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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝนต่อการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู และเพื่อศึกษารูปแบบการเจริญเติบโตและชีพลกัษณ์แต่
ละช่วงพฒันาการของฝรั่งพนัธุ์กิมจู โดยท าการศึกษาในแปลงทดลองของ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ศึกษาขอ้มูลสภาพอากาศ ประกอบดว้ย ปริมาณน ้ าฝน และอุณหภูมิ
สูงสุดและต ่าสุด ตั้ งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และสังเกตการ
เปล่ียนแปลงพฒันาการทางล าตน้ แต่ละระยะการเจริญเติบโต โดยใช้วิธี BBCH scale ประกอบดว้ย 
ความยาวยอดใหม่ ขนาดดอก และขนาดของผล สุ่มเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตแต่ละส่วน จ านวน 5
ตวัอย่างต่อตน้ จ านวน 30 ตน้ หาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลสภาพอากาศกบัการเจริญเติบโต ศึกษา
ความบริบูรณ์ของพืช ด้วยการใช้อุณหภูมิ โดยค านวณหาค่าความร้อนสะสม และรูปแบบการ
เจริญเติบโตและชีพลกัษณ์ของฝร่ังพนัธ์ุกิมจูกบัช่วงเวลา ดว้ยการวิเคราะห์ค่า Linear regression ผล
การศึกษาพบว่า เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส มีปริมาณน ้ าฝน
รวมเท่ากบั 646.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุด เท่ากบั 32.6 และ 24.3 องศาเซลเซียส ตามล าดบั มี
ความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู และมีค่าความร้อนสะสมจนถึง
ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต เท่ากบั 2,222.5-2,380.4 CDD ชีพลกัษณ์การเจริญเติบโตของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู 
ประกอบดว้ย ระยะการพฒันาตุ่มตายอด ระยะการพฒันาใบ ระยะการเกิดดอก ระยะดอกบาน ระยะการ
พฒันาผล และ ระยะผลสุก และมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลา โดยส่วนยอดใหม่ และดอก มีรูปแบบการ 
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เจริญเติบโตแบบsigmoid curve และการพฒันาของผล มีรูปแบบการเจริญเติบโตเป็นแบบ double 
sigmoid curve  
 

