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Abstract
The morphological characteristics and postharvest physico-chemical quality of strawberry fruit cvs.
Praratchatan 80 and 70 and cv. No. 329 grown in khaokho, Phetchabun province were studied. The fruits were
harvested when 75% of the skin turned red. In cv. Praratchatan 80, it was found that 45% of the sampled fruits had
a conic shape and 30% had yellow achenes. Seventy-five percent had achenes that are located at the same level
as fruit skin. In cv. Praratchatan 70, 55% had a globose conic shape and 100% had greenish yellow achenes. All
the sampled fruits had sunken achenes. In cv. 329, 35% had a short wedge shape and 75% had red achenes.
Fifty-five percent of the sampled fruits had raised achenes. In addition, cv. Praratchatan 80 had the greatest fruit
width (3.20 cm) and weight (17.45 g). In contrast, cv. Praratchatan 70 had the greatest fruit length (3.62 cm).
Moreover, cv. Praratchatan 80 had the highest chroma (53.29) and hue angle (53.13 ) values. The corresponding
values for cv. Praratchatan 70 were 58.86 and 60.59 . However, the study on chemical quality revealed that cv.
Praratchatan 80 had the highest ratio of total soluble solids to titratable acidity (TA) (13.49). TA and fruit firmness
were highest (1.21% and 0.85 kg, respectively) in cv. 329.
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บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอวเบอรรีพันธุ
พระราชทาน 80, 70 และ 329 ในอําเภอเขาคอ จ. เพชรบูรณ โดยเก็บเกี่ยวผลที่ระยะสีผิวเปลี่ยนเปนสีแดง 75 เปอรเซ็นต
พบวา พันธุพระราชทาน 80 มีรูปรางผลเปนทรงแหลมคิดเปน 45% มีเมล็ดสีเหลืองคิดเปน 30% และเมล็ดเสมอระดับผิวผลคิด
เปน 75% ในขณะที่พันธุพระราชทาน 70 มีรูปรางผลเปนทรงกลมปลายแหลมคิดเปน 55% มีเมล็ดสีเหลืองอมเขียวคิดเปน
100% และเมล็ดจมต่ํากวาระดับผิวผลคิดเปน 100% และพันธุ 329 มีรูปรางผลเปนทรงลิ่มสั้นคิดเปน 35% มีเมล็ดสีแดงคิด
เปน 75% และเมล็ดสูงกวาระดับผิวผลคิดเปน 55% นอกจากนี้ยังพบวา ผลพันธุพระราชทาน 80 มีขนาดความกวาง และ
น้ําหนักผลมากที่สุดซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 เซนติเมตร และ 17.45 กรัม ตามลําดับ แตในทางตรงกันขามพบวาความยาวของ
ผลพันธุพระราชทาน 70 มีคามากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 เซนติเมตร นอกจากนี้พบวา พันธุพระราชทาน 80 ใหคา
ความอิ่มตัวของสี และเฉดสี บริเวณสีผิวมากที่สุดซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 53.29 และ 51.13 ตามลําดับ โดยพันธุพระราชทาน 70
ใหคาความอิ่มตัวของสี และเฉดสี บริเวณสีเนื้อมากที่สุดเทากับ 58.86 และ 60.59 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การศึกษา
คุณสมบัติทางเคมี พบวา ผลพันธุพระราชทาน 80 มีอัตราสวนของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดตอปริมาณกรดที่
ไทเทรตไดมากที่สุดเทากับ 13.49 พันธุ 329 มีปริมาณกรดที่ไทเทรตและคาความแนนเนื้อมากที่สุด เทากับ 1.21% และ 0.85
กิโลกรัม ตามลําดับ
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คํานํา
สตรอวเบอรรี (Fragaria × ananassa Duch.) ซึ่งอยูในวงศ Rosaceae สําหรับประเทศไทยมีการเพาะปลูก
สตรอวเบอรรีมากในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และเพชรบูรณ ในป พ.ศ.2553 โครงการหลวงไดนําสตรอวเบอรรีสายพันธุใหม
มาสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเพื่อการคา ไดแก สตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 มีลักษณะเดน คือ ผลสุกมีกลิ่นหอม มีชาติรส
หวาน รูปรางของผลสวยงาม และเหมาะแกการรับประทานสด (ณรงคชัย และคณะ, 2554; สุภาวดี และคณะ, 2557 ) สวน
สตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 70 (Toyonoka) เปนสายพันธุที่นําเขาจากประเทศญี่ปุน โดยลักษณะผลมีขนาดใหญ รูปรางผล
ทรงกลมถึงทรงกรวย ผลมีสีแดง รสชาติหวานอมเปรี้ยว (สมคิด และ ดนัย, 2543) และสตรอวเบอรรีพันธุ 329 (Yale) เปนสาย
พันธุที่ถูกนําเขามาโดยกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งเปนสายพันธุจากประเทศอิสราเอล โดยลักษณะผลคอนขางใหญ เนื้อแข็ง
สะดวกตอการขนสง และมีรสชาติเปรี้ยว (สุทิน, 2551) โดยปจจุบันนี้ ในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ มีการเพาะปลูก
สตรอวเบอรรีทั้งสามสายพันธุนี้เปนจํานวนมาก เนื่องจาก จังหวัดเพชรบูรณมีแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวนิยมไปพักผอน
ไดแก เสนทางหลวงหมายเลข 12 สงผลทําใหเกษตรกรสามารถจําหนายผลสตรอวเบอรรีไดเปนจํานวนมาก แตปญหาหนึ่งที่พบ
คือ เกษตรกรยังขาดขอมูลในดานลักษณะสัณฐานวิทยา และคุณภาพทางเคมีกายภาพหลังการเก็บเกี่ยวของสตรอวเบอรรีทั้ง
สามสายพันธุ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อที่ศึกษาลักษณะดังกลาวขางตน ซึ่งจะเปนประโยชนในแงคุณภาพ
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เชน การจัดการในโซอุปทานใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี
อุปกรณและวิธีการ
เก็บเกี่ยวผลสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80, 70 และพันธุ 329 ที่มีระยะการพัฒนาสีผิวเปนสีแดง 75 เปอรเซ็นต
จากสถานีทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ (เขาคอ) จ. เพชรบูรณ จากนั้นทําการศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา ไดแก 1) รูปทรงผล เชน ทรงกลมแปน (oblate) ทรงกลม (globose) ทรงกลมปลายแหลม (globose conic) ทรง
แหลม (conic) ทรงแหลมยาว (long conic) ทรงยาวมีคอ (necked) ทรงลิ่มยาว (long wedge) และทรงลิ่มสั้น (short wedge)
2) สีเมล็ด ไดแก เขียว เหลืองอมเขียว เหลือง ชมพู สม แดง น้ําตาล ดํา 3) ตําแหนงเมล็ด ไดแก สูง เสมอ ต่ํา(กวาระดับผิวผล)
4) ความกวาง ความยาวของผล 5) น้ําหนักผล และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ไดแก 1) สีผิวและสีเนื้อ (เครื่องวัดสี
รุน CR-10 ของบริษัท Minolta ประเทศญี่ปุน) 2) ความแนนเนื้อ โดยใชเครื่องมือวัด (รุน FHR-1 หัววัดรูปทรงกระบอก ขนาด 1
กิโลกรัม เสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตร ของบริษัท Nippon Optical Works ประเทศญี่ปุน) 3) ปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได โดยใชเครื่อง digital refractometer (รุน PAL-1 ของ บริษัท Atago ประเทศญี่ปุน) 4) ปริมาณ
กรดทั้งหมดที่ไทเทรตได ตามวิธีการของ (AOAC, 2000) วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ ทั้งหมด 5 ซ้ํา ๆ ละ 4 ตน โดย
เก็บเกี่ยวผลสตรอวเบอรรีที่ระยะสีผิวเปลี่ยนเปนสีแดง 75 เปอรเซ็นต จํานวน 10 ผล/ตน
ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80, 70
และพันธุ 329 ที่ระยะการพัฒนาสีผิว 75%
ผลการทดลองพบวา สตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 มีลักษณะรูปรางเปนทรงแหลม (conic) มากที่สุดคิดเปน
