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สารบัญ 
 
บทที่  I. ความสําคัญของผัก (Importance of Vegetable) 
 1. ความสําคัญทางคุณคาอาหาร 
 2. ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
  2.1 การสงออกและนําเขาผัก (Import and Export of Vegetable) 
  2.2 การบริโภคผัก (Vegetable Consumption) 
   - การบริโภคผักตอคนตอป (Vegetable Consumption per Capita) 
   - การบริโภคผักตอปของแตละประเทศ (Annual Consumption of  
      Vegetable Per Capita by Country) 
   - แนวโนมการซื้อผักเมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆ (Trends of Purchasing) 
   - สัดสวนการผลิตผักกินใบ กินผล และกินราก (Ratio of Vegetable  
      Production Base on Classification) 
    
บทที่  II. การผลิตผัก (Vegetable Production) 
 1.  การผลิตผัก (Vegetable Production) 
      แหลงผลิตผักสด (Production Area) 
          - ผักกินใบ (Leaf Vegetable) 
          - ผักกินผล (Fruit Vegetable) 
          - ผักกินหัว (Root Vegetable) 
          - ผักกินดอก (Flowe Vegetable) 
 2. พื้นที่ผลิตผัก (Area of Produciton) 
 3. ฤดูกาลผลิตผัก (Season of Vegetable produciton) 
 4. ผลผลิตและปริมาณผักที่ผลิตได (Yield and Amount of Harvesting) 
 5. จุดยืนของผักในการเกษตร (Position of Vegetable in Agriculture) 
 6. การเปลี่ยนวิธีการผลิตผัก (Change of Produciton Method) 
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บทที่  III. การเจริญเติบโตของผัก (Growth and Development of Vegetable) 
 1. ลักษณะการเจริญเติบโตของผัก (Vegetable Growth and Development) 
 2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของผัก (Factors Affecting Growth and 
      Development of Vegetable) 
  
บทที่ IV. วิธีการผลิตผัก (Method of Vegetable Produciton)               มณีฉัตร นิกรพันธุ 
 1. การเตรียมแปลงปลูก (Land Preparation) 
 2. การเตรียมกลา (Seedling Preparation) 
 3. การยายปลูก (Transplanting) 
 4. การดูแลรักษา (Taking Care) 
 5. การจัดการ (Manangement) 
  
บทที่ V. โรคผัก (Vegetable Disease)                                          มณีฉัตร นิกรพันธุ 
  
บทที่ VI. การจัดจําแนกผัก (systematic of Vegetable)                           มณีฉัตร นิกรพันธุ 
 - Family Graminaeae 
 - Family Solanaceae 
 - Family Cruciferae 
 - Family Compositae 
 - Family Cucurbitaceae 
 - Family Leguminosae 
 - Family Convolvulaceae 
 - Family Liliaceae 
  
บทที่ VII. การตลาด (Marketing)                                                              มณีฉัตร นิกรพันธุ 
 1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับผัก (Agricultural Associations and Shipping Agents) 
 2. ตลาดที่เกี่ยวของกับผัก (Margets Dealing with Vegetable) 
 3. มาตรฐานและความตองการ (Standard and Requirement) 
 4. ราคาผัก (Price of Vegetable) 
     - ราคาผักแตละชนิด 
     - ความแตกตางของราคาผักในทองถิ่นตางๆ 
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 5. การเคลื่อนยายของผัก (Circulation of Vegetable หรือ Shipment of Vegetable) 
  
บทที่ VIII การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Harvesting and Post-harvest  
 Handling procedures) 
 1. การเก็บเกี่ยว (harvesting) 
 2. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest Handling procedures) 
 3. สภาพการเก็บรักษา (Storage Conditions) 
 
 
หมายเหตุ : 
  เอกสารประกอบการสอนวิชา Hort 359421 ยังไมเสร็จสมบูรณ จึงเสนอเฉพาะ
บทที่ 4, 5 และ 6 



VEG421L4 

การผลิตผัก (Vegetable production) 
Hort 359421 

 
บทที่ 4 

วิธีการผลิตผัก 
(Methods of Vegetable Production) 