ค าส าคัญ: อุณหภูมิ ปริมาณน ้าฝน ฝร่ังกิมจู รูปแบบการเจริญเติบโต ชีพลกัษณ์   
 
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 
 
บทน า 
 ฝรั่ง (Guava) เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Myrtaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Psidium guajava L.  
ในประเทศไทยนิยมน ามารับประทานแบบผลสด เพราะรสชาติดี เน้ือกรอบ และราคาถูก อีกทั้งมี
คุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิตามินซีมากกว่าผลไมอ่ื้น ประมาณ 4-10 เท่า มีวิตามินชนิดต่าง ๆ 
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ธาตุเหล็ก แคลเซียม และเพคตินจ านวนมาก มีสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยรักษาและป้องกนัโรค
ลกัปิดลกัเปิด ช่วยเคลือบล าไส้ หรือน ามาแปรรูป เช่น ฝรั่งแช่บ๊วย แยมฝรั่ง และน ้ าฝรั่ง เป็นตน้ 
(Sangsawat & Phiromsuphap, 2017) ฝร่ังพนัธุ์กิมจู เป็นพนัธุ์ที่มีลกัษณะผลกลมมีขนาดปานกลาง 
ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลสุกมีสีเขียวนวล มีลกัษณะเด่นคือเป็นพนัธุ์ที่มีเมล็ดน้อยมาก หรือแทบไม่มี
เลย (Sawatfak, 2014) ซ่ึงเป็นพนัธุ์ที่มีความนิยมมากข้ึนในปัจจุบนั การขยายพนัธุ์ฝรั่งกิมจูนิยมใช้
การขยายพนัธุ์โดยวิธีการตอนกิ่ง เพื่อให้ไดผ้ลผลิตเร็วข้ึน (Qadri et al., 2018) จากขอ้มูลกรม
ส่งเสริมการเกษตร รายงานว่า ปี 2559 มีพื้นที่การผลิตทั้งส้ิน 15,413 ไร่ และมีปริมาณผลผลิตรวม 
57,112 ตนั คิดเป็นผลผลิตต่อไร่ 4,962 กิโลกรัม และมีราคาจ าหน่ายกิโลกรัมละ 23.00 บาท 
ครอบคลุมพื้นที่ปลูกกว่า 36 จงัหวดัทัว่ประเทศ นบัว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงที่มีศกัยภาพ
สามารถปลูกและให้ผลผลิตไดใ้นหลายจงัหวดัทางภาคใต ้เช่น กระบี่ พทัลุง และสงขลา เป็นตน้ 
(Department of Agricultural Extension , 2016) ใช้ระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี จึงสามารถให้ผลผลิต 
ระยะที่เหมาะสมเพื่อไวผ้ลผลิตควรอยู่ในช่วงเดือนที่ 8-9 เป็นช่วงที่ล  าตน้มีความสมบูรณ์ ทั้งน้ีฝรั่ง
จ  าเป็นตอ้งไดร้ับการกระตุน้การออกดอกโดยผ่านช่วงแลง้อย่างน้อย 1 เดือน (Usha, Thakre, 
Goswami, & Deepak, 2015) ซ่ึงลกัษณะอากาศในภาคใตจ้ะมีฝนตกชุก และมีช่วงแลง้สลบักนัไป 
โดยเร่ิมมีฝนตกในช่วงเดือนมิถุนายน-มกราคม และปริมาณฝนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นตน้
ไป แต่ระยะ 2-3 ปีที่ผ ่านมาเกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ท าให้ผลผลิตไมผ้ลในพื้นท่ี
ลดลง จึงส่งผลแก่เกษตรผูป้ลูก ท าให้ขาดรายไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าว ทั้งน้ี สภาพแวดลอ้มจึงเป็น
ปัจจยัที่มีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการ รวมถึงการกระตุน้กระบวนทางสรีรวิทยา
ในส่วนต่าง ๆ ของตน้พืช ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความเขม้แสง อุณหภูมิ สภาพ
พื้นที่ แร่ธาตุอาหาร ปริมาณน ้ าฝน ความช้ืนในอากาศ และปัจจยัทางชีวภาพ ไดแ้ก่ โรค แมลง และ
วชัพืช จากความส าคญัของสภาพแวดลอ้มต่อการเจริญเติบโตของพืชที่กล่าวมาแลว้มีรายงานวิจยั
ของ Sdoodee, Lerslerwong, & Rugkong (2010) ศึกษาผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมงัคุด
นอกฤดูในจงัหวดัพทัลุง พบว่า มีแนวโน้มของปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต  ่าสุด และ
อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ ่มข้ึน และมีจ  านวนวนัฝนตกลดลงในรอบ 30 ปี จากการเปลี่ยนแปลงของการ
กระจายตวัของปริมาณน ้ าฝนส่งผลต่อชีพลกัษณ์การออกดอก และคุณภาพของผลผลิตมงัคุดในแต่
ละปีที่แตกต่างกนั และสามารถออกดอกทั้งในฤดูและนอกฤดู เนื่องจากความไม่สม ่าเสมอของ
ปริมาณน ้ าฝน และช่วงแลง้ไม่เพียงพอ ท าให้มงัคุดไม่เกิดการพกัตวัจึงไม่ออกดอก นอกจากน ้ าฝน
แลว้ อุณหภูมิยงัเป็นอีกปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตของพืช ส าหรับพืชเขตร้อน
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตอยู่ในช่วง 24-30 องศาเซลเซียส และยงัมีความส าคญัต่อ
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การก าหนดเวลาการออกดอกจนถึงความสมบูรณ์ของผลผลิตดว้ย (Bamroongrugsa, 1993) ส าหรับ
การวดัความบริบูรณ์ของพืช ดว้ยการใช้อุณหภูมิ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในแต่ละวนัลบดว้ย
อุณหภูมิต ่าสุดท่ีพืชมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด หรือชะงกัการเจริญเติบโต อุณหภูมิต  ่าสุดที่ท  าให้พืช
มีการเจริญเต ิบโตเพ ียงเล ็กน ้อยหรือ  ไม ่ม ีการเจริญเต ิบโตเลย  เรียกอุณหภูม ิน้ีว ่า  baseline 
temperature โดยค านวณหาค่าความร้อนสะสมตามวิธีการของ Hardy & Khurshid (2007) ทั้งน้ี การ
เลือกพืชทดแทนไมผ้ลเศรษฐกิจเดิม ตอ้งค านึงถึงชนิดพืชที่สามารถปลูกและการเจริญเติบโตไดดี้
ตามสภาพอากาศในพื้นที่ ให้ผลผลิตเร็ว และสร้างรายไดเ้สริมแก่เกษตรกร จึงจะสามารถแกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นท่ีได ้อย่างไรก็ตาม การศึกษาสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
พืชเป็นประเด็นที่ส าคญั ท าให้เกิดความเขา้ใจถึงการตอบสนองต่อสภาพอากาศของพืชในช่วงการ
เจริญเติบโต ดงันั้น คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาสภาพภูมิอากาศในจงัหวดันราธิวาสต่อการเจริญเติบโต
และความสัมพนัธ์ในแต่ละช่วงพฒันาการของฝร่ังพนัธุ์กิมจู เพื่อน ามาใช้เป็นความรู้พื้นฐานส าหรับ
วางแผนการผลิตให้ไดผ้ลผลิตที่มีคุณภาพและน ามาต่อยอดเพื ่อส่งเสริมการปลูกในพื้นที่แก่ผูท่ี้
สนใจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝนต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการเจริญเติบโตและชีพลกัษณ์แต่ละช่วงพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู 
 
