลูก 
 
 น้ําหนกัแหงชีวมวลของสบูดําท่ีปลูกในรูปแบบตาง ๆ พบวา มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ โดยนํ้าหนักแหงของใบท่ีเก็บเม่ือสบูดํามีอายุ 1 ป มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ สบูดําท่ีปลูกดวยตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดมีน้ําหนักแหงเฉล่ียสูงสุด เทากับ 2.00 กิโลกรัม
ตอตน ซ่ึงไมแตกตางกับน้ําหนักแหงเฉล่ียของการปลูกแบบการใชกิ่งปลูกลงแปลงปลูกโดยตรง
และการใชเมล็ดปลูกลงแปลงปลูกโดยตรงโดยมีน้ําหนักแหงเฉล่ีย เทากับ 1.90 และ 1.80 กิโลกรัม
ตอตน ตามลําดับ ขณะท่ีการปลูกท่ีใชกิ่งปกชํามีคาเฉล่ียน้ําหนกัแหงของใบนอยท่ีสุด เทากับ 1.30 
กิโลกรัมตอตน (ตารางท่ี 6) 
 
 น้ําหนกัแหงชีวมวลเฉล่ียของลําตน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดยการปลูกท่ีใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดมีน้ําหนักแหงเฉล่ียสูงสุดเทากับ 6.60 กิโลกรัม
ตอตน รองลงมา คือ การปลูกดวยกิ่งปกชํา มีคาเฉล่ียน้ําหนักแหง เทากบั 4.70 กิโลกรัมตอตน การ
ปลูกสบูดําดวยการเพาะลงแปลงปลูกโดยตรงไมแตกตางกับการปลูกโดยใชกิ่งปกชํา มีคาเฉล่ีย
น้ําหนกัแหง เทากับ 4.40 กิโลกรัมตอตน และการปลูกสบูดําโดยการใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงมี
น้ําหนกัแหงเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 4.20 กิโลกรัมตอตน (ตารางท่ี 6) 
 
 น้ําหนกัแหงชีวมวลของรากสบูดํา พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
โดยการปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด การปลูกโดยใชกิ่งปกชําโดยตรง และการปลูกโดยใช
เมล็ดปลูกลงแปลงโดยตรง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีน้ําหนักแหงเฉล่ียของราก เทากับ 
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0.69 0.68 และ 0.66 กิโลกรัมตอตน ตามลําดับ ขณะท่ีการปลูกท่ีใชกิ่งปกชํามีคาเฉล่ียน้ําหนกัแหง
ของรากนอยท่ีสุด เทากับ 0.42 กิโลกรัมตอตน (ตารางท่ี 6) 
  

ตารางท่ี 6  Dry weight of each Physic nut part with planted by different methods of planting at  
                  360 days after planting 
 

Methods Leaves (kg) Stem (kg) Root (kg) Total (kg) 
DS 1.80 a /1 4.40 bc 0.66 a 6.86 b 
DC 1.90 a 4.20 c 0.68 a 6.78 bc 
TS 2.00 a  6.60 a 0.69 a 9.29 a 
TC 1.30 b 4.70 b 0.42 b 6.42 c 

F-test * * * * 
CV. % 13.27 7.01 21.57 5.99 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
 
 น้ําหนกัแหงชีวมวลเฉล่ียรวมท้ังตนของสบูดําท่ีปลูกดวยวิธีการตาง ๆ พบวา มี
ความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยท่ีการปลูกท่ีใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด มีน้ําหนัก
แหงชีวมวลรวมท้ังตนสูงท่ีสุด เทากับ 9.29 กิโลกรัมตอตน หรือหากคิดเปนพื้นท่ี 1 ไร และการปลูก
ดวยระยะปลูก 2×2 เมตร จะมีน้ําหนกัแหงชีวมวลรวม 3,716.00 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ การ
ปลูกดวยเมล็ดเพาะลงแปลงปลูกโดยตรงน้ําหนกัแหงชีวมวลรวมท้ังตน เทากับ 6.86 กิโลกรัมตอตน 
หรือ 2,744.00 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงไมแตกตางกับการปลูกสบูดําดวยการใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงมี
น้ําหนกัแหงชีวมวลรวมท้ังตน เทากับ 6.78 กิโลกรัมตอตน หรือ 2,712.00 กิโลกรัมตอไร และการ
ปลูกสบูดําดวยกิ่งปกชํามีคาเฉล่ียน้ําหนกัแหงชีวมวลรวมท้ังตนนอยท่ีสุด เทากับ 6.42 กิโลกรัมตอ
ตน หรือ 2,568.00 กิโลกรัมตอไร (ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 7  Total yield and total dry weight of Physic nut with planted by different methods of 
planting at 360 days after planting 

 

Methods 
Total seed yield 

(g/plant) 
Total seed 

(kg/rai) 
Total dry weight 

(kg/plant) 
Total dry 

weight (kg/rai) 
DS 789.30 b/1 315.72 c 6.86 b 2,744.00 b 
DC 838.21 a 335.28 a 6.78 bc 2,712.00 c 
TS 795.14 b 318.05 b 9.29 a 3,716.00 a 
TC 542.51 c 217.00 d 6.42 c 2,568.00 d 

F-test * * * * 
CV. % 15.99 13.78 5.99 8.97 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
 
 น้ําหนกัผลผลิตสบูดําตอพื้นท่ี 1 ไร พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดยการปลูกโดยใชกิ่งสบูดําปลูกลงแปลงโดยตรงมีผลผลิตตอพื้นท่ีมากท่ีสุด เทากับ 
335.28 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ การปลูกโดยตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด การปลูกโดยปลูกดวย
เมล็ดลงแปลงโดยตรง และการปลูกโดยตนกลาท่ีเพาะจากกิ่งปกชํา มีผลผลิตตอพื้นท่ี เทากับ 
318.05 315.72 และ 217.00 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางท่ี 7) 
 
 น้ําหนกัผลผลิตน้ําหนกัตนแหงตอพื้นท่ี พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกสบูดําโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด มีน้ําหนักแหงตนตอพื้นท่ี 1 ไร 
สูงท่ีสุด เทากับ 3,716.00 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ การปลูกโดยใชเมล็ดเพาะลงแปลงโดยตรง 
การปลูกโดยใชกิ่งสบูดําปลูกลงแปลงโดยตรง และการปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากกิ่งปกชํา มี
ผลผลิตน้ําหนักแหงตอพื้นท่ี เทากับ 2,744.00 2,712.00 และ 2,568.00 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 7) 
 
 จากการทดลอง พบวา วิธีการปลูกโดยใชกิง่ปลูกลงแปลงโดยตรงใหผลผลิต
เฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 838.21 กรัมตอตน หรือ 335.28 กิโลกรัมตอไรตอป ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ 
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Heller และ kobilke ท่ีทําการทดลองเรื่องวธีิปลูก พบวา สบูดําท่ีปลูกดวยการปลูกโดยใชกิ่งปลูกลง
แปลงโดยตรงโดยใชกิ่งท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 เซนติเมตรยาว 30 เซนติเมตรใหผลผลิตสูง
ท่ีสุดในปแรก เม่ือเทียบกับการปลูกดวยเมล็ดโดยตรงลงแปลงปลูกและการปลูกโดยใชกิ่งปกชํา แต
ไมไดระบุวาไดผลผลิตเทาไร อยางไรก็ตามการท่ีการปลูกดวยกิ่งปกชําโดยตรง อาจมีขอดีตรงท่ีวา
กิ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางโดยเฉล่ีย 2.50 เซนติเมตร และยาว 50 เซนติเมตร จึงมีอาหารสะสมอยู
ในกิ่งจํานวนมากจึงทําใหกิ่งสามารถงอกและปรับตัว และทนทานตอสภาพแวดลอมไดดี และการ
ปลูกโดยใชกิ่งเม่ือเจริญเติบโตในระดับหนึง่ก็พรอมท่ีจะออกดอกในเวลาอันส้ัน เนื่องจากกิ่งมีความ
สมบูรณจึงสามารถเขาสูระยะสืบพันธุไดอยางรวดเร็วกวาการเพาะจากเมล็ด ดังนั้น เม่ือการปลูก
ดวยกิ่งลงแปลงปลูกโดยตรงจึงออกดอกกอนการเพาะดวยเมล็ดประมาณ 1 เดือน และใชเวลาใน
การผสมจนถึงผลเกิดการสุกแกประมาณ 70-80 วัน (สุนนัทา และ สุปราณี, 2550) จงึเก็บเกีย่ว
ผลผลิตไดกอนวิธีการปลูกอ่ืน ๆ จึงทําใหมีผลผลิตมากกวาเมื่อมีระยะเวลาปลูกเทากนั 
 
 ปจจัยดานการเจริญเติบโตท่ีสงผลตอผลผลิต คือ การแตกกิ่ง ซ่ึงโดยธรรมชาติ
สบูดําจะออกดอกท่ีปลายยอดแลวแตกตอไปเร่ือย ๆ ในลักษณะ 2 ทาง หรือการแตกแบบ 
dichotomous ดังนั้น การท่ีมีการแตกกิ่งจํานวนมากก็จะทําใหโอกาศเกิดดอกเพิ่มจํานวนข้ึนดวย     
ซ่ึงสอดคลองกับการปลูกโดยใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรง โดยเฉพาะเมื่อขนาดกิ่งมีความเหมาะสม 
ตาขางของกิ่งจะเร่ิมแตกตาใหมเปนจํานวนมากเม่ือสภาพแวดลอมเหมาะสม และการแตกกิ่งของ
สบูดําท่ีปลูกจากกิ่งจะมีอัตราการเกิดกิ่งท่ีสูงกวาการปลูกดวยเมล็ดในชวงแรก คือ 180 วันหลังปลูก 
จากนั้นตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดไมวาจะเปนการปลูกลงแปลงโดยตรง หรือการเพาะจากเมล็ดจะมี
การแตกกิ่งเพิม่มากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีมีการจัดการน้ําท่ีดี ทําใหชวงหลังจาก 180 วนั
แรก ท้ังสองวธีิท่ีมีอัตราการแตกกิ่งท่ีสูงข้ึน แตเหตุท่ีออกดอกชากวาจงึเก็บผลผลิตไดนอยกวาใน
ระยะเวลาท่ีเทากัน แตมีแนวโนมท่ีผลผลิตจะเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเวลาเพิ่มข้ึน 
 
 น้ําหนกัแหงชีวมวล เนื่องจากสบูดําเปนพชืท่ีเจริญเติบโตไดรวดเร็ว นอกจาก
เปนพืชพลังงานทดแทนน้ํามันดีเซลแลว ความนาสนใจเกี่ยวกับน้ําหนกัแหงชีวมวลเพื่อเปล่ียนไป
เปนผลิตภัณฑชนิดอ่ืน เชน การทํากระดาษ การทําไมปารติเคิลบอรด และเช้ือเพลิงอัดแทง เปนตน 
การเลือกหาวธีิการท่ีทําใหสบูดําสะสมนํ้าหนักแหงอยางรวดเร็วก็อาจเปนอีกปจจยัหนึ่งท่ีอาจถูก
นํามาใชในการตัดสินใจเลือกเปนวิธีการปลูกในอนาคต ซ่ึงจากการทดลอง พบวา การปลูกโดยใช
เมล็ดโดยตรง การใชกิ่งปลูกโดยตรงเปนวธีิท่ีชวยลดตนทุนการผลิตขณะท่ีมีการตอบแทนในเร่ือง
น้ําหนกัแหงท่ีดี 
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 การปลูกแตละวิธีมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป และยงัข้ึนกับลักษณะการ
ปลูกในพื้นท่ีนั้น ๆ ดวย เชน การปลูกสบูดําในตางประเทศ เชน อินเดยี ปลูกสบูดําโดยใชเมล็ด
เทานั้นและใชวิธีปลูกลงแปลงโดยตรงเปนสวนใหญ เนือ่งจาการปลูกสบูดําดวยกิ่งปกชําเปนสาเหตุ
การเกิดโรคไวรัสในมันสัมปะหลัง (cassava mosaic virus) ซ่ึงเปนปญหาอยางมากในการปลูก      
มันสําปะหลังในประเทศอนิเดีย และสบูดําก็เปนพืชอาศัยของเช้ือไวรัสนี้ดวย ขณะท่ีในเขตประเทศ  
อัฟริกา นิยมปลูกโดยใชกิ่งปกชําเนื่องจากนิยมปลูกเปนร้ัว การปกชําโดยตรงลงแปลงปลูกหรือลง
ในดินจึงเปนวธีิท่ีสะดวกและเปนท่ีนิยม (Rijssenbeek, 2006) ในประเทศอินโดนีเซีย นิยมปลูก    
สบูดําในรูปแบบใชกิ่งปกชํากอนนําลงแปลงปลูก เพราะเช่ือวาจะไดตนท่ีแข็งแร็งและมีการใช
เทคนิคในการเรงรากกอนนําลงแปลงปลูก ประเทศเพ่ือนบาน เชน ลาว กัมพูชา เวยีดนาม นิยมปลูก
ดวยตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด สวนประเทศไทยมีการปลูกสบูดําหลายรูปแบบข้ึนกับสภาพแวดลอม 
เชน ในท่ีโลงแจง นยิมปลูกสบูดําท่ีเพาะตนกลาจากเมล็ด เนื่องจากตนมีความทนทานและปรับตัว
ไดดี บางแหงเช่ือวาการขยายพันธุโดยใชเมล็ดจะทําใหเกดิการกลายพนัธุจึงนิยมปลูกโดยใชกิ่งปก
ชํา อยางไรก็ดใีนการปลูกจึงควรเลือกรูปแบบวิธีท่ีเหมาะสมกับแตละสภาพพื้นท่ี 
 
 จากการทดลอง พบวา การปลูกสบูดําโดยการปลูกลงแปลงโดยตรงและการ
ปลูกโดยใชเมล็ดเพาะลงแปลงโดยตรง สามารถชวยลดตนทุนการผลิตตนกลาไดดีเนือ่งจากการ
ผลิตตนกลาในกรณีมีเมล็ดหรือกิ่งสบูดําแลวตองการเพาะหรือชํา จะมีตนทุนในการผลิตอยู
ประมาณตนละ 3 บาท (ไมรวมโรงเรือน) (สมบัติ, 2549) หาก 1 ไร ปลูก ระยะปลูก 1×2 เมตร ก็จะมี
จํานวนตนตอไร เทากับ 800 ตนซ่ึงหากคิดเปนตนทุนตนกลาจะ เทากับ 2,400 บาทตอไร แตการ
ปลูกดวยการใชเมล็ดเพาะลงในแปลงปลูกโดยตรงและการใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงนั้นควร
คํานึงถึง ชวงเวลาในการปลูกหรือฤดูปลูกใหดี ควรปลูกในชวงตนฤดฝูนและตองม่ันใจวาจะมีฝน
ตกสมํ่าเสมอ ถาหากเมล็ดเปนเมล็ดเกา ควรเลือกเมล็ดท่ีไมข้ึนราและสะอาด จากน้ันนําเมล็ดไปแช
น้ําประมาณ 1 วัน แลวบมใหช้ืนอาจเปนผาหรือกระสอบจนเหน็ราก (radicle) เร่ิมงอก จึงทยอยปลูก
ลงแปลง การเลือกกิ่งควรเลือกกิ่งท่ีไมแกหรือออนจนเกนิไป ท่ีสําคัญควรใชกิ่งท่ีใหม มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางควรไมต่ํากวา 2.50 เซนติเมตร ข้ึนไป และมีความยาวไมต่ํากวา 50 เซนติเมตร ฝงลง
ดินลึก 20-30 เซนติเมตร ไมปลอยใหน้ําทวมขัง ก็จะไดตนกลาท่ีแข็งแรง ไมตองปลูกซอมมากนัก 
ซ่ึงจะชวยประหยัดตนทุนเร่ืองตนกลาไดมาก  
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2. ศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบูดํา 
  
 ศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมของสบูดําในแตละพ้ืนท่ี โดยทําการทดลองท้ังหมด 3 สถานท่ี 
คือ พื้นท่ีแปลงทดลองสบูดํา ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวดันครปฐม พืน้ท่ีแปลงทดลองสบูดํา โครงการพัฒนาสวนพระองค    
เขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา และพื้นท่ีแปลงทดลองสบูดาํ สวนสมเด็จ    
พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยทําการศึกษาการเจริญเติบโตและ
การใหผลผลิตของแตละพ้ืนที่ โดยใชระยะปลูกท้ังหมด 5 ระยะปลูก คือ ระยะปลูก 1×1 1×2 2×2 
2×3 และ 3×3 เมตร ตามลําดับ เพื่อศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมในแตละพื้นท่ี และเปนแนวทางใน
การปลูกสบูดําตอไป 
 

2.1 ผลการทดลองการศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมของสบูดํา พื้นท่ีแปลงทดลองสบูดํา 
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวดั
นครปฐม โดยเร่ิมการทดลอง วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เก็บขอมูลเปนระระยะเวลา 1 ป ถึง 
สิงหาคม พ.ศ. 2549 

 
2.1.1 ลักษณะการเจริญเติบโตของสบูดําอายุ 180 วัน หลังปลูก 
 

   ก.  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานลําตน (vegetative stage) 
 

     การเจริญเติบโตดานความสูง พบวา ในแตละระยะปลูกไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียความสูงมากท่ีสุด คือ 
127.75 เซนติเมตร รองลงมา คือ การปลูกดวยระยะปลูก 3×3 2×2 2×3 และ 1×2 เมตร โดยมีคาเฉล่ีย
ความสูง เทากบั 123.05 122.32 119.80 และ 117.40 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 
 
  การเจริญเติบโตดานการแตกกิ่ง พบวา ในแตละระยะปลูกมีความแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยท่ีระยะปลูก 3×3 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกก่ิงมากท่ีสุด คือ 3.05 กิ่ง
ตอตน ซ่ึงไมแตกตางกับการแตกก่ิงในระยะปลูก 2×3 และ 2×2 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกกิ่ง เทากับ 
3.03 และ 2.8 กิ่งตอตน ตามลําดับ โดยท่ีระยะปลูก  1×2 และ 1×1 เมตรไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ และมีคาเฉล่ียการแตกกิง่ เทากับ 2.43 และ 2.32 กิ่งตอตน ตามลําดบั (ตารางท่ี 8) 
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   การเจริญเติบโตดานเสนผานศูนยกลางลําตน พบวา ในแตละระยะปลูกมี
ความแตกตางกันทางสถิตอยางมีนัยสําคัญ โดยระยะปลูก 3×3 เมตร มีคาเฉล่ียขนาดเสนผาน
ศูนยกลางลําตนสูงท่ีสุด เทากับ 4.65 เซนติเมตร รองลงมา คือ การปลูกดวยระยะปลูก 2×3 1×2 และ 
2×2 เมตร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉล่ียขนาดเสนผานศูนยกลางลําตน เทากับ 4.51 4.39 
และ 4.38 เซนติเมตร ตามลําดับ และการปลูกดวยระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียขนาดเสนผาน
ศูนยกลางลําตนนอยท่ีสุด เทากับ 4.26 เซนติเมตร (ตารางที่ 8) 
 
   การเจริญเติบโตทางดานขนาดของทรงพุม พบวา ในแตระยะปลูกไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยคาเฉล่ียของขนาดทรงพุมท่ีมากท่ีสุด ไดแก ระยะปลูก 2×3 
เมตร มีคาเฉล่ียของขนาดทรงพุม เทากับ 90.57 เซนติเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×1 2×2 1×2 
และ 3×3 เมตรโดยมีคาเฉล่ียของขนาดทรงพุม เทากับ 89.57 87.57 85.55 และ 84.87 เซนติเมตร 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางท่ี 8  Characteristic of growth of Physic nut with different spacing of planting at 180 days  

    after planting at Nakhon Pathom province 
 

Spacing 
Plant height 

(cm) 
No. of 

branches/plant 
Stem  

diameter (cm) 
Canopy 

diameter (cm) 
1×1 m 127.75 /1 2.32 b 4.26 b 89.57 
1×2 m 117.40  2.43 b 4.39 ab 85.55 
2×2 m 122.32  2.80 a 4.38 ab 87.57 
2×3 m 119.80  3.03 a 4.51 ab 90.57 
3×3 m 123.05  3.05 a 4.65 a 84.87 
F-test ns * * ns 
CV. % 15.73 7.76 14.60 7.69 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
ns = not significantly 
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    จากการทดลอง พบวา ในชวง 180 วันแรก การเจริญเติบโตของสบูดํายังไม
แตกตางมากนกั แมการเจริญเติบโตบางอยางจะมีความแตกตางกันทางสถิติ ดังจะเห็นไดวาในชวง 
180 วันแรก สบูดํายังไมมีการแขงขันกันมากนักและยังคงไดรับแสงอยางเต็มท่ี สบูดําจึงเจริญเติบโต
ไดเต็มท่ี ซ่ึงหากจะมองในเร่ืองของความหนาแนนหรือการบดบังแสงนัน้จะพบไดนอย เพราะระยะ
ปลูกทุกระยะยงัมีทรงพุมท่ียังไมชิดกัน ยกตัวอยาง เชน ระยะปลูก 1×1 เมตร ซ่ึงเปนระยะปลูกท่ี
แคบท่ีสุด แมมีทรงพุมท่ีเกือบจะชิดแตยังคงเหลือพื้นท่ีเล็กนอย โดยท่ีสามารถขยายรอบตัวเองไดใน
รัศมี 1 เมตร ดังนั้นจึงยังไมมีความแตกตางชัดเจนมากนักในชวง 180 วนัแรก แตมีแนวโนมวา
หลังจากเลยเวลาจากนี้ไปจะมีความแตกตางชัดเจนมากข้ึนเนื่องจากสบูดําตองแขงขันกันสูงในระยะ
ปลูกท่ีแคบ 
 

   ข.  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานสืบพันธุ (reproductive stage)  
 
   การออกดอกของสบูดําท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกนั พบวา ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยชวงเวลาท่ีสบูดาํออกดอกเกิน 50 เปอรเซ็นต อยูในชวง
ระหวาง 70.00-71.25 วัน ซ่ึงเร็วมากเม่ือเปรียบเทียบกับแปลงทดลองอ่ืน ๆ สาเหตุท่ีสบูดําออกดอก
ในชวงเวลาท่ีใกลเคียงกัน เนือ่งจากตนกลาท่ีนํามาปลูกมีอายุกลาเทากนัและปลูกพรอมกนั เพราะ
เปนตนกลาท่ีเพาะชําจากกิ่งปกชําจึงทําใหออกดอกอยางรวดเร็ว ซ่ึงในชวงนี้ระยะปลูกตาง ๆ ไม
นาจะสงผลตอการออกดอกมากนักเพราะเปนชวงท่ีสบูดําทุกระยะปลูกเจริญเติบโตไดเต็มท่ี    
(ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 9  Date of 50% flowering of Physic nut with planted by different spacing of planting at  
                  Nakhon Pathom province 
 

Spacing DAP 

1×1 m 70.50 
1×2 m 71.25 
2×2 m 70.00 
2×3 m 71.25 
3×3 m 70.00 

F-test ns 

CV. % 15.67 

 
ns = significantly   
DAP = day after planting 
 

ค.  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของสบูดําอายุ 180 วัน หลังปลูก 
 

    จํานวนชอดอกรวมตอตน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดยที่การปลูกดวยระยะปลูก 2×3 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด เทากับ     
30.22 ชอดอกตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 3×3 เมตร มีจํานวนชอดอกรวมคาเฉล่ีย เทากับ         
30.05 ชอดอกตอตน จากนั้น คือ ระยะปลูก 2×2 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉล่ียรวม 26.63 ชอดอกตอ
ตน และการปลูกดวยระยะปลูก 1×2 และ 1×1 เมตร ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีจํานวนชอ
ดอกรวมคาเฉลี่ย เทากับ 14.76 และ 12.71 ชอดอกตอตน ตามลําดับ (ตารางท่ี 10) 