 
มณีฉัตร  นิกรพันธุ 

 
  การปลูกผักใหไดผลผลิตไมวาในรูปผักสดหรือเมล็ดพันธุ จําเปนตองมีการจัดการ
ในแปลงที่ดี ผักจึงจะใหผลผลิตตามที่ตองการ ดังนั้นในบทนี้จึงบรรยายในหัวขอตางๆ ไดแก 

1. เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม (suitable time and location) 
2. การเตรียมแปลงปลูก (land preparation) 
3. การยายปลูก (transplanting) 
4. การดูแลรักษา (crop management) 
5. การเก็บเกี่ยว (harvest) 
ทั้งนี้เนื่องจากพืชผักแตละชนิดมีความตองการการดูแลและการจัดการที่แตกตาง

กัน ดังนั้น จึงไดแยกออกเปนผักแตละชนิด ไดแก 
1. การผลิตมะเขือเทศสด 
2. การปลูกและดูแลรักษาพริกเพื่อผลสดและผลแหง 
3. การผลิตเมล็ดพันธุแตงโมลูกผสม 
4. การผลิตเมล็ดพันธุแคนตาลูปลูกผสม 
5. การผลิตเมล็ดพันธุสควาชลูกผสม 
 
 
 
 
 

                             
 



 2

การผลิตมะเขือเทศสด 
            แหลงผลิตมะเขือเทศผลสดแหลงใหญในประเทศไทยไดแก ภาคตะวันออก    
เฉียงเหนือและภาคเหนือ  พื้นที่เก็บเกี่ยวของแตละภาคประมาณ 23,646 ไร  ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และประมาณ 9,427 ไรในภาคเหนือ   ตัวเลข พ.ศ. 2531 สวนภาคอื่นๆ มีปลูกเพียง 
เล็กนอย  รวมตัวเลขการผลิตมะเขือเทศผลสดได 69,564 ตัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพ 
ภูมิอากาศที่เหมาะสําหรับการปลูกมะเขือเทศเนื่องจากมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวแลว 
ความชื้นในอากาศก็นอยทําใหโรคทางใบของมะเขือเทศไมคอยระบาด       สวนภาคเหนือแมจะมี
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสําหรับมะเขือเทศในแงอุณหภูมิต่ํา แตความชื้นในอากาศสูงกวา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทําใหโรคทางใบ   โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคใบไหม (late blight) ระบาด
คอนขางรุนแรง ถึงแมวามีปญหานี้ภาคเหนือก็ยังเปนแหลงผลิตที่ดีไดถาหากมีการจัดการที่  
เหมาะสม  ฤดูกาลผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทําในฤดูหนาว  แตในภาคเหนือสามารถ
ปลูกไดทั้งฤดูหนาว  ฤดูรอนและฤดูฝน  การปลูกนอกฤดูซึ่งหมายถึงฤดูรอนและฤดูฝนตองเลือกที่
ปลูกบนที่สูง เชน บนภูเขาสูงที่อุณหภูมิต่ํากวาพื้นราบ 
            จากการสํารวจขอมูลจากกสิกรปลูกมะเขือเทศ ในอําเภอตางๆ ของจังหวัด
เชียงใหม จังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดลําปางเพื่อเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนจากการ
ปลูกมะเขือเทศในฤดูหนาว   ฤดูรอน และฤดูฝน พบวา ตนทุนเฉลี่ยไรละ 3,765.46 บาท 
14,361.89  บาท และ  16,622.26 บาท ตามลําดับ (ศราวุธ  2528)  เมื่อวิเคราะหผลตอบแทนสรุป
ไดวาเมื่อเปรียบเทียบการปลูกมะเขือเทศในฤดูหนาว ฤดูรอนและฤดูฝนนั้น   การปลูกในฤดูฝนให
กําไรมากที่สุด 
            ผลมะเขือเทศที่ผลิตถูกนําสูตลาดสดและสงโรงงานแปรรูป เนื่องจากพันธุที่ใชใน
การผลิตเปนพันธุสําหรับสงโรงงาน       ดังนั้นแหลงผลิตมะเขือเทศสดสําหรับสงโรงงานบางแหงได
คัดมะเขือเทศที่ดีสวนหนึ่งขายตลาดสด และนํามะเขือเทศที่เหลือสงโรงงาน   ซึ่งวิธีการดังกลาวทํา
ใหโรงงานไดรับมะเขือเทศที่คุณภาพดอย แตในระยะหลังๆ นี้ โรงงานแปรรูปหลายแหงไดลดขนาด
ของกิจการและบางแหงตองเปดตัวเอง    เนื่องจากมีปญหาในการขายมะเขือเทศบด  มะเขือเทศที่
ผลิตแทบทั้งหมดก็ถูกนําเขาตลาดสด ซึ่งเปนตลาดใกลแหลงผลิตตลาดกลางไดแก ปากคลอง
ตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ที่กรุงเทพ และตลาดเพื่อสงออกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อนําสงยัง 
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร 
              คนไทยนิยมรับประทานมะเขือเทศสดพันธุสําหรับโรงงานเพราะชอบความแข็ง
ของเนื้อและความกรอบ และไมนิยมรับประทานพันธุสําหรับรับประทานสด   เพราะมีความนิ่มและ
เนื้อมะเขือเทศนอย  สวนผูคาก็ตองการคาเฉพาะผลมะเขือเทศพันธุสําหรับสงโรงงานเพราะ      
เสียหายนอยระหวางการขนสง ดังนั้นพันธุสําหรับสงโรงงานจึงไดรับความนยิมทั่วไป มีผูบริโภค
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บางกลุมซึ่งมีอยูจํานวนนอยและเปนชาวตางประเทศเปนสวนใหญตองการมะเขือเทศสําหรับ
บริโภคสด   พันธุสําหรับรับประทานสดก็ตองสงจากตางประเทศ  สําหรับคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลิตผลมะเขือเทศสําหรับรับประทานสด พันธุ Floradel ทุกปในฤดูหนาว
มาเปนเวลาถึง 15 ป และโครงการหลวงก็มีการผลิตเชนเดียวกันเปนเวลาหลายป  ก็ไมปรากฏวา
ความตองการบริโภคถูกกระตุนใหมีความตองการมากขึ้น 
 
