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บทคัดย่อ
งานวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ แ ละปริ ม าณน้ าฝนต่ อ การ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู และเพื่อศึกษารู ปแบบการเจริ ญเติ บโตและชี พลักษณ์ แต่
ละช่ ว งพัฒ นาการของฝรั ่ง พัน ธุ ์ก ิ ม จู โดยท าการศึ ก ษาในแปลงทดลองของ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ศึกษาข้อมูลสภาพอากาศ ประกอบด้วย ปริ มาณน้ าฝน และอุณหภูมิ
สู ง สุ ด และต่ า สุ ด ตั้ง แต่ เ ดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน 2562 เก็ บ ข้อ มู ล การเจริ ญ เติ บ โต และสั ง เกตการ
เปลี่ ยนแปลงพัฒนาการทางลาต้น แต่ละระยะการเจริ ญเติบโต โดยใช้วิธี BBCH scale ประกอบด้วย
ความยาวยอดใหม่ ขนาดดอก และขนาดของผล สุ่ มเก็บข้อมู ลการเจริ ญเติ บโตแต่ละส่ วน จานวน 5
ตัวอย่างต่อต้น จานวน 30 ต้น หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสภาพอากาศกับการเจริ ญเติ บโต ศึกษา
ความบริ บู ร ณ์ ข องพื ช ด้ว ยการใช้ อุ ณ หภู มิ โดยค านวณหาค่ า ความร้ อ นสะสม และรู ป แบบการ
เจริ ญเติบโตและชี พลักษณ์ ของฝรั่งพันธุ์กิมจูกบั ช่ วงเวลา ด้วยการวิเคราะห์ค่า Linear regression ผล
การศึกษาพบว่า เดื อนมกราคม-มิถุนายน 2562 ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส มีปริ มาณน้ าฝน
รวมเท่ากับ 646.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุ ดและต่าสุ ด เท่ากับ 32.6 และ 24.3 องศาเซลเซียส ตามลาดับ มี
ความเหมาะสมต่อการเจริ ญเติ บโตและพัฒนาการของฝรั่ งพันธุ์ กิมจู และมี ค่าความร้ อนสะสมจนถึ ง
ระยะเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต เท่ากับ 2,222.5-2,380.4 CDD ชี พลักษณ์การเจริ ญเติ บโตของฝรั่ งพันธุ์ กิมจู
ประกอบด้วย ระยะการพัฒนาตุ่มตายอด ระยะการพัฒนาใบ ระยะการเกิดดอก ระยะดอกบาน ระยะการ
พัฒนาผล และ ระยะผลสุ ก และมีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลา โดยส่ วนยอดใหม่ และดอก มีรูปแบบการ
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เจริ ญเติบโตแบบsigmoid curve และการพัฒนาของผล มีรูปแบบการเจริ ญเติบโตเป็ นแบบ double
sigmoid curve
คาสาคัญ: อุณหภูมิ ปริ มาณน้ าฝน ฝรั่งกิมจู รู ปแบบการเจริ ญเติบโต ชีพลักษณ์
Abstract
This research aimed to study the changes of temperature and rainfall on growth and
development of ‘Kimju’ guava and to study the growth patterns and phenology for each
developmental phase of ‘Kimju’ guava. The experimental site was at Faculty of Agriculture, Princess
of Naradhiwas University. The weather information including rainfall, maximum and minimum
temperature from January to June 2019 was recorded. The collection data were the growth, the
changes in each growth and development phase by BBCH scale, which consisted of new shoot length,
flower size and fruit size. The collection data were randomly in 5 samples per plant from 30 trees. The
fullness of plant growth was studied by calculating the cumulative heat unit of temperature. The
relationship between climate data and the growth, the growth patterns and phenology of ‘Kimju’
guava with the period of time were studied by linear regression analysis. The results found that from
January to June 2019 the total rainfall, maximum, and minimum temperatures were 646.7 mm, 32.6
and 24.3oC, respectively at Mueang District, Narathiwat Province. These data was related and suitable
for the growth of ‘Kimju’ guava. The accumulate heat unit until harvest stage was 2,222.5-2,380.4
CDD. The growth patterns and phenology of ‘Kimju’ guava which include bud development, leaf
development, inflorescence emergence, flowering, fruit development and fruit ripening gave
relationship with time. The growth of new shoots and flowers showed a pattern of sigmoid curve and
fruit development showed a double sigmoid curve.
Keywords: Temperature, Rainfall, ‘Kimju’ guava, Growth pattern, Phenology
บทนา
ฝรั่ง (Guava) เป็ นพืช ที่อยูใ่ นวงศ์ Myrtaceae มีชื่ อวิท ยาศาสตร์ วา่ Psidium guajava L.
