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ค าปรารภ  
 

ฝรั่ง เป็นไม้ผลที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิตามินซี ฝรั่งสามารถให้ผลผลิตและท า
รายได้แก่เกษตรกรตลอดทั้งปี นอกจากการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการบริโภคสดแล้ว ยังสามารถ
น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงมีศักยภาพการผลิตและการขยายตลาดไว้กว้างขวางมากขึ้น
โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศพันธุ์ฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทยมีอยู่หลายพันธุ์ทั้งพันธุ์ที่เหมาะสม
ส าหรับการบริโภคสดและส าหรับการแปรรูป โดยพันธุ์ฝรั่งทีมีอยู่ได้ถูกน าเข้าจากต่างประเทศและมี
ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป โดยมีลักษณะประจ าพันธุ์ของแต่ละพันธุ์ ส าหรับพันธุ์ฝรั่งที่ใช้ส าหรับการ
คั้นน้ าหรือแปรรูปนั้น ยังไม่มีมากนักในประเทศไทย ซึ่งพันธุ์ที่เหมาะสมควรมีลักษณะทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม เติบโตเร็ว ออกดอกติดผลดก ให้ผลผลิตสูง ขนาดผลใหญ่ เนื้อผลสีแดงหรือสีชมพู              
มีข้อได้เปรียบมากกว่าเนื้อสีเหลืองหรือสีขาว ให้สีสวยสะดุดตา นอกจากนั้นยังควรมีคุณค่าทางอาหาร
สูง ปริมาณวิตามินซีสูง กลิ่นหอมแรง รสชาติดี ปริมาณน้ าตาลและกรดสูง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรได้ด าเนินการรวบรวมพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภคและ    
แปรรูปเพ่ือศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ และลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ ใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง และได้ด าเนินการผสมพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภค คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี 
เหมาะสมส าหรับการบริโภค  จากนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมสายพันธุ์คัดเพ่ือการ
บริโภคสดเพื่อให้ได้คุณภาพของผลตามลักษณะต่างๆให้ตรงกับความต้องการ มีความเหมาะสมส าหรับ
การบริโภค แล้วจึงน าไปทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่นในแหล่งปลูกที่ส าคัญของประเทศไทย 
เพ่ือให้ได้พันธุ์ฝรั่ง ที่เหมาะส าหรับการบริโภค ส่งเสริมแก่เกษตรกร ผู้ที่สนใจ และสามารถส่งเสริม  
เป็นการค้าต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง และ
ร่วมใจจากหลายหน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรราชบุรี จังหวัดราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  จังหวัดนครปฐม และ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่  รวมถึงต้อง
ขอขอบพระคุณแปลงเกษตรกรที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการทดสอบพันธุ์ คือ คุณสารี เอี่ยมแย้ม เกษตรกร
ผู้ปลูกฝรั่งจังหวัดพิจิตร และนายส าราญ  แสงดี เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์พ้ืนที่และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็นอย่างดี และที่ส าคัญขอขอบพระคุณ           
นายณรงค์  แดงเปี่ยม ข้าราชการบ านาญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ที่ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าในการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินงานของโครงการวิจัย รวมทั้งทีมนักวิจัย
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ทุกท่านที่ได้ส่งรายงานผลการศึกษาวิจัย เพ่ือจัดท ารูปเล่มเต็มฉบับนี้ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง 
โดยมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยของโครงการวิจัยนี้เป็นแหล่งความรู้ที่สามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและต่อ
ยอดต่อไปโดยเฉพาะด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตรต่อไป 

 
     

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้วิจัย   

 
ดรุณี  เพ็งฤกษ์1   อนุรักษ์  สุขขารมย์1   วราพงษ์   ภิระบรรณ์1   มนัสชญา  สายพนัส1 

                                                 
 

 

 

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร          
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  
  กรมวิชาการเกษตร     
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เบญจวรรณ สุรพล1   เสงี่ยม  แจ่มจ ารูญ1   พินิจ  เขียวพุ่มพวง1   ณรงค์  แดงเปี่ยม1    
เพทาย  กาญจนเกสร2  ไชยา บุญเลิศ3   ปยุดา  สลับศรี4 
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Phethai Kanchanakesorn2 Chaiya Boonlert3  Payuda Salabsr4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 

                                                                                                                                            
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5  
  กรมวิชาการเกษตร     

4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร 
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ฝรั่ง (Psidium guajava L.) เป็นไม้ผลที่มีผลอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด   

โดยฝรั่งพันธุ์รับประทานสดที่มีคุณภาพผลดีและคุณค่าทางโภชนาการสูง จะส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี
และลดโอกาสในการเกิดโรค ไม่ติดต่อเรื่อรัง (Non-Communicable Diseases) ให้แก่ผู้บริโภค     
เนื้อของผลฝรั่งมีสารพฤกษเคมี (Phytochemicals) ที่มีประโยชน์หลายชนิดและเป็นแหล่งส าคัญของ
สารต้านอนุมูลอิสระ โดยสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในผลของฝรั่งได้แก่ วิตามินซี แคโรทีนอยด์ 
แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลิก นอกจากนี้เนื้อฝรั่งยังมีปริมาณเส้นใยอาหารสูงที่ช่วยให้
ระบบขับถ่ายท างานได้ดีขึ้น จากการศึกษาของ Antonio et. al. (2001) พบว่า เนื้อฝรั่งมีปริมาณ               
เส้นใยอาหาร 48.55 - 49.42 กรัมต่อ 100 กรัมน ้าหนักแห้ง ปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระ              

2.62 - 3.72 g dw/g DPPH และ 233 - 392 μmol Trorox/g dw และปริมาณสารประกอบ          
ฟีนอลิค 26.2 - 77.9 g Galic acid/kg dw โดยปริมาณเส้นใยอาหารภายในเนื้อฝรั่งมีมากกว่าเนื้อ
สับปะรด ซึ่งสับปะรดถูกจัดว่าเป็นผลไม้ท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหารสูงชนิดหนึ่ง  

 ฝรั่ง จัดได้ว่าเป็นพระเอกแห่งผลไม้  เพราะราคาของฝรั่งในขณะนี้มีราคาที่ดี ต้นทุนการ
ผลิตต่ า ปลูกร่วมกับผลไม้ชนิดอ่ืนได้ จึงเป็นสาเหตุท าให้เกษตรกรหันมาสนใจในการปลูกฝรั่งการมาก
ขึ้นทั้งยังเป็นผลไม้ที่เจริญเติบโตง่ายและได้ผลผลิตอย่างรวดเร็ว ออกดอกติดผลตลอดทั้งปี ภายใน         
1 ปี ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ ท าให้เกษตรกรมีรายได้และคืนทุนเร็ว นอกจากนั้นไม่เพียงแต่เป็น
ผลไม้ที่รับประทานผลสดเท่านั้น แต่ยังสามารถน ามาดัดแปลงแปรรูปได้หลายหลาย เช่น ท าเป็นน้ า
ผลไม้ที่มีคุณค่าต่อร่างกาย หรือจะเป็นฝรั่งแช่บ๊วย ฝรั่งหยี ฝรั่งดอง ที่เป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบ
หนึ่ง นอกจากนั้นส่วนอ่ืนๆของฝรั่งยังมีประโยชนทางด้านสมุนไพรใช้เป็นยารักษาโรคได้ เช่น เปลือก
และต้น มีสรรพคุณแก้ปวดฟัน ใบใช้เคี้ยวดับกลิ่นปาก ผลอ่อนเป็นยาแก้ท้องเสีย ป้องกันเลือดออก
ตามไรฟัน ลดสารพิษในร่างกาย ป้องกันไม่ให้ไขมันจับผนังหลอดเลือดได้อีกด้วย 

การผลิตฝรั่ง ส าหรับการบริโภคผลสดและอุตสาหกรรมแปรรูป เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมผลิต             
พันธุ์ฝรั่งที่มีลักษณะดีหลายประการ เช่น ผลผลิตสูง คุณภาพในการรับประทานที่ดี มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ลักษณะเหล่านี้เป็นปัจจัย
ส าคัญทางเศรษฐกิจที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อฝรั่งพันธุ์ที่ดีมาบริโภค ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรในปี 2561 รายงานว่า พ้ืนที่ปลูก 40,735 ไร่ ผลผลิตรวม 99,773 ตัน โดยผลผลิตกว่า 90 
เปอร์เซ็นต์ น ามารับประทานผลสด ฝรั่งจัดเป็นพืชผสมตัวเอง แต่พบว่าตามธรรมชาติสามารถเกิดการ
ผสมข้ามได้ประมาณ 10-35 เปอร์เซ็นต์ (Sehgal and Singh, 1967: Yadava; 1996) ในอดีตการ
ปลูกฝรั่งนั้นนิยมปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงา ซึ่งเป็นพันธุ์ป่าที่มีผลขนาดเล็ก เปลือกหนา เนื้อน้อย เมล็ดมาก 
ต่อมาเม่ือวิทยาการด้านการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชก้าวหน้ามากขึ้น จึงได้มีการคิดค้นผสม
พันธุ์ใหมข่ึ้นมาจนปัจจุบันได้มีฝรั่งพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย (สินธนา, 2535)  

อย่างไรก็ตามการผลิตฝรั่งในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงในแต่ละปี เนื่องจากประสบปัญหา
การรบกวนของโรค แมลง และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้พันธุ์ปลูกในปัจจุบันมีผลผลิต
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และคุณภาพลดลง การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับการ
แก้ปัญหานี้ ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรได้ด าเนินการรวบรวมพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภค
และแปรรูปเพ่ือศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ และลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ ส าหรับเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ฝรั่งต่อไป และได้ด าเนินการ
ผสมพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงเพ่ือการบริโภค คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี เหมาะสมส าหรับ
การบริโภค  และท าการเปรียบเทียบพันธุ์ เพ่ือให้ได้คุณภาพของผลตามลักษณะต่างๆให้ตรงกับความ
ต้องการ มีความเหมาะสมส าหรับการบริโภค แล้วจึงน าไปทดสอบพันธุ์สายพันธุ์ดีเด่นในแหล่งปลูกที่
ส าคัญของประเทศไทย เพ่ือให้ได้พันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงที่เหมาะส าหรับการบริโภค 
ส่งเสริมแก่เกษตรกร ผู้ที่สนใจ และสามารถส่งเสริมเป็นการค้าต่อไป (ภาพท่ี 1 และ 2) 

 

ระยะเวลา ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ สถานที่ด าเนินการ 
 
ปี 2554 
 

 
         ผสมข้ามพันธ์ุฝรั่งเพื่อการบริโภคสด  

      จ านวน 14 คู่ผสม 
 

 
ศวพ.พิจิตร 

ปี 2555-2556                                      F1   14 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
   

ปี 2556    คัดเลือกพันธุ์                  F1   เนื้อสีขาวจาก 7 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
                                   ได้ 38 สายพันธ์ุ             

 
 

ปี 2557-2559    เปรียบเทียบพันธุ์             F1 (ก่ิงตอน)  38 สายพันธ์ุ 
                                    + พันธุ์แป้นสีทอง 

ศวพ.พิจติร 

   
   
ปี 2560-2562    ทดสอบพันธุ์                   F1 (ก่ิงตอน) 4 สายพันธ์ุ 

                      + พันธุ์แป้นสีทอง 
1. แปลงเกษตรกร จ.พิจิตร 
2. แปลงเกษตรกร  
   จ. นครสวรรค ์
3. ศวพ.ราชบุรี 

  4. ศวพ.นครปฐม 
 
 

ปี 2563                  เสนอให้พิจารณาเปน็พันธุ์แนะน า 1 สายพันธุ ์  
 

ภาพที ่1  แผนภูมิข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีขาว 
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ระยะเวลา ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ สถานที่ด าเนินการ 

 
ปี 2554 
 

 
        ผสมข้ามพันธุ์ฝรั่งเพื่อการบริโภคสด  

     จ านวน 14 คู่ผสม 
 

 
ศวพ.พิจิตร 

ปี 2555-2556                                          F1   14 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
   

ปี 2556 คัดเลือกพันธุ์                         F1 เนื้อสีแดงจาก 2 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
                                  ได้ 8 สายพันธ์ุ               

 
 

ปี 2557-2559    เปรียบเทียบพันธุ ์                F1 (ก่ิงตอน)  8 สายพันธ์ุ 
                                         + พันธุ์แดงบางกอก 

ศวพ.พิจิตร 

   
   
ปี 2560-2562    ทดสอบพันธุ์                        F1 (ก่ิงตอน) 4 สายพันธ์ุ 

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

    4. ศวพ.นครปฐม 

ปี 2563                 เสนอให้พิจารณาเปน็พันธุ์แนะน า 1 สายพันธ์ุ  
 

ภาพที ่2  แผนภูมิข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดง 
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บทคัดย่อ 

 

ศึกษาและจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของฝรั่งในแปลงรวบรวมพันธุ์         
(Ex situ)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมพันธุ์ บันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ และประเมินพันธุ์ที่มี
ลักษณะดีเด่นส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ฝรั่ง จ านวน 27 พันธุ์ ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร ตั้งแต่ปี 2557-2562 โดยการรวบรวมพันธุ์ฝรั่งพันธุ์การค้า พันธุ์พ้ืนเมือง และ
พันธุ์ต่างประเทศ จากแหล่งปลูกต่างๆ จ านวน 27 พันธุ์  ได้แก่ แป้นสีทอง กลมสาลี่ สาลี่ทอง กิมจู 
เพชรพูทอง แดงหวาน พจ.13-10 สามสีกรอบ แดงฟิลิปปินส์ แดงบางกอก ฝรั่งขี้นก เย็น 2 แตงกวา 
แป้นยักษ์ ขาวอัมพร บางกอกแอปเปิ้ล ฝรั่งไทย เพาะเมล็ดบ้านแยง HPSI 7 (138 T) HPSI 
13(PEAR) HPSI 33 HPSI 38 HPSI 18 507 HPSI 16 (Puertorico) HPSI 20 (WATAKIE) HPSI 19 
(KONA 1) และ HPSI 6 (PATILO) 

ปี 2557-2559  เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงสายพันธุ์คัดเพ่ือการ
บริโภคสดที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมข้าม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
คัดเลือกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวได้จ านวน 5 สายพันธุ์  ได้แก่ PCW 1-25 PCW 2-42 PCW 4-17             
PCW 20-17 และ PCW 21-9 โดยฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์  PCW 20-17 ให้ผลผลิตสูงสุด 
22.51 กิโลกรัมต่อต้น จ านวนผลสูง 36 ผลต่อต้น น้ าหนักผล  630 กรัมต่อผล ผลขนาดใหญ่             
เนื้อสีขาว ความหนาเนื้อ 2.86 เซนติเมตร จ านวนเมล็ด 276 เมล็ด มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้
ทั้งหมด 10.9 องศาบริกซ์ และปริมาณวิตามินซีเท่ากับ 128 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 100 กรัม  
และคัดเลือกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงได้จ านวน 5 สายพันธุ์  ได้แก่ PCR 1-1 PCR 3-1 PCR 3-3 PCR 5-
1 และ PCR 7-3 โดยสายพันธุ์  PCR 3-3 ให้ผลผลิตสูงสุด 7.37 กิโลกรัมต่อต้น จ านวนผล 29 ผลต่อ
ต้น น้ าหนักผล 255 กรัม และผลมีขนาดใหญ่ เนื้อสีแดง ความหนาเนื้อ 1.83 เซนติเมตร จ านวนเมล็ด 
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153 เมล็ดต่อผล มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด  10.7 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 94.3 
มิลลิลิตร ปริมาณวิตามินซี 23.0 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานินสูง 
47.6 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 1 กิโลกรัม  

ปี 2560-2562 ทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการ
บริโภค ปลูกทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกต่างๆ 4 สถานที่ ในด้านผลผลิตสายพันธุ์คัดให้ผลผลิตแตกต่าง
กันในแต่ละสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ได้แก่ แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกร
จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครปฐม สามารถคัดเลือกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว ได้จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ PCW 2-42 
ให้ผลผลิตเฉลี่ยทุกแห่งสูงสุด 26.6 กิโลกรัมต่อต้น ให้ปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยทุกแห่งสูงสุด 92.3 
มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม รองลงมาเป็น สายพันธุ์ PCW 4-17 ให้ผลผลิต 25.0 กิโลกรัมต่อต้น 
และให้ปริมาณวิตามินซี 88.7 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม  

ส าหรับฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงคัดเลือกได้ จ านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ PCR 1-1 
เจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูงสุด 10.3 กิโลกรัมต่อต้น ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุด 8.50 
องศาบริกซ์ ปริมาณวิตามินซี 99.2 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.18 
มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม รองลงมาเป็นสายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ผลผลิต 8.41 กิโลกรัมต่อต้น ผล
ขนาดใหญ่ 284 กรัมต่อผล ให้ปริมาณวิตามินซี 127 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และปริมาณ
แอนโทไซยานิน 2.68 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และสายพันธุ์ PCR 5-1 ให้ผลผลิต 6.76 
กิโลกรัมต่อต้น ผลขนาดใหญ่ 278 กรัมต่อผล ให้ปริมาณวิตามินซี 145 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 
กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.91 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ดังนั้นจึงคัดเลือกได้ฝรั ่ง
ลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ PCW 2-42 และ PCW 4-17 ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ PCR 1-1 
PCR 3-3 และPCR 5-1 เพื่อเสนอเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรและจะได้ขยายกิ่งพันธุ์
เพ่ือให้เกษตรกรน าไปปลูกต่อไป   

 
Abstract 

The identification of 27 guava accessions which are collected from the 
production site in Thailand not only the native cultivars also foreign cultivars 
including Pan Si Thong, Klom Sali, Sali Thong, Kim Chu, Phet Pu Thong,  Daeng hwan, 
Phichit-13, Sam Si Krop, Daeng Philippine, Daeng Bangkok, Farang Kee Nok, Yen-2, 
Taeng Kwa, Pan Yak, Khaw Am Pon, Bangkok Apple, Farang Thai, Ban Yaeng,  HPSI 7 
(138 T), HPSI 13(PEAR), HPSI 33, HPSI 38, HPSI 18, 507, HPSI 16 (Puerto Rico), HPSI 20 
(WATAKIE), HPSI 19 (KONA 1), and HPSI 6 (PATILO), 
   In years 2014-2016, comparison of white flesh guava and red flesh guava 
hybrid varieties edible fruit by cross breeding. The experiment was conducted at 
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Phichit Agricultural Research and Development Center. For white flesh guava hybrid 
varieties. Five lines followed our specified criteria were PCW 1-25, PCW 2-42,                
PCW 4-17, PCW 20-17 and PCW 21-9. Results showed that line no. PCW 20-17 gave 
the highest fruit of 22.5 kg/plant, highest number of fruit plant was 36 fruits/plant 
and highest fruit weight of 630 g/fruit. The nutrient analysis data showed that total 

soluble solid (TSS) and juice, vitamin C were 10.9 °Brix and 128 mg/100 g flesh fruit, 
respectively and red flesh guava hybrid varieties. Five lines followed our specified 
criteria were PCR 1-1, PCR 3-1, PCR 3-3, PCR 5-1 and PCR 7-3. Results showed that 
line no. PCR 3-3 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 
 In years 2017-2019, yield trial of white and red flesh guava hybrid varieties 
for edible fruit obtained. Test planting accorded to criteria for selection of varieties, 4 
planting locations in terms of production, selected strains, yield different in each 
climate and topography, such as farmers' plots in Phichit Province, Nakhon Sawan 
Farmers' Plot, Ratchaburi Agricultural Research and Development Center and Nakhon 
Pathom Agricultural Research and Development Center. Could select two white flesh 
guava hybrid varieties were PCW 2-42 and PCW 4-17, the results showed that clone 
no. PCW 2-42 had the highest total fruit weight of 26.6 kg/plant and vitamin C was 
92.3 mg/100 g flesh fruit and PCW 4-17 had the total fruit weight of 25.0 kg/plant, 
vitamin C was 88.7 mg/100 g flesh fruit.  
 For red guava hybrids could select 3 hybrid varieties, which were PCR 1-1 
PCR 3-3 and PCR 5-1. The results showed that clone no. PCR 1-1 had the highest 
total fruit weight of 10.3 kg/plant. It had red flesh fruit, total soluble solid (TSS) of 
8.50 °Brix, vitamin C of 99.2 mg/100 g flesh fruit and anthocyanin of 2.18 mg/100 g 
flesh fruit. PCR 3-3 had the total fruit weight of 8.41 kg/plant, and highest fruit weight 
of 284 g/fruit. It had red flesh fruit, vitamin C of 127 mg/100 g flesh fruit and 
anthocyanin of 2.68 mg/100 g flesh fruit. And PCR 3-3 had the fruit of 6.76 kg/plant, 
and highest total fruit weight of 278 g/fruit. It had red flesh fruit, vitamin C of 145 
mg/100 g flesh fruit and anthocyanin of 2.64 mg/100 g flesh fruit. Therefore, the 
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selection of PCW 2-42 and PCW 4-17, the hybrid of red guava, PCR 1-1, PCR 3-3 and 
PCR 5-1, to be recommended as the Department of Agriculture and will be selected 
and expanded branches for farmers to continue planting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเพื่อการบริโภคสด 
 

การทดลองที่ 1  
 

การศึกษาและจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของฝรั่งในแปลงรวบรวมพันธุ์(Ex situ) 

Study and Identification of Guava Accessions Which are Collected 
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in The Field Condition (Ex situ) 

 

ดรุณี  เพ็งฤกษ์12   อนุรักษ์   สุขขารมย์1     วราพงษ์   ภิระบรรณ์1       

มนัสชญา  สายพนัส1   ณรงค์  แดงเปี่ยม1 
Darunee  Phangrerk1   Anurak  Sukkarom1   Warapong  Priraban1   

Manuschaya  saipanus1   Narong  Dangpium1 
 

ค าส าคัญ (Key words) 
ฝรั่ง (Guava) การรวบรวม (Collected) และการจ าแนกพันธุ์ (Identification) 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาและจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของฝรั่งในแปลงรวบรวมพันธุ์       

(Ex situ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมเชื้อพันธุ์ฝรั่งและข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ

ฝรั่งแต่ละพันธุ์ ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ตั้งแต่ปี 2557-2562 โดยการ

รวบรวมพันธุ์ฝรั่งพันธุ์การค้า พันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์ต่างประเทศ จากแหล่งปลูกต่างๆ จ านวน 27 

พันธุ์  ได้แก่ แป้นสีทอง กลมสาลี่ สาลี่ทอง กิมจู เพชรพูทอง แดงหวาน พจ.13-10 สามสีกรอบ แดง

ฟิลิปปินส์ แดงบางกอก ฝรั่งขี้นก เย็น 2 แตงกวา แป้นยักษ์ ขาวอัมพร บางกอกแอปเปิ้ล ฝรั่งไทย 

เพาะเมล็ดบ้านแยง HPSI 7 (138 T) HPSI 13(PEAR) HPSI 33 HPSI 38 HPSI 18 507 HPSI 16 

(Puertorico) HPSI 20 (WATAKIE) HPSI 19 (KONA 1) และ HPSI 6 (PATILO)ปฏิบัติดูแลรักษา

ฝรั่งในแปลงรวบรวมพันธุ์ บันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ และประเมินพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นส าหรับ

การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ฝรั่ง จ านวน 27 พันธุ์ ดังนี้ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก 

(spreading) 17 พันธุ์ คือ แป้นสีทอง, กลมสาลี่, สาลี่ทอง, กิมจู, เพชรพูทอง, แดงหวาน, พจ.13-10, 

สามสีกรอบ , ฝรั่งขี้นก , เย็น 2, แตงกวา, แป้นยักษ์ , ขาวอัมพร, บางกอกแอปเปิ้ล ,  ฝรั่งไทย ,          

เพาะเมล็ดบ้านแยง และ HPSI 38  ลักษณะการเจริญเติบโตแบบตั้งตรง (upright) 10 พันธุ์ คือ          

แดงฟิลิปปินส์, แดงบางกอก, HPSI 7 (138 T), HPSI 13(PEAR), HPSI 33, HPSI 18 507, HPSI 16 

(Puertorico), HPSI 20 (WATAKIE), HPSI 19 (KONA 1), และ HPSI 6 (PATILO) รูปร่างของใบมี 2 

ลักษณะ คือ รูปรี และรูปขอบขนาน แผ่นใบกว้าง 5.4-6.5 เซนติเมตร ยาว 10.0-18.7 เซนติเมตร 

                                                 
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร  
 



16 

ปลายใบมนหรือแหลม ฐานใบมน ดอกสีขาวหรือสีชมพู ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ด้านผลผลิตบันทึกข้อมูล

ได้ 25 พันธุ์ ดังนี้ ทรงผลมี 5 ลักษณะ คือ แป้น , กลม, กลมรี, ทรงรี และขอบขนาน ขนาดผลกว้าง 

5.2-11.5 เซนติเมตร ยาว 7.3-11.0 เซนติเมตร เนื้อหนา 0.9-3.8 เซนติเมตร ส่วนเนื้อสีขาว ,         

ขาวอมชมพ,ู ชมพูอ่อน, ชมพู-แดง และ แดงม่วง 

 

Abstract 

The identification of 27 guava accessions which are collected from the 
production site in Thailand not only the native cultivars also foreign cultivars 
including Pan Si Thong, Klom Sali, Sali Thong, Kim Chu, Phet Pu Thong,  Daeng hwan, 
Phichit-13, Sam Si Krop, Daeng Philippine, Daeng Bangkok, Farang Kee Nok, Yen-2, 
Taeng Kwa, Pan Yak, Khaw Am Pon, Bangkok Apple, Farang Thai, Ban Yaeng, HPSI 7 
(138 T), HPSI 13(PEAR), HPSI 33, HPSI 38, HPSI 18, 507, HPSI 16 (Puerto Rico), HPSI 20 
(WATAKIE), HPSI19 (KONA 1), and HPSI 6 (PATILO), were morphologically characterized 
to evaluate dominant trait for further guava breeding program at Phichit agricultural 
research and development center from 2014-2019. The result revealed that there 
were two types of growth form consisting of spreading type; Pan Si Thong, Klom Sali, 
Sali Thong, Kim Chu, Phet Pu Thong,  Daeng hwan, Phichit 13-10, Sam Si Krop, Farang 
Kee Nok, Yen-2, Tang Kwa, Pan Yak, Khaw Am Pon, Bangkok Apple, Farang Thai, Ban 
Yaeng,  and HPSI 38 and upright type; Daeng Philippine, Daeng Bangkok, HPSI 7 (138 
T), HPSI 13(PEAR), HPSI 33, HPSI 18 507, HPSI 16 (Puerto Rico), HPSI 20 (WATAKIE), HPSI 
19 (KONA 1), and HPSI 6 (PATILO). In term of leaves, the leaf size was 5.4-6.5 cm. in 
width and 10.0-18.7 cm. in length.  The left shape showed two types elliptic and 
oblong. The leaf apices showed two types, acute and obtuse. The leaf base was 
obtuse. The color of the flower depends on cultivars. In term of fruit, the fruit size 
was  5.2-11.5 cm. in width and 7.3-11.0 in length. The fruit shape showed 5 types, 
oblate, round, round- elliptic, oval and oblong. The color of pericarp showed highly 
variable from white, light pink, red and dark red. 
 