 
    จํานวนชอผลรวมตอตน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

โดยระยะปลูก 3×3 เมตร มีจํานวนชอผลเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด เทากับ 19.95 ชอผลตอตน รองลงมา คือ 
การปลูกดวยระยะปลูก 2×2 และ 2×3 เมตร ซ่ึงท้ังสองระยะปลูกไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ และ
มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวม เทากับ 15.11 และ 14.81 ชอผลตอตน ตามลําดับ โดยในระยะปลูก 1×2 
และ 1×1 เมตร ไมแตกตางกนัทางสถิติ มีจํานวนชอผลเฉลี่ยรวม เทากับ 9.91 และ 8.73 ชอผลตอตน 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 10) 
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    องคประกอบดานเมล็ดสบูดาํ พบวา ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ ท้ัง
ทางดานความหนา ความกวาง และความยาวของเมล็ดในชวง 180 วนั หลังปลูก (ตารางท่ี 10) 

 
    น้ําหนกัเมล็ด 100 เมล็ด พบวา มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

โดย ระยะปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนกัเฉล่ีย 100 เมล็ด เทากับ 79.86 กรัม รองลงมาเปนระยะปลูกท่ี
เหลือท้ัง 4 ระยะปลูกและไมแตกตางกันทางสถิติ คือ ระยะปลูก 1×2 3×3 1×1 และ 2×2 เมตร มี
น้ําหนกัเฉล่ีย 100 เมล็ด เทากับ 78.05 77.9  77.57 และ 76.87 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 10) 

 
   น้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ีย พบวา แตละระยะปลูกมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 3×3 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ียสูงท่ีสุด เทากับ 197.98 กรัมตอตน 
หรือ 35.24 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×2 เมตร ซ่ึงไมแตกตางทางสถิติกับระยะปลูก 
3×3 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 191.51 กรัมตอตน หรือ 76.60 กิโลกรัมตอไร จากนัน้ 
คือ ระยะปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 177.12 กรัมตอตน หรือ 70.84 กิโลกรัม
ตอไร และระยะปลูก 1×2 เมตร มีน้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 125.51 กรัมตอตน หรือ 100.40 
กิโลกรัมตอไร โดยท่ีระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ียนอยท่ีสุด เทากบั 53.39 กรัม
ตอตน หรือ 85.42 กิโลกรัมตอไร (ตารางท่ี 10)  
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ตารางท่ี 10  Yield components and seed yield with planted by different spacing of planting at    
                    180 days after planting at Nakhon Pathom province 
 

Spacing 
Total no. 
of flowers 

Total no. 
 of fruit 
clusters 

Seed 
height 
(mm) 

Seed 
width  
(mm) 

Seed 
length 
(mm) 

100 seeds 
weight (g) 

Total seed 
yield (g/plant) 

1×1 m 12.71 c /1 8.73 c 9.20  10.45  18.77  77.57 b  53.39 d 

1×2 m 14.76 c 9.91 c 9.02  10.54  18.27  78.05 b 125.51 c 

2×2 m 26.63 b 15.11 b 8.97  10.08  18.41  76.87 b 191.51 a 

2×3 m 30.22 a 14.81 b 8.80  10.81  18.53  79.86 a 177.12 b 

3×3 m 30.05 a 19.95 a 9.19  10.30  18.40  77.90 b 197.98 a 

F-test * * ns ns ns * * 
CV. % 7.98 13.31 3.86 5.05 3.05 1.14 12.96 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
ns = not significantly 
 
   จากการทดลอง พบวา ในชวง 180 วัน หลังปลูก สบูดําท่ีปลูกดวยระยะปลูก
ท่ีแตกตางกันมีการใหผลผลิตท่ีแตกตางกนัไปดวย โดยจะเห็นไดจากน้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ียตอ
ตนท่ีแตกตางกัน พบวา สบูดําท่ีปลูกและมีพื้นท่ีมาก ระยะปลูกหาง มีแนวโนมในการเจริญเติบโตท่ี
ดีและมีผลผลิตมากข้ึน โดยสังเกตุไดจากจํานวนชอดอก ชอผล และปริมาณผลผลิต ใน 180 วนัหลัง
ปลูก และจากขอมูล ระยะปลูกท่ีหนาแนน เชน 1×1 เมตร จะใหผลผลิตตอตนนอยท่ีสุด เนื่องจาก
ทรงพุมของสบูดําเร่ิมชิด ลักษณะตนจึงเปล่ียนแปลงในลักษณะท่ีสูงเพื่อแขงขันในการใชปจจยัตาง 
ๆ เชน แสงและคารบอนไดออกไซด ทําใหสบูดํามีการแตกกิ่งนอยลง กิง่จะมีในลักษณะท่ียึดยาว ทํา
ใหแสงสองผานทรงพุมไดนอยลงเนื่องจากถูกบดบังดวยกิ่งและใบท่ีหนาทึบ การสังเคราะหแสง
และการสรางอาหารลดลงสงผลใหการสรางดอก ความสมบูรณของผล และผลผลิตลดลงนอยกวา
ระยะปลูกอ่ืน ๆ (Schaffer and Gaye, 1989) สวนในระยะปลูกท่ีไมหนาแนนนั้น การขยายของทรง
พุมจะทําไดอยางเต็มท่ี เกิดการแตกก่ิงจํานวนมาก และระยะหางจากจุดท่ีแตกกิ่งจากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่งมีระยะส้ันแตกตางกับระยะปลูกชิดกิ่งจะยดึยาวกวา จึงเปนเหตุผลวาเหตุใดระยะปลูก
หางจึงมีผลผลิตและองคประกอบผลผลิตท่ีดีกวา นอกจากการที่ไดรับแสง และอากาศเต็มท่ีแลว 



 

58 

ทรงพุมท่ีโปรงเปดโอกาศใหแมลงตาง ๆ เขาชวยผสมเกสรไดงาย เพราะสบูดําเปนพชืผสมขาม
แมลงจึงเปนปจจัยสําคัญในการชวยผสมเกสร สาวิตรี และคณะ (2550) ไดรายงานกลุมแมลงท่ีมี
ประสิทธิภาพในการชวยผสมเกสรในแปลงสบูดํา ภาควชิาพืชไรนา มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวดันครปฐม พบวา มีแมลงหลายชนิด เชน ผ้ึงโพรง (Apis cerana indica) 
ผ้ึงพันธุ (A. mellifer ligustica) ชันโรงอุงเล็ก (Trigona laeviceps) แมลงวันหวัเขียว (Chrysomya 
megacephala) และแมลงวนัดอกไม (Eristatis arvorum) ซ่ึงแมลงเหลานี้พบมากในแปลงสบูดําและ
พบมากในชวงท่ีมีความช้ืนสูง แมลงจึงเปนอีกปจจยัหนึง่ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผสมเกสร
สบูดํา อยางไรก็ตามหากลองคํานวนผลผลิตตอไรในชวง 180 วัน หลังปลูก ผลผลิตตอไรจะไมได
ผันแปรตามระยะปลูกท่ีเพิ่มข้ึนท้ังหมดดงัจะเห็นไดจาก ระยะปลูก 1×2 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตตอ
ไรมากท่ีสุด คือ 100.4 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนกัผลผลิตรวม 
85.42 กิโลกรัมตอไร ระยะปลูก 2×2 มีน้ําหนักผลผลิต 76.60 กิโลกรัมตอไร ระยะปลูก 2×3 เมตร มี
น้ําหนกัผลผลิต 70.84 กิโลกรัมตอไร และ ระยะปลูก 3×3 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตนอยท่ีสุด เทากับ 
35.24 กิโลกรัมตอไร ดังนั้น นอกจากจะคํานึงถึงผลผลิตตอตนแลว ควรคํานึงถึงผลผลิตตอไรดวย
เพราะระยะปลูกท่ีเพิ่มข้ึนจะแปรผกผันกบัจํานวนตนท่ีลดลง ระยะปลูกท่ีเลือกใชควรถึงการจัดการ
แปลงท่ีสะดวก ผลลิตท่ีดี และความอุดมสมบูรณของดินและน้ํา หากเปนดินท่ีมีความอุดดมสมบูรณ
ต่ําควรจะปลูกถ่ีข้ึนและถาหากเปนดนิดีท่ีมีความอุดมสมบูรณควรเพิ่มระยะปลูกใหหางข้ึนเนื่องจาก
สบูดําเปนพืชโตเร็ว (ระพพีนัธ และ สุขสันต, 2525)  

          
2.1.2 ลักษณะการเจริญเติบโตของสบูดําอายุ 360 วัน หลังปลูก 
 
 ก.  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานลําตน (vegetative stage) 

 
    การเจริญเติบโตดานความสูง พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดยการปลูกดวยระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียความสูงมากท่ีสุด เทากับ 207.55 เมตร 
รองลงมา คือ ระยะปลูก 3×3 เมตร มีคาเฉล่ียความสูง เทากับ 164.62 เมตร ระยะปลูก 2×3 และ 2×2 
เมตร ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉล่ียความสูง เทากับ 187.50 และ 183.75 เซนติเมตร 
ตามลําดับ โดยท่ีระยะปลูก 2×2 เมตร มีคาเฉล่ียความสูงนอยท่ีสุด เทากับ 180.25 เซนติเมตร   
(ตารางท่ี 11) 
 
    การเจริญเติบโตดานการแตกกิ่ง พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดยการปลูกสบูดําดวยระยะปลูก 3×3 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกกิ่งสูงท่ีสุด เทากับ 3.89 กิ่ง
ตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกก่ิง เทากับ 3.65 กิ่งตอตน ระยะปลูก 
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2×2 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกกิ่ง เทากับ 3.32 กิ่งตอตน ระยะปลูก 1×2 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกกิ่ง 
เทากับ 3.18 กิง่ตอตน และการปลูกดวยระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกกิ่งนอยท่ีสุด เทากับ 
2.62 กิ่งตอตน (ตารางท่ี 11) 
 
    การเจริญเติบโตดานขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตน พบวา มีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกสบูดําดวยระยะ 3×3 และ 2×3 เมตร ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ มีขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตนเฉล่ีย เทากับ 6.51 และ 6.25 เซนติเมตร 
ตามลําดับ รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×2 เมตร มีขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตนเฉล่ีย เทากับ 6.01 
เซนติเมตร ระยะปลูก 1×2 เมตร มีขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตนเฉล่ีย เทากับ 5.67 เซนติเมตร 
และระยะปลูก 1×1 เมตร มีขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตนเฉล่ียนอยท่ีสุด เทากับ 5.20 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 11) 
 
 การเจริญเติบโตดานขนาดของเสนผานศูนยกลางของทรงพุม พบวา มีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยระยะปลูก 3×3 และ 2×2 เมตร ไมแตกตางกนัทางสถิติ มี
ขนาดของเสนผานศูนยกลางทรงพุม เทากบั 181.93 และ 177.22 เซนติเมตร ตามลําดับ รองลงมา คือ
ระยะปลูก 2×2 และ 1×2 เมตร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ มีขนาดของเสนผานศูนยกลางทรงพุม 
เทากับ 165.69 และ 159.30 เซนติเมตร ตามลําดับ และระยะปลูก 1×1 เมตร มีขนาดของเสนผาน
ศูนยกลางทรงพุมนอยท่ีสุด เทากับ 128.10 เซนติเมตร (ตารางท่ี 11) 
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ตารางท่ี 11  Characteristic of growth of Physic nut with different spacing of planting at 360 days  
                     after planting at Nakhon Pathom province 
 

Spacing 
Plant height 

(cm) 
No. of 

branches/plant 
Stem  

diameter (cm) 
Canopy 

diameter (cm) 
1×1 m 207.55 a /1 2.62 d 5.20 d 128.10 c 
1×2 m 180.25 c 3.18 c 5.67 c 159.30 b 
2×2 m 183.75 bc 3.32 bc 6.01 b 165.69 b 
2×3 m 187.50 bc 3.65 ab 6.25 ab 177.22 a 
3×3 m 194.62 b 3.89 a 6.51 a 181.93 a 
F-test * * * * 
CV. % 14.45 16.90 13.12 12.69 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 

 
    จากการทดลอง พบวา การเจริญเติบโตชวงอายุ 360 วัน หลังปลูก มีความ

ชัดเจนมากข้ึนและสามารถมองเห็นความแตกตางของแตละระยะปลูก โดยในสวนของความสูงของ
สบูดํา สาเหตุท่ีระยะปลูก 1×1 เมตร มีความสูงมากท่ีสุดเนื่องมาจากการแขงขันของพืช ในเร่ืองของ 
แสงแดด อากาศ ซ่ึงเปนผลตอใหระยะปลูกนี้มีการแตกต่ิงนอยเม่ือเทียบกับระยะปลูกอ่ืน ๆ อีกท้ัง
ขนาดของทรงพุมท่ีชิดกันแนนจึงทําใหมีเฉพาะการยืดยาวของก่ิงเปนสวนใหญ ระยะปลูก 3×3 
เมตร เปนระยะปลูกท่ีมีการเจริญเติบโตท่ีด ีเหตุท่ีมีความสูงนอยกวา 1×1 เมตร นั้นเนื่องจาก
ระยะปลู 3×3 เมตร มีพื้นที่ระหวางตนและระหวางแถวมากพอในการขยายทรงพุม และเม่ือทรงพุม
โปรง สบูดําจะไดรับแสงแดดและมีการถายเทอากาศที่เพยีงพอ มีการสังเคราะหแสงไดดี ตนจึง
สามารถเจริญเติบโตไดดีในทุกดาน และ พบวา เม่ือมีระยะปลูกท่ีลดลงหรือชิดมากข้ึนการ
เจริญเติบโตของสบูดําจะลดลงตามไปดวย   
 

ข. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของสบูดําอายุ 360 วัน หลังปลูก 
  

    จํานวนชอดอกรวมตอตน พบวา ในแตละระยะปลูกมีความแตกตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยระยะปลูก 3×3 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด เทากับ 62.73 ชอ
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ดอกตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉล่ียรวม เทากับ 59.01 ชอดอกตอ
ตน ระยะปลูก 2×2 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉลี่ยรวม เทากบั 53.19 ชอดอกตอตน ระยะปลูก 1×2 
เมตร มีจํานวนชอดอกเฉล่ียรวม เทากับ 30.27 ชอดอกตอตน และระยะปลูก 1×1 เมตร มีจํานวนชอ
ดอกเฉล่ียรวมนอยท่ีสุด เทากับ 24.43 ชอดอกตอตน (ตารางท่ี 12) 
 
   จํานวนชอผลรวมตอตน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
โดย ระยะปลูก 3×3 เมตร มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด เทากับ 44.44 ชอผลตอตน รองลงมา คือ 
ระยะปลูก 2×3 และ 2×2 เมตร ซ่ึงสองระยะน้ีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มีจํานวนชอผลเฉล่ีย
รวม เทากับ 36.96 และ36.45 ชอผลตอตน ตามลําดับ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวม 
เทากับ 23.78 ชอผลตอตน และระยะปลูก 1×1 เมตร มีจํานวนชอผลเฉลี่ยรวมนอยท่ีสุด เทากับ 
17.23 ชอผลตอตน (ตารางท่ี 12)  
 

     องคประกอบดานเมล็ดสบูดาํ พบวา ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ ท้ัง
ทางดานความหนา ความกวาง และความยาวของเมล็ดในชวง 360 วนั หลังปลูก (ตารางท่ี 12) 

 
    น้ําหนกัเมล็ด 100 เมล็ด พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีน้ําหนัก

อยูในชวง 78.55-79.30 กรัม (ตารางท่ี 12)  
 
    น้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ียท่ี 360 วัน หลังปลูก พบวา มีความแตกตางกนัทาง

สถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยระยะปลูก 3×3 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ียสูงท่ีสุด เทากับ 491.03 
กรัมตอตน หรือ เทากับ 87.40 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติกับระยะปลูก 2×2 เมตร ท่ีมี
น้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 483.96 กรัมตอตน หรือ เทากับ 193.58 กิโลกรัมตอไร ระยะปลูก 
2×3 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 460.73 กรัมตอตน หรือ เทากับ 123.01 กิโลกรัมตอไร 
ระยะปลูก 1×2 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 260.99 กรัมตอตน หรือ เทากับ 208.79 
กิโลกรัมตอไร และระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 131.15 กรัมตอตน หรือ 
เทากับ 209.84 กิโลกรัมตอไร (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 12  Yield components and seed yield with planted by different spacing of planting at             
                    360 days after planting at Nakhon Pathom province 
 

Spacing 
Total no. 
of flowers 

Total no. 
 of fruit 
clusters 

Seed 
height 
(mm) 

Seed 
width  
(mm) 

Seed 
length 
(mm) 

100 seeds 
weight (g) 

Total seed 
yield (g/plant) 

1×1 m 24.43 e/1 17.23 d 9.14  10.27  18.46  78.55  131.15 d 

1×2 m 30.27 d 23.78 c 9.23  10.12  18.53  78.95  260.99 c 

2×2 m 53.19 c 36.45 b 9.32  10.21  18.46  79.05  483.96 a 

2×3 m 59.01 b 36.96 b 9.50  10.26  18.53  79.30  460.73 b 

3×3 m 62.73 a 44.44 a 9.25  9.77  18.44  79.12  491.03 a 

F-test * * ns ns ns ns * 
CV. % 5.09 5.13 4.23 4.11 3.32 2.21 11.49 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
ns = not significantly 
 
  จากผลการทดลอง ระยะปลูกท่ีใหผลผลิตตอไรมากท่ีสุดกลับไมใชระยะ
ปลูกท่ีใหผลผลิตตอตนสูงท่ีสุด โดยสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ ระยะปลูก 1×1 เมตร มีผลผลิตตอไร
เฉล่ียสูงท่ีสุด เทากับ 209.84 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีผลผลิต เทากับ 
208.79 กิโลกรัมตอไร ระยะปลูก 2×2 เมตร มีผลผลิต เทากับ 193.58 กิโลกรัมตอไร ระยะปลูก 2×3 
เมตร มีผลผลิต เทากับ 123.01 กิโลกรัมตอไร และระยะปลูก 3×3 เมตร ท่ีมีผลผลิตเฉล่ียรวมตอตน
มากท่ีสุด แตมีผลผลิตตอพื้นท่ีนอยท่ีสุด เทากับ 87.40 กิโลกรัมตอไร ผลก็คือจํานวนตนตอพื้นท่ีมีผล
ตอผลผลิตรวมของสบูดํา ซ่ึงทําใหมองไดหลายมุมมองวา หากจะปลูกดวยระยะปลูก 1×1 เมตร 
เพื่อใหไดผลผลิตรวมตอไรสูง มีการจัดการที่คอนขางยาก เนื่องจากมีระยะท่ีชิดมาก ทําใหการ
จัดการเปนไปไดยาก และเม่ือเลย 180 วันแรก แลว ตนสบูดําจะสูงและหนาแนนมาก การเก็บเกีย่ว
ผลผลิตทําไดลําบาก แตหากมองในอีกมุมหนึ่ง สวนตาง ๆ ของสบูดําสามารถนําไปแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑไดหลายอยาง เชน เช้ือเพลิงชีวมวล ผลิตเยื่อกระดาษ ไมปารติเคิลบอรด ซ่ึงสามารถ    
แปรรูปไดจากตนและใบ (สมบัติ, 2549) การปลูกสบูดําระยะปลูก 1×1 เมตร สามารถใหผลผลิต
น้ําหนกัแหงไดสูงถึง 10.97 ตันตอไร จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจ ในกรณีปลูกเพื่อตัดเอาตน
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เพียงอยางเดียว โดยปลูกปลอยใหเจริญเติบโตและตัดไปใชปละหนึง่คร้ัง การปลูกระยะหางข้ึนเชน 
2×3 และ 3×3 เมตร แมมีการเจริญเติบโตและผลผลิตตอตนท่ีดีแตเม่ือคิดเปนน้ําหนกัผลผลิตตอไร
แลวนอยกวาระยะชิดหรือระยะปลูก 1×1 เมตร คอนขางมาก 
 

    ระยะปลูก 2×2 2×3 และ 3×3 เมตร มีการใหผลผลิตท่ีใกลเคียงกัน ถึงแมวา
จะมีความแตกตางกันทางสถิติ เหตุผลท่ีเปนเชนนี้อาจเนือ่งมาจาก ระยะหาง หรือชองวางมีความ
เพียงพอตอการปลูกสบูดําท่ีอายุ 360 วันหรือประมาณ 1 ป ยกตัวอยาง เชน ระยะปลูก 2×2 เมตร จะ
มีระยะหางระหวางแถว 2 เมตร และระยะหางระหวางตน 2 เมตร แตสบูดํามีความสูงเฉล่ีย เทากับ 
183.75 เซนติเมตร มีขนาดทรงพุม เทากับ 165.69 เซนติเมตร ซ่ึงระยะหางนี้เพยีงพอตอการ
เจริญเติบโต การใหผลผลิต และไมมีการแขงขันมากนักในชวง 360 วนัหลังปลูก และยิ่งถาเปน
ระยะปลูก 2×3 และ 3×3 เมตร ข้ึนไป ยิ่งทําใหสบูดําสามารถเจริญเติบโตไดอยางเต็มท่ี แตส่ิงท่ีควร
คํานึงถึงกับทุกระยะปลูก คือ การเก็บในคร้ังตอไปหลังจากนี้ เนื่องจากสบูดําจะมีความสูงเพิ่มข้ึน 
ทรงพุมกวางข้ึน จึงยากตอการเขาไปเก็บเกีย่ว เพราะสบูดาํออกดอกท่ีปลายยอด การเก็บเกีย่วจะใช
เวลามากและตองระวงัอันตรายจากยาง จากตนและใบของสบูดํา เขาตา อีกท้ังเม่ือตนมีขนาดใหญ
ข้ึนก็จะเกดิกิ่งและใบทับซอนกันมากทําใหแสงไมสามารถสองผานทรงพุมได สงผลถึงอัตราการ
สังเคราะหแสง การสรางและการสะสมอาหารลดลง ทําใหการสรางดอกและติดผลลดลงตามไป
ดวย อีกท้ังเปนสาเหตุของการสะสมโรคและแมลง (อนวุัฒน และ สมบัติ, 2550) จากขอมูลท่ีไดทํา
ใหทราบวาควรมีการตัดแตงกิ่งสบูดํา ทุกระยะปลูก เพื่อรักษาทรงพุมใหโปรง และไมสูงมาก 
สามารถรับปจจัยตาง ๆ เชน แสง และอากาศไดดี และสามารถจัดการแปลงดานตาง ๆ ไดสะดวก
มากยิ่งข้ึน 

