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5. บทคัดย่อ 

การศึกษาช่วงเวลาปลูกเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตของไหลสตรอเบอร์รี่ในเขตที่สูงภาคเหนือตอนล่าง  
ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณผลผลิตของไหลสตรอเบอร์รี่ในเขตที่สูงภาคเหนือตอนล่างวางแผนการทดลองแบบ Randomize 
Complete Block Design (RCB) มี  4 ซ  า 5 กรรมวิธี ประกอบด้วยกรรมวิธีที่ 1  ปลูกเดือนพฤศจิกายน กรรมวิธี
ที่ 2  ปลูกเดือนธันวาคม กรรมวิธีที่ 3  ปลูกเดือนมกราคม กรรมวิธีที่ 4  ปลูกเดือนกุมภาพันธ์ กรรมวิธีที่ 5  ปลูก
เดือนมีนาคม ผลการทดลอง พบว่า การปลูกสตรอเบอร์รี่ช่วงเดือนพฤศจิกายนมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 17.33ซม. 
รองลงมาคือช่วงเดือนธันวาคม 15.85 ซม.  และช่วงปลูกเดือนมกราคม 14.85 ซม. ตามล าดับ  ซึ่งไม่แตกต่างกัน



ทางสถิติ แต่แตกต่างทางสถิติกับช่วงปลูกเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม โดยค่าความสูงเฉลี่ย 12.57 และ1.06 ซม. 
ตามล าดับ  การปลูกสตรอเบอร์รี่ช่วงเดือนพฤศจิกายน มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด 14.94 ซม. จ านวนต้นต่อ
กอเฉลี่ยสูงสุด 4.18 ต้น รองลงมาคือช่วงเดือนธันวาคมความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย  13.88 ซม.  3.90 ต้น  จ านวน
เส้นไหลต่อกอเฉลี่ยสูงสุดในช่วงปลูกเดือนพฤศจิกายนมี 8.22 เส้น รองลงมาคือ ช่วงเดือนธันวาคม 7.04 เส้น  
และการปลูกสตรอเบอร์รี่ช่วงเดือนพฤศจิกายนให้จ านวนต้นต่อเส้นไหลเฉลี่ยสูงสุดในช่วง 18.46 ต้น รองลงมาคือ 
ช่วงเดือนธันวาคม 17.40 ต้น 

The study on different planting period for increase strawberry runner in south of 
northern region was carried out at Phetchabun Highland Agricultural Research and Department 
Center. The objective was obtained appropriate period for increase strawberry runner in south 
of northern region. The experiment was arranged as a randomized complete block design (RCB) 
with 4 replications, 5 treatments, including 1) November 2) December 3) January 4) February 5) 
March. The results show that strawberry was grow on November had highest tree (17 .33  cm). 
but was not significantly with other treatments with treatment 2  and 3 . Strawberry grow on 
November showed that average highest bush wide (14.94 cm) and  had average highest no of 
runner plant (4.18 runners). Planting on December had average bush wide 13.98 cm. and had 
3 . 9 0  runners. The average highest number of runner per plant and average highest no of 
plant/runner was shown on planting on November. 

 
6. ค าน า 

  ประเทศไทยได้มีการปลูกไม้ผลเมืองหนาวมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2512 จากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ฯ เพ่ือศึกษาหาพืชมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นและการท าไร่เลื่อนลอยของประชากรที่อาศัยอยู่บนที่

สูง กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบวิจัยสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ,โครงการตามพระราชด าริ และโครงการความร่วมมือร่วมกับ

ต่างประเทศ  เพ่ือหาพืชที่มีศักยภาพปลูกบนพื นที่สูง พืชที ่มีศักยภาพเป็นที ่ต้องการของตลาด แต่ยังขาด

เทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม ได้แก่ สตรอเบอรี่ ดังนั  น เพ่ือจึงควรศึกษาความเป็นไปได้ว่า  พันธุ์ใดมี

ศักยภาพ และสามารถพัฒนาจนกระทั่งมีการยอมรับ และได้ขยายพันธุ์สู่เกษตรกรในพื นที่ใกล้เคียง  เป็นการ

กระจายรายได้และเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคในประเทศต่อไปในอนาคต  ในปัจจุบันแหล่งปลูกสตรอ

เบอร์รี่เดิมคือเขตภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะที่อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่และอ าเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย  

สตรอเบอร์รี่ที่ปลูกกันมาอย่างช้านานได้เกิดโรคระบาดและมีศัตรูพืชมาก จนไม่สามารถที่จะท าการผลิตให้ได้

เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ท าให้สตรอเบอรี่ขาดแคลน จึงได้เริ่มมีการเคลื่อนย้ายการปลูกสตรอเบอร์รี่

มายังเขตภาคเหนือตอนล่าง ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะในเขตพื นที่สูงของอ าเภอเขาค้อ อ าเภอน  าหนาว 



ต าบลทับเบิก อ าเภอหล่มเก่า และต าบลตะเบาะ อ าเภอเมือง ซึ่งสถานที่ต่างๆเป็นที่สูงจากระดับน  าทะเล 500  - 

1,300 เมตร  สภาพแวดล้อมแตกต่างกันไปทั งดิน อากาศ และปริมาณความเข้มแสง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ศึกษาทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง  คุ้มค่ากับการลงทุน  เพ่ือพัฒนาเป็นพืช