บทน า 
ฝรั่ง (Psidium guajava L.) มีถิ่นก าเนิดอยู่อเมริกาใต้ และในอินเดีย เป็นต้นไม้ที่มีกิ่ง

เหนียว และแผ่เป็นวงกว้าง สามารถปลูกได้กับดินทุกประเภท ทนแดดทนฝน ส่วนมากนิยมปลูก
บริเวณริมคลอง ริมโป๊ะ หรือการท ายกร่องปลูกเป็นสวน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของ
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ประเทศไทย นอกจากการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับบริโภคสดแล้วยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ จึงมีศักยภาพการผลิตและการขยายตลาดได้อย่างกว้างขวานมากขึ้น โดยเฉพาะตลาด
ต่างประเทศ พันธุ์ฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทยมีอยู่หลายพันธุ์ทั้งที่เหมาะสมส าหรับบริโภคสดและส าหรับ
การแปรรูป โดยพันธุ์ที่มีอยู่ได้ถูกน าเข้ามาจากต่างประเทศและมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป โดยมี
ลักษณะประจ าพันธุ์ของแต่ละพันธุ์ (จารุพันธุ์และคณะ,2542) ส าหรับพันธุ์ฝรั่งที่ใช้ส าหรับคั้นน้ าหรือ
แปรรูปได้นั้ น ยังไม่มีมากนักในประเทศไทย ซึ่ งพันธุ์ที่ เหมาะสมควรมีลักษณะทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม เติบโตเร็ว ออกดอกติดผลดก ให้ผลผลิตสูง ขนาดผลใหญ่ เนื้อผลสีแดงหรือสีชมพูมีข้อ
ได้เปรียบกว่าเนื้อสีเหลืองหรือเนื้อสีขาว ให้สีสวยสะดุดตา นอกจากนั้นยังควรมีคุณค่าทางอาหารสูง 
ปริมาณวิตามินซีสูง กลิ่นหอมแรง รสชาติดี ปริมาณน้ าตาลและกรดสูง (Menzel, 1985)  ฝรั่งที่ปลูก
ในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ แต่ที่นิยมใช้รับประทานผลสด ได้แก่ ฝรั่งพันธุ์ที่มีผลใหญ่ ผลดก รสอร่อย 
เช่น  พันธุ์กลมสาลี่ แป้นสีทอง และกิมจู นอกจากนี้ยังมีพันธุ์พ้ืนเมืองต่าง ๆ เป็นต้น ส าหรับฝรั่งที่
น ามาใช้แปรรูป ได้แก่  พันธุ์ พจ.13-10, พันธุ์บัวมองท์ และพันธุ์คาฮัวคูล่า เนื่องจากมีเนื้อสีชมพู มี
กลิ่นหอม รสกลมกล่อม โดยฝรั่งแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางการเกษตร
ที่ส าคัญแตกต่างกันออกไป 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจึงได้ด าเนินการการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรม
ฝรั่ง เพ่ือรวบรวมพันธุ์ฝรั่ง บันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของฝรั่งแต่ละพันธุ์ ประเมินพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์
ด้านการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ฝรั่งต่อไป 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

อุปกรณ์       

1. ต้นพันธุ์ฝรั่งจ านวน 27 พันธุ์ 

2. ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 และ 12-24-12 

3. สารป้องกันก าจัดแมลง เช่น  คาร์โบซัลแฟน  อะบาแม็กติน และ อิมิดาคลอพิด 

4. อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่ง เช่น เลื่อย  กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 

5. อุปกรณ์ส าหรับต่อระบบน้ าแบบมินิสปริงเกอร์ 

6. วัสดุห่อผล และอุปกรณ์ส าหรับเก็บเก่ียวผลผลิต 

 

วิธีการ 

1. รวบรวมพันธุ์ฝรั่งพันธุ์การค้า พันธุ์ พ้ืนเมือง และพันธุ์ต่างประเทศ จากแหล่งปลูกต่างๆ     

จ านวน 27 พันธุ์  ได้แก่ แป้นสีทอง กลมสาลี่ สาลี่ทอง กิมจู เพชรพูทอง แดงหวาน พจ.13-10 สามสี
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กรอบ แดงฟิลิปปินส์ แดงบางกอก ฝรั่งขี้นก เย็น 2 แตงกวา แป้นยักษ์ ขาวอัมพร บางกอกแอปเปิ้ล 

ฝรั่งไทย เพาะเมล็ดบ้านแยง HPSI 7 (138 T) HPSI 13(PEAR) HPSI 33 HPSI 38 HPSI 18 507 

HPSI 16 (Puertorico) HPSI 20 (WATAKIE) HPSI 19 (KONA 1) และ HPSI 6 (PATILO) 

2. ขยายพันธุ์ฝรั่งแต่ละสายพันธุ์ ด าเนินการปลูกต้นพันธุ์ฝรั่งในวงบ่อซีเมนต์ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร  สูง 60 เซนติเมตร พันธุ์ละ 2 ต้น (ภาพผนวก ก และ ข)   

3. ดูแลรักษาต้นพันธุ์ฝรั่งในแปลงรวบรวม โดยให้น้ า 3 ครั้ง/สัปดาห์ (ช่วงฤดูแล้ง) ใส่ปุ๋ย

คอกและปุ๋ยเคมีบ ารุงต้น  

            4. พ่นสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเมื่อพบการระบาดของศัตรูพืช  
 

 

 

บันทึกข้อมูล  

        - ลักษณะประจ าพันธุ์ของฝรั่งแต่ละพันธุ์ เช่น ลักษณะล าต้น และการเจริญเติบโต ใบ ดอก 

ผล และเมล็ด ตามแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ (Descriptors) ของฝรั่ง 27 พันธุ์   

เวลาและสถานที่     

 เริ่มต้น  :  ตุลาคม  2559   สิ้นสุด กันยายน   2562 

  สถานที่ :  1.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

                2.) ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด      

                          จังหวัดเชียงใหม 
 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
  ปฏิบัติดูแลรักษาฝรั่งในแปลงรวบรวม บันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของฝรั่ง            
แต่ละพันธุ์ ประเมินพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ฝรั่ง จ านวน 27 พันธุ์ 
ท าการบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ฝรั่งจ านวน 27 พันธุ์ (ตารางที ่1 และภาพผนวก ค) 
  1. พันธุ์แป้นสีทอง ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 5.3 เซนติเมตร ยาว 10.0 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลแป้น ขนาด
กว้าง 10.1 เซนติเมตร ยาว 8.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.1 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว 
  2. พันธุ์กลมสาลี่  ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 5.7 เซนติเมตร ยาว 10.6 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลกลมรี ขนาด
กว้าง 9.2 เซนติเมตร ยาว 10.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.0 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว 
  3. พันธุ์สาลี่ทอง ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปขอบขนาน 
ขนาดกว้าง 6.5 เซนติเมตร ยาว 11.1 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลขอบ
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ขนาน ขนาดกว้าง 6.8 เซนติเมตร ยาว 8.4 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.3 เซนติเมตร เนื้อสีขาว และ
ไม่มีเมล็ด 
  4. พันธุ์กิมจู ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาดกว้าง 
6.1 เซนติเมตร ยาว 12.2 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลแป้น ขนาดกว้าง 9.0 
เซนติเมตร ยาว 8.3 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.2 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว 
  5. พันธุ์เพชรพูทอง ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปขอบ
ขนาน ขนาดกว้าง 9.0 เซนติเมตร ยาว 12.2 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผล
ขอบขนาน ขนาดกว้าง 9.5 เซนติเมตร ยาว 10.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 3.8 เซนติเมตร เนื้อสีขาว 
และไม่มีเมล็ด 
  6. พันธุ์แดงหวาน ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 7.5 เซนติเมตร ยาว 13.0 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลกลมรี ขนาด
กว้าง 8.3 เซนติเมตร ยาว 8.7 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.7 เซนติเมตร เนื้อสีชมพู-แดง 
  7. พันธุ์พจ.13-10 ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 6.2 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลกลมรี ขนาด
กว้าง 9.2 เซนติเมตร ยาว 10.1 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.5 เซนติเมตร และเนื้อสีชมพู-แดง 
 8. พันธุ์สามสีกรอบ ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 6.1 เซนติเมตร ยาว 11.4 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลแป้น ขนาด
กว้าง 9.2 เซนติเมตร ยาว 8.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.0 เซนติเมตร และเนื้อสีขาวอมชมพู 
 9. พันธุ์แดงฟิลิปปินส์ ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบตั้งตรง ใบแก่สีม่วงรูปรี ขนาด
กว้าง 5.9 เซนติเมตร ยาว 12.7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน ดอกสีชมพู ทรงผลกลม ขนาด
กว้าง 8.1 เซนติเมตร ยาว 8.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.9 เซนติเมตร และเนื้อสีแดงม่วง 
 10. พันธุ์แดงบางกอก ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบตั้งตรง ใบแก่สีม่วงรูปรี ขนาด
กว้าง 5.9 เซนติเมตร ยาว 12.7 เซนติเมตร ปลายใบมน  ฐานใบมน ดอกสีชมพู ทรงผลกลม ขนาด
กว้าง 9.6 เซนติเมตร ยาว 9.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.0 เซนติเมตร และเนื้อสีแดงม่วง 
 11. พันธุ์ฝรั่งขี้นก ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 5.0 เซนติเมตร ยาว 11.4 เซนติเมตร ปลายใบแหม  ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลรี ขนาดกว้าง 
5.5 เซนติเมตร ยาว 7.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.3 เซนติเมตร และเนื้อสีขาวอมชมพู 
 12. พันธุ์เย็น 2 ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาดกว้าง 
5.5 เซนติเมตร ยาว 10.9 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลกลมรี ขนาดกว้าง 
10.5 เซนติเมตร ยาว 11.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.0 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว  
 13. พันธุ์แตงกวา ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 6.4 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร ปลายใบแหม ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลรี ขนาดกว้าง 
5.4 เซนติเมตร ยาว 8.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.7 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว  



20 

 14. พันธุ์แป้นยักษ์ ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 7.8 เซนติเมตร ยาว 15.3 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลกลมรี ขนาด
กว้าง 10.5 เซนติเมตร ยาว 11.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.2 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว  
 15. พันธุ์แป้นยักษ์ ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 6.9 เซนติเมตร ยาว 12.0 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลทรงรี ขนาด
กว้าง 5.4 เซนติเมตร ยาว 8.6 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.7 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว  
 16. พันธุ์บางกอกแอปเปิ้ล ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูป
กลม ขนาดกว้าง 9.8 เซนติเมตร ยาว 10.6 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลแป้น 
ขนาดกว้าง 11.5 เซนติเมตร ยาว 9.5 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.5 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว  
 17. พันธุ์ฝรั่งไทย ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 6.8 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลกลมรี ขนาด
กว้าง 8.6 เซนติเมตร ยาว 9.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.3 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว  
 18. พันธุ์เพาะเมล็ดบ้านแยง ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแบบแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูป
รี ขนาดกว้าง 6.0 เซนติเมตร ยาว 11.4 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลแป้น 
ขนาดกว้าง 9.2 เซนติเมตร ยาว 7.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.7 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว  
 19. พันธุ์ HPSI 7 (138 T) ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มตั้งตรง ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 7.4 เซนติเมตร ยาว 16.1 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลกลมรี ขนาด
กว้าง 8.5 เซนติเมตร ยาว 8.8 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.2 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว  
 20. พันธุ์ HPSI 13(PEAR) ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มตั้งตรง ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาด
กว้าง 5.4 เซนติเมตร ยาว 11.3 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลกลมรี ขนาด
กว้าง 8.7 เซนติเมตร ยาว 9.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.4 เซนติเมตร และเนื้อสีขาว  
 21. พันธุ์ HPSI 33 ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มตั้งตรง ใบแก่สีเขียวรูปขอบขนาน 
ขนาดกว้าง 8.8 เซนติเมตร ยาว 18.7 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลกลมรี 
ขนาดกว้าง 7.5 เซนติเมตร ยาว 7.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.5 เซนติเมตร และเนื้อสีชมพู-แดง  
 22. พันธุ์ HPSI 38 ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มแผ่ออก ใบแก่สีเขียวรูปรี ขนาดกว้าง 
7.7 เซนติเมตร ยาว 15.8 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลแป้น ขนาดกว้าง 
5.8 เซนติเมตร ยาว 5.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.9 เซนติเมตร และเนื้อสีชมพูอ่อน 
 23. พันธุ์ HPSI 18 507 ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มตั้งตรง ใบแก่สีเขียวรูปขอบขนาน 
ขนาดกว้าง 6.8 เซนติเมตร ยาว 16.6 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน และดอกสีขาว  
 24. พันธุ์ HPSI 16(Puertorico) ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มตั้งตรง ใบแก่สีเขียวรูปรี 
ขนาดกว้าง 7.0 เซนติเมตร ยาว 12.3 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลกลมรี         
ขนาดกว้าง 6.4 เซนติเมตร ยาว 8.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.3 เซนติเมตร และเนื้อสีชมพู-แดง 
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 25. พันธุ์ HPSI 20 (WATAKIE) ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มตั้งตรง ใบแก่สีเขียวรูปรี   
ขนาดกว้าง 8.9 เซนติเมตร ยาว 17.1 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบมน ดอกสีขาว ทรงผลกลมรี         
ขนาดกว้าง 6.9 เซนติเมตร ยาว 9.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 0.9 เซนติเมตร และเนื้อสีชมพูอ่อน 
 26. พันธุ์ HPSI 19 (KONA 1) ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มตั้งตรง ใบแก่สีเขียวรูปรี    
ขนาดกว้าง 5.7 เซนติเมตร ยาว 13.3 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน และดอกสีขาว  
 27. พันธุ์ HPSI 6 (PATILO) ลักษณะการเจริญเติบโตทรงพุ่มตั้งตรง ใบแก่สีเขียว รูปขอบ
ขนาน  ขนาดกว้าง 7.3 เซนติเมตร ยาว 16.8 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน ดอกสีขาว           
ทรงผลกลมรี ขนาดกว้าง 6.6 เซนติเมตร ยาว 8.0 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 1.0 เซนติเมตร และเนื้อ
สีชมพู-แดง 
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ตารางที ่1 ลักษณะการเจริญเติบโต ใบ ดอก และผลฝรั่งจากการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมฝรั่ง ณ แปลงวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562 

พันธุ์ 
ลักษณะการ 
เจริญเติบโต 

รูปร่างของใบ 
ขนาดใบ (ซม.) ลักษณะใบ 

สีดอก รูปทรงผล 
ขนาดผล (ซม.) หนาเนื้อ 

(ซม.) 
สีเนื้อ 

กว้าง ยาว ปลายใบ ฐานใบ กว้าง ยาว 
แป้นสีทอง แผ่ออก รูปรี 5.3 10.0 แหลม มน ขาว  แป้น  10.1 8.7 2.1 ขาว  
กลมสาลี่ แผ่ออก รูปรี 5.7 10.6 แหลม มน ขาว  กลมรี  9.2 10.1 2.0 ขาว  
สาลี่ทอง แผ่ออก ขอบขนาน 6.5 11.1 มน มน ขาว  ขอบขนาน  6.8 8.4 2.3 ขาว  
กิมจู แผ่ออก รูปรี 6.1 12.2 มน มน ขาว  แป้น  9.0 8.3 2.2 ขาว  
เพชรพูทอง แผ่ออก ขอบขนาน 9.0 12.2 มน มน ขาว  ขอบขนาน  9.5 10.0 3.8 ขาว  
แดงหวาน แผ่ออก รูปรี 7.5 13.0 แหลม มน ขาว  กลมรี  8.3 8.7 1.7 ชมพู-แดง  
พจ.13-10 แผ่ออก รูปรี 6.2 12.5 แหลม มน ขาว  ทรงรี  5.2 7.3 1.5 ชมพู-แดง 
สามสีกรอบ แผ่ออก รูปรี 6.1 11.4 แหลม มน ขาว  แป้น  9.2  8.8  2.0  ขาวอมชมพู  

แดงฟิลิปปินส์ ตั้งตรง รูปรี 5.9 12.7 แหลม มน ชมพู  กลม  8.1  8.0  1.9  แดงม่วง  
แดงบางกอก ตั้งตรง  รูปรี 6.5 11.4 มน มน ชมพู  แป้น  9.6  9.0  2.0  แดงม่วง 
ฝรั่งขี้นก แผ่ออก รูปรี 5.0 11.4 แหลม มน ขาว  ทรงรี  5.5  7.0  1.3  ชมพู-แดง 
เย็น 2 แผ่ออก รูปรี 5.5 10.9 มน มน ขาว  กลมรี  10.5  11.0  2.2  ขาว  
แตงกวา แผ่ออก รูปรี 6.4 12.5 แหลม มน ขาว  ทรงรี  5.4  8.6  2.7  ขาว  
แป้นยักษ์ แผ่ออก รูปรี 7.8 15.3 มน มน ขาว  กลมรี  10.5  11.0  2.2  ขาว  
ขาวอัมพร แผ่ออก รูปรี 6.9 12.0 มน มน ขาว  ทรงรี  5.4  8.6  2.7  ขาว  
บางกอกแอปเปิ้ล แผ่ออก กลม 9.8 10.6 มน มน ขาว  แป้น  11.5  9.5  2.5  ขาว  
ฝรั่งไทย แผ่ออก รูปรี 6.8 12.5 มน มน ขาว  กลมรี  8.6  9.0  2.3  ขาว  
เพาะเมล็ดบ้านแยง แผ่ออก รูปรี 6.0 11.4 แหลม มน ขาว  แป้น  9.2  7.8  2.7  ขาว  
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HPSI 7 (138 T) ตั้งตรง รูปรี 7.4 16.1 มน มน ขาว  กลมรี  8.5  8.8  2.2  ขาว  
HPSI 13(PEAR) ตั้งตรง รูปรี 5.4 11.3 มน มน ขาว  กลมร ี 8.7 9.0 2.4 ขาว 

HPSI 33 ตั้งตรง ขอบขนาน 8.8 18.7 มน มน ขาว  กลมร ี 7.5 7.0 1.5 ชมพู-แดง 

 
  ตารางที ่1 ลักษณะการเจริญเติบโต ใบ ดอก และผลฝรั่งจากการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมฝรั่ง ณ แปลงวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562 (ต่อ) 

พันธุ์ 
ลักษณะการ 
เจริญเติบโต 

รูปร่างของใบ 
ขนาดใบ (ซม.) ลักษณะใบ 

สีดอก รูปทรงผล 
ขนาดผล (ซม.) หนาเนื้อ 

(ซม.) 
สีเนื้อ 

กว้าง ยาว ปลายใบ ฐานใบ กว้าง ยาว 
HPSI 38 แผ่ออก รูปรี 7.7 15.8 แหลม มน ขาว แป้น 5.8 5.0 0.9 ชมพูอ่อน 

HPSI 18 507 ตั้งตรง ขอบขนาน 6.8 16.6 แหลม มน ขาว - - - - - 

HPSI 16(Puertorico) ต้ังตรง รูปรี 7.0 12.2 มน มน ขาว กลมรี 6.4 8.0 1.3 ชมพู-แดง 

HPSI 20 (WATAKIE) ตั้งตรง รูปรี 8.9 17.1 มน มน ขาว กลมรี 6.9 9.0 0.9 ชมพูอ่อน 

HPSI 19 (KONA 1) ตั้งตรง รูปรี 5.7 13.3 แหลม มน ขาว - - - - - 

HPSI 6 (PATILO) ตั้งตรง ขอบขนาน 7.3 16.8 แหลม มน ขาว กลมรี 6.6 8.0 1.0 ชมพู-แดง 

เฉลี่ย - - 6.81 13.0 - - - - 8.08 8.58 2.01 - 
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 ปฏิบัติดูแลรักษาฝรั่งในแปลงรวบรวมพันธุ์ และบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ของฝรั่ง             

แต่ละพันธุ์ จ านวน 27 พันธุ์ ดังนี้ ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) 17 พันธุ์ คือ 

แป้นสีทอง, กลมสาลี่, สาลี่ทอง, กิมจู, เพชรพูทอง, แดงหวาน, พจ.13-10, สามสีกรอบ, ฝรั่งขี้นก, 

เย็น 2, แตงกวา, แป้นยักษ์, ขาวอัมพร, บางกอกแอปเปิ้ล, ฝรั่งไทย, เพาะเมล็ดบ้านแยง และ HPSI 7 

(138T) ลักษณะการเจริญเติบโตแบบตั้งตรง (upright) 10 พันธุ์ คือ แดงฟิลิปปินส์, แดงบางกอก, 

HPSI 13(PEAR), HPSI 33, HPSI 18 507, HPSI 16 (Puertorico), HPSI 20 (WATAKIE), HPSI 19 

(KONA 1), HPSI 6 (PATILO), และ HPSI 7 (138 T) รูปร่างของใบมี 2 ลักษณะ คือ รูปรี และรูป

ขอบขนาน แผ่นใบกว้าง 5.4-6.5 เซนติเมตร ยาว 10.0-18.7 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือแหลม ฐาน

ใบมน ดอกสีขาวหรือสีชมพู ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ด้านผลผลิตบันทึกข้อมูลได้ 25 พันธุ์ ดังนี้ ทรงผลมี            

5 ลักษณะ คือ แป้น, กลม, กลมรี, ทรงรี และขอบขนาน ขนาดผลกว้าง 5.2-11.5 เซนติเมตร ยาว 

7.3-11.0 เซนติเมตร เนื้อหนา 0.9-3.8 เซนติเมตร ส่วนเนื้อสีขาว, ขาวอมชมพู, ชมพูอ่อน, ชมพู-แดง 

และแดงม่วง ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการปรับปรุงพันธุ์

และพัฒนาพันธุ์ฝรั่งต่อไป 
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การทดลองที่ 2  
 
 

เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์คัดเพื่อการบริโภคสด 
Comparison of white flesh guava hybrid varieties edible  fruit 

 
3 ดรุณี  เพ็งฤกษ์1   เบญจวรรณ  สุรพล 1   เสงี่ยม  แจ่มจ ารูญ1   ณรงค์  แดงเปี่ยม1 

Darunee Phangrerk1  Benjawan Surapon1  Sangaim Jamjumroon1  Narong Dangpium1  
 

ค าส าคัญ (Key words) 
ฝรั่งเนื้อสีขาว (White flesh guava)  ลูกผสม (Hybrid varieties) และเปรียบเทียบ (Comparison) 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการเปรียบเทียบพันธุ์ฝรั ่งลูกผสมเนื ้อสีขาวสายพันธุ์คัดเพื่อการบริโภคสด           

ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมข้าม วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete 

block(RCB) ประกอบด้วย 38 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ้ า ได้แก่ ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ 

PCW 1 -2 5  PCW 1-40 PCW 1-68 PCW1-69 PCW 2-22 PCW 2-29 PCW 2-31 PCW 2-32 

PCW 2-42 PCW 2-48 PCW 2-50 PCW 2-60 PCW3-35 PCW 3-36 PCW 3-55 PCW 3-68 

PCW 4-6 PCW 4-17 PCW 4-21 PCW 4-25 PCW 4-30 PCW 4-45 PCW 5-44 PCW 6-17 PCW 

7-33 PCW 7-37 PCW 9-10 PCW 17-9 PCW 17-13 PCW 17-27 PCW 20-17 PCW 21-9 PCW 

21-22 PCW 21-39 PCW 22-12 และ NR1 โดยมี พั นธุ์ แป้ นสีทองและหวานพิ รุณ เป็ น พันธุ์

เปรียบเทียบ เริ่มด าเนินการปลูกตั้งแต่ปี 2557-2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปลูก

เปรียบเทียบตามก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

พิจิตร จากการประเมินด้านการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบของผล ลักษณะผล และ

ปริมาณสารอาหารของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว พบว่า มีสายต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงที่มีลักษณะตรง

                                                 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร          
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ตามความต้องการ จ านวน 5 สายต้น ได้แก่ PCW 1-25 PCW 2-42 PCW 4-17 PCW 20-17 และ 

PCW 21-9  โดยฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายต้น PCW 20-17 ให้ผลผลิตสูงสุด 22.51 กิโลกรัมต่อต้น 

จ านวนผลสูง 36 ผลต่อต้น น้ าหนักผล  630 กรัมต่อผล ผลขนาดใหญ่ เนื้อสีขาว ความหนาเนื้อ 2.86 

เซนติเมตร จ านวนเมล็ด 276 เมล็ด มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 10.9 องศาบริกซ ์และ

ปริมาณวิตามินซีเท่ากับ 128 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 100 กรัม 

 

 

 

 

Abstract 
 Comparison of white flesh guava hybrid varieties edible fruit by cross 
breeding. Thirty-eight treatments (line) were arranged in randomize complete block 
design which three replication, namely PCW 1 -2 5 , PCW 1-40, PCW 1-68, PCW 1-69, 
PCW 2-22, PCW 2-29, PCW 2-31, PCW 2-32, PCW 2-42, PCW 2-48, PCW 2-50, PCW 2-60, 
PCW 3-35, PCW 3-36, PCW 3-55, PCW 3-68, PCW 4-6, PCW 4-17, PCW 4-21, PCW 4-25, 
PCW 4-30, PCW 4-45, PCW 5-44, PCW 6-17, PCW 7-33, PCW 7-37, PCW 9-10, PCW 17-9, 
PCW 17-13, PCW 17-27, PCW 20-17, PCW 21-9, PCW 21-22, PCW 21-39, PCW 22-12, 
NR1, Pansrithong(Control) and Hwanpirun (Control) . The experiment was conducted 
at Phichit Agricultural 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 PCW 1-25, PCW 2-
42, PCW 4-17, PCW 20-17 and PCW 21-9. Results showed that clone no.  PCW 20-17 
gave the highest fruit of 22.5 kg/plant, highest number of fruit plant was 36 
fruits/plant and highest fruit weight of 630 g/fruit. The nutrient analysis data showed 

that total soluble solid (TSS) and juice, vitamin C were 10.9 °Brix and 128 mg/100 g 
flesh fruit, respectively. 
 

บทน า 

 ฝรั่ง (Psidium guajava L.) เป็นไม้พ้ืนเมืองในเขตร้อนของอเมริกา ปัจจุบันมีการปลูก
ทั่วไปในเขตร้อน และเขตกึ่งร้อน เป็นไม้ผลที่มีความส าคัญอีกชนิดหนึ่ง ผลสดเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 
เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยในฝรั่ง 100 กรัม ประกอบด้วยน้ า 83.3 กรัม โปรตีน 1 กรัม 



28 
 

คาร์โบไฮเดรต 6.8 กรัม ไขมัน 0.4 กรัม เส้นใย 3.8 กรัม และเถ้า 7 กรัม นอกจากนี้ฝรั่งยังเป็นไม้ผลที่
มีวิตามินซีสูง โดยมีค่าตั้งแต่ 10-2,000 มิลลิกรัมต่อ100 กรัม ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม (พีร
ศักดิ์และคณะ, 2544) ส าหรับการปลูกฝรั่งในประเทศไทยนิยมปลูกฝรั่งเพ่ือบริโภคผลสด โดยในปี 
พ.ศ. 2555 มีพ้ืนที่ปลูกฝรั่ง 40,407 ไร่ เป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิต 36,589 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.6 ของพ้ืนที่
ปลูกทั้งหมด ผลผลิตรวม 99,575 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,721 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่าผลผลิตตามราคาที่
เกษตรกรขายได้ 1,100 ล้านบาท แหล่งปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลาง 34,207 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
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) พันธุ์ฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ แต่ที่นิยมใช้รับประทานผลสด ได้แก่  ฝรั่งพันธุ์ที่มี
ผลใหญ่ ผลดก รสอร่อย เช่น พันธุ์แป้นสีทอง กิมจู และกลมสาลี่ แต่ผลผลิตฝรั่งมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ 
มีรสจืดในบางช่วงของปี โดยเฉพาะผลผลิตที่ออกในช่วงฤดูฝน (พีรศักดิ์และคณะ, 2544) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจึงได้ด าเนินปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริ โภคสดโดย
วิธีการผสมข้ามพันธุ์เพ่ือให้ได้พันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวและฝรั่งลูกผสมเนื้อสีม่วงที่ให้ผลผลิตสูง และมี
คุณภาพดี เหมาะส าหรับการบริโภค เพ่ือส่งเสริมแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
 

ระเบียบวิจัย 

 

อุปกรณ์   
 1. ต้นพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว 36 สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์แป้นสีทองและพันธุ์
หวานพิรุณ   
 2. ปุ๋ยคอก (มูลวัวแห้ง) และปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 
   3. สารป้องกันก าจัดแมลงศัตร ูได้แก่ คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี 
   4. เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (Hand refractometer) ยี่ห้อ ATAGO
รุ่น PAL-1, Japan 
   5. เครื่องชั่ง 
   6. Vernier caliper 
   7. กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร 
   8. อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิง ได้แก่ เลื่อย และ กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 
   9. อ่ืนๆ ได้แก่ ถุงพลาสติกสีขาว กระดาษหนังสือพิมพ์ และตะกร้าพลาสติก 
 

วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block (RCB) ประกอบด้ วย 38 
กรรมวิธีๆ 3 ซ้ า โดยกรรมวิธีที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ฝรั่งลูกผสมที่ผ่านการคัดเลือก 36 สายพันธุ์
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เปรียบเทียบกับพันธุ์แป้นสีทองและพันธุ์หวานพิรุณ  ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมข้าม 
ดังนี้ 
  1. สายพันธุ์ PCW1-25 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
  2. สายพันธุ์ PCW 1-40 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
    3. สายพันธุ์ PCW 1-68 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
              4. สายพันธุ์ PCW 1-69 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 