ในประเทศไทยนิ ย มนามารับ ประทานแบบผลสด เพราะรสชาติดี เนื้ อกรอบ และราคาถู ก อีก ทั้ง มี
คุ ณค่า ทางอาหารสู ง โดยเฉพาะวิตามินซี มากกว่าผลไม้อื่น ประมาณ 4-10 เท่า มีวิตามินชนิ ดต่าง ๆ
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ธาตุเหล็ก แคลเซี ยม และเพคตินจานวนมาก มีสรรพคุ ณทางการแพทย์ ช่ วยรัก ษาและป้ องกันโรค
ลัก ปิ ดลัก เปิ ด ช่ ว ยเคลื อ บลาไส้ หรื อ นามาแปรรู ป เช่ น ฝรั่ง แช่ บ ๊ว ย แยมฝรั่ง และน้ า ฝรั่ง เป็ นต้น
(Sangsawat & Phiromsuphap, 2017) ฝรั่งพันธุ ์กิมจู เป็ นพันธุ ์ที่มีลกั ษณะผลกลมมีขนาดปานกลาง
ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลสุ กมีสีเขียวนวล มีลกั ษณะเด่นคือเป็ นพันธุ ์ที่มีเมล็ดน้อยมาก หรื อแทบไม่มี
เลย (Sawatfak, 2014) ซึ่ ง เป็ นพันธุ ์ที่มีค วามนิ ย มมากขึ้ นในปั จจุบ นั การขยายพันธุ ์ฝ รั่ง กิ ม จูนิย มใช้
การขยายพันธุ ์โดยวิธี ก ารตอนกิ่ ง เพื่อให้ไ ด้ผ ลผลิ ตเร็ ว ขึ้ น (Qadri et al., 2018) จากข้อมูล กรม
ส่ ง เสริ ม การเกษตร รายงานว่า ปี 2559 มีพ้ืนที่ก ารผลิ ตทั้งสิ้ น 15,413 ไร่ และมีป ริ ม าณผลผลิ ตรวม
57,112 ตัน คิด เป็ นผลผลิ ต ต่อ ไร่ 4,962 กิ โ ลกรัม และมีร าคาจ าหน่ า ยกิ โ ลกรัม ละ 23.00 บาท
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ป ลู ก กว่า 36 จัง หวัด ทัว่ ประเทศ นับ ว่า เป็ นพืช เศรษฐกิ จ อีก ชนิ ด หนึ่ ง ที่มีศ กั ยภาพ
สามารถปลู ก และให้ผ ลผลิ ตได้ใ นหลายจัง หวัด ทางภาคใต้ เช่ น กระบี่ พัท ลุ ง และสงขลา เป็ นต้น
(Department of Agricultural Extension, 2016) ใช้ระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี จึงสามารถให้ผลผลิต
ระยะที่เหมาะสมเพื่อไว้ผลผลิ ตควรอยู่ในช่ วงเดื อนที่ 8-9 เป็ นช่ วงที่ลาต้นมีความสมบูรณ์ ทั้งนี้ ฝรั่ง
จาเป็ นต้อ งได้รับ การกระตุ น้ การออกดอกโดยผ่า นช่ ว งแล้ง อย่า งน้อ ย 1 เดือ น (Usha, Thakre,
Goswami, & Deepak, 2015) ซึ่ งลักษณะอากาศในภาคใต้จะมีฝนตกชุ ก และมีช่วงแล้งสลับกันไป
โดยเริ่ ม มีฝ นตกในช่ วงเดื อนมิถุ นายน-มกราคม และปริ มาณฝนมากตั้ง แต่เดื อนพฤศจิกายนเป็ นต้น
ไป แต่ร ะยะ 2-3 ปี ที่ผ ่า นมาเกิ ด ความแปรปรวนของสภาพภูมิอ ากาศ ทาให้ผ ลผลิ ตไม้ผ ลในพื้ น ที่
ลดลง จึง ส่ ง ผลแก่เกษตรผูป้ ลู ก ทาให้ข าดรายได้ใ นช่ ว งเวลาดัง กล่า ว ทั้ง นี้ สภาพแวดล้อมจึง เป็ น
ปั จจัย ที่มีค วามสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ รวมถึงการกระตุ น้ กระบวนทางสรี รวิทยา
ในส่ วนต่าง ๆ ของต้นพืช ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัย ทางกายภาพ ได้แก่ ความเข้มแสง อุณหภูมิ สภาพ
พื้นที่ แร่ ธาตุอาหาร ปริ มาณน้ าฝน ความชื้ นในอากาศ และปั จจัยทางชี วภาพ ได้แก่ โรค แมลง และ
วัช พืช จากความสาคัญของสภาพแวดล้อ มต่อการเจริ ญเติบ โตของพืช ที่ก ล่า วมาแล้วมีรายงานวิจ ยั
ของ Sdoodee, Lerslerwong, & Rugkong (2010) ศึกษาผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิ ตมังคุ ด
นอกฤดู ใ นจัง หวัดพัท ลุ ง พบว่า มีแ นวโน้ม ของปริ ม าณน้ า ฝน อุณหภูมิสู ง สุ ด อุณ หภูมิต่ า สุ ด และ
อุณ หภูม ิเ ฉลี ่ ย เพิ ่ม ขึ้ น และมีจานวนวัน ฝนตกลดลงในรอบ 30 ปี จากการเปลี่ย นแปลงของการ
กระจายตัวของปริ มาณน้ าฝนส่ ง ผลต่อชี พลักษณ์ การออกดอก และคุ ณภาพของผลผลิ ตมังคุ ดในแต่
ละปี ที่แ ตกต่า งกัน และสามารถออกดอกทั้ง ในฤดู แ ละนอกฤดู เนื ่ อ งจากความไม่ส ม่ า เสมอของ
ปริ ม าณน้ า ฝน และช่ วงแล้ง ไม่เพียงพอ ทาให้มงั คุ ดไม่เกิ ดการพัก ตัวจึง ไม่ออกดอก นอกจากน้ าฝน