ท้องถิ่น หรือพืชทางเลือกแนะน าส่งเสริมเกษตรกร 

(วลัยพร, 2550)  สตรอเบอรี่ เป็นพืชในวงศ์ Rosaceae อยู่ในสกุล Fragaria  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

fragaria x ananassa Duch เป็นไม้ผลเศรษฐกิจเขตหนาว  มีถิ่นก าเนิดในแถบอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  อยู่

ในกลุ่ม Perennial  อายุ 3 ปี  ประกอบด้วยล าต้นสั นหนา  สูงจากพื นดิน 6-8 นิ ว  ทรงพุ่มกว้าง 8-12 นิ ว  ระบบ

รากส่วนใหญ่อยู่ระดับลึกประมาณ 12 นิ วจากผิวดิน ล าต้นปกติยาว 1  นิ ว ความยาวของก้านใบขึ นกับพันธุ์  ขอบ

ใบหยักใบส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 ใบย่อย  ตาที่โคนของก้านใบจะพัฒนาเป็นตาดอก ล าต้นสาขา ไหล หรือพักตัว 

โดยขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดอกจะออกเป็นช่อ  มีกลีบรองดอกสีเขียว  กลีบดอกสีขาวหรือชมพู เกสร

ตัวผู้สีเหลืองและเกสรตัวเมียเรียงอยู่บนฐานรองดอก ซึ่งฐานรองดอกนี จะพัฒนาเป็นเนื อของผล  ส่วนเมล็ดอยู่ติด

กับผิวนอกของผล ผลมีหลายรูปทรง เช่น ทรงกลม ทรงกลมแป้น ทรงกลมปลายแหลม ทรงแหลมยาว ทรงลิ่มยาว 

และทรงลิ่มสั น  มีหลายขนาดขึ นอยู่กับพันธุ์ ผลจะมีสีเขียวในระยะแรก และค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาว เมื่อผลแก่จะ

เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม  รสเปรี ยวอมหวาน  มีกลิ่นหอม  น่ารับประทาน สตรอเบอร์รี่นอกจากจะเป็นอาหารแล้วยัง

ใช้เป็นสมุนไพรได้  เนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินซีและธาตุเหล็ก  มีคุณประโยชน์ต่อระบบเลือดและหัวใจ อุดมไป

ด้วยไฟเบอร์และไฟเบอร์เพคติน ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณคลอเลสเตอรอลได้ระดับหนึ่ ง สตรอเบอร์รี่

ประกอบด้วยน  า 95 %  คาร์โบไฮเดรท 60 %  เส้นไย 16 % Fxi9uo 11 % ไขมัน 14 %  เถ้า 7 % พลังงาน 300 

แคลอรี่  วิตามินซี 45-85  มิลลิกรัม  การใช้ประโยชน์  ผสมตรอเบอร์รี่ใช้เป็นผลไม้ทานสด ใส่ในนม น  าตาล  

น  าผึ ง ไอศกรีม เค้ก  ใส่สลัดผักและสลัดผลไม้  ใช้ในอุตสาหกรรม แยม วุ้น  ขนม ท าไวน์แช่แข็ง เป็นต้น  

(ศูนย์สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร, 2553)  สตรอเบอรี่เป็นพืชที่น่าสนใจ  เนื่องจากให้ผลตอบแทน

สูงในระยะเวลาอันสั น  ในพื นที่ 1  ไร่ สามารถปลูกสตรอเบอร์รี่ ได้ผลผลิตประมาณ 2,500 – 3,000  กิโลกรัม 

ราคาที่เกษตรกรขายเพ่ือบริโภคสดมีในปัจจุบันประมาณ กิโลกรัมละ 150- 300 บาท  ส าหรับผลิตขายส่งโรงงาน

แปรรูปกิโลกรัมละ 80 -100 บาท เขตภาคเหนือมีพื นที่ปลูกสตรอเบอรี่ 3,679 ไร่  ผลผลิตรวม 12,629  ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย 3,349 กิโลกรัมต่อไร่  จังหวัดที่มีการปลูกสตรอเบอร์รี่มากท่ีสุด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่     

 (ณรงค์ชัย, 2551)  ประวัติของสตรอเบอร์รีในประเทศไทย  มีการปลูกสตรอเบอร์รีมานานหลายปีแล้ว  
ตั งแต่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ชาวอังกฤษที่มาท างานเกี่ยวกับป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้น าต้นสตรอเบอร์รีเข้า
มาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2477 ซึ่ง ต่อมาสตรอเบอร์รีพันธุ์นี ถูกเรียกว่า พันธุ์พื นเมือง เพราะไม่ทราบชื่อพันธุ์ที่
แน่นอน ต่อมามีการแพร่ขยายการปลูกในฐานะเป็นผลไม้ชนิดใหม่ภายในส่วนของโรงเรียน และสถานีทดลอง
เกษตรของส่วนราชการ ปลูกเพ่ือการค้าอย่างจริงจังก่อนถึงปี  พ.ศ. 2522 ในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระ



เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงก่อตั งโครงการหลวงซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า มูลนิธิโครงการหลวง โดยมี หม่อมเจ้า
ภีศเดช รัชนี เป็นประธานมูลนิธิฯ หาพืชอ่ืนทดแทนให้ปลูกและช่วยยกระดับการครองชีพตลอดจนความเป็นอยู่
ของชาวไทยภูเขาให้ดีขึ น ปี พ.ศ. 2517- 2522 มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้รับ
ทุนวิจัยจากทางฝ่ายงานวิจัยกระทรวงเกษตร  ประเทศสหรัฐอเมริกา (Agricultural Research Service ของ 
USDA) ระหว่างการวิจัยนี ได้มีการน าสตรอเบอร์รีพันธุ์ต่าง ๆ เข้ามามากมาย เพ่ือทดลองปลูกตามสถานีทดลอง
เกษตรที่มีระดับความสูงที่ต่างกันรวมทั งศึกษาเรื่องของโรคแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  การบรรจุหีบห่อ 
และตลอดจนทางด้านของการตลาด 

พันธุ์ของสตรอเบอร์รี่  พ.ศ. 2528 ได้มีการน าพันธุ์ Akio Pajaro และ Douglas จากอเมริกาทดลองปลูก
ในสถานีโครงการหลวงที่ดอยอินทนนท์  แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ต่อมาอีกหนึ่งปีได้มีการน าพันธุ์ Nyoho  
Toyonoka และ Aiberry จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทดลองปลูก ผลปรากฏว่าสองพันธุ์แรกสามารถปรับตัวได้ดีบน
พื นที่สูง เริ่มมีผู้น าพันธุ์อ่ืนๆ เข้ามาปลูกทดสอบมากมาย จนมีการตั งพันธุ์ Toyonoka เป็นพันธุ์พระราชทาน 70 
(ปี พ.ศ. 2540) และพันธุ์ B5 เป็นพันธุ์พระราชทาน 50 ปี (ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นปีฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี) 
พันธุ์พระราชทาน 16, 20, 50 และ 70 นอกจากนี ยังมีพันธุ์ Nyoho, Dover และ Selva บ้าง ในบางพื นที ่

พันธุ์เนียวโฮ (Nyoho) เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมในประเทศญี่ปุ่น และจัดว่าเป็นพันธุ์เบา ผลมีขนาด
กลาง เนื อแข็งปานกลาง มีรสหวานอมเปรี ยว กลิ่นหอมมาก เหมาะแก่การบริโภคสด 

พันธุ์พระราชทานเบอร์ 16 (Tioga) เป็นพันธุ์ค่อนข้างเบาที่ถูกผสมขึ นที่สหรัฐอเมริกา และใช้เป็นพันธุ์
การค้าระหว่างปี ค.ศ. 1964-1984 เป็นพันธุ์เหมาะส าหรับพื นราบทั่วไปทางภาคเหนือ 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 น  าหนักผลเฉลี่ยประมาณ 11.5-13.0 กรัม ผลกลมหรือทรงกรวย สีแดงสดใสแต่
ไม่สม่ าเสมอ ผลมีกลิ่นหอมมาก 

พันธุ์พระราชทาน 60 หรือ รหัส 003-00 ได้ถูกคัดเลือกครั งแรกใน ฤดูกาลผลิตปี พ.ศ. 2544/2545 ที่
แปลงทดลองของสถานีวิจัยดอยปุย (พิกัดที่ตั ง 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
คัดเลือกสตรอเบอรี่ (รหัสโครงการที่ 3025 - 3038 ระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2545 งบประมาณวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง) ส าหรับต้นแม่พันธุ์ Rosa Linda นั นเป็นสตรอเบอรี่จาก Florida Agricultural Experiment 
Station มีศักยภาพของการให้ผลผลิตที่เร็วในต้นฤดู ผลขนาดใหญ่ เนื อผลสีแดงสด และมีรูปทรงของผลเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภคทั่วไป ส่วนต้นพ่อพันธุ์ Tochiotome นั นได้มีการแนะน าและเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี 
พ.ศ. 2538 โดยโปรแกรมการผสมพันธุ์สตรอเบอรี่ของ Tochigi Prefectural Agricultural Experiment Station 
ซึ่งมีคุณสมบัติที่ให้ผลผลิตสูง ผลมีขนาดใหญ่ เนื อแข็ง และรสชาติหวานมาก ปัจจุบันเป็นสายพันธุ์อันดับหนึ่งที่