 แหลงผลิตมะเขือเทศสดและการดูแลรักษา 
            การผลิตมะเขือเทศกระจายทั่วไปทั้งประเทศทุกภาค แตแหลงใหญมีในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตามที่กลาวแลวขางตน      มะเขือเทศที่ผลิตในภาคอื่นๆ สวนใหญ
เปนมะเขือเทศพื้นเมืองหรือมะเขือเทศพันธุสีดา ซึ่งผลิตสําหรับปอนตลาดของหมูบาน  แตการผลิต
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเปนการผลิตผลสดพันธุฤดูหนาว มีพันธุพื้นเมืองและ
พันธุสีดาเพียงเล็กนอย และเปนการผลิตขนาดใหญเพื่อสงโรงงาน และสงตลาดที่อยูหางไกล  รวม
ทั้งผลิตเพื่อการสงออก ตัวเลขพื้นที่ปลูกและผลผลิตที่ไดจากแตละภาคไดแสดงไวในตารางที่ 4-1
การผลิตมะเขือเทศสวนใหญใชพื้นที่นา  มีสวนนอยที่ผลิตบนภูเขาที่จําเปนตองปลูกตามความ 
ลาดชันของพื้นที่ แตการปลูกในนาเปนวิธีการที่สะดวกและประหยัดแรงงานมากที่สุดและยัง
สะดวกตอการใหน้ํา การกําจัดวัชพืชก็มีนอย นอกจากนี้อันตรายจากไสเดือนฝอยและโรคเหี่ยวเฉา
เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียก็นอยกวาการปลูกในพื้นที่ที่ไมใชนาขาว การปลูกบนไหลเขาที่ไมใชนาพบ
ไดในภาคเหนือ   การจัดการใหน้ําก็แตกตางออกไป ระบบการใหน้ําแบบฝนเทียม (springler 
irrigation) ถูกนํามาใชแทนการใหน้ําแบบรอง  (furrow irrigation)  แตวิธีการใหน้ําแบบฝนเทียมนี้
ทําใหมีเชื้อ โรคราที่ใบมากกวาระบบใหน้ําแบบอื่นๆ นอกจากนี้มีการใหน้ํากึ่งตามรอง โดยปลอย
ใหน้ําไหลตามรองตลอดเวลาเนื่องจากพื้นที่มีความลาดเอียงมาก การใหน้ําแบบตามรองจริงๆ ทํา
ไมได 
            แหลงผลิตใหญๆ ที่อยูหางไกลจากตลาด เปนแหลงปอนมะเขือเทศสดของทั้ง
ประเทศ จําเปนตองมีการเก็บผลมะเขือเทศตั้งแตยังหาม (mature green)  ทั้งนี้มีเหตุผลหลาย 
ประการไดแก การขนสงที่ตองขนสงบนถนนที่สภาพเปนหลุมเปนบอ ถาหากเก็บผลสุกความ     
เสียหายจะมีมาก และการขนสงกินเวลาหลายวันกวามะเขือเทศถึงมือผูบริโภคถาหากเก็บผลสุกก็
คงเนากอนถึงตลาด ผลของการเก็บมะเขือเทศจากแหลงใหญๆ  เหลานี้ก็ไดมะเขือเทศที่มีคุณภาพ
ไมดีนักในการบริโภค แตผูบริโภคก็ไมมีทางเลือกเนื่องจากสภาพภูมิอากาศของแหลงผลิตใกลๆ 
บานไมอํานวยโดยเฉพาะในฤดูรอนและฤดูฝน   ตองอาศัยแหลงผลิตบนภูเขาซึ่งอยูในภาคเหนือได
แก สะเมิง    แมสรวย ดอยเตา และฝางเปนตน 
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ตารางที่ 4-1  พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมะเขือเทศสดของภาคตางๆ ในประเทศไทย พ.ศ.2531/32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ภาค                       พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร)              ผลผลิตสด(ตัน)           ผลผลิตตอไร(ตัน/ไร) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เหนือ             9,427              17,709              1,879 
ตะวันออกเฉียงเหนือ      23,646              47,239              1,998 
กลาง                    1,813                1,124                   620 
ตะวันออก                          473                                627               1,326 
ตะวันตก                  1,988                2,786               1,401 
ใต                           113                      79                  698 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       37,460             69,564               1,857 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          สถิติการปลูกพืชผักรายพืช  ปการเพาะปลูก 
          กรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 2530/31-2531/32 
 