45% สวนพันธุพระราชทาน 70 มีลักษณะรูปรางเปนทรงกลมปลายแหลม (globose conic) มากที่สุดคิดเปน 55% และพันธุ
329 มีลักษณะรูปรางทรงลิ่มสั้น (short wedge) มากที่สุดคิดเปน 35% (Figure 1A) พันธุพระราชทาน 80 มีเมล็ดสีเหลืองมาก
ที่สุดคิดเปน 30% พันธุพระราชทาน 70 มีเมล็ดสีเหลืองอมเขียวมากที่สุดคิดเปน 100% และพันธุ 329 มีเมล็ดสีแดงมากที่สุด
คิดเปน 75% (Figure 1B) พันธุพระราชทาน 80 มีตําแหนงเมล็ดเสมอผิวผลมากที่สุดคิดเปน 75% พันธุพระราชทาน 70 มี
ตําแหนงเมล็ดต่ํากวาระดับผิวผลมากที่สุดคิดเปน 100% และพันธุ 329 มีตําแหนงเมล็ดสูงกวาระดับผิวผลมากที่สุดคิดเปน
55% (Figure 2C) นอกจากนี้ ความกวางของผลสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 มีคามากที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 3.28
เซนติเมตร (Figure 2D) ความยาวของผลสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 70 มีคามากที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 3.62 เซนติเมตร
(Figure 3E) และสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 มีน้ําหนักมากที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 17.45 กรัม (Figure 3F)
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Figure 1 Percentage of fruit shape (A) and achene color (B) of strawberry fruit cvs. Praratchatan 80 and 70 and
cv. 329 at the 75% ripe stage.
D
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Figure 2 Percentage of achene position (C) and fruit width (D) of strawberry fruit cvs. Praratchatan 80 and 70
and cv. 329 at the 75% ripe stage.
F
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Figure 3 Fruit length (E) and weight (D) of strawberry fruit cvs. Praratchatan 80 and 70 and cv. 329 at the 75%
ripe stage.
การทดลองที่ 2 การศึกษาคุณสมบัติทางกายและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80, 70
และพันธุ 329 ที่ระยะการพัฒนาสีผิว 75%
ผลการทดลองพบวา คาสีผิวของผลสตรอวเบอรรีพันธุ 329 มีคาความสวาง (L*) เทากับ 37.36 ซึ่งมากกวาพันธุ
พระราชทาน 70 และ 80 ที่มีคาเทากับ 37.23 และ 30.84 ตามลําดับ นอกจากนี้ คาความอิ่มตัวและคาเฉดสีของสีผิวสตรอว
เบอรรีพันธุพระราชทาน 80 ใหคาสีแดงมากที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 53.29 และ 51.13 (Table 1) คาสีเนื้อของผลสตรอวเบอรรี
พันธุ 329 มีคา L* เทากับ 63.72 ซึ่งมากกวาพันธุพระราชทาน 70 และ 80 ที่มีคาเทากับ 42.29 และ 59.11 ตามลําดับ
นอกจากนี้ พบวาคาความอิ่มตัวและคาเฉดสีของสีเนื้อสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 70 ใหคาสีแดงมากที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ
58.86 และ 60.59 (Table 1) นอกจากนี้ พบวา ผลสตรอวเบอรรีพันธุ 329 มีคาความแนนเนื้อและปริมาณกรดทั้งหมดที่
ไทเทรตไดมากที่สุดซึ่งมีคาเทากับ 0.85 กิโลกรัมและ1.21% ตามลําดับ (Table 2) และยังพบวาสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน
80 มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได และอัตราสวนระหวางปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดตอปริมาณกรด
ทั้งหมดที่ไทเทรตไดมากที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 11.20% และ13.49 ตามลําดับ (Table 2)
Table 1 Skin and flesh color (L*, chroma and hue angle) of strawberry fruit cvs. Praratchatan 80 and 70 and
cv. 329 harvested at 75% color break.