เกษตรกรในประเทศญี่ปุ่นนิยมปลูกกันเป็นการค้าส าหรับรับประทานผลสด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา สตรอ
เบอรี่พันธุ์ พระราชทาน 60 ก็ได้ถูก ขยายต้นพันธุ์โดยวิธีผลิตต้นไหลแบบธรรมดาและการเพาะเลี ยงต้นเนื อเยื่อ
ปลอดโรค เพ่ือใช้ปลูกทดสอบในพื นที่ระดับความสูงต่างๆกันตามศูนย์/สถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ิมเติมทางด้านการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต คุณภาพของผลผลิตและรสชาติที่พึงพอใจด้วยการ
ใช้วิธีสุ่มจากตัวแทนผู้บริโภค ความทนทานต่อศัตรูพืช รวมทั งการผลิตไหลและต้นไหลส าหรับการขยายต้นพันธุ์
ให้แก่เกษตรกรในช่วงเวลานับจากนี  จัดเป็นสตรอเบอรีประเภทวันสั น (Short day type) และต้องการความหนาว
เย็นปานกลาง (ประมาณ 15 – 18 °C) เป็นช่วงเวลา 30 - 40 วันส าหรับกระตุ้นให้เกิดการสร้างตาดอกของ
เนื อเยื่อเจริญที่ปลายยอดของล าต้น ระยะเวลาจากดอกบานถึงเก็บเก่ียวผลผลิตเท่ากับ 60 – 70 วัน ผลผลิตต่อต้น
สูงสุด 385 กรัม หรือประมาณ 2 - 3 ตันต่อไร่ (ค านวณจากการปลูก 10,000 ต้นต่อไร่) เนื อผลมีค่าเฉลี่ยของ
ปริมาณของแข็งที่ละลายน  าได้ (Total soluble solid) เท่ากับ 10.7 ° Brix ซึ่งสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆที่ปลูกเป็นการค้า
ในปัจจุบันของประเทศไทย (ยกเว้นพันธุ์พระราชทาน 72) และมีกลิ่นหอมชวนรับประทานคล้ายพันธุ์พระราชทาน 
70 แต่เนื อผลมีสีสรรสวยงามและความแน่นเนื อมากกว่า การให้คะแนนของกรรมการทดสอบคุณภาพผลจากการ
ทดลองชิม ปรากฏว่าได้คะแนนใกล้เคียงกันกับพันธุ์พระราชทาน 70 และ 72 แต่มากกว่าพันธุ์อ่ืนๆที่ใช้ทดสอบ
ทั งหมด 12 สายพันธุ์ การให้ไหลและต้นไหลอยู่ในระดับปานกลางเฉลี่ยราว 50 – 60 ต้นไหลต่อต้นแม่หนึ่งต้น 
นอกจากนี ยังพบว่าสามารถทนทานต่อโรคราแป้ง (Powdery Mildew) และรากเน่า (Root Rot) รวมทั งพวกไร
สองจุด (Two-spotted spider mite) หรือเพลี ยอ่อน (Aphids) สามารถปลูกเป็นการค้าได้ตั งแต่พื นที่ที่มีความสูง 
600 เมตรจากระดับน  าทะเลเป็นต้นไป ขนาดผลที่ใหญ่ รสชาติหวาน เนื อในผลสีแดงสด ผิวแดงจัดเป็นเงามัน 
รูปทรงกรวยคล้ายหัวใจ กลิ่นหอม และผลผลิตต่อต้นค่อนข้างสูงซึ่งโดยรวมแล้วมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะแก่การ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ือการค้าประเภทรับประทานผลสดที่ยังมีความต้องการของตลาดอีกมากทั งภายในและ
ต่างประเทศ แต่ประการส าคัญที่สุดคือ สายพันธุ์นี เป็นสตรอเบอรีลูกผสมสายพันธุ์แรกที่เกิดขึ นในประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ โดยทางกรมวิชาการเกษตรได้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์
พืช พ.ศ. 2518 (ร.พ. 2) เลขที่ 276/2549 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2549 ให้กับมูลนิธิโครงการหลวงด้วย ทาง
มูลนิธิโครงการหลวงโดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิฯได้ทรงประทานชื่อสตรอเบอรีสายพันธุ์ใหม่นี ว่า 
พระราชทาน 60 เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2549 นี  

พันธุ์พระราชทาน 80 (ตรงกับปี พ.ศ. 2550 ที่พระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 
80 พรรษา) เป็นพันธุ์รับประทานผลสด และเป็นพันธุ์ที่ต้องการอากาศหนาวเย็นมากกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ คือต้องปลูกใน
พื นที่สูงตั งแต่ 800 เมตรขึ นไป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16-20 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งสถานีวิจัย
เกษตรหลวงอ่างขางจะเป็นพื นที่ปลูกได้ผลดี เพราะมีความสูงประมาณ 1 ,400 เมตร เพ่ือกระตุ้นการสร้างตาดอก
อย่างต่อเนื่อง และให้ผลผลิตในปริมาณมากและยาวนานขึ น และยังเป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสและ
ราแป้งได้ดี นอกจากนี ยังมีลักษณะเด่นกว่าพันธุ์อื่น ๆ ตรงที่ผลสุกมีกลิ่นหอมและมีรสชาติหวานกว่า เนื อผลแน่น สี
แดงสด รูปร่างของผลสวยงาม โดยทั่วไปเป็นรูปทรงกรวยถึงทรงกลม ปลายแหลม ผิวไม่ขรุขระ ราก ล าต้นโตเร็ว
สมบูรณ์ ความสูงของทรงพุ่ม 20-30 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 27เซนติเมตร  



(สุทิน, 2551) พันธุ์ 329 หรือพันธุ์ Yealเป็นพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรโดยนายปราโมทย์ รักษาราษฎร์ 
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้น าต้นกล้าจากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พัฒนาและปรับปรุงโดย AGO, 
Vulcani Research Center น ามาขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเมื่อเดือนเมษายน 2540 และเพ่ิมปริมาณ
จนได้จ านวนต้องการจึงน าไปท าการผลิตไหลที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนดอยตุง และได้กระจายพันธุ์ไปสู่
เกษตรกรในโครงการต่าง ๆ ลักษณะทรงต้นแข็งแรง ก้านใบยาว ใบหูมีเล็กน้อย ผลมีขนาดใหญ่ ทรงกรวยและทรง
กรวยปลายแหลม ผลมีผิวสีแดงเข้มมัน กลีบเลี ยงลู่ปกคลุมผล เนื อกรอบแน่นมีกลิ่นหอม ค่อนข้างหวาน เก็บ
ผลผลิตง่าย เหมาะส าหรับบริโภคสด มีอายุการวางจ าหน่ายประมาณ 6-7 วัน ทนต่อการขนส่งเนื่องจากผิวไม่เสีย
ง่ายเมื่อถึงปลายทาง พันธุพระราชทาน 80 ผลมีรูปรางสวย (Berry shape) โดยทั่วไปเปนรูปทรงกรวย (Conic) ถึง
ทรงกลมปลายแหลม (Globose conic) น  าหนักผลเฉลี่ย 30-35 กรัม เนื อผลสีแดงสดใส ผิวผลมีสีสมแดง รสชาติดี 
ซึ่งมีความหวานเฉลี่ยที่ 12.85 องศาบริกซ และมีกลิ่นหอมจัดเมื่อผลสุกเต็มท่ี  

