นักวิจัย มก. พัฒนาสตรอเบอรีลูกผสม
สายพันธุแรกในไทย “พระราชทาน 60”
นักวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สืบสานงานโครงการหลวงพัฒนาสตรอเบอรีลูกผสมสายพันธุแรกในไทย
ใหผลใหญ หวาน เนื้อในแดงสด ผิวเปนเงามัน กลิ่นหอม ซึ่งหมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูล นิธิโครงการหลวง
ไดประทานชื่อสตรอเบอรีสายพันธุใหม วา “พระราชทาน 60” รวมเฉลิมฉลอง 60 ปครองราชย
ดร.ณรงค ชั ย พิ พั ฒ น ธ นวงศ ผู อํ า นวยการสถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาระบบนิ เ วศเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะหัวหนาโครงการปรับปรุงและพัฒนาพันธุสตรอเบอรี ไดกลาววา ประเทศไทย
ไดมีการปลูกสตรอเบอรีเปนการคากันมานานหลายทศวรรษ ซึ่งผลผลิตสามารถจําหนายไดทั้งในและตางประเทศ
สรางมูลคาหลายรอยลานบาทตอป โดยทางมูลนิธิโครงการหลวงเปนหนวยงานที่ริเริ่มและดําเนินการอยางตอเนื่อ ง
ในฐานะพืชทดแทนการปลูกฝนจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในชวงที่ผานมาไดดําเนิน การปลูกทดสอบสายพัน ธุตางๆ ที่
นํ า เข ามาจากต า งประเทศ คั ดเลื อ กจนได พั น ธุ ที่ส ามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ มของประเทศไทยคื อ
Cambridge Favorite, Tioga, และ Sequoia ซึ่งรูจักกัน ในนามพันธุพระราชทาน 13, 16, และ 20 ตามลําดับ โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานใหแกเกษตรกรทั้งบนพื้น ที่สูงและพื้นที่
ราบไดใชพันธุเหลานี้กันมาอยางตอเนื่องเปนเวลากวา 30 ป โดยยังมิไดมีการผสมพันธุหรือ คัดเลือกพัน ธุใหม ๆ ที่
ให ผ ลผลิ ต ตามความต อ งการของตลาดและปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ ม เนื่ อ งจากการที่ ร ะบบนิ เ วศ สภาพ
ภูมิอากาศ และสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหเกิดปญหากับการปลูกสตรอเบอรี
อยางมากมาย อาทิ ภัยจากธรรมชาติทําใหผลผลิตลดลง ตนไหลขาดความแข็งแรงไมตานทานตอโรคแมลง และ
คุณภาพผลไมเปนไปตามความตองการของผูบริโภคยุคใหม เปนตน รวมทั้งเกษตรกรผูปลูกเองก็มีความตองการพันธุ
ใหมๆ มาทดแทนพันธุเดิม ถึงแมในชวงเวลาสิบปที่ผานไปเกษตรกรบางรายไดทดลองปลูกพันธุ Dover, Selva และ
อื่นๆ แตก็ไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากปญหาการปรับตัวของพืชดานการเจริญเติบโต การใหผลผลิต และคุณภาพ
ของผลผลิต
ต อ มาทางมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงโดยงานวิ จั ย และพั ฒ นาสตรอเบอรี ซึ่ ง มี อ าสาสมั ค รนั ก วิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหัวหนาคณะผูดําเนินการ จึงไดใชพันธุพระราชทาน 50 (B 5) ซึ่งเปนชวงเวลาที่ตรง
กับปฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ใน พ.ศ. 2539 และพันธุพระราชทาน 70 (Toyonoka), และ 72 (Tochiotome) ซึ่ง
ตรงกับปที่พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 และ 72 พรรษา ใน พ.ศ. 2540 และ
2542 ตามลําดับ จากตางประเทศที่ผานการคัดเลือกและปลูกทดสอบแลวสําหรับการสงเสริมรูปแบบรับประทานผล
สด ขณะที่ ท างกรมส ง เสริ มการเกษตร ได นํ าพั น ธุ 156 (Malah), 328 (Tamar), และ 329 (Yael) ที่ มาจาก
ตางประเทศเช น เดีย วกัน เพื่ อ ทดลองปลู กและพบว ามีเ พี ยงพัน ธุ 329 เท านั้ น ที่ ป รั บ ตัว เข ากั บ สภาพแวดล อ ม