วธีิการวจัิย 
 ท าการศึกษาในแปลงปลูกฝร่ังพนัธุ์กิมจู อายุ 1 ปี โดยมีระยะปลูก 3x3 เมตร พื้นที่แปลงไม้
ผลเศรษฐกิจ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร์ เร่ิมตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ที่มีการดูแลรักษาดว้ยการให้น ้ าทุก 
3-5 วนั ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 250 กรัมต่อตน้ทุก ๆ 3 เดือน และหมัน่ดูแลก าจดัวชัพืชอย่าง
สม ่าเสมอ ท าการศึกษาขอ้มูลสภาพอากาศ ประกอบดว้ย ปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิ
ต ่าสุด ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 โดยใช้ขอ้มูลจากสถานีกรมอุตุนิยมวิทยาจงัหวดันราธิวาส 
และศึกษาขอ้มูลการเจริญเติบโตและพฒันาการของตน้ฝรั่งพนัธุ์กิมจู สังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฒันาการทางล าตน้แต่ละระยะการเจริญเติบโต ประกอบดว้ย ความยาวยอดใหม่ โดยวดัจากโคนก่ิง
ถึงปลายยอดใหม่ ขนาดของดอก วดัขนาดความกวา้ง และความยาวดอก ท าการเก็บขอ้มูลทุก
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สัปดาห์ ๆ ละ 2 คร้ัง และพฒันาการขนาดของผล เก็บขอ้มูลเส้นผ่าศูนยก์ลางผลทุก ๆ สัปดาห์ สุ่ม
เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตแต่ละส่วน จ านวน 30 ตน้ๆ ละ 5 ตวัอย่าง แลว้บนัทึกภาพถ่ายแต่ละระยะ
พฒันาการ ศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝนกบัการเจริญเติบโต
ของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู จากนั้นน าขอ้มูลการเจริญเติบโตและพฒันาการของส่วนต่างๆ มาค านวณค่าเฉล่ีย 
เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลากบัการพฒันาการของส่วนยอดใหม่ ความยาวยอด ขนาด
ดอก และขนาดของผลฝร่ัง วิเคราะห์ค่า Linear regression และค่าสัมประสิทธ์ิความน่าเช่ือถือของ
ตวัแปร และศึกษาความบริบูรณ์ของพืช ดว้ยการใช้อุณหภูมิ โดยค านวณหาค่าความร้อนสะสม มี
หน่วยเป็น Celsius degree day (CDD) จากค่า baseline temperature ของฝรั่ง เท่ากบั 6 องศา
เซลเซียส (Watson & Moncur, 1985)  
 ส าหรับขั้นตอนการพฒันาและลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของแต่ละส่วนที่มีการเจริญเติบโต 
และพฒันาการของฝรั่งพนัธุ์กิมจู บนัทึกถ่ายภาพ และแสดงรายการ เพื่ออธิบายรายละเอียดและ
ลกัษณะท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของระยะหลกั (primary stage) และระยะรอง (secondary stage) ของ
ชีพลกัษณ์การเจริญเติบโตโดยใช้ BBCH-scale โดยประยุกต์จากตารางอธิบายลกัษณะโดยทัว่ไป
ของพืช ในระบบเลขฐานสิบ ประกอบดว้ย ตวัเลขจ านวนสองหลกั (Hack et al., 1992; Meier et al., 
2009) 
 
ผลการวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและปริมาณน า้ฝนกับการเจริญเติบโตของฝร่ังพันธ์ุกิมจู 
 ผลจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝนกบัการเจริญเติบโตของฝร่ังพนัธ์ุ
กิมจู พบวา่ ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส มีปริมาณน ้ าฝน
รวมเท่ากบั 646.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเท่ากบั 32.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย
เท่ากบั 24.3 องศาเซลเซียส โดยในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู พบวา่ ระยะการพฒันา
ยอดใหม่ มีปริมาณน ้าฝนรวมเท่ากบั 47.2 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเท่ากบั 30.5 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียเท่ากบั 23.6 องศาเซลเซียส ระยะการพฒันาดอก มีปริมาณน ้ าฝนรวมเท่ากบั 22.3 
มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเท่ากบั 31.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียเท่ากบั 23.0 องศา
เซลเซียส ระยะดอกบานถึงติดผล มีปริมาณน ้ าฝนรวมเท่ากบั 0.0 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเท่ากบั 
32.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียเท่ากบั 24.1 องศาเซลเซียส และระยะการพฒันาของผล
จนกระทัง่เก็บเก่ียวผล มีปริมาณน ้ าฝนรวมเท่ากบั 337.3 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเท่ากบั 33.9 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียเท่ากบั 24.8 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที ่1 อุณหภูมิสูงสุด-ต ่าสุด และปริมาณน ้าฝนในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส  

ตั้งแต่มกราคม-มิถุนายน 2562 กบัการเจริญเติบโตของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู 
 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งช่วงเวลากบัการเจริญเติบโต และค่าความร้อนสะสมในแต่
ละช่วงของการพฒันาของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู ตารางท่ี 1 พบว่า หลงัจากบ ารุงตน้ประมาณ 9-10 วนั เร่ิม
ปรากฏตุ่มยอดใหม่ โดยจะใชร้ะยะเวลาในการพฒันายอดใหม่จนเป็นใบเพสลาด ประมาณ 15 วนั มีค่า
ความร้อนสะสม เท่ากบั 316.5 CDD และเม่ือฝร่ังมีการแตกยอดใหม่ไดป้ระมาณ 8-10 วนั จะเร่ิมปรากฏ
ตุ่มดอกข้ึนมาบริเวณซอกใบและดอกจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30.35 วนั มีค่าความร้อนสะสม เท่ากบั 
950.5-1,062 CDD เพื่อพร้อมท่ีจะบาน โดยตุ่มตาดอกจะเปิดออกจะมีกลีบดอกสีขาวอยูภ่ายในและเม่ือ
ดอกบานแลว้จะใชร้ะยะเวลาอีกประมาณ 4-5 วนั มีค่าความร้อนสะสม เท่ากบั 1,063-1,174.5 CDD จึง
เร่ิมติดผล และผลฝร่ังจะใชร้ะยะเวลาในการพฒันาจนสามารถเก็บเก่ียวไดโ้ดยใชเ้วลาประมาณ 95-110 
วนั มีค่าความร้อนสะสม เท่ากบั 2,222.5-2,380.4 CDD (ภาพท่ี 2) 

 

ตารางที่ 1 ระยะการเจริญเติบโต ช่วงวนั จ  านวนวนัพฒันาการ และค่าความร้อนสะสมของอุณหภูมิใน  
 แต่ละช่วงระยะการพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู ตั้งแต่เร่ิมปรากฏตุ่มตาดอกถึงเก็บเก่ียวผล 