(ณรงค์ชัย, 2548)  สตรอเบอรี่ จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกระจายกันมากที่สุดในโลก 
สามารถพบได้แทบทุกประเทศตั งแต่ แถบขั วโลกลงมาถึงพื นที่ในเขตร้อน ซึ่งมีความแตกต่างกันทั งสภาพภูมิอากาศ
และชนิดดินที่ใช้ปลูก บางพันธุ์จะพบว่าสามารถปลูก ในทางเหนือของโลก เช่น รัฐ Alaska ได้ดีเท่ากับปลูกในทาง
ใต้ลงมาเช่นแถบ Equator  เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมาหลายร้อยปีมาแล้ว ในช่วงสิบ
ปีที่ผ่านมานี พบว่าผลผลิต ที่ใช้ส าหรับบริโภคเป็นผลสด และใช้ในเชิงอุตสาหกรรมแปรรูปได้เพ่ิมปริมาณมากขึ น
อย่างรวดเร็วตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั งนี  เป็นสาเหตุมาจากการผสมพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตยาวนานขึ น การน า
ระบบปลูกแบบดูแลอย่างใกล้ชิดมาใช้ ตลอดจนการเลือกพื นที่ปลูก ที่มีความเหมาะสมมากกว่าแต่ก่อน ในปัจจุบัน
นี ก็ยังมีการทดลองวิจัยที่จะหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือที่จะท าให้การปลูก สตรอเบอรี่  นั นง่ายขึ น โดยเน้นการให้ผลผลิต
สูงและสามารถท ารายได้ตอบแทนเป็นที่พอใจแก่เกษตรกรผู้ปลูก ในประเทศไทยแม้ว่าจะมีพื นที่ปลูกสตรอเบอรี่  
ส่ วน ใหญ่ อยู่ท างภาคเหนื อ  เช่น  จั งหวัด เชี ยงใหม่และเชี ยงราย และใน พื นที่  บ างจั งหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น แต่ยังมีแนวโน้มที่สามารถปลูกได้ผล
พอสมควร ในพื นที่สูงของภาคกลาง เช่น แถบบนภูเขาของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องมาจากความต้องการของตลาด
ทั งในและต่างประเทศ ขณะนี  สตรอเบอรี่  จึงถูกพิจารณาจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ่งสามารถช่วยยกฐานะ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกนับเป็นพันครอบครัว ให้ดีขึ นทั งพื นที่ราบและบนที่สูง นอกจากนี ยังพบว่ามี
ศักยภาพสูงมาก ส าหรับการผลิตสตรอเบอรี่เพ่ือจุดประสงค์ในการขยายช่วงของ การเก็บเกี่ยวหรือผลิตให้ผลออก
นอกฤดูกาลบนพื นที่สูงของประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นพอเหมาะตลอดทั งปีและมีอนาคต ส าหรับการ
ส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสามารถผลิตได้ในช่วงดังกล่าวอีกด้วย  สตรอเบอรี่ เป็นพืชที่ชอบดินที่มีความ
เป็นกรดเล็กน้อย คือ pH 5.8 – 6.5 และไม่ทนต่อสภาพดินเค็ม (Saline soil)  ในประเทศไทยสตรอเบอรี่ ควร
ปลูกระหว่างวันที่  25 สิงหาคม - 15 กันยายน  ส าหรับพื นที่ ที่มีระดับคามสูงตั งแต่ 800 เมตรขึ นไป และระหว่าง
วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม  ส าหรับปลูกในพื นที่ราบ  การปลูกควรท าในช่วง 15.00 นาฬิกาเป็นต้นไป จะท า
ให้สตรอเบอรี่ตั งตัวและเจริญเติบโตได้เร็วในการปลูกด้วยไหลนั น  เราควรล้างรากหลังจากขุดขึ นมาให้เร็วที่สุด
ภายใน 2-3 วัน แล้วน าไปไว้ในห้องเย็นที่ความชื น 85 -  90 เปอร์เซ็นต์เพ่ือป้องกันรากแห้ง  การปลูกและการดูแล
รักษาสตรอเบอรี ควรปลูกในเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยใช้ส่วนที่เรียกว่าต้นไหลมาปลูก  ในการ



เตรียมดินใส่ปูนขาว อัตรา 60-80 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ือปรับสภาพดินพร้อมการไถดะ ไถแปร ผึ่งดินไว้ประมาณ  2 
สัปดาห์ เพ่ือก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช หลังจากนั นหว่านปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกให้ทั่วทั งแปลงในอัตรา 2-2.5 9 ตันต่อ
ไร่ พร้อมการไถพรวน เตรียมแปลงปลูกแบบยกร่องให้ฐานแปลงกว้าง 75 เซนติเมตร สูงประมาณ  20-30 
เซนติเมตร และสันแปลงกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร เว้นทางเดินระหว่างแปลงประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้วัสดุ
คลุมแปลงปลูก และเพ่ือช่วยในการควบคุมวัชพืชบนแปลง รวมทั งป้องกันไม่ให้ผลสตรอเบอรี่ เกิดการเสียหายเนื่อง
จาการสัมผัสกับดิน  

