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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
--------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย     วิจัยการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง 
2. โครงการวิจัย          วจิัยการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง 

กิจกรรม               การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเพ่ือการบริโภค 
3. ชื่อการทดลอง       เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั ่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์คัดที ่มีปริมาณแอนโทไซยานินสูง

           เพ่ือบริโภคสด 
           Comparison of red flesh guava hybrid varieties for high anthocyanin 
                        and edible fruit. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง   นางสาวดรุณี  เพ็งฤกษ์           สังกัด    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
ผู้ร่วมงาน    
                         นายณรงค์  แดงเปี่ยม             สังกัด    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
                         นางสาวเบญจวรรณ  สุรพล      สังกัด    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
                         นายเสงีย่ม  แจ่มจ ารูญ            สังกัด    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

5. บทคัดย่อ 

การศึกษาการเปรียบเทียบพันธุ์ฝรั ่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์คัดที่มีปริมาณแอนโทไซยานินสูง 
เพื่อบริโภคสดที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมข้าม วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete 
block (RCB) ประกอบด้วย 9 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ได้แก่ ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงพันธุ์  PCR 1-1 PCR1-3 
PCR 2-3 PCR 3-1 PCR 3-3 PCR 4-6 PCR 5-1 PCR 7-3 และพันธุ์ แดงบางกอก (พันธุ์ เปรียบเทียบ ) เริ่ม
ด าเนินการปลูกตั้งแต่ปี  2557-2559 ปล ูก เปรียบเท ียบตามก าหนดหล ักเกณฑ์ส าหรับการคัด เล ือกพันธุ์                    
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร จากการประเมินด้านการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบของ
ผลผลิตลักษณะผล และปริมาณสารอาหารของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง พบว่า มีสายต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงที่มี
ลักษณะตรงตามความต้องการ จ านวน 5 สายต้น ได้แก่ PCR 1-1 PCR 3-1 PCR 3-3 PCR 5-1 และ PCR 7-3 
โดยสายต้น PCR 3-3 ให้ผลผลิตสูงสุด 7.37 กิโลกรัมต่อต้น จ านวนผล 29 ผลต่อต้น น้ าหนักผล 255 กรัม และผล
มีขนาดใหญ่   เนื้อสีแดง ความหนาเนื้อ 1.83 เซนติเมตร จ านวนเมล็ด 153 เมล็ดต่อผล มีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ทั้งหมด 10.7 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 94.3 มิลลิลิตร ปริมาณวิตามินซี 23.0 มิลลิกรัมต่อน้ าหนัก
ผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานินสูง 47.6 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 1 กิโลกรัม  
 

Abstract 
 Comparison of red flesh guava hybrid varieties for high anthocyanin and edible fruit 
by cross breeding. Nine treatments (clones) were arranged in randomize complete block design 
with four replications, namely PCR 1-1, PCR 1-3, PCR 2-3, PCR  3-1, PCR 3-3, PCR4-6, PCR 5-1, 
PCR 7-3 and Daengbangkok ( control) . The experiment was conducted at Phichit Agricultural 
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Research and Development Center from 2014 to 2016. From an evaluation of plant growth, 
yield, and yield components, fruit characteristics and nutrients content. Five clones followed 
our specified criteria were PCR 1-1, PCR 3-1, PCR 3-3, PCR 5-1 and PCR 7-3.  Results showed that 
clone no. PCR3-3 gave the highest fruit of 7.37 kg/plant, highest number of fruit per plant was 
29 fruits and highest fruit weight of 255 g/fruit.  It gave red flesh fruit, flesh thickness of fruit was 
1.83 cm and number of seed per fruit was 183 seeds.  The nutrient analysis data showed that 

total soluble solid (TSS), juice, vitamin C, and anthocyanin were 10.7 °Brix , 94.3 ml, 23.0 
mg/100 g flesh fruit  and 47.6 mg/kg flesh fruit, respectively. 
 

