
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
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1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชสกุลระก า  

                                           Research and Development of Salacca   

2. โครงการวิจัย   :  การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลระก า    

  Varietal Improvement of Salacca   

3. ชื่อการทดลอง    :  การศึกษาและเปรียบเทียบพันธุ์ระก าลูกผสมที่มีศักยภาพในเชิง 

    การค้าและการยอมรับของตลาด 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)     :  Comparison of potential Salacca hybrids for commercial  

acceptance  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวอัมพิกา ปุนนจิต  สถาบันวิจัยพืชสวน 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวศิริพร วรกุลด ารงชัย    ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี           

                    นางสาวอรวินทินี   ชูศรี         ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี           

                                             นางสาววีรญา   เต็มปีติกุล      ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี           

                                             นางสาวกรรณิการ์  เย็นนิกร    ศูนย์วิจัยพืชสวนจนัทบุรี           

5. บทคัดย่อ      

การเปรียบเทียบพันธุ์ระก าลูกผสมตัวเมีย  5 สายต้น ใช้สละพันธุ์การค้า 2 พันธุ์ คือ สุมาลีและเนิน
วง เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ด าเนินการที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก  จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2561 โดยมีต้นตัวผู้ลูกผสมที่คัดเลือกไว้ และตัวผู้ระก าเป็นแหล่งละอองเกสร เพื่อศึกษา
ศักยภาพทางการค้าและการยอมรับของตลาดส าหรับต้นลูกผสมที่คัดเลือกไว้ วางแผนการทดลองแบบ Split Plot 
Design โดยมีพันธุ์ตัวเมียเป็น main plot และ พันธุ์ตัวผู้ เป็น sub plot  ท าการปลูกต้นลูกผสมตัวเมียในเดือน
มกราคม 2558 ต้นลูกผสมตัวเมียเริ่มทยอยออกดอกตั้งแต่ 17-26 เดือนหลังปลูก ส่วนพันธุ์เปรียบเทียบ คือ พันธุ์
สุมาลีและเนินวง ออกดอกเมื่อ 19 และ 20 เดือนหลังการปลูก ต้นลูกผสมตัวผู้ เบอร์ 176 ออกดอกหลังปลูก 17 
เดือน ส่วนต้นตัวผู้ระก าจากทั้ง 2 แหล่งออกดอกหลังปลูก 25 เดือน เนื่องจากเป็นต้นเพาะเมล็ด การทดลองยังไม่
สมบูรณ์  ยังขาดข้อมูลการใช้ละอองเกสรจากต้นตัวผู้ที่คัดเลือกไว้มาผสมและเปรียบเทียบความแตกต่างในแง่การ
ติดผล และคุณภาพผลผลิตของต้นลูกผสมตัวเมีย 

Growth and development of 5 Salacca female hybrids were compared with 2 
commercial Salacca (Sala) cultivars, Sumalee and Nengwong, using pollen source from a 
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selected male hybrid and 2 rakum clones. The experiment was conducted at the Eastern 
Economic Fruit Crop Development Center, Chanthaburi province, during October 2014 – 
September 2018,   in order to study the potential and acceptable of hybrids in the market.   
Split plot, with female lines as main plot and male line as sub plot, was designed for the study. 
Female plants were grown in January 2015 and started to flower between 17-26 months after 
planting. Male hybrid plant stated to flower 17 month after planting while other two rakum 
male plants took 25 months from seedling to flower. The study is incomplete because it lacked 
information of fruit set percentage and fruit quality using pollen from the selected male.   

 