การปลูก  ระยะปลูก ส าหรับระยะที่ใช้ปลูกระหว่างแถว 30-40 เซนติเมตร ระหว่างต้น 25-30 เซนติเมตร 
ปลูกแบบสลับฟันปลา โดยทั่วไปจะใช้ต้นไหลส าหรับปลูกประมาณ 8,000 ต้น ถึง 10,000 ต้นต่อพื นที่ 1 ไร่ ปลูก
โดยขุดหลุมทะลุผ่านวัสดุคลุมดินให้พอดีกับขนาดของต้นไม่ลึกเกินไป รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกประมาณ 30 กรัม
ต่อต้น ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีตอนปลูกใหม่ เพราะอาจท าให้ระบบรากเสียหายและต้นตายได้ 
การปลูกต้นไหลนั นระดับรอยต่อของรากและล าต้นจะต้องพอดีกับระดับของผิวดิน  ไม่ปลูกลึกหรือตื นเกินไป ถ้า
ปลูกลึกถ้าปลูกลึก คือ ส่วนล าต้นจมอยู่ต่ ากว่าผิวดิน ถ้าปลูกตื น คือ ปลูกต้นไหลแล้วรากลอยขึ นมาเหนือผิวดินจะ
ท าให้รากแห้ง ต้นเจริญเติบโตช้า การปลูกควรให้ขั วไหลด้านที่เจริญมาจากต้นแม่หันข้ากลางแปลง เพ่ือที่จะให้ผล
สตรอเบอรี่ ที่ผลิตออกมาอยู่ด้านนอกของแปลงได้รับแสงแดดเต็มที่ ท าให้รสชาติดี สะดวกในการเก็บเกี่ยวและลด
โรคของผลได้  ปลูกหลุมละ 1 ต้น  ไหลที่น ามาปลูกควรมีขนาดพอเหมาะ คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-
13 มิลลิเมตร ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป  การใช้ต้นไหลที่ผ่านการเกิดตาดอกจากพื นที่สูงจะท าให้ได้ผลผลิตเร็ว และมี
ช่วงเวลาเก็บเก่ียวยาวนานขึ น 

การให้น  าเนื่องจากสตรอเบอรี่ มีระบบรากตื นอยู่ใกล้ผิวดิน ต้องระวังในเรื่องการให้น  าเป็นพิเศษในช่วง
สองสัปดาห์แรก เมื่อปลูกสตรอเบอรี่ เสร็จแล้วให้รดน  าทันที  หลังจากนั นรดน  าทุกวันๆละครั ง อย่าปล่อยให้น  า
ท่วมขังเป็นเวลานาน สตรอเบอรี่ เป็นพืชที่ต้องการความชื นในดินอย่างสม่ าเสมอ ควรให้น  าประมาณ 2-3 วันต่อ
สัปดาห์ในกรณีท่ีฝนไม่ตก เวลาที่ดีที่สุดในการให้น  าคือช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 

การใส่ปุ๋ย สตรอเบอรี่ มีความต้องการธาตุอาหารในกลุ่มธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม ในกลุ่มธาตุอาหารรอง ได้แก่ แมกนีเซียม  แคลเซียม และธาตุอาหารเสริม คือ โบรอน เหล็ก 
และสังกะสี โดยปกติกลุ่มธาตุเหล่านี จะมีอยู่ในดินตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่จะมีมากหรือน้อยนั นขึ นอยู่กับสภาพ
พื นที่ในแต่ละแห่ง ธาตุอาหารที่มีมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลกระทบถึงปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสตรอเบอ
รี่  ฉะนั น การที่ทราบว่าจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไร อัตราเท่าใด จะต้องเก็บตัวอย่างดินของแปลงที่จะปลูกสตรอเบอรี่  มา
วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบว่าดินนั นมีปริมาณธาตุอาหารอยู่ในดินเท่าใด  จะได้ใส่ปุ๋ยเพ่ิมเติมในส่วนที่ดินยังขาด 
นอกจากนั นยังท าให้ทราบถึงสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินเพ่ือที่จะได้ปรับให้เหมาะสมกับพืช การใส่ปุ๋ยสต
รอเบอรี่ โดยทั่วไปหลังจากปลูก 20 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 9-24-24 ในอัตรา 5-10 กรัมต่อต้น หรือ
ประมาณ 20-25 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อจากนั นอีก 10 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17+2 อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ในอัตรา 10 กรัมต่อต้น แบ่งใส่ 4 ครั ง ห่างกันครั งละ 7-10 วัน โดยวิธีโรยระหว่างแถวแล้วพรวนดินกลบ  
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและค่ามาตรฐานวิเคราะห์ดิน  ท าให้เกษตรกรได้ก าไรสูงสุด เนื่องจากผลวิเคราะห์
สามารถช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจในการใส่ปุ๋ยได้ถูกต้อง  ลดการใช้ปุ๋ยที่เกินความต้องการของพืช  จึงช่วยลดการใช้



