สตรอเบอรีพันธุพระราชทาน 80
พันธุใหม ของ มก.
ผลโต รสชาติหวาน ตานทานโรค
สตรอเบอรีพันธุพระราชทาน 80 พันธุใหมผลงานของนักวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลโต สีแดงสด
รสชาติหวาน กลิน่ หอม และตานทานโรค
ดร.ณรงค ชั ย พิ พั ฒ น ธ นว งศ ผู อํ า นวยการส ถาบั น ค น คว า แ ล ะพั ฒ นาระบบนิ เ วศเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหนาโครงการวิจัย รวมกับคณะ
นักวิจัย Hiroshi Akagi อาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวง และนาย
เวช เตจะ สถาบัน คนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร นักวิจัย
อาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวง ไดทําการปรับปรุงพันธุสตรอเบอ
รีพันธุใหม ชื่อวา สตรอเบอรีพันธุพระราชทาน 80 โดยการนํา
เมล็ดพันธุลูกผสมจากประเทศญี่ปุนมาปลูก ทดสอบและคัดสาย
พันธุครั้งแรกในฤดูกาลผลิตป พ.ศ. 2545 ที่แ ปลงทดลองของ
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบัน คนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ตั้งแตป พ.ศ. 2545 สตรอเบอรีพันธุพระราชทาน 80 ก็ไดถูกขยายตนพันธุโดยวิธีผลิตตนไหลแบบธรรมดา
และการเพาะเลี้ยงตนเนื้อ เยื่อ ปลอดโรค เพื่อใชป ลูกทดสอบในพื้น ที่แปลงทดลองของสถานีเกษตรหลวงอางขาง
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และในป พ.ศ. 2547 เปนตนมาไดศึกษาเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมทางดานการเจริญเติบโต
การใหผลผลิต คุณภาพของผลผลิตและรสชาติ ความทนทานตอศัตรูพืช รวมทั้งการผลิตไหลและตนไหลสําหรับการ
ขยายตนพันธุใหแกเกษตรกร จนไดผลเปนที่พอใจและรสชาติถูกปากคนไทย
สต รอ เ บ อ รี พั นธุ พ ระราชท าน 80 เป น พั น ธุ
รับ ประทานผลสด และเป น พัน ธุ ที่ ตอ งการอากาศหนาวเย็ น
มากกวาพันธุอื่น ๆ คือ ตองปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต 800 เมตร ขึ้น
ไป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16 - 20 องศาเซลเซียส ไมนอ ยกวา
30 วัน ซึ่งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอางขางจะเปนพื้นที่ปลูกไดผลดี
เพราะมีความสูงประมาณ1,400เมตร เพื่อ กระตุนการสรางตา
ดอกอย า งต อ เนื่ อ ง และให ไ ด ผ ลผลิ ต ในปริ ม าณมากและ
ยาวนานขึ้น และยังเปนพันธุที่ ตานทานตอ โรคแอนแทรคโนส
และราแปงไดดี นอกจากนี้ยังมีลักษณะเดนกวาพันธุอื่นๆ ตรงที่ผลสุกมีกลิ่นหอม และมีรสชาติหวานกวา เนื้อผลแนน
สีแดงสด รูปรางของผลสวยงาม โดยทั่วไปเปนรูปทรงกรวยถึงทรงกลมปลายแหลม ผิวไมข รุข ระ ราก ลําตนโตเร็ว

สมบูรณ ความสูงของทรงพุม 20 - 30 เซนติเมตร ความกวางทรงพุมเฉลี่ย 27 เซนติเมตร ลักษณะของใบจะเปนรูป
กลม ขอบใบหยักคลายฟนเลื่อย สีเขียวปานกลาง ทรงพุมตั้งตรง ชอดอกสมบูรณสวนใหญเปนดอกสมบูรณเพศ ผล
สวนฐานรองดอกซึ่งพัฒนาไปเปนสวนที่สามารถรับประทานไดเปนเนื้อของผล สวนเมล็ดอยูระดับเดียวเสมอกัน กับ
ผิวของผล ไมจมหรือนูนเกินผิวของผล โดยมีขนสองสามเสนติดที่
ผิวดานนอกผล น้ําหนักผลเฉลี่ย 12 - 15 กรัม ขนาดกวางและยาว
เฉลี่ยมากกวา 3 เซนติเมตร
สตรอเบอรี พั น ธุ พ ระราชทานนั้ น พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวทรงพระราชทานใหกับชาวบานและเกษตรกร เลยเรียกชื่อ
กัน วาพัน ธุพระราชทาน ป จ จุ บัน มีส ตรอเบอรีพันธุ 50 ซึ่ง ตรงกั บ ป
กาญจนภิ เ ษก พั น ธุ พ ระราชทาน 70 แล ะ 72 ตรงกั บ ป ค รบ
พระชนมายุ และพันธุพระราชทาน 60 ตรงกับปทรงครองสิริราชสมบัติ สําหรับพันธุพระราชทาน 80 ตรงกับปที่พระองค
ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา เมื่อป 2550 และขณะนีก้ ําลังขยายตนวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลอดโรค ทีส่ ถานีวิจัยดอยปุย
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดเชียงใหม เพื่อใชในงานสงเสริมของ
โครงการหลวง จากนั้นจะแพรขยายพันธุไปใหกับเกษตรกรตามพื้นที่ตาง ๆ คาดวาประมาณ 1-2 ปจะขยายพันธุไดมาก
ขึ้น
ดร.ณรงคชัย ได ก ล าวเพิ่ มเติ มว า เนื่ อ งจากปจ จุ บั น
สภาพอากาศในเมืองไทยมีฝนตกนอกฤดูกาล ทําใหผลผลิต
เสียหาย จึงไดศึกษาวิจัยและทดลองการปลูกสตรอเบอรีใน
ระบบโรงเรือนวากลางวัน กลางคืน ผลผลิต รสชาติ ระบบ
นิเวศ การเจริญเติบโต และการเกิดโรคตาง ๆ เปนอยางไร
นับเปนอีกกาวหนึ่งของพัฒนาและปรับปรุงพันธุสตรอ
เบอรี ใ นประเทศไทย ให ได ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น คุ ณ ภาพและ
รสชาติที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถตานทานโรคตาง ๆ ไดดี เกษตรกรจะไดพันธุสตรอเบอรีที่ดีที่สุดไปปลูกเพื่อเปนการคา
ตอไป