   5. สายพันธุ์ PCW 2-22 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
   6. สายพันธุ์ PCW 2-29 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
   7. สายพันธุ์ PCW 2-31 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
   8. สายพันธุ์ PCW 2-32 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
  9. สายพันธุ์ PCW 2-42 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
   10. สายพันธุ์ PCW 2-48 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
   11. สายพันธุ์ PCW 2-50 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
   12. สายพันธุ์ PCW 2-60 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
   13. สายพันธุ์ PCW 3-35 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
   14. สายยพันธุ์ PCW 3-36 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
  15. สายยพันธุ์ PCW 3-55 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
   16. สายยพันธุ์ PCW 3-68 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
   17. สายยพันธุ์ PCW 4-6 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
    18. สายยพันธุ์ PCW 4-17 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
   19. สายยพันธุ์ PCW 4-21 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
   20. สายยพันธุ์ PCW 4-25 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
   21. สายยพันธุ์ PCW 4-30 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
   22. สายยพันธุ์ PCW 4-45 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
   23. สายยพันธุ์ PCW 5-44 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์ฟิลลิปปินส์ x พันธุ์เจินจู) 
   24. สายยพันธุ์ PCW 6-17 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์ฟิลลิปปินส์ x พันธุ์เจินจู) 
   25. สายยพันธุ์ PCW 7-33 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่ x พันธุ์สามสีกรอบ) 
   26. สายยพันธุ์ PCW 7-37 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่ x พันธุ์สามสีกรอบ) 
   27. สายยพันธุ์ PCW 9-10 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์เจินจู) 
   28. สายยพันธุ์ PCW 17-9 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่ x พันธุ์เจินจู) 
   29. สายพันธุ์ PCW 17-13 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่ x พันธุ์เจินจู) 
   30. สายพันธุ์ PCW 17-27 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่ x พันธุ์เจินจู) 
  31. สายพันธุ์ PCW 20-17 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
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   32. สายพันธุ์ PCW 21-9 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
   33. สายพันธุ์ PCW 21-22 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่ x พันธุ์แป้นสีทอง) 
   34. สายพันธุ์ PCW 21-39  (ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่ x พันธุ์แป้นสีทอง) 
   35. สายพันธุ์ PCW 22-12  (ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่ x พันธุ์สามสีกรอบ) 
   36. สายพันธุ์ NR1 (ลูกผสม ณรงค์#1) 
   37. พันธุ์แป้นสีทอง (เปรียบเทียบ) 
   38. พันธุ์หวานพิรุณ (เปรียบเทียบ) 
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 ผสมและคัดเลือกพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภคสด โดยการผสมข้ามพันธุ์ฝรั่งจ านวน 14 

คู่ผสม เพ่ือน าไปเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีขาวในแหล่งปลูกที่ส าคัญต่อไป  ในการพัฒนา
พันธุ์ครั้งนี้ จึงได้คัดเลือกฝรั่งลูกผสมจากการประเมินในแต่ละกลุ่มที่น่าสนใจที่มีลักษณะบางประการ
ตามความต้องการ จึงน าผลมาประเมินคุณภาพผลระหว่างพันธุ์ตามหลักเกณฑ์ของ (Robert and 
Odilo, 2012) ที่ก าหนดคุณภาพผลของพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีขาว ได้แก่ ผลผลิตสูง เจริญเติบโตดี ไม่แคระ
แกรน  ผลขนาดใหญ่ น้ าหนักผลมากกว่า 300 กรัมต่อผล เนื้อหนา จ านวนเมล็ดต่อผลน้อยกว่า 
500 เมล็ด เนื้อแน่น กรอบ และ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้มากกว่า 10 องศาบริกซ์ มีปริมาณ
ตามินซีสูง ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีขาวมีดังนี้ (ภาพท่ี 3) 

 ปี 2554-2556   
- ผสมและคัดเลือกพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภคสด โดยการผสมข้ามพันธุ์ฝรั่งจ านวน 

14 คู่ผสมเก็บเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)      
- ปลูกเมล็ดลูกผสม F1 จ านวน 14 คู่ผสม     
- คัดเลือกพันธุ์ฝรั่งตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก สามารถคัดเลือกพันธุ์ฝรั่งเนื้อ         

สีขาวจากคู่ผสม 7 คู่ผสม ได้แก่ ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทองกับพันธุ์กิมจู 
คัดเลือกได้จ านวน 14 สายพันธุ์ ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอกกับพันธุ์           
แป้นสีทอง คัดเลือกได้จ านวน 12 สายพันธุ์, ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงฟิลิปปินส์ 
และพันธุกิมจู คัดเลือกได้จ านวน 3 สายพันธุ์, ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่กับ
พันธุ์สามสีกรอบ คัดเลือกได้จ านวน 4 สายพันธุ์ ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่กับ 
พันธุ์กิมจู คัดเลือกได้จ านวน 3 สายพันธุ์ ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่กับพันธุ์               
แป้นสีทอง คัดเลือกได้จ านวน 5 สายพันธุ์ ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอกกับ 
พันธุ์กิมจู คัดเลือกได้จ านวน 1 สายพันธุ์ 

ปี 2557   
- วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block (RCB) ประกอบด้วย 

38 กรรมวิธี 3 ซ้ า โดยกรรมวิธีที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวที่ผ่าน
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การคัดเลือก 36 สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์แป้นสีทองและพันธุ์หวานพิรุณ 
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง หลังจากนั้นน ากิ่งตอนฝรั่งที่ออกรากช า  ใน
ถุงพลาสติกสีด า ดูแลรักษากล้าฝรั่ง ในเรือนเพาะช าและไถเตรียมพ้ืนที่ปลูก 2 ไร่ 
ยกร่องแปลงปลูก ระยะปลูก 3x3 เมตร 

- ปลูกฝรั่งลูกผสม F1 (กิ่งตอน)  36 สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์แป้นสีทองและ
พันธุ์หวานพิรุณ ตามแผนการทดลองที่วางไว้ โดยปลูก 2 ต้นต่อกรรมวิธี 
 

 ปี 2558-2559  
- คัดเลือกผลฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวที่พัฒนาเต็มที่จ านวน 2 ผลต่อต้น มาประเมิน

และเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิต ในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 

ระยะเวลา ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ สถานที่ด าเนินการ 
 

ปี 2554 
 

 

       ผสมข้ามพันธุฝ์รั่งเพื่อการบริโภคสด  
       จ านวน 14 คู่ผสม 

 

 

ศวพ.พิจิตร 

ปี 2555-2556                                           F1   14 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
   

ปี 2556    คัดเลือกพันธุ์                   F1   เนื้อสีขาวจาก 7 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
                                   ได้ 38 สายพันธ์ุ             

 
 

ปี 2557-2559    เปรียบเทียบพันธุ์             F1 (ก่ิงตอน)  38 สายพันธ์ุ 
                                    + พันธุแ์ป้นสีทอง 

ศวพ.พิจิตร 

   
   
ปี 2560-2562    ทดสอบพันธุ์                   F1 (ก่ิงตอน) 4 สายพันธ์ุ 

                      + พันธุ์แป้นสีทอง 
   1. แปลงเกษตรกร จ.พิจิตร           
   2. แปลงเกษตรกร จ.   
      นครสวรรค ์
   3. ศวพ.ราชบุร ี

     4. ศวพ.นครปฐม 
 
 

ปี 2563           เสนอให้พิจารณาเป็นพันธุ์แนะน า 1 สายพันธ์ุ  
 

ภาพที ่3  แผนภูมิข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีขาว 
 

           การปฏิบัติดูแลรักษา ให้น้ าด้วยระบบมินิสปริงเกอร์ ในปริมาณเพียงพอช่วงฤดูแล้ง
หรือฝนทิ้งช่วง ก าจัดวัชพืชและพรวนดินรอบโคนต้น ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา 5 กิโลกรัม
ต่อต้น และปุ๋ยเคมีสูตร  13-13-21 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น 2 ครั้ง ครั้งแรกระยะออกดอก และครั้งที่
สองระยะเก็บเกี่ยว พ่นสารคาร์บาริล 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ป้องกันการแพร่
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ระบาดของเพลี้ยแป้ง และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว ค ือ ปริมาณ
วิตามินซี  ใช้วิธีทดสอบอ้างอิง : Compendium of method for food analysis (2003) p2-
112 to 2-114 
 

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) 
และวิตามินซี  
 

เวลาและสถานที่ 
       ระยะเวลา : เริ่มต้น ปี 2557 สิ้นสุด ปี 2559 

   สถานที ่   :  1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
                   2) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่   
                       จังหวัดเชยีงใหม่  

 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
ด าเนินการปลูกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์คัดเพ่ือการบริโภคสด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 

2557 (ภาพผนวก ง) 
 

ปี 2557 
1.1 การเจริญเติบโต  พบว่า สายพันธุ์ที่มีความสูงต้นสูงสุด คือ PCW 6-17 มีความสูง

เท่ากับ 123.3 เซนติเมตร สายต้นที่มีความสูงต้นต่ าสุด คือ แป้นสีทอง มีความสูงเท่ากับ 96.7 
เซนติเมตร และ PCW1-68 มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มสูงสุด เท่ากับ 111 เซนติเมตร ในขณะที่      
สายพันธุ์ PCW 21-9 มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มต่ าที่สุด เท่ากับ 81.0 เซนติเมตร สายพันธุ์ที่มีเส้นรอบ
โคนต้นสูงสุด คือ สายพันธุ์ PCW2-22 มีเส้นรอบโคนต้นเท่ากับ 7.20 เซนติเมตร และสายพันธุ์ที่ม ี  
เส้นรอบโคนต้นต่ าสุด คือ แป้นสีทอง มีเส้นรอบโคนต้นเท่ากับ 5.40 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2  ความสูงต้น เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และเส้นรอบวงโคนต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว               
               เมื่ออายุ 3 เดือนหลังปลูก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557                 

สายพันธุ์ 
ความสูงต้น  เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 

 (ซม.)  
เส้นรอบวงโคนต้น   

(ซม.) (ซม.) 
PCW 1-25 105 85.0 5.70 
PCW 1-40 107 95.0 5.90 
PCW 1-68 119 110 6.20 



33 
 

PCW 1-69 102 96.7 5.70 
PCW 2-22 122 104 7.20 
ตารางท่ี 2  ความสูงต้น เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และเส้นรอบวงโคนต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว               
               เมื่ออายุ 3 เดือนหลังปลูก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557  (ต่อ)             

สายต้น 
ความสูงต้น  เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ทรงพุ่ม (ซม.)  
เส้นรอบวงโคนต้น   

(ซม.) (ซม.) 
PCW 2-29 100 85.0 6.10 
PCW 2-31 108 103 6.40 
PCW 2-32 113 97.5 6.30 
PCW 2-42 110 83.3 5.60 
PCW 2-48 110 86.7 6.10 
PCW 2-50 107 78.3 6.00 
PCW 2-60 115 95.8 6.70 
PCW 3–35 123 112 6.40 
PCW 3–36 119 88.3 6.00 
PCW 3–55 115 93.3 6.00 
PCW 3–68 102 95.8 5.80 
PCW 4-6 118 89.2 6.50 
PCW 4-17 123 85.8 6.00 
PCW 4-21 110 101 6.20 
PCW 4-25 115 97.5 6.30 
PCW 4-30 110 83.3 6.40 
PCW 4-45 113 87.5 6.10 
PCW 5-44 118 76.7 5.90 
PCW 6-17 123 87.5 6.50 
PCW 7-33 122 98.3 6.70 
PCW 7-37 113 83.3 5.70 
PCW 9-10 117 87.5 6.40 
PCW 17-9 118 93.3 6.20 
PCW 17-13 105 100 6.00 
PCW 17-27 120 105 6.30 
PCW 20-17 117 95.0 6.00 
PCW 21-9 117 81.0 6.20 



34 
 

PCW 21-22 107 88.3 6.10 
PCW 21-39 108 85.0 5.60 
PCW 22-12 121 90.0 6.10 
 

 
ตารางท่ี 2  ความสูงต้น เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และเส้นรอบวงโคนต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว               
               เมื่ออายุ 3 เดือนหลังปลูก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557 (ต่อ)                             

สายพันธุ์ 
ความสูงต้น  เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 

 (ซม.)  
เส้นรอบวงโคนต้น   

(ซม.) (ซม.) 
NR1 105 89.2 5.70 
พันธุ์แป้นสีทอง 96.7 95.0 5.40 
พันธุ์หวานพิรุณ 98.3 101 6.40 
 
ปี 2558 

1.1 การเจริญเติบโต  
  พบว่า สายพันธุ์ PCW 6-17 มีความสูงต้นสูงสุด 208 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับ

พันธุ์หวานพริุณ ซ่ึงมีความสูงต้นต่ าสุด 162 เซนติเมตร ส่วนสายต้น PCW 20-17 มีความกว้างทรงพุ่ม
มากสุด 200 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ PCW 6-17 ซึ่งมีความกว้างทรงพุ่มน้อยสุด 
153 เซนติเมตร และสายพันธุ์ที่มีเส้นรอบวงโคนต้นสูงสุด คือ สายพันธุ์ PCW 4-6  มีเส้นรอบโคนต้น 
14.4 เซนติเมตร ความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง 9.90 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3  ความสูงต้น เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และเส้นรอบวงโคนต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว                
               เมื่ออายุ 1 ปี 4 เดือนหลังปลูก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2558              
                        

สายพันธุ์ 
ความสูงต้น 

(ซม.) 
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 

 (ซม.)  
เส้นรอบวงโคนต้น 

(ซม.) 
PCW 1-25 183 ab 173 a 11.2 cde 
PCW 1-40 179 ab 159 a 11.9 a-e 
PCW 1-68 179 ab 168 a 12.0 a-e 
PCW 1-69 182 ab 168 a 13.4 a-d 
PCW 2-22 196 ab 196 a 13.4 a-d 
PCW 2-29 173 ab 198 a 11.3 b-e 
PCW 2-31 179 ab 197 a 12.6 a-e 
PCW 2-32 188 ab 179 a 12.0 a-e 
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PCW 2-42 178 ab 172 a 11.2 a-e 
PCW 2-48 174 ab 172 a 10.7 b-e 
PCW 2-50 171 ab 157 a 11.6 a-e 
PCW 2-60 192 ab 183 a 12.4 a-e 
PCW 3–35 179 ab 164 a 12.2 a-e 
PCW 3–36 184 ab 183 a 12.2 a-e 
PCW 3–55 191 ab 179 a 12.3 a-e 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
 

ตารางท่ี 3  ความสูงต้น เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และเส้นรอบวงโคนต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว                
               เมื่ออายุ 1 ปี 4 เดือนหลังปลูก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2558 (ต่อ)             
                        

สายพันธุ์ 
ความสูงต้น 

(ซม.) 
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 

 (ซม.)  
เส้นรอบวงโคนต้น 

(ซม.) 
PCW 3-68 177 ab 170 a 12.2 a-e 
PCW 4-6 185 ab 169 a 14.4 a 
PCW 4-17 187 ab 159 a 12.4 a-d 
PCW 4-21 194 ab 174 a 12.0 a-e 
PCW 4-25 177 ab 159 a 12.8 a-d 
PCW 4-30 190 ab 164 a 13.3 a-d 
PCW 4-45 175 ab 155 a 12.0 a-e 
PCW 5-44 188 ab 161 a 12.6 a-d 
PCW 6-17 208 a 153 a 13.3 a-d 
PCW 7-33 166 b 188 a 13.5 a-d 
PCW 7-37 190 ab 166 a 14.0 ab 
PCW 9-10 195 ab 162 a 13.8 abc 
PCW 17-9 187 ab 177 a 12.7 a-d 
PCW 17-13 187 ab 176 a 12.3 a-e 
PCW 17-27 184 ab 199 a 13.0 a-d 
PCW 20-17 179 ab 200 a 11.7 a-e 
PCW 21-9 197 ab 191 a 11.7 a-e 
PCW 21-22 171 ab 162 a 11.5 b-e 
PCW 21-39 185 ab 188 a 12.0 a-e 
PCW 22-12 183 ab 190 a 12.4 a-d 
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NR1 171 ab 168 a 11.5 de 
แป้นสีทอง 177 ab 168 a 9.9 e 
หวานพิรุณ 162 b 159 a 11.0 de 
C.V.(%) 7.1 13.6 6.7 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
 

  1.2 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต   
    จากการศึกษาการออกดอกติดผลของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวเนื่องจาก ปี 2557 มีการ

ออกดอกติดผลไม่เต็มที่  จึงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี 2558 แต่ให้ผลผลิตไม่มากนัก  พบว่า สายพันธุ์
PCW 2–42 ให้ผลผลิตรวมต่อต้นสูงสุด  5.75  กิโลกรัมต่อต้น และจ านวนผลต่อต้นสูงสุด 10 ผล 
แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์หวานพิรุณ ซึ่งมีน้ าหนักผลผลิตและจ านวนผลต่ าสุด 2.57 กิโลกรัมต่อต้น 
และ 5 ผล ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

 
 

 

 ตารางท่ี 4 ผลผลิตและองค์ประกอบของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว เมื่ออายุ 1 ปี 4 เดือนหลังปลูก   
               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ปี 2558 

สายพันธุ์ 
น้ าหนักผลต่อต้น  

(กิโลกรัม) 
จ านวนผล/ผล 

(ผล) 
  น้ าหนักผล 

(กรัม) 
PCW 1-25 3.77 ab 8 ab   472 ab 
PCW 1-40 4.60 ab 7 ab   658 a 
PCW 1-68 3.39 ab 6 ab   565 ab 
PCW 1-69 4.21 ab 7 ab    602 ab 
PCW 2-22 5.09 ab 9 ab   566 ab 
PCW 2-29 3.51 ab 6 ab   585 ab 
PCW 2-31 3.50 ab 6 ab    583 ab 
PCW 2-32 2.62 ab 5 ab   523 ab 
PCW 2-42 5.75 a 10 a   575 ab 
PCW 2-48 3.25 ab 5 ab   651 ab 
PCW 2-50 4.06 ab 7 ab   580 ab 
PCW 2-60 4.73 ab 8 ab   592 ab 
PCW 3–35 2.35 b 5 b   471 ab 
PCW 3–36 2.35 b 5 b   470 ab 
PCW 3–55 4.49 ab 8 ab   561 ab 
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PCW 3-68 3.66 ab 7 ab   523 ab 
PCW 4-6 4.36 ab 8 ab   545 ab 
PCW 4-17 4.79 ab 9 ab   532 ab 
PCW 4-21 4.55 ab 8 ab   568 ab 
PCW 4-25 3.99 ab 8 ab   498 ab 
PCW 4-30 3.33 ab 7 ab   476 ab 
PCW 4-45 3.88 ab 8 ab   485 ab 
PCW 5-44 3.09 ab 6 ab   515 ab 
PCW 6-17 2.27 b 5 b   454 b 
PCW 7-33 4.00 ab 7 ab   572 ab 
PCW 7-37 2.95 ab 6 ab   492 ab 
PCW 9-10 5.12 ab 9 ab   568 ab 
PCW 17-9 4.09 ab 8 ab   512 ab 
PCW 17-13 3.72 ab 7 ab   532 ab 
PCW 17-27 4.06 ab 7 ab   580 ab 
PCW 20-17 4.49 ab 8 ab   561 ab 
PCW 21-9 3.98 ab 8 ab   498 ab 
PCW 21-22 4.25 ab 8 ab   532 ab 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
ตารางท่ี 4 ผลผลิตและองค์ประกอบของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว เมื่ออายุ 1 ปี 4 เดือนหลังปลูก 
              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ปี 2558 (ต่อ) 

สายพันธุ์ 
น้ าหนักผลต่อต้น  

(กิโลกรัม) 
จ านวนผล 

(ผล) 
  น้ าหนักผล 

(กรัม) 
PCW 21-39 4.10 ab 9 ab   455 b 
PCW 22-12 2.58 ab 5 b   516 ab 
NR1 3.06 ab 6 ab   516 ab 
พันธุ์แป้นสีทอง 3.75 ab 7 ab   535 ab 
พันธุ์หวานพิรุณ 2.57 b 5 b   513 ab 
C.V.(%) 22.9 19.9   11.0 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
 

1.3 ลักษณะผลและปริมาณสารอาหาร   
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สายพันธุ์ PCW 2–42  มีความกว้างของผลสูงสุด 10.3 เซนติเมตร มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติกับสายพันธุ์ PCW 17–9 มีความกว้างของผลต่ าสุด 9.10 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกัน      
ทางสถิตกับสายต้นอ่ืนและพันธุ์แป้นสีทองและหวานพิรุณ ซึ่งมีความกว้างตั้ งแต่ 9.23-10.7 
เซนติเมตร สายพันธุ์ PCW 7–37 มีความยาวผลสูงสุด 10.1 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับ    
สายพันธุ์ NR1 7.67 เซนติเมตร  ส่วนความหนาเนื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งมีความหนาเนื้อตั้งแต่ 
2.38-3.01  เซนติเมตร  และสายต้นที่มีจ านวนเมล็ดต่อผลน้อยที่สุด คือ สายพันธุ์ PCW 1–69       
87 เมล็ด ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์  PCW 21–22 มีจ านวนเมล็ดต่อผลมากที่สุด 
469 เมล็ด ทุกสายพันธุ์และพันธุ์แป้นสีทองและหวานพิรุณให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด
ตั้งแต่ 8.22-10.6 องศา บริกซ์ และไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 5) 

ส่วนลักษณะเนื้อ ส่วนใหญ่เนื้อละเอียด สีของเนื้อ สีขาว และมีรสหวาน  ยกเว้นฝรั่ง
ลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ PCW 5-44  PCW 6-17 และ PCW 7-37 จะมีสีเนื้อเป็นสีขาว-ชมพู  
 

ตารางท่ี 5  ลักษณะผลและปริมาณสารอาหารของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว เมื่ออายุ 1 ปี 4 เดือน 
               หลังปลูกศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ปี 2558                

สายพันธุ์ 
ขนาดผล (ซม.)  ความหนาเนื้อ 

(ซม.) 
จ านวนเมล็ด/ผล 

(เมล็ด) 

ปริมาณของแข็ง  
ที่ละลายน้ าได้

ทั้งหมด(0บริกซ์) กว้าง ยาว 

PCW 1-25 9.18 ab 7.83 cde 3.00 a 101 ab 9.43 a 
PCW 1-40 10.7 ab 9.33 a-e 2.77 a 244 a-e 8.53 a 
PCW 1-68 10.2 ab 8.25 b-e 2.73 a 293 a-e 9.00 a 
PCW 1-69 10.4 ab 8.92 a-e 2.67 a 87 a 9.93 a 
PCW 2-22 9.83 ab 9.18 a-e 2.73 a 365 a-e 8.05 a 
PCW 2-29 10.3 ab 8.23 b-e 2.75 a 338 a-e 8.37 a 
PCW 2-31 9.92 ab 8.58 a-e 2.98 a 295 a-e 8.32 a 
PCW 2-32 9.77 ab 8.63 a-e 2.72 a 292 a-e 8.83 a 
PCW 2-42 11.0 a 8.42 a-e 3.00 a 252 a-e  10.0 a 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
ตารางท่ี 5   ลักษณะผลและปริมาณสารอาหารของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว เมื่ออายุ 1 ปี 4 เดือน                   
                หลังปลูก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ปี 2558 (ต่อ) 

สายพันธุ์ 
ขนาดผล (ซม.)  ความหนาเนื้อ 

(ซม.) 
จ านวนเมล็ด/ผล 

(เมล็ด) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน้ าได้

ทั้งหมด(0บริกซ์) กว้าง ยาว 

PCW 2-48 10.3 ab  8.92 a-e 2.92 a 398 b-e 9.78 a 
PCW 2-50 10.4 ab 8.82 a-e 2.90 a 350 a-e 9.52 a 
PCW 2-60 10.2 ab 8.75 a-e 2.78 a 408 cde 9.33 a 
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PCW 3–35 9.98 ab 7.83 cde 2.75 a 235 a-e 9.82 a 
PCW 3–36 9.98 ab 7.83 cde 3.00 a 191 a-d  9.60 a 
PCW 3–55 9.50 ab 8.13 b-e 2.82 a 243 a-e 8.98 a 
PCW 3–68 10.4 ab 8.92 a-e 2.90 a 382 a-e 9.48 a 
PCW 4-6 9.80 ab 8.58 a-e 2.53 a 331 a-e 8.80 a 
PCW 4–17 9.98 ab 8.73 a-e 2.80 a 302 a-e 10.3 a 
PCW 4–21 10.1 ab 8.80 a-e 2.93 a 218 a-e 9.97 a 
PCW 4–25 9.85 ab 9.67 ab 2.75 a 247 a-e 8.67 a 
PCW 4–30 9.68 ab 8.28 b-e 2.80 a 321 a-e 8.82 a 
PCW 4–45 9.50 ab 8.83 a-e 2.67 a 280 a-e 9.67 a 
PCW 5–44 9.48 ab 8.60 a-e 2.53 a 244 a-e 8.22 a 
PCW 6–17 9.63 ab 8.88 a-e 2.38 a 244 a-e 8.97 a 
PCW 7–33 9.23 ab 8.97 b-e 2.97 a 206 a-d 10.6 a 
PCW 7–37 9.57 ab 10.1 a 2.78 a 388 a-e 9.42 a 
PCW 9–10 9.67 ab 8.87 a-e 2.85 a 240 a-e 8.25 a 
PCW 17–9 9.10 b 9.50 a-d 2.70 a 195 a-d 8.95 a 
PCW 17–13 9.33 ab 9.58 abc 2.60 a 253 a-e 10.2 a 
PCW 17–27 10.0 ab 8.42 a-e 2.83 a 342 a-e 9.48 a 
PCW 20–17 10.0 ab 8.58 a-e 3.01 a 397 a-e 10.2 a 
PCW 21–9 10.3 ab 8.55 a-e 2.98 a 114 ab 10.6 a 
PCW 21–22 10.1 ab 9.03 a-e 2.73 a 469 e 9.28 a 
PCW 21–39 10.0 ab 8.17 b-e 2.85 a 327 a-e 9.33 a 
PCW 22–12 9.67 ab 9.25 a-e 2.82 a 435 de 9.28 a 
NR1 10.4 ab 7.67 e 2.65 a 154 abc 9.98 a 
แป้นสีทอง 10.1 ab 7.70 e 2.75 a 181 abc 9.25 a 
หวานพิรุณ 9.87 ab 7.75 de 2.67 a 388 a-e 9.92 a 
C.V.(%) 5.6 6.3 9.1 31 10.1 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
 

 

 

 

 

ปี 2559 
1.1 การเจริญเติบโต   



40 
 

      เนื่องจากทรงพุ่มของต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวค่อนข้างแน่นทึบจึงได้ตัดแต่งกิ่ง ท าให้
ต้นมีขนาดทรงพุ่มเล็กลง จึงยกเลิกการวัดความสูงและขนาดทรงพุ่มเนื่องจากกิ่งแขนงถูกตัดออกไป 
จึงมีการวัดการเจริญเติบโตเฉพาะเส้น รอบวงล าต้นที่ความสูงจากพ้ืนดิน 30 เซนติเมตรเท่านั้น     
จากตารางที่ 6 พบว่า ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพันธุ์ที่มีเส้นรอบวงล าต้น
ที่ระดับ 30 เซนติเมตรจากล าต้นสูงสุด คือ สายพันธุ์ PCW 1-40  มีค่าเท่ากับ 26.6 เซนติเมตร 
รองลงมาเป็น สายพันธุ์ PCW 2-29 มีค่าเท่ากับ 24.8 เซนติเมตร ส่วนพันธุ์แป้นสีทอง (พันธุ์
เปรียบเทียบ) มีความยาวเส้นรอบวงล าต้นต่ าสุด เท่ากับ 17.9 เซนติเมตร  

 

ตารางที ่6 เส้นรอบวงโคนต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว เมือ่อายุ 2 ปี 3 เดือนหลังปลูก 

              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี2559 

สายพันธุ์ 
เส้นรอบวงโคนต้น  

(ซม.) 
PCW 1-25 21.6 b-f 
PCW 1-40 26.6 a 
PCW 1-68 21.0 d-h 
PCW 1-69 22.8 b-f 
PCW 2-22 24.3 abc 
PCW 2-29 24.8 ab 
PCW 2-31 23.1 b-f 
PCW 2-32 22.6 b-f 
PCW 2-42 18.3 gh 
PCW 2-48 22.2 b-f 
PCW 2-50 21.0 c-h 
PCW 2-60 24.2 a-c 
PCW 3-35 22.0 b-f 
PCW 3-36 23.2 b-f 
PCW 3-55 21.4 c-g 
PCW 3-68 22.5 b-f 
PCW 4-6 21.9 b-f 
PCW 4-17 22.4 b-f 
PCW 4-21 22.0 b-f 
PCW 4-25 21.4 c-g 
PCW 4-30 23.6 a-f 



41 
 

PCW 4-45 24.2 a-d 
PCW 5-44 24.8 ab 
PCW 6-17 23.3 b-f 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
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ตารางที ่6 เส้นรอบวงโคนต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว เมือ่อายุ 2 ปี 3 เดือนหลังปลูก 

              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี2559 (ต่อ) 

สายพันธุ์ 
เส้นรอบวงโคนต้น  

(ซม.) 
PCW 7-33 24.1 a-e 
PCW 7–37 23.1 b-f 
PCW 9-10 24.8 ab 
PCW 17-9 23.5 a-f 
PCW 17-13 23.8 a-e 
PCW 17-27 23.6 a-f 
PCW 20-17 22.2 b-f 
PCW 21-9 21.1 c-h 
PCW 21-22 21.0 e-h 
PCW 21-39 22.4 b-f 
PCW 22-12 23.3 b-f 

                      NR1 21.3 c-g 
แป้นสีทอง 17.9 h 
หวานพิรุณ 20.3 fgh 
C.V.(%) 8.9 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
 

  

3.2 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต   
      ทุกสายพันธุ์มีอายุเก็บเกี ่ยวผลผลิตหลังดอกบาน 125-130 วัน พบว่า สายพันธุ์    