ปุ๋ยเคมีลงได้ ช่วยท าให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ความต้องการธาตุอาหารหลักของสตรอเบอรี่  ต่อฤดูกาล 
ไนโตรเจน 24-35.2 กก./ไร่  ฟอสฟอรัส (P2O5) 17.6-20.8 กก./ไร่  โพแทสเซียม 35.2-40 กก./ไร ่

(ณรงคชัย, 2543) การคลุมดินด้วยวัตถุต่าง ๆ เช่น พลาสติก กระดาษ เศษเหลือของพืช เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ดินและน  า การคลุมดินส่วนใหญ่นิยมกระท าเพ่ือรักษาความชื นในดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง การคลุมดิน
ยังมีประโยชน์ ในแง่ของการลดปริมาณวัชพืชด้วย นอกจากนี วัสดุคลุมดิน ยังช่วยให้อุณหภูมิของดินไม่แตกต่างกัน
มาก วัตถุประสงค์และข้อควรพิจารณาของการคลุมดิน เพ่ือป้องกันการพังทลายที่เกิดจากเม็ดฝนที่ตกลงมา หรือที่
เกิดจากน  า ไหลบ่าบนผิวดิน หรือที่เกิดจากลม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์น  าในดิน เป็นการเพ่ิมอุณหภูมิหรือรักษา
อุณหภูมิไม่ให้ลดต่ าลงมากจนเป็นอันตราย ต่อรากพืช เป็นการลดการเจริญเติบโตของวัชพืช เป็นการรักษา
โครงสร้างของดิน  

7. วิธีด าเนินการ 

การทดลองท่ี 3.2.2  ศึกษาช่วงเวลาปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณไหลของสตรอเบอรี่ในเขตที่สูงภาคเหนือตอนล่าง 
วิธีด าเนินการ  แบบการวิจัย: RCB มี  5 กรรมวิธี  จ านวน 4 ซ  า 
กรรมวิธี :  ได้แก่  

กรรมวิธีที่ 1   ปลูกในช่วงเดือนกันยายน 

กรรมวิธีที่ 2   ปลูกในช่วงเดือนตุลาคม 

กรรมวิธีที่ 3   ปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

กรรมวิธีที่ 4   ปลูกในช่วงเดือนธันวาคม 

กรรมวิธีที่ 5   ปลูกในช่วงเดือนมกราคม                    

เตรียมต้นไหลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80  ปลูกลงแปลงตามกรรมวิธี ใช้ระยะปลูก  30x 30  
เซนติเมตร  ขนาดแปลงย่อย  120 เซนติเมตร x 6  เมตร โดยยกแปลงสูง 30 เซนติเมตร  เก็บข้อมูลวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน ปลูกในช่วงเดือนต่างๆ ตามกรรมวิธี  รองพื นก่อนปลูกด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15  จ านวน 30 กิโลกรัมต่อ
ไร่  และปุ๋ยคอกอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 2 เดือน ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ร่วมกับ สูตร  46-0-0  อัตรา 
30 กิโลกรัมต่อไร่  และใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา  30 กิโลกรัมต่อไร่ ทุกเดือน  เก็บข้อมูล 2 แถวกลาง  จาก
จ านวนทั งหมด 4 แถว   
การบันทึกข้อมูล 

บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ข้อมูลด้านผลผลิตและคุณภาพ ได้แก่ ขนาดทรงพุ่ม ความสูง  ขนาดของใบ  
จ านวนการติดดอก  สีของดอก  ขนาดของผล  เนื อในผล  สีของผล  น  าหนักผลผลิต คุณภาพผลผลิต การเข้า
ท าลายของโรคและแมลง วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 
ระยะเวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  2556  สิ นสุด  2556  รวม  1 ปี 

สถานที่ท าการทดลอง  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  (เขาค้อ) 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การทดลองที่ 3.1.3 ศึกษาช่วงเวลาปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตของไหลสตรอเบอร์รี่ในเขตที่สูงภาคเหนือ

ตอนล่าง 

จากการศึกษาช่วงเวลาปลูกเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตของไหลสตรอเบอร์รี่ในเขตที่สูงภาคเหนือตอนล่าง ผล

การทดลอง พบว่า  การเจริญเติบโตด้านความสูง ความกว้างทรงพุ่ม จ านวนต้นต่อกอ  การปลูกสตรอเบอร์รี่ในช่วง

เดือนพ.ย., ธ.ค. และ ม.ค. ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

กับช่วงเวลาปลูกเดือน ก.พ.และ ม.ีค. ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ตามตารางที่ 6)   

ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต  ด้านจ านวนผลต่อต้น พบว่า การปลูกสตรอเบอร์รี่ในช่วงเดือน พ.ย.

และ ธ.ค. มีจ านวนผลต่อต้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.18 และ 7.4 ผล ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  กับช่วงเวลาปลูกเดือน ม.ค, ก.พ.และมี.ค. โดยมีจ านวนผล

ต่อต้นเฉลี่ย 4.14, 3.2 และ3 ผล ตามล าดับ ด้านผลผลิต  พบว่า การปลูกสตรอเบอร์รี่ในช่วงเดือนพ .ย.และ ธ.ค. 

ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 2,133.04 และ 1963.59 กก.ต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับความเชื่อมั่น 95% กับช่วงเวลาปลูกเดือน ม.ค,ก.พ.และ ม.ีค. 

