
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปี 2558 

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพในเขตภาคเหนือ 

2. ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาสตรอว์เบอรร์ี 

กิจกรรมกิจกรรมย่อยที่ 2.2  เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ 

ชื่อการทดลอง การทดลองที่ 2.2.1 ศึกษาวัสดุปลูกส าหรับการปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบยกพ้ืนสูงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิตในเขตท่ีสูงภาคเหนือตอนล่าง 

Study on Growth Media for High Platform-Type Strawberry Cultivation for Enhancement of 

Output Quality in High Land Zone of the Lower North 

3. คณะผู้ด าเนินงาน 

   หัวหน้าการทดลอง    

 

   ผู้ร่วมงาน 

นางธัญพร  งามงอน 

 

นางสาวจิตอาภา  จิจุบาล 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ สวพ. 2

นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  สวพ. 2 

 นายสุทิน  เสละคร                                                                                              

 

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์สวพ. 2 

 นางเยาวภา เต้าชัยภูมิ        ผู้อ านวยการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ สวพ. 2 

 

5. บทคัดย่อ 

การทดลองศึกษาการปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบยกพ้ืนสูงด้วยวัสดุปลูกชนิดต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวาง

แผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 4 ซ้ า 7 กรรมวิธี โดยใช้พันธุ์พระราชทาน  80 มีการยกพ้ืนสูงจากพ้ืนดิน 80 

เซนติเมตร โดยใช้วัสดุผสมปลูกต่างๆ กันตามกรรมวิธีกรรมวิธีที่ 1 ดิน+แกลบดิบ+ปุ๋ยคอก กรรมวิธีที่ 2  ดิน + 

ขี้เถ้าแกลบ+ปุ๋ยคอก  กรรมวิธีที่ 3  ดิน+ทราย+ปุ๋ยคอก  กรรมวิธีที่ 4  ดิน+เปลือกถั่วเขียว+ปุ๋ยคอก กรรมวิธีที่ 5 

ดิน+แกลบดิบ+ขี้เถ้าแกลบ+ทราย+เปลือกถ่ัวลิสง+ปุ๋ยคอก  กรรมวิธีที่ 6 ดิน+ ปุ๋ยคอก  กรรมวิธีที่ 7 ดิน  ผลการ

ทดลองพบว่า กรรมวิธีที่ 5 ให้ความสูงต้นเฉลี่ยสูงสุด 22.95 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ 3,4,6,2,1,7 คือ 21.95, 21.76, 20.75, 20.4, 20.20, 19.17 ตามล าดับ  ส่วนกรรมวิธีที่ 3 กับ 4 ไม่

แตกต่างกันทางสถิติ และ กรรมวิธีที่ 1,2 และกรรมวิธีที่ 6 มีความสูงต้นเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่จะ



แตกต่างกันกับกรรมวิธีที่ 3 กับ 4 ด้านขนาดทรงพุ่มกรรมวิธีที่ 5 กับกรรมวิธีที่ 2 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่

แตกต่างกันกับกรรมวิธีที่ 3,4,6 คือ 23.80, 23.34,23.23 ตามล าดับ ส่วนจ านวนต้นเฉลี่ยต่อกอกรรมวิธีที่ 3 มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4,1,2,5,6,7 ตามล าดับ จ านวนผลเฉลี่ยต่อต้นเฉลี่ย พบว่า 

กรรมวิธีที่ 3,4,5 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่จะแตกต่างกันกับกรรมวิธีที่ 1,6,2,7 ตามล าดับ ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น

พบว่ากรรมวิธีที่ 3  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4, 5,1,6,7 เท่ากับ 297.15, 280.03, 

276.16, 265.81, 276.16  และ 230.08 กรัม ตามล าดับ ด้านผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ กรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตสูงสุด

เฉลี่ย 2,435 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 4 ,5,1,2,6,7  ผลผลิตเฉลี่ย 2,326.99, 2,072.75, 2,063.56, 

1,925, 1,920.50, 1,367 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 

Abstract 

 

The experiment for study on high platform-type strawberry cultivation with different 

types of growth substrates in the zone of the lower north was conducted at Petchabun High 

Land Agricultural Development and Research Center, Khao Kho District, Petchabun Province. 

The RCBD-type experiment was planned for 4 replications and 7 treatments using 

Pharachatan80  variety. High platform from the floor for 80 cm. was made using different types 

of growth substrates based on processes consisting of Treatment1: soil+rawhusk+manure, 

Treatment 2: soil+rice hull ash+manure, Treatment 3: soil+sand+manure, Treatment 4: 

soil+mung bean hull +manure, Treatment5: soil+raw husk+rice hull ash 

+sand+peanuthull+manure, Treatment 6: soil+manure, and Treatment 7: soil. The result 

described that treatment5 had maximum average height of stem for 22.95 cm. This was 

statistically significantly different from treatment 3, 4, 6, 2, 1 and 7 for 21.95, 21.76, 20.75, 20.4, 

20.20 and 19.17 respectively. Treatment 3 and 4 were not significantly and the average height of 

stem for treatment 1 and 2 and treatment 6 were not significantly but different from treatment 

3 and 4. In the aspect of size of bush shape, treatment 5 and 2 were not significantly but 

different from treatment 3, 4,and 6 for 23.80, 23.34, 23.23, respectively. In part of average 

number of plants per clump, treatment 3 was statistically significantly different from treatment 

4, 1, 2, 5, 6 and 7, respectively. The finding of average number of fruits per average plant 

indicated that treatment3, 4 and 5were not significantly but significantlydifferentfrom treatment 

1, 6, 2 and 7, respectively. According to the finding of average output per stem, treatment 3 was 



statistically significantly different from treatment4, 5, 1, 6, and 7 for 297.15, 280.03, 276.16, 

265.81, 276.16 and230.08gram, respectively. In the aspect of average output per rai, treatment 2 

yielded average maximum output for 2,435 kilogram per rai and the secondary was treatment 4 

,5, 1, 2, 6 and 7 with average output for 2,326.99,2,072.75, 2,063.56, 1,925, 1,920.50, and 1,367 

kilogram per rai, respectively. 