 
    ระยะปลูกท่ีเหมาะสม เนื่องจากเปนการทดลองกับพื้นท่ีแปลงวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จึงไมสามารถเปนตัวแทน ระยะปลูกท่ีเหมาะสมที่
ใชไดท่ัวไป ดงันั้นควรคํานึงถึงสภาพพื้นท่ีและความอุดมสมบูรณของดิน และนํ้า ระพีพันธ และ 
สุขสันต (2525) รายงานวา หากพ้ืนท่ีใดมีความอุดมสมบูรณสูงหรือเปนดินดใีหปลูกสบูดําใหมี
ระยะหางท่ีมากข้ึน พื้นท่ีใดเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ําหรือเปนดนิเลวใหปลูกถ่ีข้ึน สําหรับชุด
ดินกําแพงแสน และมีการจดัการน้ําท่ีดี การปลูกระยะ 1×1 เมตร แมจะใหผลผลิตตอไรดีเม่ือมีอายุ
ครบ 1 ป ก็ตามแตทรงพุมกห็นาแนนจนเกินไป ทําใหการจัดการยากลําบาก ตัวเลือกท่ีนาสนใจ คือ 
การปลูกดวยระยะปลูก 1×2 หรือ 2×2 เมตร ซ่ึงสองระยะปลูกนี้ใหผลผลิตตอไรใกลเคียงกับระยะ
ปลูก 1×1 เมตร แตการจัดการดานตาง ๆ สามารถทําไดสะดวกกวา และชองวาระหวางตนและแถว
เพียงพอท่ีจะรองรับการเจริญเติบโตกอนการตัดแตงกิ่งเม่ืออายุครบ 1 ป 
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ตารางท่ี 13  Dry weight of each Physic nut part with planted by different spacing of planting at  
                    360 days after planting 
 

Spacing Leaves (kg) Stem (kg) Root (kg) Total (kg) 
1×1 m 0.66 b/1 4.40 cd 1.80 b 6.86 b 
1×2 m 0.68 b 4.20 d 1.90 b 6.78 bc 
2×2 m 0.69 b 6.60 a 2.00 b 9.29 a 
2×3 m 0.42 c 4.70 c 1.30 c 6.42 c 
3×3 m 1.30 a 5.25 b 2.67 a 9.22 a 
F-test * * * * 
CV. % 18.92 17.13 11.95 5.80 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 

  
  ค.  น้ําหนักแหงชีวมวลของสบูดําท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกัน อายุ     

360 วัน หลังปลูก 
 
    น้ําหนกัแหงเฉลี่ยใบสบูดํา ท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกัน พบวา มีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยระยะปลูก 3×3 เมตร มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียของใบสูงสุด 
เทากับ 1.30 กโิลกรัมตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×2 1×2 และ 1×1 เมตร มีน้ําหนักแหงเฉล่ีย
ของใบ เทากับ 0.69 0.68 และ 0.66 กิโลกรัมตอตน ตามลําดับ โดยท่ีระยะปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนกั
แหงเฉล่ียของใบนอยท่ีสุด เทากับ 0.42 กิโลกรัมตอตน (ตารางท่ี 13) 

 
    น้ําหนกัแหงเฉลี่ยของลําตน ท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกัน พบวา มี

ความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยระยะปลูก 2×2 เมตร มีน้ําหนกัแหงเฉลี่ยของลําตน
สูงสุด เทากับ 6.60 กิโลกรัมตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 3×3 เมตร มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียของลําตน 
เทากับ 5.25 กโิลกรัมตอตน ระยะปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนักแหงเฉล่ียของลําตน เทากบั 4.70 
กิโลกรัมตอตน และระยะปลูก 1×1 และ 1×2 เมตร ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มีน้ําหนกัแหง
เฉล่ียของลําตน เทากับ 4.40 และ 4.20 กิโลกรัมตอตน ตามลําดับ (ตารางท่ี 13) 



 

65 

    น้ําหนกัแหงเฉลี่ยของราก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดยระยะปลูก 3×3 เมตร มีน้ําหนักแหงเฉล่ียของรากสูงสุด เทากับ 2.67 กิโลกรัมตอตน 
รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×2 1×2 และ 1×1 เมตร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียของ
ลําตน เทากับ 2.00 1.90 1.80 กิโลกรัมตอตน ตามลําดับ สวนระยะปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนกัแหง
เฉล่ียของรากนอยท่ีสุด เทากับ 1.30 กิโลกรัมตอตน (ตารางท่ี 13) 

 
    น้ําหนกัแหงรวมท้ังตนเฉล่ีย พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญ ระยะปลูก 2×2 เมตร มีน้ําหนกัแหงรวมท้ังตนเฉล่ียสูงสุด เทากับ 9.29 กิโลกรัมตอตน 
รองลงมา คือ ระยะปลูก 3×3 เมตร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติกับระยะปลูก 2×2 เมตร มีน้ําหนักแหง
รวมท้ังตนเฉล่ีย เทากับ 9.22 กิโลกรัมตอตน จากนัน้คือ ระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนักแหงรวมท้ัง
ตนเฉล่ีย เทากบั 6.86 กิโลกรัมตอตน ระยะปลูก 1×2 เมตร มีน้ําหนักแหงรวมท้ังตนเฉล่ีย เทากับ 
6.78 กิโลกรัมตอตน และระยะปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนกัแหงรวมท้ังตนเฉล่ีย เทากับ 6.42 กิโลกรัม
ตอตน (ตารางที่ 13) 
 
ตารางท่ี 14  Total yield and total dry weight of Physic nut with planted by different spacing of    
                    planting at 360 days after planting 
 

Spacing 
Total seed yield 

(g/plant) 
Total seed 

(kg/rai) 
Total dry weight 

(kg/plant) 
Total dry 

weight (kg/rai) 
1×1 m 131.15 d /1 209.84 a  6.86 b 10,976.00 a 
1×2 m 260.99 c 208.79 a 6.78 bc 5,424.00 b 
2×2 m 483.96 a 193.58 b 9.29 a 3,716.00 c 
2×3 m 460.73 b 123.01 c 6.42 c 1,720.56 d 
3×3 m 491.03 a 87.40 d 9.22 a 1,641.16 e 
F-test * * * * 
CV. % 11.49 11.53 5.80 8.04 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
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  ผลผลิตน้ําหนักเมล็ดสบูดําตอพื้นท่ี 1 ไร พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×1 เมตร มีผลผลิตตอพื้นท่ีมากท่ีสุด เทากับ 209.84 กิโลกรัมตอไร 
ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติกบัระยะปลูก 1×2 เมตร ซ่ึงมีผลผลิตตอพื้นท่ี เทากับ 208.79 กิโลกรัมตอ
ไร รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×2 2×3 และ 3×3 เมตร โดยมีผลผลิตตอพื้นท่ี เทากับ 193.58 123.01 
และ 87.40 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
 
  ผลผลิตน้ําหนักตนแหงสบูดาํตอพื้นท่ี 1 ไร มีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×1 เมตร มีผลผลิตตอพื้นท่ีมากท่ีสุด เทากับ 10,976.00 กิโลกรัม
ตอไร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร ซ่ึงมีผลผลิตตอพ้ืนท่ี เทากับ 5,424.00 กิโลกรัมตอไร 
จากนั้น คือ ระยะปลูก 2×2 2×3 และ 3×3 เมตร โดยมีผลผลิตตอพื้นท่ี เทากับ 3,716.00 1,720.56 
และ 1,641.16 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
 

    ผลผลิตน้ําหนักเมล็ดเฉล่ียและน้ําหนกัแหงเฉล่ียตอตนของสบูดํามีแนวโนม
เพิ่มมากข้ึนเม่ือมีระยะปลูกท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีระยะปลูกท่ีกวางสามารถรับปจจัยตาง ๆ 
ในการเจริญเติบโตไดเต็มท่ี ท้ังทางดานธาตุอาหาร น้ํา อากาศ และแสง ไมมีการแขงขันกันสูง
เหมือนกับระยะท่ีปลูกชิด เชน 1×1 เมตร จงึมีการสังเคราะหแสง สะสมสารอาหาร ผลิตดอกและผล 
รวมท้ังสะสมนํ้าหนกัแหงไดอยางเต็มท่ี 

 
    ผลผลิตน้ําหนักเมล็ดและน้ําหนักแหงเฉล่ียตอตนตอไร พบวา เม่ือปลูกดวย

ระยะปลูกท่ีเพิม่ข้ึนกลับมีผลในทางตรงกนัขามกับน้ําหนกัเมล็ดเฉล่ียและน้ําหนกัแหงเฉล่ียตอตน 
โดยเม่ือมีจํานวนตนตอไรมากข้ึนผลผลิตก็จะเพิ่มข้ึนดวย ยกตัวอยาง เชน ระยะปลูก 1×1 เมตร มี
ผลผลิตน้ําหนักเมล็ดเฉล่ียนอยท่ีสุดเพยีง 131.15 กรัมตอตน แตดวยการท่ีมีจํานวนถึง 1,600 ตนตอ
ไร จึงมีผลผลิตสูงท่ีสุด คือ 209.84 กิโลกรัมตอไร ขณะที่ระยะปลูก 3×3 เมตร มีผลผลิตรวมเฉล่ียตอ
ตนสูงท่ีสุด คือ 491.03 กิโลกรัมตอไร แตมีจํานวนตนตอไรเพียง 178 ตน จึงมีน้ําหนกัผลผลิตเพียง 
87.40 กิโลกรัมตอไร นอยกวาระยะปลูก 1×1 เมตร ถึง 122.80 กิโลกรัมตอไร ขณะท่ีน้ําหนกัแหง
เฉล่ีย พบวา ระยะปลูก 1×1 เมตร มีผลผลิตน้ําหนกัแหงเฉลี่ยตอตน เทากับ 6.86 กิโลกรัมตอตน แต
มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียสูงถึง 10,976.00 กิโลกรัมตอไร ขณะที่ ระยะปลูก 3×3 เมตร มี ผลผลิตน้ําหนัก
แหงเฉล่ียตอตน เทากับ 9.22 กิโลกรัมตอตน แตมีน้ําหนกัแหงเฉล่ียตอไรเพียง 1,641.16 กิโลกรัมตอ
ไร นอยกวาระยะปลูก 1×1 เมตร ถึง 9,334.84 กิโลกรัมตอไร ดังนั้นการท่ีจะเลือกระยะปลูกท่ี
เหมาะสมนัน้ตองคํานึงถึงวตัถุประสงควาจะปลูกเพื่อผลผลิตเมล็ดสบูดําหรือปลูกเพือ่ใชลําตนหรือ
สวนตาง ๆ ในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
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2.2 ผลการทดลองการศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมของสบูดํา พื้นท่ีแปลงทดลองสบูดํา 
โครงการพัฒนาสวนพระองคเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 

 
2.2.1 ลักษณะการเจริญเติบโตของสบูดําอายุ 180 วัน หลังปลูก 
 

  ก.  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานลําตน (vegetative stage) 
 

     การเจริญเติบโตดานความสูง พบวา ในแตละระยะปลูกมีความแตกตางกนั
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียความสูงมากท่ีสุด คือ 137.09 
เซนติเมตร รองลงมา คือ การปลูกดวยระยะปลูก 1×2 เมตรโดยมีคาเฉลี่ยความสูง เทากับ 123.02 
เซนติเมตร ซ่ึงไมแตกตางกับระยะปลูก 2×2 เมตร โดยมีคาเฉล่ียความสูง เทากับ 114.61 เซนติเมตร 
จากนั้น คือ ระยะปลูก 3×3 เมตร มีคาเฉล่ียความสูง เทากบั 110.58 เซนติเมตร และระยะปลูก 2×3 
เมตร มีคาเฉล่ียความสูงนอยท่ีสุด เทากับ 94.61 เซนติเมตร (ตารางท่ี 15)  
 
   การเจริญเติบโตดานการแตกกิ่ง พบวา ในแตละระยะปลูกมีความแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยท่ีระยะปลูก 2×2 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกก่ิงมากท่ีสุด คือ 3.31 กิ่ง
ตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกก่ิง เทากับ 2.95 กิ่งตอตน ซ่ึงไมแตกตาง
กับการแตกก่ิงในระยะปลูก 2×3 และ 3×3 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกกิ่ง เทากับ 2.89 และ 2.81 กิ่งตอ
ตน ตามลําดับ โดยท่ีระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกกิ่ง เทากับ 2.45 กิ่งตอตน (ตารางท่ี 15) 
 
   การเจริญเติบโตดานเสนผานศูนยกลางลําตน พบวา ในแตละระยะปลูกไมมี
ความแตกตางกันทางสถิตอยางมีนัยสําคัญ หลังปลูก 180 วัน โดยท่ีระยะปลูก 2×3 เมตร มีคาเฉล่ีย
ขนาดของทรพุมมากท่ีสุด เทากับ 4.30 เซนติเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 3×3 1×2 2×2 และ 1×1 
เมตร โดยมีขนาดเฉล่ียของทรงพุม เทากบั 4.18 4.18 4.08 และ 4.07 เซนติเมตร ตามลําดับ               
(ตารางท่ี 15) 
 
   การเจริญเติบโตทางดานขนาดของทรงพุม พบวา ในแตละระยะปลูกมีความ
แตกตางกันทางสถิติอยามีนัยสําคัญ โดยคาเฉล่ียของขนาดทรงพุมท่ีมากที่สุดไดแกระยะปลูก     
1×2 เมตร มีคาเฉล่ียของขนาดทรงพุมมากที่สุด เทากับ 103.78 เซนติเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 
2×2 และ 2×3 เมตร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉล่ียของขนาดทรงพุม เทากับ 90.79 และ 
93.65 เซนติเมตร จากนั้น คือ ระยะปลูก 3×3 เมตร มีคาเฉล่ียของขนาดทรงพุม เทากับ 85.51 
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เซนติเมตร และระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียของขนาดทรงพุมนอยท่ีสุด เทากับ 85.07 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 15) 
 
ตารางท่ี 15  Characteristic of growth of Physic nut with different spacing of planting at 180 days  
                    after planting at Chachoeng Sao province 
 

Spacing 
Plant height 

(cm) 
No. of 

branches/plant 
Stem  

diameter (cm) 
Canopy 

diameter (cm) 
1×1 m 137.09 a /1 2.45 c 4.07 85.07 c 
1×2 m 123.02 b 2.95 b 4.18 103.78 a 
2×2 m 114.61 bc 3.31 a 4.08 90.79 b 
2×3 m 94.61 d 2.89 b 4.30 93.65 b 
3×3 m 110.58 c 2.81 b 4.18 85.51 c 
F-test * * ns * 
CV. % 15.81 9.03 4.33 12.87 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
ns = not significantly 

 
    จากการทดลอง พบวา ในชวง 180 วันแรกการเจริญเติบโตของสบูดําในชวง

นี้ยังไมแตกตางกันมากเนื่องจากการขยายของทรงพุมยังไมแนนจนเกินไป แตในระยะปลูก 1×1 
เมตร เร่ิมชิดมากข้ึนและการเจริญเติบโตมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มในลักษณะของความมสูง เนื่องจากเม่ือ
ทรงพุมชิดมากข้ึนจะมีการแขงขันในการรับแสง และอากาศ ทําใหมีการพัฒนาการเจริญเติบโตดาน
ความสูงเนื่องจากการขยายทางดานขางเร่ิมมีจํากัด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาระยะปลูกในแปลง
ทดลองสบูดํา ในพ้ืนท่ีของภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน จงัหวัดนครปฐมท่ีในชวง 180 
วันหลังปลูก เร่ิมมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาทางดานความสูงมากกวาทรงพุมในระยะปลูกท่ีชิด อีกท้ังใน
ระยะปลูกท่ีชิดมากจะทําใหเกิดการแตกกิง่ท่ีนอยกวาเนือ่งจากตองการเพิ่มความสูงเพื่อการรับปจจยั
ตาง ๆ และจากขอมูลการแตกก่ิงของระยะปลูกท่ีชิดข้ึนจะทําใหเกิดดอกในจํานวนท่ีลดลงเน่ืองจาก
ปจจัยดานตาง ๆ รวมท้ังการท่ีแมลงจะเขาไปชวยในการผสมเกสรเปนไปไดยากมากข้ึน (สาวิตรี 
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และคณะ, 2550) จึงสงผลใหผลผลิตลดลงดวยในชวง 180 วันหลังปลูก (ตารางท่ี 17) ใน
ขณะเดียวกนัระยะปลูกที่หางมากข้ึน เชน 2×2 2×3 และ 3×3 เมตร ก็มีการพัฒนาทางดานความสูง
เชนเดยีวกันแตสัมพันธกับขนาดความกวางของทรงพุมท่ีเพิ่มมากข้ึน การท่ีทรงพุมมีขนาดกวางข้ึน
เนื่องมาจากชองวางระหวางตนและระหวางแถวท่ีเพยีงพอทําใหสบูดําสามารถแตกกิง่ไดดี ทรงพุม
โปรงสามารถรับปจจัยดานแสงและอากาศ การชวยผสมของแมลง และมีการแขงขันในเร่ืองของ
การใชธาตุอาหารนอยกวาระยะชิดทําใหสบูดําท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีเพิ่มข้ึนมีแนวโนมในการ
เจริญเติบโตทางลําตนและการขยายขนาดของทรงพุมท่ีดีสอดคลองกับรายงานของ ระพีพันธ และ 
สุขสันต (2525) วาการปลูกในระยะหางท่ีเพิ่มข้ึนจะจะทําใหสบูดํามีความสูง ขนาดของทรงพุม 
ขนาดของลําตน และการแตกกิ่ง มากวาการปลูกในระยะปลูกท่ีชิดข้ึน 

 
   ข.  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานสืบพันธุ (reproductive stage)  

 
   การออกดอกของสบูดําท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกนั พบวา ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ โดยชวงเวลาท่ีสบูดําออกดอกเกิน 50 เปอรเซ็นต อยูในชวงระหวาง 95.25 -
96.75 วัน ซ่ึงระยะปลูกท่ีมีคาเฉล่ียในการออกดอกเร็วท่ีสุด คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร เทากับ 95.25 
วันหลังปลูกซ่ึงปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการปลูกสบูดําในพื้นท่ีแหงนี้ ออกดอกชากวาเม่ือเทียบกับแปลง
ทดลองมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เนื่องจากในชวงท่ีปลูกสบูดําในชวงเดือน 
กันยายน 2548 ในพื้นประสบภาวะแหงแลง และการจดัการระบบการใหน้ํา (ระบบวางทอเพ่ือใหน้ํา
ในแปลงแบบ flooding) ยังไมแลวเสร็จ ทําใหตนเกิดการชะงักการเจริญเติบโตในชวงเดือนแรก 
โดยตองใชแรงงานในการตกัรด ประกอบกับเปนชุดดินจันทึกซ่ึงเปนประเถทเนื้อดนิบนเปนดิน
ทราย ปฏิริยาดนิเปนกรดถึงปานกลางประมาณ 6.0-7.0 บางแหงมีกอนกรวดปนอยูเล็กนอย ระดับ
น้ําใตดนิอยูลึกกวา 1 เมตร ตลอดป มีความสามารถของการซึมผานของน้ําท่ีไมดี น้ําท่ีใหจึงซึมผาน
ลงไปในดินพชืใชไดนอย มีความอุดมสมบูรณของดินตํ่า จึงทําใหการออกดอกลาชากวาแปลง
ทดลองของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสนประมาณ 20 วนั ซ่ึงในพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการจัดการระบบน้ําท่ีดแีละเพยีงพอตอความตองการประกอบกับฝน
ตกอยางตอเนือ่งจึงทําใหมีการเจริญเติบโตท่ีดีและออกดอกเร็วกวา  
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ตารางท่ี 16  Date of 50% flowering of Physic nut with planted by different spacing of planting at    
  Chachoeng Sao province 
 

Spacing DAP 

1×1 m 96.75 
1×2 m 95.25 
2×2 m 95.75 
2×3 m 96.25 
3×3 m 96.00 

F-test ns 

CV. % 8.84 

 
ns = not significantly  
DAP = day after planting 
 

ค. องคประกอบผลผลิตของสบูดําอายุ 180 วนั หลังปลูก 
 

    จํานวนชอดอกรวมตอตน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดยที่การปลูกดวยระยะปลูก 2×3 เมตร มีจํานวนชอดอกรวมเฉล่ียสูงท่ีสุด เทากับ 13.92 
ชอดอกตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 3×3 เมตร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติกับระยะปลูก 2×3 เมตร 
มีจํานวนชอดอกรวมเฉล่ีย เทากับ 13.72 ชอดอกตอตน จากน้ัน คือ ระยะปลูก 2×2 เมตร มีจํานวน
ชอดอกเฉล่ียรวม 12.40 ชอดอกตอตน และการปลูกดวยระยะปลูก 1×2 เมตร โดย มีจํานวนชอดอก
รวมเฉล่ีย เทากับ 9.88 และระยะปลูก 1×1 เมตร มีจํานวนชอดอกรวมเฉลี่ยนอยท่ีสุด เทากับ 5.21        
ชอดอกตอตน (ตารางท่ี 17) 

 
    จํานวนชอผลรวมตอตน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

โดยระยะปลูก 2×3 เมตร มีจํานวนชอผลเฉลี่ยรวมสูงท่ีสุด เทากับ 8.89 ชอผลตอตน รองลงมา คือ 
การปลูกดวยระยะปลูก 3×3 มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวม เทากับ 8.20 ชอผลตอตน ระยะปลูก 2×2 เมตร 
มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวม เทากับ 7.43 ชอผลตอตน ระยะปลูก 1×2 เมตร มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวม 
เทากับ 4.52 ชอผลตอตน และระยะปลูก 1×1 เมตร มีจํานวนชอผลเฉลี่ยรวมนอยท่ีสุด เทากับ 3.23 
ชอผลตอตน (ตารางท่ี 17) 
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    องคประกอบดานเมล็ดสบูดาํ พบวา ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติอยาง
นัยสําคัญ ท้ังทางดานความหนา ความกวาง และความยาวของเมล็ดในชวง 180 วนั หลังปลูก โดย
ดานความหนาของเมล็ด พบวา ระยะปลูก 1×2 เมตร มีความหนาของเมล็ดเฉล่ียมากท่ีสุด เทากับ 
9.08 มิลลิเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 3×3 2×2 และ 1×1 เมตร โดยมีขนาด เทากับ 8.88 8.86 
8.86 และ 8.73 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางของเมล็ด พบวา ระยะปลูก 2×2 เมตร มีความกวาง
ของเมล็ดเฉล่ียมากท่ีสุด เทากับ 11.48 มิลลิเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 3×3 1×1 และ 1×2 
เมตร โดยมีขนาด เทากับ 11.03 10.77 10.77 และ 8.82 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความยาวของเมล็ด 
พบวา ระยะปลูก 2×2 เมตร มีความกวางของเมล็ดเฉล่ียมากท่ีสุด เทากับ 18.73 มิลลิเมตร รองลงมา 
คือ ระยะปลูก 1×2 3×3 2×3 และ 1×1 เมตร โดยมีขนาด เทากับ 18.68 18.45 18.11 และ 18.10 
มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 17) 

 
    น้ําหนกัเมล็ด 100 เมล็ด พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญ โดยระยะปลูกตาง ๆ มีน้ําหนัก 100 เมล็ด เฉล่ียอยูท่ี 77.97-79.53 กรัม (ตารางท่ี 17) 
 
    น้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ีย พบวา แตละระยะปลูกมีความแตกตางกันทางสถิติ

อยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ียสูงท่ีสุด เทากับ 31.91 กรัมตอ
ตน หรือ 8.51 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ ระยะปลูก 3×3 เมตร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติกับระยะ
ปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 30.51 กรัมตอตน หรือ 5.43 กิโลกรัมตอไร 
จากนั้น คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีน้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 26.53 กรัมตอตน หรือ 21.22 
กิโลกรัมตอไร และระยะปลูก 2×2 เมตร มีน้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 13.65 กรัมตอตน หรือ 
5.46 กิโลกรัมตอไร โดยท่ีระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ียนอยท่ีสุด เทากับ 9.21 
กรัมตอตน หรือ 14.73 กิโลกรัมตอไร (ตารางท่ี 17)             
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ตารางท่ี 17  Yield components and seed yield with planted by different spacing of planting at     
                    180  days after planting at Chachoeng Sao province 
 

Spacing 
Total no. 

of 
flowers 

Total no. 
 of fruit 
clusters 

Seed 
height 
(mm) 