6. ค าน า 
     ฝรั่ง (Psidium guajava L.) เป็นไม้พ้ืนเมืองในเขตร้อนของอเมริกา ปัจจุบันมีการปลูกทั่วไปในเขต

ร้อน และเขตกึ่งร้อน เป็นไม้ผลที่มีความส าคัญอีกชนิดหนึ่ง ผลสดเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากมีคุณค่าทาง
อาหารสูง โดยในฝรั่ง 100 กรัม ประกอบด้วยน้ า 83.3 กรัม โปรตีน 1 กรัม คาร์โบไฮเดรต 6.8 กรัม ไขมัน 0.4 
กรัม เส้นใย 3.8 กรัม และเถ้า 7 กรัม นอกจากนี้ฝรั่งยังเป็นไม้ผลที่มีวิตามินซีสูง โดยมีค่าตั้งแต่ 10 -2,000 
มิลลิกรัมต่อ100 กรัม ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม (พีรศักดิ์และคณะ, 2544) ส าหรับการปลูกฝรั่งในประเทศ
ไทยนิยมปลูกฝรั่งเพ่ือบริโภคผลสด โดยในปี พ.ศ. 2555 มีพ้ืนที่ปลูกฝรั่ง 40,407 ไร่ เป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิต 36,589 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.6 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ผลผลิตรวม 99,575 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,721 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่า
ผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได้ 1,100 ล้านบาท แหล่งปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลาง 34,207 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 84.7 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ แหล่งปลูกฝรั่งที่ส าคัญได้แก่ จังหวัดนครปฐม 15,920 ไร่ ราชบุรี 7,592 
สมุทรสาคร 6,496 ไร่ ตาก 1,434 ไร่ และปทุมธานี 1,054 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) พันธุ์ฝรั่งที่
ปลูกในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ แต่ที่นิยมใช้รับประทานผลสด ได้แก่  ฝรั่งพันธุ์ที่มีผลใหญ่ ผลดก รสอร่อย เช่น 
พันธุ์แป้นสีทอง กิมจู และกลมสาลี่ แต่ผลผลิตฝรั่งมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ มีรสจืดในบางช่วงของปี โดยเฉพาะ
ผลผลิตที่ออกในช่วงฤดูฝน (พีรศักดิ์และคณะ, 2544) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจึงได้ด าเนินปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภคสดโดยวิธีการผสม
ข้ามพันธุ์เพ่ือให้ได้พันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงที่สายพันธุ์คัดที่มีปริมาณแอนโทไซยานินสูง ให้ผลผลิตสูง และมี
คุณภาพดี เหมาะส าหรับการบริโภค เพ่ือส่งเสริมแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป 
 

7. วิธีด าเนินการ 
 - อุปกรณ์   
      1. ต้นพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 8 สายต้น และพันธุ์แดงบางกอกเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ 
      2. ปุ๋ยคอก (มูลวัวแห้ง) และปุย๋เคมี สูตร 13-13-21 
      3. สารป้องกันก าจัดแมลงศัตร ูได้แก่ คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี 
      4. อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิง ได้แก่ เลื่อย และ กรรไกรตัดแต่งก่ิง 
      5. อุปกรณ์ส าหรับต่อระบบน้ าแบบมินิสปริงเกอร์ 



3 
 

      6. วัสดุห่อผล และอุปกรณ์ส าหรับเก็บเก่ียวผลผลิต 
 

        - วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block (RCB) ประกอบด้วย 9 กรรมวิธี 4 ซ้ า 
โดยกรรมวิธีที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงที่ผ่านการคัดเลือก 8 สายต้น เปรียบเทียบกับพันธุ์แดง
บางกอก ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมข้าม ดังนี้ 
  1. สายต้น PCR 1-1 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
       2. สายต้น PCR 1-3 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        3. สายต้น PCR 2-3 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        4. สายต้น PCR 3-1 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        5. สายต้น PCR 3-3 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        6. สายต้น PCR 4-6 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        7. สายต้น PCR 5-1 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์พันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
        8. สายต้น PCR 7-3 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์พันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
            9. พันธุ์แดงบางกอก (พันธุ์เปรียบเทียบ) 
 
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง  
             ผสมและคัดเลือกพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภคสด โดยการผสมข้ามพันธุ์จ านวน 14 คู่ผสม เพ่ือน าไป
เปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดงในแหล่งปลูกที่ส าคัญต่อไป ประเมินคุณภาพผลฝรั่งตามหลักเกณฑ์
ของ Batten (1984), Menzel (1985) และ Chapman et al. (1986) ซึ่งก าหนดคุณภาพผลของพันธุ์ฝรั่งเนื้อ
สีแดง ได้แก่ ผลขนาดใหญ่ น้ าหนักผล 198-283 กรัม เนื้อหนา สีแดง จ านวนเมล็ดต่อผลน้อยกว่า 500 เมล็ด 
เนื้อแน่น กรอบ และ มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมดมากกว่า 8 องศาบริกซ์ มีปริมาณวิตามินซีและ
แอนโทไซยานินสูง ขัน้ตอนการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดง ดังนี้ (ภาพท่ี 1) 