  
6. ค าน า 

สตรอว์เบอร์รี เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญบนพ้ืนที่สูง อีกชนิดหนึ่ง สามารถผลิตเป็นผลไม้สด และแปรรูป 
เป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของเด็ก และเยาวชน ตลอดจนผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก
ปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก พ้ืนที่เดิมที่อยู่ในพื้นราบซึ่งเคยปลูกสตรอว์เบอรร์ีมาก เช่น ในเขต อ.เมือง 
อ.แม่ริม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  และ อ.แม่สาย  จ.เชียงราย ไม่มีการปลูกหรือเหลือน้อยมาก เนื่องจากความเจริญเข้า
มา เกษตรกรได้ขายพ้ืนที่เพ่ือสร้างเมืองใหม่กันหมด รวมทั้งขาดการพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่ า โดยเฉพาะ
กรมวิชาการเกษตรไม่มีการด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รีเป็นเวลามากกว่า 15 ปี ซึ่งพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่จะ
ส่งเสริมให้ปลูกได้เพิ่มข้ึนอีกหลายจังหวัด เช่น อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ อ.ภูเรือ จ.เลย อ.พบพระ  อ.แม่สอด  จ.ตาก  
รวมทั้งพ้ืนที่เดิมที่ก าลังปลูกอยู่ในปัจจุบัน  เช่น จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย  ปริมาณการส่งออกและน าเข้า
ผลผลิตสด และแช่แข็งของสตรอว์เบอร์ร ีพบว่าในปี  2550 - 2554  ปริมาณการน าเข้าท้ังสตรอว์เบอรร์ีสดและแช่
แข็งเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  แต่การส่งออกผลสดและแช่แข็งกลับมีปริมาณลดลง  ในปี 2550  มีการน าเข้าผลสด  
334,843  กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่า 34,554,147  บาท  ในปี 2554  น าเข้า  697,119  กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 
106,553,089  บาท ส่วนสตรอว์เบอร์รีแช่แข็ง ในปี 2550 น าเข้า  1,934,467  กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่า  
80,476,339.00  บาท  แต่ในปี  2554  น าเข้าเพ่ิมสูงขึ้นเป็น  4,819,533.00 กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่า  
212,055,560.00  บาท  เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกผลผลิตสตรอว์เบอร์รใีน ปี 2550-2554  กลับลดลงทุกปี  
กล่าวคือ ในปี 2550 มีการส่งออกผลผลิตลดปริมาณ  3,993,954  กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 82,999,915  บาท  แต่
ในปี  2554 ส่งออกเหลือ  48,050  กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,361,063 บาท เช่นเดียวกันสตรอว์เบอร์รีแช่แข็งปี  
2550  ส่งออก  211,667  กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า  7,753,540.00  บาท  ในปี 2554  ลดลงเหลือ 68,917  
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าเพียง 3,150,627.00  บาท ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุมาจากพ้ืนที่การผลิตลดลง  รวมทั้ง
ปัญหาโรค แมลงศัตรูพืช ขาดพันธุ์ที่เหมาะสม และการใช้ต้นกล้า (Runner) ที่เกิดจากการขยายพันธุ์จากต้นแม่
เดิมโดยไม่ได้เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาเป็นเวลานาน  ท าให้เกิดการสะสมของโรค แมลงที่ส าคัญ  ดังนั้นจึง
ต้องมีการศึกษาวิจัยหาพันธุ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของแต่ละพ้ืนที่   

ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง คุ้มค่ากับการลงทุน  
ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือได้ผลผลิตต่อไร่สูงและผลผลิตมีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค  สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้เพ่ือเตรียมการรองรับในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะ



เกิดขึ้นในปี  2558  ซึ่งจะต้องด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการหาพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละสภาพพ้ืนที่  เพ่ือถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรต่อไป 

ลักษณะทั่วไปของสตรอเบอร์รี่อยู่ในวงศ์ Rosaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Fragaria ananassaเป็นไม้
ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกระจายกันมากที่สุดในโลก แทบทุกประเทศตั้งแต่แถบขั้วโลกลงมาถึงพ้ืนที่ใน
เขตร้อนบางพันธุ์จะพบว่าสามารถปลูกในทางเหนือของโลกเช่นรัฐ Alaska ได้ดีเท่ากับปลูกในทางใต้ลงมาเช่นแถบ 
Equator สตรอเบอร์รีมีรสชาติอร่อยและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมาหลายร้อยปีในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้พบว่าผลผลิต
ที่ใช้ส าหรับบริโภคเป็นผลสดและใช้ในเชิงอุตสาหกรรมแปรรูปได้เพ่ิมปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามประเทศ
ต่างๆทั่วโลกเป็นสาเหตุมาจากการผสมพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตยาวนานขึ้นระบบปลูกแบบดูแลอย่างใกล้ชิดมาใช้
ตลอดจนการเลือกพ้ืนที่ปลูกที่มีความเหมาะสมมากกว่าแต่ก่อน 

ในประเทศไทยพ้ืนที่ปลูกสตรอเบอร์รีส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือเช่นบางอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่และ
เชียงรายและในพ้ืนที่บางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์แถบบนภูเขา
ของจังหวัดกาญจนบุรี 
 ประวัติของสตรอเบอร์รีในประเทศไทย  มีการปลูกสตรอว์เบอร์รีมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2522 
เป็นต้นมา ชาวอังกฤษที่มาท างานเกี่ยวกับป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้น าต้นสตรอเบอร์รีเข้ามาเมื่อประมาณ 
พ.ศ. 2477 ซึ่งต่อมาสตรอเบอร์รีพันธุ์นี้ถูกเรียกว่าพันธุ์พ้ืนเมืองเพราะไม่ทราบชื่อพันธุ์ที่แน่นอนต่อมามีการแพร่
ขยายการปลูกในฐานะเป็นผลไม้ชนิดใหม่ภายในส่วนของโรงเรียนและสถานีทดลองเกษตรของส่วนราชการปลูก
เพ่ือการค้าอย่างจริงจังก่อนถึงปีพ.ศ. 2522  

ใน ปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้ทรงก่อตั้งโครงการหลวงซึ่งปัจจุบันใช้
ชื่อว่ามูลนิธิโครงการหลวงโดยมีหม่อมเจ้าภีศเดชรัชนีเป็นประธานมูลนิธิฯหาพืชอ่ืนทดแทนให้ปลูกและช่วย
ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ค รอ งชี พ ต ล อ ด จ น ค ว าม เป็ น อ ยู่ ข อ งช า ว ไท ย ภู เข า ให้ ดี ขึ้ น ปี  พ .ศ .2517-2522 มี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้รับทุนวิจัยจากทางฝ่ายงานวิจัยกระทรวงเกษตร
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Agricultural Research Service ของ USDA) ระหว่างการวิจัยนี้ได้มีการน าสตรอเบอร์รี
พันธุ์ต่างๆเข้ามามากมายเพ่ือทดลองปลูกตามสถานีทดลองเกษตรที่มีระดับความสูงที่ต่างกันรวมทั้งศึกษาเรื่องของ
โรคแมลงการจัดการหลังการเก็บเก่ียวการบรรจุหีบห่อและตลอดจนทางด้านของการตลาด 
 พันธุ์สตรอว์เบอร์รี พ.ศ. 2528 ได้มีการน าพันธุ์ Akio Pajaro และ Douglas จากอเมริกาทดลองปลูกใน
สถานีโครงการหลวงที่ดอยอินทนนท์แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จต่อมาอีกหนึ่งปีได้มีการน าพันธุ์  NyohoToyonoka 
และ Aiberry จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทดลองปลูกผลปรากฏว่าสองพันธุ์แรกสามารถปรับตัวได้ดีบนพ้ืนที่สูงเริ่มมี
ผู้น าพันธุ์อ่ืนๆเข้ามาปลูกทดสอบมากมายจนมีการตั้งพันธุ์ Toyonoka เป็นพันธุ์พระราชทาน 70  (ปี พ.ศ. 2540) 
และพันธุ์ B5 เป็นพันธุ์พระราชทาน 50 ปี (ปีพ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นปีฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี) พันธุ์พระราชทาน 
16, 20, 50 และ 70 นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ Nyoho, Dover และ Selva บ้างในบางพ้ืนที่ 
 พันธุ์เนียวโฮ (Nyoho) เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมในประเทศญี่ปุ่น และจัดว่าเป็นพันธุ์เบา ผลมีขนาด
กลาง เนื้อแข็งปานกลาง มีรสหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอมมาก เหมาะแก่การบริโภคสด 