ภายในประเทศได จึงเผยแพรใหแกเกษตรกรในพื้นที่ตางๆ และยังกระจายไปนอกเขตจังหวัดเชียงใหมอีกดวย

ซึ่งคุณภาพของสายพันธุนี้เหมาะสําหรับการนําไปใชแปรรูปทางอุตสาหกรรม นับไดวาเปนการชวยแกปญหาในเรื่อง
สายพันธุของสตรอเบอรี่ใหกับเกษตรกรไดในระดับหนึ่ง แตสายพันธุดังกลาวเหลานี้ก็ยังมิใชสตรอเบอรีทเี่ กิดจากการ
ผสมพันธุขึ้นภายในประเทศไทยเอง จึงยังคงมีปญหาดานการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในพื้นที่ตางๆ อยูเ สมอ
มา ดวยสาเหตุนี้มีความจําเปนที่จะตองมีการผสมและคัดเลือกสตรอเบอรี่สายพันธุใหมเพื่อใหไดคุณสมบัติตามที่
ตลาดตองการมาทดแทน และใหมีความสามารถปรับตัวเขากับสภาพดินฟาอากาศของประเทศไทยไดมากที่สุดดวย
ดร.ณรงคชัย ไดกลาวเพิ่มเติมวา ทีมคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดเรงพัฒนาพันธุ
สตรอเบอรีท่มี ีคุณสมบัติเหมาะกับสภาพอากาศและภูมิประเทศของไทยมากที่สุด จนไดสตรอเบอรีสายพันธุใหมทม่ี ี
ขนาดผลที่ใหญ รสชาติหวาน เนื้อในผลสีแดงสด ผิวแดงจัดเปน เงามัน รูปทรงกรวยคลายหัวใจ กลิ่นหอม และ
ผลผลิตตอตนคอนขางสูง และจัดเปนสตรอเบอรีประเภทวันสั้น (Short day type) และตองการความหนาวเย็นปาน
กลาง (ประมาณ 15 – 18 °C) ระยะเวลา 30-40 วันสําหรับการเกิดตาดอก นอกจากนี้ยังพบวาสามารถทนทานตอ
โรคราแปง (Powdery Mildew) และรากเนา (Root Rot) รวมทั้งพวกไรสองจุด (Two-spotted spider mite) หรือ
เพลี้ยออน (Aphids) สามารถปลูกเปนการคาไดตั้งแตพื้น ที่ที่มีความสูง 600 เมตรจากระดับน้ําทะเลเปนตนไป ซึ่ง
โดยรวมแลวมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะแกการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเพื่อการคาประเภทรับประทานผลสดที่ยังมีความ
ตองการของตลาดมากทั้งภายในและตางประเทศ
ลาสุด หมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ไดประทานชื่อ สตรอเบอรีสายพันธุ
ใหมนี้วา พันธุ “พระราชทาน 60” (Pharachatan 60) เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 สตรอเบอรี
พันธุ พระราชทาน 60 หรือ รหัส 003-00 ไดถูกคัดเลือกครั้งแรกในฤดูกาลผลิตป พ.ศ. 2544/2545 ทีแ่ ปลงทดลองของ
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งเปนการผสมขามระหวางพันธุ Rosa Linda ที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตที่เร็ว ในตนฤดู ผลขนาดใหญ
เนื้อผลสีแดงสด และมีรูปทรงของผลเปนที่ตองการของผูบริโภคทั่วไป และพันธุ Tochiotome ที่ใหผ ลผลิตสูง ผล
ใหญ เนื้อแข็ง และรสชาติหวานมาก ทําใหส ตรอเบอรีพันธุ “พระราชทาน 60” (Pharachatan 60) เปนสตรอเบอรี
ลูกผสมที่ไดคุณสมบัติเดนจากพอและแมพันธุมาซึ่งจะเปนสตรอเบอรีคุณภาพสายพันธุแรกของประเทศไทย ที่จ ะ
สามารถชวยใหเกษตรกรได ปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่ มรายได ตลอดจนเปน การตอบสนองตอตลาดทั้งในและ
ตางประเทศอีกหนึ่งสายพันธุที่นาจับตามอง
สําหรับสายพันธุสตรอเบอรีลูกผสมสายพันธุแ รกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย “พระราชทาน 60 “ โดยฝมือ การ
ปรับ ปรุ ง และพั ฒนาพั น ธุข องนักวิ จั ยมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร ทางกรมวิ ชาการเกษตร ไดรั บ รองพั น ธุพืช ขึ้ น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 (ร.พ. 2) เลขที่ 276/2549 ลงวันที่ 16 กันยายน 2549 ใหกับมูล นิธิ
โครงการหลวงไวแลว