Seed 
width  
(mm) 

Seed 
length 
(mm) 

100 seeds 
weight (g) 

Total seed 
yield (g/plant) 

1×1 m 5.21 d /1 3.23 d 8.73  10.77  18.10  78.32 9.21 d 

1×2 m 9.88 c 4.52 c 9.08  8.82  18.68  78.07 26.53 b 

2×2 m 12.40 b 7.43 b 8.86  11.48  18.73  78.80 13.65 c 

2×3 m 13.92 a 8.89 a 8.88  11.03  18.11  79.53 31.91 a 

3×3 m 13.72 ab 8.20 ab 8.86  10.77  18.45  77.97 30.51 a 

F-test * * ns ns ns ns * 
CV. % 18.76 11.36 6.48 22.85 4.86 3.87 14.33 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
ns = not significantly  
 
   จากการทดลอง พบวา ในชวง 180 วัน หลังปลูก สบูดําท่ีปลูกดวยระยะปลูก
ท่ีแตกตางกันจะมีการใหผลผลิตท่ีแตกตางกนัไปดวย จากท่ีกลาวมาแลวในสวนของการ
เจริญเติบโตทางดานลําตนในระยะปลูกท่ีชิดจะมีการเพิม่ข้ึนของความสูงมากกวาการแตกก่ิงสงผล
ใหสบูดําท่ีปลูกในระยะชิด เชน 1×1 และ 1×2 เมตร มีจํานวนดอกท่ีนอยกวาระยะปลูกอ่ืน ๆ ดังนั้น
การติดผลและผลผลิตเฉล่ียตอตนจึงนอยกวาระยะปลูกอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 17) ดานเมล็ดพบวาไมมี
ความแตกตางท้ังทางดานขนาดและนํ้าหนกั 100 เมล็ด แตท่ีพบความแตกตางอยางชัดเจน คือ สวน
ของผลผลิตรวมเฉล่ียตอตนใน 180 วันแรก ระยะปลูกท่ีสบูดําสามารถแตกก่ิงและขยายทรงพุมได
มาก เชน 1×2 2×2 2×3 และ 3×3 สบูดําท่ีไดรับปจจัยตาง ๆ เชน แสง อากาศ น้ํา และธาตุอาหาร 
อยางเต็มท่ี สงผลใหมีการออกดอก ตดิผล และมีผลผลิตท่ีดีกวาระยะปลูกท่ีชิด (ระยะปลูก 1×1 
เมตร) อยางชัดเจน แตหากมองในมุมกลับกันในเร่ืองของผลผลิตตอพื้นท่ี กลาวคือ พื้นท่ี 1 ไร ท่ี
ระยะปลูก 1×2 เมตร มีผลผลิตรวมสูงสุด 21.22 กิโลกรัมตอไร ขณะท่ีระยะปลูก 3×3 เมตร ท่ีมี
ผลผลิตตอตนสูงเปนอันดับสองรองจากระยะปลูก 2×3 เมตร มีผลผลิตตอพื้นท่ี 1 ไร นอยท่ีสุดเพยีง 
5.43 กิโลกรัม ดังนั้น จํานวนตนตอพื้นท่ีจึงมีความสําคัญในการเลือกระยะปลูกของสบูดํา 
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2.2.2 ลักษณะการเจริญเติบโตของสบูดําอายุ 360 วัน หลังปลูก 
 
 ก.  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานลําตน (vegetative stage) 

 
    การเจริญเติบโตดานความสูง พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดยการปลูกดวยระยะปลูก 1×2 เมตร มีคาเฉล่ียความสูงมากท่ีสุด เทากับ 189.65 เมตร 
รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 เมตร  มีคาเฉล่ียความสูง เทากับ 185.37 เมตร ระยะปลูก 1×1 มีคาเฉล่ีย
ความสูง เทากบั 183.05 เซนติเมตร ระยะปลูก 2×2 มีคาเฉล่ียความสูง เทากับ 182.62 เซนติเมตร 
โดยท่ีระยะปลูก 3×3 เมตร มีคาเฉล่ียความสูงนอยท่ีสุด เทากับ 177.70 เซนติเมตร (ตารางท่ี 18) 
 
    การเจริญเติบโตดานการแตกกิ่ง พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดยการปลูกสบูดําดวยระยะปลูก 3×3 2×2 และ 2×3เมตร ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมี
คาเฉล่ียการแตกกิ่ง เทากับ 3.50 3.47 และ 3.31 กิ่งตอตน ตามลําดับ รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 
เมตร มีคาเฉล่ียการแตกกิ่ง เทากับ 2.91 กิ่งตอตน และการปลูกดวยระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ีย
การแตกกิ่งนอยท่ีสุด เทากับ 2.48 กิ่งตอตน (ตารางท่ี 18) 
 
    การเจริญเติบโตดานขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตน พบวา มีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยการปลูกสบูดําดวยระยะปลูก 1×1 เมตร  มีขนาดของเสน
ผานศูนยกลางลําตนเฉล่ีย เทากับ 6.80 เซนติเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีขนาดของ
เสนผานศูนยกลางลําตนเฉล่ีย เทากับ 6.51 เซนติเมตร ระยะปลูก 2×2 เมตร มีขนาดของเสนผาน
ศูนยกลางลําตนเฉล่ีย เทากับ 6.45 เซนติเมตร ระยะปลูก 3×3 เมตร มีขนาดของเสนผานศูนยกลาง 
ลําตนเฉล่ีย เทากับ 6.22 เซนติเมตร และระยะปลูก 2×3 เมตร มีขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตน
เฉล่ียนอยท่ีสุด เทากับ 6.03 เซนติเมตร (ตารางท่ี 18) 
 
 การเจริญเติบโตดานขนาดของเสนผานศูนยกลางของทรงพุม พบวา มีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยระยะปลูก 3×3 เมตร มีขนาดของเสนผานศูนยกลางทรง
พุมสูงท่ีสุด เทากับ 185.15 เซนติเมตร ตามลําดับ รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 และ 2×2 เมตร ซ่ึงไม
แตกตางกันทางสถิติ มีขนาดของเสนผานศูนยกลางทรงพุม เทากับ 181.62 และ 180.37 เซนติเมตร 
ตามลําดับ ระยะปลูก 2×3 เมตร มีขนาดของเสนผานศูนยกลางทรงพุม เทากับ 176.62 เซนติเมตร 

และระยะปลูก 1×1 เมตร มีขนาดของเสนผานศูนยกลางทรงพุมนอยท่ีสุด เทากับ 115.05 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 18) 
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ตารางท่ี 18  Characteristic of growth of Physic nut with different spacing of planting at 360 days  
                    after planting at Chachoeng Sao province  
 

Spacing Plant height (cm) 
No. of 

branches/plant 
Stem  

diameter (cm) 
Canopy 

diameter (cm) 
1×1 m 183.05 b /1 2.48 c 6.80 a 115.05 c 
1×2 m 189.65 a 2.91 b 6.51 ab 181.62 ab  
2×2 m 182.62 bc 3.47 a 6.45 b 180.37 ab 
2×3 m 185.37 ab 3.31 a 6.03 c 176.62 b 
3×3 m 177.70 c 3.50 a 6.22 bc 185.15 a 
F-test * * * * 
CV. % 11.92 17.86 7.08 2.21 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 

 
    จากการทดลอง พบวา การเจริญเติบโตชวงอายุ 360 วัน หลังปลูก ในดาน

ความสูงของตน สบูดําท่ีปลูกชิด คือ 1×1 1×2 เมตร มีแนวโนมท่ีจะพัฒนาดานความสูงมากกวา
ขนาดของทรงพุมเชนเดยีวกบัสบูดําท่ีปลูกในระยะปลูกนี้ท่ีอายุ 180 วนั หลังปลูก มีการแตกกิ่งนอย 
เนื่องมาจากทรงพุมท่ีชิดมากจึงมีท้ังการแขงขันภายในตน และระหวางตน เพื่อรับปจจัยตาง ๆ 
ขณะท่ีขนาดของทรงพุมชิดและไมสามารถขยายเพ่ิมข้ึนได จึงมีทรงพุมท่ีหนาแนน แสงสองผานได
ยาก เปนเหตุใหมีการสังเคราะหแสง สะสมอาหารลดลง สงผลตอการสรางดอก และผลผลิต มี
จํานวนนอยเม่ือเทียบกับระยะปลูกท่ีเพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 19) 
 
  ข.  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของสบูดําอายุ 360 วัน หลังปลูก 
  

    จํานวนชอดอกรวมตอตน พบวา ในแตละระยะปลูกมีความแตกตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยระยะปลูก 2×3 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด เทากับ 33.29 ชอ
ดอกตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 3×3 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉล่ียรวม เทากับ 31.00 ชอดอกตอ
ตน ระยะปลูก 2×2 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉลี่ยรวม เทากบั 30.34 ชอดอกตอตน ระยะปลูก 1×2 
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เมตร มีจํานวนชอดอกเฉล่ียรวม เทากับ 20.25 ชอดอกตอตน และระยะปลูก 1×1 เมตร มีจํานวน   
ชอดอกเฉล่ียรวมนอยท่ีสุด เทากับ 8.08 ชอดอกตอตน (ตารางท่ี 19) 
 
   จํานวนชอผลรวมตอตน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
โดย ระยะปลูก 2×3 2×2 และ 3×3 เมตรไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวม 
เทากับ 31.93 30.38 และ 29.54 ชอผลตอตน ตามลําดับ รองลงมาคือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีจํานวน
ชอผลเฉล่ียรวม เทากับ 17.94 ชอผลตอตน โดยท่ีระยะปลูก 1×1 เมตร มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวมนอย
ท่ีสุด เทากับ 8.40 ชอผลตอตน (ตารางท่ี 19)  
 

     องคประกอบเมล็ดสบูดํา ความหนา ความกวาง และความยาว ของเมล็ด 
พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคญ โดยความหนาของเมล็ด ระยะปลูก 3×3 เมตร 
มีคาเฉล่ียความกวางเมล็ดมากท่ีสุด เทากบั 9.14 มิลลิเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 2×2 1×2 
และ 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียความกวางเมล็ด เทากับ 9.09 9.03 8.91 และ 8.69 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
ความกวางเฉล่ียของเมล็ด พบวา ระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียความกวางเมล็ดมากท่ีสุด เทากับ 
11.45 มิลลิเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 3×3 2×2 1×2 และ 2×3 เมตร มีคาเฉล่ียความกวางเมล็ด 
เทากับ 11.28 11.07 11.04 และ 8.77 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความยาวของเมล็ด ระยะปลูก 2×3 เมตร 
มีคาเฉล่ียความกวางเมล็ดมากท่ีสุด เทากบั 18.58 มิลลิเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×1 3×3 2×2 
และ 1×2 เมตร มีคาเฉล่ียความกวางเมล็ด เทากับ 18.51 18.41 18.05 และ 17.40 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 19) 

 
    น้ําหนกัเมล็ด 100 เมล็ด พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญ โดยมีน้ําหนกัเฉล่ีย 78.52-79.62 กรัม 
 
    น้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ียท่ี 360 วัน หลังปลูก พบวา มีความแตกตางกันทาง

สถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยระยะปลูก 3×3 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ียสูงท่ีสุด เทากับ 240.01 
กรัมตอตน หรือ เทากับ 42.72 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติกับระยะปลูก 2×3 เมตร มี
น้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 235.14 กรัมตอตน หรือ เทากับ 62.78 กิโลกรัมตอไร ระยะปลูก    
2×2 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 213.85 กรัมตอตน หรือ เทากับ 85.54 กิโลกรัมตอไร 
ระยะปลูก 1×2 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 152.75 กรัมตอตน หรือ เทากับ 122.20 
กิโลกรัมตอไร และระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 60.11 กรัมตอตน หรือ 
เทากับ 96.17 กิโลกรัมตอไร 
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ตารางท่ี 19  Yield components and seed yield with planted by different spacing of planting at     
                    360 days after planting at Chachoeng Sao province 
 

Spacing 
Total no. 

of 
flowers 

Total no. 
 of fruit 
clusters 

Seed 
height 
(mm) 

Seed 
width  
(mm) 

Seed 
length 
(mm) 

100 seeds 
weight (g) 

Total seed 
yield (g/plant) 

1×1 m 8.08 d /1 8.40 c 8.69 11.45 a 18.51  79.20 60.11 d 
1×2 m 20.25 c 17.94 b 8.91 11.04 a 17.40  79.62 152.75 c 
2×2 m 30.34 b 30.38 a 9.03 11.07 a 18.05  78.52 213.85 b 
2×3 m 33.29 a 31.93 a 9.09 8.77 a 18.58 79.37 235.14 a 
3×3 m 31.00 ab 29.54 a 9.14 11.28 a 18.41  78.75 240.01 a 
F-test * * ns ns ns ns * 
CV. % 16.96 18.46 6.58 22.25 5.91 6.95 12.27 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
ns = not significantly  
 

    จากการทดลอง ผลผลิตสบูดําอายุ 360 วัน หลังปลูก พบวา ผลผลิตเฉล่ีย
รวมตอตนในระยะปลูกท่ีเพิม่ข้ึน เชน 2×2 2×3 และ 3×3 เมตร ยังคงใหผลผลิตเฉล่ียตอตนมากกวา
ระยะปลูกท่ีชิด เชน 1×1 และ 1×2 เมตร เนื่องมาจากการเจริญเติบโตท่ีแตกตางกัน ดังท่ีไดกลาว
มาแลวนัน้ การปลูกชิดจะทําใหเกิดการแตกกิ่งท่ีนอยกวาปลูกหางซ่ึงกิ่งเปนปจจยัสําคัญในการเกดิ
ดอก ประกอบกับการท่ีมีทรงพุมหนาแนนเกินไปทําใหสบูดําตองแขงขันกันใชปจจยัตาง ๆ เชน น้ํา 
ธาตุอาหาร แสงแดด และอากาศ สวนใหญจึงถูกนําไปใชในการเจริญเติบโตดานความสูงมากกวา
ดานอ่ืนท่ีเปนองคประกอบผลผลิต จึงเกิดดอก และผลผลิตท่ีนอยตามไปดวย ขณะท่ีการปลูกดวย
ระยะปลูกท่ีเพิม่ข้ึน เชน 2×2 2×3 และ 3×3 เมตร สําหรับสบูดําอายุ 1 ป สามารถรองรับการขยาย
ของทรงพุมไดเพียงพอ จากรายงานของ ระพีพันธ และ สุขสันต (2525) ระยะปลูก 2×2 เมตร มี
ความสูงเฉล่ีย 2.51 เมตร และมีทรงพุมกวาง 2.23 เมตร มีผลผลิต 127.09 กิโลกรัมตอไร แตพอสบู
ดํามีอายุเพิ่มข้ึนจะมีทรงพุมท่ีใหญข้ึนและมีการซอนทับมากข้ึนจึงจําเปนตองมีการตัดแตงกิ่งตอไป
ในทุกระยะปลูก เพื่อความสะดวกในการเก็บเกีย่วและการจัดการดานตาง ๆ 
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ตารางท่ี 20  Dry weight of each Physic nut part with planted by different spacing of planting at  
                    360 days after planting at Chachoeng Sao province 
 

Spacing Leaves (kg) Stem (kg) Root (kg) Total (kg) 
1×1 m 0.43 b /1 2.92 b 0.70 b 4.06 c 
1×2 m 0.61 ab 4.42 ab 0.69 b 5.73 bc 
2×2 m 0.64 ab 4.84 a 0.75 b 6.25 abc 
2×3 m 0.94 a 5.89 a 1.09 ab 7.93 ab 
3×3 m 0.95 a 5.99 a 1.41 a 8.35 a 
F-test * * * * 
CV. % 31.79 24.15 39.36 25.16 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 

  
  ค.  น้ําหนักแหงชีวมวลของสบูดําท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกัน อายุ         

360 วัน หลังปลูก 
 
    น้ําหนกัแหงเฉลี่ยใบสบูดํา ท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกัน พบวา มีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 3×3 และ 2×2 เมตร ไมแตกตางกนัทางสถิติ มี
น้ําหนกัแหงเฉลี่ยของใบสูงสุด เทากับ 0.95 และ 0.94 กิโลกรัมตอตน ตามลําดับ รองลงมา คือ  
ระยะปลูก 2×2 และ 1×2 เมตร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียของใบ เทากับ 0.64 
และ 0.61 กิโลกรัมตอตน ตามลําดับ โดยท่ีระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนักแหงเฉล่ียของใบนอยท่ีสุด 
เทากับ 0.43 กโิลกรัมตอตน (ตารางท่ี 20) 

 
    น้ําหนกัแหงเฉลี่ยของลําตน ท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกัน พบวา         

มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 3×3 2×3 และ 2×2 เมตร ไมแตกตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ มีน้ําหนกัแหงเฉลี่ยของลําตนสูงสุด เทากับ 5.99 5.89 และ 4.84 กิโลกรัม
ตอตน ตามลําดับ รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีน้ําหนักแหงเฉล่ียของลําตน เทากับ 4.42 
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กิโลกรัมตอตน และระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียของลําตนนอยท่ีสุด เทากับ 2.92 
กิโลกรัมตอตน (ตารางท่ี 20) 

 
    น้ําหนกัแหงเฉลี่ยของราก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 3×3 เมตร มีน้ําหนักแหงเฉล่ียของรากสูงสุด เทากับ 1.41 กิโลกรัมตอตน 
รองลงมา ระยะปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียของราก เทากับ 1.09 กิโลกรัมตอตน และระยะ
ปลูก 2×2 1×1 และ 1×2 เมตร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียของราก เทากับ 0.75 
0.70 และ 0.69 กิโลกรัมตอตน ตามลําดับ (ตารางท่ี 20) 

 
    น้ําหนกัแหงรวมท้ังตนเฉล่ีย พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญ ระยะปลูก 3×3 เมตร มีน้ําหนกัแหงรวมท้ังตนเฉล่ียสูงสุด เทากับ 8.35 กิโลกรัมตอตน 
รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนักแหงรวมท้ังตนเฉล่ีย เทากับ 7.93 กิโลกรัมตอตน 
จากนั้นคือ ระยะปลูก 2×2 เมตร มีน้ําหนกัแหงรวมท้ังตนเฉล่ีย เทากับ 6.25 กิโลกรัมตอตน       
ระยะปลูก 1×2 เมตร มีน้ําหนักแหงรวมท้ังตนเฉล่ีย เทากับ 5.73 กิโลกรัมตอตน และระยะปลูก    
1×1 เมตร มีน้ําหนักแหงรวมท้ังตนเฉล่ียนอยท่ีสุด เทากับ 4.06 กิโลกรัมตอตน (ตารางท่ี 20) 
 
ตารางท่ี 21  Total yield and total dry weight of Physic nut with planted by different spacing of  

       planting at 360 days after planting 
 

Spacing 
Total seed yield 

(g/plant) 
Total seed 

(kg/rai) 
Total dry weight 

(kg/plant) 
Total dry 

weight (kg/rai) 
1×1 m 60.11 d /1 96.17 b 4.06 c 6,496.00 a 
1×2 m 152.75 c 122.20 a 5.73 bc 4,584.00 b  
2×2 m 213.85 b 85.54 c    6.25 abc 2,500.00 c 
2×3 m 235.14 a 62.78 d 7.93 ab 2,117.31 d 
3×3 m 240.01 a 42.73 e 8.35 a 1,486.30 e 
F-test * * * * 
CV. % 12.27 4.55 25.16 10.34 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
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  ผลผลิตน้ําหนักเมล็ดสบูดําตอพื้นท่ี 1 ไร พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×2 เมตร มีผลผลิตตอพื้นท่ีมากท่ีสุด เทากับ 122.20 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×1 2×2 2×3 และ 3×3 เมตร โดยมีผลผลิตตอพื้นท่ี เทากับ 96.17 85.54 
62.78 และ 42.73 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
 
  ผลผลิตน้ําหนักตนแหงสบูดาํตอพื้นท่ี 1 ไร มีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×1 เมตร มีผลผลิตตอพื้นท่ีมากท่ีสุด เทากับ 6,496.00 กิโลกรัมตอ
ไร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร ซ่ึงมีผลผลิตตอพื้นท่ี เทากับ 4,584.00 กิโลกรัมตอไร จากนัน้ 
คือ ระยะปลูก 2×2 2×3 และ 3×3 เมตร โดยมีผลผลิตตอพื้นท่ี เทากับ 2,500.00 2,117.31 และ 
1,486.30 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
 

    ผลผลิตน้ําหนักเมล็ดเฉล่ียและน้ําหนกัแหงเฉล่ียตอตนของสบูดํามีแนวโนม
เพิ่มมากข้ึนเม่ือมีระยะปลูกท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีระยะปลูกท่ีกวางสามารถรับปจจัยตาง ๆ 
ในการเจริญเติบโตไดเต็มท่ี ท้ังทางดานธาตุอาหาร น้ํา อากาศ และแสง ไมมีการแขงขันกันสูง
เหมือนกับระยะท่ีปลูกชิด เชน 1×1 และ 1×2 เมตร จึงมีการสังเคราะหแสง สะสมสารอาหาร สราง
ดอกและผล รวมท้ังสะสมน้าํหนักแหงไดอยางเต็มท่ี ระยะปลูกท่ีเพิ่มข้ึนจะชวยสงเสริมในการ
เจริญเติบโต การแตกกิ่ง ซ่ึงสงผลตอการออกดอกและการใหผลผลิต ท่ีมากข้ึน เนื่องจากไมตอง
แขงขันกันมาก และไดรับปจจัยตาง ๆ อยางเต็มท่ี 

 
    ผลผลิตน้ําหนักเมล็ดและน้ําหนักแหงเฉล่ียตอตนตอไร พบวา เม่ือปลูกดวย

ระยะปลูกท่ีเพิม่ข้ึนกลับมีผลในทางตรงกนัขามกับน้ําหนกัเมล็ดเฉล่ียและน้ําหนกัแหงเฉล่ียตอตน 
โดยท่ีมีจํานวนตนตอไรมากข้ึนผลผลิตก็จะเพิ่มข้ึนดวย โดยสามารถเรียงลําดับการใหผลผลิตตอ
พื้นที่จากมากไปหานอย คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีผลผลิตเฉล่ียรวมตอตนเพียง 152.75 กรัมตอตน 
แตมีผลผลิตตอพื้นท่ี 1 ไร สูงท่ีสุด เทากับ 122.2 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×1 เมตร    
มีผลผลิตตอพื้นท่ี 1 ไร เทากบั 96.17 กิโลกรัม ตามมาดวย ระยะปลูก 2×2 เมตร มีผลผลิตตอพ้ืนท่ี      
1 ไร เทากับ 85.54 กิโลกรัม ระยะปลูก 2×3 เมตร มีผลผลิตตอพ้ืนท่ี 1 ไร เทากับ 62.78 กิโลกรัม 
และระยะปลูก 3×3 เมตร มีผลผลิตตอพื้นท่ี 1 ไร นอยท่ีสุด เทากับ 42.73 กิโลกรัม ดังนั้น การปลูก
สบูดําควรคํานงึถึงผลผลิตตอพื้นท่ีมิใชคํานงึถึงผลผลิตตอตนเพียงอยางเดียว และควรเลือกระยะ
ปลูกใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี หากเปนดนิดีการปลูกชิดจะทําใหทรงพุมชิดกันเร็วเกินไป          
ทําใหผลผลิตนอย และยากตอการจัดการดานตาง ๆ ดังนั้นหากเปนดินท่ีอุดมสมบูรณควรปลูกหาง
ข้ึนเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตของสบูดํา แตถาเปนดนิท่ีขาดความอุดมสมบูรณ การปลูกใหถ่ีข้ึน
จะเปนการเพ่ิมผลผลิตในพื้นท่ีอีกทางหนึง่ ซ่ึงในพื้นท่ีของโครงการสวนพระองคเขาหินซอน 
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จังหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงสภาพดินที่ไดจากการวิเคราะห พบวา เปนชุดดินจันทึก มีความอุดมสมบูรณ
ของดินอยูในระดับตํ่าและมคีวามเปนกรดปานกลาง การปลูกสบูดํา ระยะปลูก 1×2 เมตร ใหผลผลิต
ตอพ้ืนท่ีมากท่ีสุด  