 พันธุ์พระราชทานเบอร์ 16 (Tioga) เป็นพันธุ์ค่อนข้างเบาที่ถูกผสมขึ้นที่สหรัฐอเมริกา และใช้เป็นพันธุ์
การค้าระหว่างปี ค.ศ. 1964-1984 เป็นพันธุ์เหมาะส าหรับพ้ืนราบทั่วไปทางภาคเหนือ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง ผลขนาดปานกลางถึงใหญ่ มีจ านวนผลต่อช่อมาก ผลแข็ง ผลผลิตสูง สีแดง 
ค่อนข้างทนต่อสภาพอุณหภูมิสูง ทนทานต่อการขนส่ง ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบจุด เหมาะแก่การแปรรูป 
 พันธุ์พระราชทาน 50 เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมในประเทศญี่ปุ่นและประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 1983 การ
เจริญเติบโตดี มีความแข้งแรง ใบมีลักษณะกลม ใหญ่ และสีเขียวเข้ม มีความต่อเนื่องของการออกดอกรุ่นต่อรุ่น 
เป็นพันธุ์เบาให้ผลผลิตค่อนข้างสูง น้ าหนักผลเฉลี่ยประมาณ 11.5-13.0 กรัม ผลกลมหรือทรงกรวย สีแดงสดใสแต่
ไม่สม่ าเสมอ ผลมีกลิ่นหอมมาก 
 พันธุ์พระราชทาน 60 หรือ รหัส 003-00 ได้ถูกคัดเลือกครั้งแรกใน ฤดูกาลผลิตปี พ.ศ. 2544/2545 ที่
แปลงทดลองของสถานีวิจัยดอยปุย (พิกัดที่ตั้ง 18° 48’ 39’’ N, 98° 53’ 5’’ E สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ 
Rosa Linda และ Tochiotome ในปี พ.ศ. 2543 ตามโปรแกรมการผสมพันธุ์ของโครงการวิจัย การผสมพันธุ์และ
คัดเลือก (รหัสโครงการที่ 3025 - 3038 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2545 งบประมาณวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง) 
ส าหรับต้นแม่พันธุ์ Rosa Linda นั้นมาจาก Florida Agricultural Experiment Station มีศักยภาพของการ
ให้ผลผลิตที่เร็วในต้นฤดู ผลขนาดใหญ่ เนื้อผลสีแดงสด และมีรูปทรงของผลเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วไป ส่วน
ต้นพ่อพันธุ์ Tochiotome นั้นได้มีการแนะน าและเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2538 โดยโปรแกรมการ
ผสมพันธุ์สตรอว์เบอร์รี ของ Tochigi Prefectural Agricultural Experiment Station ซึ่งมีคุณสมบัติที่ให้ผล
ผลิตสูง ผลมีขนาดใหญ่ เนื้อแข็ง และรสชาติหวานมาก ปัจจุบันเป็นสายพันธุ์อันดับหนึ่งที่เกษตรกรในประเทศ
ญี่ปุ่นนิยมปลูกกันเป็นการค้าส าหรับรับประทานผลสดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา พันธุ์พระราชทาน 60 ก็ได้ถูก 
ขยายต้นพันธุ์โดยวิธีผลิตต้นไหลแบบธรรมดาและการเพาะเลี้ยงต้นเนื้อเยื่อปลอดโรค เพ่ือใช้ปลูกทดสอบในพ้ืนที่
ระดับความสูงต่างๆกันตามศูนย์/สถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ิมเติมทางด้านการ
เจริญเติบโต การให้ผลผลิต คุณภาพของผลผลิตและรสชาติที่พึงพอใจด้วยการใช้วิธีสุ่มจากตัวแทนผู้บริโภค ความ
ทนทานต่อศัตรูพืช รวมทั้งการผลิตไหลและต้นไหลส าหรับการขยายต้นพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในช่วงเวลานับจากนี้ 
จัดเป็นสตรอว์เบอร์รปีระเภทวันสั้น (Short day type) และต้องการความหนาวเย็นปานกลาง (ประมาณ 15 – 18 
°C) เป็นช่วงเวลา 30 - 40 วันส าหรับกระตุ้นให้เกิดการสร้างตาดอกของเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอดของล าต้น 
ระยะเวลาจากดอกบานถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่ากับ 60 – 70 วัน ผลผลิตต่อต้นสูงสุด 385 กรัม หรือประมาณ 2 - 
3 ตันต่อไร่ (ค านวณจากการปลูก 10,000 ต้นต่อไร่) เนื้อผลมีค่าเฉลี่ยของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (Total 
soluble solid) เท่ากับ 10.7 ° Brix ซึ่งสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆที่ปลูกเป็นการค้าในปัจจุบันของประเทศไทย (ยกเว้นพันธุ์
พระราชทาน 72) และมีกลิ่นหอมชวนรับประทานคล้ายพันธุ์พระราชทาน 70 แต่เนื้อผลมีสีสันต์สวยงามและความ
แน่นเนื้อมากกว่า การให้คะแนนของกรรมการทดสอบคุณภาพผลจากการทดลองชิม ปรากฏว่าได้คะแนนใกล้เคียง
กันกับพันธุ์พระราชทาน 70 และ 72 แต่มากกว่าพันธุ์อ่ืนๆที่ใช้ทดสอบทั้งหมด 12 สายพันธุ์ การให้ไหลและต้น
ไหลอยู่ในระดับปานกลางเฉลี่ยราว 50 – 60 ต้นไหลต่อต้นแม่หนึ่งต้น นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถทนทานต่อโรค
ราแป้ง (Powdery Mildew) และรากเน่า (Root Rot) รวมทั้งพวกไรสองจุด (Two-spotted spider mite) หรือ



เพลี้ยอ่อน (Aphids) สามารถปลูกเป็นการค้าได้ตั้งแต่พ้ืนที่ที่มีความสูง 600 เมตรจากระดับน้ าทะเลเป็นต้นไป 
ขนาดผลที่ใหญ่ รสชาติหวาน เนื้อในผลสีแดงสด ผิวแดงจัดเป็นเงามัน รูปทรงกรวยคล้ายหัวใจ กลิ่นหอม และ
ผลผลิตต่อต้นค่อนข้างสูงซึ่งโดยรวมแล้วมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะแก่การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเ พ่ือการค้าประเภท
รับประทานผลสดที่ยังมีความต้องการของตลาดอีกมากทั้งภายในและต่างประเทศ แต่ประการส าคัญที่สุดคือ สาย
พันธุ์ลูกผสมสายพันธุ์แรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยทางกรมวิชาการเกษตรได้ออกหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 (ร.พ. 2) เลขที่ 276/2549 ลงวันที่ 16 
กันยายน พ.ศ. 2549 ให้กับมูลนิธิโครงการหลวงด้วย ทางมูลนิธิโครงการหลวงโดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธาน
มูลนิธิฯได้ทรงประทานชื่อสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า พระราชทาน 60 เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2549 
นี้ 
 พันธุ์พระราชทาน 80 (ตรงกับปี พ.ศ. 2550 ที่พระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา
ครบ 80 พรรษา) เป็นพันธุ์รับประทานผลสด และเป็นพันธุ์ที่ต้องการอากาศหนาวเย็นมากกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ คือต้อง
ปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16-20 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งสถานี
วิจัยเกษตรหลวงอ่างขางจะเป็นพ้ืนที่ปลูกได้ผลดี เพราะมีความสูงประมาณ 1 ,400 เมตร เพ่ือกระตุ้นการสร้างตา
ดอกอย่างต่อเนื่อง และให้ผลผลิตในปริมาณมากและยาวนานขึ้น และยังเป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส 
และราแป้งได้ดี นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ ตรงที่ผลสุกมีกลิ่นหอมและมีรสชาติหวานกว่า เนื้อผล
แน่น สีแดงสด รูปร่างของผลสวยงาม โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกรวยถึงทรงกลม ปลายแหลม ผิวไม่ขรุขระ ราก ล าต้น
โตเร็วสมบูรณ์ ความสูงของทรงพุ่ม 20-30 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 27เซนติเมตร (ณรงค์ชัย,2551) 
 พันธุ์ 329 หรือพันธุ์ Yeal เป็นพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรโดยนายปราโมทย์ รักษาราษฎร์ อดีตอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น าต้นกล้าจากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พัฒนาและปรับปรุงโดย AGO, Vulcani 
Research Center น ามาขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมื่อเดือนเมษายน 2540 และเพ่ิมปริมาณจนได้
จ านวนต้องการจึงน าไปท าการผลิตไหลที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนดอยตุง และได้กระจายพันธุ์ไปสู่
เกษตรกรในโครงการต่าง ๆ ลักษณะทรงต้นแข็งแรง ก้านใบยาว ใบหูมีเล็กน้อย ผลมีขนาดใหญ่ ทรงกรวยและทรง
กรวยปลายแหลม ผลมีผิวสีแดงเข้มมัน กลีบเลี้ยงลู่ปกคลุมผล เนื้อกรอบแน่นมีกลิ่นหอม ค่อนข้างหวาน เก็บ
ผลผลิตง่าย เหมาะส าหรับบริโภคสด มีอายุการวางจ าหน่ายประมาณ 6-7 วัน ทนต่อการขนส่งเนื่องจากผิวไม่เสีย
ง่ายเมื่อถึงปลายทาง (สุทิน, 2551) 
 พื้นที่การผลิตสตรอเบอร์รี่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 สามารถให้ผลผลิตได้ในระหว่างเดือน
ธันวาคมถึงเดือนมีนาคมรวมพ้ืนที่การผลิตทั้งประเทศประมาณ 2,600-3,000 ไร่ต่อปพ้ืีนที่หลักได้แก่  