 ปี 2554-2556   
- ผสมและคัดเลือกพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภคสด โดยการผสมข้ามพันธุ์ฝรั่งจ านวน 14 คู่ผสม เก็บ

เมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)   
- ปลูกเมล็ดลูกผสม F1 จ านวน 14 คู่ผสม     
- คัดเลือกพันธุ์ฝรั่งตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก สามารถคัดเลือกพันธุ์เนื้อสีม่วงจาก 2 คู่ผสม    

ได้แก่ ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก คัดเลือกได้จ านวน 6 สายต้นและ
ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง คัดเลือกได้จ านวน 2 สายต้น 

ปี 2557   
- วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block (RCB) ประกอบด้วย 9 กรรมวิธี 4

ซ้ า โดยกรรมวิธีที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ฝรั่งลูกผสมเนื ้อสีแดงที่ผ่านการคัดเลือก 8 สายต้น 
เปรียบเทียบกับพันธุ์แดงบางกอก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง หลังจากนั้นน ากิ่งตอนฝรั่งที่
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ออกรากช าในถุงพลาสติกสีด า ดูแลรักษากล้าฝรั่ง ในเรือนเพาะช าและไถเตรียมพ้ืนที่ปลูก 1.5 
ไร่ ยกร่องแปลงปลูก ระยะปลูก 3x3 เมตร 

- ปลูกฝรั่งลูกผสม F1 (กิ่งตอน)  8  สายต้น เปรียบเทียบกับพันธุ์แดงบางกอก ตามแผนการ
ทดลองที่วางไว้ โดยปลูก 2 ต้นต่อกรรมวิธี 

  ปี 2558-2559  
- คัดเลือกผลฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงที่ พัฒนาเต็มที่จ านวน 2 ผลต่อต้น มาประเมินและ

เปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิต ในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฝรั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา ขัน้ตอนการปรับปรุงพันธุ์ สถานที่ด าเนินการ 
 
ป ี2554 
 

 

ผสมข้ามพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภคสด  
จ านวน 14 คู่ผสม 

 

 

ศวพ.พิจิตร 

ป ี2555-2556                                      F1   14 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
   

ป ี2556    คัดเลือกพันธุ์                  F1   เนื้อสีแดงจาก 2 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
                                   ได้ 8 สายต้น               

 
 

ปี 2557-2559    เปรียบเทียบพันธุ์             F1 (ก่ิงตอน)  8 สายต้น 
                                    + พันธุ์แดงบางกอก 

ศวพ.พิจิตร 

   
   
ปี 2560    ทดสอบพันธุ์                   F1 (ก่ิงตอน) 4 สายต้น 

 

  1. ศวพ.พิจิตร 
  2. แปลงเกษตรกร จ.พิจิตร 
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                      + พันธุ์แดงบางกอก   3. แปลงเกษตรกร จ.นครสวรรค ์
  4. แปลงเกษตรกร จ.ราชบุร ี

    5. แปลงเกษตรกร จ.นครปฐม 

ปี 2563 เสนอให้พิจารณาเป็นพันธุ์แนะน า 1 สายต้น  

 

ภาพที่ 1  แผนภูมิข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดง 
 

  การปฏิบัติดูแลรักษา ให้น้ าด้วยระบบมินิสปริงเกอร์ ในปริมาณเพียงพอช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 
ก าจัดวัชพืชและพรวนดินรอบโคนต้น ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้น และปุ๋ยเคมีสูตร 13-
13-21 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น 2 ครั้ง ครั้งแรกระยะออกดอก และครั้งที่สองระยะเก็บเกี่ยว พ่นสารคาร์บาริล 
85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ป้องกันการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง 
  วิเคราะห์หาปริมาณสารอาหารในผลสด ได้แก่ วิตามินซี  ใช้วิธีทดสอบอ้างอิง : Compendium 
of method for food analysis (2003) p2-112 to 2-114 และแอนโทไซยานิน  (eq. anthocyanin-3-
glucoside) ใช้วิธีทดสอบอ้างอิงของ In house method base on AOAC Official method 2005.02   