6. ค าน า                                   

ประเทศไทยมีไม้สกุลระก าอยู่หลายชนิด  ได้แก่  ระก า  (Salacca wallichiana)  สะก า  (Salacca 
sp.) สละ (Salacca spp.) สะลั ก  (S. zalacca) และก าละ (S. siamensis หรือ  S. graciliflora หรือ  S. 
glabrescens)  (สุขวัฒน์ และคณะ, 2539)   ชนิดที่นิยมปลูกเป็นการค้า คือ ระก า สะก า และสละ  เนื่องจากเป็น
พืชที่ปลูกง่าย มีรสชาติดี สามารถเจริญเติบโตได้ดีเกือบทุกสภาพพ้ืนที่   ถ้ามีการดูแลและจัดการที่ดีจะสามารถให้
ผลผลิตได้เร็วในปีที่  2 หลังจากปลูก  รวมทั้งยังสามารถให้ผลผลิตได้เกือบทั้งปี   ท าให้ ในปี 2544  เป็นต้นมา    
เกษตรกรในภาคตะวันออกได้เริ่มมานิยมปลูกไม้สกุลนี้กันอย่างแพร่หลายและจริงจัง เพ่ือทดแทนไม้ผลหลักที่เคย
ปลูก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และเงาะ    ที่มักประสบปัญหาด้านการผลิตและการตลาดท าให้ราคาผลผลิตตกต่ า
ในช่วงกลางฤดูการผลิตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด   โดยเฉพาะพันธุ์เนินวงมีการปลูกเป็นการค้ามากกว่า 1 ล้านต้น
ในภาคตะวันออก     เนื่องจากมีรสชาติหวานหอม เมล็ดเล็ก เนื้อหนาและแน่น  เป็นที่นิยมของผู้บริโภค      ท าให้
ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงถึงกว่า 200 บาทต่อกิโลกรัม มากกว่าพืชชนิดอ่ืนที่อยู่ในสกุลเดีย วกัน    ส าหรับในปี 
2555  สละเนินวงเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกเป็นการค้ามานานกว่า 20 ปี   ประกอบกับเกษตรกรผู้ปลูกมุ่งหวังการผลิตใน
เชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ ท าให้ผลผลิตสละเนินวงในท้องตลาดมีปริมาณมากแต่ด้อยคุณภาพ      โดยเฉพาะ
ปัญหาการยุบตัวของเนื้อ และเนื้อเป็นสีด าบริเวณขั้วผล    ส่งผลให้ราคาสละเนินวงในตลาดราคาตกต่ าเหลือเพียง 
25-35 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น   ในขณะที่สละสุมาลี เป็นสละพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยเกษตรกรได้
ออกสู่ตลาดในช่วงประมาณปี 2550   ได้รับความนิยมจากตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรสชาติหวานหอม 
แตกต่างจากสละเนินวง  ไม่มีปัญหาการยุบตัวของเนื้อ และเนื้อเป็นสีด าบริเวณขั้วผล   ท าให้สามารถขายได้ใน
ราคามากกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม 

การปรับปรุงพันธุ์ไม้สกุลระก าของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2527  โดยมีการ
ผสมข้ามพันธุ์ระหว่างระก า สะก า และ สะละ    มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมลักษณะทางพันธุกรรมแก่ระก าลูกผสมให้มี
ลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ คุณภาพดี (รสชาติหวาน เนื้อหนา ไม่มีการแตกหรือยุบตัวของเนื้อ เมล็ดเล็ก)  
ผลผลิตสูง  ต้นไม่มีหนาม  และแตกกอน้อย ซึ่งได้มีการปลูกและคัดเลือกต้น F1 ในช่วงปี 2534-2539   และมีการ
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ท าการผสมพันธุ์ต้น F1 ที่คัดเลือกไว้เพ่ือเพ่ิมลักษณะบางประการที่ต้องการ และสามารถคัดต้น F2    ที่มีลักษณะดี
ได้จ านวนหนึ่ง แต่ต้องมีการปลูกในลักษณะแปลง เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์
ก่อนที่จะเผยแพร่สู่เกษตรกร 

งานทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้พันธุ์ระก าลูกผสมที่มีศักยภาพในเชิงการค้าเพ่ิมเติมจากพันธุ์
การค้าที่มีอยู่เดิมและเป็นที่ยอมรับของตลาด   ขึ้นทะเบียนเป็นพืชพันธุ์รับรองและแนะน าใหม่ของกรมวิชาการ
เกษตร ส าหรับเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์      
        - สิ่งที่ใช้ในการทดลอง  

1. ต้นระก าลูกผสมตัวเมียจ านวน 5 สายพันธุ์ (ลูกผสมชั่วที่ 1 หมายเลข 2 , 6, 59 และ 216   
และลูกผสมชั่วที่ 2 หมายเลข 153) สละพันธุ์การค้า 2 พันธุ์ คือ พันธุ์เนินวงและสุมาลี   ท าการผสมโดยใช้ละออง
เกสรตัวผู้จากต้นลูกผสมหมายเลข 176 (ลูกผสมชั่วที่ 2) และระก า 2 เบอร์จากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีและ
จังหวัดตราด   

2. วัสดุการเกษตรที่จ าเป็นในการทดลอง เช่น ปุ๋ยคอก/เคมี สารก าจัดศัตรูพืช อุปกรณ์เก็บข้อมูล 
เช่น ตาชั่ง เวอร์เนีย   

- วิธีการ  
      วางแผนการทดลองแบบ Split Plot Design โดยมีพันธุ์ตัวเมียเป็น main plot และ พันธุ์