1. เชียงใหม่คือฝางแม่ริมสะเมิงจอมทอง (บนดอยอินทนนท์) และพ้ืนที่รอบๆตัวเมืองปัจจุบันในปี พ.ศ. 
2539-41 พ้ืนที่ปลูกสตรอเบอร์รีในอ าเภอสะเมิงมีประมาณ 2,000-2,500 ไร่ในขณะที่อ าเภอฝางมีประมาณ 200 
ไร่ 

2. เชียงรายพ้ืนที่หลักในการผลิตสตรอเบอร์รี่อยู่ที่อ าเภอแม่สายผลผลิตส่วนใหญ่ประมาณ 60% จะส่งเข้า
กรุงเทพมหานครเพ่ือจ าหน่ายเป็นผลรับประทานสดส่งเข้าโรงงานเพ่ือแปรรูปประมาณ  20%และเกษตรกรจะ



จ าหน่ายเองให้กับนักท่องเที่ยวอีก 20% เนื่องจากมีโรคระบาดและต้นตายมากพ้ืนที่ปลูกในปี พ.ศ. 2535 ประมาณ 
800 ไร่ลดลงเหลือ 350 ไร่ ใน พ.ศ. 2537 และ 250 ไร่ ใน พ.ศ. 2540 ปัจจุบันเกษตรกรในอ าเภอแม่สายสามารถ
ผลิตสตรอว์เบอร์รไีด้เพียง 60 % ของความต้องการของตลาดเท่านั้น 

3. จังหวัดอ่ืนๆ ได้แก่ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย อ าเภอทองผาภูมิ 
และอ าเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี   
 การตลาดและเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีการส่งออกผลสตรอเบอร์รีในเชิงอุตสาหกรรมไปยังต่างประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และสามารถท ารายได้หลายร้อยล้านบาทต่อปีประเทศหลักที่ส่งไปจ าหน่าย  ได้แก่ ญี่ปุ่นใน
ระยะสองสามปีที่ผ่านมาลดลงเนื่องมาจากมีประเทศคู่แข่งคือสหรัฐอเมริกาจีนเกาหลี 

อ าเภอแม่สายและพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมูลค่าต้นทุนของการผลิตต่อไร่ ประมาณ 25,000 - 30,000 
บาท และรายได้ตอบแทนต่อไร่ 62,500 บาท (คิดจากค่าเฉลี่ย2,500 กก. ต่อไร่และ 25 บาทต่อกก.) ดอยอิน
ทนนท์ใช้ต้นทุนการผลิต ไร่ละ 30,000-35,000 บาท และมีรายได้ ไร่ละ 72,500 บาทผลผลิตที่ออกก่อนในเดือน
พฤศจิกายน และธันวาคมจะมีคุณภาพดีและขนาดใหญ่ท าให้จ าหน่ายได้ในราคาสูงประมาณ  70-80 บาทต่อ
กิโลกรัม ในท้องตลาดทั่วไปหลังจากนั้นขนาดผลจะเล็กลงจ าหน่ายได้ในราคา 20-30 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงเดือน
มกราคมถึงกลางเดือนมีนาคม ประเทศญี่ปุ่นเป็นแหล่งใหญ่ของไทยในการน าเข้าผลสตรอว์เบอร์รีเพ่ือใช้ในการแปร
รูปมากท่ีสุดประมาณ  1,000-3,000 ตันต่อป ี
 วิธีการขยายพันธุ์ โดยใช้ส่วนของไหล เกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รี่อาจท าการผลิตต้นไหลสตรอเบอร์รี่
เพ่ือใช้ปลูกเอง หรือจะใช้ซื้อต้นไหลมาปลูกก็ได้ หากเกษตรกรจะท าการผลิตต้นไหลไว้ใช้ปลูกเองหรือเพ่ือจ าหน่าย
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกรายอ่ืนมีข้อควรพิจารณาดังนี้  
 1. ต้นแม่พันธุ์ ต้นแม่พันธุ์จะต้องมีลักษณะดี คือ มีการสร้างไหลที่แข็งแรงและปริมาณมากตรงตามสาย
พันธุ์ ให้ผลผลิตสูง ปลอดจากโรค โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส  
 2. พ้ืนที่ที่ผลิตต้นไหล พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการผลิตต้นไหลจะต้องสะอาดปลอดจากเชื้อสาเหตุของโรค 
โดยเฉพาะเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส ใกล้แหล่งน้ า สามารถน าน้ ามาใช้ได้ในช่วงฝนทิ้งช่วง การ
คมนาคมสะดวก สามารถขนย้ายวัสดุเพาะช าไปยังแปลงแม่พันธุ์ และขนส่งต้นไหลไปยังแหล่งปลูกได้โดยไม่บอบช้ า
เสียหาย และที่ส าคัญที่สุดก็คือ ความสูงของพ้ืนที่ จากสาเหตุที่เมื่อช่วงแสงของวันสั้นลงและอุณหภูมิของอากาศ
เย็นลง ท าให้ต้นสตรอเบอร์รี่เปลี่ยนสภาพการเจริญเติบโตทางด้านสร้างไหลต้นไหล เป็นสภาพการเจริญเติบโตทาง
สร้างตาดอก ซึ่งส่งผลให้ต้นสตรอเบอร์รี่ที่เจริญเติบโตบนภูเขาสร้างตาดอกได้เร็วกว่าต้นสตรอเบอร์รี่บนพ้ืนที่ราบ 
เป็นผลให้ผลผลิตสตรอเบอร์รี่ที่เกิดจากต้นสตรอเบอร์รี่ที่ผลิตบนภูเขาที่มีอากาศหนาวเย็นออกสู่ตลาดได้เร็วกว่า
ผลผลิตสตรอเบอร์รี่พันธุ์เดียวกันที่เกิดจากต้นที่ผลิตจากพ้ืนที่ราบ ประกอบกับสภาพดินบนที่สูงหรือภูเขามีการ
ระบายน้ าได้ดีกว่าพื้นที่ราบ ปัญหาโรคมีน้อยกว่า ท าให้ต้นไหลแข็งแรงมีคุณภาพดี ด้วยเหตุนี้จึงต้องผลิตต้นไหลสต
รอเบอร์รี่บนภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่ต่ ากว่า 1,000 เมตร มีอากาศหนาวเย็น แล้วขนต้นไหลลงมา
ปลูกยังพ้ืนที่ราบ แต่ทั้งนี้แหล่งผลิตต้นไหลจะต้องไม่เป็นพ้ืนที่ภายในลุ่มน้ าที่ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้น
น้ าล าธารโดยเฉพาะ 