แล้ว อุณหภูมิยงั เป็ นอีกปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเจริ ญเติบโตของพืช สาหรับพืชเขตร้ อน
อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการเจริ ญเติบโตอยู่ในช่ วง 24-30 องศาเซลเซี ยส และยังมีความสาคัญต่อ
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การกาหนดเวลาการออกดอกจนถึ ง ความสมบูรณ์ ข องผลผลิ ตด้วย (Bamroongrugsa, 1993) สาหรับ
การวัดความบริ บูร ณ์ ข องพืช ด้ว ยการใช้อุณหภูมิ โดยใช้ค่า เฉลี่ ย ของอุณหภูมิใ นแต่ล ะวันลบด้ว ย
อุณหภูมิต่าสุ ดที่พืชมีการเจริ ญเติบโตน้อยที่สุด หรื อชะงักการเจริ ญเติบโต อุณหภูมิต่าสุ ดที่ทาให้พืช
มีก ารเจริ ญ เติบ โตเพีย งเล็ก น้อ ยหรื อ ไม่ม ีก ารเจริ ญ เติบ โตเลย เรี ย กอุณ หภูม ินี้ ว ่า baseline
temperature โดยคานวณหาค่าความร้ อนสะสมตามวิธีการของ Hardy & Khurshid (2007) ทั้งนี้ การ
เลื อกพืชทดแทนไม้ผ ลเศรษฐกิ จเดิ ม ต้องคานึ ง ถึ ง ชนิ ดพืช ที่สามารถปลู ก และการเจริ ญเติบ โตได้ดี
ตามสภาพอากาศในพื้ น ที่ ให้ผ ลผลิ ต เร็ ว และสร้ า งรายได้เ สริ ม แก่เ กษตรกร จึง จะสามารถแก้ไ ข
ปั ญหาเศรษฐกิ จในพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของ
พืชเป็ นประเด็นที่สาคัญ ทาให้เกิ ดความเข้าใจถึ งการตอบสนองต่อสภาพอากาศของพืชในช่ วงการ
เจริ ญเติบโต ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนราธิ วาสต่อการเจริ ญเติบโต
และความสัมพันธ์ในแต่ละช่ วงพัฒนาการของฝรั่งพันธุ ์กิมจู เพื่อนามาใช้เป็ นความรู ้ พ้ืนฐานสาหรับ
วางแผนการผลิ ต ให้ไ ด้ผ ลผลิ ต ที่มีคุ ณ ภาพและนามาต่อ ยอดเพื ่อ ส่ ง เสริ ม การปลู ก ในพื้ น ที ่แ ก่ผู ท้ ี่
สนใจต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริ มาณน้ าฝนต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ของฝรั่งพันธุ์กิมจู
2. เพื่อศึกษารู ปแบบการเจริ ญเติบโตและชี พลักษณ์ แต่ละช่ วงพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู
วิธีการวิจัย
ทาการศึกษาในแปลงปลู กฝรั่งพันธุ ์กิมจู อายุ 1 ปี โดยมีระยะปลูก 3x3 เมตร พื้นที่แปลงไม้
ผลเศรษฐกิ จ ฐานการเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียง ฟาร์ มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราช
นคริ นทร์ เริ่ มตั้งแต่เดื อน ธันวาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ที่มีการดู แลรักษาด้วยการให้น้ าทุก
3-5 วัน ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อต้นทุก ๆ 3 เดื อน และหมัน่ ดู แลกาจัดวัชพืชอย่าง
สม่าเสมอ ทาการศึกษาข้อมูลสภาพอากาศ ประกอบด้วย ปริ มาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุ ด และอุณหภูมิ
ต่าสุ ด ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 โดยใช้ขอ้ มูลจากสถานี กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนราธิ วาส
และศึก ษาข้อ มูล การเจริ ญ เติบ โตและพัฒ นาการของต้น ฝรั ่ง พัน ธุ ์กิ ม จู สัง เกตการเปลี ่ ย นแปลง
พัฒนาการทางลาต้นแต่ละระยะการเจริ ญเติบโต ประกอบด้วย ความยาวยอดใหม่ โดยวัดจากโคนกิ่ ง
ถึ ง ปลายยอดใหม่ ขนาดของดอก วัด ขนาดความกว้า ง และความยาวดอก ท าการเก็บ ข้อ มูล ทุก
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สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ ง และพัฒนาการขนาดของผล เก็บข้อมูลเส้นผ่าศูนย์กลางผลทุก ๆ สัปดาห์ สุ่ ม
เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตแต่ละส่ วน จานวน 30 ต้นๆ ละ 5 ตัวอย่าง แล้วบันทึกภาพถ่ายแต่ละระยะ