ตัวผู้ เป็น sub plot ดังนี้  
- Main Plot   เป็นการทดสอบต้นตัวเมีย จ านวน 7  กรรมวิธี (สายพันธุ์) ปลูกแบบ single 

tree จ านวน 6  ซ้ า  โดยเลือกต้นที่มีขนาดและความสมบูรณ์ต้นใกล้เคียงกัน  1 ต้น เป็น 1 หน่วยการทดลอง  
ประกอบด้วยพันธุ์ลูกผสมจ านวน 5 สายพันธุ์ คือ หมายเลข 2, 6, 59, 216 และ 153   โดยมีสละพันธุ์เนินวงและ
สุมาลี เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ (check)       

- Sub Plot     เป็นการทดสอบต้นตัวผู้ จ านวน 3 กรรมวิธี (สายพันธุ์) ปลูกแบบ single 
tree จ านวน 6  ซ้ า  ประกอบด้วยต้นระก าลูกผสม 1 สายพันธุ์ คือ หมายเลข 176 โดยมีต้นระก าตัวผู้ที่เก็บเมล็ด
จากศูนยพั์ฒนาไม้ผลภาคตะวันออก (ห้วยสะพานหิน)  และจังหวัดตราด เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ (check)   

      ใช้ระยะปลูก 8 x 8 เมตร   และใช้ 1 ต้นเป็น 1 หน่วยการทดลอง   (Single tree plot)  
 

     - วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. เตรียมต้นพันธุ์ระก าลูกผสมที่มีศักยภาพในเชิงการค้าที่คัดเลือกไว้ ทั้งต้นตัวเมียและต้นตัวผู้ 

โดยขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักช าตาที่ล าต้น เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นให้มีปริมาณที่มากเพียงพอ เลือกต้นที่มีขนาดและ
ความสมบูรณ์ใกล้เคียงกันส าหรับใช้ท าการทดลอง 
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2. ซ้ือต้นพันธุ์สละสุมาลีและเนินวง รวมทั้ง ต้นระก าตัวผู้ มาเพ่ือปลูกเป็นต้นเปรียบเทียบ 

3. เตรียมพ้ืนที่ส าหรับท าแปลงทดลองที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก  จังหวัด
จันทบุรี  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายพัฒนาพื้นที่เกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมในการติดตั้งระบบน้ า 

  4. ปลูกต้นระก าลูกผสมลงในแปลงทดลองเมื่อเดือนมกราคม 2558  ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อน
ปลูก  ท าโครงหลังคาพรางแสงด้วยซาแลน เพ่ือช่วยพรางแสงจนกว่าต้นตั้งตัวได้  ปลูกกล้วยน้ าว้า จ านวน 100 
ต้น และทองหลาง จ านวน  60 ต้น ระหว่างแถวระก าลูกผสม เพ่ือเป็นไม้บังร่ม ปลูกต้นไทร จ านวน 700 ต้น เป็น
ไม้กันลมรอบแปลง   และระก าท่ีปลูกจากเมล็ดเป็น border row  

  มีข้อยกเว้นส าหรับสละสุมาลีที่ปลูกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 และต้นตัวผู้ระก าทั้ง 2 เบอร์
ปลูกเม่ือเดือนพฤษภาคม 2559     

5.  ดูแลรักษาต้นระก าลูกผสม สละเนินวง สละสุมาลี และต้นระก าตัวผู้ให้มีการเจริญเติบโต
สม่ าเสมอ  โดยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ในช่วงการพัฒนาการของต้น 0.25 กิโลกรัม ทุก 2 เดือน ร่วมกับการ
ให้ปุ๋ยอินทรีย์ (ปีละ 1-2 ครั้ง) และก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น 

6. หลังจากท่ีต้นตั้งตัวได้ และมีการแตกหน่อ ท าการคดัเลือกหน่อที่มีการเจริญเติบโตดีในแต่ละ
หลุมปลูก เพ่ือเลี้ยงไว้เป็นต้น ท าให้ใน 1 หลุม (หรือ 1 กอ)  มีต้น 3 ต้น หลังจากนั้นหากมีหน่อเกิดขึ้นจะท าการ
ตัดหน่อทิ้ง เพ่ือไม่ให้มีการแย่งอาหารจากต้นหลัก     

7. เมื่อต้นตัวเมียออกดอก และใกล้จะบาน ท าการช่วยผสมเกสรโดยใช้เกสรตัวผู้จากทั้ง 3 ต้น
พันธุ์ (ต้นที่เป็น subplot) แยกผสมพันธุ์ละ 1 ช่อดอก ในแต่ละทะลาย ส่วนช่อดอกท่ีเหลือตัดทิ้ง (ใน 1 ทะลายจะ
มี 3 ช่อดอกที่จะพัฒนาเป็นผล โดยแต่ละกระปุกจะได้รับการผสมเกสรจากต่างพันธุ์กัน เพ่ือทดสอบคุณสมบัติการ
ช่วยผสมเกสรที่ดีของต้นตัวผู้ ) ผูกป้ายระบุรายละเอียดพันธุ์ตัวผู้และวันที่ท าการผสม เก็บข้อมูลการติดผล และ
ปริมาณผลผลิต   