         การบันทึกข้อมูล 
      1. การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงต้น  ความกว้างทรงพุ่ม และเส้นรอบวงโคนต้น   

                2. ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักผลต่อต้น จ านวนผล และน้ าหนักผล 
      3. ลักษณะผล ได้แก่ ขนาดผล ความหนาเนื้อ และจ านวนเมล็ดต่อผล 

      4. ปริมาณสารอาหาร ได้แก่ ของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (total soluble solid,TSS)   
น้ าคั้น วิตามินซี และแอนโทไซยานิน 

- เวลาและสถานที่ 
       ระยะเวลา : เริ่มต้น ปี 2557 สิ้นสุด ปี 2559 

  สถานที่    : 1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
                         2) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การเจริญเติบโต 

1.1. ความสูง  ในปี 2557 สายต้น PCR 2-3 มีความสูงต้นสูงสุด 118 เซนติเมตร แตกต่างกัน
ทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ซ่ึงมีความสูงต้นต่ าสุด 67.5 เซนติเมตร ส าหรับในปี 2558 และ 2559  พบว่า ความ
สูงต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายต้นต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยในปี 2558 มีความสูงต้นตั้งแต่ 
125-151 เซนติเมตร และในปี 2559 มีความสูงต้น 284-379 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1)  
                   

   ตารางที ่1   ความสูงต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 8 สายต้น เปรียบเทียบกับพันธุ์แดงบางกอก 
                         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557-2559 
    

สายต้น ความสูงต้น (ซม.)1/ 
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 PCR 1-1 112 a 145 a 336 a 
 PCR 1-3 113 a 149 a 306 a 
 PCR 2-3 118 a 151 a 326 a 
 PCR 3-1 116 a 131 a 330 a 
 PCR 3-3  95.6 ab 144 a 316 a 
 PCR 4-6 99.4 ab 125 a 341 a 
 PCR 5-1 97.5 ab 145 a 379 a 
 PCR 7-3 103 ab 150 a 360 a 
พันธุแ์ดงบางกอก 67.5 b 145 a 284 a 

C.V.(%) 8.9 14.1 16.1 

                    1/ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 

1.2. ความกว้างทรงพุ่ม ในปี 2557 สายต้น PCR 2-3 มีความกว้างทรงพุ่มมากสุด 81.3  
เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งมีความกว้างทรงพุ่มน้อยสุด 43.1 เซนติเมตร  ปี 2558 
สายต้น PCR 5-1 มีความกว้างทรงพุ่มสูงสุด 145 เซนติเมตร  แตกต่างกันทางสถิติกับสายต้น PCR 1-1 ซึ่งมีความ
กว้างทรงพุ่มน้อยสุด 95.0 เซนติเมตร ส่วนปี 2559  พบว่า ความกว้างทรงพุ่มของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายต้น
ต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความกว้างทรงพุ่ม ตั้งแต่ 127-173 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         ตารางที ่2   ความกว้างทรงพุ่มของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 8 สายต้น เปรียบเทียบกับ                  
                         พันธุ์แดงบางกอก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557-2559 

    

สายต้น ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) 1/ 
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 PCR 1-1 69.4 a 95.0 b 166 a 
 PCR 1-3 76.9 a 135.0 ab 165 a 
 PCR 2-3 81.3 a 106.3 ab 155 a 
 PCR 3-1 65.6 ab 111.3 ab 152 a 
 PCR 3-3 75.0 a 126.3 ab 173 a 
 PCR 4-6 66.3 ab 107.5 ab 156 a 
 PCR 5-1 76.3 a 145.0 a 173 a 
 PCR 7-3 71.3 a 97.5 b 159 a 
แดงบางกอก 43.1 b 98.8 b 127 a 
C.V.(%) 15.0 15.3 17.1 

                      1/ค่าเฉลีย่ในสดมภ์เดยีวกันที่มีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 

1.3. เส้นรอบวงโคนต้น  ปี 2557 สายต้น PCR 2-3 มีเส้นรอบวงโคนต้นสูงสุด 5.58 เซนติเมตร 
แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งมีเส้นรอบโคนต้นต่ าสุด 3.05 เซนติเมตร ในปี 2558 และ ปี 2559  
พบว่า เส้นรอบโคนต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายต้นต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยในปี 2558 มีเส้น
รอบโคนต้นตั้งแต่ 12.1-15.7 เซนติเมตร และปี 2559 มีเส้นรอบโคนต้นตั้งแต ่16.5-22.1 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3)  