Variety
Skin color
Flesh color
L*
chroma
hue angle (°)
L*
chroma
hue angle (°)
Praratchatan 80 30.84±1.25b 53.29±1.54a 51.14±1.75c 59.11±1.26a 51.13±1.05c
66.76±1.98a
Praratchatan 70 37.23±1.27a 46.05±1.15c 52.33±1.34b 42.29±1.12b 58.86±0.87a
60.59±1.67c
a
b
a
a
b
No. 329
37.36±1.13 49.62±1.42 54.80±1.12 63.72±1.05 58.60±1.73
62.50±1.84b
Different letters in the same column denote significant differences at P ≤ 0.05 by Duncan’s multiple range test (DMRT).
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Table 2 Physio-chemical quality of strawberry fruits cvs. Praratchatan 80 and 70 and cv. 329 harvested at 75%
color break.
Variety
Firmness Total soluble solids Titratable acidity
Total soluble solids/
(kg)
(%)
(TA) (%)
Titratable acidity (TSS/TA)
b
a
c
Praratchatan 80
0.67±0.04
11.20±0.15
0.83±0.01
13.49±0.02a
Praratchatan 70
0.61±0.02c
10.01±0.13b
0.88±0.03b
11.23±0.05b
No. 329
0.85±0.05a
9.31±0.17c
1.21±0.02a
7.68±0.03c
Different letters in the same column denote significant differences at P ≤ 0.05 by Duncan’s multiple range test (DMRT).

วิจารณผล
จากผลการทดลองบงชี้ไดวา การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสตรอวเบอรรีนั้น สายพันธุจะเปน
ตัวกําหนดลักษณะดังกลาว (ทองใหม, 2541) อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยว
ที่ระยะการพัฒนาสีผิว 75% ของสตรอวเบอรรีทั้งสามสายพันธุ พบวา เมื่อการพัฒนาสีผิวของผลเพิ่มขึ้น สตรอวเบอรรีพันธุ
พระราชทาน 80 ใหคาความสวาง (L*) และคาเฉดสี (hue angle) ลดลง ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลสตรอวเบอรรีมีสีแดงมากขึ้น
ในขณะที่คาความอิ่มตัวของสี (chroma) จะเพิ่มขึ้นตามระยะการพัฒนาสีผิวดวย (สุภาวดี และคณะ, 2557) นอกจากนี้ พบวา
สตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 มีอัตราสวนปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดสูงและมีปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเตรทได
ต่ํากวาพันธุพระราชทาน 70 และพันธุ 329 ซึ่งแสดงวา ผลสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 มีรสชาติหวาน และมีคุณภาพสูง
กวาสตรอวเบอรรีทั้งสองสายพันธุ นอกจากนี้ยังพบวาสตรอวเบอรรีพันธุ 329 ใหคาความแนนเนื้อมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา
สตรอวเบอรรีพันธุนี้มีความเหมาะสมมากสําหรับการขนสง
สรุปผล
ลักษณะรูปรางของสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80 สวนใหญเปนแบบทรงแหลม เมล็ดสีเหลือง เสมอผิวผล สวน
พันธุพระราชทาน 70 มีรูปรางเปนแบบทรงกลมปลายแหลม เมล็ดสีเหลืองอมเขียว ต่ํากวาผิวผล และในขณะที่พันธุ 329 มี
รูปรางเปนแบบทรงลิ่มสั้น เมล็ดสีแดง สูงกวาผิวผล นอกจากนี้ยังพบวาพันธุพระราชทาน 80 มีขนาดความกวาง และน้ําหนัก
ผลมากที่สุด แตพันธุพระราชทาน 70 มีขนาดความยาวผลมากที่สุด นอกจากนี้ความแตกตางของสายพันธุสงผลทําให สีผิว สี
เนื้อ ความแนนเนื้อ ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได และปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตไดแตกตางกัน
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณคณาจารย เจาหนาที่ และสถานความเปนเลิศทางวิชาการดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะ
เกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ (เขา
คอ) จังหวัดเพชรบูรณ สําหรับการเอื้อเฟอสถานที่และอุปกรณในการทําวิจัย
เอกสารอางอิง
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