 ศึกและ คณะ (2554)  พบว่า การผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ไทโอก้าโดยวิธีการเด็ดดอกร่วมกับการพ่น 
GA3 50 ppm. 2 ครั้ง หลังปลูก 30  และ 60 วัน มีแนวโน้มจะให้จ านวนไหลต่อแปลง จ านวนไหลต่อต้น และ 
จ านวนเถาตอต้นสูงกว่า การไม่เด็ดดอกแล้วพ่นด้วย GA3 50 ppm. 2 ครั้ง หลังปลูก 30 และ 60 วัน แสดงว่า การ
เด็ดดอก ฤดูปลูก (ปลูกหลังเก็บเกี่ยว มีปริมาณไหลมากกว่าปลูกข้ามปี) และ GA3 มีผลต่อการการผลิตไหล 
 วิธีการปลูกสตรอเบอร์รีโดยใช้ไหล คือ ต้นไหลจะถูกบังคับให้เกิดการพัฒนาของตาดอกและเพ่ือความ
แข็งแรงก่อนปลูกโดยการปล่อยให้ได้รับอุณหภูมิเย็นในเวลากลางคืนบนที่สูงซึ่งจะท าให้ออกดอกได้เร็วกว่าต้นไหล
ที่ผลิตบนพ้ืนราบเดือนเมษายนปลูกลงในถุงดินขนาด 3 x 5 ซม.และปล่อยให้เจริญเติบโตในแปลงจนกระทั่งเดือน
มิถุนายนจึงขนขึ้นไปปลูกบนที่สูงประมาณ 1,200-1,400 เมตรเพ่ือผลิตต้นไหลต่อไปซึ่งจะตรงกับช่วงฤดูฝนปล่อย
ให้ต้นไหลที่เจริญอยู่ในถุงพลาสติกและได้รับความหนาวเย็นบนที่สูงจนเพียงพอแล้วจะน าลงไปปลูกในแปลงที่พ้ืน
ราบไม่เกินต้นเดือนตุลาคมเพราะถ้าหากปลูกช้าเกินไปจะท าให้ผลผลิตออกช้าตามไปด้วยต้นไหลที่ผลิตได้จากบนที่
สูงนี้จะสามารถตั้งตัวและออกดอกได้เร็วกว่า(ประมาณเดือนธันวาคม) ปกติเกษตรกรจะใช้ระยะปลูก 30 x 40 ซม. 
ส าหรับการปลูกแบบสองแถวและระยะปลูก 25 x 30 ซม. ส าหรับการปลูกแบบสี่แถวใช้จ านวนต้นไหลทั้งหมด
ประมาณ 8,000-10,000 ต้นต่อไร่การคลุมแปลงนั้นจะใช้ฟางข้าวใบตองเหียงหรือใบตองตึงหรือร่วมกันก็ได้คลุม
ระหว่างแถวในแปลงยกร่อง (โดยจะท าการคลุมก่อนหรือหลังจากปลูกได้ 1-2 สัปดาห์แล้วแต่พ้ืนที่) ดอกแรกจะ
บานได้ในราวต้นเดือนพฤศจิกายนและสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมในพ้ืนที่ปลูกของ
จังหวัดเชียงใหม่ส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีสภาพอากาศที่เย็นกว่าจะเก็บเกี่ยวต่อไปได้อีกจนถึงเดือนเมษายน 

Oda (1990) พบว่า ต้นไหลสดสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ Nyoho และ Toyonoka  ซึ่งเป็นประเภท June-
bearing strawberry  ไม่ต้องการความหนาวเย็นมากนักในการเกิดตาดอก เมื่อมีการให้อุณหภูมิต่ า ประมาณ 13-
14  °C  และคลุมด้วยพลาสติกด าระหว่างเวลา 16.00 น. ถึงเวลา 8.00 น. ของวันใหม่ติดต่อกันประมาณ 20 วัน 
นั้นจะท าให้เกิดการชักน าตาดอกในต้นไหลสดสตรอว์เบอรร์ขีองทัง้สองพันธุ์ได้ 

ณรงค์ชัย และคณะ (2541) ทดลองการผลิตผลสดสตรอว์เบอร์รนีอกฤดู พบว่า การให้อุณหภูมิต่ า 13 °C
และสภาพวันสั้น (8 ชม.) เพ่ือชักน าการเกิดตาดอกแก่ต้นไหลสตรอว์เบอร์รี ก่อนน าไปปลูกในแปลง สามารถเป็น
แนวทางวิธีการปฏิบัติที่จะท าให้ได้ผลผลิตที่เร็วและสูงขึ้นได้ในพันธุ์ Nyoho ต้นไหลที่ใช้นี้ได้จากการขยายพันธุ์
แบบปกติทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 เดือนกันยายน  2541 โดยน าเข้าห้องเย็นที่อุณหภูมิคงท่ี 13 °C  ในช่วงเวลา 16.00 
– 8.00 น. ทุกวันจนถึงวันปลูกลงแปลง ส่วนใน Treatment  ที่ 4 และ 5 นั้นน าต้นไหลวางเรียงไว้กลางแจ้งและ
คลุมด้วยพลาสติกด า ในช่วงวันและเวลาเหมือน Treatment ที่ 2 และ 3  ใน Treatment ที่ 1 และ 6 วางเรียง
ต้นไหลไว้กลางแจ้งอย่างเดียวพบว่าต้นไหลสตรอเบอรี่ในทุก Treatment  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับ control  แต่ Treatment  ที่  1 (ให้ อุณหภูมิต่ ากับสภาพในวันสั้นก่อนปลูก และใส่เชื้อ  
Vesicular-arbuscular mycorrhizae หลังปลูกมีแนวโน้มในภาพรวมท าให้ต้นมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่า แสดงว่า 
พันธุ์ Nyoho ซึ่งให้อุณหภูมิต่ าที่ 13°C  และสภาพวันสั้นเป็นเวลาสามสัปดาห์ก่อนย้ายปลูกนั้น มีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่มากกว่า Control  หรือการให้สภาพวันสั้นเพียงอย่างเดียว ต้นไหลใน Control   
และท่ีใส่เชื้อรา (VAM)  เพียงอย่างเดียวซึ่งไม่ได้รับสภาพอุณหภูมิต่ า วันสั้น หรือทั้งสองอย่าง จะมีจ านวนวันที่ดอก