 

         ตารางที ่3   เส้นรอบโคนต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 8 สายต้น เปรียบเทียบกับพันธุ์แดงบางกอก               
                     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557-2559 
    

สายต้น 
เส้นรอบวงโคนต้น (ซม.) 1/ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 PCR 1-1 4.50 ab 12.5 a 20.3 a 
 PCR 1-3 4.70 ab 13.7 a 18.6 a 
 PCR 2-3 5.58 a 15.7 a 16.5 a 
 PCR 3-1 4.85 ab 12.7 a 20.0 a 
 PCR 3-3 4.20 bc 12.5 a 22.1 a 
 PCR 4-6 4.13 bc 12.1 a 19.0 a 
 PCR 5-1 4.55 ab 13.1 a 20.8 a 
 PCR 7-3 4.80 ab 14.1 a 18.5 a 
พันธุแ์ดงบางกอก 3.05 b 12.1 a 17.9 a 
C.V.(%) 11.6 11.6 13.1 

                    1/ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
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2. ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต 

        จากการศึกษาการออกดอกติดผลของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง เนื่องจาก ปี 2557 มีการออกดอกติด
ผลไม่เต็มที่  จึงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี 2558 แต่ให้ผลผลิตไม่มากนัก และในปี 2559 พบว่า ทุกสายต้นมีอายุ
เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังดอกบาน 125-130 วัน 

       ปี 2558 พบว่า สายต้น PCR 1-1 ให้น้ าหนักผลต่อต้นสูงสุด 1.91 กิโลกรัม และจ านวนผลต่อต้น
สูงสุด 8 ผล แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งให้น้ าหนักผลต่อต้นต่ าสุด 0.44 กิโลกรัม และจ านวนผล
ต่อต้นต่ าสุด 2 ผล แต่ให้น้ าหนักผลไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายต้นอ่ืนๆ ซึ่งให้น้ าหนักผลตั้งแต่ 247-358 กรัม
(ตารางที่ 4)                     

        ปี 2559  พบว่า สายต้น PCR 3-3 ให้น้ าหนักผลต่อต้นสูงสุด 7.37 กิโลกรัม และจ านวนผลต่อต้น
สูงสุด 29 ผล แตกต่างกันทางสถิติกับสายต้น PCR 1-3  ซึ่งให้น้ าหนักผลต่อต้นต่ าสุด 2.75 กิโลกรัม และจ านวน
ผลต่อต้นต่ าสุด 14 ผล แต่ให้น้ าหนักผลไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายต้นอ่ืนๆ ซึ่งให้น้ าหนักผลตั้งแต่ 191-246 
กรัม (ตารางที่ 4)                     

    
ตารางท่ี 4    ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 8 สายต้น เปรียบเทียบกับ         

พันธุ์แดงบางกอก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557-2559 

สายต้น 
น้ าหนักผลต่อต้น (กก.) 1/ จ านวนผล1/ น้ าหนกัผล (ก.) 1/ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 
 PCR 1-1    1.91 a   5.68 ab 8 a 26.5 a 247 a 216 a 
 PCR 1-3 1.08 ab 2.75 c 4 b 13.3 c 281 a 209 a 
 PCR 2-3 1.39 ab   5.14 abc   5 ab 24.3 ab 265 a 212 a 
 PCR 3-1    1.82 a 3.70 bc   5 ab 14.8 c 358 a 246 a 
 PCR 3-3 1.68 ab   7.37 a   5 ab 28.8 a 320 a 255 a 
 PCR 4-6 1.24 ab 5.20 abc       4 b 24.0 ab 302 a 216 a 
 PCR 5-1 1.33 ab 5.38 ab  5 ab 24.0 ab 272 a 224 a 
 PCR 7-3 1.43 ab 3.56 bc  5 ab 16.5 bc 285 a 215 a 
พันธุแ์ดงบางกอก 0.44 b 4.01 bc 2 b 21.3 abc 283 a 191 a 
C.V.(%) 38.8 4.8 31.8 21.5 16.1 15.5 

          1/ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 

3. ลักษณะผล 
ปี 2558  สายต้น PCR 3-1 มีความกว้างผลสูงสุด 8.57 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ

สายต้นอื่นและพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งมีความกว้างผลตั้งแต่ 7.71 -8.25  เซนติเมตร  สายต้น PCR 3-1 มีความ
ยาวผลสูงสุด 8.47  เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิต ิกับสายต้น  PCR 2-3 ซึ ่งมีความยาวผลต่ าสุด 7.20 
เซนติเมตร สายต้น PCR 3-3 มีความหนาเนื้อสูงสุด 2.15 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับสายต้น PCR 2-3 
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ซึ่งมีความหนาเนื้อต่ าสุด 1.62 เซนติเมตร ทุกสายต้นและพันธุ์แดงบางกอกให้จ านวนเมล็ดต่อผลตั้งแต่ 197-
307 เมล็ด และไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 5)  

ส่วนลักษณะเนื้อ ส่วนใหญ่เนื้อหยาบ สีของเนื้อ สีแดง และมีทั้งรสหวาน และหวานอมเปรี้ยว  
 

 
 
 
         ตารางที่ 5  ลักษณะผลของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 8 สายต้น เปรียบเทียบกับพันธุ์แดงบางกอก 

                                         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2558 

              1/ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดยีวกันที่มีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 

ปี 2559  สายต้น PCR 3-3 มีความกว้างผลสูงสุด 7.50 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
สายต้นอื่นและพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งมีความกว้างผลตั้งแต่ 7.04-7.47 เซนติเมตร  สายต้น PCR 3-3 มีความ
ยาวผลสูงสุด 8.06  เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิต ิกับสายต้น PCR 2-3 ซึ ่งมีความยาวผลต่ าสุด 6.59 
เซนติเมตร สายต้น PCR 3-3 มีความหนาเนื้อสูงสุด 1.83 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายต้นอื่นและ
พันธุ์แดงบางกอก ซึ่งมีความหนาเนื้อตั้งแต่ 1.41-1.74  เซนติเมตร ทุกสายต้นและพันธุ์แดงบางกอกให้จ านวน
เมล็ดต่อผลตั้งแต่ 166-227 เมล็ด และไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 6)  
 
ตารางท่ี 6  ลักษณะผลของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 8 สายต้น เปรียบเทียบกับพันธุ์แดงบางกอก 

                               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 

สายต้น 
ขนาดผล (ซม.) 1/ ความหนาเนื้อ1/ 

จ านวนเมลด็/ผล 1/ 
กว้าง ยาว (ซม.) 

 PCR 1-1 7.83 a 7.33 bc 2.00 ab 231 a 
 PCR 1-3 8.31 a 7.65 abc 1.79 ab 246 a 
 PCR 2-3 7.69 a 7.20 c 1.62 b 276 a 
 PCR 3-1 8.57 a 8.47 a 2.03 ab 197 a 
 PCR 3-3 7.82 a 7.88 abc 2.15 a 251 a 
 PCR 4-6 8.25 a 8.35 ab 1.81 ab 307 a 
 PCR 5-1 7.99 a 7.31 bc 2.00 ab 240 a 
 PCR 7-3 7.71 a 7.48 abc 2.01 ab 276 a 
พันธุ์แดงบางกอก 7.77 a 7.74 abc 1.89 ab 278 a 
C.V.(%) 6.8 5.7 9.8 38.7 

สายต้น 
ขนาดผล (ซม.) 1/ ความหนาเนื้อ1/ 

จ านวนเมลด็/ผล 1/ 
กว้าง ยาว (ซม.) 

 PCR 1-1 7.19 a 7.15 ab 1.73 a 186 a 
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       1/ค่าเฉลีย่ในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
 
 

4. ปริมาณสารอาหาร 
                  ปี 2558  พบว่า ทุกสายต้นและพันธุ์แดงบางกอกให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมดตั้งแต่ 
8.10-9.70 0บริกซ ์และไมแ่ตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 6) 

ปี 2559 พบว่า สายต้น PCR 3-3 ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมดสูงสุด 10.1 องศา 
บริกซ์ แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 8.14 องศาบริกซ์ 
(ตารางที่ 6) 

สายต้น PCR 3-3 ให้ปริมาณน้ าคั้นสูงสุด 94.3 มิลลิลิตร แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดง
บางกอก ซึ่งให้ปริมาณน้ าคั้นต่ าสุด 47.6 มิลลิลิตร ให้ปริมาณวิตามินซี 23.0 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 100 กรัม 
ให้ปริมาณแอนโทไซยานิน 47.6 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 1 กิโลกรัม ส่วนพันธุ์แดงบางกอกให้ปริมาณวิตามินซี 
10.5 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 100 กรัม และให้ปริมาณแอนโทไซยานิน 50.6 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 1 
กิโลกรัม (ตารางที่ 7) 
 