- การบันทึกข้อมูล 
1. การเจริญเติบโต   เช่น จ านวนหน่อ/ปี จ านวนทางใบ ความสูงของต้น ลักษณะการมีหนามที่

ล าต้น สีของหนาม จ านวนทะลายดอก/ปี และจ านวนดอก/ทะลาย เป็นต้น 
 2. ผลผลิต   เช่น จ านวนผล/ทะลาย จ านวนผล/กระปุก และน้ าหนัก/ 
 3. คุณภาพผลผลิต   

3.1 ลักษณะภายนอกของผล ได้แก่ รูปร่าง สี ลักษณะหนาม ความกว้าง-ยาวของผล  
3.2 ลักษณะภายในของผล   ได้แก่   เปอร์เซนต์เนื้อที่บริโภคได้ รสชาติ   กลิ่นหอม สีเนื้อ 

ความหนาเนื้อ ขนาดเมล็ด การยุบตัวของเนื้อและสีด าของเนื้อบริเวณข้ัวผล 
 4. ความทนทานต่อการเข้าท าลายของโรค และแมลง 

5. ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และใบพืช 
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6. ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน และความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น 
7. การประเมินการยอมรับของตลาด และผู้บริโภค   โดยการตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ที่มีความช านาญ   ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ และเกษตรกร   เพ่ือชิม ประเมินคุณภาพผลผลิตทั้งรูปลักษณ์
ภายนอกและคุณภาพภายใน ให้คะแนนผลผลิต    โดยใช้สละพันธุ์เนินวง และสุมาลี เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ 

- เวลาและสถานที่  
        ตุลาคม 2557 –  กันยายน 2561  ณ. ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก  จังหวัดจันทบุรี    

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
 ต้นทดลองมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน โดยมีจ านวนทางใบอยู่ระหว่าง 23.7 – 27.7 ทาง  และ
ความยาวทางใบระหว่าง 433.8 – 635.0 เซนติเมตร ขึ้นกับสายต้น  (ตารางที่ 1)  โดยสายต้นเบอร์ 59 ซึ่งเป็นต้น
ที่มีหนาม มีความแข็งแรง  การเจริญเติบโตดี และมีความยาวทางใบสูงสุด ในขณะที่สายต้นเบอร์ 216 มีความยาว
ทางใบน้อยที่สุด ซึ่งอาจเป็นลักษณะประจ าของสายต้นนี้ที่ซึ่งเป็นต้นไม่มีหนามที่เจริญเติบโตน้อยกว่าต้นมีหนาม 
ตั้งแต่การคัดเลือกในรอบแรก  แต่มีข้อดีที่ไม่มีหนาม ซึ่งท าให้เข้าท างานต่างๆ สะดวกกว่าต้นมีหนาม    

 เมื่อพิจารณาข้อมูลจ านวนหน่อของต้นตัวเมีย พบว่า สายต้นเบอร์ 153 มีจ านวนหน่อต่อกอสูงสุด 
คือ 21.5 หน่อต่อกอ ในขณะที่สายต้นเบอร์ 216 มีจ านวนหน่อน้อยที่สุด คือ 2.5 หน่อต่อกอ   ซึ่งเป็นลักษณะ
ประจ าพันธุ์ของต้นไม่มีหนาม  ทีม่ักจะไม่แตกหน่อหรือแตกหน่อน้อยอยู่แล้ว     

 ส่วนการเกิดหน่อของต้นตัวผู้นั้น แม้ว่าสายต้นเบอร์ 176  มีจ านวนหน่อต่อกอน้อย แต่กลับมีหน่อ
เกิดบนทะลายดอกด้วย ลักษณะเช่นนี้จัดเป็นข้อด้อย  เนื่องจากหน่อถือเป็น Vegetative growth มีความสามารถ
ในดูดดึงอาหารได้มากกว่าช่อดอก จึงอาจส่งผลให้การพัฒนาการของช่อดอกและละอองเกสรไม่สมบูรณ ์   