ฤดูกาลผลิตมะเขือเทศสด 
            ฤดูหนาวเปนฤดูกาลสําหรับการปลูกมะเขือเทศ  อุณหภูมิของภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูกาลนี้ก็เหมาะสมสําหรับการเจริญของมะเขือเทศมากกวาภาคอื่นๆ
มะเขือเทศชอบอากาศเย็น   นิยมปลูกในนาหลังจากเก็บเกี่ยวขาวประมาณเดือนพฤศจิกายนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประมาณเดือนธันวาคมในภาคเหนือ      ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือปลูกไดกอนภาคเหนือเล็กนอย ฤดูหนาวนี้มีเวลาเพียงไมกี่เดือนและสิ้นสุดประมาณเดือน
กุมภาพันธ ระยะเวลาสําหรับมะเขือเทศคอนขางสั้น การปลูกจึงตองทําวิธีการยายกลา  ไม
สามารถปลูกจากเมล็ดในดินโดยตรงเหมือนตางประเทศ    แมวาการปลูกจากเมล็ดเคยมีการ
ทดลองแลววากระทําไดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตาม และระยะเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บผลไดนานกวาภาคเหนือประมาณ 14-15 คร้ัง สวนภาคเหนือเก็บผล
ไดประมาณ 10 คร้ัง  เมื่อเก็บอาทิตยละครั้ง 
            ฤดูรอนและฤดูฝน ไมเหมาะสําหรับการปลูกมะเขือเทศ แตเนื่องจากมีความ
ตองการผลมะเขือเทศสดนอกฤดูกาล จึงมีการปลูกโดยใชพันธุมะเขือเทศทนรอน เชน พันธุสีดา  สี
ดาทิพย L22     SVRDC4 ปลูกเพื่อสงขายตลาดใกลแหลงผลิตในภาคตางๆ และมีปริมาณไม
มาก  แตในภาคเหนือมีทางออกที่ดีกวาสามารถเลือกพื้นที่บนภูเขาที่มีอากาศเย็นและใชพันธุฤดู
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หนาว     เชน VF 134-1-2  Peto94  P502 และ P600 ได สวนใหญนิยมใชพันธุ VF 134-1-2  การ
ปลูก  นอกฤดูบนภูเขานี้ฤดูกาลยาวนานกวาฤดูหนาวมาก    ผลมะเขือเทศอาจเก็บเกี่ยวไดมาก
กวา 20 คร้ัง หากเก็บอาทิตยละครั้ง ดังนั้นผลผลิตของมะเขือเทศนอกฤดูบนภูเขานี้จะสูงกวาในฤดู
หนาว 
 
ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของมะเขือเทศในฤดูกาลตางกัน 
            จากการสํารวจขอมูลของกสิกร 190 ราย ที่อําเภอฮอด    จอมทอง   สันปาตอง 
สันทราย แมริม ฝาง ของจังหวัดเชียงใหม ที่อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน  และอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง โดยนาย ศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ พ.ศ. 2528  เปรียบเทียบขอมูลของกสิกรที่ปลูก 
มะเขือเทศในฤดูหนาว ฤดูรอนและฤดูฝน พบวาการปลูกในฤดูรอนและฤดูฝนตนทุนสูงกวาในฤดู
หนาวมาก  ตนทุน 14,361.89 บาท   16,622.26 บาท   และ 3,765.46 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 
4-2) แตผลผลิตตอไรในฤดูรอนและฤดูฝนสูงกวาฤดูหนาว  เพราะปลูกบนภูเขาที่เวลาการเก็บเกี่ยว
ยาวกวาฤดูหนาว  ผลผลิตเฉลี่ย 4,023 ก.ก. 4,872 กก.และ 2,879 ก.ก.ตอไร ตามลําดับ เมื่อขาย
ผลผลิตและหักคาใชจายแลว ฤดูฝน ใหกําไรสุทธิมากที่สุด รองลงไปไดแก ฤดูรอน สวนฤดูหนาว
นั้นขาดทุน เมื่อพิจารณาตามกําไรสุทธิแลวการปลูกในฤดูหนาวไมควรทําอยางยิ่ง แตก็ยังมีกสิกร
จํานวนมากยังปลูกอยู ทั้งนี้เนื่องจากคาใชจายที่เปนตนทนุการผลิตนั้นคํานวนจากคาวัสดุอุปกรณ
การเกษตร คาแรงงาน คาภาษีที่ดิน  คาเสื่อมราคาของอุปกรณการเกษตรและดอกเบี้ยซึ่งกสิกรไม
ไดจายเปนเงินสดทั้งหมด  ซึ่งดูเหมือนวามีเงินเหลือจากการขายผลมะเขือเทศฤดูหนาวและกสิกรก็
ไมมีทางเลือกพืชอ่ืนที่ดีกวานี้ จึงยังมีการปลูกมะเขือเทศฤดูหนาว สวนการปลูกในฤดูรอนและฤดู
ฝนมีความจํากัดในเรื่องพื้นที่ปลูก ระยะทางที่หางไกลการคมนาคมที่ไมสดวกทําใหกสิกรสวนใหญ
ไมนิยมทํา 
 