พัฒนาการ ศึกษาเปรี ยบเทีย บความสัม พันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริ ม าณน้ าฝนกับ การเจริ ญเติบ โต
ของฝรั่งพันธุ์กิมจู จากนั้นนาข้อมูลการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของส่ วนต่างๆ มาคานวณค่าเฉลี่ ย
เพื่อ หาความสัม พัน ธ์ระหว่า งระยะเวลากับ การพัฒ นาการของส่ วนยอดใหม่ ความยาวยอด ขนาด
ดอก และขนาดของผลฝรั่ง วิเคราะห์ค่า Linear regression และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความน่ าเชื่ อถื อของ
ตัวแปร และศึก ษาความบริ บูรณ์ข องพืช ด้วยการใช้อุณ หภูมิ โดยคานวณหาค่า ความร้ อนสะสม มี
หน่ ว ยเป็ น Celsius degree day (CDD) จากค่า baseline temperature ของฝรั่ง เท่า กับ 6 องศา
เซลเซี ยส (Watson & Moncur, 1985)
สาหรับขั้นตอนการพัฒนาและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแต่ละส่ วนที่มีการเจริ ญเติบโต
และพัฒ นาการของฝรั่ง พัน ธุ ์กิ ม จู บัน ทึก ถ่า ยภาพ และแสดงรายการ เพื่อ อธิ บ ายรายละเอีย ดและ
ลักษณะที่เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของระยะหลัก (primary stage) และระยะรอง (secondary stage) ของ
ชี พ ลัก ษณ์ก ารเจริ ญเติบ โตโดยใช้ BBCH-scale โดยประยุก ต์จากตารางอธิ บ ายลัก ษณะโดยทัว่ ไป
ของพืช ในระบบเลขฐานสิ บ ประกอบด้วย ตัวเลขจานวนสองหลัก (Hack et al., 1992; Meier et al.,
2009)
ผลการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริ มาณนา้ ฝนกับการเจริ ญเติบโตของฝรั่ งพันธุ์ กิมจู
ผลจากการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิและปริ มาณน้ าฝนกับการเจริ ญเติบโตของฝรั่งพันธุ์
กิมจู พบว่า ช่วงเดือนมกราคมถึ งมิถุนายน 2562 ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส มีปริ มาณน้ าฝน
รวมเท่ากับ 646.7 มิลลิ เมตร อุ ณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ ยเท่ากับ 32.6 องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิต่ าสุ ดเฉลี่ ย
เท่ากับ 24.3 องศาเซลเซี ยส โดยในแต่ละช่ วงการเจริ ญเติบโตของฝรั่งพันธุ์กิมจู พบว่า ระยะการพัฒนา
ยอดใหม่ มีปริ มาณน้ าฝนรวมเท่ากับ 47.2 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ยเท่ากับ 30.5 องศาเซลเซี ยส และ
อุณหภู มิต่ าสุ ดเฉลี่ ยเท่ากับ 23.6 องศาเซลเซี ยส ระยะการพัฒนาดอก มีปริ มาณน้ าฝนรวมเท่ากับ 22.3
มิลลิ เมตร อุณหภู มิสูงสุ ดเฉลี่ ยเท่ากับ 31.2 องศาเซลเซี ยส และอุณหภู มิต่ าสุ ดเฉลี่ ยเท่ากับ 23.0 องศา
เซลเซี ยส ระยะดอกบานถึงติดผล มีปริ มาณน้ าฝนรวมเท่ากับ 0.0 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ยเท่ากับ
32.7 องศาเซลเซี ยส และอุณหภู มิต่ าสุ ดเฉลี่ ยเท่ากับ 24.1 องศาเซลเซี ยส และระยะการพัฒนาของผล
จนกระทัง่ เก็บเกี่ ยวผล มี ปริ มาณน้ า ฝนรวมเท่ ากับ 337.3 มิลลิ เมตร อุ ณหภู มิ สูงสุ ดเฉลี่ ยเท่า กับ 33.9
องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิต่าสุ ดเฉลี่ยเท่ากับ 24.8 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 อุณหภูมิสูงสุ ด-ต่าสุ ด และปริ มาณน้ าฝนในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส
ตั้งแต่มกราคม-มิถุนายน 2562 กับการเจริ ญเติบโตของฝรั่งพันธุ์กิมจู
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลากับการเจริ ญเติบโต และค่าความร้อนสะสมในแต่
ละช่ วงของการพัฒนาของฝรั่ งพันธุ์ กิมจู ตารางที่ 1 พบว่า หลังจากบารุ งต้นประมาณ 9-10 วัน เริ่ ม