แรกบานช้ากว่าต้นไหลที่ได้รับสภาพดังกล่าวเกือบหนึ่งสัปดาห์  ถึงแม้ผลการทดลองจะพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ก็ตาม  ซึ่งเห็นได้ว่าจะมีผลกระทบต่อผลผลิตรวมเม่ือสิ้นสุดการทดลอง 
 การปลูกบนที่สูง เมื่ออากาศร้อนขึ้นในปลายช่วงของการเก็บเกี่ยว คือ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 
ต้นสตรอว์เบอรร์ีจะมีการสร้างไหลและต้นไหลออกมา (มีเกษตรกรบางรายที่ปล่อยให้ต้นไหลเจริญในแปลงโดยตรง
ซึ่งไม่ได้ช าลงในถุงพลาสติก) และปล่อยให้เจริญอยู่ในแปลงจนกระทั่งปลายเดือนกันยายนเพ่ือให้แน่ใจว่าต้นไหล
เหล่านี้ได้รับความหนาวเย็นจนเพียงพอต่อการเกิดตาดอกส าหรับเป็นต้นที่ใช้ปลูกในคราวต่อไปส่วนมากชาวไทย
ภูเขาจะท าการยกแปลงปลูกและคลุมแปลงด้วยใบตองเหียงหรือใบตองตึงจากนั้นจึงเจาะรูโดยใช้กระป๋องนมที่ท า
การเปิดปากออกแล้วกดลงไปบนวัสดุคลุมแปลงให้เป็นรูช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้รับผลผลิตสูงที่สุดคื อ
ก่อนปลายเดือนกันยายนเป็นอย่างช้าปกติจะปลูกเป็นแบบแถวเดี่ยวหรือแถวคู่โดยใช้ระยะปลูก  25 x 30 ซม. 
ผลผลิตจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ระหว่างต้นเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมโดยในระหว่างกลางเดือนธันวาคมถึง
กลางเดือนมกราคมต้นสตรอเบอรร์ีอาจจะชะงักการเจริญเติบโตเล็กน้อยและไม่ให้ผลผลิตเนื่องจากสภาพอากาศที่
หนาวเย็นเกินไปในเวลากลางคืน (ต ่ากว่า 10   C) เป็นเวลาหลายๆชั่วโมง 

การให้น ้าโดยปล่อยให้ไหลผ่านไปตามร่องของแปลงปลูก (Furrow irrigation) แหล่งน ้าที่ได้อาจมาจากบ่อ
สระหรือคลองเล็กๆบางพ้ืนที่ให้น ้าแบบสปริงเกอร์ (Sprinkle system) โดยใช้น ้าบาดาลที่สูบขึ้นมาซึ่งนับว่าเป็น
ระบบที่ดีกว่าที่กล่าวข้างต้นเพราะท าให้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่จะไหลไปยังแปลงอ่ืนๆโดยมีน ้าเป็นตัวพา 

ปกติเกษตรกรจะท าแปลงปลูกต้นสตรอว์เบอร์รีให้อยู่ในแนวเหนือ-ใต้ทั้งนี้เพ่ือให้ต้นได้รับแสงเต็มที่เป็น
การเพ่ิมการเจริญเติบโตและสีของผลก็จะพัฒนาได้ดีขึ้นพ้ืนที่เดิมที่ใช้ต่อเนื่องกันมาทุกๆปีมีการปลูกพืชอ่ืน
หมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่โดยทั่วไปเกษตรกรไม่ได้ท าการอบดินในแปลงปลูกด้วยสารเคมีเพ่ือควบคุมโรคในดิน
ไส้เดือนฝอยหรือวัชพืชแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปลูกสตรอว์
เบอรร์ีที่ถูกต้องตลอดจนถึงการดูแลรักษาและการควบคุมศัตรูพืช 

การเก็บเกี่ยวสังเกตจากการพัฒนาของสีออกเป็น 3 กลุ่มคือ 61-80 % จ าหน่ายในท้องถิ่น 41-60 % 
จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและ 21-40 % ส าหรับขนส่งเข้ากรุงเทพมหานครเกษตรกรบางรายเก็บเกี่ยวขณะที่สี
ของผลพัฒนาเพียง 10-15 % มูลนิธิโครงการหลวงนั้นผลจะถูกแบ่งเกรดตามน ้าหนักและคุณภาพปกติจะบรรจุ
ถาดละ 250-260 กรัมเพ่ือขายตามซุปเปอร์มาเกตหรือร้านค้าทั่วไป 

ผลสตรอว์เบอร์รีที่ใช้ในการแปรรูปจะถูกตัดข้ัวออกก่อนน ามาส่งหรือตัดท่ีโรงงานแบ่งคัดตามเกรดล้างด้วย
น ้าที่สะอาดหลังจากนั้นผลบางส่วนจะถูกแช่แข็งเลยทันทีบางส่วนจะน ามาใส่ถุงพลาสติกที่บรรจุอยู่ในปี๊บแบบที่
ใส่น ้ามันก๊าดและใส่น ้าตาลบนผลสตรอเบอร์รีตามสัดส่วนที่ตลาดเป็นผู้ก าหนดมาเช่น น ้าหนักผล 14 กก.ต่อน ้า
ตาลทรายขาว 1.2 กก. เป็นต้นหลังจากนั้นจะท าการปิดฝาและรีบน าเข้าห้องเย็นแบบแช่แข็งเตรียมขนส่งไปยัง
ต่างประเทศต่อไป  

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ มีพ้ืนที่ปลูกสตรอว์เบอร์รีทั้งหมด 6,832 ไร่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 3,289 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 
3,593.6 กิโลกรัมต่อไร่  ปริมาณผลผลิตทั้งหมด 11,819,66 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด  ราคาที่เกษตรกร
ขายได้ เฉลี่ย 150.48 บาทต่อกิโลกรัม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร. 2558) 



จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ปลูกสตรอว์เบอร์รีทั้งหมด 138  ไร่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 109 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 

399.08  กิโลกรัมต่อไร่  ปริมาณผลผลิตทั้งหมด 43,500 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด  ราคาที่

เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย 241.41  บาทต่อกิโลกรัม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริม

การเกษตร. 2558) เพ่ือให้ได้วัสดุปลูกส าหรับการปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบยกพ้ืนสูงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต

เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จึงได้ท าการศึกษาวัสดุปลูกส าหรับการปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบยกพ้ืน

สูงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตในเขตที่สูงภาคเหนือตอนล่าง ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิตเหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่จะแนะน าเกษตรกรต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

การทดลองท่ี 2.2.1 ศึกษาวัสดุปลูกส าหรับการปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบยกพ้ืนสูงเพื่อเพ่ิมคุณภาพผลผลิตใน

เขตท่ีสูงภาคเหนือตอนล่าง 

วิธีด าเนินการ 
แบบการวิจัย : การวางแผนการทดลองแบบ RCBD  มี 4 ซ้ า ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี ดังนี้ 
1.  ดิน + แกลบดิบ + ปุ๋ยคอก 
2.  ดิน+  ขี้เถาแกลบ + ปุ๋ยคอก 
3.  ดิน +  แกลบด า  +ปุ๋ยคอก 
4.  ดิน + เปลือกถ่ัวลิสง +  ปุ๋ยคอก 
5.   ดิน + แกลบดิบ + ขี้ถ้าแกลบ + ทราย + เปลือกถ่ัวลิสง + ปุ๋ยคอก 
6.   ดิน +  ปุ๋ยคอก 
7.  ดินธรรมดา 

** อัตราส่วน  1:1 ส่วน 
 ด าเนินการโดยเตรียมต้นไหลสตรอว์เบอร์รพัีนธุ์พระราชทาน 80 ใช้ไหลที่มีอายุใกล้เคียงกัน  เตรียมแปลง