ระยะเวลาที่ต้นตัวเมียเริ่มแทงช่อดอกหลังจากปลูกแตกต่างกันตามสายต้น โดยสายต้นเบอร์ 153 
ออกดอกเร็วที่สุด เมื่อ 17 เดือนหลังปลูก หลังจากนั้นสายต้นอ่ืนๆ ทยอยออกดอกจนครบในช่วงต้นปี 2560 โดย
สายต้นเบอร์ 59 ใช้เวลาถึง 26 เดือนหลังปลูกจึงเริ่มแทงช่อดอก ในขณะที่พันธุ์การค้าทั้ง 2 พันธุ์ (พันธุ์สุมาลีและ
เนินวง) ออกดอกเม่ือ 19 และ 20 เดือนหลังการปลูก ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

ต้นตัวผู้สายต้นเบอร์ 176 ออกดอกหลังปลูก 17 เดือน ส่วนต้นตัวผู้ระก าจากทั้ง 2 แหล่งออกดอก
หลังปลูก 25 เดือน เนื่องจากใช้ต้นเพาะเมล็ด จึงใช้เวลานานกว่า (ต้นตัวผู้ระก าไม่มีการขยายพันธุ์โดยการช าหน่อ
เหมือนต้นตัวเมีย)    
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ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาของต้นระก าลูกผสม (เฉลี่ยจาก 6 ต้น)   

สายต้น ลูกผสม 

ชั่วที่ 

จ านวนทางใบ ความยาวทางใบ 

(เซนติเมตร) 

จ านวน

หน่อ/กอ 

ข้อสังเกต 

2 1 25.5 595.2 19.8  

6 1 26.0 595.5 15.5  

59 1 26.2 635.0 9.8  

216 1 23.7 433.8 2.5 ต้นไม่มีหนาม 

153 2 26.8 541.0 21.5 กิ่งอ่อน หักง่าย 

สุมาลี พันธุ์แท้ 27.7 587.7 4.5  

เนินวง พันธุ์แท้ 27.5 545.2 16.5  

176 (ตัวผู้) 2 27.7 513.0 0.5 มีหน่อเกิดบน

ทะลายดอกด้วย 

 ระก าตราด  - 18.7 502.7 4.3  

ระก าห้วยฯ - 18.5 505.6 13.8  
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ตารางท่ี 2  วันเริ่มออกดอก และคุณสมบัติการออกดอก 

สายต้น ช่วงเวลาเริ่ม 

ออกดอก1 

จ านวนเดือนหลัง 

ปลูกท่ีออกดอก2 

จ านวนทะลาย

ดอก/ต้น1 

จ านวนกระปุก/

ทะลาย 

2 กุมภาพันธ์ 2560 25 12.5 20.6 

6 มกราคม 2560 24 15.2 20.2 

59 มีนาคม 2560 26 12.7 23.0 

216 กันยายน 2559 20 10.3 35.7 

153 มิถุนายน 2559 17 15.5 9.1 

สุมาลี ธันวาคม 2559 19 13.2 18.2 

เนินวง กันยายน 2559 20 17.5 12.2 

176 (ตัวผู้) มิถุนายน 2559 17 36.2 92.3 

ตัวผู้ตราด   มิถุนายน 2561 25 8 66.7 

ตัวผู้ห้วยฯ มิถุนายน 2561 25 9 73.3 

 

หมายเหตุ 1 ปลูกเดือนมกราคม 2558 ยกเว้นสละสุมาลี ปลูกพฤษภาคม 2558 และระก าตัวผู้ที่ปลูก
พฤษภาคม 2559 

 2 เป็นจ านวนทะลายบนต้น ณ เดือนธันวาคม 2561 
     

หลังเริ่มออกดอกทะลายแรก  ต้นตัวเมียจะทยอยออกทะลายดอกระหว่างซอกทางใบ โดยเฉลี่ยเดือน
ละ 1 ทะลาย  ต้องท าการช่วยผสมเกสรเพื่อให้มีการติดผลที่ดี  ในระยะแรกยังใช้ละอองเกสรจากระก าตัวผู้ที่เก็บ
จากแปลงของศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก เนื่องจากต้นตัวผู้ที่เลือกไว้ยังออกดอกไม่เพียงพอ ส าหรับ
ใช้ในการผสมเกสรตัวเมียในคราวเดียวกัน 



8 

 

ต้นตัวเมียเบอร์ 216 ที่เป็นต้นไม่มีหนาม พบปัญหามีผลแตกรอบต้น  อาจเป็นผลจากการที่ต้นไม่มี
หนาม ท าให้มีพ้ืนที่ล าต้นที่รับแสงเต็มที่ เกิดการคายน้ าจากล าต้นมากกว่าต้นที่มีหนาม แม้จะมีการให้น้ าแบบ
เดียวกัน  ท าให้ต้นเกิดการขาดน้ า เมื่อให้น้ าครั้งต่อไป เซลของผลขยายตัวเร็วกว่าเปลือก จึงท าให้ผลแตก    