ปรากฏตุ่มยอดใหม่ โดยจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนายอดใหม่จนเป็ นใบเพสลาด ประมาณ 15 วัน มีค่า
ความร้อนสะสม เท่ากับ 316.5 CDD และเมื่อฝรั่งมีการแตกยอดใหม่ได้ประมาณ 8-10 วัน จะเริ่ มปรากฏ
ตุ่มดอกขึ้นมาบริ เวณซอกใบและดอกจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30.35 วัน มีค่าความร้อนสะสม เท่ากับ
950.5-1,062 CDD เพื่อพร้อมที่จะบาน โดยตุ่มตาดอกจะเปิ ดออกจะมีกลี บดอกสี ขาวอยูภ่ ายในและเมื่อ
ดอกบานแล้วจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 4-5 วัน มีค่าความร้อนสะสม เท่ากับ 1,063-1,174.5 CDD จึง
เริ่ มติดผล และผลฝรั่งจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาจนสามารถเก็บเกี่ยวได้โดยใช้เวลาประมาณ 95-110
วัน มีค่าความร้อนสะสม เท่ากับ 2,222.5-2,380.4 CDD (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 1 ระยะการเจริ ญเติบโต ช่วงวัน จานวนวันพัฒนาการ และค่าความร้อนสะสมของอุณหภูมิใน
แต่ละช่วงระยะการพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู ตั้งแต่เริ่ มปรากฏตุ่มตาดอกถึงเก็บเกี่ยวผล
ระยะการเจริญเติบโต
การพัฒนายอดใหม่
การพัฒนาดอก
ระยะดอกบาน
การพัฒนาผล

ช่ วงวัน
25-01-2562
09-02-2562
16-03-2562
21-03-2562

จานวนวัน (วัน)
15
30-35
4-5
95-110

ความร้ อนสะสม (CDD)
316.5
950.5-1,062
1,063-1,174.5
2,222.5-2,380.4
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ภาพที่ 2 ระยะเวลาการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู 4 ช่วงเวลาคือระยะพัฒนายอด
ระยะพัฒนาดอก การติดผลและพัฒนาผล และระยะเก็บเกี่ยว
รู ปแบบการเจริ ญเติบโตและชี พลักษณ์ แต่ ละช่ วงพัฒนาการของฝรั่ งพันธุ์ กิมจู
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลากับการเจริ ญเติบโตของยอดใหม่ ขนาดของดอก และ
พัฒนาการของผล พบว่า ส่ วนยอดใหม่มีความยาวเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดี ยวกัน โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงคือ y = 0.2579x - 11220 (R² = 0.95) (ภาพที่ 3)
เช่ น เดี ย วกัน กับ การเจริ ญ เติ บ โตและพัฒ นาการของดอก พบว่า เมื่ อ ระยะเวลาเพิ่ ม ขึ้ น ดอกฝรั่ ง มี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีสมการความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรง คือ y = 0.05449x - 13279 (R² =
0.98) และ y = 0.0166x – 4017.8 (R² = 0.92) ตามลาดับ (ภาพที่ 4) โดยส่ วนยอดใหม่ และดอก มีรูปแบบ
การเจริ ญเติบโตแบบ sigmoid curve และการเจริ ญเติบโตของผลฝรั่ง พบว่า การพัฒนาของผลเพิ่มขึ้น
เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น โดยมีสมการความสัมพันธ์ตรง คือ y = 0.0677x - 16375 (R² = 0.97) มีรูปแบบการ
เจริ ญเติบโตเป็ นแบบ double sigmoid curve (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างวันหลังแตกตายอดกับความยาวยอดใหม่ของฝรั่งพันธุ์กิมจู
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างวันหลังออกดอกกับพัฒนาการดอกของฝรั่งพันธุ์กิมจู

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างวันหลังติดผลกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผลฝรั่งพันธุ์กิมจู
สาหรับชี พลักษณ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู โดยวิธี BBCH scale พบว่า
ต้นฝรั่งมีชีพลักษณ์การเจริ ญเติบโต ประกอบด้วย ระยะ 0 การพัฒนาตุ่มตายอด จะปรากฏตุ่มตายอด โดย
มีลกั ษณะเป็ นแหลมสี ขาวอมเขียว (ภาพที่ 6A: 00) ระยะ 1 การพัฒนาใบ ตายอดจะบวมเต่ง และแตก