ระยะการเจริญเตบิโต ช่วงวนั จ านวนวนั (วนั) ความร้อนสะสม (CDD) 
การพฒันายอดใหม่ 25-01-2562 15 316.5 
การพฒันาดอก 09-02-2562 30-35 950.5-1,062 
ระยะดอกบาน 16-03-2562 4-5 1,063-1,174.5 
การพฒันาผล 21-03-2562 95-110 2,222.5-2,380.4 
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ภาพที ่2 ระยะเวลาการเจริญเติบโตและพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู 4 ช่วงเวลาคือระยะพฒันายอด 

ระยะพฒันาดอก การติดผลและพฒันาผล และระยะเก็บเก่ียว 
 

รูปแบบการเจริญเติบโตและชีพลักษณ์แต่ละช่วงพัฒนาการของฝร่ังพันธ์ุกิมจู 
 เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงเวลากบัการเจริญเติบโตของยอดใหม่ ขนาดของดอก และ
พฒันาการของผล พบวา่ ส่วนยอดใหม่มีความยาวเพิ่มข้ึนเม่ือเวลาเพิ่มข้ึน มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยมีสมการความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงคือ y = 0.2579x - 11220 (R² = 0.95) (ภาพท่ี 3) 
เช่นเดียวกันกับการเจริญเติบโตและพฒันาการของดอก พบว่า เม่ือระยะเวลาเพิ่มข้ึนดอกฝร่ังมี
พฒันาการเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั โดยมีสมการความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง คือ y = 0.05449x - 13279 (R² = 
0.98) และ y = 0.0166x – 4017.8 (R² = 0.92) ตามล าดบั (ภาพท่ี 4) โดยส่วนยอดใหม่ และดอก มีรูปแบบ
การเจริญเติบโตแบบ sigmoid curve และการเจริญเติบโตของผลฝร่ัง พบวา่ การพฒันาของผลเพิ่มข้ึน
เม่ือระยะเวลาเพิ่มข้ึน โดยมีสมการความสัมพนัธ์ตรง คือ y = 0.0677x - 16375 (R² = 0.97) มีรูปแบบการ
เจริญเติบโตเป็นแบบ double sigmoid curve (ภาพท่ี 5) 

 
ภาพที ่3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวนัหลงัแตกตายอดกบัความยาวยอดใหม่ของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู 



393 

     Princess of Naradhiwas University Journal  

 

วารสารมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ปีที ่13 ฉบับที ่2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 

 
ภาพที ่4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวนัหลงัออกดอกกบัพฒันาการดอกของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู 

 

 
ภาพที ่5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวนัหลงัติดผลกบัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางผลฝร่ังพนัธ์ุกิมจู 

 
 ส าหรับชีพลกัษณ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู โดยวิธี BBCH scale พบวา่ 
ตน้ฝร่ังมีชีพลกัษณ์การเจริญเติบโต ประกอบดว้ย ระยะ 0 การพฒันาตุ่มตายอด จะปรากฏตุ่มตายอด โดย
มีลกัษณะเป็นแหลมสีขาวอมเขียว (ภาพท่ี 6A: 00) ระยะ 1 การพฒันาใบ ตายอดจะบวมเต่ง และแตก
ออกมีสีเขียวอ่อน และใบเร่ิมกางออก เห็นเป็นใบสีเขียวอ่อนชดัเจน ใบกางออก และยืดยาวกลายเป็นก่ิง
กา้น (ภาพท่ี 6B: 12, 6C: 15 และ 6D: 19) ระยะ5 การเกิดดอก มีตุ่มตาดอกสีเขียวอ่อนขนาดเล็กเกิดข้ึนท่ี
บริเวณซอกใบ โดยตาดอกจะยดืออกและกลายเป็นสีเขียว มีลกัษณะคลา้ยหวักระสุน ตาดอกมีการพฒันา
จากหวักระสุนกลายเป็นตาดอกขนาดใหญ่สีเขียวเขม้ ตาดอกเร่ิมเต่ง และมีรอยแตกบริเวณปลายดอกท า
ให้เห็นกลีบดอกฝร่ังสีขาว จากนั้นเม่ือรอยแตกบริเวณปลายดอกเพิ่มมากข้ึนท าให้ดอกฝร่ังสีขาวท่ีอยู่
ภายในบานออกมา (ภาพท่ี 6E: 51, 6F: 53, 6G: 55, 6H: 57 และ 6I: 59) ระยะ 6 ระยะดอกบาน เม่ือดอก
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ฝร่ังบานเต็มท่ีเกสรจะกลายเป็นสีน ้ าตาล และร่วงหล่นจนหมด (ภาพท่ี 6J: 67) ระยะ 7 การพฒันาผล มี
ตุ่มวงกลมเกิดข้ึนบริเวณใตก้ลีบดอกมีสีเขียวเขม้ บริเวณฐานรองดอกเร่ิมขยายขนาดเป็นทรงกลม และมี
สีเขียวเขม้ ผลมีการขยายขนาดเพิ่มข้ึน ส่วนกลีบเล้ียงปลายฐานรองดอกแห้ง (ภาพท่ี 6K: 71, 6L: 73 
และ 6M: 78) และระยะ 8 ระยะผลสุก ผลเขา้สู่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา มีความสมบูรณ์เต็มท่ี และสี
เขียวบริเวณผวิผลเร่ิมจางลง และผลฝร่ังเขา้สู่ระยะผลสุก ลกัษณะของผลทรงกลม มีความสมบูรณ์เต็มท่ี 
สีผลเปล่ียนเป็นสีเขียวอมเหลือง และมีกล่ินหอมอ่อนๆ (ภาพท่ี 6N: 81 และ 6O: 89) 
 