ต้นตัวผู้หมายเลข 176 มีความแตกต่างจากต้นตัวผู้อ่ืน มีข้อดี คือ มีการออกดอกจ านวนมาก ตลอด
ทั้งปี  มีจ านวนทะลายดอกถึง 36.2 ทะลาย (ข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2561) และมีกระปุกดอกถึง 92.3 กระปุก/
ทะลาย สามารถเก็บละอองเกสรได้ทั้งปี เหมาะสมในการใช้เป็นแหล่งเก็บละอองเกสรอย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหา
ช่อดอกแห้งในบริเวณท่ีได้รับแดดจัด จึงต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยการพรางแสงช่อดอกเป็นจุดๆ  

พืชสกุลระก าใช้เวลาในการพัฒนาทะลายดอกตั้งแต่เริ่มแทงจากล าต้นจนดอกบานประมาณ 8-9 
เดือน และหลังจากดอกได้รับการผสมเกสรและติดผลแล้ว ยังต้องใช้เวลาอีก 8 -9 เดือน กว่าจะเก็บเกี่ยวได้ (รมย์
ริญ, 2537) การทดลองนี้มีระยะเวลาการด าเนินการเพียง 5 ปี  ต้นทดลองตัวเมียใช้เวลาเกือบ 2 ปี จึงเริ่มออกดอก 
และยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาช่อดอกและผลหลังการผสมอีกอย่างน้อย 16 เดือน แม้จะมีทะลายที่เก็บผลผลิตได้
บ้างแล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูลการใช้ละอองเกสรจากต้นตัวผู้ที่คัดเลือกไว้มาผสมและเปรียบเทียบความแตกต่างในแง่
การติดผล และคุณภาพผลผลิต จากการที่ต้นตัวผู้ระก า 2 เบอร์เพ่ิงออกดอกในเดือนมิถุนายน 2561 จึงยั งเก็บ
ละอองเกสรได้ไม่มากพอที่จะผสมกับต้นตัวเมีย  ยังต้องใช้เวลาเพ่ิมเติมในการด าเนินการอย่างน้อย 2 ปีเพ่ือให้ได้
ข้อมูลสมบูรณ์   

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :   

ต้นลูกผสมตัวเมียและต้นสละพันธุ์การค้ามีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน โดยมีจ านวนทางใบอยู่
ระหว่าง 23.7 – 27.7 ทาง และความยาวทางใบระหว่าง 433.8 – 635.0 เซนติเมตร    ลูกผสมเบอร์ 59 (ต้นมี
หนาม) มีการเจริญเติบโตดี และมีความยาวทางใบสูงสุด ในขณะที่ลูกผสมเบอร์ 216 (ต้นไม่มีหนาม) มีเจริญเติบโต
น้อยกว่าต้นไม่มีหนาม และมีจ านวนหน่อน้อยที่สุด   

ต้นตัวผู้เบอร์ 176  มีจ านวนหน่อต่อกอน้อย และมีหน่อเกิดบนทะลายดอกด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้การ
พัฒนาการของช่อดอกและละอองเกสรไม่สมบูรณ์ 

ต้นลูกผสมตัวเมียเริ่มแทงช่อดอกหลังจากปลูกตั้งแต่ 17 - 26 เดือน แล้วแต่สายต้น ส่วนพันธุ์การค้า
2 พันธุ์ คือ พันธุ์สุมาลี และเนินวง ออกดอกเม่ือ 19 และ 20 เดือนหลังการปลูกตามล าดับ  

 งานทดลองยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังขาดข้อมูลการใช้ละอองเกสรจากต้นตัวผู้ที่คัดเลือกไว้มาผสม
และเปรียบเทียบความแตกต่างในแง่การติดผล และคุณภาพผลผลิตของต้นลูกผสมตัวเมีย ยังต้องใช้เวลาเพ่ิมเติมใน
การด าเนินการอย่างน้อย 2 ปีเพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์   
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10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

หากการท างานวิจัยเสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะได้ลูกผสมระก าที่มีศักยภาพในการเผยแพร่แก่เกษตรกร
อย่างน้อย 1 สายต้น แต่ยังมีปัญหาการขยายพันธุ์ให้ได้ปริมาณมาก เนื่องจากพืชสกุลระก ายังไม่สามารถขยายพันธุ์
ปริมาณมากในเวลารวดเร็วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบพืชที่เป็นไม้เนื้ออ่อนโดยทั่วไป   

 

11. ค าขอบคุณ    :     

 