ออกมีสีเขียวอ่อน และใบเริ่ มกางออก เห็นเป็ นใบสี เขียวอ่อนชัดเจน ใบกางออก และยืดยาวกลายเป็ นกิ่ง
ก้าน (ภาพที่ 6B: 12, 6C: 15 และ 6D: 19) ระยะ5 การเกิดดอก มีตุ่มตาดอกสี เขียวอ่อนขนาดเล็กเกิดขึ้นที่
บริ เวณซอกใบ โดยตาดอกจะยืดออกและกลายเป็ นสี เขียว มีลกั ษณะคล้ายหัวกระสุ น ตาดอกมีการพัฒนา
จากหัวกระสุ นกลายเป็ นตาดอกขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม ตาดอกเริ่ มเต่ง และมีรอยแตกบริ เวณปลายดอกทา
ให้เห็ นกลี บดอกฝรั่งสี ขาว จากนั้นเมื่อรอยแตกบริ เวณปลายดอกเพิ่มมากขึ้นทาให้ดอกฝรั่งสี ขาวที่อยู่
ภายในบานออกมา (ภาพที่ 6E: 51, 6F: 53, 6G: 55, 6H: 57 และ 6I: 59) ระยะ 6 ระยะดอกบาน เมื่อดอก
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ฝรั่งบานเต็มที่เกสรจะกลายเป็ นสี น้ าตาล และร่ วงหล่นจนหมด (ภาพที่ 6J: 67) ระยะ 7 การพัฒนาผล มี
ตุ่มวงกลมเกิดขึ้นบริ เวณใต้กลีบดอกมีสีเขียวเข้ม บริ เวณฐานรองดอกเริ่ มขยายขนาดเป็ นทรงกลม และมี
สี เขียวเข้ม ผลมีการขยายขนาดเพิ่มขึ้น ส่ วนกลี บเลี้ ยงปลายฐานรองดอกแห้ง (ภาพที่ 6K: 71, 6L: 73
และ 6M: 78) และระยะ 8 ระยะผลสุ ก ผลเข้าสู่ ระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยา มีความสมบูรณ์เต็มที่ และสี
เขียวบริ เวณผิวผลเริ่ มจางลง และผลฝรั่งเข้าสู่ ระยะผลสุ ก ลักษณะของผลทรงกลม มีความสมบูรณ์เต็มที่
สี ผลเปลี่ยนเป็ นสี เขียวอมเหลือง และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ (ภาพที่ 6N: 81 และ 6O: 89)

ภาพที่ 6 ชีพลักษณ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู; A: 00 ระยะปรากฏตุ่มยอดแหลมสี ขาวอมเขียว B: 12
ใบเริ่ มกางออก เห็นเป็ นใบสี เขียวอ่อนชัดเจน C: 15 ใบกางออก และยืดยาวกลายเป็ นกิ่ งก้าน D: 19 ใบมีการ
เจริ ญเติบโตเต็มที่ E: 51 มีตุ่มตาดอกสี เขียวอ่อนขนาดเล็กเกิดขึ้นที่บริ เวณซอกใบ F: 53 ดอกจะยืดออก กลายเป็ นสี
เขียว คล้ายหัวกระสุน G: 55 พัฒนาจากหัวกระสุนเป็ นดอกตูมขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม H: 57 ดอกเริ่ มเต่ง มีรอยแตก
บริ เวณปลายดอก กลีบดอกปรากฏ I: 59 รอยแตกปลายดอกเพิ่มขึ้น กลีบดอกภายในบานออกมา J: 67 ดอกบาน
เต็มที่เกสรจะกลายเป็ นสี น้ าตาล และร่ วงหล่นจนหมด K: 71 มีต่มุ วงกลมเกิดขึ้นบริ เวณใต้กลีบดอกมีสีเขียวเข้ม L:
73 ฐานรองดอกเริ่ มขยายขนาดเป็ นทรงกลม M: 78 ผลมีการขยายขนาดเพิ่มขึ้น กลีบเลี้ยงปลายฐานรองดอกแห้ง N:
81 ผลสุ กแก่ทางสรี รวิทยา มีความสมบูรณ์เต็มที่ สี ผิวผลเริ่ มจางลง และ O: 89 ผลสุ ก ผลทรงกลม สี ผลเขียวอม
เหลือง และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

395
Princess of Naradhiwas University Journal

อภิปรายผล
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิและปริมาณนา้ ฝนกับการเจริ ญเติบโตของฝรั่ งพันธุ์กมิ จู
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริ มาณน้ าฝนกับการเจริ ญเติบโตของฝรั่งพันธุ์กิมจู
พบว่า ช่ วงเดื อนมกราคมถึ งมิถุนายน 2562 ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส มีปริ มาณน้ าฝนรวม
เท่ากับ 646.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ยเท่ากับ 32.6 องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิต่ าสุ ดเฉลี่ยเท่ากับ
24.3 องศาเซลเซี ยส โดยปกติบริ เวณศูนย์สูตรจะมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ความแตกต่างของอุณหภูมิใน
รอบปี ไม่เกิน 7 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ยประจาวัน ไม่เกิน 33.5 องศาเซลเซี ยส และปริ มาณ