 
    ผลผลิตน้ําหนักแหงของสบูดํา พบวา เปนไปในแนวทางเดียวกับผลผลิต 

กลาวคือ เม่ือมีระยะปลูกท่ีเพิม่ข้ึน น้ําหนกัแหงเฉล่ียตอตนจะมากข้ึน แตในทางกลับกันน้ําหนักแหง
ตอพ้ืนท่ี 1 ไร ระยะปลูกท่ีชิด จะมีน้ําหนกัมากกวา เชน ระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนักแหงเฉล่ีย
รวมตํ่าท่ีสุด คือ 4.06 กิโลกรัมตอตน แตมีน้ําหนกัแหงตอพื้นท่ีถึง 6,496.00 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีน้ําหนักแหงเฉล่ียรวมตํ่าท่ีสุด คือ 5.73 กิโลกรัม แตมีน้ําหนัก
แหงตอพืน้ท่ีถึง 4,584.00 กิโลกรัมตอไร ระยะปลูก 2×2 เมตร มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียรวมตํ่าท่ีสุด      
คือ 6.25 กิโลกรัม แตมีน้ําหนกัแหงตอพื้นท่ีถึง 2,500.00 กิโลกรัมตอไร ระยะปลูก 2×3 เมตร          
มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียรวมตํ่าท่ีสุด คือ 7.93 กิโลกรัม แตมีน้าํหนักแหงตอพื้นท่ีถึง 2,117.31 กิโลกรัม
ตอไร และระยปลูก 3×3 เมตร ซ่ึงมีน้ําหนักแหงเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด คือ 8.35 กิโลกรัมตอตน มีน้ําหนกั
แหงตอพืน้ท่ี 1,486.30 กิโลกรัมตอไร 

 
    ดังนั้นการเลือกระยะปลูกท่ีเหมาะสม ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของการใช

วาตองการใชสวนไหนและจะนําผลผลิตไปทําอะไร ยกตัวอยาง เชน หากตองการปลูกเพื่อนําเมล็ด
ไปขายหรือทําน้ํามัน ในพ้ืนท่ีนี้แสดงใหเห็นถึงระยะปลูก 1×2 เมตร ซ่ึงใหผลผลิตมากท่ีสุด แตถา
หากตองการใชลําตนและใบไปใชในอุตสาหกรรม อ่ืน ๆ เชน เช้ือเพลิง กระดาษ ไมปารติเคิลบอรด 
และ อ่ืน ๆ ก็ควรเลือกปลูกระยะปลูกท่ีใหผลผลิตชีวมวลสูงสุด คือ ระยะปลูก 1×1 เมตร ซ่ึงใหผล
ผลิตสูงถึง 6,496.00 กิโลกรัมตอไร 

 
2.3 ผลการทดลองการศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมของสบูดํา พื้นท่ีแปลงทดลองสบูดํา 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบุรี  
 

2.3.1 ลักษณะการเจริญเติบโตของสบูดําอายุ 180 วัน หลังปลูก 
 

  ก.  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานลําตน (vegetative stage) 
 

    การเจริญเติบโตดานความสูง พบวา ในแตละระยะปลูกมีความแตกตางกนั
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย การปลูกดวยระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียความสูงมากท่ีสุด คือ 
130.65 เซนติเมตร รองลงมา คือ การปลูกดวยระยะปลูก 2×2 และ 2×3 เมตรโดยมีคาเฉล่ียความสูงท่ี
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ไมแตกตางกันทางสถิติ เทากับ 118.05 และ 115.37 เซนติเมตร ตอจากนัน้ คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร 
มีคาเฉล่ียความสูง เทากับ 100.55 เซนติเมตร และระยะปลูก 3×3 เมตร มีคาเฉล่ียความสูงนอยท่ีสุด 
เทากับ 95.22 เซนติเมตร (ตารางท่ี 22) 
 
   การเจริญเติบโตดานการแตกกิ่ง พบวา ในแตละระยะปลูกมีความแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยท่ีระยะปลูก  2×3 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกก่ิงมากท่ีสุด คือ 3.52 กิ่ง
ตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกก่ิง เทากับ 3.15 กิ่งตอตน ระยะปลูก 
3×3 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกกิ่ง เทากับ 3.00 กิ่งตอตน ระยะปลูก 2×2 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกกิ่ง 
เทากับ 2.87 กิง่ตอตน ตามลําดับ และระยะปลูก 1×2 เมตร มีคาเฉล่ียการแตกกิ่งนอยท่ีสุด เทากับ         
2.72 กิ่งตอตน (ตารางท่ี 22) 
 
   การเจริญเติบโตดานเสนผานศูนยกลางลําตน พบวา ในแตละระยะปลูกไมมี
ความแตกตางกันทางสถิตอยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 2×3 เมตร มีคาเฉล่ียขนาดเสนผาน
ศูนยกลางลําตนสูงท่ีสุด เทากับ 4.62 เซนติเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียขนาด
เสนผานศูนยกลางลําตน เทากับ 4.52 เซนติเมตร ระยะปลูก 1×2 เมตร มีคาเฉล่ียขนาดเสนผาน
ศูนยกลางลําตน เทากับ 4.29 เซนติเมตร ระยะปลูก 3×3 เมตร มีคาเฉล่ียขนาดเสนผานศูนยกลาง    
ลําตน เทากับ 4.18 เซนติเมตร และการปลูกดวยระยะปลูก 2×2 เมตร มีคาเฉล่ียขนาดเสนผาน
ศูนยกลางลําตนนอยท่ีสุด เทากับ 4.15 เซนติเมตร (ตารางที่ 22) 
 
   การเจริญเติบโตทางดานขนาดของทรงพุม พบวา ในแตละระยะปลูกมีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยคาเฉล่ียของขนาดทรงพุมท่ีมากท่ีสุด คือ ระยะปลูก 2×3 
เมตร มีคาเฉล่ียของขนาดทรงพุม เทากับ 90.57 เซนติเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 2×2 และ 
3×3 เมตรโดยมีคาเฉล่ียของขนาดทรงพุมท่ีไมแตกตางกนัทางสถิติ เทากับ 85.55 84.82 และ 82.62 
เซนติเมตร ตามลําดับ โดยท่ีระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียของขนาดทรงพุมนอยท่ีสุด เทากับ 75.42 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 22) 
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ตารางท่ี 22  Characteristic of growth of Physic nut with different spacing of planting at 180 days 
after planting at Phetchaburi province  

 

Spacing 
Plant height 

(cm) 
No. of 

branches/plant 
Stem  

diameter (cm) 
Canopy 

diameter (cm) 
1×1 m 130.65 a /1 3.15 b 4.52  75.42 c 
1×2 m 100.55 c 2.72 d 4.29  85.55 b 
2×2 m 118.05 b 2.87 cd 4.15 84.82 b 
2×3 m 115.37 b 3.52 a 4.62  90.57 a 
3×3 m 95.22 d 3.00 bc 4.18  82.62 b 
F-test * * ns * 
CV. % 12.29 15.15 8.93 13.53 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
*= significantly at 95% 
ns = not significantly 

 
    จากการทดลอง พบวา การปลูกในระยะชิด เชน 1×1 เมตร มีแนวโนมท่ีจะมี

ความสูงเพิ่มข้ึนมากกวาในระปลูกอ่ืน ขณะท่ีความกวางของทรงพุมมีขนาดเล็กกวาระยะปลูกอ่ืน ๆ 
เนื่องมาจาก การแขงขันกันในเร่ืองของแสง แตจากผลการทดลอง พบวา การแตกกิ่งและเสนผาน
ศูนยกลางลําตนของสบูดํา ในระยะปลูก 1×1 เมตร มีจํานวนและขนาดใกลเคียงกับระยะปลูกท่ีหาง
ซ่ึงแตกตางกับการทดลองในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เหตุท่ีเปนเชนนี้ อาจเกิดจากพืน้ท่ีปลูก ระยะปลูก 1×1 เมตร 
เปนท่ีลุมกวาระยะปลูกอื่น ๆ เล็กนอย ในขณะดินท่ีปลูกเปนชุดดินชะอํา มีเนื้อดินเปนดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทราย สีพืน้เปนสีน้ําตาล มีจุดปะสีน้ําตาลปนเหลือง มีการระบายน้าํเลว มี
ความสามารถใหน้ําซึมผานไดชา (สนั่น และ วิจิตร, 2524) ซ่ึงกลับเปนประโยชนสําหรับระยะปลูก 
1×1 เมตร ซ่ึงในฤดูแลงการใหน้ําจะทําใหน้ําไหลไปรวมท่ีระยะปลูก 1×1 เมตร แลวคอย ๆ ซึมลง 
แตกตางกับระยะปลูกอ่ืน และการปลูกสบูดําในพืน้ท่ีนีใ้นฤดูแลงมีอัตราการระเหยท่ีสูงและมีลม
แรง การเจริญเติบโตของสบูดําจึงเกดิการชะงักการเจริญเติบโต ประกอบการเขาทําลายของแมลง 
ในชวงท่ีสบูดาํอายุได 3 เดือน จึงตองมีการฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลง โดยแมลงท่ีเขาทําลาย คือ 
เพล้ียแปง เพล้ียไฟ และไรขาว จึงทําใหการเจริญเติบโตของสบูดําในพืน้ท่ีนี้ไมดเีทาท่ีควร 
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   ข.  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานสืบพันธุ (reproductive stage)  
 
   การออกดอกของสบูดําท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกนั พบวา มีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย ชวงเวลาท่ีสบูดาํออกดอกเกิน 50 เปอรเซ็นต ระยะปลูก 
3×3 เมตร มีคาเฉล่ียจํานวนวนัในการออกดอกนอยท่ีสุด หรือออกดอกเร็วท่ีสุด เทากบั 100.00 วัน 
รองลงมาคือระยะปลูก 2×3 2×2 และ 1×1 เมตร ซ่ึงไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ มีคาเฉล่ียจํานวน
วันท่ีใชในการออกดอก เทากบั 101.25 102.50 และ 103.00 วัน ตามลําดบั โดย ระยะปลูก 1×2 เมตร 
มีคาเฉล่ียจํานวนวันท่ีใชในการออกดอกมากท่ีสุด คือ 103.75 วัน (ตารางท่ี 23) ซ่ึงจะเห็นไดวาการ
ปลูกในพื้นท่ีนี้มีคาเฉล่ียของจํานวนวนัท่ีใชในการออกดอกสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน ซ่ึง
อาจเกิดจากดนิมีปริมาณแรธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ํามาก มีความเปนกรดเปนดางประมาณ 4 และ
มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา (สนั่น และ วิจิตร, 2524) จึงทําใหพืชใชประโยชนจากธาตุอาหารใน
ดินไดนอย และการจัดการน้าํท่ีไมเพียงพออาจเปนสาเหตุใหสบูดําออกดอกชากวาแปลงทดลองอ่ืน 
 
ตารางท่ี 23  Date of 50% flowering of Physic nut with planted by different spacing of planting at    
                    Phetchaburi province  
 

Spacing DAP 

1×1 m 103.00 ab/1 
1×2 m 103.75 b 
2×2 m 102.50 ab 
2×3 m 101.25 ab 
3×3 m 100.00 a 

F-test * 

CV. % 12.26 
 

1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
DAP = day after planting 
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ข. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของสบูดําอายุ 180 วัน หลังปลูก 
 

    จํานวนชอดอกรวมตอตน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึง
ในชวง 180 วนั หลังปลูก ระยะปลูก 1×2 เมตร มีจํานวนชอดอกรวมเฉลี่ยตอตนมากท่ีสุด เทากับ 
6.72 ชอดอกตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×2 3×3 2×3 และ 1×1 เมตร มีจํานวนชอดอกรวมเฉล่ีย 
เทากับ 6.81 6.03 5.55 และ 5.34 ชอดอกตอตน ตามลําดับ (ตารางท่ี 24) 

 
    จํานวนชอผลรวมตอตน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

โดย ระยะปลูก 2×2 เมตร มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด เทากับ 4.15 ชอผลตอตน รองลงมา คือ 
การปลูกดวยระยะปลูก 3×3 เมตร มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวม เทากับ 3.75 ชอผลตอตน จากนั้น คือ
ระยะปลูก 2×3 เมตร มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวม 3.30 ชอผลตอตน ระยะปลูก 1×2 เมตร มีจํานวนชอ
ผลเฉล่ียรวม เทากับ 2.66 ชอผลตอตน และระยะปลูก 1×1 เมตร มีจํานวนชอผลเฉลี่ยรวมนอยท่ีสุด 
เทากับ 2.21 ชอผลตอตน (ตารางท่ี 24) 

 
    องคประกอบดานเมล็ดสบูดาํ พบวา ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญ ท้ังทางดานความหนาและความยาวของเมล็ดในชวง 180 วนั หลังปลูก แตมีความแตกตาง
กันทางสถิติในดาน ความกวางของเมล็ด พบวา ระยะปลูก 2×3 เมตร มีคาเฉล่ียความกวางของเมล็ด
มากท่ีสุด เทากับ 10.73 มิลลิเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีคาเฉล่ียความกวางของเมล็ด 
10.48 มิลลิเมตร ตอจากนั้นคือ 1×1 3×3 และ 2×2 เมตร โดยมี คาเฉล่ียความกวางของเมล็ด เทากับ 
10.21 9.98 และ 9.81 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 24) 

 
    น้ําหนกัเมล็ด 100 เมล็ด พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×2 เมตร มีน้ําหนักเฉล่ีย 100 เมล็ด มากท่ีสุด เทากับ 78.05 กรัม 
รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 3×3 2×2 และ 1×1 เมตร มีน้ําหนกั 100 เมล็ด เทากับ 77.50 76.90 
76.87 และ 76.57 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 24) 

 
    น้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ียตอตน พบวา แตละระยะปลูกมีความแตกตางกัน

ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 2×2 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ียตอตนสูงท่ีสุด เทากับ 
31.02 กรัมตอตน หรือ 12.40 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงไมแตกตางทางสถิติกับระยะปลูก 3×3 เมตร มี
น้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 30.97 กรัมตอตน หรือ 5.51 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ ระยะ
ปลูก 1×2 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 26.15 กรัมตอตน หรือ 20.92 กิโลกรัมตอไร 
จากนั้น คือ ระยะปลูก 2×3 เมตร และ 1×1 เมตร ซ่ึงท้ังสองระยะปลูกไมแตกตางกันทางสถิติ          
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มีน้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 20.67 กรัมตอตน หรือ 5.51 กิโลกรัมตอไร และระยะปลูก 1×1 
เมตร มีน้ําหนกัผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 18.12 กรัมตอตน หรือ 28.99 กิโลกรัมตอไร (ตารางท่ี 24)             
 
ตารางท่ี 24  Yield components and seed yield with planted by different spacing of planting at     
                    180 days after planting at Phetchaburi province  
 

Spacing 
Total no. 
of flowers 

Total no. 
 of fruit 
clusters 

Seed 
height 
(mm) 

Seed 
width  
(mm) 

Seed 
length 
(mm) 

100 seeds 
weight (g) 

Total seed 
yield (g/plant) 

1×1 m 5.34  2.21 c /1 9.23 10.21 abc 18.76 76.57  18.12 c 

1×2 m 6.72  2.66 bc 9.14  10.48 ab 18.00 78.05  26.15 b 

2×2 m 6.18  4.15 a 9.11 9.81 c 18.41 76.87  31.02 a 

2×3 m 5.55  3.30 abc 8.87 10.73 a 18.53 77.50  20.67 c 

3×3 m 6.03  3.75 ab 9.24  9.98 bc 18.14 76.90  30.97 a 

F-test ns * ns * ns ns * 
CV. % 23.68 22.81 4.57 4.32 8.31 11.14 26.74 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
ns = not significantly  
 
   จากการทดลอง พบวา ในชวง 180 วัน หลังปลูก องคประกอบผลผลิตและ
ผลผลิตของสบูดํา ในสวนของจํานวนชอดอกรวมเฉล่ียตอตน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ ทุกระยะปลูกมีจํานวนชอดอกรวมท่ีใกลเคียงกนั ซ่ึงอาจเกิดจากการปลูกสบูดําในพ้ืนท่ีนี้
มีการเจริญเติบโตท่ีคอนขางชากวาแปลงทดลองอื่น เนือ่งมาจาก ดินมีสภาพเปนดนิเหนยีวปนทราย 
และมีความอุดมสมบูรณของดินตํ่า ประกอบกับเกิดการติดขัดในการจัดการน้ําในชวงแรกของการ
ปลูก และมีสภาพอากาศรอนและมีอัตราการระเหยสูง ทําใหสบูดําท่ีปลูกลงแปลงไปแลวใชเวลาใน
การปรับตัวและเริ่มเจริญเติบโตตามปกติชากวาแปลงทดลองอื่น ดังจะเหน็ไดจากขอมูลดานการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานลําตน (ตารางท่ี 22) ประกอบกบัมีการเขาทําลายของแมลง
ตาง ๆ เชน เพล้ียแปง เพล้ียไฟ ไรแดง และ ไรขาว ซ่ึงเปนศัตรูพืชสําคัญของสบูดํา ในชวงแลง 
ขณะท่ีสบูดํามีอายุ 3 เดือน ในเดือน ธันวาคม 2548 ทําใหสบูดํามีอาการใบรวง และเกิดการผิดปกติ



 

86 

ท่ีผิวใบ โดยเฉพาะการเขาทําลายของไรขาว ซ่ึงจะทําใหใบมีลักษณะผิดปกติ ใบจะขรุขระ คลายการ
เปนโรคเก่ียวกบัไวรัส จึงมีการแตกใบออนใหมเปนจํานวนมาก ตนมีอาการแคระแกรน และ
หลังจากใชสารเคมีกําจัดแมลงสบูดําจึงกลับมาเจริญเติบโตตามปกติอีกคร้ัง และการเขาทําลายของ
แมลงเหลานี้สงผลโดยตรงตอการเกิดดอกและการติดผล โดยจะทําใหดอกผิดปกติ ฝอ และรวง ผล
ท่ีไดมาจึงลักษณะบิดเบ้ียวบาง หรือมีขนาดเล็ก จํานวนชอดอกลดลงสงผลตอการเกิดชอผลและ
น้ําหนกัผลผลิตของสบูดําอยางชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกบัแปลงวิจยัอ่ืน ๆ (สมบัติ, 2549) 
 

2.3.2 ลักษณะการเจริญเติบโตของสบูดําอายุ 360 วัน หลังปลูก 
 
 ก.  การเจริญเติบโตและการพัฒนาการทางดานลําตน (vegetative stage) 

 
    การเจริญเติบโตดานความสูง พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดย การปลูกดวยระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียความสูงมากท่ีสุด เทากับ 210.60 
เซนติเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีคาเฉล่ียความสูง เทากบั 169.63 เซนติเมตร ขณะท่ี
ระยะปลูก 3×3 และ 2×3 เมตร ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มีคาเฉล่ียความสูง เทากับ 156.57 และ 
156.35 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยท่ีระยะปลูก 2×2 เมตร มีคาเฉล่ียความสูงนอยท่ีสุด เทากับ 153.32 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 25) 
 
    การเจริญเติบโตดานการแตกกิ่ง พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดย การปลูกสบูดําดวยระยะปลูก 2×3 และ 1×1 เมตร ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ มี
คาเฉล่ียการแตกกิ่ง เทากับ 3.50 และ 3.40 กิง่ตอตน ตามลําดับ รองลงมา คือ ระยะปลูก 3×3 2×2 
และ 1×2 เมตร ซ่ึงท้ังสามระยะปลูกไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ และมีคาเฉล่ียการแตกกิ่ง เทากับ 
3.05 2.87 และ 2.80 กิ่งตอตน ตามลําดับ (ตารางท่ี 25) 
 
    การเจริญเติบโตดานขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตน พบวา มีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย การปลูกสบูดําดวยระยะปลูก 1×1 เมตร มีขนาดของเสน
ผานศูนยกลางลําตนเฉล่ีย เทากับ 6.63 เซนติเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 เมตร มีขนาดของ
เสนผานศูนยกลางลําตนเฉล่ีย เทากับ 6.20 เซนติเมตร จากน้ัน คือ ระยะปลูก 1×2 2×2 และ 3×3 
เมตร ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ มีขนาดของเสนผานศูนยกลางลําตนเฉล่ีย เทากับ 5.67 5.63 และ 
5.61 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 25) 
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    การเจริญเติบโตดานขนาดของเสนผานศูนยกลางของทรงพุม พบวา มีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 3×3 เมตร มีขนาดของเสนผานศูนยกลางทรง
พุมสูงสุด เทากับ 176.55 เซนติเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 และ 2×2 เมตร ซ่ึงไมแตกตางกัน
ทางสถิติ มีขนาดของเสนผานศูนยกลางทรงพุม เทากับ 170.32 และ 167.80 เซนติเมตร ตามลําดับ 
จากนั้น คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีขนาดของเสนผานศูนยกลางทรงพุม เทากับ 159.05 เซนติเมตร 
และระยะปลูก 1×1 เมตร มีขนาดของเสนผานศูนยกลางทรงพุมนอยท่ีสุด เทากับ 125.60 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 25) 
 
ตารางท่ี 25  Characteristic of growth of Physic nut with different spacing of planting at 360 days   
                     after planting at Phetchaburi province  
 

Spacing Plant height (cm) 
No. of 

branches/plant 
Stem  

diameter (cm) 
Canopy 

diameter (cm) 
1×1 m 210.60 a /1 3.40 a 6.63 a 125.60 d 
1×2 m 169.63 b 2.80 b 5.67 c 159.05 c 
2×2 m 153.32 d 2.87 b 5.63 c 167.80 b 
2×3 m 156.35 c 3.50 a 6.20 b 170.32 b 
3×3 m 156.57 c 3.05 b 5.61 c 176.55 a 
F-test * * * * 
CV. % 11.04 15.94 13.42 9.52 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 

 
    จากการทดลอง พบวา การเจริญเติบโตชวงอายุ 360 วัน หลังปลูก ความสูง

ของสบูดํา เปนไปในแนวทางเดียวกนักับการทดลองใน จังหวดันครปฐม และ จังหวดัฉะเชิงเทรา 
คือ ระยะปลูกท่ีชิดจะมีการแขงขันกันมาก จึงมีการพัฒนาเฉพาะการเจริญเติบโตดานความสูง ทรง
พุมแผขยายไดนอยเนื่องจากมีพื้นที่จํากดั แตระยะปลูก 1×1 เมตร มีการแตกกิ่งจํานวนมากกวา ระยะ
ปลูกท่ีเพิ่มข้ึน สาเหตุอาจเปนเพราะพืน้ท่ีแปลงทดลอง 1×1 เมตร เปนท่ีรับน้ําและมีความช้ืน แมจะ
เปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ําแตสบูดํายังคงสามารถเจริญเติบโตและแตกก่ิงไดดีถามีความช้ืน แต
เหตุท่ีผลผลิตสบูดําในระยะปลูกชิด มีผลผลิตรวมเฉล่ียตอตนตํ่า แมจะมีการแตกกิ่งจาํนวนมาก แต
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เปนกิ่งท่ีเกิดจากลําตนหลักซ่ึงเม่ือแตกกิ่งแลวจะยดืยาวเพื่อแขงขันรับแสงและอากาศ จึงเกิดการ
แตกกิ่งท่ีระดับสูงข้ึนลดลง และเม่ือทรงพุมมีความหนาแนนมากเกินไป การเกิดดอกและการใหผล
ผลิตก็จะนอยลงตามไปดวย 