PCW 20-17 ให้น้ าหนักผลต่อต้นสูงสุด 22.5 กิโลกรัม แตกต่างกันทางสถิติกับ สายพันธุ์ PCW 22-12 
ให้น้ าหนักผลต่อต้นต่ าสุด 6.1 กิโลกรัม สายพันธุ์ที่มีการติดผลมากท่ีสุด คือ สายพันธุ์ NR1 ให้จ านวน
ผลสู งสุด  40 ผล  แตกต่างกันทางสถิติกับสายต้น PCW 22-12 ให้จ านวนผลต่ าสุด  13 ผล             
เมื่อเปรียบเทียบน้ าหนักต่อผล สายพันธุ์ PCW 20-17 มีค่าสูงสุด  630 กรัม แตกต่างกันทางสถิติกับ    
สายพันธุ์ NR1 น้ าหนักต่อผลต่ าสุด 385 กรัม ซึ่ง สายพันธุ์ PCW 20-17 ให้เป็นลูกผสมที่ให้ผลขนาด
ใหญ่กว่าพันธุ์อ่ืนๆ จึงเป็นลักษณะประจ าพันธุ์  ที่น่าสนใจในการน าไปใช้พัฒนาพันธุ์ในอนาคตได้ 
(ตารางที่ 7) 
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ตารางท่ี 7  ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว เมื่ออายุ 2 ปี 3 เดือนหลังปลูก 
               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 (ต่อ) 

สายพันธุ์ 
น้ าหนักผลต่อต้น 

(กิโลกรัม) 
จ านวนผล 

(ผล) 
น้ าหนักผล 

(กรัม) 
PCW 1-25 15.8 a-e 29 a-d 552 a-f 
PCW 1-40 16.6 a-e 27 a-d 619 ab 
PCW 1-68 13.8 a-e 24 a-d 576 a-e 
PCW 1-69 12.8 a-e 21 a-d 598 a-e 
PCW 2-22 13.7 a-e 27 a-d 516 a-f 
PCW 2-29 16.6 a-e 28 a-d 586 a-e 
PCW 2-31 17.7 a-d 29 a-d 613 abc 
PCW 2-32 11.4 b-e 20 bcd 572 a-f 
PCW 2-42 19.6 abc 33 abc 593 a-e 
PCW 2-48 16.2 a-e 31 a-d 531 a-f 
PCW 2-50 15.8 a-e 27 a-d 594 a-e 
PCW 2-60 16.4 a-e 27 a-d 601 a-d 
PCW 3-35 14.8 a-e 34 abc 434 a-f 
PCW 3-36 11.5 b-e 25 a-d 465 a-f 
PCW 3-55 13.2 a-e 26 a-d 524 a-f 
PCW 3-68 10.6 b-e 24 a-d 450 a-f 
PCW 4-6 14.0 a-e 29 a-d 481 a-f 
PCW 4-17 14.2 a-e 29 a-d 488 a-f 
PCW 4-21 11.1 b-e 24 a-d 467 a-f 
PCW 4-25 9.5 b-e 20 bcd 481 a-f 
PCW 4-30 12.0 a-e 29 a-d 408 a-f 
PCW 4-45 11.6 b-e 28 a-d 420 a-f 
PCW 5-44 10.6 b-e 25 a-d 430 a-f 
PCW 6-17 8.1 de 20 bcd 416 a-f 
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PCW 7-33 8.5 de 20 bcd 427 a-f 
PCW 7-37 9.0 cde 20 bcd 445 a-f 
PCW 9-10 11.7 a-e 28 a-d 415 a-f 
PCW 17-9 10.4 b-e 21 bcd 503 a-f 
PCW 17-13 8.4 de 17 cd 483 a-f 
PCW 17-27 10.4 b-e 20 bcd 513 a-f 
PCW 20-17 22.5 a 36 abc 630 a 
PCW 21-9 20.1 ab 37 ab 544 a-f 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
 

ตารางท่ี 7  ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว เมื่ออายุ 2 ปี 3 เดือนหลังปลูก 
               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 

สายพันธุ์ 
น้ าหนักผลต่อต้น 

(กิโลกรัม) 
จ านวนผล 

(ผล) 
น้ าหนักผล 

(กรัม) 
PCW 21-22 11.9 a-e 24 a-d 494 a-f 
PCW 21-39   9.8 b-e 21 bcd 466 a-f 
PCW 22-12 6.1 e        13 d 457 a-f 
NR1 15.5 a-e         40 a             385 f 
แป้นสีทอง 16.9 a-e 35 abc 489 a-f 
หวานพิรุณ 13.7 a-e 28 a-d 479 a-f 
C.V. (%) 24.9 22.1 11.5 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
 

3.3 ลักษณะผลและปริมาณสารอาหาร   
     สายพันธุ์ PCW 20-17 มีความกว้างผลสูงสุด 10.3 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติ

กับสายพันธุ์ PCW  3–68 มีความกว้างผลต่ าสุด 8.60 เซนติเมตร  สายพันธุ์ PCW 1-68 มีความยาว
ของผลสูง 11.2 เซนติเมตร จึงเป็นสายพันธุ์ที ่มีผลรูปร่างค่อนข้างยาว แตกต่างกันทางสถิติกับ       
สายพันธุ์ PCW 3–68 มีความกว้างผลต่ าสุด 5.99 เซนติเมตร ส าหรับความหนาเนื้อของผล พบว่า 
สายต้นที่มีความหนาเนื้อมากที่สุด คือ สายพันธุ์ PCW 17-27  เท่ากับ 3.49 เซนติเมตร รองลงมาคือ 
สายพันธุ์ PCW 1-25 มีความหนาเนื้อเท่ากับ 2.99 เซนติเมตร ส่วนสายพันธุ์อ่ืนๆมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
2.22 -2.86 เซนติเมตร  สายพันธุ์ PCW 20-17 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุด 10.9 องศา   
บริกซ์ แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ PCW 7-33 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่ าสุด 8.60 
องศาบริกซ์ ส่วนสายพันธุ์อ่ืนๆมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8.61-10.5 องศาบริกซ์ (ตารางที่ 8) 

 
 



45 
 

 

ตารางท่ี 8  ลักษณะผลและปริมาณสารอาหารของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว เมื่ออายุ 2 ปี 3 เดือน        
หลังปลูก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559      

 

สายพันธุ์ 
ขนาดผล (ซม.) ความหนาเนื้อ   

(ซม.) 

ปริมาณของแข็ง  
ที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด  

ความกว้าง ความยาว (°บริกซ์) 
PCW 1-25 9.7 ab 8.68 bc 2.99 ab 10.02 ab 
PCW 1-40 10.1 a 9.69 ab 2.57 ab 9.49 ab 
PCW 1-68 9.8 ab 11.19 a 2.63 ab 10.24 ab 
PCW 1-69 10.01 a 9.12 abc 2.46 b 9.93 ab 
PCW 2-22 9.9 a 9.11 abc 2.49 ab 9.59 ab 
PCW 2-29 9.7 ab 8.34 bcd 2.63 ab 9.42 ab 
PCW 2-31 10.0 a 9.26 abc 2.51 ab 9.38 ab 
PCW 2-32 9.9 a 8.81 abc 2.55 ab 9.84 ab 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
ตารางท่ี 8  ลักษณะผลและปริมาณสารอาหารของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว เมื่ออายุ 2 ปี 3 เดือน      

หลังปลูก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 (ตอ่)    

สายพันธุ์ 
ขนาดผล (ซม.)  ความหนาเนื้อ   

(ซม.) 

ปริมาณของแข็ง  
ที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด  

ความกว้าง ความยาว (°บริกซ์) 
PCW 2-42 9.7 ab 8.33 bcd 2.48 ab 10.57 ab 
PCW 2-48 10.2 a 8.75 abc 2.62 ab 10.00 ab 
PCW 2-50 10.0 a 8.97 abc 2.62 ab 10.07 ab 
PCW 2-60 9.9 ab 8.99 abc 2.61 ab 9.73 ab 
PCW 3-35 9.2 ab 7.99 bcd 2.42 ab 10.47 ab 
PCW 3-36 9.1 ab 8.26 bcd 2.47 ab 10.41 ab 
PCW 3-55 8.9 ab 7.81 bcd 2.45 ab 9.15 ab 
PCW 3-68 8.6 b 5.99 d 2.45 b 9.16 ab 
PCW 4-6 9.1 ab 8.36 bcd 2.22 b 8.92 ab 
PCW 4-17 9.1 ab 8.21 bcd 2.35 ab 10.42 ab 
PCW 4-21 9.3 ab 8.58 bc 2.41 ab 9.59 ab 
PCW 4-25 8.7 ab 8.44 bcd 2.33 ab 9.63 ab 
PCW 4-30 9.0 ab 8.23 bcd 2.29 b 9.95 ab 
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PCW 4-45 8.9 ab 8.59 ab 2.35 ab 10.08 ab 
PCW 5-44 9.0 ab 8.59 bc 2.42 ab 9.06 ab 
PCW 6-17 9.1 ab 8.40 bcd 2.26 b 8.62 ab 
PCW 7-33 8.9 ab 8.66 bc 2.43 ab 8.60 ab 
PCW 7-37 9.1 ab 8.55 bc 2.40 ab 9.00 ab 
PCW 9-10 8.8 ab 8.57 bc 2.53 ab 8.89 ab 
PCW 17-9 9.3 ab 9.28 abc 2.45 b 9.57 ab 
PCW 17-13 9.3 ab 9.20 abc 2.47 ab 9.99 ab 
PCW 17-27 10.1 a 8.90 abc 3.49 a 9.66 ab 
PCW 20-17 10.3 a 8.93 abc 2.86 ab 10.85 a 
PCW 21-9 9.7 ab 8.57 bc 2.53 ab 10.50 ab 
PCW 21-22 9.4 ab 8.61 bc 2.46 ab 9.64 ab 
PCW 21-39 9. 5 ab 8.10 bcd 2.45 ab 10.20 ab 
PCW 22-12 9.1 ab 8.65 abc 2.38 ab 9.75 ab 
NR1 9.2 ab 7.15 cd 2.33 b 10.34 ab 
แป้นสีทอง 9.6 ab 7.89 bcd 2.53 ab 9.76 ab 
หวานพิรุณ 9.6 ab 8.20 bcd 2.47 b 10.24 ab 

C.V. (%)  4.9  8.7  12.1  6.7 
     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

ผลการเปรียบเทียบพันธุ์ ได้ลักษณะที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฝรั่ง
จ านวน  5 สายพันธุ์  ได้ แก่  ส ายพ ัน ธุ ์ PCW 1-25  PCW 2-42 PCW 4-17 PCW 20-17 และ        
PCW 21-9 ท าการขยายพันธุ์แบบตอนกิ่ง เพ่ือน าสายต้นไปปลูกทดสอบพันธุ์ต่อไป  (ตารางที่ 9) 

      ตารางท่ี 9 ผลผลิตและองค์ประกอบ ลักษณะผล และปริมาณสารอาหารของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว  
                   ที่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก จ านวน 5 สายพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
                    ปี 2559 

 

สายพันธุ์ 
จ านวนผล 

(ผล) 

น้ าหนัก 
ผล/ต้น 
(กก.) 

น้ าหนัก
ผล(ก.) 

ความ
หนาเนื้อ
(ซม.) 

จ านวน
เมล็ด/ผล
(เมล็ด) 

ปริมาณ
ของแข็งที่

ละลายน้ าได้  
(° บริกซ์) 

ปริมาณวิตามินซี  
(มก./น้ าหนัก 
ผลสด100 ก.) 

PCW 1-25 29 15.8 552 2.99 208 10.0 40.9 
PCW 2-42 33 19.6 593 2.48 233 10.6 102 
PCW 4-17 29 22.3 488 2.35 340 10.4 61.9 
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PCW 20-17 36 22.5 630 2.86 276 10.9 128 
PCW 21-9 37 20.1 544 2.53 181 10.5 114 
แป้นสีทอง  35 16.9 489 2.53 324 9.8 43.1 

         
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

เปรียบเทียบสายต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว 36 สายต้น กับพันธุ์แป้นสีทองและหวานพิรุณ    
ได้สายต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวที่มีลักษณะตรงตามความต้องการ จ านวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์  
PCW 1-25 PCW 2-42 PCW 4-17 PCW 20-17 และ PCW 21-9 (ภาพผนวก จ-ญ)โดยสายพันธุ์ 
PCW 20-17 ให้ผลผลิตสูงสุด 22.5 กิโลกรัมต่อต้น จ านวนผลสูงสุด 36 ผลต่อต้น ผลขนาดใหญ่ 
น้ าหนักผล 630 กรัม ความหนาเนื้อ 2.86 เซนติเมตร จ านวนเมล็ด 276 เมล็ด มีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ทั้งหมด 10.85 องศาบริกซ์ และ ปริมาณวิตามินซี 128 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 100 
กรัม ยังมีความจ าเป็นต้องน าไปปลูกทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกต่างๆ เพ่ือให้ได้พันธุ์ฝรั่งเนื้อสีขาวที่ให้    
ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับแหล่งปลูกต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลองที่ 3  
 

เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์คัดที่มีปริมาณแอนโทไซยานินสูงเพื่อบริโภค
 Comparison of Red Flesh Guava Hybrid Varieties 

for High Anthocyanin and Edible Fruit 
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ค าส าคัญ (Key words) 
ฝรั่งเนื้อสีแดง (Red flesh guava)  ลูกผสม (Hybrid varieties) และเปรียบเทียบ (Comparison) 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการเปรียบเทียบพันธุ ์ฝรั ่งลูกผสมเนื ้อสีแดงสายพันธุ ์คัดที ่มีปริมาณแอนโท           
ไซยาน ินสูงเพื ่อบริโภคที ่ได ้จากการปรับปรุงพ ันธุ ์ด ้วยวิธ ีการผสมข้าม วางแผนการทดลอง           
แบบ Randomized complete block (RCB) มี 4 ซ้ า 9 กรรมวิธ ี ได้แก่ ฝรั ่งลูกผสมเนื ้อส ีแดง            
สายพันธุ์ PCR 1-1 PCR 1-3 PCR 2-3 PCR 3-1 PCR 3-3 PCR 4-6 PCR 5-1 PCR 7-3 และพันธุ์แดง
บางกอก (พันธุ์เปรียบเทียบ) ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557-2559       
ปลูกเปรียบเทียบตามก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกพันธุ ์ จากการประเมินด้านการ
เจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ลักษณะผล และคุณสมบัติทางเคมี พบว่า ฝรั่ง
ลูกผสมเนื้อสีแดงที่มีลักษณะตรงตามความต้องการ 5 สายพันธุ์ ได้แก่ PCR 1-1 PCR 3-1 PCR 3-3 
PCR 5-1 และ PCR 7-3 สายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ผลผลิตสูงสุด 7.37 กิโลกรัมต่อต้น จ านวนผล 29      
ผลต่อต้น น้ าหนักผล 255 กรัม และผลมีขนาดใหญ่  เนื ้อสีแดง ความหนาเนื้อ 1.83 เซนติเมตร 
จ านวนเมล็ด 153 เมล็ดต่อผล มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 10.7 องศาบริกซ ์ปริมาณน้ า
คั้น 49.7 มิลลิลิตรต่อผลสด 100 กรัม ปริมาณวิตามินซี 23.0 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และ
ปริมาณแอนโทไซยานินสูง 47.6 มิลลิกรัมต่อ  ผลสด 1 กิโลกรัม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstract 

                                                 
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร          
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 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 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. 
 

ระเบียบการวิจัย 
 

อุปกรณ์   
 1. ต้นพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 8 สายพันธุ์ และพันธุ์แดงบางกอก 
   2. ปุ๋ยคอก (มูลวัวแห้ง) และปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 
   3. สารป้องกันก าจัดแมลงศัตร ูได้แก่ คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี 
   4. เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ท้ังหมด (Hand refractometer) ยี่ห้อ ATAGO 
      รุ่น PAL-1, Japan 
   5. เครื่องชั่ง 
   6. Vernier caliper 
   7. กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร 
   8. อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิง ได้แก่ เลื่อย และ กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 
   9. อ่ืนๆ ได้แก่ ถุงพลาสติกสีขาว กระดาษหนังสือพิมพ์ และตะกร้าพลาสติก 
 

วิธีการ 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ 

   ปี 2554-2556 ปลูกและผสมข้ามพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 14 คู่ผสม ประเมินคุณภาพผล
ฝรั ่งตามหล ัก เกณ ฑ ์ของ  Batten (1984) , Menzel (1985) และ Chapman et al. (1986)       
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ซึ่งก าหนดคุณภาพผลของพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดง ได้แก่ ผลขนาดใหญ่ น้ าหนักผล 198-283 กรัม เนื้อ
หนา สีแดง จ านวนเมล็ดต่อผลน้อยกว่า 500 เมล็ด เนื ้อแน่น กรอบ และ มีปริมาณของแข็ง             
ที ่ละลายน้ าได้ทั ้งหมด (total soluble solid ; TSS) มากกว่า 8 องศาบริกซ์ (  Brix) มีปริมาณ
วิตามินซี และแอนโทไซยานินสูง ได้ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงผ่านการคัดเลือก 9 สายพันธุ์ 
    ปี 2557-2559 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง (ภาพที ่4)  
    วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block (RCB) ฝรั่งลูกผสมเนื้อสี
แดง 8  สายพันธุ์ และพันธุ์เปรียบเทียบ 1 พันธุ์ เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ มี 9 กรรมวิธี ท า 4 ซ้ า 
กรรมวิธี ดังนี้ 
 

  1. สายพันธุ์ PCR 1-1 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        2. สายพันธุ์ PCR 1-3 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        3. สายพันธุ์ PCR 2-3 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        4. สายพันธุ์ PCR 3-1 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        5. สายพันธุ์ PCR 3-3 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        6. สายพันธุ์ PCR 4-6 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        7. สายพันธุ์ PCR 5-1 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์พันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
        8. สายพันธุ์ PCR 7-3 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์พันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
           9. พันธุ์แดงบางกอก (พันธุ์เปรียบเทียบ) 
 

ระยะเวลา ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ สถานทีด่ าเนินการ 
 

ปี 2554 
 

 

ผสมข้ามพันธ์ุฝรั่งเนื้อสีแดง 
จ านวน 14 คู่ผสม 

 

 

ศวพ.พิจิตร 

ปี 2555-2556                                     F1  14 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
   

ปี 2556    คัดเลือกพันธุ์                  F1  เนื้อสีแดงจาก 2 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
                                   ได้ 8 สายพันธ์ุ               

 
 

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

ศวพ.พิจิตร 

   
   
ปี 2560-2562    ทดสอบพันธุ์                   F1 (กิ่งตอน) 4 สายพันธ์ุ 

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

ปี 2563 เสนอให้พิจารณาเป็นพันธุ์แนะน า 1 สายพันธุ ์  
 

ภาพที ่4  แผนภูมขิั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 
 
 
 
 
  

 การปลูกและดูแลรักษา 
  - ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง หลังจากนั้นน ากิ่งตอนฝรั่งที่ออกรากดีแล้ว  ลงปักช า

ในขี้เถ้าแกลบที่บรรจุในถุงพลาสติก ขนาด 6 x 7 นิ้ว น าไปเลี้ยงในเรือนเพาะช า พรางแสงด้วยตาข่าย 
50 เปอร์เซ็นต ์ 
   - ปฏิบัติดูแลรักษาต้นฝรั่งในเรือนเพาะช า โดยใช้สายยางรดน้ าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง  
  - ไถเตรียมพ้ืนที่ปลูก 1.5 ไร่ ยกร่องแปลงปลูก ระยะปลูก 3 x 3 เมตร 

 - ปลูกฝรั่งลูกผสม F1 (กิ่งตอน ) 8 สายต้น เปรียบเทียบกับพันธุ์แดงบางกอก             
ตามแผนการทดลองที่วางไว้ โดยปลูก 2 ต้นต่อกรรมวิธี 
   - ดูแลรักษา ให้น้ าด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์ ในปริมาณเพียงพอช่วงฤดูแล้งหรือฝน
ทิ้งช่วง ก าจัดวัชพืชและพรวนดินรอบโคนต้น ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้น 
และปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น 2 ครั้ง ครั้งแรกระยะออกดอก และครั้งที่สอง
ระยะเก็บเกี่ยว พ่นด้วยสารคาร์บาริล 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ป้องกันการแพร่
ระบาดของเพลี้ยแป้ง 
     - คัดเลือกผลฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงที่พัฒนาเต็มที่จ านวน 2 ผลต่อต้น มาประเมินและ
เปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิต ในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฝรั่ง 
 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีในผลสด ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 
วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Hand refractometer ยี่ห้อ ATAGO รุ่น PAL-1, Japan ปริมาณน้ าคั้น 
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการล้างฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงให้สะอาด น าผลฝรั่งมาผ่าครึ่ง ใช้ช้อนตักเมล็ดออก 
หั่นเนื้อฝรั่งเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน าไปปั่นละเอียดกรอง ด้วยกระชอนเอาแต่น้ าไว้ และวัดปริมาณน้ าที่คั้น
ได้ด้วยกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร และปริมาณวิตามินซี ใช้วิธีทดสอบอ้างอิง : Compendium 
of method for food analysis (2003) p2-112 to 2-114 และปริมาณแอนโทไซยานิน (eq. 
anthocyanin-3-glucoside) ใช้ วิ ธี ท ด ส อบ อ้ า ง อิ งขอ ง  In house method base on AOAC 
Official method 2005.02   
 

การบันทึกข้อมูล 
 1. การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงต้น  ความกว้างทรงพุ่ม และเส้นรอบวงโคนต้น   
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    2. ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักผลต่อต้น จ านวนผล และน้ าหนักผล      
    3. ลักษณะผล ได้แก่ ขนาดผล ความหนาเนื้อ และจ านวนเมล็ดต่อผล 

             4. ปริมาณสารอาหาร ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด ( บริกซ์) ปริมาณน้ าคั้น 
ปริมาณวิตามินซี และปริมาณแอนโทไซยานิน 
 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติ ใช้วิธี Ducan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

เวลาและสถานที่ 
       ระยะเวลา : เริ่มต้น ปี 2557 สิ้นสุด ปี 2559 

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

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 

ด าเนินการปลูกฝรั่งแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์คัดที่มีปริมาณ
แอนโทไซยานินสูงเพ่ือการบริโภค เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 (ภาพผนวก ฎ) 
 

1. การเจริญเติบโต 
 1.1 ความสูง  ปี 2557 สายพันธุ์ PCR 2-3 ให้ความสูงต้นสูงสุด 118 เซนติเมตร แตกต่างกัน
ทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งให้ความสูงต้นต่ าสุด 67.5 เซนติเมตร ส าหรับในปี 2558 และ 2559  
พบว่า ความสูงต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยในปี 
2558 ให้ความสูงต้นตั้งแต่ 125-151 เซนติเมตร และในปี 2559 ให้ความสูงต้นตั้งแต่ 284-379 
เซนติเมตร (ตารางที ่10)         
ตารางที ่10  ความสูงต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
                 ป ี2557-2559 
 

สายพันธุ์ 
ความสูงต้น (ซม.) 

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 
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PCR 5-1  97.5 ab 145 a 379 a 
PCR 7-3  103 ab 150 a 360 a 

    แดงบางกอก           67.5 b 145 a 284 a 
 C.V. (%) 8.9 14.1 16.1 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
 

1.2 ความกว้างทรงพุ่ม ปี  2557 สายพันธุ์  PCR 2-3 มีความกว้างทรงพุ่มสูงสุด 81.3 
เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งมีความกว้างทรงพุ่มต่ าสุด 43.1 เซนติเมตร    
ปี 2558 สายพันธุ์ PCR 5-1 มีความกว้างทรงพุ่มสูงสุด 145 เซนติเมตร  แตกต่างกันทางสถิติกับสาย
พันธุ์ PCR 1-1 มีความกว้างทรงพุ่มต่ าสุด 95.0 เซนติเมตร ส่วนปี 2559  พบว่า ความกว้างทรงพุ่ม
ของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความกว้างทรงพุ่ม ตั้งแต่ 
127-173 เซนติเมตร (ตารางที ่11)  

 
 
 
 

 
 

ตารางที ่11  ความกว้างทรงพุ่มของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
                 ป ี2557-2559 
 

สายพันธุ์ 
ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.)  

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
PCR 1-1 69.4 a          95.0 b 166 a 
PCR 1-3 76.9 a 135 ab 165 a 
PCR 2-3 81.3 a 106 ab 155 a 
PCR 3-1  65.6 ab 111 ab 152 a 
PCR 3-3 75.0 a 126 ab 173 a 
PCR 4-6  66.3 ab 108 ab 156 a 
PCR 5-1 76.3 a           145 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 

      ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดยีวกันที่มอีักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
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1.3. เส้นรอบวงโคนต้น ปี  2557 สายพันธุ์  PCR 2-3 มีเส้นรอบวงโคนต้นสูงสุด 5.58 
เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งมีเส้นรอบวงโคนต้นต่ าสุด 3.05 เซนติเมตร 
ในปี 2558 และปี 2559  พบว่า เส้นรอบวงโคนต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ต่างๆ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยในปี 2558 มีเส้นรอบวงโคนต้นตั้งแต่ 12.1-15.7 เซนติเมตร และปี 2559     
มีเส้นรอบวงโคนต้นตั้งแต่ 16.5-22.1 เซนติเมตร (ตารางที ่12)  
 

ตารางที ่12 เส้นรอบโคนต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
                ปี 2557-2559 
    

สายพันธุ์ 
เส้นรอบวงโคนต้น (ซม.)  

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 

    แดงบางกอก            3.05 b 12.1 a 17.9 a 
C.V. (%) 11.6 11.6 13.1 

     ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอกัษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
 
 

2. ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต 
จากการศึกษาการออกดอกติดผลของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง ปี 2557 พบว่า มีการออกดอก

ติดผลไม่เต็มที่  จึงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี 2558 แต่ให้ผลผลิตไม่มากนัก และในปี 2559 พบว่า    
ทุกสายพันธุ์มีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังดอกบาน 125-130 วัน 

ปี 2558 พบว่า สายพันธุ์ PCR 1-1 ให้น้ าหนักผลต่อต้นสูงสุด 1.91 กิโลกรัม และจ านวนผล
ต่อต้นสูงสุด 8 ผล แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งให้น้ าหนักผลต่อต้นต่ าสุด 0.44 
กิโลกรัม และจ านวนผลต่อต้นต่ าสุด 2 ผล แต่ให้น้ าหนักผลไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายต้นอ่ืนๆ      
ซ่ึงให้น้ าหนักผลตั้งแต่ 247-358 กรัม (ตารางที ่13)                     
 ปี 2559  พบว่า สายพันธุ์ PCR 3-3 ให้น้ าหนักผลต่อต้นสูงสุด 7.37 กิโลกรัม และจ านวน
ผลต่อต้นสูงสุด 29 ผล แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ PCR 1-3 ซึ่งให้น้ าหนักผลต่อต้นต่ าสุด 2.75 
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กิโลกรัม และจ านวนผลต่อต้นต่ าสุด 14 ผล แต่ให้น้ าหนักผลไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์อ่ืนๆ 
ซ่ึงให้น้ าหนักผลตั้งแต่ 191-246 กรัม (ตารางที ่13)             
ตารางที ่13  ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
                 เกษตรพิจิตร ปี 2557-2559   

สายพันธุ์ 
  น้ าหนัก (กก./ต้น)    จ านวนผล   น้ าหนักผล (ก.)  
  ปี 2558 ปี 2559   ปี 2558 ปี 2559   ปี 2558 ปี 2559 

 PCR 1-1    1.91 a  5.68 ab   8 a 27 a   247 a 216 a 
   PCR 1-3   1.08 ab 2.75 c   4 b 13 c   281 a 209 a 
   PCR 2-3   1.39 ab   5.14 abc     5 ab  24 ab   265 a 212 a 
   PCR 3-1    1.82 a 3.70 bc     5 ab     15 c   358 a 246 a 
   PCR 3-3   1.68 ab   7.37 a     5 ab     29 a   320 a 255 a 
   PCR 4-6   1.24 ab  5.20 abc        4 b   24 ab   302 a 216 a 
   PCR 5-1   1.33 ab 5.38 ab     5 ab   24 ab   272 a 224 a 
   PCR 7-3   1.43 ab 3.56 bc     5 ab   17 bc   285 a 215 a 
   แดงบางกอก    0.44 b 4.01 bc    2 b   21 abc   283 a 191 a 

C.V. (%)   38.8 4.8   31.8 21.5   16.1 15.5 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธ ีDMRT 

 

3. ลักษณะผล  
 ปี 2558  สายพันธุ์ PCR 3-1 ให้ความกว้างผลสูงสุด 8.57 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติกับสายพันธุ ์อื ่นและพันธุ ์แดงบางกอก ซึ ่งมีความกว้างผลตั ้งแต่ 7.71 -8.25 เซนติเมตร         
สายพันธุ ์ PCR 3-1 ให้ความยาวผลสูงสุด 8.47 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับ สายพันธุ์         
PCR 2-3  ซึ่งให้ความยาวผลต่ าสุด 7.20 เซนติเมตร สายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ความหนาเนื้อสูงสุด 
2.15 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ ์ PCR  2-3 ซึ ่งให้ความหนาเนื ้อต่ าสุด 1.62 
เซนติเมตร ทุกสายพันธุ์ นและพันธุ์แดงบางกอกให้จ านวนเมล็ดต่อผลตั้งแต่ 197 -307 เมล็ดต่อผล 
และไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที ่ 14) ส่วนลักษณะเนื้อ ส่วนใหญ่เนื้อหยาบ สีของเนื้อสีแดง      
มีทั้งรสหวาน และหวานอมเปรี้ยว  
 

ตารางที ่14  ลักษณะผลของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2558 
 

สายพันธุ์ 
ขนาดผล (ซม.)   ความหนาเนื้อ 

จ านวนเมล็ด/ผล  
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 
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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 

   แดงบางกอก 7.77 a  7.74 abc  1.89 ab 278 a 
C.V. (%) 6.8 5.7  9.8 38.7 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดยีวกันที่มีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
 

ปี 2559  สายพันธุ ์ PCR 3-3 ให้ความกว้างผลสูงสุด 7.50  เซนติเมตร ไม่แตกต่างกัน       
ทางสถิติกับสายพันธุ์ อื่นและพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งให้ความกว้างผลตั้งแต่ 7.04 -7.47 เซนติเมตร        
สายพันธุ ์ PCR 3-3 ให้ความยาวผลสูงสุด 8.06  เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์        
PCR 2-3 ซึ่งให้ความยาวผลต่ าสุด 6.59 เซนติเมตร สายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ความหนาเนื้อสูงสุด 
1.83 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ อื่นและพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งให้ความหนาเนื้อ
ตั้งแต่ 1.41-1.74 เซนติเมตร ทุกสายพันธุ ์และพันธุ ์แดงบางกอกให้จ านวนเมล็ดต่อผลตั ้งแต่       
166-227 เมล็ด และไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 15)  
 

ตารางที ่15  ลักษณะผลของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 
 

สายพันธุ์ 
ขนาดผล (ซม.)  ความหนาเนื้อ จ านวนเมล็ด/

ผล (เมล็ด)  กว้าง ยาว (ซม.) 
PCR 1-1 7.19 a 7.15 ab 1.73 a 186 a 
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 

   แดงบางกอก 7.04 a 7.09 ab 1.61 a 176 a 
C.V. (%) 5.7 7.2 10.8 20.0 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
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4. ปริมาณสารอาหาร 
ปี 2558  พบว่า ทุกสายพันธุ์และพันธุ์แดงบางกอกให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด

ตั้งแต่ 8.10-9.70 องศาบริกซ ์และไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที ่16) 
  ปี 2559 พบว่า สายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมดสูงสุด 10.1 
องศาบริกซ์ แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ซึ่งให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 
8.14 องศาบริกซ ์(ตาราง 16) 

สายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ปริมาณน้ าคั้นสูงสุด 49.7 มิลลิลิตรต่อผลสด 100 กรัม แตกต่างกัน
ทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก  ให้ปริมาณน้ าคั้นต่ าสุด 37.9 มิลลิลิตรต่อผลสด 100 กรัม ให้ปริมาณ
วิตามินซี 23.0 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ให้ปริมาณแอนโทไซยานิน 47.6 มิลลิกรัมต่อผลสด 1 
กิโลกรัม ส่วนพันธุ์แดงบางกอกให้ปริมาณวิตามินซี 10.5 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และให้ปริมาณ
แอนโทไซยานิน 50.6 มิลลิกรัมต่อผลสด 1 กิโลกรัม (ตารางที ่16) 
 

ตารางที ่16  คุณสมบัติทางเคมีของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
                 ปี 2558 -2559 
 

 
สายพันธุ์ 

ปี 2558  ปี 2559 
ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน้ าได ้

ทั้งหมด (  บริกซ์) 

 ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน้ าได ้

ทั้งหมด (  บริกซ์) 

ปริมาณน้ าคั้น 
(มล./ผลสด  

100 ก.) 