ฝนสู งในช่วงต้นปี เกิดจากอิทธิ พลของลมมรสุ มช่วงปลายฤดูฝน ทาให้มีปริ มาณฝนตกหนาแน่นบริ เวณ
ภาคใต้ตอนล่าง ช่วงเดือนมกราคม (Wannichkul, 2004) ระดับอุณหภูมิต่าสุ ดที่เหมาะสมต่อการปลูกฝรั่ง
เพื่อการค้าจะต้องมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 14 องศาเซลเซี ยส (Nakasone & Paull, 1998) โดยในแต่ละช่วงการ
เจริ ญ เติ บ โตของฝรั่ ง พัน ธุ์ กิ ม จู พบว่า ระยะการพัฒ นายอดใหม่ มี ป ริ ม าณน้ า ฝนรวมเท่ า กับ 47.2
มิลลิ เมตร อุณหภู มิสูงสุ ดเฉลี่ ยเท่ากับ 30.5 องศาเซลเซี ยส และอุณหภู มิต่ าสุ ดเฉลี่ ยเท่ากับ 23.6 องศา
เซลเซี ยส ปริ มาณน้ าฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2562 ส่ งผลให้ตน้ ฝรั่งมีการแตกยอดอ่อนเพิ่มขึ้น
โดยในระยะนี้ อุณหภูมิสูงสุ ด-ต่ าสุ ด มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็ นว่า ช่ วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่ง ควรมีช่วงห่ างของอุณหภูมิไม่แตกต่างมากเกินไป จึงจะกระตุน้ ให้
เกิ ดการแตกยอดใหม่ได้ ทั้งนี้ หลังยอดใหม่มีการพัฒนามาระยะหนึ่ ง พบว่า ปริ มาณน้ าฝนลดน้อยลง
ฝรั่งเริ่ มเข้าสู่ ระยะการออกดอก ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุ ดเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องจนถึงระยะติดผล สอดคล้องกับ
Usha, Thakre, Goswami, & Deepak (2015) ฝรั่งได้รับสภาพเครี ยดจากการผ่านช่ วงแล้งช่ วงเดื อน
ธันวาคมถึงมกราคม เมื่อไม้ผลผ่านช่วงแล้ง จะกระตุน้ การสะสมอาหารจาพวกคาร์ โบไฮเดรตในลาต้น
สาหรับใช้ในการออกดอกและผล (Jirapaet, 2013) และจะออกดอกช่ วงเดื อนกุมภาพันธ์ และเก็บผล
ตั้งแต่เดื อนมิ ถุนายน เป็ นต้นไป ซึ่ งตลอดระยะการพัฒนาของผล เป็ นช่ วงที่มีปริ มาณน้ าฝนเพิ่มขึ้ น
ปริ มาณน้ าฝนรวมเท่ากับ 337.3 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ยเท่ากับ 33.9 องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิ
ต่าสุ ดเฉลี่ยเท่ากับ 24.8 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับทุเรี ยนเทศที่มีเปอร์ เซ็นต์การติดผลเพิ่มขึ้นในช่วงฤดู
ฝน (Lestari & Sofiah, 2015) แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณน้ าฝน และอุณหภูมิมากเกินไป อาจ
ส่ งผลต่อการติดผลได้ (Kunjet, Palapol, & Suksawat, 2016) สาหรับการพัฒนาของผล จะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 95-110 วัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สายพันธุ์ของฝรั่ง โดยพบว่า ฝรั่งจะมีระยะเวลาพัฒนาผลตั้งแต่ 110
วันถึง 153 วันหลังดอกบาน (Singh, Ravishankar, Singh, & Soni, 2015; Patel et al., 2015) ซึ่ งจาก
การศึกษาข้อมูลความร้ อนสะสมในการใช้สาหรับพัฒนาผลผลิ ตฝรั่ง พบว่า มีค่าความร้ อนสะสมรวม
เท่ากับ 2,222.5-2,380.4 CDD สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Poprasit (2000) ศึกษาค่าหน่ วยความร้ อน
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สะสมของผลฝรั่งพันธุ์การค้า 3 พันธุ์ คือ พันธุ์แป้ นสี ทอง พันธุ์กลมสาลี่สีทอง และพันธุ์เย็นสอง พบว่า
มีค่าความร้ อนสะสม เท่ากับ 2,182.7 2,361.2 และ 2,489.0 CDD ตามลาดับ และ Harach (2000) ซึ่ ง
รายงานว่า ฝรั่งพันธุ์เย็นสองมีปริ มาณความร้อนสะสมถึงระยะเก็บเกี่ยว เท่ากับ 2,919.65 CDD
รู ปแบบการเจริญเติบโตและชี พลักษณ์ แต่ ละช่ วงพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กมิ จู