ปลูกสตรอเบอร์รี่โดยใช้พันธุ์เชียงใหม่ 80 ปลูกแบบยกพ้ืนสูงจากพ้ืนดิน 80 เซนติเมตร ขนาดแปลงมีความกว้าง 
60 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร ระยะปลูกระหว่างต้น 30 เซนติเมตร  และระหว่างแถว  30  เซนติเมตร  เก็บข้อมูล 3 
แถว ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15  รองพ้ืนก่อนปลูก อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่  และปุ๋ยคอกอัตรา  1,000  กิโลกรัมต่อไร่ 
น าไหลสตรอว์เบอร์รีที่ช าถุงแล้วมาปลูก โดยใช้วัสดุปลูกอัตราส่วนผสมต่างๆ ตามกรรมวิธี  หลังปลูก 2 เดือน ใส่
ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ร่วมกับ สูตร  46-0-0  อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่  และใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา  30 กิโลกรัม
ต่อไร่ ทุกเดือน  บันทึกการเจริญเติบโต เช่น  ทรงพุ่ม ความสูง  ขนาดของใบ  จ านวนการติดดอก  สีของดอก  จะ
เริ่มเก็บผลผลิตหลังปลูก 2 เดือน  บันทึกข้อมูลผลผลิต  น้ าหนักผลผลิต คุณภาพผลผลิต การเข้าท าลายของโรค
และแมลง  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
การบันทึกข้อมูล 



บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ข้อมูลด้านผลผลิตและคุณภาพ ได้แก่ ขนาดทรงพุ่ม ความสูง  ขนาดของใบ  
จ านวนการติดดอก  สีของดอก  ขนาดของผล  เนื้อในผล  สีของผล  น้ าหนักผลผลิต คุณภาพผลผลิต การเข้า
ท าลายของโรคและแมลง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 
ระยะเวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 2557 สิ้นสุด 2558  รวม  2  ปี 

สถานที่ท าการทดลอง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  (เขาค้อ) 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการทดลอง ศึกษาวัสดุปลูกส าหรับการปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบยกพ้ืนสูงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิตในเขตที่สูงภาคเหนือตอนล่าง พบว่า  

1. ด้านการเจริญเติบโต  

ด้านความสูงต้นเฉลี่ยสูงสุด คือกรรมวิธีที่ 5 (ดิน + แกลบดิบ + ขี้ถ้าแกลบ + ทราย + เปลือกถั่วลิสง + 
ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 3 ( ดิน+ทราย+ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 4  (ดิน + เปลือกถั่วลิสง +  ปุ๋ยคอก)  กรรมวิธีที่ 6 (ดิน +  
ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 2 (ดิน+  ขี้เถาแกลบ + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 1 (ดิน + แกลบดิบ + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 7 มีค่า
ความสูงเฉลี่ย คือ 22.95, 21.95, 21.76, 20.75, 20.4, 20.20 และ 19.17  เซนติเมตร  ตามล าดับ 

 ด้านความกว้างทรงพุ่ม พบว่า กรรมวิธีที่ 2 ( ดิน+ ขี้เถ้าแกลบ +ปุ๋ยคอก) ,กรรมวิธีที่ 5 (ดิน + แกลบ

ดิบ + ขี้ถ้าแกลบ + ทราย + เปลือกถั่วลิสง + ปุ๋ยคอก) ,กรรมวิธีที่ 3 ( ดิน+ ทราย +ปุ๋ยคอก), กรรมวิธีที่ 4  (ดิน 

+ เปลือกถั่วลิสง +  ปุ๋ยคอก), กรรมวิธีที่ 6 ( ดิน + ปุ๋ยคอก ), กรรมวิธีที่ 1 (ดิน + แกลบดิบ + ปุ๋ยคอก) และ 7  

(ดินธรรมดา) ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยที่  25.20, 24.75, 23.80, 23.34, 23.23, 22.03 และ 17.52 เซนติเมตร 

ตามล าดับ 

จ านวนต้นต่อกอเฉลี่ย พบว่า กรรมวิธีที่ 3 (ดิน+ ทราย +ปุ๋ยคอก), กรรมวิธีที่ 4 (ดิน + เปลือกถั่ว
ลิสง +  ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 5 (ดิน + แกลบดิบ + ขี้ถ้าแกลบ + ทราย + เปลือกถั่วลิสง + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 1 
(ดิน + แกลบดิบ + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 6 ( ดิน + ปุ๋ยคอก ) กรรมวิธีที่ 2 ( ดิน+ ขี้เถ้าแกลบ +ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 
7 (ดินธรรมดา) ให้จ านวนผลสตรอว์เบอร์รีเฉลี่ยต่อต้น คือ 14, 13, 12, 11,11,11, และ 9  ต้น ตามล าดับ 

2. ด้านผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

จ านวนผลต่อต้นเฉลี่ย พบว่า กรรมวิธีที่ 3 (ดิน+ ทราย +ปุ๋ยคอก), กรรมวิธีที่ 4 (ดิน + เปลือกถ่ัวลิสง +  
ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 5 (ดิน + แกลบดิบ + ขี้ถ้าแกลบ + ทราย + เปลือกถั่วลิสง + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 1 (ดิน + 
แกลบดิบ + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 6 ( ดิน + ปุ๋ยคอก ) กรรมวิธีที่ 2 ( ดิน+ ขี้เถ้าแกลบ +ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 7 (ดิน
ธรรมดา) ให้จ านวนผลสตรอว์เบอร์รีเฉลี่ยต่อต้น คือ 17, 17, 16, 15, 14,13 และ 10 ผล ตามล าดับ (ตารางผนวก 
1) 



น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล  พบว่า กรรมวิธีที่ 3 (ดิน+ ทราย +ปุ๋ยคอก) มีจ านวนผลต่อต้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  

14.76  กรัมต่อผล  รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 4 (ดิน + เปลือกถั่วลิสง +  ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 5 (ดิน + แกลบดิบ + 

ขี้ถ้าแกลบ + ทราย + เปลือกถั่วลิสง + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 1 (ดิน + แกลบดิบ + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 6 ( ดิน + 

ปุ๋ยคอก ) กรรมวิธีที่ 2 ( ดิน+ ขี้เถ้าแกลบ +ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 7 (ดินธรรมดา) มีจ านวนผลต่อต้นเฉลี่ยสูงสุด

เท่ากับ   13.37, 13.22, 12.21, 11.63 และ 9.8  กรัมต่อผล ตามล าดับ (ตารางผนวก 1) 

ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น กรรมวิธีที่ 3 (ดิน+ ทราย +ปุ๋ยคอก) มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 325.95  กรัมต่อ

ต้น  รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 4 (ดิน + เปลือกถั่วลิสง +  ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 5 (ดิน + แกลบดิบ + ขี้ถ้าแกลบ + 

ทราย + เปลือกถั่วลิสง + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 1 (ดิน + แกลบดิบ + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 6 ( ดิน + ปุ๋ยคอก ) 

กรรมวิธีที่ 2 ( ดิน+ ขี้เถ้าแกลบ +ปุ๋ยคอก) และกรรมวิธีที่ 7 (ดินธรรมดา) มีจ านวนผลต่อต้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ   

297.15, 280.03, 276.16, 265.81, 276.16  และ 230.08 กรัม ตามล าดับ (ตารางผนวก 1) 

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า กรรมวิธีที่ 3 (ดิน+ ทราย +ปุ๋ยคอก) มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 2,435 

กิโลกรัมต่อไร่  รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 4 (ดิน + เปลือกถั่วลิสง +  ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 5 (ดิน + แกลบดิบ + ขี้ถ้า

แกลบ + ทราย + เปลือกถั่วลิสง + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 1 (ดิน + แกลบดิบ + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 2 ( ดิน+ ขี้เถ้า

แกลบ +ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 6 ( ดิน + ปุ๋ยคอก ) กรรมวิธีที่ 2 ( ดิน+ ขี้เถ้าแกลบ +ปุ๋ยคอก) และกรรมวิธีที่ 7 (ดิน

ธรรมดา) มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 2,326.99, 2,072.75, 2,063.56 1,925, 1,920.50 และ 1,367.50 กิโลกรัม

ต่อไร่  (ตารางผนวก 1) 

ความแน่นเนื้อ พบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแน่นเนื้อใกล้เคียงกัน คือ กรรมวิธีที่ 3 (ดิน+ ทราย +ปุ๋ยคอก)  

ความแน่นเนื้อ สูงสุด เท่ากับ 1.19  (กก./ตร.ซม.) กรรมวิธีที่ 2 ( ดิน+ ขี้เถ้าแกลบ +ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 5 (ดิน + 

แกลบดิบ + ขี้ถ้าแกลบ + ทราย + เปลือกถั่วลิสง + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 4 (ดิน + เปลือกถั่วลิสง +  ปุ๋ยคอก)  

กรรมวิธีที่ 1 (ดิน + แกลบดิบ + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 6 ( ดิน + ปุ๋ยคอก ) กรรมวิธีที่ 2 ( ดิน+ ขี้เถ้าแกลบ +ปุ๋ย

คอก) และกรรมวิธีที่ 7 (ดินธรรมดา) มีความแน่นเนื้อเท่ากับ 1.17, 1.16, 1.15, 1.14, 1.11 และ 1.11  (กก./ตร.