ตารางท่ี 7 ปริมาณสารอาหารของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 8 สายต้นเปรียบเทียบกับพันธุ์แดงบางกอก 
               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2558 -2559 
 

สายต้น 

ปี 2558 
 

ปี 2559 
ปริมาณของแข็ง1/ 

ที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด
(0บริกซ์) 

 ปริมาณของแข็ง1/ 
ที่ละลายน้ าไดท้ั้งหมด

(0บริกซ์) 

ปริมาณน้ าคั้น1/ 
(มล.) 

ปริมาณวิตามินซี1/ 
(มก./น้ าหนักผลสด100 ก.) 

ปริมาณแอนโทไซายานิน1/ 
(มก./น้ าหนักผลสด 1 กก.)  

 PCR 1-1 9.70 a 
 

9.26 ab  82.0ab 9.85 37.5 
 PCR 1-3 8.34 a 

 
8.76 ab 57.5ab - - 

 PCR 2-3 8.75 a 
 

8.69 ab 63.7 ab - - 
 PCR 3-1 9.38 a 

 
9.02 ab 90.1 ab 12.3 36.5 

 PCR 3-3 9.13 a 
 

         10.1 a 94.3 a 23 47.6 
 PCR 4-6 8.21 a 

 
9.25 ab 68.1 ab - - 

 PCR 1-3 7.05 a 6.68 b 1.50 a 227 a 
 PCR 2-3 7.36 a 6.59 b 1.41 a 211 a 
 PCR 3-1 7.47 a 7.72 ab 1.62 a 186 a 
 PCR 3-3 7.50 a 8.06 a 1.83 a 153 a 
 PCR 4-6 7.41 a 6.82 b 1.74 a 215 a 
 PCR 5-1 7.41 a 7.18 ab 1.66 a 182 a 
 PCR 7-3 7.16 a 7.28 ab 1.70 a 166 a 
พันธุ์แดงบางกอก 7.04 a 7.09 ab 1.61 a 176 a 
C.V.(%) 5.7 7.2 10.8 20 
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 PCR 5-1 9.04 a 
 

         9.60 a 79.0 ab 10.7 40 
 PCR 7-3 8.78 a 

 
8.90 ab 76.7 ab 15.8 40.6 

พันธุ์แดงบางกอก 8.10 a 
 

8.14 b 47.6 b 10.5 50.6 
C.V.(%) 11.8 

 
6.4 25.9 – – 

1/ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 

ผลการเปรียบเทียบพันธุ์ ได้ลักษณะที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฝรั่งจ านวน 5 สาย
ต้น ได้แก่ สายต้น PCR 1-1 PCR 3-1 PCR 3-3  PCR 5-1 และ PCR 7-3  ท าการขยายพันธุ์แบบตอนกิ่ง เพื่อน า
สายต้นไปปลูกทดสอบพันธุ์ต่อไป 

 

9. สรุปผลการทดลอง  
เปรียบเทียบสายต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 8 สายต้นกับพันธุ์แดงบางกอก ได้สายต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสี

แดงที่มีลักษณะตรงตามความต้องการ จ านวน 5 สายต้น ได้แก่ สายต้น  PCR 1-1 PCR 3-1 PCR  3-3 PCR 5-1 
และ PCR 7-3  โดยสายต้น PCR 3-3 ให้ผลผลิตสูงสุด 7.37 กิโลกรัมต่อต้น จ านวนผลสูงสุด 29 ผลต่อต้น ผล
ขนาดใหญ่ น้ าหนักผล 255 กรัม ความหนาเนื้อ 1.83 เซนติเมตร จ านวนเมล็ด 153 เมล็ด มีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ทั้งหมด 10.7 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 94.3 มิลลิลิตร ปริมาณวิตามินซี 23.0 มิลลิกรัมต่อน้ าหนัก
ผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 47.6 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 1 กิโลกรัม 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ได้สายต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงส าหรับปลูกทดสอบพันธุ์ เพ่ือให้ได้สายต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง          
ที่ให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดี เหมาะส าหรับการบริโภค เพ่ือส่งเสริมแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
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เอกสารแนบท่ี 1 