 
ภาพที ่6 ชีพลกัษณ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู; A: 00 ระยะปรากฏตุ่มยอดแหลมสีขาวอมเขียว B: 12 

ใบเร่ิมกางออก เห็นเป็นใบสีเขียวอ่อนชดัเจน C: 15 ใบกางออก และยืดยาวกลายเป็นก่ิงกา้น D: 19 ใบมีการ
เจริญเติบโตเตม็ท่ี E: 51 มีตุ่มตาดอกสีเขียวอ่อนขนาดเลก็เกิดข้ึนท่ีบริเวณซอกใบ F: 53 ดอกจะยดืออก กลายเป็นสี
เขียว คลา้ยหวักระสุน G: 55 พฒันาจากหวักระสุนเป็นดอกตูมขนาดใหญ่สีเขียวเขม้ H: 57 ดอกเร่ิมเต่ง มีรอยแตก
บริเวณปลายดอก กลีบดอกปรากฏ I: 59 รอยแตกปลายดอกเพ่ิมข้ึน กลีบดอกภายในบานออกมา J: 67 ดอกบาน
เตม็ท่ีเกสรจะกลายเป็นสีน ้ าตาล และร่วงหล่นจนหมด K: 71 มีตุ่มวงกลมเกิดข้ึนบริเวณใตก้ลีบดอกมีสีเขียวเขม้ L: 
73 ฐานรองดอกเร่ิมขยายขนาดเป็นทรงกลม M: 78 ผลมีการขยายขนาดเพ่ิมข้ึน กลีบเล้ียงปลายฐานรองดอกแหง้ N: 
81 ผลสุกแก่ทางสรีรวิทยา มีความสมบูรณ์เต็มท่ี สีผิวผลเร่ิมจางลง และ O: 89 ผลสุก ผลทรงกลม สีผลเขียวอม
เหลือง และมีกล่ินหอมอ่อนๆ 
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อภิปรายผล  
การเปลีย่นแปลงอุณหภูมิและปริมาณน า้ฝนกบัการเจริญเติบโตของฝร่ังพนัธ์ุกมิจู 

 จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝนกบัการเจริญเติบโตของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู 
พบว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2562 ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส มีปริมาณน ้ าฝนรวม
เท่ากบั 646.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเท่ากบั 32.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียเท่ากบั 
24.3 องศาเซลเซียส โดยปกติบริเวณศูนยสู์ตรจะมีอุณหภูมิค่อนขา้งคงท่ี ความแตกต่างของอุณหภูมิใน
รอบปี ไม่เกิน 7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียประจ าวนั ไม่เกิน 33.5 องศาเซลเซียส และปริมาณ
ฝนสูงในช่วงตน้ปีเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมช่วงปลายฤดูฝน ท าให้มีปริมาณฝนตกหนาแน่นบริเวณ
ภาคใตต้อนล่าง ช่วงเดือนมกราคม (Wannichkul, 2004) ระดบัอุณหภูมิต ่าสุดท่ีเหมาะสมต่อการปลูกฝร่ัง
เพื่อการคา้จะตอ้งมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 14 องศาเซลเซียส (Nakasone & Paull, 1998) โดยในแต่ละช่วงการ
เจริญเติบโตของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู พบว่า ระยะการพัฒนายอดใหม่ มีปริมาณน ้ าฝนรวมเท่ากับ 47.2 
มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเท่ากบั 30.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียเท่ากบั 23.6 องศา
เซลเซียส ปริมาณน ้าฝนท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงเดือนมกราคม 2562 ส่งผลให้ตน้ฝร่ังมีการแตกยอดอ่อนเพิ่มข้ึน 
โดยในระยะน้ีอุณหภูมิสูงสุด-ต ่าสุด มีค่าใกลเ้คียงกนั แสดงให้เห็นวา่ ช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของฝร่ัง ควรมีช่วงห่างของอุณหภูมิไม่แตกต่างมากเกินไป จึงจะกระตุน้ให้
เกิดการแตกยอดใหม่ได ้ทั้งน้ี หลงัยอดใหม่มีการพฒันามาระยะหน่ึง พบว่า ปริมาณน ้ าฝนลดน้อยลง 
ฝร่ังเร่ิมเขา้สู่ระยะการออกดอก ในขณะท่ีอุณหภูมิสูงสุดเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจนถึงระยะติดผล สอดคลอ้งกบั 
Usha, Thakre, Goswami, & Deepak (2015) ฝร่ังไดรั้บสภาพเครียดจากการผ่านช่วงแลง้ช่วงเดือน
ธนัวาคมถึงมกราคม เม่ือไมผ้ลผา่นช่วงแลง้ จะกระตุน้การสะสมอาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตในล าตน้ 
ส าหรับใช้ในการออกดอกและผล (Jirapaet, 2013) และจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ และเก็บผล
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นตน้ไป ซ่ึงตลอดระยะการพฒันาของผล เป็นช่วงท่ีมีปริมาณน ้ าฝนเพิ่มข้ึน 
ปริมาณน ้าฝนรวมเท่ากบั 337.3 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียเท่ากบั 33.9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ต ่าสุดเฉล่ียเท่ากบั 24.8 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกบัทุเรียนเทศท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารติดผลเพิ่มข้ึนในช่วงฤดู
ฝน (Lestari & Sofiah, 2015) แต่หากมีการเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าฝน และอุณหภูมิมากเกินไป อาจ
ส่งผลต่อการติดผลได ้(Kunjet, Palapol, & Suksawat, 2016) ส าหรับการพฒันาของผล จะใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 95-110 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุของฝร่ัง โดยพบวา่ ฝร่ังจะมีระยะเวลาพฒันาผลตั้งแต่ 110 
วนัถึง 153 วนัหลงัดอกบาน (Singh, Ravishankar, Singh, & Soni, 2015; Patel et al., 2015) ซ่ึงจาก
การศึกษาขอ้มูลความร้อนสะสมในการใช้ส าหรับพฒันาผลผลิตฝร่ัง พบว่า มีค่าความร้อนสะสมรวม 
เท่ากบั 2,222.5-2,380.4 CDD สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Poprasit (2000) ศึกษาค่าหน่วยความร้อน
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สะสมของผลฝร่ังพนัธ์ุการคา้ 3 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุแป้นสีทอง พนัธ์ุกลมสาล่ีสีทอง และพนัธ์ุเยน็สอง พบวา่ 
มีค่าความร้อนสะสม เท่ากบั 2,182.7 2,361.2 และ 2,489.0 CDD ตามล าดบั และ Harach (2000) ซ่ึง
รายงานวา่ ฝร่ังพนัธ์ุเยน็สองมีปริมาณความร้อนสะสมถึงระยะเก็บเก่ียว เท่ากบั 2,919.65 CDD  