 
ง. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของสบูดําอายุ 360 วัน หลังปลูก 

  
    จํานวนชอดอกรวมตอตน พบวา ในแตละระยะปลูกมีความแตกตางกันทาง

สถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 3×3 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด เทากับ 27.92 ชอ
ดอกตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉล่ียรวม เทากับ 24.56 ชอดอกตอ
ตน จากนั้น คือ ระยะปลูก 2×2 และ 1×2 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉล่ียรวม เทากับ 22.18 และ 21.28 
ชอดอกตอตน ตามลําดับ โดยท่ีระยะปลูก 1×1 เมตร มีจํานวนชอดอกเฉลี่ยรวมนอยท่ีสุด เทากับ 
13.52 ชอดอกตอตน (ตารางที่ 26) 
 
   จํานวนชอผลรวมตอตน พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
โดย ระยะปลูก 3×3 และ 2×3 เมตร มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวมไมแตกตางกันทางสถิติ เทากับ 28.25 
และ 27.21 ชอผลตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×2 เมตร มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวม เทากับ 24.76 
ชอผลตอตน ตามลําดับ จากนั้น คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวม เทากับ 22.22 ชอ
ผลตอตน และระยะปลูก 1×1 เมตร มีจํานวนชอผลเฉล่ียรวมนอยท่ีสุด เทากับ 13.48 ชอผลตอตน 
(ตารางท่ี 26)  
 

     องคประกอบดานเมล็ดสบูดาํ พบวา ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ ท้ังทางดานความหนา ความกวาง และความยาวของเมล็ดในชวง 360 วนั หลังปลูก โดย
ความหนาของเมล็ด ระยะปลูก 2×3 เมตร มีคาเฉล่ียความกวางเมล็ดมากท่ีสุด เทากับ 9.50 มิลลิเมตร 
รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×2 3×3 1×2 และ 1×1 เมตร มีคาเฉล่ียความกวางเมล็ด เทากับ 9.32 9.25 
9.23 และ 9.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางเฉล่ียของเมล็ด พบวา ระยะปลูก 1×1 เมตร มีคาเฉล่ีย
ความกวางเมล็ดมากท่ีสุด เทากับ 10.27 มิลลิเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 2×2 1×2 และ 3×3 
เมตร มีคาเฉล่ียความกวางเมล็ด เทากับ 10.26 10.21 10.12 และ 9.77 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความยาว
ของเมล็ด ระยะปลูก 2×3 และ 1×2 เมตร มีคาเฉล่ียความกวางเมล็ดมากท่ีสุด เทากัน คือ 18.53 
มิลลิเมตร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×1 2×2 และ 3×3 เมตร มีคาเฉล่ียความกวางเมล็ด เทากับ 18.46 
18.46 และ 18.44 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 26) 
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    น้ําหนกัเมล็ด 100 เมล็ด พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนักเฉล่ีย 100 เมล็ดมากท่ีสุด เทากับ 82.32 กรัม รองลงมา 
คือ ระยะปลูก 1×2 2×2 2×3 และ 3×3 เมตร มีน้ําหนกั 100 เมล็ด เทากับ 81.25 80.30 80.05 และ 
80.00 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 26) 
 

    น้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ียท่ี 360 วัน หลังปลูก พบวา มีความแตกตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 3×3 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ียสูงท่ีสุด เทากับ 99.92 กรัม
ตอตน หรือ เทากับ 17.78 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×2 เมตร ท่ีมีน้ําหนักผลผลิตรวม
เฉล่ีย เทากับ 80.29 กรัมตอตน หรือ เทากับ 32.11 กิโลกรัมตอไร ระยะปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนัก
ผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 77.54 กรัมตอตน หรือ เทากับ 20.70 กิโลกรัมตอไร ระยะปลูก 1×2 เมตร มี
น้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 72.96 กรัมตอตน หรือ เทากับ 58.36 กิโลกรัมตอไร และระยะปลูก 
1×1 เมตร มีน้ําหนักผลผลิตรวมเฉล่ีย เทากับ 57.42 กรัมตอตน หรือ เทากับ 91.87 กิโลกรัมตอไร 
 
ตารางท่ี 26  Yield components and seed yield with planted by different spacing of planting at     
                    360 days after planting at Phetchaburi province  
 

Spacing 
Total no. 
of flowers 

Total no. 
 of fruit 
clusters 

Seed 
height 
(mm) 

Seed 
width  
(mm) 

Seed 
length 
(mm) 

100 seeds 
weight (g) 

Total seed 
yield 

(g/plant) 
1×1 m 13.52 d /1 13.48 d 9.14  10.27  18.46  82.32 57.42 e 
1×2 m 21.28 c 22.22 c 9.23  10.12  18.53 81.25 72.96 d 
2×2 m 22.18 c 24.76 b 9.32  10.21  18.46 80.30 80.29 b 
2×3 m 24.56 b 27.21 a 9.50  10.26  18.53 80.05 77.54 c 
3×3 m 27.92 a 28.25 a 9.25  9.77  18.44 80.00 99.92 a 
F-test * * ns ns ns ns * 
CV. % 25.53 15.89 4.23 4.11 3.32 8.88 21.93 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
ns = not significantly 
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  จากผลการทดลอง พบวา การปลูกสบูดําในพ้ืนท่ีท่ีเปนดนิทราย มีการ
เจริญเติบโตท่ีชาและใหผลผลิตตํ่าซ่ึงอาจเกดิจากสาเหตุของความอุดมสมบูรณของดิน สนั่น และ 
วิจิตร (2524) รายงานวา ชุดดินชะอํา พืน้ท่ีสวนใหญใชประโยชนไดนอย บางแหงไดทดลองทํานา
แตใหผลผลิตตํ่ามาก และเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า และจากการทดลองพบการเกิด
โรคในสบูดํา ในชวง 380 วนั โดยพบโรค กิ่งตาย (Schizophyllum commune) (นิพนธ, 2550) 
จํานวนมาก ทําใหสบูดํายืนตนตาย ทําใหบางสวนไมสามารถเก็บผลผลิตได ซ่ึงอาจเปนอีกสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหสบูดําท่ีปลูกในพื้นท่ีนี้ใหผลผลิตตํ่า อยางไรก็ดีในดานผลผลิตรวมเฉล่ียตอตนระยะ
ปลูกท่ีเพิ่มข้ึน เชน 3×3 เมตร ยังคงมีผลผลิตเฉล่ียตอตนท่ีมากกวาการปลูกในระยะชิด แตในทาง
กลับกันเม่ือนํามาคํานวณเปนผลผลิตตอพื้นท่ี 1 ไร กลับพบวาระยะปลูก 1×1 เมตร ท่ีมีผลผลิตเฉลี่ย
ตอตนนอยท่ีสุดกลับมีผลผลิตตอพื้นท่ี 1ไรมากท่ีสุด คือ 91.87 กิโลกรัมตอไร ขณะท่ี ระยะปลูก 
3×3 เมตร ซ่ึงมีผลผลิตเฉล่ียตอตนมากท่ีสุดกลับมีผลผลิตตอพ้ืนท่ีนอยท่ีสุด เทากับ 17.78 กิโลกรัม
ตอไร 
 
ตารางท่ี 27  Dry weight of each Physic nut part with planted by different spacing of planting at  
                    360 days after planting at Phetchaburi province  
 

Spacing Leaves (kg) Stem (kg) Root (kg) Total (kg) 
1×1 m 0.23 a /1 2.28 a 0.84 3.35 a 
1×2 m 0.02 b 0.70 b 0.51 1.23 c 
2×2 m 0.02 b 0.90 b 0.48 1.40 c 
2×3 m 0.03 b 0.97 b 0.60 1.60 bc 
3×3 m 0.09 b 1.77 a 0.58 2.45 ab 
F-test * * ns * 
CV. % 64.62 31.33 47.39 32.47 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
ns = not significantly 
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  ค.  น้ําหนักแหงชีวมวลของสบูดําท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกัน               
อายุ 360 วัน หลังปลูก 

 
    น้ําหนกัแหงเฉลี่ยใบสบูดํา ท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกัน พบวา มีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียของใบสูงสุด 
เทากับ 0.23 กโิลกรัมตอตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 3×3 2×3 2×2 และ 1×2 เมตร มีน้ําหนกัแหง
เฉล่ียของใบไมแตกตางกันทางสถิติ เทากับ 0.09 0.03 0.02 และ 0.02 กโิลกรัมตอตน ตามลําดับ  
(ตารางท่ี 27) 

 
    น้ําหนกัแหงเฉลี่ยของลําตน ท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีแตกตางกัน พบวา มี

ความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×1 และ 3×3 เมตร ซ่ึงไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ มีน้ําหนกัแหงเฉลี่ยของลําตน เทากับ 2.28 และ 1.77  กิโลกรัมตอตน ตามลําดับ 
รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 2×2 และ 1×2 เมตร ท้ังสามระยะปลูกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ มี
น้ําหนกัแหงเฉลี่ยของลําตน เทากับ 0.97 0.90 และ 0.70 กโิลกรัมตอตน ตามลําดับ (ตารางท่ี 27) 

 
    น้ําหนกัแหงเฉลี่ยของราก พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนักแหงเฉล่ียของรากมากท่ีสุด เทากับ 0.84 กิโลกรัมตอ
ตน รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 3×3 1×2 และ 2×2 เมตร โดยมีน้ําหนักแหงเฉล่ียของราก เทากับ 
0.60 0.58 0.51 และ 0.48 กิโลกรัมตอตน ตามลําดับ (ตารางท่ี 27) 

 
    น้ําหนกัแหงรวมท้ังตนเฉล่ีย พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×1 และ 3×3 เมตร ไมแตกตางกันทางสถิติ มีน้ําหนกัแหงรวมท้ังตนเฉล่ีย 
เทากับ 3.35 และ 2.45 กิโลกรัมตอตน ตามลําดับ รองลงมา คือ ระยะปลูก 2×3 เมตร มีน้ําหนกัแหง
รวมท้ังตนเฉล่ีย เทากับ 1.6 กโิลกรัมตอตน และระยะปลูก 2×2 และ 1×2 เมตร มีน้ําหนกัแหงรวมท้ัง
ตนเฉล่ีย ไมแตกตางกันทางสถิติ เทากับ 1.40 และ 1.23 กโิลกรัมตอตน ตามลําดับ (ตารางท่ี 27) 
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ตารางท่ี 28  Total yield and total dry weight of Physic nut with planted by different spacing of  
                    planting at 360 days after planting at Phetchaburi province 
 

Spacing 
Total seed yield 

(g/plant) 
Total seed 

(kg/rai) 
Total dry weight 

(kg/plant) 
Total dry 

weight (kg/rai) 
1×1 m 57.42 e/1 91.87 a 3.35 a 5,360.00 a 
1×2 m 72.96 d 58.36 b 1.23 c 984.00 b 
2×2 m 80.29 b 32.11 c 1.40 c 560.00 c 
2×3 m 77.54 c 20.70 d 1.60 bc 427.20 e 
3×3 m 99.92 a 17.78 e 2.45 ab 436.10 d 
F-test * * * * 
CV. % 21.93 14.54 32.47 16.37 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
 
  ผลผลิตน้ําหนักเมล็ดสบูดําตอพื้นท่ี 1 ไร พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×1 เมตร มีผลผลิตตอพื้นท่ีมากท่ีสุด เทากับ 91.87 กโิลกรัมตอไร 
รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 2×2 2×3 และ 3×3 เมตร โดยมีผลผลิตตอพื้นท่ี เทากับ 58.36 32.11 
20.70 และ 17.78 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
 
  ผลผลิตน้ําหนักตนแหงสบูดาํตอพื้นท่ี 1 ไร มีความแตกตางกันทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญ โดย ระยะปลูก 1×1 เมตร มีผลผลิตตอพื้นท่ีมากท่ีสุด เทากับ 5,360.00 กิโลกรัมตอ
ไร รองลงมา คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร ซ่ึงมีผลผลิตตอพื้นท่ี เทากับ 984.00 กิโลกรัมตอไร จากนัน้ 
คือ ระยะปลูก 2×2 3×3 และ 2×3 เมตร โดยมีผลผลิตตอพื้นท่ี เทากับ 560.00 436.10 และ 427.20 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
 

    ผลผลิตน้ําหนักเมล็ดเฉล่ียและน้ําหนกัแหงเฉล่ียตอตนของสบูดํามีแนวโนม
เพิ่มมากข้ึนเม่ือมีระยะปลูกท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีระยะปลูกท่ีเพิ่มข้ึนสามารถรับปจจัย 
ตาง ๆ ในการเจริญเติบโตไดเต็มท่ี ท้ังทางดานธาตุอาหาร น้ํา อากาศ และแสง ไมมีการแขงขันกัน
สูงเหมือนกับระยะที่ปลูกชิด เชน 1×1 เมตร จึงมีการสังเคราะหแสง สะสมสารอาหาร ผลิตดอกและ
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ผล รวมท้ังสะสมน้ําหนักแหงไดอยางเต็มที ่ขณะท่ีระยะปลูก 1×1 เมตร มีการแขงขันสูงในการแยง
ชิงปจจัยตาง ๆ โดยเฉพาะแสง จึงทําใหระยะปลูก 1×1 เมตร มีความสูงมากวาระยะปลูกอ่ืน ๆ แต
จากการทดลอง การเจริญเติบโตของระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนักแหงของสบูดําท้ังตนสูงสุด ซ่ึง
อาจเปนไปไดวาในสภาพพืน้ท่ีท่ีความอุดมสมบูรณต่ําการปลูกระยะชิดนาจะใหผลผลิตท้ังเมล็ด
และผลผลิตน้ําหนักแหงชีวมวลท่ีด ี

 
     ผลผลิตน้ําหนักเมล็ดและน้ําหนักแหงเฉล่ียตอตนและตอไร พบวา เม่ือปลูก

ดวยระยะปลูกท่ีเพิ่มข้ึนกลับมีผลในทางตรงกันขามกับน้าํหนักเมล็ดเฉล่ียและน้ําหนกัแหงเฉล่ีย    
ตอตน โดยเม่ือมีจํานวนตนตอไรมากข้ึนผลผลิตก็จะเพิ่มข้ึนดวย ยกตัวอยาง เชน ระยะปลูก        
1×1 เมตร มีผลผลิตน้ําหนักเมล็ดเฉล่ียนอยท่ีสุดเพียง 57.42 กรัมตอตน แตดวยการท่ีมีจํานวนถึง      
1,600 ตนตอไร จึงมีผลผลิตรวมตอพื้นท่ีสูงท่ีสุด คือ 91.87 กิโลกรัมตอไร ขณะท่ีระยะปลูก        
3×3 เมตร มีผลผลิตรวมเฉล่ียตอตนสูงท่ีสุด คือ 99.92 กรัมตอตน แตมีจํานวนตนตอไรเพียง 178 ตน 
จึงมีน้ําหนักผลผลิตเพียง 17.78 กิโลกรัมตอไร นอยกวาระยะปลูก 1×1 เมตร ถึง 74.09 กิโลกรัมตอ
ไร ในสวนของน้ําหนกัแหงเฉล่ีย พบวา ระยะปลูก 1×1 เมตร มีผลผลิตน้ําหนกัแหงเฉลี่ยตอตน 
เทากับ 3.35 กโิลกรัมตอตน แตมีน้ําหนักแหงเฉล่ียสูงถึง 5,360.00 กิโลกรัมตอไร ขณะท่ีระยะปลูก 
3×3 เมตร มี ผลผลิตน้ําหนักแหงเฉล่ียตอตน เทากับ 2.45 กิโลกรัมตอตน แตมีน้ําหนกัแหงเฉล่ีย   
ตอไรเพียง 436.10 กิโลกรัมตอไร นอยกวาระยะปลูก 1×1 เมตร ถึง 4,923.90 กิโลกรัมตอไร ดังนั้น
การท่ีจะเลือกระยะปลูกท่ีเหมาะสมนั้นตองคํานึงถึงวัตถุประสงควาจะปลูกเพื่อผลผลิตเมล็ดสบูดํา
หรือปลูกเพื่อใชลําตนหรือสวนตาง ๆ ในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

 
     การปลูกสบูดําในพ้ืนท่ีแปลงทดลองสวนสมเด็จพระศรีนครินทรา         

บรมราชชนนี อําเภอชะอํา จงัหวัดเพชรบุรี ระยะปลูกท่ีเหมาะสม คือ ระยะปลูก 1×1 เมตร ซ่ึงใหผล
ผลิตน้ําหนักเมล็ดตอพื้นท่ี 1 ไร มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับระยะปลูกอ่ืน ๆ และระยะปลูก        
1×1 เมตร ยังคงใหผลผลิตน้ําหนักแหงตอพืน้ท่ี 1 ไร มากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับระยะปลูกอ่ืน ๆ 
เชนกัน สาเหตุท่ีมีระยะปลูกท่ีชิด เนื่องจากพื้นท่ีของ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี   
มีความอุดมสมบูรณของดินต่ําทําใหสบูดําเจริญเติบโตไดไมดีนกัและใหผลผลิตตํ่า การปลูกหาง
เกินไปจะทําใหเปลืองพื้นท่ีและไดผลผลิตท้ังเมล็ดและน้ําหนกัตนแหงรวมของสบูดําลดลงอีกดวย 

 
2.4 การใหผลผลิตของสบูดําและความอุดมสมบูรณของดินในแตละพ้ืนท่ี 
  

2.4.1 การวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน  
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ก. ผลการวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน แปลงทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวดันครปฐม โดยไดสํารวจ
ท่ีความลึก 0-20 20-60 และ 60-100 เซนติเมตร จากการวเิคราะหความอุดมสมบูรณของดิน แปลง
ทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดอยูในชุดดนิกําแพงแสน (Ks: Kamphaeng Sean series) มี
ลักษณะดินเปนดินรวน (loam) ท่ีระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร และมีลักษณะเปนดินรวนเหนยีว 
(clay loam) ท่ีระดับความลึก 20-60 เซนติเมตร และท่ีระดับความลึก 60-100 เซนติเมตร มีลักษณะ
เปนดินเหนียวปนทรายแปง (silty clay) โดยท่ีระดับความลึก 60-100 เซนติเมตร ซ่ึงเปนระดับท่ีราก
ของสบูดําสามารถลงไปไดในชวงเวลา 1 ป หลังปลูก มีเปอรเซ็นตทราย (sand) เทากบั 15.20 
เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตดินเหนียว (clay) เทากับ 41.64 เปอรเซ็นต และมีเปอรเซ็นตทรายแปง (silt) 
43.15 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 29) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับแปลงทดลองอื่นแลวมีเปอรเซ็นตความเปน
ทรายท่ีระดับความลึก 60-100 เซนติเมตร นอยท่ีสุด มีคาความเปนกรดดาง (pH) อยู 5.3-6.4 ซ่ึงมี
ลักษณะเปนกรดเล็กนอยถึงปานกลาง มีคาของอินทรียวตัถุในดิน (organic matter) เทากับ 2 2.5 
และ 1.3 ตามระดับความลึกของการสํารวจ 0.20 20-60 และ 60-100 เซนติเมตร ตามลําดับ คา
ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดท่ีอยูในดิน (total-N ) โดยมีคา เทากับ 1.34 1.06 และ 0.92 กรัมตอ
กิโลกรัม ตามระดับความลึกตาง ๆ (ตารางท่ี 30) มีคาของฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avail. P) 
69.22 87.13 และ 118.15 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับความลึกตาง ๆ มีปริมาณโปแตสเซียมท่ี
แลกเปล่ียนได (Etrac. K) เทากับ 0.32 0.33 และ 0.23 เซนติโมลตอกิโลกรัม ตามลําดับความลึกท่ี
เพิ่มข้ึน มีปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนได (Etrac. Ca) เทากับ 6.15 5.61 และ 3.85 เซนติโมลตอ
กิโลกรัม ตามลําดับความลึกท่ีเพิ่มข้ึน มีปริมาณโซเดียมท่ีแลกเปล่ียนได (Etrac. Na) เทากับ 0.39 
0.52 และ 0.56 เซนติโมลตอกิโลกรัม ตามลําดับความลึกท่ีเพิ่มข้ึน และมีปริมาณแม็กนีเซียมท่ี
แลกเปล่ียนได (Etrac. Mg) เทากับ 1.74 1.64 และ 1.73 เซนติโมลตอกิโลกรัม ตามลําดับความลึกท่ี
เพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 31) ซ่ึงจากการสํารวจและวิเคราะหของ โรจน (2525) สรุปไวในหนังสือรายงาน
การสํารวจดิน จังหวดันครปฐม วาเปนชุดดินกําแพงแสน เปนชุดดินท่ีมีแรธาตุอาหารตามธรรมชาติ
ปานกลางและมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีดี เนื่องดวยเปนดนิรวนหรือรวนปนทราย มีการระบายนํ้าดี 
เหมาะสําหรับปลูกไมผลหรือสวนผัก (โรจน, 2524) ดังน้ันจึงทําใหการปลูกสบูดําในแปลงทดลอง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการเจริญเติบโตและผลผลิตท่ีดีกวาการปลูกในแปลงทดลองอื่น 
เนื่องจากพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง มีการจัดการน้ําท่ีสมํ่าเสมอ และการเขาทลาย
ของศัตรูพืชนอย สงผลใหสบูดํามีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตท่ีดีกวาแปลงอ่ืน 
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ตารางท่ี 29  Soil physical properties from Nakhon Pathom, Chachoeng Sao, and  
                    Phetchaburi provinces at depth of 0-20, 20-60, and 60-100 cm 
 

Locations Depth Texture % Sand % Clay % Silt 
0-20 Loam 49.26 17.67 33.07 
20-60 Clay loam 29.12 29.06 41.82 Nakhon Pathom 

60-100 Silty clay 15.20 41.46 43.15 
0-20 Sandy loam 73.91 18.14 7.95 
20-60 Sandy loam 69.88 18.10 12.03 Chachoeng Sao 
60-100 Sandy clay loam 63.95 20.25 15.80 

0-20 
Sandy clay  

loam 
63.43 24.34 12.19 

20-60 Sandy loam 71.63 18.56 9.81 
Phetchaburi 

60-100 Sandy loam 75.02 17.23 7.75 
 
ตารางท่ี 30  Soil chemical properties in from Nakhon Pathom, Chachoeng Sao, and   
                    Phetchaburi provinces at depth of 0-20, 20-60, and 60-100 cm 
 

Location Depth pH 1: 1 H2O %OM CEC cmol kg-1 Total-N g kg-1 
0-20 6.4 2.5 8.37 1.34 
20-60 5.8 2 10.99 1.06 Nakhon Pathom 

60-100 5.3 1.3 12.12 0.92 
0-20 5.15 0.3 - 0.33 
20-60 5.2 0.3 - 0.22 Chachoeng Sao 
60-100 5.1 0.3 - 0.50 
0-20 8.05 0.1 6.49 0.64 

20-60 7.9 0.1 10.99 0.22 Phetchaburi 
60-100 7.2 1.2 11.24 0.22 
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ตารางท่ี 31  Soil chemical properties from Nakhon Pathom, Chachoeng Sao, and  
                    Phetchaburi provinces at depth of 0-20, 20-60, and 60-100 cm 
 