ซม.) ตามล าดับ (ตารางผนวก 2) 

เปอร์เซ็นต์ความหวาน พบว่า ทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์ความหวานใกล้เคียงกัน โดยกรรมวิธีที่ 5 (  ดิน + 

แกลบดิบ + ขี้เถ้าแกลบ + ทราย + เปลือกถั่วเขียว + ปุ๋ยคอก ) ให้เปอร์เซ็นต์ความสูงสุดเท่ากับ 12.12 องศาบ

ริกซ์ กรรมวิธีที่ 3 (ดิน+ ทราย +ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 4 (ดิน + เปลือกถั่วลิสง +  ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 2 ( ดิน+ 

ขี้เถ้าแกลบ +ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 1 (ดิน + แกลบดิบ + ปุ๋ยคอก) กรรมวิธีที่ 6 ( ดิน + ปุ๋ยคอก ) และกรรมวิธีที่ 7 

(ดินธรรมดา) มีเปอร์เซ็นต์ความหวาน เท่ากับ 12.08, 12.08, 11.43, 11.56, 11.35 และ 10.16 องศาบริกซ์ 

ตามล าดับ (ตารางผนวก 2) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



การทดลองศึกษาการปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบยกพ้ืนสูงด้วยวัสดุปลูกชนิดต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่าการใช้
วัสดุปลูกแบบยกพ้ืนสูงตามกรรมวิธีที่ 5 คือการผสมดินปลูกระหว่างแกลบดิบ, ขี้เถ้าแกลบ, ทราย, เปลือก, ถั่วลิสง 
และปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 1:1:1:1:1:1 ให้ความสูงต้น และมีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด ส่วนวัสดุปลูกในกรรมวิธีที่ 3 
คือ ดิน, ทราย และปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน  1:1:1 ให้ผลผลิตสูงสุดและคุณภาพดีเหมาะสมกับความต้องของ
ท้องตลาด วัสดุปลูกที่เหมาะสมรองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 4 คือ ดิน, เปลือกถ่ัวลิสง, และปุ๋ยคอก 

  
10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกสตรอว์เบอรร์ ีในเขตท่ีสูงภาคเหนือตอนล่าง 

2. ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอรร์ขีองกรมวิชาการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกร ใน

พ้ืนที่ 

3. ได้องค์ความรู้ในการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  

แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

1. เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารต่างๆ เช่น กสิกร หรือจดหมายข่าวของหน่วยงานต่างๆในกรมวิชาการ

เกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. รายงานผลการวิจัยประจ าปีของศูนย์วิจัย สถาบันวิจัย ส านักวิจัยการเกษตรเขตต่างๆ ของกรม

วิชาการเกษตร 

3. สามารถเป็นแปลงสาธิตและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงาน

ต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัย   หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ 

4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  และเกษตรกรเป้าหมาย 

 

11. เอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก  
ตารางผนวก 1  ข้อมูลการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตสตรอว์เบอร์รี 

กรรมวิธี 
ความสูงต้น

เฉลี่ย 
ขนาดทรง
พุ่มเฉลี่ย 

จน.ผล/ต้น
เฉลี่ย 

จน.ต้น
เฉลี่ย/กอ 

นน.เฉลี่ย./
ผล 

ผลผลิต
เฉลี่ย/ต้น 

ผลผลิตเฉลี่ย/
ไร่ 

(ซม.) (ซม.) (ผล) (ต้น) (กรัม) (กรัม) (กก.) 
1 20.20 c 22.03 c 14.59 b  11.25 b 12.21 bc 276.16 ab 2063.56 a 

2 20.4 c 24.75 a 13.20 c 11.25 b 11.06 cd  260.53 ab 1925.00 ab 

http://webclass.kkucs.com/members/523020375-3/lab1.html


3 21.95 b 23.80 b 16.8 a 14.25 a 14.76 a 325.95 a 2435.00 a 

4 21.76 b 23.34 b 16.64 a 12.50 b 13.37 b 297.15 ab 2326.99 a 

5 22.95 a 25.20 a 15.95 a 12.25 b 13.22 b 280.03 ab 2072.75 a 

6 20.75 c 23.23 b 14.46 b 11.25 b 11.63 c  265.81 ab 1920.50 ab 

7 19.17 d 17.52 d 9.83 d 9.00 c 9.8 d 230.08 b 1367.50 b 

F-test * * * * * * * 

C.V. (%) 21.04 22.8 14.49 11.67 12.29 18.83 20.54 
     1/ค่าเฉลี่ยที่อักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

ตารางผนวก  2 ข้อมูลความแน่นเนื้อ เปอร์เซ็นต์ความหวาน (องศาบริกซ์) และการเข้าท าลายโรคแมลง 

พันธุ์ 
ความแน่นเนื้อ 
(กก./ตร.ซม.) 

เปอร์เซ็นต์ 
ความหวาน 
(องศาบริกซ์) 

 

การเข้าท าลายของโรคแมลง 
(%) 

1 1.14 a 11.43 a 5 c 

2 1.17 a 11.56 a 5 c 

3 1.19 a 12.08 a 5 c 

4 1.15 a 12.08 a 10 b 

5 1.16 a 12.12 a 5  c 

6 1.11 a 11.35 a 5 c 

7 1.11 a 10.16 b 15 a 

F-test * * * 

C.V. (%) 39.77 11.53                 9.1 

2/ค่าเฉลี่ยที่อักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข   

 
ภาพผนวก 1 การเตรียมกล้าสตรอว์เบอรร์ี พันธุ์พระราชทาน 80 



 
ภาพผนวก 2 เตรียมยกพ้ืนปลูกและใส่วัสดุปลูกตามกรรมวิธี 

 
 ภาพผนวก 3 ปลูกทดสอบตามวัสดุปลูกตามกรรมวิธี 



 
ภาพผนวก 4 สภาพแปลงปลูกแบบยกพ้ืนสูง 

 

 
 



 
ภาพผนวก 5 ดูแลรักษาแปลงสตรอว์เบอร์รี  

 

 



 
ภาพผนวก 6 เก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตสตรอว์เบอร์รี 

 
ภาพนวกที่ 7 ข้อมูลอุณภูมิสูงสุด – ต่ าสุด (องศาเซลเซียส) ปี 2556 

 



 
ภาพนวกที่ 8 ข้อมูลอุณภูมิสูงสุด – ต่ าสุด (องศาเซลเซียส) ปี 2557 

 

 
ภาพนวกที่ 9 ข้อมูลอุณภูมิสูงสุด- ต่ าสุด (องศาเซลเซียส) ปี 2558 

 
 


	2. ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาสตรอว์เบอร์รี