ที่ ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ  1,025, 486 และ 440 กก.ต่อไร่ ตามล าดับ (ตามตารางที่ 7) 

จ านวนเส้นไหลต่อกอ  พบว่า  การปลูกสตรอเบอร์รี่ในช่วงเดือน พ.ย.และ ธ.ค. ไม่มีความแตกต่างกันทาง

สถิติ โดยมีจ านวนเส้นไหลต่อกอ สูงสุด 8.22 และ7.04 เส้น ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติกับช่วงเวลาปลูกเดือน ม.ค,ก.พ. และมี.ค. ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งมีจ านวนเส้นไหลต่อกอ 4.53, 4.37 

และ 3.85 เส้น ตามล าดับ จ านวนต้นต่อเส้นไหล พบว่า  การปลูกสตรอเบอร์รี่ ในช่วงเดือนพ.ย.และ ธ.ค.ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีจ านวนต้นไหลต่อเส้นไหล สูงสุด  18.46  และ17.40 ต้นตามล าดับ แต่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ กับช่วงเวลาปลูกเดือน ม.ค,ก.พ.และมี.ค. ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งมีจ านวนเส้น

ไหลต่อกอ 13.01, 11.22 และ 10.48 ต้น ตามล าดับ (ตามตารางที่ 8) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการการศึกษาช่วงเวลาปลูกเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตของไหลสตรอเบอร์รี่ในเขตที่สูงภาคเหนือตอนล่าง 

พบว่า  ช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ให้การเจริญเติบโตดี ผลผลิต และปริมาณไหลสูงสุด  มากกว่าช่วงเดือน

มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม  ดังนั นการปลูกสตรอเบอร์รี่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ควรเริ่มท าการปลูก

ประมาณปลายเดือนกันยายน เพราะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นระยะสั นกว่าภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะมีผลกระทบ 

10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกสตรอเบอรี่คุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม 

ในเขตท่ีสูงภาคเหนือตอนล่าง 



2. ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ของกรมวิชาการเกษตรไปสู่การใช้ประโยชน์ แก่เกษตรกร ใน

พื นที ่

3. ได้องค์ความรู้ในการสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการตามพระราชด าริต่างๆ  

แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

1. เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารต่างๆ เช่น กสิกร หรือจดหมายข่าวของหน่วยงานต่างๆในกรมวิชาการ

เกษตรทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. รายงานผลการวิจัยประจ าปีของศูนย์วิจัย สถาบันวิจัย ส านักวิจัยการเกษตรเขตต่างๆ ของกรม

วิชาการเกษตร 

3. สามารถเป็นแปลงสาธิตและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงาน

ต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัย   หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ 

4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  และเกษตรกรเป้าหมาย 
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     ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1 ความกว้างทรงพุ่ม ความสูงและจ านวนต้น/กอของสตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80 ที่ปลูกในช่วงเวลา

ต่างๆ 

http://www.doae.go.th/libary/html/detail/strobery/index.htm


เดือน ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) ความสูงต้น (ซม.) จน.ต้น / กอ 

พฤศจิกายน 14.9a 17.3a 4.18a 

ธันวาคม 13.8a 15.8a 3.90ab 

มกราคม 13.1ab 14.8ab 3.85ab 

กุมภาพันธ์ 11. 5bc 12.5b 3.23bc 

มีนาคม 9.6c 12.0b 2.83c 

C.V. (%) 10.8 12.1 15.0 

 

ตารางที่ 2 จานวนผล/ต้น น  าหนักผล/ต้น และผลผลิต/ไร่ของ สตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน  80 ที่ปลูกใน

ช่วงเวลาต่างๆ 

 

เดือน 
จน.ผล/ต้น 

(ผล) 

น้ าหนัก/ผล 

(กรัม) 

ผลผลิต/ไร่ 

(กก.) 

พฤศจิกายน 8.18a 16.8a 2133a 

ธันวาคม 7.40a 16.6a 1963a 

มกราคม 4.14b 12.6b 1025b 

กุมภาพันธ์ 3.20b 11.2b 486c 

มีนาคม 3.00b 10.9b 440c 

C.V. (%) 14.81 8.92 11.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 3  จ านวนไหล/กอ และจ านวนต้น/ไหลของสตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80 ที่ปลูกในช่วงเวลาต่างๆ 

เดือน 
จน.ไหล/กอ 

(เส้น) 

จน.ต้น/ไหล 

(ต้น) 

พฤศจิกายน 8.22a 18.4a 

ธันวาคม 7.04a 17.4a 

มกราคม 4.53b 13.0b 

กุมภาพันธ์ 4.37b 11.2c 

มีนาคม 3.85b 10.4c 

C.V. (%) 18.44 6.44 

 

 
 

ภาพที่ 1 การเตรียมกล้าสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 



 
ภาพที่ 2 การเตรียมแปลงปลูกสตรอเบอรี่ 

 

 
ภาพที่ 3 การปลูกสตรอเบอรี่ 

 



 
ภาพที่ 4 ลักษณะต้น และดอกสตรอเบอรีพ่ันธุ์พระราชทาน 80 

 

 

 



ภาพที่ 5 การติดผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 
 

 
ภาพที่ 6 ลักษณะไหลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 

 

         
ภาพที่ 7 การเกิดเส้นไหลสตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80 

 



 
ภาพที่ 8 การเตรียมถุงช าไหลสตรอเบอร์รี่ 

 
ภาพที่ 9  การช าไหลสตรอเบอร์รี่ 