ตารางที่ 4-2      อัตราผลตอบแทนจากการปลูกมะเขือเทศฤดูหนาว ฤดูรอนและฤดูฝน 
               ในภาคเหนือ พ.ศ. 2526-27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     รายการ                                  ฤดูหนาว                          ฤดูรอน                           ฤดูฝน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตนทุนการปลูก (บาท/ไร)           3,765.46        14,361.89        16,622.26 
ผลผลิตตอไร (ก.ก.)              2,879.00           4,023.00           4,872.00 
ราคาที่กสิกรขายได (บาท/ก.ก.)           1.16                                3.95                              5.87 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)           (425.82)          1,528.96        11,976.38 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การเพาะกลา การปลูกและเก็บเกี่ยวมะเขือเทศสด 
ก. การเพาะกลามะเขือเทศ 
            การเพาะกลามะเขือเทศมีวิธีการเพาะหลายแบบ เชน เพาะเมล็ดในแปลงที่เตรียม
ดินไวเรียบรอยและยายกลาหลังจากเพาะแลว 25 วัน หรือเพาะเมล็ดในกะบะเพาะชํา เมื่อกลามี
ใบจริงโผลข้ึนมาก็ยายกลาลงถุงเพาะชําหรือยายลงในแปลงเพาะ   วิธีการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ
แลวยายหลังจากเพาะแลว 25 วัน นิยมใชสําหรับการเตรียมกลามะเขือเทศเพื่อการปลูกในพื้นที่
กวาง และเปนการคาเนื่องจากวิธีนี้ใชตนทุนนอยกวาวิธีการอื่น  สวนการเพาะเมล็ดในกะบะเพาะ
ชําแลวยายกลาเล็กๆลงถุงเพาะชําหรือในแปลงใชสําหรับงานวิจัย หรืองานทดสอบที่ตองการความ
ปราณีตโดยไมตองคํานึงถึงตนทุนหรือเมล็ดพันธุมีนอยหายาก จําเปนตองใหไดจํานวนกลามากที่
สุด  วิธีนี้ไมเปลืองเมล็ดเหมือนวิธีการแรก วิธีแรกตองใชเมล็ดประมาณ 40 กรัม/ไร  สวนวิธีหลังใช
เมล็ดเพียง 20 กรัม/ไร เมล็ดมะเขือเทศ 1 กรัม จะมีปริมาณ 200-300 เมล็ด 
 
ข. การเตรียมดินเพาะชํา 
            การเตรียมดินเพาะชําทําไดโดยเตรียมดินดํา             ปุยคอกเกาหรือปุยหมัก
เกา          ข้ีเถาแกลบอยางละเทาๆ กันมาผสมกัน รอนดินผสมเอาเศษวัสดุและกอนดินใหญๆ ทิ้ง 
รอนโดยใชตะแกรงรอนทรายขนาดรูใหญใสปุย 0-46-0 อัตรา 1 กํามือตอดินผสม 3 ปบ ดินเพาะ
ชํานี้เตรียมสําหรับใสในกะบะเพาะชํา  หรือถุงเพาะชําขนาด 2.5 x 4 นิ้ว เจาะรูขางถุงใหระบายน้ํา
ได กรณีที่เพาะในแปลงตองไถแปลงและขึ้นแปลงอยางดีไมใหมีดินกอนใหญๆเหลือบนหนาแปลง
เพาะ ผสมปุยคอกและปุย 0-46-0 ลงคลุกกับดินหนาแปลง ปุยคอกใชอัตรา 1 บุงกี๋ตอแปลงเพาะ
ขนาด 1 x 5 เมตร และปุย 0-46-0 ประมาณ 4 กํามือ หวานและคลุกกับดินในแปลงเพาะชํา 
            เมื่อเตรียมดินเสร็จ  อบดินดวยแมททิลโบรไมด 1 คืน  การอบตองใชพลาสติก
คลุมแปลงหรือถุงดิน หรือกะบะเพาะ โดยรอบขอบปลาสติกใชดินถมกดใหแนนอยาใหกาซร่ัว เจาะ
กระปองแมททิวโบรไมดภายใตปลาสติกทิ้งไว 1 คืน หลังจากเปดปลาสติกแลวทิ้งไว 3-7 วันจึงจะ
ใชได ถาใชกอนที่กาซระเหยหมด ตนกลาจะงอกผิดปกติและอัตราการงอกต่ํา 
 