12. เอกสารอ้างอิง   

รมย์ริญ ปิยารมย์. 2537.  การเพิ่มการติดผลของสละเนินวงโดยการผสมเกสรและการใช้จิบเบอเรลลิคแอซิค 
ปัญหาพิเศษ ปริญญาตรี ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 หน้า  

ศิริพร วรกุลด ารงชัย  อัมพิกา ปุนนจิต  เสริมสุข สลักเพ็ชร์  สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก และ หิรัญ หิรัญ
ประดิษฐ์. 2545.  การเพ่ิมลักษณะทางพันธุกรรมของระก าลูกผสมชั่วที่ 1 โดยการผสมพันธุ์. รายงาน
ผลการวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนจนัทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน 27 หน้า 

อัมพิกา  ปุนนจิต  ศิริพร วรกุลด ารงชัย  เสริมสุข สลักเพ็ชร์  สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก และ หิรัญ หิรัญ  
ประดิษฐ์.  2540.  คัดเลือกพันธุ์ระก าลูกผสมที่มีศักยภาพในเชิงการค้า.  ผลงานวิชาการฉบับเต็ม  
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  สถาบันวิจัยพืชสวน.  36 หน้า. 
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13. ภาคผนวก  
ตารางท่ี 1   ลักษณะเด่นและด้อยของระก าลูกผสมที่น ามาใช้ในการทดลองเปรียบเทียบพันธุ์ 

หมายเลข ลักษณะเด่น/ด้อย 

2 (F1)  

(สะเนินวงผสมตัวเอง)  

ลักษณะเด่น : ผลผลิตมีคุณภาพและรสชาติดี เนื้อค่อนข้างล่อนจากเมล็ด หนามผลอ่อน

นุ่ม เปลือกหนา อายุเก็บเกี่ยว 28-29 สัปดาห์หลังดอกบาน 

ลักษณะด้อย : ผลค่อนข้างเล็ก มีการแตกของเนื้อบริเวณข้ัวผล และต้นมีหนาม    

6 (F1) 

(สะเนินวงผสมตัวเอง) 

ลักษณะเด่น : ผลผลิตมีคุณภาพดี  %ส่วนที่บริโภคได้สูง 62.3%  อายุเก็บเกี่ยวสั้น 26-

27 สัปดาห์หลังดอกบาน 

ลักษณะด้อย : ผลมีขนาดเล็ก มีการแตกของเนื้อบริเวณข้ัวผล และต้นมีหนาม    

59 (F1) 

(สละ x ระก า) 

 ลักษณะเด่น : การแตกกอค่อนข้างน้อย จ านวนทะลายเฉลี่ย 8 ทะลาย/ปี ช่อดอกต่อ

ทะลายสูงถึง 25 ช่อดอก ผลผลิตเฉลี่ย 20.8 กิโลกรัม/ปี ผลผลิตมีคุณภาพและรสชาติดี 

เนื้อสีสวย ผลมีสีสะดุดตา หนามผลอ่อนนิ่ม เปลือกหนา ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ 34.7 

กรัม    

ลักษณะด้อย : %ส่วนที่บริโภคได้น้อย และต้นมีหนาม    

216 (F1) 

(สละหม้อ x สะก า) 

ลักษณะเด่น : การเจริญเติบโตดี  ทะลายดอกและก้านช่อดอกค่อนข้างยาว กระปุกผล

ไม่ติดกันมาก ท าให้จัดการผลท าได้ง่าย จ านวนทะลายเฉลี่ย 12 ทะลาย/ปี  จ านวนช่อ

ดอก 15.3 ช่อ/ทะลาย ผลผลิตมีคุณภาพดี  ผลมีขนาดใหญ่ประมาณ 40.49 กรัม     

%ส่วนที่บริโภคได้สูง 67.3%  

ลักษณะด้อย : เปลือกบาง และ จ านวนผลต่อทะลายน้อย 

153 (F2) 

(#6 (F1) x สละหม้อ) 

 

 

ลักษณะเด่น : ต้นไม่มีหนาม การเจริญเติบโตดี  ไม่แตกกอ จ านวนทะลายเฉลี่ย 8 

ทะลาย/ปี  ผลผลิตเฉลี่ย 14.3 กิโลกรัม/ปี  ผลผลิตมีคุณภาพดี ผลมีขนาดใหญ่

สม่ าเสมอ (น้ าหนักเฉลี่ย 63.0 กรัม)  หนามผลนิ่ม %ส่วนทีบ่ริโภคได้สูง 63.7% 

รสชาติดี หวานอมเปรี้ยว  
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ลักษณะด้อย : ต้นมีหนาม   และเปลือกค่อนข้างบาง     

176 (F2) 

(#6 (F1) x สละหม้อ) 

 