ปริมาณวิตามินซี 
(มก./ผลสด  

100 ก.) 

ปริมาณ 
แอนโทไซยานิน 

(มก./ผลสด 1 กก.) 

PCR 1-1 9.70 a       9.26 ab   43.7 abc 9.85 37.5 
PCR 3-1 9.38 a       9.02 ab    46.2 ab 12.3 36.5 
PCR 3-3 9.13 a       10.1 a    49.7 a 23.0 47.6 
PCR 5-1 9.04 a       9.60 a    47.3 ab 10.7 40.0 
PCR 7-3 8.78 a       8.90 ab    44.1 abc 15.8 40.6 

   แดงบางกอก 8.10 a       8.14 b     37.9 c 10.5 50.6 
C.V. (%) 11.8  6.4 9.3 – – 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT  
 
ผลการเปรียบเทียบพันธุ์ ได้ลักษณะที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฝรั่งจ านวน 5 

สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ PCR 1-1 PCR 3-1 PCR 3-3  PCR 5-1 และ PCR 7-3 ท าการขยายพันธุ์
แบบตอนกิ่ง เพ่ือน าสายต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงไปปลูกทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกอ่ืนๆต่อไป  

จากหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงที่ก าหนดขึ้นมานั้น ถึงแม้จะ
ได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนทั้งหมด โดยยังมีความแปรปรวนของบางลักษณะระหว่าง
สายต้นทั ้งค ุณภาพภายนอกและภายในผลอยู ่บ ้าง ทั ้งนี ้อาจขึ ้นอยู ่ก ับ ปัจจัยอื ่นๆด้วย เช ่น         
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สภาพพื้นที่ปลูก การดูแลรักษา นอกเหนือจากการควบคุมจากลักษณะทางพันธุกรรม (Srisuwan 
and Boonprakob, 2002) จึงใช ้หลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณภาพของผลจากบางลักษณะมา
ประกอบเพื่อเปรียบเทียบกันในการศึกษาเบื้องต้น เช่น ผลขนาดใหญ่ จ านวนผลผลิต ปริมาณ    
แอนโทไซยานินสูง ท าให้สายต้นที่คัดเลือกมานี้มีความน่าสนใจแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับสัมฤทธิ์
และทวีเกียรติ (2530) ที่ได้คัดเลือกพันธุ์ฝรั่งสายพันธุ์อินเดียด้วยวิธีการคัดเลือกหมู่ จ านวน 467 
ต้น สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ตามความต้องการสองลักษณะ คือ ต้นที่  82 ผลและเมล็ดมีขนาด
เล็ก จ านวนเมล็ดต่อผลน้อย รสชาติอร่อย และต้นที่ 445 มีขนาดผลใหญ่ เนื้อหนากว่า แต่อัตรา
การเจริญเติบโตของต้นช้ามาก เช่นเดียวกับรายงานของสาทิสรัตน์และคณะ (2540) ได้ใช้
หลักเกณฑ์บางประการ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ฝรั่งจ านวน 120 สายต้น โดยสายต้นที่ 031 และ 
052 เหมาะส าหรับผลิตฝรั่งพร้อมดื ่ม มีน้ าหนักผล 200-282 กรัม ปริมาณน้ าคั ้นมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ และมีเนื้อสีชมพู กลิ่นหอม แต่มีปริมาณวิตามินซีไม่สูงนัก ในการพัฒนาพันธุ์ครั้งนี้              
จึงจ าเป็นต้องเลือกลักษณะเด่นบางประการมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ 
 Menzel (1985) และ Webber (1944) กล่าวว่า ปริมาณวิตามินซีในผลฝรั่ง มีค่าตั้งแต่ 
10-2,000 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม จากรายงานอ้างอิงถึงฝรั่งเป็นไม้ผลที่มีความแปรปรวนของ
ปริมาณวิตามินซีระหว่างสายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์ Donaldson มีวิตามินซี 372 มิลลิกรัมต่อผลสด 
100 กรัม หรือฝรั่งสายพันธุ์ที ่มีเนื ้อสีชมพูที่ใช้ผลิตในอุตสาหกรรมน้ าฝรั่งกระป๋องในอัฟริกาใต้              
มีปริมาณวิตามินซีสูงถึง 400 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ในขณะที ่สายพันธุ ์ Supreme มีปริมาณ
วิตาม ินซ ีเพ ียง 44 มิลล ิกร ัมต ่อผลสด 100 กรัม เท ่านั ้น  (The Natural Food Hub, 2001)                  
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณวิตามินซีที่วิเคราะห์ได้ในพันธุ์ฝรั่งลูกผสมนี้ จึงจัดอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
น้อย 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

เปรียบเทียบสายต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 8 สายพันธุ์กับพันธุ์แดงบางกอก ได้สายต้นฝรั่ง
ลูกผสมเนื้อสีแดงที่มีลักษณะตรงตามความต้องการ จ านวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ PCR 1-1 
PCR 3-1 PCR  3-3 PCR 5-1 และ PCR 7-3  (ภาพผนวก ฏ -ณ)โดยสายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ผลผลิต
สูงสุด 7.37 กิโลกรัมต่อต้น จ านวนผลสูงสุด 29 ผลต่อต้น ผลขนาดใหญ่ น้ าหนักผล 255 กรัม ความ
หนาเนื้อ 1.83 เซนติเมตร จ านวนเมล็ด 153 เมล็ด มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 10.7 
องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 49.7 มิลลิลิตรต่อผลสด 100 กรัม ปริมาณวิตามินซี 23.0 มิลลิกรัมต่อผล
สด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 47.6 มิลลิกรัมต่อผลสด 1 กิโลกรัม ยังมีความจ าเป็นต้อง
น าไปปลูกทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกต่างๆ เพ่ือให้ได้พันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดงที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ และเหมาะสมกับแหล่งปลูกต่อไป 
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การทดลองที่ 4  
 

ทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค 
Yield Trial of White and Red Flesh Guava Hybrid Varieties for Edible Fruit 

 
ดรุณี  เพ็งฤกษ์15   อนุรักษ์  สุขขารมย์1   พินิจ  เขียวพุ่มพวง1    

เพทาย  กาญจนเกสร2  ไชยา บุญเลิศ3   ปยุดา  สลับศรี4 
 

ค าส าคัญ (Key words) 
ฝรั่งเนื้อสีขาว (White flesh guava) ฝรั่งเนื้อสแีดง (Red flesh guava) 

ลูกผสม (Hybrid varieties) และการทดสอบพันธุ์ (Yield trial) 

 

บทคัดย่อ 

                                                 
 

 
 

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร     
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  
  กรมวิชาการเกษตร   
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
  กรมวิชาการเกษตร     
4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร     
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การทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค  ที่ได้
จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมข้าม โดยแปลงทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomize complete block (RCB) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ า 
ได้แก่ ฝรั ่งลูกผสมเนื ้อสีขาวสายพันธุ์  PCW 1-25 PCW 2-42 PCW 4-17 PCW 20-17 และพันธุ์
แป้นสีทอง (พันธุ์เปรียบเทียบ)  และแปลงทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง วางแผนการทดลองแบบ 
Randomize complete block (RCB) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธ ี กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ได้แก่ ฝรั ่ง
ลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์  PCR 1-1 1 PCR 3-3 PCR 4-6 PCR 5-1 และพันธุ์แดงบางกอก (พันธุ์
เปรียบเทียบ) เริ่มด าเนินการปลูกตั้งแต่ปี 2560-2562 ปลูกทดสอบตามก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับ
การคัดเลือกพันธุ์ ในแหล่งปลูกต่างๆ 4 สถานที่ ในด้านผลผลิตสายพันธุ์คัดให้ผลผลิตแตกต่างกันใน
แต่ละสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ได้แก่ แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัด
นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว ได้จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ PCW 2-42 
ให้ผลผลิตเฉลี่ยทุกแห่งสูงสุด 26.6 กิโลกรัมต่อต้น ให้ปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยทุกแห่งสูงสุด 92.3 
มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม รองลงมาเป็น สายพันธุ์ PCW 4-17 ให้ผลผลิต 25.0 กิโลกรัมต่อต้น 
และให้ปริมาณวิตามินซี 88.7 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม เจริญเติบโตดี ผลผลิตสูงผลใหญ่          
ผิวขาวเรียบเนียนสวย เนื ้อหวานกรอบและไม่แข็ง มีกลิ ่นเฉพาะตัว รสชาติหวานอร่อย  และ
คุณภาพในการบริโภคดี มีคะแนนความนิยมของผู้บริโภคสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ส่วนพันธุ์แป้นสีทองให้
ผลผลิต 22.9 กิโลกรัมต่อต้น และปริมาณวิตามินซี 84.7 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม  

ส าหรับฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง สามารถคัดเลือกได้ จ านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 
PCR 1-1 เจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูงสุด 10.3 กิโลกรัมต่อต้น ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า ได้
สูงสุด 8.50 องศาบริกซ์ ปริมาณวิตามินซี 99.2 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโท
ไซยานิน 2.18 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม รองลงมาเป็นสายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ผลผลิต 8.41 
กิโลกรัมต่อต้น ผลขนาดใหญ่ 284 กรัมต่อผล ให้ปริมาณวิตามินซี 127 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 
กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.68 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และสายพันธุ์  PCR 5-1 ให้
ผลผลิต 6.76 กิโลกรัมต่อต้น ผลขนาดใหญ่ 278 กรัมต่อผล ให้ปริมาณวิตามินซี 145 มิลลิกรัมต่อ
ผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.91 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ส่วนพันธุ์แดง
บางกอก ให้ผลผลิต 2.64  กิโลกรัมต่อต้น ผลขนาด 236 กรัมต่อผล ให้ปริมาณวิตามินซี 113 
มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.54 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 
ดังนั้น จึงคัดเลือกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ PCW 2-42 และ PCW 4-17 ฝรั่งลูกผสมเนื้อสี
แดงสายพันธุ์ PCR 1-1 PCR 3-3 และPCR 5-1 เพื่อเสนอเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร
และจะได้ขยายกิ่งพันธุ์เพ่ือให้เกษตรกรน าไปปลูกต่อไป   

 



61 
 

 

Abstract 
 Yield trial of white and red flesh guava hybrid varieties for edible fruit 
obtained by cross breeding. Yield trial of white flesh guava hybrid varieties field. The 
randomized complete block design (RCBD) consisted of 5 treatments with 4 
replications, included white guava hybrids, PCW 1-25, PCW 2-42 PCW 4-17, PCW 20-17 
were compared with Pansrithong (control). And yield trial of red flesh guava hybrid 
varieties field. The randomized complete block design (RCBD) consisted of 5 
treatments with 4 replications, included red flesh guava hybrids, PCR 1-1 1, PCR 3-3, 
PCR 4-6, PCR 5-1 were compared with Daengbangkok (control) . In 2017 – 2019, test 
planting accorded to criteria for selection of varieties, 4 planting locations in terms of 
production, selected strains, yield different in each climate and topography, such as 
farmers' plots in Phichit Province, Nakhon Sawan Farmers' Plot, Ratchaburi 
Agricultural Research and Development Center and Nakhon Pathom Agricultural 
Research and Development Center. We could select two white flesh guava hybrid 
varieties were PCW 2-42 and PCW 4-17, the results showed that clone no. PCW 2-42 
had the highest total fruit weight of 26.6 kg/plant and vitamin C was 92.3 mg/100 g 
flesh fruit and PCW 4-17 had the total fruit weight of 25.0 kg/plant, vitamin C was 
88.7 mg/100 g flesh fruit, high growth, high yield, large fruit size, white flesh fruit skin, 
smooth flesh texture, mild flesh aroma and good taste quality. Pansrithong (control) 
had the fruit of 22.9 kg/plant and vitamin C was 84.7 mg/100 g flesh fruit.   
 For red guava hybrids we could select 3 hybrid varieties, which were PCR 1-1 
PCR 3-3 and PCR 5-1. The results showed that clone no. PCR 1-1 had the highest 
total fruit weight of 10.3 kg/plant. It had red flesh fruit, total soluble solid (TSS) of 
8.50 °Brix, vitamin C of 99.2 mg/100 g flesh fruit and anthocyanin of 2.18 mg/100 g 
flesh fruit. PCR 3-3 had the total fruit weight of 8.41 kg/plant, and highest fruit weight 
of 284 g/fruit.  It had red flesh fruit, vitamin C of 127 mg/100 g flesh fruit and 
anthocyanin of 2.68 mg/100 g flesh fruit. And PCR 3-3 had the fruit of 6.76 kg/plant, 
and highest total fruit weight of 278 g/fruit. It had red flesh fruit, vitamin C of 145 
mg/100 g flesh fruit and anthocyanin of 2.64 mg/100 g flesh fruit. Daengbangkok 
(control) had the total fruit weight of 22.9 kg/plant and fruit weight of 236 g/fruit. It 
had red flesh fruit, vitamin C of 113 mg/100 g flesh fruit and anthocyanin of 2.54 
mg/100 g flesh fruit. Therefore, the selection of PCW 2-42 and PCW 4-17, the hybrid 
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of red guava, PCR 1-1, PCR 3-3 and PCR 5-1, to be recommended as the Department 
of Agriculture and will be selected and expanded branches for farmers to continue 
planting 

 
บทน า 

ฝรั่ง (Psidium guajava L.) เป็นไม้ผลที่มีผลอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด  
โดยฝรั่งพันธุ์รับประทานสดที่มีคุณภาพผลดีและคุณค่าทางโภชนาการสูง จะส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี
และลดโอกาสในการเกิดโรค ไม่ติดต่อเรื่อรัง (Non-Communicable Diseases) ให้แก่ผู้บริโภค           
เนื้อของผลฝรั่งมีสารพฤกษเคมี (Phytochemicals) ที่มีประโยชน์หลายชนิดและเป็นแหล่งส าคัญของ
สารต้านอนุมูลอิสระ โดยสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในผลของฝรั่งได้แก่ วิตามินซี แคโรทีนอยด์ 
แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลิก นอกจากนี้เนื้อฝรั่งยังมีปริมาณเส้นใยอาหารสูงที่ช่วยให้
ระบบขับถ่ายท างานได้ดีขึ้น จากการศึกษาของ Antonio et. al. (2001) พบว่า เนื้อฝรั่งมีปริมาณเส้น
ใยอาหาร 48.55 - 49.42 กรัมต่อ 100 กรัมน ้าหนักแห้ง ปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระ 2.62 - 

3.72 g dw/g DPPH และ 233 - 392 μmol Trorox/g dw และปริมาณสารประกอบฟีนอลิค 26.2 
- 77.9 g Galic acid/kg dw โดยปริมาณเส้นใยอาหารภายในเนื้อฝรั่งมีมากกว่าเนื้อสับปะรด               
ซึ่งสับปะรดถูกจัดว่าเป็นผลไม้ท่ีมีปริมาณเส้นใยอาหารสูงชนิดหนึ่ง  

การผลิตฝรั่ง ส าหรับการบริโภคผลสดและอุตสาหกรรมแปรรูป เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมผลิต             
พันธุ์ฝรั่งที่มีลักษณะดีหลายประการ เช่น ผลผลิตสูง คุณภาพในการรับประทานที่ดี มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ลักษณะเหล่านี้เป็นปัจจัย
ส าคัญทางเศรษฐกิจที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อฝรั่งพันธุ์ที่ดีมาบริโภค ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรในปี 2561 รายงานว่า พ้ืนที่ปลูก 40,735 ไร่ ผลผลิตรวม 99,773 ตัน โดยผลผลิตกว่า 90 
เปอร์เซ็นต์ น ามารับประทานผลสด ฝรั่งจัดเป็นพืชผสมตัวเอง แต่พบว่าตามธรรมชาติสามารถเกิดการ
ผสมข้ามได้ประมาณ 10-35 เปอร์เซ็นต์ (Sehgal and Singh, 1967: Yadava; 1996) ในอดีตการ
ปลูกฝรั่งนั้นนิยมปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงา ซึ่งเป็นพันธุ์ป่าที่มีผลขนาดเล็ก เปลือกหนา เนื้อน้อย เมล็ดมาก 
ต่อมาเม่ือวิทยาการด้านการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชก้าวหน้ามากขึ้น จึงได้มีการคิดค้นผสม
พันธุ์ใหม่ขึ้นมาจนปัจจุบันได้มีฝรั่งพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย (สินธนา, 2535) พันธุ์ฝรั่งที่ปลูก             
ในประเทศไทยมีทั้งพันธุ์ส าหรับบริโภคผลสดและส าหรับการแปรรูป พันธุ์ที่ใช้ส าหรับบริโภคผลสด 
ได้แก่ พันธุ์ แป้นสีทอง ลักษณะเด่นเป็นฝรั่งที่มีรูปร่างผลกลมแป้น ผลใหญ่มาก ผิวสวย เนื้อหนา 
เมล็ดน้อย มีล าต้นใหญ่ กิ่งก้านใหญ่ แข็งแรง และติดผลไล่ขึ้นไปตั้งแต่โคนต้น  พันธุ์เจินจู ลักษณะเด่น
เป็นฝรั่งที่ติดผลดก ติดผลง่าย ออกผลดก เมล็ดมีน้อย รสชาติหวานกรอบ ผลมีขนาดพอเหมาะ ไม่เล็ก
และใหญ่จนเกินไป ประมาณ 400 - 800 กรัมต่อผล ปลูกได้ทุกพ้ืนที่ ดินเค็มก็สามารถปลูกได้             
พันธุ์สามสีกรอบ ลักษณะเด่นมีรูปร่างลักษณะผลออกไปทางฝรั่งไทย เนื้อหนา มีไส้สีแดง ผลผลิตดก 
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พันธุ์แดงบางกอก เป็นฝรั่งที่น ามาจากประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อน ามาปลูกและให้ผลผลิตได้ฝรั่งที่มีขนาด
เล็ก เนื้อบาง และมีจ านวนเมล็ดมาก 

ดรุณีและคณะ (2559) เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์คัดเพ่ือการบริโภคสด 
จากการประเมินด้านการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบของผล ลั กษณะผล และปริมาณ
สารอาหารของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว พบว่า มีสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวที่มีลักษณะตรงตามความ
ต้องการ จ านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ PCW 1-25 PCW 2-42  PCW 4-17 และ PCW 20-17 ดรุณีและ
คณะ (2559) เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์คัดที่มีปริมาณแอนโทไซยานินสูงเพื่อ
บริโภคสด จากการประเมินด้านการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตลักษณะผล 
และปริมาณสารอาหารของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง พบว่า มีสายต้นฝรั่งลูกผสม เนื้อสีแดงที่มีลักษณะ
ตรงตามความต้องการ จ านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ PCR 1-1 PCR 3-1 PCR 3-3 และPCR 5-1 ดังนั้น
จึงควรน าพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงไปปลูกทดสอบในพ้ืนที่ที่มีสภาพภูมิประเทศและ
สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน Thaipong and Boonprakob (2005) ได้ศึกษาองค์ประกอบความ
แปรปรวนระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่ควบคุมลักษณะคุณภาพผลของฝรั่ง พบว่า ลักษณะ
คุณภาพของผลถูกควบคุมโดยพันธุกรรมแล้วยังมีการควบคุมจากปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุกรรมและ
สภาพแวดล้อมด้วยเพ่ือให้ได้สายพันธุ์ดีเด่นทั้งในด้านผลผลิต คุณภาพในการบริโภคการยอมรับของ
ผู้บริโภค และคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือใช้ประกอบการรับรองพันธุ์เพ่ือให้เป็นพันธุ์แนะน าของกรม
วิชาการเกษตรต่อไป 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

 

การทดลองย่อยท่ี 1  ทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภค  
อุปกรณ์   
 1. ต้นพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว 4 สายพันธุ์ และพันธุ์แป้นสีทองเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ 
 2. ปุ๋ยคอก (มูลวัวแห้ง) และปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 
 3. สารป้องกันก าจัดแมลงศัตร ูได้แก่ คาร์โบซัลแฟน  อะบาแม็กติน และ อิมิดาคลอพิด 
 4. อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิง ได้แก่ เลื่อย และ กรรไกรตัดแต่งก่ิง 
 5. อุปกรณ์ส าหรับต่อระบบน้ าแบบมินิสปริงเกอร์ 
 6. วัสดุห่อผล และอุปกรณ์ส าหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 

วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block (RCB) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 
4 ซ้ า โดยกรรมวิธีที่ ใช้เปรียบเทียบ คือ ฝรั ่งล ูกผสมเนื ้อส ีขาวที่ผ่านการคัดเลือก 4 สายพันธุ์ 
เปรียบเทียบกับพันธุ์แป้นสีทอง ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมข้าม ดังนี้ 
     1. สายพันธุ์ PCW 1-25 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู) 
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     2. สายพันธุ์ PCW 2-42 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู)         
     3. สายพันธุ์ PCW 4-17 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
                    4. สายพันธุ์ PCW 20-17 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทอง x พันธุ์เจินจู)         
                    5. พันธุ์แป้นสีทอง (พันธุ์เปรียบเทียบ) 
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง  
           ผสมและคัดเลือกพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภคสด  โดยการผสมข้ามพันธุ์จ านวน 14 คู่ผสม      
เพ่ือน าไปเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดงในแหล่งปลูกที่ส าคัญต่อไป ประเมินคุณภาพผล
ฝรั ่งตามหล ัก เกณ ฑ ์ของ  Batten (1984) , Menzel (1985) และ Chapman et al. (1986)          
ซึ่งก าหนดคุณภาพผลของพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดง ได้แก่ ผลขนาดใหญ่ (น้ าหนักผล ≥ 300 กรัม/ผล) 
เนื้อหนา (≥ 2.0 เซนติเมตร) จ านวนเมล็ดต่อผลน้อยกว่า 500 เมล็ด เนื้อแน่น กรอบ และรสชาติ
หวาน มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (total soluble solid ; TSS) มากกว่า 8 องศา     
บริกซ์ Brix)  ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีขาว ดังนี้ (ภาพท่ี 5) 
   ปี 2554-2556   

- ผสมและคัดเลือกพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภคสด โดยการผสมข้ามพันธุ์ฝรั่งจ านวน 
14 คู่ผสม เก็บเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)   

- ปลูกเมล็ดลูกผสม F1 จ านวน 14 คู่ผสม    
- คัดเลือกพันธุ์ฝรั่งตามหลักเกณฑ์การคัดเล ือก  สามารถคัดเลือกพันธุ์ฝรั่ง        

เนื้อสีขาวจากคู่ผสม 7 คู่ผสม ได้แก่ ลูกผสมระหว่างพันธุ์แป้นสีทองกับพันธุ์     
กิมจู คัดเลือกได้จ านวน 14 สายพันธุ์ ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอกกับพันธุ์             
แป้นสีทอง คัดเลือกได้จ านวน 12  สายพันธุ์, ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงฟิลิปปินส์ 
กับพันธุกิมจู คัดเลือกได้จ านวน 3 สายพันธุ์, ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่กับ 
พันธุ์สามสีกรอบ คัดเลือกได้จ านวน 4 สายพันธุ์ ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่ 
กับพันธุ์กิมจู คัดเลือกได้จ านวน 3 สายพันธุ์ ลูกผสมระหว่างพันธุ์กลมสาลี่กับ      
พันธุ์แป้นสีทอง คัดเลือกได้จ านวน 5 สายพันธุ์ ลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอก 
กับพันธุ์กิมจู คัดเลือกได้จ านวน 1 สายพันธุ์ 

ปี 2557-2559    
- วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block (RCB) ประกอบด้วย 

38 กรรมวิธี 4 ซ้ า โดยกรรมวิธีที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวที่ผ่าน
การคัดเลือก 38 สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์แป้นสีทอง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ
ตอนกิ่ง หลังจากนั้น น ากิ่งตอนฝรั่งที่ออกรากช าในถุงพลาสติกสีด า ดูแลรักษา
กล้าฝรั่ง ในเรือนเพาะช า และไถเตรียมพ้ืนที่ปลูก 1.5 ไร่ ยกร่องแปลงปลูก      
ระยะปลูก 3x3 เมตร 
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- ปลูกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว F1 (กิ่งตอน) 38 สายพันธุ์  เปรียบเทียบกับพันธุ์           
แป้นสีทอง ตามแผนการทดลองที่วางไว้ โดยปลูก 2 ต้นต่อกรรมวิธี  

- คัดเลือกผลฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวที่พัฒนาเต็มที่จ านวน 2 ผลต่อต้น มาประเมิน
และเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิต ในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ฝรั่ง สามารถคัดเลือกได้สายพันธุ์ได้จ านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ PCW 1-25              
PCW 2-42  PCW 4-17 และ PCW 20-17 

 
 

ปี 2560  
- วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block (RCB) ประกอบด้วย 

5 กรรมวิธี 4 ซ้ า โดยกรรมวิธีที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวที่ผ่าน
การคัดเลือก 4 สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์แป้นสีทอง โดยปลูกทดสอบพันธุ์
ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว 4 แห่ง คือ แปลงเกษตรกรพิจิตร, แปลงเกษตรกร
นครสวรรค์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนครปฐม  

- ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง หลังจากนั้นน ากิ่ งตอนฝรั่งที่ออกรากช า ใน
ถุงพลาสติกสีด า ดูแลรักษากล้าฝรั่ง ในเรือนเพาะช า และไถเตรียมพ้ืนที่ปลูกแห่ง
ละ 1.5 ไร่ ยกร่องแปลงปลูก ระยะปลูก 3x3 เมตร 

- ปลูกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว F1 (กิ่งตอน)  4  สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์              
แป้นสีทอง ตามแผนการทดลองที่วางไว้ โดยปลูก 3 ต้นต่อกรรมวิธี  

   ปี 2561-2562 
- คัดเลือกผลฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวที่พัฒนาเต็มที่จ านวน 5 ผลต่อต้น มาประเมิน

และเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิต ในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ฝรั่ง 
 

ระยะเวลา ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ สถานที่ด าเนินการ 
 
ปี 2554 
 

 
         ผสมข้ามพันธ์ุฝรั่งเพื่อการบริโภคสด  

      จ านวน 14 คู่ผสม 
 

 
ศวพ.พิจิตร 

ปี 2555-2556                                      F1   14 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
   

ปี 2556    คัดเลือกพันธุ์                  F1   เนื้อสีขาวจาก 7 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
                                   ได้ 38 สายพันธ์ุ             
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ปี 2557-2559    เปรียบเทียบพันธุ์             F1 (ก่ิงตอน)  38 สายพันธ์ุ 
                                    + พันธุ์แป้นสีทอง 

ศวพ.พิจิตร 

   
   
ปี 2560-2562    ทดสอบพันธุ์                   F1 (ก่ิงตอน) 4 สายพันธ์ุ 

                      + พันธุ์แป้นสีทอง 
1. แปลงเกษตรกร จ.พิจิตร 
2. แปลงเกษตรกร  
   จ. นครสวรรค ์
3. ศวพ.ราชบุรี 

  4. ศวพ.นครปฐม 
 
 

ปี 2563                  เสนอให้พิจารณาเปน็พันธุ์แนะน า 1 สายพันธุ์  

ภาพที่ 5  แผนภูมิข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีขาว 
 การปฏิบัติดูแลรักษา ให้น้ าด้วยระบบมินิสปริงเกอร์ ในปริมาณเพียงพอช่วงฤดูแล้งหรือฝน           
ทิ้งช่วง ก าจัดวัชพืชและพรวนดินรอบโคนต้น ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้น 
และปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น 2 ครั้ง ครั้งแรกระยะออกดอก และครั้งที่สอง
ระยะเก็บเกี่ยว พ่นสารคาร์บาริล 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ป้องกันการแพร่
ระบาดของเพลี้ยแป้ง 
  วิเคราะห์หาปริมาณสารอาหารในผลสด ได้แก่ วิตามินซี   ใช ้ว ิธ ีทดสอบอ้างอ ิง : 
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 เส้นรอบวงโคนต้น   

   2. ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักผลต่อต้น จ านวนผล และน้ าหนักผล
   3. ลักษณะผล ได้แก่ ได้แก่ ขนาดผล และความหนาเนื้อ  
             4. ปริมาณสารอาหาร ได้แก่ น้ าคั้น ของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด กรดที่ไทเทรตได้ และ                     
วิตามินซ ี
            5. ประเมินคุณภาพในความนิยมของผู้บริโภค โดยวิธีการประเมินชิมให้คะแนน จ านวน        
ผู้ประเมิน 10 คน ส าหรับการประเมินความชอบให้คะแนน ดังนี้ 1 = ไม่ชอบ 2 = ชอบเล็กน้อย       
3 = ชอบปานกลาง 4 = ชอบมาก และ 5 = ชอบมากที่สุด  
 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติ ใช้วิธี Ducan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 



67 
 

 

การทดลองย่อยท่ี 2  ทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภค 
อุปกรณ์   
 1. ต้นพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 4 สายพันธุ์ และพันธุ์แป้นสีทองเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ 
 2. ปุ๋ยคอก (มูลวัวแห้ง) และปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 
 3. สารป้องกันก าจัดแมลงศัตร ูได้แก่ คาร์โบซัลแฟน  อะบาแม็กติน และ อิมิดาคลอพิด 
 4. อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิง ได้แก่ เลื่อย และ กรรไกรตัดแต่งก่ิง 
 5. อุปกรณ์ส าหรับต่อระบบน้ าแบบมินิสปริงเกอร์ 
 6. วัสดุห่อผล และอุปกรณ์ส าหรับเก็บเก่ียวผลผลิต 
 

วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block (RCB) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 
4 ซ้ า โดยกรรมวิธีที่ ใช้เปรียบเทียบ คือ ฝรั ่งล ูกผสมเนื ้อส ีแดงที่ผ่านการคัดเลือก 4 สายพันธุ์ 
เปรียบเทียบกับพันธุ์แดงบางกอก ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมข้าม ดังนี้ 
  1. สายพันธุ์ PCR 1-1 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        2. สายพันธุ์ PCR 3-3 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        3. สายพันธุ์ PCR 4-6 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบ x พันธุ์แดงบางกอก) 
        4. สายพันธุ์ PCR 5-1 (ลูกผสมระหว่างพันธุ์พันธุ์แดงบางกอก x พันธุ์แป้นสีทอง) 
            5. พันธุ์แดงบางกอก (พันธุ์เปรียบเทียบ) 
 
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง  
  ผสมและคัดเลือกพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภคสด โดยการผสมข้ามพันธุ์จ านวน 14 คู่ผสม 
เพ่ือน าไปเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดงในแหล่งปลูกที่ส าคัญต่อไป ประเมินคุณภาพผล
ฝรั ่งตามหลักเกณฑ์ของ Batten (1984), Menzel (1985) และ Chapman et al. (1986) ซึ ่ง
ก าหนดคุณภาพผลของพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดง ได้แก่ ผลขนาดใหญ่ น้ าหนักผล 198-283 กรัม เนื้อหนา 
สีแดง จ านวนเมล็ดต่อผลน้อยกว่า 500 เมล็ด เนื้อแน่น กรอบ และ มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า
ได้ทั้งหมดมากกว่า 8 องศาบริกซ์ มีปริมาณวิตามินซีและแอนโทไซยานินสูง ขั้นตอนการปรับปรุง
พันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดง ดังนี้ (ภาพที ่6) 

 ปี 2554-2556   
- ผสมและคัดเลือกพันธุ์ฝรั่งเพ่ือการบริโภคสด โดยการผสมข้ามพันธุ์ฝรั่งจ านวน 

14 คู่ผสม เก็บเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)   
- ปลูกเมล็ดลูกผสม F1 จ านวน 14 คูผ่สม     
- คัดเลือกพันธุ์ฝรั่งตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก สามารถคัดเลือกพันธุ์เนื้อสีแดง

จาก 2 คู่ผสม ได้แก่ ลูกผสมระหว่างพันธุ์สามสีกรอบกับพันธุ์แดงบางกอก 
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คัดเลือกได้จ านวน 6 สายพันธุ์ และลูกผสมระหว่างพันธุ์แดงบางกอกกับพันธุ์
แป้นสีทอง คัดเลือกได้จ านวน 2  สายพันธุ์ 

 

ปี 2557-2559    
- วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block (RCB) ประกอบด้วย 

9 กรรมวิธี 4 ซ้ า โดยกรรมวิธีที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงที่ผ่าน
การคัดเลือก 8 สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์แดงบางกอก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ
ตอนกิ่ง หลังจากนั้นน ากิ่งตอนฝรั่งที่ออกรากช าในถุงพลาสติกสีด า ดูแลรักษา
กล้าฝรั่ง ในเรือนเพาะช าและไถเตรียมพ้ืนที่ปลูก 1.5 ไร่ ยกร่องแปลงปลูก ระยะ
ปลูก 3x3 เมตร 

- ปลูกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง F1 (กิ่งตอน)  8  สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์แดง
บางกอก ตามแผนการทดลองที่วางไว้ โดยปลูก 2 ต้นต่อกรรมวิธี  

- คัดเลือกผลฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงที่พัฒนาเต็มที่จ านวน 2 ผลต่อต้น มาประเมิน                        
และเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิต ในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ฝรั่งสามารถคัดเลือกได้สายพันธุ์ได้จ านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ PCR 1-1 PCR 3-1 
PCR 3-3  และ PCR 5-1  

 

ปี 2560  
- วางแผนการทดลองแบบ Randomize complete block (RCB) ประกอบด้วย 

5 กรรมวิธี 4 ซ้ า โดยกรรมวิธีที่ใช้เปรียบเทียบ คือ ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงที่ผ่าน
การคัดเลือก 4 สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์แดงบางกอก โดยปลูกทดสอบพันธุ์
ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง 4 แห่ง คือ แปลงเกษตรกรพิจิตร, แปลงเกษตรกร
นครสวรรค์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนครปฐม  

- ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง หลังจากนั้นน ากิ่ งตอนฝรั่งที่ออกรากช าใน
ถุงพลาสติกสีด า ดูแลรักษากล้าฝรั่ง ในเรือนเพาะช า และไถเตรียมพ้ืนที่ปลูกแห่ง
ละ 1.5 ไร่ ยกร่องแปลงปลูก ระยะปลูก 3x3 เมตร 

- ปลูกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง F1 (กิ่งตอน)  4  สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์แดง
บางกอก ตามแผนการทดลองที่วางไว้ โดยปลูก 3 ต้นต่อกรรมวิธี  
 

  ปี 2561-2562 
- คัดเลือกผลฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวที่พัฒนาเต็มที่จ านวน 5 ผลต่อต้น มาประเมิน

และเปรียบเทียบคุณภาพของผลผลิต ในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ฝรั่ง 

 

ระยะเวลา ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ์ สถานท่ีด าเนินการ 
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ปี 2554 
 

 
        ผสมข้ามพันธุ์ฝรั่งเพื่อการบริโภคสด  

     จ านวน 14 คู่ผสม 
 

 
ศวพ.พิจิตร 

ปี 2555-2556                                          F1   14 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
   

ปี 2556 คัดเลือกพันธุ์                         F1 เนื้อสีแดงจาก 2 คู่ผสม ศวพ.พิจิตร 
                                  ได้ 8 สายพันธ์ุ               

 
 

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

ศวพ.พิจิตร 

   
   
ปี 2560-2562    ทดสอบพันธุ์                        F1 (ก่ิงตอน) 4 สายพันธ์ุ 

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

    4. ศวพ.นครปฐม 

ปี 2563                 เสนอให้พิจารณาเปน็พันธุ์แนะน า 1 สายพันธ์ุ  
 

ภาพที ่6  แผนภูมิข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเนื้อสีแดง 
 

 การปฏิบัติดูแลรักษา ให้น้ าด้วยระบบมินิสปริงเกอร์ ในปริมาณเพียงพอช่วงฤดูแล้งหรือฝน
ทิ้งช่วง ก าจัดวัชพืชและพรวนดินรอบโคนต้น ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้น 
และปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น 2 ครั้ง ครั้งแรกระยะออกดอก และครั้งที่สอง
ระยะเก็บเกี่ยว พ่นสารคาร์บาริล 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ป้องกันการแพร่
ระบาดของเพลี้ยแป้ง 
  วิเคราะห์หาปริมาณสารอาหารในผลสด ได้แก่ วิตามินซี   ใช ้ว ิธ ีทดสอบอ้างอ ิง : 
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 เส้นรอบวงโคนต้น   
   2. ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักผลต่อต้น จ านวนผล และน้ าหนักผล

   3. ลักษณะผล ได้แก่ ขนาดผล และความหนาเนื้อ  
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            4. ปริมาณสารอาหาร ได้แก่ น้ าคั้น ของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด กรดที่ไทเทรตได้                     
วิตามินซ ีและแอนโทไซยานิน 
            5. ประเมินคุณภาพในความนิยมของผู้บริโภค โดยวิธีการประเมินชิมให้คะแนน จ านวนผู้
ประเมิน 10 คน ส าหรับการประเมินความชอบให้คะแนน ดังนี้ 1 = ไม่ชอบ 2 = ชอบเล็กน้อย  3 = 
ชอบปานกลาง 4 = ชอบมาก และ 5 = ชอบมากที่สุด  
      เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติ ใช้วิธี Ducan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

เวลาและสถานที่ 
     ระยะเวลา : เริ่มต้น ปี 2560 สิ้นสุด ปี 2562 

 สถานที ่   :  1) แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
   2) แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
  3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
   4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

           5) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่  
                จังหวัด เชียงใหม่ 
                              

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
การทดลองย่อยที่ 1  ทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค 
 ด าเนินการปลูกทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการ
บริโภคตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้ 
   - แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร : นางสารี เอ่ียมแย้ม ที่อยู่ 115 หมู่ 9 ต าบลหนองโสน 
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปลูกเมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2560 
  - แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ : นายส าราญ  แสงดี  ที่อยู่ 63/4  หมู่ 10  ต าบลบ้าน
มะเกลือ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ปลูกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 แต่เนื่องจาก
ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2560 จึงปลูกใหม่วันที่ 6 ธันวาคม 2560   
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปลูกเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปลูกเมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 

1. การเจริญเติบโต 
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เนื่องจากมีการตัดแต่งกิ่งของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว ท าให้ต้นมีขนาดทรงพุ่มมีขนาดเล็กลง 
จึงยกเลิกการวัดความสูงและขนาดทรงพุ่มเนื่องจาก กิ่ งแขนงถูกตัดออกไป จึงมีการวัดการ
เจริญเติบโตเฉพาะเส้นรอบวงโคนต้นที่ความสูงจากพ้ืนดิน 15 เซนติเมตร เท่านั้น 
  1.1. เส้นรอบวงโคนต้น พบว่า ปี 2562 แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร               
สายพันธุ์ PCW 2-42  ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้นสูงสุด เท่ากับ 20.4 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง (พันธุ์เปรียบเทียบ) ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้น เท่ากับ 17.5 
เซนติเมตร แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ สายพันธุ์ PCW 4-17 ให้ความยาวเส้น
รอบวงโคนต้นสูงสุด เท่ากับ 15.3  เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ซึ่งให้ความยาว
เส้นรอบวงโคนต้น เท่ากับ 12.4 เซนติเมตร ส าหรับแปลงทดสอบพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สายพันธุ์ PCW 4-17  ให้ความยาวเส้นรอบ
วงโคนต้นสูงสุด เท่ากับ 17.1 และ 16.9 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้น
สีทอง ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้น เท่ากับ 15.9  และ 17.8  เซนติเมตร (ตารางท่ี 17) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า สายพันธุ์ 
PCW 4-17 ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้น เฉลี่ยสูงสุดทั้ ง 4 สถานที่  เท่ากับ 17.1 เซนติเมตร 
รองลงมาเป็นสายพันธุ์  PCW 2-42  PCW 20-17 และ PCW 1-25 เท่ากับ 16.5 16.3 และ 16.0 
เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนพันธุ์แป้นสีทองให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 15.9 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 17) 
ตารางท่ี 17 เส้นรอบโคนต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภค ที่ แปลงเกษตรกร  
                จังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ.นครปฐม  
                ปี 2562 

สายพันธุ์ 
เส้นรอบวงโคนต้น (ซม.)  

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCW 1-25 17.3 13.3 ab 16.5  17.0 a 16.0 
PCW 2-42 20.4 13.8 ab 16.8  14.9 b 16.5 
PCW 4-17 18.9 15.3 a 17.1  16.9 a 17.1 

 PCW 20-17 18.6 15.2 a 16.3  14.9 b 16.3 
แปน้สีทอง 17.5 12.4 b 15.9  17.8 a 15.9 
C.V.(%) 9.2 7.3 8.7 2.8 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 

 
2. ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต 
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เนื่องจาก ปี 2560 ยังมีการออกดอกติดผลไม่เต็มที่  จึงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี 2561 แต่
ให้ผลผลิตไม่มากนัก แต่จะให้ผลผลิตเต็มที่ท้ังฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร : เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตเมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2561 
    - แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ : เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตเมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 2561 
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี : เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม : เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อวันที่  12 กันยายน
2561 
 

2.1 น้ าหนักผลต่อต้น 
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สายพันธุ์ PCW 2-42 ให้น้ าหนักผลต่อต้น
สูงสุดเท่ากับ  33.9 กิโลกรัมต่อต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง  (พันธุ์เปรียบเทียบ)       
ให้น้ าหนักผลต่อต้นเท่ากับ 24.9 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่งสอดคล้องกันกับแปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกร
จังหวัดนครสวรรค์ สายพันธุ์ PCW 2-42 ให้น้ าหนักผลต่อต้นสูงสุดเท่ากับ  29.1 กิโลกรัมต่อต้น 
แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้น้ าหนักผลต่อต้นเท่ากับ 23.8 กิโลกรัมต่อต้น ส่วนแปลง
ทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี  สายพันธุ์ PCW 1-25 ให้น้ าหนักผลต่อต้นสูงสุด
เท่ากับ  20.6 กิโลกรัมต่อต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้น้ าหนักผลต่อต้นเท่ากับ 
19.4 กิโลกรัมต่อต้น และแปลงทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สายพันธุ์      
PCW 1-25 ให้น้ าหนักผลผลิตรวมสูงสุดเท่ากับ  20.6 กิโลกรัมต่อต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ     
พันธุ์แป้นสีทองให้น้ าหนักผลผลิตรวมเท่ากับ 19.4 กิโลกรัมต่อต้น (ตารางท่ี 18) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า        
สายพันธุ์ PCW 2-42 ให้น้ าหนักผลต่อต้นเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 26.6 กิโลกรัมต่อต้น 
รองลงมาเป็นสายพันธุ์ PCW 4-17 PCW 20-17 และ PCW 1-25 เท่ากับ 25.0 23.7 และ 23.3 
กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ ส่วนพันธุ์แป้นสีทองให้น้ าหนักผลต่อต้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 22.9 กิโลกรัมต่อ
ต้น (ตารางท่ี 18) 

 

ตารางท่ี 18  น้ าหนักผลต่อต้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภค ที่ แปลง  
                 เกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ.  
                 นครปฐม ปี 2561-2562 

สายพันธุ์ 
น้ าหนักผลต่อต้น (กก./ต้น) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCW 1-25        27.2 23.2 20.6 22.4 23.3 
PCW 2-42        33.9 29.1 20.2 23.0 26.6 
PCW 4-17 31.6 23.5 19.3 25.6 25.0 
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PCW 20-17      27.1 21.4 18.4 27.9 23.7 
แป้นสีทอง 24.9 23.8 19.4 23.4 22.9 
C.V.(%) 14.4 12.2 17.3 7.4 - 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 

 
2.2 จ านวนผล 

  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ สายพันธุ์ PCW 2-42    
ใหจ้ านวนผลสูงสุดเท่ากับ 71 และ 62 ผลต่อต้น ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง 
(พันธุ์เปรียบเทียบ) ให้จ านวนผลเท่ากับ 60 และ 53  ผลต่อต้น ตามล าดับ ส่วนแปลงทดสอบพันธุ์    
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี  สายพันธุ์ PCW 4-17 ให้จ านวนผลสูงสุดเท่ากับ 56 ผลต่อ
ต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้จ านวนผลเท่ากับ 55 ผลต่อต้น ส่วนแปลงทดสอบ
พันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สายพันธุ์ PCW 4-17 ให้จ านวนผลสูงสุด เท่ากับ 50 
ผลต่อต้น แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้จ านวนผลเท่ากับ 45 ผลต่อต้น (ตารางท่ี 19) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า สายพันธุ์ 
PCW 2-42 ให้จ านวนผลเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 58 ผลต่อต้น รองลงมาเป็นสายพันธุ์          
PCW 4-17 PCW 1-25 พันธุ์แป้นสีทอง และเท่ากับ 56 53 และ53 ผลต่อต้น ตามล าดับ ส่วน            
สายพันธุ์ PCW 20-17 ให้จ านวนผลเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 51 ผลต่อต้น (ตารางที ่19) 
ตารางที่ 19  จ านวนผลฝรั่งลูกผสมเนื ้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค  ที่ แปลงเกษตรกร

จังหวัดพิจิตรแปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ.นครปฐม        
ปี 2561-2562 

สายพันธุ์ 
จ านวนผล (ผล/ต้น) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCW 1-25        60 49 54 47 b 53 
PCW 2-42        71 62 55 46 bc 58 
PCW 4-17 68 52 56 50 a  56 
PCW 20-17      61 46 50 46 bc 51 
แป้นสีทอง 60 53 55 45 c 53 
C.V.(%) 9.8 15.2 17.0 1.54 - 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 
 

2.3 น้ าหนักผล 
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ สายพันธุ์ PCW 2-42 ให้
น้ าหนักผลสูงสุดเท่ากับ 474 และ 488 กรัมต่อผล ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสี
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ทอง (พันธุ์เปรียบเทียบ) ให้น้ าหนักผลเท่ากับ 414 และ 480 กรัมต่อผล ตามล าดับ ส่วนแปลงทดสอบ
พันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี  สายพันธุ์ PCW 20-17 ให้น้ าหนักผลสูงสุดเท่ากับ  369 
กรัมต่อผล ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้น้ าหนักผลเท่ากับ 351 กรัมต่อผล สอดคล้อง
กับแปลงทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สายพันธุ์ PCW 20-17  ให้น้ าหนักผล
สูงสุดเท่ากับ  612 กรัมต่อผล แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้น้ าหนักผลเท่ากับ 523 กรัม
ต่อผล (ตารางที่ 20) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า สายพันธุ์         
PCW 20-17 ให้น้ าหนักผลเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 475 กรัมต่อผล รองลงมาเป็นสายพันธุ์ 
PCW 2-42 PCW 1-25 และPCW 4-17 เท่ากับ 459 448 และ 444 กรัมต่อผล ตามล าดับ ส่วนพันธุ์
แป้นสีทองให้น้ าหนักผลเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 442 กรัมต่อผล (ตารางท่ี 20) 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 20  น้ าหนักผลฝรั่งลูกผสมเนื ้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค  ที่ แปลงเกษตรกร
จังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ.นครปฐม 

                 ปี 2561-2562 

สายพันธุ์ 
น้ าหนักผล (กรัมต่อผล) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCW 1-25        449 483 381 480 b 448 
PCW 2-42        474 488 372 503 b 459 
PCW 4-17 463 457 343 513 b 444 
PCW 20-17      438 480 369 612 a 475 
แป้นสีทอง 414 480 351 523 b 442 
C.V.(%) 8.4 8.2 5.8 7.5 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 

 
3. ลักษณะผล  

  3.1 เส้นผ่าศูนย์กลางผล 
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ พันธุ์แป้นสีทอง        
(พันธุ์เปรียบเทียบ) ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลสูงสุดเท่ากับ 9.98 และ 10.4 เซนติเมตร ตามล าดับ         
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ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ PCW 4-17 ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลน้อยสุดเท่ากับ 9.68 และ 9.58  
เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนแปลงทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สายพันธุ์    
PCW 2-42 ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลสูงสุดเท่ากับ 9.85 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ 
PCW 4-17 ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 9.12 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์       
แป้นสีทอง ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 9.53 เซนติเมตร ส่วนแปลงทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครปฐม พันธุ์แป้นสีทองให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลสูงสุดเท่ากับ  9.80 เซนติเมตร         
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ PCW 20-17 ให้ เส้นผ่าศูนย์กลางผลน้อยสุดเท่ากับ 9.37 
เซนติเมตร (ตารางที่ 21) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า พันธุ์      
แป้นสีทองให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 9.93 เซนติเมตร รองลงมาเป็น      
สายพันธุ์  PCW 2-42  PCW 1-25 และ PCW 20-17 เท่ากับ 9.92 9.82 และ 9.79 เซนติ เมตร 
ตามล าดับ  ส่วนสายพันธุ์ PCW 4-17 ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 9.50 เซนติเมตร 
(ตารางที ่21) 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 21 เส้นผ่าศูนย์กลางผลของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค ที่ แปลง
เกษตรกรจังหวัดพิจิตรแปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ. 
นครปฐม ปี 2561-2562 

สายพันธุ์ 
เส้นผ่าศูนย์กลางผล (ซม.) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCW 1-25        9.89 10.2 9.71 ab 9.47 9.82 
PCW 2-42        9.93 10.2 9.85 a 9.69 9.92 
PCW 4-17 9.68 9.58 9.12 b 9.61 9.50 
PCW 20-17      9.89 10.3 9.60 ab 9.37 9.79 
แป้นสีทอง 9.98 10.4 9.53 ab 9.80 9.93 
C.V.(%) 1.8 4.5 3.0 4.1 - 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 

  3.2 ความยาวผล 
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  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ให้ความยาวผลสูงสุดเท่ากับ 9.52 
เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง (พันธุ์เปรียบเทียบ) ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 
8.96 เซนติเมตร ส่วนแปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สายพันธุ์ PCW 2-42 ให้ความยาวผล
สูงสุดเท่ากับ 10.8 9.13 และ 9.69 เซนติเมตร ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง 
ใหเ้ส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 9.71 8.56 และ 9.80 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที ่22) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า สายพันธุ์            
PCW 2-42 ให้ความยาวผลเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 9.72 เซนติเมตร รองลงมาเป็นสายพันธุ์ 
PCW 20-17 PCW 1-25 และ PCW 4-17 ให้ความยาวผลเท่ากับ 9.52 9.50 และ 9.42 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ส่วนสายพันธุ์ PCW 4-17 ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 9.42 เซนติเมตร 
(ตารางที ่22) 

 

ตารางที ่22 ความยาวผลของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภค ที่ แปลงเกษตรกร   
              จังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ. นครปฐม 

 ปี 2561-2562 

สายพันธุ์ 
ความยาวผล (ซม.) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCW 1-25        9.09 ab 10.3 9.14 9.47 9.50 
PCW 2-42        9.26 ab 10.8 9.13 9.69 9.72 
PCW 4-17 9.52 a 9.79 8.76 9.61 9.42 
PCW 20-17      9.10 ab 10.6 9.01 9.37 9.52 
แป้นสีทอง 8.96 b 9.71 8.56 9.80 9.26 
C.V.(%) 2.7 8.4 5.1 4.1 - 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

  3.3 ความหนาเนื้อ 
 แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สายพันธุ์ PCW 4-17 ให้ความหนาเนื้อ

สูงสุดเท่ากับ 2.07 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง(พันธุ์ เปรียบเทียบ)              
ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 2.04 เซนติเมตร แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์    
ให้ความหนาเนื้อสูงสุดเท่ากับ 2.45 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง(พันธุ์
เปรียบเทียบ) ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 2.31เซนติเมตร  แปลงทดสอบพันธุ์ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรราชบุรี สายพันธุ์ PCW 20-17 ให้ความหนาเนื้อสูงสุดเท่ากับ 2.41 เซนติเมตร 
แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง(พันธุ์เปรียบเทียบ) ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 1.95 
เซนติเมตร และแปลงทดสอบพันธุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สายพันธุ์ PCW 2-42            
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ให้ความหนาเนื้อสูงสุดเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง(พันธุ์
เปรียบเทียบ) ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 2.39 เซนติเมตร (ตารางที ่23) 

 จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า สายพันธุ์         
PCW 1-25  ให้ความหนาเนื้อเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่  เท่ากับ 2.30 เซนติเมตร รองลงมาเป็น       
สายพันธุ์ PCW 20-17  PCW 2-42 และ PCW 4-17 ให้ความหนาเนื้อเท่ากับ 2.29 2.27 และ 2.22 
เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนพันธุ์แป้นสีทอง ให้ความหนาเนื้อเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 2.17 เซนติเมตร 
(ตารางที ่23) 
ตารางที่ 23  ความหนาเนื้อของฝรั ่งลูกผสมเนื ้อสีขาวสายพันธุ ์ด ีเด่นเพื ่อการบริโภคที่ แปลง

เกษตรกรจังหวัดพิจิตรแปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ. 
นครปฐม ปี 2561-2562 

สายพันธุ์ 
ความหนาเนื้อ (ซม.) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCW 1-25        2.06 2.45 2.11 ab 2.58 2.30 
PCW 2-42        2.06 2.26 2.22 ab 2.54 2.27 
PCW 4-17 2.07 2.32 2.20 ab 2.29 2.22 
PCW 20-17      2.03 2.38 2.41 a 2.32 2.29 
แป้นสีทอง 2.04 2.31 1.95 b 2.39 2.17 
C.V.(%) 2.8 10.7 8.4 7.9 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 
 

4. ปริมาณสารอาหาร 
  4.1 น้ าคั้น   
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พันธุ์แป้นสีทองให้ปริมาณน้ าคั้นสูงสุด 

เท่ากับ 53.2  มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ PCW 2-42       
ให้ปริมาณน้ าคั้นต่ าสุด เท่ากับ 51.1  มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม แปลงทดสอบพันธุ์ของ
เกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี  สายพันธุ์ PCW 20-17        
ให้ปริมาณน้ าคั้นสูงสุด เท่ากับ 54.8 และ 56.7 มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้ปริมาณน้ าคั้นเท่ากับ 53.4 และ 56.2 มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม 
ส่วนแปลงทดสอบพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สายพันธุ์ 4-17 ให้ปริมาณน้ าคั้น
สูงสุดเท่ากับ 55.4  มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง            
ใหป้ริมาณน้ าคั้นเท่ากับ 53.9 มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม (ตารางที ่24)   
 จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า สายพันธุ์           
PCW 20-17  ให้ปริมาณน้ าคั้นเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 55.0 มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 
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กรัม รองลงมาเป็น พันธุ์แป้นสีทอง สายพันธุ์ PCW 4-17 และ PCW 2-42 ให้ปริมาณน้ าคั้นเท่ากับ 
54.2 52.9 และ 51.9 มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม ตามล าดับ ส่วนสายพันธุ์PCW 1-25           
ใหป้ริมาณน้ าคั้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 51.1 มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม (ตารางที ่24) 