Location Depth 
Avail. P     

(mg kg-1) 
Etrac. Ca 
cmol kg-1 

Etrac. Na   
cmol kg-1 

Etrac. Mg   
cmol kg-1 

Etrac. K     
cmol kg-1 

0-20 69.22 6.15 0.39 1.47 0.32 
20-60 87.13 5.61 0.52 1.64 0.33 Nakhon Pathom 
60-100 118.15 3.85 0.56 1.73 0.23 
0-20 4.86 3.59 0.36 0.36 0.06 

20-60 3.44 3.36 0.35 0.31 0.05 Chachoeng Sao 
60-100 2.27 4.91 0.37 0.62 0.09 
0-20 5.41 5.81 4.04 2.08 0.16 
20-60 5.38 12.53 1.32 1.92 0.12 Phetchaburi 
60-100 5.26 8.66 0.24 0.76 0.17 

 
ข. ผลการวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน แปลงทดลองโครงการสวน

พระองคเขาหนิซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยไดสํารวจท่ีความลึก 0-20 20-60 
และ 60-100 เซนติเมตร จากการวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน จดัอยูในชุดดินจนัทึก (Chan 
Tuk series) มีลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย (sandy loam) ท่ีระดับความลึก 0-20 และ 20-60 
เซนติเมตร และท่ีระดับความลึก 60-100 เซนติเมตร มีลักษณะเปนดินรวนเหนยีวปนทราย (sandy 
clay loam)โดยท่ีระดับความลึก 60-100 เซนติเมตร ซ่ึงเปนระดับท่ีรากของสบูดําสามารถลงไปได
ในชวงเวลา 1 ป หลังปลูก มีเปอรเซ็นตทราย (sand) เทากบั 63.95 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตดินเหนียว 
(clay) เทากับ 20.25 เปอรเซ็นต และมีเปอรเซ็นตทรายแปง (silt) 15.80 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 29) มี
คาความเปนกรดดาง (pH) อยู 5.1-5.2 ซ่ึงมีลักษณะเปนกรดจัด มีคาของอินทรียวัตถุ (organic 
matter) เทากัน คือ 0.3 ทุกระดับความลึกของการสํารวจ 0.20 20-60 และ 60-100 เซนติเมตร 
ตามลําดับ คาปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดท่ีอยูในดิน (total-N) โดยมีคา เทากับ 0.33 0.22 และ 0.50 
กรัมตอกิโลกรัม ตามระดับความลึกตาง ๆ (ตารางท่ี 30) มีคาของฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 
(Avail. P) 4.86 3.44 และ 2.27 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับความลึกตาง ๆ มีคาปริมาณ      
โปแตสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได (Etrac. K) เทากับ 0.06 0.05 และ 0.09 เซนติโมลตอกิโลกรัม 
ตามลําดับความลึกท่ีพิ่มข้ึน มีปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนได (Etrac. Ca) เทากับ 3.59 3.36 และ 
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4.91 เซนติโมลตอกิโลกรัม ตามลําดับความลึกท่ีเพิ่มข้ึน มีปริมาณโซเดียมท่ีแลกเปล่ียนได (Etrac. 
Na) เทากับ 0.36 0.35 และ 0.37 เซนติโมลตอกิ0โลกรัม ตามลําดับความลึกท่ีเพิ่มข้ึน และมีปริมาณ
แม็กนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได (Etrac. Mg) เทากับ 0.36 0.31 และ 0.62 เซนติโมลตอกิโลกรัม 
ตามลําดับความลึกท่ีเพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 31) ซ่ึงจากการสํารวจและวิเคราะหของ พิพัฒน และคณะ 
(2526) สรุปในรายงานการสํารวจความเหมาะสมของดิน ในป พ.ศ. 2526 วาเปนชุดดินท่ีมีแรธาตุ
อาหารตามธรรมชาติ ดินบนปานกลาง ดินลางตํ่า และมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีเลว เนื่องจากเปน
ดินทรายจัด มีการระบายน้ํามากเกินไป ดังนั้นการปลูกสบูดําในพืน้ท่ีของโครงการสวนพระองคเขา
หินซอน จึงมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตในระดับปานกลางเม่ือเทียบกับอีก 2 แปลงทดลอง    
สบูดําในพื้นท่ีนี้เจริญเติบโตไดดีปานกลาง เนื่องจากในพ้ืนท่ีของโครงการสวนพระองคเขาหินซอน
มีการจัดการน้าํท่ีไมดีนักและประกอบกับในฤดูแลงสบูดําท่ีขาดน้ําจะท้ิงใบ และไมใหผลผลิต จึงทํา
ใหมีผลผลิตนอย 
 

ค. ผลการวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน แปลงทดลองสวนสมเด็จพระศรี
นครินทรา บรมราชชนนี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยไดสํารวจท่ีความลึก 0-20 20-60 และ 60-
100 เซนติเมตร จาการวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดิน ชุดดินนี้จัดอยูในชุดดินชะอํา              
(Ca: Cha-am series) มีลักษณะดินเปนดนิรวนเหนยีวปนทราย (sandy clay loam) ท่ีระดับความลึก 
0-20 เซนติเมตร และมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย (sandy loam) ท่ีระดับความลึก 20-60 
เซนติเมตร และท่ีระดับความลึก 60-100 เซนติเมตร มีลักษณะเปนดินรวนปนทราย (sandy loam)
โดยท่ีระดับความลึก 60-100 เซนติเมตร ซ่ึงเปนระดับท่ีรากของสบูดําสามารถลงไปไดในชวงเวลา 
1 ป หลังปลูก มีเปอรเซ็นตทราย (sand) เทากับ 75.02 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตดินเหนียว (clay) 
เทากับ 17.23 เปอรเซ็นต และมีเปอรเซ็นตทรายแปง (silt) 7.75 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 29) ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัแปลงทดลองอ่ืนแลวมีเปอรเซ็นตความเปนทรายท่ีระดับความลึก 60-100 เซนติเมตร
มากท่ีสุด มีคาความเปนกรดดาง (pH) อยู 7.2-8.05 ซ่ึงมีลักษณะเปนดางเล็กนอยถึงปานกลาง มีคา
ของอินทรียวตัถุ (organic matter) เทากับ 0.1 0.1 และ 1.2 ตามระดับความลึกของการสํารวจ 0.20 
20-60 และ 60-100 เซนติเมตร ตามลําดับ คาปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดท่ีอยูในดิน (total-N) โดยมี
คา เทากับ 0.64 0.22 และ 0.22 กรัมตอกิโลกรัม ตามระดับความลึกตาง ๆ (ตารางท่ี 30) มีคาของ
ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (Avail. P) 5.41 5.38 และ 5.26 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับความลึก
ตาง ๆ มีคาปริมาณโปแตสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได (Etrac. K) เทากับ 0.16 0.12 และ 0.17 เซนติโมล
ตอกิโลกรัม ตามลําดับความลึกท่ีพิ่มข้ึน มีปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนได (Etrac. Ca) เทากับ 5.81 
12.53 และ 8.66 เซนติโมลตอกิโลกรัม ตามลําดับความลึกท่ีเพิ่มข้ึน มีปริมาณโซเดียมท่ีแลกเปล่ียน
ได (Etrac. Na) เทากับ 4.04 1.32 และ 0.24 เซนติโมลตอกิโลกรัม ตามลําดับความลึกท่ีเพิ่มข้ึน และ
มีปริมาณแม็กนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได (Etrac. Mg) เทากบั 2.08 1.92 และ 0.76 เซนติโมลตอกิโลกรัม 
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ตามลําดับความลึกท่ีเพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 31) ซ่ึงจากการสํารวจและวิเคราะหของ สนั่น และ วจิิตร 
(2524) สรุปเปนชุดดินท่ีมีแรธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ํามาก ดินชุดนี้จงึใชประโยชนไดนอย 
โดยมากปลอยใหเปนท่ีรกรางวางเปลา บางแหงใชทํานาแตผลผลิตตํ่า ไมคุมคากับการลงทุน ดังนั้น
การปลูกสบูดําในพ้ืนท่ีแปลงทดลองของสวนสมเดจ็พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จึงใหผลผลิต
คอนขางตํ่า เนือ่งจากดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีลักษณะเปนดินทรายจัด สบูดํามีการเจริญเติบโตท่ี
ชากวาอีก 2 แปลงทดลอง ประกอบกับมีการระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงตง ๆ เชน ไรขาว 
เพล้ียแปง เพล้ียไฟ และไรแดง ซ่ึงเปนศัตรูสําคัญในสบูดํา เขาทําลายในชวงแรกของการปลูกสบูดํา 
ขณะสบูดํามีอายุเพยีง 3 เดือน ทําใหสบูดําท้ิงใบและชะงักการเจริญเติบโต  และหลังจากการใชสาร
กําจัดแมลงสบูดําจึงกลับมาเจริญเติบโตไดอีกคร้ัง แตยังคงประสบกับความแหงแลงประกอบกับ
การมีอัตราการระเหยสูง จึงทําใหสบูดําเจริญเติบโตไดไมดีนัก และท้ิงใบเมื่อเขาชวงฤดูแลง ทําให
ไมสามารถเก็บผลผลิตได เนื่องจากความไมเหมาะสมท้ังทางดานความอุดมสมบูรณของดินและน้าํ 
ประกอบกับสภาพอากาศทีแ่หงแลง จึงทําใหการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตในพื้นท่ีของสวน
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีอยูในระดับตํ่ากวาเม่ือเทียบกับการทดลองในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
 

2.4.2 การใหผลผลิตรวมตอตนเฉล่ีย พบวา ในทุกระยะปลูกและในทุกสถานท่ี คือ 
จังหวดันครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดเพชรบุรี สบูดําท่ีปลูกดวยระยะปลูกท่ีเพิ่มข้ึนจะมี
ผลผลิตเฉล่ียตอตนในปแรกที่สูงกวาปลูกระยะชิดและมีแนวโนมท่ีจะใหผลผลิตเพิ่มในปถัดไป 
(ตารางท่ี 32) โดยการปลูกในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวดั
นครปฐม ระยะปลูก 3×3 เมตร ใหผลผลิตเฉล่ียตอตนสูงสุด เทากับ 491.03 กรัมตอตน พื้นท่ีของ
โครงการพัฒนาสวนพระองคเขาหินซอน จังหวดัฉะเชิงเทรา ระยะปลูก 3×3 เมตร ใหผลผลิตเฉล่ีย
ตอตนสูงสุด เทากับ 240.01 กรัมตอตน และพื้นท่ีสวนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
อําเภอชะอํา จงัหวัดเพชรบุรี ระยะปลูก 3×3 เมตร ใหผลผลิตเฉล่ียตอตนสูงสุด เทากบั 99.92 กรัม
ตอตน (ภาพท่ี 2) และในแตละพื้นท่ีมีแนวโนมท่ีจะใหผลผลิตเพิ่มสูงข้ึนในปท่ีสองเนื่องจากมีการ
เจริญเติบโตท่ีเหมาะสม มีการแตกกิ่งจํานวนมาก ทรงพุมกวาง แสงสองผานไดดี แตเนื่องจากตนมี
ความสูงถึง 194.62 177.70 และ 156.57 เซนติเมตร ตามลําดับ จึงเร่ิมมีความยากลําบากในการเก็บ
เกี่ยวและการจดัการโดยเฉพาะแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม จาก
การทดลองจึงพบวาการปลูกในระยะท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงในการทดลองนี้ คือ ระยะปลูก 3×3 เมตร ของทุก
แปลงทดลองในแตละสถานท่ี ใหผลผลิตเฉล่ียตอตนสูงท่ีสุด 
 

2.4.3 การใหผลผลผลิตตอพื้นท่ี เม่ือนําผลผลิตเฉล่ียตอตนมาคํานวนเปนผลผลิตตอ
พื้นที่ ตามจํานวนตนตอไร ดงันี้คือ ระยะปลูก 1×1 เมตร เทากับ 1,600 ตนตอไร ระยะปลูก 1×2 
เมตร เทากับ 800 ตนตอไร ระยะปลูก 2×2 เมตร เทากับ 400 ตนตอไร ระยะปลูก 2×3 เมตร เทากับ 
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267 ตนตอไร และระยะปลูก 3×3 เมตร เทากับ 178 ตนตอไร พบวา จากเดิมระยะปลูกท่ีมีผลผลิต
เฉล่ียตอตนสูงท่ีสุดกลับมีผลผลิตตอพื้นท่ีนอยท่ีสุด โดยท่ีแปลงทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จังหวดันครปฐม ระยะปลูกท่ีมีผลผลิตตอพื้นท่ีสูงท่ีสุด คือ ระยะปลูก 1×1 เมตร มีผลผลิตเฉล่ียตอ
พื้นที่ 1 ไร เทากับ 209.84 กิโลกรัมตอไร ขณะท่ีระยะปลูกนี้มีผลผลิตเฉล่ียตอตนนอยท่ีสุด เทากับ 
131.15 กรัมตอตน (ตารางท่ี 32) พื้นท่ีแปลงทดลองโครงการพัฒนาสวนพระองคเขาหินซอน 
จังหวดัฉะเชิงเทรา ระยะปลูกท่ีมีผลผลิตตอพื้นท่ีสูงท่ีสุด คือ ระยะปลูก 1×2 เมตร มีผลผลิตเฉล่ียตอ
พื้นที่ 1 ไร เทากับ 122.2 กิโลกรัมตอไร ขณะท่ีระยะปลูกนี้มีผลผลิตเฉล่ียตอตน เทากับ 152.75 กรัม
ตอตนนอยเปนอันดับสองรองจากระยะปลูก 1×1 เมตร (ตารางท่ี 32) แปลงทดลองสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทรา บรมราชชนนี ระยะปลูกท่ีมีผลผลิตตอพื้นท่ีสูงท่ีสุด คือ ระยะปลูก 1×1 เมตร มี
ผลผลิตเฉล่ียตอพื้นท่ี 1 ไร เทากับ 91.87 กโิลกรัมตอไร ขณะท่ีระยะปลูกนี้มีผลผลิตเฉล่ียตอตนนอย
ท่ีสุด เทากับ 57.42 กรัมตอตน (ตารางท่ี 32) และ (ภาพท่ี 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 2  Comparision of average yield g/plant from 3 locations Nakhon Pathom, Chachoeng Sao,  
                and Phetchaburi province 
 

g/plant 
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ภาพท่ี 3  Total yield (kg/rai) comparision from 3 locations Nakhon Pathom, Chachoeng Sao, and  
               Phetchaburi province 
 
ตารางท่ี 32  Total yield comparision from 3 locations Nakhon Pathom, Chachoeng Sao, and    
                    Phetchaburi provinces 
 

Nakhon Pathom province Chachoeng Sao province Phetchaburi province 
Spacing Total seed 

(g/plant) 
Total seed 

(kg/rai) 
Total seed 

(g/plant) 
Total seed 

(kg/rai) 
Total seed 

(g/plant) 
Total seed 

(kg/rai) 
1×1 m 131.15 d /1 209.84 a  60.11 d  96.17 b 57.42 e 91.87 a 
1×2 m 260.99 c 208.79 a 152.75 c 122.2 a  72.96 d 58.36 b 
2×2 m 483.96 a 193.58 b 213.85 b 85.54 c 80.29 b 32.11 c 
2×3 m 460.73 b 123.01 c 235.14 a 62.78 d 77.54 c 20.70 d 
3×3 m 491.03 a 87.40 d 240.01 a 42.73 e 99.92 a 17.78 e 
F-test * * * * * * 
CV. % 11.49 11.53 12.27 4.55 21.93 14.54 

 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 
 
 
 

kg/rai 
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2.4.4 ระยะปลูกท่ีเหมาะสม  
 

ก. ระยะปลูกท่ีเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี จากผลการทดลอง พบวา ในแตละ
พื้นที่มีความแตกตางกันท้ังในเร่ืองการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต อาจเนื่องมาจากในแตละ
พื้นที่มีความแตกตางกันท้ังในดานความอุดมสมบูรณของดิน สภาพพืน้ท่ี สภาพภมิูอากาศ ดังน้ัน
การท่ีจะตดัสินใจในการเลือกระยะปลูกในพ้ืนที่ท่ีแตกตางกัน จึงควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้ใน
การเลือกระยะปลูกท่ีเหมาะสม ระพีพันธ และ สุขสันต (2525) รายงานวา การเลือกระยะปลูกใน
การปลูกสบูดํา ควรศึกษาความอุดมสมบูรณของดิน ดินเลว ควรเลือกระยะปลูกท่ีถ่ีข้ึน เนื่องจาก  
สบูดําจะมีการเจริญเติบโตไมมากนักและใหผลผลิตตํ่า การปลูกถ่ีหรือการปลูกชิดก็จะเปนการเพ่ิม
ผลผลิตตอพื้นท่ีใหเพิ่มข้ึนได หากพ้ืนท่ีเปนดินดีมีความอุดมสมบูรณสูง ควรปลูกหางเนื่องจาก    
สบูดําจะมีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วและมีผลผลผลิตตอตนสูง แตควรคํานึงถึงจํานวนตนตอพื้นท่ีให
เหมาะสมเน่ืองจากถาหากปลูกหางมากเกนิไปก็เปนสาเหตุใหสูญเสียพื้นท่ีและท่ีสําคัญปริมาณ
ผลผลิตตอไรจะลดลง อีกทั้งในการกําหนดระยะปลูกควรคํานึงถึงการจดัการดานตาง ๆ ในอนาคต 
เพราะถาหากเลือกท่ีจะปลูกชิดเพื่อเพ่ิมผลผลิตตอพ้ืนท่ี อาจกลับทําใหการจัดการมีความยากลําบาก
มากข้ึน เชน การจัดการโรคและแมลง อีกท้ังทรงพุมท่ีหนาแนนจะเปนสาเหตุของการสะสมโรค
และแมลง การเก็บเกีย่วและการขนยายผลผลิต อีกท้ังสบูดําเปนพืชท่ีมีอายุยืนหากยังไมสามารถหา
วิธีการจัดการตัดแตงกิ่งหรือการรักษาทรงพุมไมใหสูงเกนิไป การเลือกระยะปลูกท่ีเพิม่ข้ึนจึงเปน
ส่ิงจําเปน        

 
      Rijssenbeek (2006) ไดรวบรวมรายงานการปลูกสบูดําในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวโลก

พบวา ระยะปลูกในแตละพื้นท่ีข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนท่ี ความอุดมสมบูรณของดินและน้ํา และยังข้ึนกับ
วัตถุประสงคในการปลูก เชน ปลูกระยะชิด หรือปลูกเปนร้ัวจะมีระยะปลูก 1×0.5 หรือ 1×1 เมตร 
ปลูก 2 แถวเปนแนวร้ัวปองกันสัตว เชนในประเทศไทยแถบภาคอีสาน และในประเทศอื่น ๆ เชน 
ประเทศมาลี ประเทศอินเดีย ประเทศนิคารากัว และประเทศอัฟริกา เปนตน ซ่ึงเปนการปลูกสบูดําใน
อดีตยังไมไดปลูกสบูดําเปนการคา ในปจจุบัน Praveen (2008) ไดรายงานการปลูกสบูดําในประเทศ
ตาง ๆ ท่ีเร่ิมมีการปลูกในเชิงพาณิชย เชน ในประเทศซิมบับเวย ปลูกสบูดําระยะปลูก 2×2 และ 3×3 
เมตร ประเทศอัฟริกา ปลูกสบูดําระยะปลูก 2×1.5 และ 3×3 เมตร ประเทศแซมเบีย ปลูกสบูดําดวย
ระยะปลูก 3×2.5 เมตร และประเทศอินเดีย ปลูกดวยระยะปลูก 2×1 และ 2×2 เมตร ซ่ึงทุกประเทศมี
เปาหมายคือการหาระยะปลูกท่ีเหมาะสมกับประเทศของตัวเอง เพ่ือใหไดผลผลิตสูงท่ีสุด บาง
ประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย ปลูกสบูดําดวยระยะปลูก 2×3 เมตร เพ่ือเตรียมพรอมกับการใช
เคร่ืองจักรกลในแปลง ประเทศอินโดนีเซียปลูกดวยระยะปลูก 3×3 เมตร เพ่ือปลูกพืชแซม เชน เมล
เลิน (melon) และพืชลมลุกเพื่อเสริมรายไดชวงกอนสบูดําใหผลผลิต ประเทศมาลี ซิมบับเวย เซเนกัล 
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นิคารากัว มีการปลูกในระยะชิดมาก เหตุผล เพ่ือ ใชเปนแนวร้ัวปองกันสัตวและไดเมล็ดไปทําน้ํามัน 
ซ่ึงระยะปลูกท่ีแตกตางข้ึนอยูกับความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมแลวยังข้ึนอยูกับขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมการปลูกท่ีสืบทอดกันมา  
                             

ข. วัตถุประสงคในการปลูก ดังจะเห็นไดวาแมจะมีการพัฒนาดานเขตกรรม
หรือการคัดเลือกพันธุ กย็ังไมสามารถเพ่ิมผลผลิตสบูดําไดมากนกัซ่ึงอาจทําใหเกษตรกรไมคุมคาท่ี
จะลงทุนปลูก แตในปจจุบันไดมีการศึกษาโดยนําสวนตาง ๆ ของสบูดําใหสามารถนํามาใช
ประโยชนไดมากมาย เชน การผลิตกระดาษและไมปารติเคิลบอรดจากสบูดํา การผลิตเปนเช้ือเพลิง
อัดแทง และอ่ืน ๆ (สมบติ, 2549) ดังนั้น วตัถุประสงคในการปลูกอาจมิใชเพียงการนําเมล็ดมาหีบ
น้ํามันเพียงอยางเดียว อาจมีการใชประโยชนจากตนของสบูดํามากข้ึน จึงเร่ิมมีผูสนใจท่ีจะปลูกใน
ระยะชิดเพิ่มข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการนําเอาตนสบูดําไปใชในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน โดย
เนนการเพิ่มจํานวนน้ําหนกัตอพื้นท่ีใหไดมากท่ีสุด 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 
 
1. ศึกษารูปแบบวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบูดํา 

 
1.1 สบูดําท่ีปลูกโดยการใชกิ่งสบูดําขนาด 50 เซนติเมตร ปลูกลงแปลงโดยตรงใหผลผลิต

เฉล่ียตอตน 838.21 กรัมตอตนและผลผลิตตอพ้ืน 335.28 กิโลกรัมตอไร สูงท่ีสุดในรูปแบบการ
ปลูกสบูดําท้ัง 4 วิธีการ 
 

1.2 สบูดําท่ีปลูกโดยใชตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ด มีน้ําหนักแหงเฉล่ียรวมของ ใบ ลําตน 
และราก เทากบั 9.29 กิโลกรัมตอตน หรือตอพื้นท่ี 3,716.00 กิโลกรัมตอไร สูงท่ีสุดในรูปแบบการ
ปลูกสบูดําท้ัง 4 วิธีการ 

 
2. ศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบูดํา 
 

2.1 สบูดําท่ีปลูกในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
จังหวดันครปฐม ระยะปลูก 1×1 เมตร (1,600 ตนตอไร) มีน้ําหนกัผลผลิตเฉล่ียตอตน 131.15 กรัม
ตอตน ใหผลผลิตตอพื้นท่ีมากท่ีสุด 209.84 กิโลกรัมตอไร 

 
2.2 สบูดําท่ีปลูกในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

จังหวดันครปฐม ระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนักแหงเฉล่ียรวมของ ใบ ลําตน และราก เทากับ 6.86 
กิโลกรัมตอตน และมีน้ําหนักแหงตอพื้นท่ี เทากับ 10,976.00 กิโลกรัมตอไร สูงท่ีสุดในระยะปลูก
ท้ัง 5 ระยะปลูก 