ลักษณะเด่น : ต้นตัวผู้ ต้นมีหนาม ขนาดต้นปานกลาง การเจริญเติบโตดี  ออกดอก

ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ปริมาณช่อดอกต่อทะลาย 138 ช่อดอก  ปริมาณเกสรมาก สามารถ

เพ่ิมเปอร์เซ็นต์การติดผลในต้นระก าได้มากกว่าการใช้ละอองเกสรจากระก า 

ที่มา : ศิริพร และคณะ (2545) 

ตารางที่ 2 รายละเอียดคะแนนของต้นลูกผสมตัวเมียที่คัดเลือกไว้  
 

หมายเลข ลักษณะต้น 
(20 คะแนน) 

ผลผลิต 
(30 คะแนน) 

คุณภาพ 
(50 คะแนน) 

รวม 
(100 คะแนน)  

2 (F1) 6 26.64 28.87 61.51 
6 (F1) 6 26.64 31.66 64.30 
59 (F1) 8 26.64 45.86 80.50 
216 (F1) 20 28.30 38.15 86.45 
153 (F2) 4 27.67 41.16 72.83 

ที่มา : ศิรพิร และคณะ (2545) 

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการเปรียบเทียบพันธุ์   

     การให้คะแนนต้นที่ท าการเปรียบเทียบ   แบ่งคะแนนออกเป็น  

 ลักษณะต้น (10 คะแนน)   ดูจากจ านวนหน่อ ลักษณะละ 10 คะแนน  โดยต้องการต้นที่จ านวน
หน่อต่อต้นน้อย เพ่ือสะดวกในการท างาน 

 การให้ผลผลิต (30 คะแนน)  ต้นที่คัดเลือกจะต้องมีการให้ผลผลิตดี พิจารณาจากจ านวน
ทะลายดอกต่อปีเท่ากับหรือมากกว่า 12 ทะลาย  (10 คะแนน) มีจ านวนช่อดอกหรือกระปุกดอก  20 ช่อดอกต่อ
ทะลาย (10 คะแนน) เปอร์เซ็นต์การติดผลเฉลี่ยตั้งแต่ 20% ขึ้นไป (10 คะแนน) 

 คุณภาพผลผลิต  (60 คะแนน)   ต้นที่ต้องการ ต้องมีคุณภาพดีทั้งในส่วนของรูปลักษณ์
ภายนอก คือ  รูปทรงสวยงาม และสีสวยสะดุดตา ผลมีขนาดใหญ่ และคุณภาพภายใน ต้องมีเปอร์เซ็นต์เนื้อที่
บริโภคได้สูง รสชาติดี มีกลิ่นหอม รสหวาน จึงแบ่งคะแนนออกเป็น รูปลักษณ์ของผล (Fruit appearance) (10 
คะแนน)  น้ าหนักผล (Fruit weight) (5 คะแนน) เปอร์เซ็นต์ส่วนที่บริโภคได้ (Edible portion)  (5 คะแนน)  
เปอร์เซ็นต์เปลือก (5 คะแนน) การแตกและการยุบตัวของเนื้อ (5 คะแนน) และ รสชาติ  (30 คะแนน) 
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ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตของต้นลูกผสม เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ( 6 เดือนหลังการปลูกลงแปลง)  มีการพราง

แสงด้วยซาแลนหลังปลูก (ก) ปลูกกล้วยและทองหลางเป็นไม้บังร่ม (ข และ ค) และไทรเป็นไม้กันลมรอบแปลง (ง) 

ก ข 

ค ง 
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ภาพที่ 2 การเจริญเติบโตของต้นลูกผสม เมื่อเดือนมีนาคม 2559 

 

 

  
ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตของต้นลูกผสม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีต้นที่เริ่มแทงทะลายดอก 
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ภาพที่ 4 การเจริญเติบโตของต้นลูกผสมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 (ก) ช่อดอกท่ีพัฒนาไม่ดีจากการที่ถูกหน่อ

เบียด (ข) การช่วยผสมเกสรโดยน าดอกตัวผู้มาวางบนดอกตัวเมีย (ค) การพัฒนาของผล (ง) 

ค 

ก 

ง 

ข 
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ภาพที่ 5 ต้นลูกผสมเบอร์ 216  เป็นต้นไม่มีหนาม (ก)  แต่มีปัญหาผลแตก (ข) 

 

   
ภาพที่ 6 ต้นลูกผสมตัวผู้เบอร์ 176 มีช่อดอกตลอดทั้งปี (ก) แต่มีหน่อเกิดท่ีช่อดอกด้วย (ข) 

ก ข 

ข ก 
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           ภาพที่ 7 สภาพแปลงทดลอง (มีนาคม 2562)  

 