 

ตารางที ่24 น้ าคั้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภค ที ่แปลงเกษตรกรจังหวัด   
               พิจิตรแปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ. นครปฐม ปี 2562 

สายพันธุ์ 
ปริมาณน้ าคั้น (มิลลิลิตร/เนื้อฝรั่งสด 100 กรัม ) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCW 1-25        52.1 49.0 b 51.8 51.3 51.1 
PCW 2-42        51.1 52.8 ab 49.7 54.0 51.9 
PCW 4-17 52.2 54.2 ab 50.0 55.4 52.9 
PCW 20-17      53.1 54.8 a 56.7 55.3 55.0 
แป้นสีทอง 53.2 53.4 ab 56.2 53.9 54.2 
C.V.(%) 4.4 4.6 7.9 4.9 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 
 

  4.2 ของแข็งท่ีละลายน้ าได้   
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สายพันธุ์         
PCW 4-17  ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุด เท่ากับ 9.06 8.59 9.59 และ 11.5 องศาบริกซ์ 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุด เท่ากับ 8.75 8.73 
8.88 และ 11.4 5 องศาบริกซ์ (ตารางที ่25)   
 จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่าสายพันธุ์             
PCW 4-17  ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้เฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 9.70 องศาบริกซ์ 
รองลงมาเป็น พันธุ์แป้นสีทอง สายพันธุ์ PCW 1-25 และ PCW 20-17 ให้ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ า
ได้เท่ากับ 9.43 9.36 และ 9.29 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนสายพันธุ์PCW 2-42  ให้ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ าได้เฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 2.17 เซนติเมตร (ตารางที ่25) 
 
 
 
 
 

 

ตารางที ่25 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภค               
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               ที่ แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตรแปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ                
               ศวพ. นครปฐม ปี 2562 

สายพันธุ์ 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ (ºบริกซ์) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCW 1-25        8.82 8.13 9.39 11.1 9.36 
PCW 2-42        8.44 7.86 8.88 10.6 8.95 
PCW 4-17 9.06 8.59 9.59 11.5 9.70 
PCW 20-17      8.79 8.12 9.57 10.7 9.29 
แป้นสีทอง 8.75 8.73 8.88 11.4 9.43 
C.V.(%) 4.1 6.4 4.1 5.8 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดยีวกันที่มีอักษรตา่งกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 

 
  4.2 กรดที่ไทเทรตได้  
  ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้มีค่าไม่แตกต่างกันทั้ง 4 สถานที่  โดยแปลงทดสอบพันธุ์ของ

เกษตรกรจังหวัดพิจิตร สายพันธุ์ PCW 1-25 ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตสูงสุด เท่ากับ 0.40 เปอร์เซ็นต์  
แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ สายพันธุ์ PCW 4-17 ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตสูงสุด เท่ากับ 0.77 
เปอร์เซ็นต์  ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
สายพันธุ์ PCW 20-17 ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตสูงสุด เท่ากับ 0.50 และ 0.41 เปอร์เซ็นต์  และ     
สายพันธุ์  PCW 4-17 ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้เฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 0.49 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาเป็น สายพันธุ์ PCW 20-17 PCW 1-25  และ พันธุ์แป้นสีทองให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้
เท่ากับ 0.48 0.47 และ 0.46  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนสายพันธุ์ PCW 2-42  ให้ปริมาณกรดที่
ไทเทรตไดเ้ฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 0.45 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่26) 
 จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่าสายพันธุ์           
PCW 4-17  ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้เฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 0.49 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา
เป็น สายพันธุ์ PCW 20-17 PCW 1-25 และพันธุ์แป้นสีทอง ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ เท่ากับ 0.48 
0.47 และ 0.46 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วน  สายพันธุ์ PCW 2-42  ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้เฉลี่ย
ต่ าสุดเท่ากับ 0.45 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่26)  
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ตารางที่ 26  ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค ที่ 
แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ 
ศวพ.นครปฐม ปี 2562 

สายพันธุ์ 
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (%) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCW 1-25        0.40 0.67 0.44 0.37 0.47 
PCW 2-42        0.38 0.60 0.45 0.36 0.45 
PCW 4-17 0.38 0.77 0.44 0.38 0.49 
PCW 20-17      0.39 0.63 0.50 0.41 0.48 
แป้นสีทอง 0.36 0.64 0.46 0.39 0.46 
C.V.(%) 12.4 17.5 9.5 13.6 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 
 

  4.3 วิตามินซี 
  ปริมาณวิตามินซีมีค่าไม่แตกต่างกันทั้ง 4 สถานที่  โดยแปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกร

จังหวัดพิจิตร สายพันธุ์ PCW 4-17 ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด เท่ากับ 89.7 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 
กรัม  ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้ปริมาณวิตามินซีเท่ากับ 84.8 มิลลิกรัมต่อผลสด 
100 กรัม  แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ สายพันธุ์ PCW 20-17 ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด 
เท่ากับ 112 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้ปริมาณ
วิตามินซีเท่ากับ 80.5 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี      
สายพันธุ์  PCW 2-42 ให้ปริมาณวิตามินซีสู งสุด  เท่ ากับ  81.9 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม              
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้ปริมาณวิตามินซีเท่ากับ 62.9 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 
กรัม  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พันธุ์แป้นสีทอง ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด เท่ากับ 
111 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ PCW 1-25  ให้ปริมาณวิตามิน
ซีต่ าสดเท่ากับ 84.7 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม (ตารางที ่27) 

     จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่าสายพันธุ์  
PCW 2-42  ให้ปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยสูงสุด ทั้ง 4 สถานที่เท่ากับ 92.3 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม  
รองลงมาเป็น สายพันธุ์ PCW 20-17 PCW 4-17 และพันธุ์แป้นสีทอง ให้ปริมาณวิตามินซี เท่ากับ 



81 
 

 

90.4 88.7 และ 84.7 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ตามล าดับ  ส่วนสายพันธุ์  PCW 1-25 ให้ปริมาณ
วิตามินซเีฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 77.9 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม  (ตารางที ่27) 

 
 
 
 
 
 

 

ตารางที ่27  ปริมาณวิตามินซีของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภค ที่ แปลง  
                เกษตรกรจังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ.นครปฐม ปี 2562 

สายพันธุ์ 
ปริมาณวิตามินซี (มก./ผลสด 100 ก.) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCW 1-25        71.3 79.1 76.3 84.7 77.9 
PCW 2-42        86.2 98.9 81.9 102 92.3 
PCW 4-17 89.7 97.8 65.0 102 88.7 
PCW 20-17      81.2 112 69.2 99.6 90.4 
แป้นสีทอง 84.8 80.5 62.9 111 84.7 
C.V.(%) 22.9 29.3 9.5 13.6 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 
 

 5. คุณภาพและความนิยมของผู้บริโภค 
ในด้านคุณภาพของฝรั่งที่เหมาะสมส าหรับการบริโภคสด ต้องมีลักษณะผลใหญ่ ผิวขาว

เรียบเนียนสวย เนื้อหวานกรอบและไม่แข็ง มีกลิ่นเฉพาะตัว  รสชาติหวานอร่อย มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง สายพันธุ์ที่คัดเลือกไว้มีความหวานตั้งแต่ไม่หวาน หวานเล็กน้อย หวานปานกลาง และ
หวานมาก ความกรอบมีตั้งแต่ไม่กรอบ กรอบเล็กน้อย(นิ่มๆ) กรอบปานกลาง และกรอบมาก ซึ่งแต่ละ
สายพันธุ์แตกต่างกันไป ความฟูของเนื้อมีตั้งแต่ไม่ฟู  ฟูเล็กน้อย ฟูปานกลาง และฟูมาก ส่วนด้าน
ความนิยมของผู้บริโภคโดยประเมินจากจากผู้ชิมภายในศูนย์วิจัย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ และเกษตรกร มีระดับความชอบตั้งแต่ไม่ชอบ ชอบเล็กน้อย ชอบปานกลาง ชอบมาก และ
ชอบมากที่สุด สายพันธุ์ที่มีความนิยมได้แก่ PCW 4-17 มีความนิยมของผู้บริโภคชอบมาก ส่วนสาย
พันธุ์ PCW 1-25 และพันธุ์เแป้นสีทอง มีความนิยมของผู้บริโภคชอบปานกลาง และสายพันธุ์             
PCW 2-42 และ PCW 20-17 มีความนิยมของผู้บริโภคชอบเล็กน้อย (ตารางที ่28) 

 

ตาราง 28  คุณภาพของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภคและความนิยมของ 
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ผู้บริโภค ที่ แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี 
และ ศวพ. นครปฐม ปี 2562 

สายพันธุ์  ความหวาน ความกรอบ ความฟูขอเนื้อ ความนิยมของผู้บริโภค 
PCW 1-25        ปานกลาง ปานกลาง เล็กน้อย ชอบปานกลาง 
PCW 2-42        เล็กน้อย เล็กน้อย(นิ่มๆ) เล็กน้อย ชอบเล็กน้อย 
PCW 4-17 มาก กรอบมาก ปานกลาง-มาก ชอบมาก 
PCW 20-17      เล็กน้อย เล็กน้อย(นิ่มๆ) เล็กน้อย ชอบเล็กน้อย 
แป้นสีทอง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ชอบปานกลาง 
หมายเหตุ: คุณภาพของมันเทศประเมินจากผู้บริโภค 40 คน (ทดสอบจากการชิมของผู้บริโภค) 

ความหวาน ; ไม่หวาน หวานเล็กน้อย หวานปานกลาง และหวานมาก  
ความกรอบ ; ไม่กรอบ กรอบเล็กน้อย(นิ่มๆ) กรอบปานกลาง และกรอบมาก 
ความฟูของเนื้อ ; ไม่ฟู  ฟูเล็กน้อย ฟูปานกลาง และฟูมาก 
ความนิยมของผู้บริโภค; ไม่ชอบ ชอบเล็กน้อย ชอบปานกลาง ชอบมาก และชอบมากท่ีสุด 

การทดลองย่อยที่ 2  ทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค 
 ด าเนินการปลูกทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภค ตาม
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้ 
 - แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร : นางสารี เอ่ียมแย้ม  ที่อยู่ 115  หมู่ 9  ต าบลหนองโสน 
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปลูกเมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2560 
   - แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ : นางส าราญ  แสงดี  ที่อยู่ 63/4  หมู่ 10  ต าบลบ้าน
มะเกลือ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ปลูกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 แต่เนื่องจาก
ประสบปัญหาอุทกภัย 
 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2560 จึงปลูกใหม่วันที่ 6 ธันวาคม 2560   
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ปลูกเม่ือวันที่ 30  มิถุนายน 2560 
 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ปลูกเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 

1. การเจริญเติบโต 
เนื่องจากมีการตัดแต่งกิ่งของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง ท าให้ต้นมีขนาดทรงพุ่มมีขนาดเล็กลง 

จึงยกเลิกการวัดความสูงและขนาดทรงพุ่มเนื่องจาก กิ่ งแขนงถูกตัดออกไป จึงมีการวัดการ
เจริญเติบโตเฉพาะเส้นรอบวงโคนต้นที่ความสูงจากพ้ืนดิน 15 เซนติเมตร เท่านั้น 
  1.1. เส้นรอบวงโคนต้น พบว่า ปี 2562 แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร               
สายพันธุ์ PCR 5-1  ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้นสูงสุด เท่ากับ 15.7 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติกับพันธุ์แดงบางกอก (พันธุ์เปรียบเทียบ) ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้น เท่ากับ 15.0 เซนติเมตร 



83 
 

 

แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี       
สายพันธุ์ PCR 4-6 ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้นสูงสุด เท่ากับ 15.5 และ 16.3 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์ แดงบางกอก ที่ ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้น              
เท่ากับ 13.1 และ 11.2 เซนติเมตร ตามล าดับ ส าหรับแปลงทดสอบพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรราชบุรี สายพันธุ์ PCR 3-3  ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้นสูงสุด เท่ากับ 12.2 เซนติเมตร    
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้น เท่ากับ 11.2 เซนติเมตร 
(ตารางที ่29) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่าสายพันธุ์ 
PCR 1-1 และ PCR 4-6 ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่  เท่ากับ 14.2 
เซนติเมตร รองลงมาเป็นพันธุ์แดงบางกอก และสายพันธุ์ PCR 5-5 ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้น
เท่ากับ 13.2 และ13.2 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนสายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ความยาวเส้นรอบวงโคนต้น
เฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 12.4 เซนติเมตร (ตารางที ่29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 29  เส้นรอบโคนต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค ที่ แปลงเกษตรกร  
จังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ.นครปฐม         
ปี 2562 

สายพันธุ์ 
เส้นรอบวงโคนต้น (ซม.)  

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 14.6 15.3 15.6 11.5 14.2 
PCR 3-3 12.1 13.6 11.8 12.2 12.4 
PCR 4-6 14.8 15.5 16.3 10.2 14.2 
 PCR 5-1 15.7 15.0 11.3 10.2 13.0 

แดงบางกอก 15.0 13.1 13.4 11.2 13.2 
C.V.(%) 17.4 9.2 22.0 9.8 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 
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2. ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต 
เนื่องจาก ปี 2560 ยังมีการออกดอกติดผลไม่เต็มที่  จึงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี 2561 แต่ให้

ผลผลิตไม่มากนัก แต่จะให้ผลผลิตเต็มที่ท้ังฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงในปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร : เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตเมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2561 

    - แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ : เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตเมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 2561 
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี : เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 
   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม : เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อวันที่  12 กันยายน 
2561 
 

2.1 น้ าหนักผลต่อต้น 
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัด
นครสวรรค์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พบว่า 
สายพันธุ์ PCR 1-1 ให้น้ าหนักผลต่อต้นสูงสุดเท่ากับ 17.2  11.8  9.65  และ 2.50 กิโลกรัมต่อต้น 
ตามล าดับ แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก (พันธุ์เปรียบเทียบ) ให้น้ าหนักผลต่อต้นเท่ากับ 
4.83  3.32  1.01 และ 1.42  กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ (ตารางที ่30) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่าสายพันธุ์ 
PCR 1-1 ให้น้ าหนักผลผลิตรวมเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 10.3 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาเป็น 
สายพันธุ์  PCR 3-3  PCR 4-6  และ PCR 5-1  เท่ ากับ  8.41 7.90 และ  6.76 กิ โลกรัมต่อต้น 
ตามล าดับ ส่วนพันธุ์แดงบางกอกให้น้ าหนักผลผลิตรวมเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 2.64 กิโลกรัมต่อต้น 
(ตารางที ่30) 
 
 
 
ตารางที่ 30  น้ าหนักผลผลิตรวมฝรั่งลูกผสมเนื ้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค ที่ แปลง

เกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ.
นครปฐม ปี 2561-2562 

สายพันธุ์ 
น้ าหนักผลต่อต้น (กก./ต้น) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 17.2 a 11.8 a 9.65 a 2.50 a 10.3 
PCR 3-3 17.2 a 9.43 a    5.57 abc 1.45 b 8.41 
PCR 4-6 13.7 ab 8.40 a  8.10 ab 1.39 b 7.90 
 PCR 5-1 13.0 ab 8.09 a   4.55 bc 1.45 b 6.76 

    แดงบางกอก 4.83 b 3.32 b      1.01 c 1.42 b 2.64 
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C.V.(%) 34.0 24.9 38.8 11.5 - 
 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 

 
 

 2.2 จ านวนผล 
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัด
นครสวรรค์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พบว่า 
สายพันธุ์ PCR 1-1 ให้จ านวนผลสูงสุดเท่ากับ 60 45 39 และ 11 ผลต่อต้น ตามล าดับ แตกต่างกัน
ทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก (พันธุ์เปรียบเทียบ) ให้จ านวนผลเท่ากับ 20 15 5 และ 6 ผลต่อต้น 
ตามล าดับ (ตารางที ่31) 
  จากกการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า แปลง
ทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ให้จ านวนผลสูงกว่าแปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัด
นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
เท่ากับ 60 45 39 และ 11 ผลต่อต้น ตามล าดับ และสายพันธุ์ PCR 1-1 ให้จ านวนผลเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 
4 สถานที่ เท่ากับ 39 ผลต่อต้น รองลงมาเป็นสายพันธุ์ PCR 4-6  PCR 3-3  และ PCR 5-1  เท่ากับ 
30 28 และ 23 ผลต่อต้น ตามล าดับ ส่วนพันธุ์แดงบางกอก ให้จ านวนผลเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 11 ผลต่อ
ต้น (ตารางที ่31) 
 

 

ตารางที ่31   จ านวนผลฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภค ที่ แปลงเกษตรกร 
                  จังหวัดพิจิตรแปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ.นครปฐม  
                  ปี 2561-2562 

สายพันธุ์ 
จ านวนผล (ผล/ต้น) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 60 a 45 a 39 a 11 a 39 
PCR 3-3 53 a 32 a 20 bc 7 c 28 
PCR 4-6  47 ab 31 a 34 ab 8 b 30 
 PCR 5-1 42 ab   30 ab 14 bc 6 d 23 

แดงบางกอก 20 b 15 b 5 c 6 d 11 
C.V.(%) 31.3 23.3 35.7 3.7 - 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 
 2.3 น้ าหนักผล 
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ สายพันธุ์ PCR 3-3       
ให้น้ าหนักผลสูงสุดเท่ากับ 328 และ 320 กรัมต่อผล ตามล าดับ แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดง
บางกอก (พันธุ์เปรียบเทียบ) ให้น้ าหนักผลเท่ากับ 248 กรัมต่อผล ซึ่งมีค่าเท่ากันทั้งสองสถานที่ และ
สอดคล้องกับแปลงทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สายพันธุ์ PCR 3-3          
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ใหน้้ าหนักผลสูงสุดเท่ากับ  280 กรัมต่อผล แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ให้น้ าหนัก
ผลเท่ากับ 214 กรัมต่อผล ส่วนแปลงทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปฐม สายพันธุ์ 
PCR 5-1 ให้น้ าหนักผลสูงสุดเท่ากับ  214 กรัมต่อผล ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอกให้
น้ าหนักผลเท่ากับ 236 กรัมต่อผล (ตารางที ่32) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่าสายพันธุ์ 
PCR 3-3 ให้น้ าหนักผลเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 284 กรัมต่อผล รองลงมาเป็นสายพันธุ์ PCR 
5-1 PCR 1-1 และPCR 4-6 เท่ากับ 278 261 และ 243 กรัมต่อผล ตามล าดับ ส่วนพันธุ์แดงบางกอก
ใหน้้ าหนักผลเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 236 กรัมต่อผล (ตารางที ่32) 

 

ตารางที่ 32  น้ าหนักผลฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค ที่ แปลงเกษตรกร
จังหวัดพิจิตรแปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ.นครปฐม        
ปี 2561-2562 

สายพันธุ์ 
จ านวนผล (ผล/ต้น) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 285 ab 282 ab 248 227 a 261 
PCR 3-3 328 a 320 a 280 208 ab 284 
PCR 4-6 285 ab  273 ab 242 174 b 243 
PCR 5-1 310 ab  288 ab 274 241 a 278 

    แดงบางกอก 248 b 248 b 214 236 a 236 
C.V.(%) 10.2 9.3 12.4 9.8 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 
 

3. ลักษณะผล  
  3.1 เส้นผ่าศูนย์กลางผล 

  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สายพันธุ์ PCR 4-6 ให้เส้นผ่าศูนย์กลาง
ผลสูงสุดเท่ากับ  7.43 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอกให้เส้นผ่าศูนย์กลางผล
เท่ากับ 6.63 เซนติเมตร แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ สายพันธุ์ PCR 3-3      
ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลสูงสุดเท่ากับ  8.64เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอกให้
เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 7.13 เซนติเมตร  และแปลงทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ราชบุรี  สายพันธุ์ PCR 5-1 ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลสูงสุดเท่ากับ 8.30 เซนติเมตร แตกต่างกันทางสถิติ
กับพันธุ์แดงบางกอก ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 7.25 ส่วนแปลงทดสอบพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครปฐม สายพันธุ์  PCR 3-3 ให้ เส้นผ่ าศูนย์กลางผลสู งสุด เท่ ากับ  8.51                
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เซนติเมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 8.25 
เซนติเมตร (ตารางที ่33) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่าสายพันธุ์ 
PCR 3-3  ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 8.10 เซนติเมตร รองลงมาเป็น   
สายพันธุ์ PCR 5-1 PCR 1-1 และ PCR 4-6 เท่ากับ7.91 7.90 และ 7.88 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วน
พันธุ์แดงบางกอกให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.31 เซนติเมตร (ตารางที ่33) 
ตารางที่ 33  เส้นผ่าศูนย์กลางผลของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค ที่ แปลง

เกษตรกรจังหวัดพิจิตรแปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ. 
นครปฐม ปี 2561-2562 

สายพันธุ์ 
เส้นผ่าศูนย์กลางผล (ซม.) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 7.30 a 8.14 8.01 ab 8.15 7.90 
PCR 3-3 7.21 ab 8.64 8.03 ab 8.51 8.10 
PCR 4-6 7.43 a 8.04 7.66 bc 8.40 7.88 
PCR 5-1 7.38 a 7.84 8.30 a 8.10 7.91 

    แดงบางกอก 6.63 b 7.13 7.25 c 8.25 7.31 
C.V.(%) 4.0 4.9 2.7 4.2 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 
 

 

  3.2 ความยาวผล 
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีสายพันธุ์  PCR 3-3 ให้ความยาวผลสูงสุดเท่ากับ 8.63  8.82  
และ 8.19 เซนติเมตร ตามล าดับ แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก (พันธุ์เปรียบเทียบ)          
ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 7.44  7.58  และ 7.34  เซนติเมตร ตามล าดับ สอดคล้องกับแปลง
ทดสอบพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สายพันธุ์  PCR 3-3 ให้ความยาวผลสูงสุด
เท่ากับ 8.50 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 
8.24 เซนติเมตร (ตารางท่ี 34) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่าสายพันธุ์            
PCR 3-3 ให้ความยาวผลเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 8.53 เซนติเมตร รองลงมาเป็นสายพันธุ์ 
PCR 5-1 PCR 1-1 และ PCR 4-6 ให้ ความยาวผลเท่ ากับ  7.91 7.85 และ 7.72 เซนติ เมตร 
ตามล าดับ ส่วนพันธุ์แดงบางกอกให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.65 เซนติเมตร (ตารางที่ 
34) 
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ตารางที่ 34  ความยาวผลของฝรั ่งลูกผสมเนื ้อสีแดงสายพันธุ ์ด ีเด่นเพื ่อการบริโภค ที่ แปลง
เกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ. 
นครปฐม ปี 2561-2562 

สายพันธุ์ 
ความยาวผล (ซม.) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 7.97 ab 8.11 ab 7.51 bc 7.82 7.85 
PCR 3-3 8.63 a 8.82 a 8.19 a 8.50 8.53 
PCR 4-6 7.75 ab 8.00 ab 7.06 d 8.07 7.72 
PCR 5-1 8.37 ab 7.61 b 7.72 b 7.95 7.91 

  แดงบางกอก 7.44 b 7.58 b 7.34 cd 8.24 7.65 
C.V.(%) 5.6 5.5 2.2 4.5 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 

 
 

  3.4 ความหนาเนื้อ 
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สายพันธุ์  PCR 3-3 ให้ความหนาเนื้อสูงสุดเท่ากับ 1.83  1.98  
และ 2.03 เซนติเมตร ตามล าดับ แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก (พันธุ์เปรียบเทียบ) ให้
ความหนาเนื้อเท่ากับ 1.55 1.50 และ 1.48  เซนติเมตร ตามล าดับ สอดคล้องกับแปลงทดสอบพันธุ์
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สายพันธุ์  PCR 3-3 ให้ความหนาเนื้อสูงสุดเท่ากับ 1.48 
เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ให้เส้นผ่าศูนย์กลางผลเท่ากับ 1.33 
เซนติเมตร (ตารางที ่19) 
  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า         
สายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ความหนาเนื้อเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 1.85 เซนติเมตร รองลงมาเป็น
สายพันธุ์ PCR 5-1 PCR 4-6 และ PCR 1-1 ให้ความยาวผลเท่ากับ 1.67 1.59 และ 1.55 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ส่วนพันธุ์แดงบางกอกให้ความหนาเนื้อเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 1.46 เซนติเมตร (ตารางที ่19) 

 

ตารางที่ 19  ความหนาเนื้อของฝรั ่งลูกผสมเนื ้อสีแดงสายพันธุ ์ด ีเด่นเพื ่อการบริโภคที่ แปลง
เกษตรกรจังหวัดพิจิตรแปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ. 
นครปฐม ปี 2561-2562 
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สายพันธุ์ 
ความหนาเนื้อ (ซม.) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 1.62 bc 1.71 ab 1.63 b 1.22 1.55 
PCR 3-3     1.83 a 1.98 a 2.03 a 1.48 1.83 
PCR 4-6   1.70 abc 1.75 ab 1.69 b 1.23 1.59 
PCR 5-1 1.75 ab 1.76 ab 1.69 b 1.47 1.67 

แดงบางกอก     1.55 c 1.50 b 1.48 b 1.33 1.46 
C.V.(%) 4.33 9.74 6.3 12.5 - 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT 

 

4. ปริมาณสารอาหาร 
  4.1 ปริมาณน้ าคั้น  
  ปริมาณน้ าคั้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวมีค่าไม่แตกต่างกันทั้ง 3 สถานที่  ส าหรับแปลง

ทดสอบโดยแปลงทดสอบพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐมไม่ให้ผลผลิตในช่วงที่ท า
การเก็บบันทึกข้อมูล โดยแปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พันธุ์แดงบางกอกให้ปริมาณ
น้ าคั้นสูงสุด เท่ากับ 55.8  มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์    
PCR 4-6  ให้ปริมาณน้ าคั้นต่ าสุด เท่ากับ 43.7มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม แปลงทดสอบพันธุ์
ของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ สายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ปริมาณน้ าคั้นสูงสุด เท่ากับ 58.6 มิลลิลิตรต่อ
เนื้อฝรั่งสด 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้ปริมาณน้ าคั้นเท่ากับ 46.4 
มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม ส่วนแปลงทดสอบพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
สายพันธุ์ PCR 4-6 ให้ปริมาณน้ าคั้นสูงสุดเท่ากับ 54.4 มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติกับพันธุ์แป้นสีทอง ให้ปริมาณน้ าคั้นเท่ากับ 47.6 มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม 
(ตารางที ่20)   
 จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่าสายพันธุ์  
PCR 5-1  ให้ปริมาณน้ าคั้นเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 53.3 มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม 
รองลงมาเป็น สายพันธุ์ PCR 3-3 พันธุ์แดงบางกอก และ  PCR 4-6 ให้ปริมาณน้ าคั้นเท่ากับ 50.3 
49.9 และ 48.7 มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม ตามล าดับ ส่วน สายพันธุ์ PCR 1-1  ให้ปริมาณน้ า
คั้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 48.5 มิลลิลิตรต่อเนื้อฝรั่งสด 100 กรัม (ตารางที ่20) 

 

ตารางที ่20  ปริมาณน้ าคั้นของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพ่ือการบริโภค ที่ แปลง 
                 เกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และศวพ. 