รูปแบบการเจริญเติบโตและชีพลกัษณ์แต่ละช่วงพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกมิจู 
 เม่ือศึกษาชีพลกัษณ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู พบว่า ฝร่ังพนัธ์ุกิมจูมี
ลกัษณะการเจริญเติบโตและพฒันาการ ประกอบดว้ย ระยะ 0 การพฒันาตุ่มตายอด (00) ระยะ 1 การ
พฒันาใบ (12, 15,19) ระยะ 5 การเกิดดอก (51, 53, 55, 57, 59) ระยะ 6 ระยะดอกบาน (67) ระยะ 7 การ
พฒันาผล (71, 73, 78) และระยะ 8 ระยะผลสุก (89) สอดคลอ้งกบั Singh et al. (2015) ท่ีศึกษาการตดั
แต่งตน้ฝร่ังและการประเมินผลสืบเน่ืองต่อชีพลกัษณ์การออกดอกฝร่ังโดยใช้วิธี BBCH scale ซ่ึง
การศึกษาลกัษณะชีพลกัษณ์หรือการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชท่ีผนัแปรตามฤดูกาล 
เป็นการเรียนรู้และสร้างความเขา้ใจในการเจริญเติบโตของพืช (Jirapaet, Khawniam, Te-chato, & 
Chiawipa, 2016) โดยรูปแบบการเจริญเติบโตและพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู พบวา่ การพฒันาส่วน
ยอดใหม่ และดอกมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัระยะเวลา มีรูปแบบการเจริญเติบโตเป็นแบบ 
sigmoid curve แต่การพฒันาของผล มีรูปแบบการเจริญเติบโตเป็นแบบ double sigmoid curve (Usha, 
Thakre, Goswami, & Deepak, 2015) โดยลกัษณะการพฒันาการในระยะแรก จะเป็นการพฒันาในส่วน
ของไข่อ่อนและรังไข่ตรงส่วนแกนกลางผล จึงมีการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อย เม่ือส่วนเมล็ดและ
แกนกลางสมบูรณ์เต็มท่ี เป็นการพฒันาระยะกลาง จะมีการขยายขนาดผลน้อยมากหรือแทบไม่มี และ
ช่วงสุดทา้ยจะเป็นการพฒันาส่วนของเน้ือผลท่ีจะเพิ่มขนาดข้ึนอย่างรวดเร็วสุดกระทัง่ผลสุกในระยะ
เก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงขนาดของผลฝร่ังในแต่ละช่วงพฒันาการ มีค่าเท่ากับ 1.9-2.3 เซนติเมตร ใน
ระยะแรก ระยะท่ี 2 มีขนาดผลประมาณ 3.09-3.62 เซนติเมตร และระยะสุดทา้ยมีขนาดประมาณ 4.63-
5.13 เซนติเมตร (Canizare, Laverde, & Puesme, 2003; Nava et al., 2014) และอตัราการเพิ่มขนาดของ
ผลเฉล่ียต่อวนั ประมาณ 0.027-0.036 เซนติเมตร (Mattiuz, Neto, & Filho, 1997) 
 
สรุป  
 จากการศึกษาอุณหภูมิและปริมาณน ้ าฝนต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู 
สามารถสรุปไดว้า่  
 1. การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิสูงสุด – ต ่าสุด และปริมาณน ้ าฝนในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดั
นราธิวาส มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู และมีค่าความร้อน
สะสมจนถึงระยะเก็บเก่ียวผลผลิต เท่ากบั 2,222.5-2,380.4 CDD   
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 2. ชีพลกัษณ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของฝร่ังพนัธ์ุกิมจู ประกอบดว้ย ระยะการพฒันาตุ่ม
ตายอด ระยะการพฒันาใบ ระยะการเกิดดอก ระยะดอกบาน ระยะการพฒันาผล และ ระยะผลสุก และ
ช่วงพฒันาการมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลา โดยส่วนยอดใหม่ และดอก มีรูปแบบการเจริญเติบโตแบบ 
sigmoid curve และพฒันาการของผล มีรูปแบบการเจริญเติบโตเป็นแบบ double sigmoid curve 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาขอ้มูลสภาพอากาศยอ้นหลงั หรือทดลองเพิ่ม 2-3 ฤดู และเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุอ่ืน ๆ 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมดา้นปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของฝร่ังกิมจู เพื่อน ามาใช้เป็นแนว
ทางการส่งเสริมการปลูกเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกรท่ีสนใจ 
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