เมื่ อศึกษาชี พลักษณ์ การเจริ ญเติ บโตและพัฒนาการของฝรั่ งพันธุ์ กิมจู พบว่า ฝรั่ งพันธุ์กิมจู มี
ลักษณะการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ ประกอบด้วย ระยะ 0 การพัฒนาตุ่มตายอด (00) ระยะ 1 การ
พัฒนาใบ (12, 15,19) ระยะ 5 การเกิดดอก (51, 53, 55, 57, 59) ระยะ 6 ระยะดอกบาน (67) ระยะ 7 การ
พัฒนาผล (71, 73, 78) และระยะ 8 ระยะผลสุ ก (89) สอดคล้องกับ Singh et al. (2015) ที่ศึกษาการตัด
แต่งต้นฝรั่ งและการประเมิ นผลสื บเนื่ องต่อชี พลักษณ์ การออกดอกฝรั่ งโดยใช้วิธี BBCH scale ซึ่ ง
การศึกษาลักษณะชีพลักษณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชที่ผนั แปรตามฤดูกาล
เป็ นการเรี ยนรู ้ และสร้างความเข้าใจในการเจริ ญเติบโตของพืช (Jirapaet, Khawniam, Te-chato, &
Chiawipa, 2016) โดยรู ปแบบการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู พบว่า การพัฒนาส่ วน
ยอดใหม่ และดอกมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับระยะเวลา มีรูปแบบการเจริ ญเติบโตเป็ นแบบ
sigmoid curve แต่การพัฒนาของผล มีรูปแบบการเจริ ญเติบโตเป็ นแบบ double sigmoid curve (Usha,
Thakre, Goswami, & Deepak, 2015) โดยลักษณะการพัฒนาการในระยะแรก จะเป็ นการพัฒนาในส่ วน
ของไข่ อ่อนและรั ง ไข่ ตรงส่ วนแกนกลางผล จึ ง มี ก ารเจริ ญเติ บ โตเพี ย งเล็ ก น้อย เมื่ อส่ วนเมล็ ดและ
แกนกลางสมบูรณ์เต็มที่ เป็ นการพัฒนาระยะกลาง จะมีการขยายขนาดผลน้อยมากหรื อแทบไม่มี และ
ช่ วงสุ ดท้ายจะเป็ นการพัฒนาส่ วนของเนื้ อผลที่จะเพิ่มขนาดขึ้นอย่างรวดเร็ วสุ ดกระทัง่ ผลสุ กในระยะ
เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ซึ่ งขนาดของผลฝรั่ ง ในแต่ ล ะช่ ว งพัฒ นาการ มี ค่ า เท่ า กับ 1.9-2.3 เซนติ เ มตร ใน
ระยะแรก ระยะที่ 2 มีขนาดผลประมาณ 3.09-3.62 เซนติเมตร และระยะสุ ดท้ายมีขนาดประมาณ 4.635.13 เซนติเมตร (Canizare, Laverde, & Puesme, 2003; Nava et al., 2014) และอัตราการเพิ่มขนาดของ
ผลเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ 0.027-0.036 เซนติเมตร (Mattiuz, Neto, & Filho, 1997)
สรุ ป
จากการศึกษาอุณหภูมิและปริ มาณน้ าฝนต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู
สามารถสรุ ปได้วา่
1. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุ ด – ต่าสุ ด และปริ มาณน้ าฝนในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
นราธิ วาส มีความเหมาะสมต่อการเจริ ญเติ บโตและพัฒนาการของฝรั่ งพันธุ์ กิมจู และมีค่าความร้ อน
สะสมจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต เท่ากับ 2,222.5-2,380.4 CDD
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2. ชีพลักษณ์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของฝรั่งพันธุ์กิมจู ประกอบด้วย ระยะการพัฒนาตุ่ม
ตายอด ระยะการพัฒนาใบ ระยะการเกิดดอก ระยะดอกบาน ระยะการพัฒนาผล และ ระยะผลสุ ก และ
ช่วงพัฒนาการมีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลา โดยส่ วนยอดใหม่ และดอก มีรูปแบบการเจริ ญเติบโตแบบ
sigmoid curve และพัฒนาการของผล มีรูปแบบการเจริ ญเติบโตเป็ นแบบ double sigmoid curve
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลัง หรื อทดลองเพิ่ม 2-3 ฤดู และเปรี ยบเทียบกับพันธุ์อื่น ๆ
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมด้านปริ มาณและคุ ณภาพของผลผลิ ตของฝรั่งกิ มจู เพื่อนามาใช้เป็ นแนว
ทางการส่ งเสริ มการปลูกเป็ นอาชีพเสริ มแก่เกษตรกรที่สนใจ
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