นครปฐม ปี 2562 
สายพันธุ์ ปริมาณน้ าคั้น (มิลลิลิตร/เนื้อฝรั่งสด 100 กรัม ) 
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พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 45.2 50.6 49.6  - 48.5 
PCR 3-3 44.9 58.6 47.4  - 50.3 
PCR 4-6 43.7 48.1 54.4  - 48.7 
PCR 5-1 51.1 55.4 53.3  - 53.3 

แดงบางกอก 55.8 46.4 47.6  - 49.9 
C.V.(%) 11.7  13.5   13.7  - - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT   
 หมายเหตุ :  เครื่องหมาย (-) ไม่ให้ผลผลิต 

 
  4.2 ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้   
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สายพันธุ์ PCR 1-1  ให้ปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ าได้สูงสุด เท่ากับ 8.83 องศาบริกซ์ แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ให้ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุด เท่ากับ 7.67 องศาบริกซ์ ส่วนแปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัด
นครสวรรค์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุด เท่ากับ 
8.45 และ 8.68  องศาบริกซ์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ให้ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้ เท่ากับ 7.67 และ 8.36 องศาบริกซ์ ตามล าดับ และแปลงทดสอบพันธุ์ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม สายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ เท่ากับ 
8.68 องศาบริกซ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุด 
เท่ากับ 7.99 องศาบริกซ์ (ตารางที ่21)   
 จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า สายพันธุ์         
PCR 1-1  ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้เฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 8.50 องศาบริกซ์ 
รองลงมาเป็นสายพันธุ์ PCR 5-1 PCR 3-3 และ พันธุ์แดงบางกอก ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้
เท่ากับ 8.38 8.37 และ 7.99 องศาบริกซ์ ตามล าดับ ส่วนสายพันธุ์ PCR 4-6  ให้ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้เฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.64 องศาบริกซ ์(ตารางที ่21) 

 

ตารางที่ 21  ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค 
ที่ แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตรแปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ 

                ศวพ. นครปฐม ปี 2562 

สายพันธุ์ 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ (ºบริกซ์) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 8.83 a 8.04 8.57 8.55 ab 8.50 
PCR 3-3   8.70 ab 8.11 8.00 8.68 a 8.37 
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PCR 4-6   7.94 bc 7.30 7.70 7.62 c 7.64 
PCR 5-1    8.42 abc 8.45 8.68 7.97 bc 8.38 

    แดงบางกอก     7.67 c 7.67 8.36 8.27 abc 7.99 
C.V.(%) 4.5 6.7 5.2 3.8 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT   

   

  4.3 ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้  
  ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้มีค่าไม่แตกต่างกันทั้ง 4 สถานที่ โดยแปลงทดสอบพันธุ์ของ

เกษตรกรจังหวัดพิจิตร  แปลงทดสอบพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรนครปฐม สายพันธุ์ PCR 5-1 ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงสุด เท่ากับ 0.69  
0.35 และ 0.41 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ให้ปริมาณกรดที่
ไทเทรตได้  เท่ากับ 0.59 0.23 และ 0.39 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ  ส่วนแปลงเกษตรกรจังหวัด
นครสวรรค์ สายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงสุด เท่ากับ 0.72 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
กับพันธุ์แดงบางกอก ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ เท่ากับ 0.64 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่22) 
 จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า สายพันธุ์ 
PCR 3-3  ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้เฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 0.52 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็น 
สายพันธุ์ PCR 5-1 พันธุ์แดงบางกอก และสายพันธุ์ PCR 1-1 ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ เท่ากับ 
0.51 0.46 และ 0.45 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนสายพันธุ์ PCR 4-6  ให้ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้
เฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 0.37 ปอร์เซ็นต ์(ตารางที ่22)  

 
 

 
 

ตารางที่ 22  ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค ที่ 
แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ 
ศวพ.นครปฐม ปี 2562 

สายพันธุ์ 
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ (%) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 0.64 a 0.49 0.31 0.37 0.45 
PCR 3-3 0.67 a 0.72 0.32 0.36 0.52 
PCR 4-6 0.42 b 0.55 0.14 0.38 0.37 
PCR 5-1 0.69 a 0.61 0.35 0.41 0.51 

    แดงบางกอก 0.59 ab 0.64 0.23 0.39 0.46 
C.V.(%) 14.8 31.8 38.4 13.6 - 

  ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT   
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  4.4 ปริมาณวิตามินซ ี
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สายพันธุ์ PCR 5-1 ให้ปริมาณวิตามินซี

สูงสุด เท่ากับ 214 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม  แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก ให้ปริมาณ
วิตามินซีเท่ากับ 141 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม  แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ สายพันธุ์         
PCR 3-3 ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด เท่ากับ 195 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
กับพันธุ์แดงบางกอก ให้ปริมาณวิตามินซีเท่ากับ 105 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ส่วนแปลงทดสอบ
พันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สายพันธุ์ PCR 5-1 ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด เท่ากับ 
97.5  มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์ แดงบางกอก ให้ปริมาณวิตามินซี
เท่ากับ 141 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม  และแปลงทดสอบพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครปฐม พันธุ์แดงบางกอก ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด เท่ากับ 111 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม         
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์  PCR 4-6 ที่ให้ปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 80.0 มิลลิกรัม
ต่อผลสด 100 กรัม (ตารางที ่23) 

จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า สายพันธุ์  
PCR 5-1  ให้ปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ เท่ากับ 145 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 
รองลงมาเป็น สายพันธุ์ PCR 3-3 พันธุ์แดงบางกอก และสายพันธุ์ PCR 1-1 ให้ปริมาณวิตามินซี
เท่ากับ 127 113 และ 99.2 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ตามล าดับ ส่วนสายพันธุ์ PCR 4-6         
ให้ปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 80.0 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม (ตารางที ่23)  

 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 23  ปริมาณวิตามินซีของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค ที่ แปลง
เกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ.นครปฐม ปี 2562 

สายพันธุ์ 
ปริมาณวิตามินซี (มก./ผลสด100 ก.) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 114 b 121 77.7 a 84.7 99.2 
PCR 3-3 132 b 195 80.5 a 102 127 
PCR 4-6 67.8 c 102 48.0 b 102 80.0 
PCR 5-1 214 a 171 97.5 a 100 145 
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   แดงบางกอก 141 b 105 93.2 a 111 113 
C.V.(%) 14.9 35.9 14.9 18.5 - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT   
 

 

 
 

 

  4.5 ปริมาณแอนโทไซยานิน 
  แปลงทดสอบพันธุ์ของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สายพันธุ์แดงบาง ให้ปริมาณแอนโทไซ

นานินสูงสุด 2.79 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม แตกต่างกันทางสถิติกับสายพันธุ์ PCR 1-1 ให้ปริมาณ
แอนโทไซนานิน 1.57  มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม  แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ สายพันธุ์ 
PCR 4-6 ให้ปริมาณแอนโทไซนานินสูงสุด 3.77 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
กับพันธุ์แดงบางกอก ให้ปริมาณแอนโทไซนานิน 3.52 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ส่วนแปลงทดสอบ
พันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี PCR 5-1 ให้ปริมาณแอนโทไซนานินสูงสุด 3.06  
มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์แดงบางกอก  ให้ปริมาณแอนโทไซนานิน 
1.31 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม (ตารางที ่24) 
                  จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า สายพันธุ์ 
PCR 5-1  ให้ปริมาณแอนโทไซยานินเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 4 สถานที่ 2.91 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 
รองลงมาเป็นสายพันธุ์ PCR 3-3 PCR 4-6 และพันธุ์แดงบางกอก ให้ปริมาณแอนโทไซยานิน 2.68 
2.68 และ 2.54 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ตามล าดับ ส่วนสายพันธุ์ PCR 1-1  ให้ปริมาณแอนโท
ไซยานินเฉลี่ยต่ าสุด 2.18  มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม (ตารางที ่24) 

 

ตาราง 24  ปริมาณแอนโทไซยานินของฝรั่งลูกผสมเนื ้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค ที ่ 
แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ ศวพ.ราชบุรี และ ศวพ.นครปฐม ปี 2562 

สายพันธุ์ 
ปริมาณวิตามินซี (มก./ผลสด 100 ก.) 

พิจิตร นครสวรรค์ ราชบุรี นครปฐม เฉลี่ย 
PCR 1-1 1.57 b 3.08 1.88  - 2.18 
PCR 3-3 2.65 a 3.14 2.26  - 2.68 
PCR 4-6 2.52 ab 3.77 1.74  - 2.68 
PCR 5-1 2.35 ab 3.31 3.06  - 2.91 

แดงบางกอก 2.79 a 3.52 1.31  - 2.54 
C.V.(%) 18.3 25.1 49.6 - - 

 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ โดยวิธี DMRT     
 หมายเหตุ :  เครื่องหมาย (-) ไม่ให้ผลผลิต 

5. คุณภาพและความนิยมของผู้บริโภค 
ในด้านคุณภาพของฝรั่งที่เหมาะสมส าหรับการบริโภคสด ต้องมีลักษณะผลใหญ่ ผิวเรียบ

เนียนสวย เนื้อหวานกรอบ และไม่แข็ง มีกลิ่นเฉพาะตัว รสชาติหวานอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
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สายพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ มีความหวานตั้งแต่ไม่หวาน หวานเล็กน้อย หวานปานกลาง และหวานมาก 
ความกรอบมีตั้งแต่ไม่กรอบ  กรอบเล็กน้อย(นิ่มๆ) กรอบปานกลาง และกรอบมาก ซึ่งแต่ละสายพันธุ์
แตกต่างกันไป ความฟูของเนื้อมีตั้งแต่ไม่ฟู  ฟูเล็กน้อย ฟูปานกลาง และฟูมาก ส่วนด้านความนิยม
ของผู้บริโภคโดยประเมินจากจากผู้ชิมภายในศูนย์วิจัย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และ
เกษตรกร มีระดับความชอบตั้งแต่ไม่ชอบ ชอบเล็กน้อย ชอบปานกลาง ชอบมาก และชอบมากที่สุด 
สายพันธุ์ที่มีความนิยม ได้แก่ PCR 3-3 และ PCR 5-1 มีความนิยมของผู้บริโภคชอบปานกลาง         
ส่วนสายพันธุ์ PCR 1- มีความนิยมของผู้บริโภคชอบปานกลาง และสายพันธุ์  PCW 2-42 และ         
PCW 20-17 มีความนิยมของผู้บริโภคชอบเล็กน้อย (ตารางที ่25) 
 

ตารางที่ 25  คุณภาพของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภคและความนิยมของ
ผู้บริ โภค ที่  แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวั ดนครสวรรค์           
ศวพ. ราชบุรี และ ศวพ. นครปฐม ปี 2562 

สายพันธุ์  ความหวาน ความกรอบ 
ความฟูของ

เนื้อ 
ความนิยมของผู้บริโภค 

PCR 1-1 หวานปานกลาง กรอบปานกลาง ฟูเล็กน้อย ชอบปานกลาง 

PCR 3-3 หวานเล็กน้อย กรอบปานกลาง ฟูเล็กน้อย ชอบปานกลาง 

PCR 4-6 หวานเล็กน้อย ไม่กรอบ ไม่ฟู ชอบเล็กน้อย 

PCR 5-1 หวานเล็กน้อย กรอบปานกลาง ฟูเล็กน้อย ชอบปานกลาง 

    แดงบางกอก หวานเล็กน้อย กรอบเล็กน้อย ฟูเล็กน้อย ชอบเล็กน้อย 

หมายเหตุ : คุณภาพของมันเทศประเมินจากผู้บริโภค 40 คน (ทดสอบจากการชิมของผู้บริโภค) 
  ความหวาน ; ไม่หวาน หวานเล็กน้อย หวานปานกลาง และหวานมาก  
  ความกรอบ ; ไม่กรอบ กรอบเล็กน้อย(นิ่มๆ) กรอบปานกลาง และกรอบมาก 
  ความฟูของเนื้อ ; ไม่ฟู  ฟูเล็กน้อย ฟูปานกลาง และฟูมาก 
  ความนิยมของผู้บริโภค; ไม่ชอบ ชอบเล็กน้อย ชอบปานกลาง ชอบมาก และชอบมากที่สุด 

 

 

จากหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกต้นฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงที่ก าหนด
ขึ้นมานั้น ถึงแม้จะได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนทั้งหมด โดยยังมีความแปรปรวนของ
บางลักษณะระหว่างสายต้นทั้งคุณภาพภายนอกและภายในผลอยู่บ้าง ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัย
อื่นๆด้วย เช่น สภาพพื้นที ่ปลูก การดูแลรักษา นอกเหนือจากการควบคุมจากลักษณะทาง
พันธุกรรม (Srisuwan and Boonprakob, 2002) จึงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณภาพของผล
จากบางลักษณะมาประกอบเพื่อเปรียบเทียบกันในการศึกษาเบื้องต้น เช่น ผลขนาดใหญ่ จ านวน
ผลผลิต ปริมาณแอนโทไซยานินสูง ท าให้สายพันธุ์ที ่คัดเลือกมานี้มีความน่าสนใจแตกต่างกันไป 
เช่นเดียวกับสัมฤทธิ ์และทวีเกียรติ (2530) ที ่ได้คัดเลือกพันธุ ์ฝรั ่งสายพันธุ ์อินเดียด้วยวิธีการ
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คัดเลือกหมู่ จ านวน 467 ต้น สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ตามความต้องการสองลักษณะ คือ ต้นที่ 
82 ผลและเมล็ดมีขนาดเล็ก จ านวนเมล็ดต่อผลน้อย รสชาติอร่อย และต้นที่ 445 มีขนาดผลใหญ่ 
เนื้อหนากว่า แต่อัตราการเจริญเติบโตของต้นช้ามาก เช่นเดียวกับรายงานของสาทิสรัตน์และคณะ 
(2540) ได้ใช้หลักเกณฑ์บางประการ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ฝรั่งจ านวน 120 สายต้น โดยสายต้น
ที ่ 031 และ 052 เหมาะส าหรับผลิตฝรั่งพร้อมดื ่ม มีน้ าหนักผล 200-282 กรัม ปริมาณน้ าคั ้น
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และมีเนื้อสีชมพู กลิ่นหอม แต่มีปริมาณวิตามินซีไม่สูงนัก ในการพัฒนา
พันธุ์ครั้งนี้ จึงจ าเป็นต้องเลือกลักษณะเด่นบางประการ มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์  
 Menzel (1985) และ Webber (1944) กล่าวว่า ปริมาณวิตามินซีในผลฝรั่ง มีค่าตั้งแต่ 
10-2,000 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม จากรายงานอ้างอิงถึงฝรั่งเป็นไม้ผลที่มีความแปรปรวนของ
ปริมาณวิตามินซีระหว่างสายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์ Donaldson มีวิตามินซี 372 มิลลิกรัมต่อผลสด 
100 กรัม หรือฝรั่งสายพันธุ์ ที่มีเนื ้อสีชมพูที่ใช้ผลิต ในอุตสาหกรรมน้ าฝรั่งกระป๋องในอัฟริกาใต้      
มีปริมาณวิตามินซีสูงถึง 400 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ในขณะที ่สายพันธุ ์ Supreme มีปริมาณ
วิตามินซีเพียง 44 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัมเท่านั ้น (The Natural Food Hub, 2001) เมื ่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณวิตามินซีที่วิเคราะห์ได้ในพันธุ์ฝรั่งลูกผสมนี้ จึงจัดอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
น้อย 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค              

ในแหล่งปลูกต่างๆ 4 สถานที่ต่อแห่ง ในด้านผลผลิตสายพันธุ์คัดให้ผลผลิตแตกต่างกันในแต่ละสภาพ
ภูมิอากาศและภูมิประเทศ ได้แก่ แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  สามารถคัดเลือก
สายพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว ได้จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ PCW 2-42 ให้ผลผลิตเฉลี่ย               
ทุกแห่งสูงสุด 26.6 กิโลกรัมต่อต้น ให้ปริมาณวิตามินซีเฉลี่ยทุกแห่งสูงสุด 92.3 มิลลิกรัมต่อผลสด   
100 กรัม (ภาพผนวก ด) รองลงมาเป็นสายพันธุ์ PCW 4-17 ให้ผลผลิต 25.0 กิโลกรัมต่อต้น และ             
ให้ปริมาณวิตามินซี  88.7 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม (ภาพผนวก ต)  ส่วนพันธุ์แป้นสีทอง ให้ผลผลิต 
22.9 กิโลกรัมต่อต้น และปริมาณวิตามินซี 84.7 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม (ภาพผนวก ถ) เกษตรกร
และผู้บริโภคมีความพึงพอใจสายพันธุ์คัดที่เจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตสูง ผลใหญ่ ผิวขาวเรียบเนียนสวย               
เนื้อหวานกรอบและไม่แข็ง มีกลิ่นเฉพาะตัว รสชาติหวานอร่อย และคุณภาพในการบริโภคดี 
   ส าหรับฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง สามารถคัดเลือกได้ จ านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์              
PCR 1-1 เจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูงสุด 10.3 กิโลกรัมต่อต้น ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุด 
8.50 องศาบริกซ์ ปริมาณวิตามินซี 99.2 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 
2.18 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม (ภาพผนวก ท) รองลงมาเป็นสายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ผลผลิตสูง 
8.41 กิโลกรัมต่อต้น ผลขนาดใหญ่ 284 กรัมต่อผล ให้ปริมาณวิตามินซี 127 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 
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กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.68 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม (ภาพผนวก ธ) และสายพันธุ์                
PCR 5-1 ให้ผลผลิต 6.76 กิโลกรัมต่อต้น ผลขนาดใหญ่ 278 กรัมต่อผล ให้ปริมาณวิตามินซี 145 
มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.91 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม (ภาพ
ผนวก น) ส่วนพันธุ์แดงบางกอก ให้ผลผลิต 2.64  กิโลกรัมต่อต้น ผลขนาด  236 กรัมต่อผล              
ให้ปริมาณวิตามินซี 113 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.54 มิลลิกรัมต่อ
ผลสด 100 กรัม (ภาพผนวก บ) ดังนั้น จึงคัดเลือกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ PCW 2-42 และ 
PCW 4-17 ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ PCR 1-1 PCR 3-3 และPCR 5-1 เพ่ือเสนอเป็นพันธุ์
แนะน าของกรมวิชาการเกษตรและจะได้ขยายกิ่งพันธุ์เพ่ือให้เกษตรกรน าไปปลูกต่อไป 

 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. ศึกษาและจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของฝรั่งในแปลงรวบรวมพันธุ์       

(Ex situ) เป็นการสร้างแหล่งพันธุกรรมและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพันธุ์ฝรั่ง เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ทางพันธุกรรมของพันธุ์ฝรั่งส าหรับการปรับปรุงพันธุ์ ทั้งการคัดเลือกพันธุ์ดีเด่นหรือที่มีศักยภาพทาง
การค้า( elite lines) ทั้งพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการบริโภคสดและการแปรรูป โดยรวบรวมพันธุ์ฝรั่ง
พันธุ์การค้า พันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์ต่างประเทศ จากแหล่งปลูกต่างๆ ไว้จ านวน 27 พันธุ์   

2. เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์คัดเพ่ือการบริโภคสดที่ได้จากการ
ปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมข้าม คัดเลือกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวได้จ านวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ PCW 1-
25  PCW 2-42 PCW 4-17 PCW 20-17 และ PCW 21-9 โดยฝรั่ งลูกผสมเนื้ อสีขาวสาย พันธุ์               
PCW 20-17 ให้ผลผลิตสูงสุด 22.51 กิโลกรัมต่อต้น จ านวนผลสูง 36 ผลต่อต้น น้ าหนักผล  630 
กรัมต่อผล ผลขนาดใหญ่ เนื้อสีขาว ความหนาเนื้อ 2.86 เซนติเมตร จ านวนเมล็ด 276 เมล็ด              
มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 10.9 องศาบริกซ์ และปริมาณวิตามินซีเท่ากับ 128 มิลลิกรัม
ต่อน้ าหนักผลสด 100 กรัม  

3. เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์คัดที่มีปริมาณแอนโทไซยานินสูงเพ่ือ
บริโภค คัดเลือกฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงได้จ านวน 5 สายพันธุ์  ได้แก่ PCR 1-1 PCR 3-1 PCR 3-3 PCR 
5-1 และ PCR 7-3 โดยสายพันธุ์  PCR 3-3 ให้ผลผลิตสูงสุด 7.37 กิโลกรัมต่อต้น จ านวนผล 29 ผล
ต่อต้น น้ าหนักผล 255 กรัม และผลมีขนาดใหญ่ เนื้อสีแดง ความหนาเนื้อ 1.83 เซนติเมตร จ านวน
เมล็ด 153 เมล็ดต่อผล มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด 10.7 องศาบริกซ์ ปริมาณน้ าคั้น 94.3 
มิลลิลิตร ปริมาณวิตามินซี 23.0 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานินสูง 
47.6 มิลลิกรัมตอ่น้ าหนักผลสด 1 กิโลกรัม  

4. ทดสอบพันธุ ์ฝรั ่งลูกผสมเนื ้อส ีขาวและเนื ้อสีแดงสายพันธุ ์ด ีเด ่นเพื ่อการบริโภค        
โดยปลูกทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกต่างๆ 4 สถานที่ ในด้านผลผลิตสายพันธุ์คัดให้ผลผลิตแตกต่างกัน
ในแต่ละสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ได้แก่ แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร แปลงเกษตรกรจังหวัด
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นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
สามารถคัดเลือกฝรั่งลูกผสมเนื ้อสีขาว ได้จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ PCW 2-42 ให้
ผลผลิตเฉลี ่ยทุกแห่งสูงสุด 26.6 กิโลกรัมต่อต้น ให้ปริมาณวิตามินซีเฉลี ่ยทุกแห่งสูงสุด 92.3 
มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม รองลงมาเป็น สายพันธุ์ PCW 4-17 ให้ผลผลิต 25.0 กิโลกรัมต่อต้น 
และให้ปริมาณวิตามินซี 88.7 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม  

ส าหรับฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงคัดเลือกได้ จ านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ PCR 1-1 
เจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูงสุด 10.3 กิโลกรัมต่อต้น ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุด 8.50 
องศาบริกซ์ ปริมาณวิตามินซี 99.2 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.18 
มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม รองลงมาเป็นสายพันธุ์ PCR 3-3 ให้ผลผลิต 8.41 กิโลกรัมต่อต้น ผล
ขนาดใหญ่ 284 กรัมต่อผล ให้ปริมาณวิตามินซี 127 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และปริมาณ
แอนโทไซยานิน 2.68 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม และสายพันธุ์ PCR 5-1 ให้ผลผลิต 6.76 
กิโลกรัมต่อต้น ผลขนาดใหญ่ 278 กรัมต่อผล ให้ปริมาณวิตามินซี 145 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 
กรัม และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.91 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม ดังนั้นจึงคัดเลือก ได้ฝรั ่ง
ลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์ PCW 2-42 และ PCW 4-17 ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ PCR 1-1 
PCR 3-3 และPCR 5-1 เพื่อเสนอเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรและจะได้ขยายกิ่งพันธุ์
เพ่ือให้เกษตรกรน าไปปลูกต่อไป   
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การทดลองท่ี 4  เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์คัดที่มีปริมาณแอนโทไซยานิน  

                   สูงเพื่อบริโภค 
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เกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร. 

ดรุณี เพ็งฤกษ์ ณรงค์ แดงเปี่ยม เบญจวรรณ สุรพล เสงี่ยม แจ่มจ ารูญ . 2560. เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่ง
ลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์คัดที่มีปริมาณแอนโทไซยานินสูงเพ่ือบริโภคสด . ใน หน้า 80-90. 
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ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 วันที่ 
22-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพิเรียล ภูแก้ว รีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ . 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร. 
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http://www.naturalhub.com/natural_food_guide_fruit_vitamin_c.htm%20%5b1
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การทดลองท่ี 1  การศึกษาและจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของฝรั่งในแปลง 
                    รวบรวมพันธุ์ (Ex situ) 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

ภาพผนวก ก  แปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์ฝรั่งในวงบ่อซีเมนต์  
    ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรปี 2562 

                              
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

ภาพผนวก ข แปลงขยายพันธุ์ฝรั่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์ฝรั่ง  
     ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรปี 2562 
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a.) พันธุ์แป้นสีทอง 
 
 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

b.) พันธุ์กลมสาลี ่
 
 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

  

c.) พันธุก์ิมจู 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

d.) พันธุเ์พชรพูทอง 

 
 
 
 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

  

e.) พันธุ์แดงหวาน 
 
 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

f.) สายพันธ์ุ พจ.13-10 

 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

  

พจ.13-10 

 

แดงหวาน 

 

เพชรพูทอง  

 

กิมจู 
 

แป้นสีทอง 

 

กลมสาลี ่
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g.) พันธุ์สามสีกรอบ 
 

 
 
 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

h.) พันธุแ์ดงบางกอก 
 
 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

  

i.) พันธุ์ฝรั่งขี้นก 
 
 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

j.) พันธุเ์ย็น 2 

 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

  

k.) พันธุ์แตงกวา 

 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

l.) พันธุ์ HPSI 7 (138 T) 
 
 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

เย็น 2 
 

ฝร่ังข้ีนก 

 

HPSI 7 (138 T) 

 

แตงกวา 

 

แดงบางกอก 
 

สามสีกรอบ 
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ภาพผนวก ค ลักษณะผลของฝรั่งในแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรม จ านวน 16 พันธุ์ 

                       (ภาพ a - p) ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรปี 2562  
 
 

การทดลองที่ 2  เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวสายพันธุ์คัดเพื่อการบริโภคสด 
 
   

 

  

m.) พันธุ์ HPSI 38 

 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

n.) พันธุ์ HPSI 18 507 
 
 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

  

o.) พันธุ์ HPSI 20 (WATAKIE) 

 
 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

p.) พันธุ์ HPSI 6 (PATILO) 

 
 
 

พัฒนาการออกดอกจนถึงการติดฝัก 
 

HPSI 20 
(WATAKIE) 

HPSI 6 (PATILO) 

 

 

HPSI 38 

 

 
HPSI 18 507 
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ภาพผนวก ง  แปลงเปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
ปี 2558 – 2559 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพผนวก จ  ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว สายพันธุ์ PCW 1-25   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ภาพผนวก ฉ  ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว สายพันธุ์ PCW 2-42   

 

  

  



106 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพผนวก ช  ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว สายพันธุ์ PCW 4-17   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ภาพผนวก ซ  ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว สายพันธุ์ PCW 20-17   
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ภาพผนวก ฌ  ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว สายพันธุ์ PCW 21-9   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ภาพผนวก ญ  พันธุ์แป้นสีทอง (เปรียบเทียบ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดลองที่ 3  เปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์คัดที่มีปริมาณแอนโทไซยานินสูง 
                    เพื่อการบริโภคสด    
 

  

  



108 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพผนวก ฎ  แปลงเปรียบเทียบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
 ปี 2558 – 2559 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพผนวก ฏ  ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง สายพันธุ์ PCR 1-1   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  



109 
 

 

ภาพผนวก ฐ  ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง สายพันธุ์ PCR 3-3   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพผนวก ฑ  ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง สายพันธุ์ PCR 5-1   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพผนวก ฒ  ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง สายพันธุ์ PCR 7-3   
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ภาพผนวก ณ  พันธุ์แดงบางกอก (เปรียบเทียบ)   
 
 

 
การทดลองที่ 4 ทดสอบพันธุ์ฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อการบริโภค 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

a.) ลักษณะต้น เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 26.6  กิโลกรัมต่อต้น 
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b.) ลักษณะผล ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด 92.3 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 

 

ภาพผนวก ด  ลักษณะประจ าพันธุ์ของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว สายพันธุ์ PCW 2-42   

                    (ภาพ a และ b) 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  

 

a.) ลักษณะต้น เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิต 25.0  กิโลกรัมต่อต้น 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

PCW 2-42 
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b.) ลักษณะผล ให้ปริมาณวิตามินซี 88.7 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 

  
 

ภาพผนวก ต  ลักษณะประจ าพันธุ์ของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีขาว สายพันธุ์ PCW 4-17   

                   (ภาพ a และ b) 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  

 

a.) ลักษณะต้น เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิต 22.9  กิโลกรัมต่อต้น 

 

 

  

PCW 4-17 
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b.) ลักษณะผล ให้ปริมาณวิตามินซี 84.7 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 

  
 

ภาพผนวก ถ  พันธุ์แป้นสีทอง (พันธุ์เปรียบเทียบ) 

                                       (ภาพ a และ b) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  

 

แป้นสีทอง 
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a.) ลักษณะต้น เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูงสุด 10.3 กิโลกรัมต่อต้น 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) ลักษณะผล ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้สูงสุด 8.50 องศาบริกซ์ 
  ปริมาณวิตามินซี 99.2  มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 

                      และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.18 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 
 

ภาพผนวก ท  ลักษณะประจ าพันธุ์ของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง สายพันธุ์ PCR 1-1 

                     (ภาพ a และ b) 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
PCR 1-1 
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a.) ลักษณะต้น เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิต 8.41  กิโลกรัมต่อต้น 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b.) ลักษณะผล ให้ปริมาณวิตามินซี 127 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 
  และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.68 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 

 

ภาพผนวก ธ  ลักษณะประจ าพันธุ์ของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง สายพันธุ์ PCR 3-3 

                     (ภาพ a และ b) 
 

 

 

 
 

 

 

PCR 3-3 
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a.) ลักษณะต้น เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิต 6.76  กิโลกรัมต่อต้น 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

b.) ลักษณะผล ให้ปริมาณวิตามินซี 145 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 

                        และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.91 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 
 

ภาพผนวก น  ลักษณะประจ าพันธุ์ของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดงสายพันธุ์ PCR 5-1 

                     (ภาพ a และ b) 
 

 PCR 5-1 



117 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
a.) ลักษณะต้น ให้ผลผลิต 2.64  กิโลกรัมต่อต้น 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แดงบางกอก 
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b.) ลักษณะผล ให้ปริมาณวิตามินซี 113 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 

                        และปริมาณแอนโทไซยานิน 2.54 มิลลิกรัมต่อผลสด 100 กรัม 
 

ภาพผนวก บ  ลักษณะประจ าพันธุ์ของฝรั่งลูกผสมเนื้อสีแดง พันธุ์แดงบางกอก (เปรียบเทียบ) 

             (ภาพ a และ b) 
 