 
2.3 สบูดําท่ีปลูกในแปลงทดลองโครงการพัฒนาสวนพระองค เขาหินซอน อําเภอพนม

สารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา ระยะปลูก 1×2 เมตร (800 ตนตอไร) มีน้ําหนักผลผลิตเฉล่ียตอตน 
152.75 กรัมตอตน ใหผลผลิตตอพื้นท่ีมากที่สุด 122.20 กิโลกรัมตอไร 
 

2.4 สบูดําท่ีปลูกในแปลงทดลองโครงพัฒนาสวนพระองค เขาหินซอน อําเภอพนมสาร
คาม จังหวดัฉะเชิงเทรา ระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนกัแหงเฉล่ียรวมของ ใบ ลําตน และราก เทากบั 
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4.06 กิโลกรัมตอตน และมีน้าํหนักแหงตอพื้นท่ี เทากับ 6,496.00 กิโลกรัมตอไร สูงท่ีสุดในระยะ
ปลูกท้ัง 5 ระยะปลูก 

 
2.5 สบูดําท่ีปลูกในแปลงทดลองสวนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี อําเภอชะอํา 

จังหวดัเพชรบรีุ ระยะปลูก 1×1 เมตร (1,600 ตนตอไร) มีน้ําหนกัผลผลิตเฉล่ียตอตน 57.42 กรัมตอ
ตน ใหผลผลิตตอพื้นท่ีมากท่ีสุด 91.87 กิโลกรัมตอไร 
 

2.6 สบูดําท่ีปลูกในแปลงทดลองสวนสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี อําเภอชะอํา 
จังหวดัเพชรบรีุ ระยะปลูก 1×1 เมตร มีน้ําหนักแหงเฉล่ียรวมของ ใบ ลําตน และราก เทากับ 3.35 
กิโลกรัมตอตน และมีน้ําหนักแหงตอพื้นท่ีเทากับ 5,360.00 กิโลกรัมตอไร สูงท่ีสุดในระยะปลูกท้ัง 
5 ระยะปลูก 
 

ขอเสนอแนะ 
 
1. ศึกษารูปแบบวิธีการปลูกท่ีเหมาะท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบูดํา 

 
 1.1  การปลูกโดยการใชกิ่งปลูกลงแปลงโดยตรงเปนวิธีการท่ีสามารถประหยัดตนทุนใน
การผลิตตนกลาสบูดํา ซ่ึงตนทุนอยูประมาณตนละ 3 บาท แตการปลูกโดยวิธีนีไ้มควรปลูกในท่ีโลง
แจงเนื่องจากมีรากท่ีไมแข็งแรง หักโคนงายเม่ือเจอลมแรง เชนเดียวกบัการปลูกโดยใชตนกลาท่ี
เพาะจากกิ่งปกชํา 
 

1.2  การปลูกสบูดําในระยะยาว การปลูกดวยตนกลาท่ีเพาะจากเมล็ดหรือตนกลาท่ีใชเมล็ด
ปลูกลงแปลงโดยตรง จะมีความแข็งแรงสูง ทนทาน เนื่องจากระบบรากมีความแข็งแรง และมีการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตท่ีดีและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในปท่ีสอง 

 
2. ศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบูดํา 

 
2.1 การปลูกสบูดําดวยระยะปลูกท้ัง 5 ระยะปลูก และตางสถานท่ีกันมีความแตกตางกัน 

ท้ังการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบูดํา ซ่ึงอาจเปนเพราะความแตกตางของสภาพพื้นท่ี ความอุดม
สมบูรณของดิน สภาพภูมิอากาศ รวมท้ังการจัดการเขตกรรมอ่ืน ๆ มีผลตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิต ดังนั้นการปลูกสบูดําควรมีการจัดการท่ีดี ไมปลอยท้ิง เพราะจะทําใหผลผลิตตํ่า  
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2.2 ควรมีการศึกษาและทดสอบระยะปลูกในพื้นท่ีเปนแปลงขนาดเล็กในพื้นท่ีกอน
ตัดสินใจใชระยะปลูกอันใดอันหนึ่งในการปลูกสบูดํา 
 

2.3 การปลูกสบูดําควรคํานึงวัตถุประสงค วาปลูกเพื่อจะใชเมล็ด หรือใชตน หากปลูกเพื่อ
ใชเมล็ด ควรเลือกระยะปลูกท่ีมีพื้นที่ใหสบูดําไดแตกกิ่งและไดรับแสงเต็มท่ี จะใหผลผลิตท่ีดี แต
ตองคํานึงถึงสภาพพื้นท่ี และการจัดการ และควรมีการศกึษาดานการตัดแตงกิ่งเพื่อแกปญหาเม่ือ 
สบูดํามีความสูงเกินกวาจะเก็บเกีย่วผลผลิตไดสะดวก หากปลูกเพื่อใชตนการปลูกระยะชิดจะให
ผลผลิตน้ําหนักสูงอีกท้ังไมจาํเปนตองมีการจัดการดแูลมาก  

 
3. การปลูกสบูดําในประเทศไทย 

 
3.1 การปลูกสบูดําในปจจุบันมีความต่ืนตัวในการปลูกกันมาก แตอยางไรก็ดี ยังไมมีการ

ทําใหสบูดํามีผลผลิตเพิ่มข้ึนและท่ีคุมคาตอการลงทุนได เนื่องจากสบูดํามีตนทุนในการผลิตสูงถึง 
15 บาทตอตน (สมบัติ, 2549) แตปจจุบันมีการประกันราคาเพียง 4-7 บาท เทานั้น จึงควรหา
แนวทางในการแกปญหาเพือ่เพ่ิมผลผลิตของสบูดํา งานวิจัยท่ีควรมีการพัฒนาเพิ่มเติม คือ 
  

3.1.1 การปรับปรุงพันธุสบูดําใหมีผลผลิตสูงข้ึนเพื่อใหคุมคากบัตนทุนการผลิต 
 

3.1.2 การศึกษาการใชประโยชนจากสวนตาง ๆ เพื่อเพ่ิมมูลคาเพิ่มใหกับสบูดาํ 
 

3.2 มีแนวทางการสงเสริมท่ีถูกตอง ทดลองใหมีการใชในลักษณะวิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณกอนการปลูกในรูปแบบเชิงพานิชย 
 

3.3 มีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกสบูดําใหกับเกษตรกรท่ีถูกตอง กอนปลูก 
เพื่อท่ีเกษตรกรเองจะไดเขาใจปญหาและอุปสรรคในการปลูกเพื่อจะไดมีการวางแผนในการปลูกท่ี
ดีและมีผลตอบแทนท่ีคุมคา 
 



เอกสารและสิ่งอางอิง 
 
กลาณรงค  ศรีรอต ปฐมา  จาตกานนท Laurent  Vaysse และสิริรักษณ  เล้ียงประยูร.  2547.  

การศึกษาปริมาณและคุณภาพของน้ํามันสกัดจากสบูดํา. น.3-4.  รายงานฉบับสมบูรณ 
เสนอ ศูนยพฒันาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน. 

 
โกศล  เจริญสม.  2549.  การสํารวจศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาตขิองสบูดํา. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 
 
จเร  สดากร.  2527.  สบูดําพืชศักยภาพสูงเพื่อพลังงานทดแทนของประเทศไทย.  วารสารวิชาการ 
 เกษตร 1: 67-71. 
 
เตือนจิตต  สีตยาวิรุทธ และพิศิษฐ  เสพสวัสดิ.์  2525.  แมลงศัตรูสบูดํา.  ขาวกีฏและสัตววิทยา. 4 

(4): 25-27. 
 
ทวีศักดิ์  อุนจติติกุล.  2548.  สบูดํา พชืพลังงานสารพดัประโยชน.  บริษัท วศิระ จํากดั, กรุงเทพฯ. 
 
ทัศนีย  อัตตะนันทน และจงรักษณ  จันทรเจริญสุข.  2542.  แบบฝกหัดและคูมือปฏิบตัิการ การ

วิเคราะหดินและพืช.  ภาควชิาปฐพี คณะเกษตร. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 
 
นรินทร  สมบูรณสาร.  2526.  ปญหาพิเศษ เร่ืองผลของฮอรโมน IBA ตอการเกิดรากในก่ิงปกชํา    

สบูดํา.  ภาควชิาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, นครปฐม. 
 
นิพนธ  วิสารทานนท.  2550.  โรคของตนสบูดํา. น. 41-48. ใน โครงการสัมนาวิชาการ เร่ือง “การ

ประชุมวิชาการสบูดําแหงชาติคร้ังท่ี 1”. โครงการเคยูไบโอดีเซล. สถาบันวิจยัและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

 
นิรนาม.  2526.  คําแนะนําเก่ียวกับการปลูกสบูดํา.  กรมวชิาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 
 
 



 
107 

พิพัฒน  สุวัชรังกูร อุดม  พูลสวัสดิ์ เกรียงศักดิ์  จันโททัย สุรพล  เจริญพงศ และปุญญะ  เผาศรี
ทองคํา. 2526.  รายงานการสํารวจดินบริเวณพ้ืนท่ีบางสวนของโครงการศูนยศึกษาการ
พัฒนาเขาหนิซอน ตามพระราชดําริ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวดั
ฉะเชิงเทรา.  รายงานสํารวจความหมาะสมของดิน.  กรมพัฒนาท่ีดิน, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ, กรุงเทพฯ. 

 
ไพจิตร  จันทรวงศ วีรศักดิ์  อนันตบุตร มาลี  ประภาวัต วิไล  กาญจนภูมิ และอรวรรณ  หวังดีธรรม.  

 2525.  ผลการศึกษาคุณสมบัติทางฟสิกสเคมีของสบูดํา. น. 1-10. ใน การใชน้ํามันสบูดํา
เดินเคร่ืองยนตดีเซล.  กองเกษตรเคมี และกองวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร. 

 
ภาณี  ทองพํานัก สมบัติ  ชิณะวงศ วฑิูรย  ใจผอง และกาํไร  เรียนหตัถกรรม.  2550.  อิทธิพลของ

ชวงเวลาที่เหมาะสมของการเก็บเกีย่วตอคุณภาพเมล็ดพนัธุสบูดํา, น. 136-140. ใน 
โครงการสัมนาวิชาการ เร่ือง “การประชุมวิชาการสบูดาํแหงชาติคร้ังท่ี 1”. โครงการเคยูไบ
โอดีเซล. สถาบันวิจยัและพฒันาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 
 

บัณฑวรรณ  ฐติิธนาวนิช.  2527.  ปญหาพิเศษ เร่ืองผลของขนาดเสนผาศูนยกลางและความยาว
ของก่ิงปกชําตอการเกิดรากของตนสบูดํา.  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, นครปฐม. 

 
ประยูร  หวงนกิร.  2529.  การศึกษาการปลูกสบูดําแปลงใหญและการเปลี่ยนรูปเอสเทอรของนํ้ามัน

สบูดํา.  วทิยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
 
ระพีพันธ  ภาสบุตร และสุขสันต  สิทธิผลไพบูลย.  2525.  ผลการวิจัยคนควาการใชน้าํมันสบูดํา

เปนพลังงานทดแทนในเคร่ืองยนตดเีซลล. น. 11-14. ใน การใชน้ํามันสบูดําเดินเคร่ืองยนต
ดีเซล. กองเกษตรเคมีและกองวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 

 
รังสิต  สุวรรณเขตนิคม.  2525.  การใชสารกําจัดวัชพืชในสบูดํา.  กองเกษตรเคมีและกองวิศวกรรม,  

กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 
 



 
108 

โรจน  เทพพูลผล.  2525.  รายงานการสํารวจดนิ จังหวัดนครปฐม. รายงานการสํารวจความ
เหมาะสมของดิน.  กองสํารวจดนิ, กรมพฒันาท่ีดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
กรุงเทพฯ. 

 
ลิล่ี  กาวีตะ มาลี  ณ นคร ศรีสม  สุวรรณวงศ และสุรียา  ตันติววิัฒน.  2549.  สรีระวิทยาของพืช.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 
 
วัฒนา  เสถียรสวัสดิ์ ศรีวนา  นิมูลชาติ และเรณู  เอ่ียมธนาภรณ.  2526.  การเตรียมน้ํามันสบูดํา

สําหรับเปนน้ํามันเช้ือเพลิงทดแทนน้ํามันดเีซลล. น. 1-17. ใน รายงานโครงการวิจัย เร่ือง
การปลูกสบูดําเพื่อผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซล ประจําป พ.ศ. 2526 
โครงการวิจัยพืชเพื่อการพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรม.  ภาควชิาพืชสวน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 
 

วัลชลีย  หุลานนท.  2527.  การศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของดอกสบูดําและการติดผลของสบูดํา.  
 วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 
เวชกร  ฤดีนรเวท.  2526.  ปญหาพิเศษ เร่ืองการศึกษาระยะปลูกของสบูดํา.  ภาควิชาพืชสวน คณะ

เกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 
 
สนั่น  แกวสนัน่ และวิจิตร  จงวัฒนา.  2524.  รายงานการสํารวจดินจังหวัดเพชรบุรี. รายงานการ

สํารวจความเหมาะสมของดิน. กรมพัฒนาท่ีดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 
 
สมเกียรติ  รัตนเสรีเกียรติ.  2526.  ปญหาพิเศษ เร่ือง การศึกษาการปลูกสบูดําแบบแปลงใหญ. 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 
สมบัติ  ชิณะวงศ.  2548.  ไบโอดีเซลและโอกาสของสบูดํา, น.26-34. ใน เอกสารการสัมมนา

วิชาการ. บริษทัมติชน จํากดั (มหาชน), กรุงเทพฯ. 
 
_______2549.  สบูดํา การปลูกและการสรางมูลคาเพิ่มจากผลพลอยได.  สํานัก 
              สงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน, นครปฐม. 

 



 
109 

_______ 2550.  เอกสารวิจัยสวนบุคคลเร่ือง การพัฒนาวิสาหกิจสบูดําชุมชน.  วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร, กรุงเทพฯ. 

 
สาวิตรี  มาไลยพันธุ ชามา  อินซอน และพนัญญา  พบสุข.  2550.  การศึกษาชนิดและพฤติกรรม

ของแมลงผสมเกสรในแปลงสบูดํา, น. 73-77. ใน โครงการสัมนาวิชาการ เร่ือง “การ
ประชุมวิชาการสบูดําแหงชาติคร้ังท่ี 1”.  โครงการเคยูไบโอดีเซล. สถาบันวิจยัและพฒันา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

 
สุนันทา  จันทกูล และสุปราณี  งามประสิทธ์ิ.  2550.  การพัฒนาของเมล็ดพันธุสบูดํา, น. 57-65. ใน 

โครงการสัมนาวิชาการ เร่ือง “การประชุมวิชาการสบูดาํแหงชาติคร้ังท่ี 1”.  โครงการเค
ยูไบโอดีเซล. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ 

 
อนุวัฒน  กําแพงแกว และสมบัติ  ชิณะวงศ.  2550.  การตัดแตงกิ่งและการจดัการธาตุอาหารที่ 
 เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตของสบูดํา, น. 113-118. ใน โครงการสัมนาวิชาการ เร่ือง “การ

ประชุมวิชาการสบูดําแหงชาติคร้ังท่ี 1”.  โครงการเคยูไบโอดีเซล. สถาบันวิจยัและพฒันา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

 
Heller, J.  1992.  Untersuchungen uber Genotypische Eigenchaften und Vermehrungsund 

Anbauverfahren bei der Purgiernyβ (Jatropha curcas L.) [Studies on genotypic 
characterististics and propagation and cultivation methods for phypic nuts (Jatropha 
curcas L.)]. Dr. Kovac, Hamburg. 

 
Kobilke, H.  1989.  Untersuchungen zur Bestandesbegrundung von Purgiernub (Jatropha 

curcas L.).  Diploma thesis. University Hohenheim, Stuttgart, Germany. 
 
Praveen, V.  2008.  Jatropha Agro-technicial Options&Economic Increase for Sustainable 

Feedstock Production. (Computer Program).  Jatropha Conference world. Centre for 
Management Technology. Jakarta, Indonesia.   

 



 
110 

Rijssenbeek, T.  2006.  Handbook on Jatropha curcas.  Available Source: http://www.fact-
fuels.org, March 27, 2006. 

 
Schaffer, B. and G.O. Gaye.  1989.  Effect of pruning on light interception, specific leaf density, 

leaf chlorophyll content of mango.  Scientia Hort 41: 55-61. 
 
Sudheer, S.  2008.  Biotechnology for Improved Planting Material and Planttation. 

(Computer Program). Jatropha Conference world. Centre for Management Technology. 
Jakarta, Indonesia.   

 
Takeda, Y., M. Okada and R. Pasbutch.  1981.  Interin report on the study of Jatropha  

curcas oil as a substitute for engine fuel in Thailand.  Eng. Div. Dep. Of Agr., 
Bangkok, Thailand. p. 8. 

 
Thitithanavanich, B.  1985.  The effect of diameter and length of stem-cuttings on root 

production of physic nut (Jatropha curcas L.).  Kasetsart University, Thailand. 
 

http://www.fact-fuels.org/�
http://www.fact-fuels.org/�


ภาคผนวก 



 

112 

ตารางผนวกท่ี 1  Plant uptake analysis compare with 3 locations at 360 days after planting  
                            from Nakhon Pathom, Chachoeng Sao, and Phetchaburi provinces 
 

Location % N % P % K % Mg % Ca 
Nakhon Pathom 2.46 b 0.02 b 3.14 b 0.54 a 1.54 a 
Chachoeng Sao 3.00 a 0.00 b 2.29 c 0.24 b 0.91 b 
Phetchaburi 2.35 b 0.16 a 4.14 a 0.55 a 0.91 b 
F-test * * * * * 
CV. % 5.25 41.94 9.83 7.29 19.57 

 
1/ Means within the same column followed by the same lettersare not significantry different at 
95% level by LSD 
* = significantly at 95% 

 
ตารางผนวกท่ี 2  Weather in each month at Kasetsart University Kamphaengsean campus       
                            Nakhon Pathom province 

Air Temperature(oC) Humidity (%) Rain Evap. Cloud Sun. Year 
 

Month 
 Max. Min. G.min. Max. Min. (mm.) (mm.) (%) (hrs.) 

 August 32.78 24.48 23.47 94.32 61.19 390.10 4.23 92.00 2.49 
 September 33.35 24.21 23.14 93.30 58.70 338.20 5.00 81.40 6.36 

2005 October 32.33 24.22 22.70 92.39 59.48 114.10 4.05 59.48 7.13 
 November 32.80 22.43 19.32 93.33 49.90 5.70 4.08 17.47 8.67 
  December 29.91 19.40 16.04 92.94 47.45 7.20 4.07 25.37 7.56 
 January 31.81 18.75 15.51 92.87 41.84 2.60 3.92 23.71 8.39 
 February 33.20 22.54 19.55 93.39 48.32 17.80 4.51 23.82 8.57 
 March 35.21 24.43 21.75 92.97 46.71 22.60 5.44 32.58 8.17 

2006 April 35.93 25.04 22.48 94.53 45.83 38.60 5.35 50.73 8.21 
 May 33.96 24.81 23.04 94.48 56.39 117.00 4.64 69.71 6.09 
 June 33.89 24.63 23.14 94.93 60.03 162.50 5.01 78.67 5.80 
  July 33.53 25.07 23.73 94.87 60.26 74.30 4.75 89.42 3.97 
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ตารางผนวกท่ี 3  Weather in each month at H.M. private development project Chachoeng Sao  
                            Province 
 

Air Temperature(oC) Humidity (%) Rain Year 
 

Month 
 Max. Min. Average (mm.) 

 September 32.21 23.68 98.68 392.60 
2005 October 32.16 23.27 98.61 149.40 

 November 31.63 22.63 98.08    77.10 
 December 29.85 19.67 96.25   17.50 
  January 33.48 19.14 95.25  0.00 
 February 34.48 22.50 94.35   19.10 
 March 34.26 23.65 96.50 106.90 

2006 April 34.10 23.75 97.26 147.60 
 May 33.48 24.17 97.74 346.20 
 June 32.96 24.23 97.46 153.10 
 July 31.38 24.16 97.56 200.8 

 
ตารางผนวกท่ี 4  Weather in each month at The Chaipatthana foundation Phetchaburi province   
 

Air Temperature(oC) Humidity (%) Rain Evap. total Year 
 

Month 
 Max. Min. Max. Min. (mm.) (mm.) 

 August 32.9 26.0 90 69 20.9 122.4 
 September 32.3 25.5 93 74 146.2 102.8 

2005 October 31.4 24.7 95 71 347.5 96.5 
 November 30.8 24.0 88 65   57.9 89.3 
  December 29.1 21.5 85 59   35.9 99.2 
 January 34.6 21.4 82 53  0 118.0 
 February 31.7 22.6 88 69  0 120.0 
 March 34.5 25.1 87 68     0.3 173.0 

2006 April 37.0 25.2 86 68   46.1 171.0 
 May 36.0 24.8 92 72 274.3 143.0 
 June 35.2 25.8 87 65   52.7 140.0 
  July 34.4 25.6 88 66 164.5 126.0 
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ภาพผนวกท่ี 1  Annual yield of Physic nut planted with different methods of planting at                  
                         Kasetsart University Kamphaengsean campus Nakhon Pathom province  
 

 
 
ภาพผนวกท่ี 2  Annual yield of Physic nut planted with different spacing at                  
                         Kasetsart University Kamphaengsean campus Nakhon Pathom province  
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ภาพผนวกท่ี 3  Annual yield of Physic nut planted with different spacing at H.M. private  
                         development project Chachoeng Sao province 
 

 
 
ภาพผนวกท่ี 4  Annual yield of Physic nut planting with different spacing at The Chaipatthana  
                         foundation Phetchaburi province 
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ภาพผนวกท่ี 5  Planting with direct seeding  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกท่ี 6  Physic nut stem prepare for planting with direct cutting 
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ภาพผนวกท่ี 7  Seedling in polyethylene bags before transplanting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกท่ี 8  Cutting in polyethylene bags before transplanting  
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ภาพผนวกท่ี 9  Physic nut field planted with different methods of planting 
 
 

     
 
ภาพผนวกท่ี 10  Physic nut field planted with different spacing of planting, i.e. 1×1 1×2 and       
                           2×2 m at Nakhon Pathom province  
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ภาพผนวกท่ี 11  Physic nut field planted with different spacing of planting, i.e. 2×3 and 3×3 m               
                           at Nakhon Pathom province 
 

   
 
ภาพผนวกท่ี 12  Physic nut field planting with different spacing of planting, i.e. 1×1 1×2 and       
                           2×2 m at Chachoeng Sao province 
 

   
 
ภาพผนวกท่ี 13  Physic nut field planted with different spacing of planting, i.e. 2×3 and 3×3 m      
                           at Chachoeng Sao province 
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ภาพผนวกท่ี 14  Physic nut field planted with different spacing of planting, i.e. 1×1 1×2 and       
                           2×2 m at Phetchaburi province 
 

  
 
ภาพผนวกท่ี 15  Physic nut field planted with different spacing of planting, i.e. 2×3 and 3×3 m       
                           at Phetchaburi province 
 

 
 
ภาพผนวกท่ี 16  Soil sampling at depth of 0-20 cm., 20-60 cm., and 60-100 cm 
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ภาพผนวกท่ี 17  Data collecting 
 

 
 
ภาพผนวกท่ี 18  Fresh fruit and fresh seed after dehulled 
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ภาพผนวกท่ี 19  Seed collecting and measurement of seed weight 
 

   
 
ภาพผนวกท่ี 20  Plant sampling for dry weight in each part of Physic nut 
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