ค. การเพาะเมล็ดมะเขือเทศ 
            เพาะเมล็ดลงในแปลงหรือในกะบะกอนเพาะควรคลุกเมล็ดดวยยาริโดมิล  ถา
เพาะในแปลงควรเพาะเปนหลุมหางกัน 10 x 10 ซ.ม. หยอดเมล็ดหลุมละ 4-5 เมล็ด  เมื่อตนกลา
งอกคอยถอนออกใหเหลือ 1 ตน หากเพาะในกะบะเพาะเปนแถวหางกัน 5 ซ.ม. ระยะแรกตองใช
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ตาขายครอบตนกลาทั้งในแปลงและในกะบะเพื่อปองกันแสงแดดจัด ฝนและน้ําคาง  เมื่อกลาโต
ข้ึนคอยรื้อตาขายออก 
 ง. การดูแลรักษาตนกลา 
            รดน้ําสม่ําเสมอเวลาเชาและเย็น  ฉีดยาฆาแมลงและยาฆาเชื้อราทุก 5  วัน  ใน  
อัตราที่เขียนไวบนฉลาก ใชตาขายคลุมตนกลาในระยะ 2 อาทิตยแรก หลังจากนั้นร้ือออกใหไดรับ
แสงแดดเต็มที่ กลามีอายุได 25 วัน ยายลงปลูกได  ถาหากมีความจําเปนตองทิ้งกลาไวในแปลง
อาจชะลอการลงปลูกไดโดยใชปุยโปแตสเซี่ยมในอัตรา 1 ชอนโตะตอน้ํา 20 ลิตรฉีด ถาหาก
ตองการเรงตนกลาใหเจริญมากขึ้นใชปุยไนโตรเจน 46-0-0 อัตรา 1 ชอนโตะตอน้ํา 20 ลิตรฉีด 
 
จ. การปลูกและดูแลรักษา 
            เตรียมแปลงปลูกมะเขือเทศ อาจปลูกแปลงเดี่ยวหรือปลูกแปลงคูก็ได กสิกรนิยม
ปลูกแปลงคูสําหรับการผลิตมะเขือเทศสด แตการปลูกแปลงเดี่ยวก็มีความสะดวกในการจัดการ
และการใหน้ํา ขนาดแปลงเดี่ยว 75 ซ.ม. ขนาดแปลงคู 1.5 เมตร ควรไถดนิและตากดินกอนปลูก 
ใสปูนขาวในอัตรา 100 ก.ก./ไร   เมื่อข้ึนแปลงแลวใสปุย 15-15-15 ประมาณ 1 ชอนโตะ (15 กรัม) 
รองกนหลุม  ใสยาฆาแมลงฟูราดาน 30-40 เกล็ดรองกนหลุม รายละเอียดของการปฏิบัติดูจาก  
ตารางที่ 4-3 มีความแตกตางเฉพาะปุยที่ ใชระยะปลูก 40 x 75 ซ.ม.ใหน้ําตามรองสม่ําเสมอ  เรง
ปุยไนโตรเจน 46-0-0 ทุกสองอาทิตย ในอัตรา 1 ชอนโตะตอตน  ประมาณ 3 คร้ัง ใชยาฆาแมลง
และยาฆาเชื้อราฉีดทุกๆ 5-7 วันติดตอกันจนกระทั่งผลใกลจะสุก งดการฉีดยา 15 วันกอนเก็บผล 
 
ฉ. การเก็บเกี่ยวมะเขือเทศสด 
            การเก็บผลมะเขือเทศสดมักเก็บผลที่มีสีเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีขาวปนชมภู 
สําหรับการสงตลาดสด  เพื่อปองกันการชอกช้ําสูญเสียเนื่องจากการขนสง   เมื่อเก็บแลวบรรจุเขง
หรือตะกราไมไผ สําหรับการสงโรงงานจะเก็บสุกแดงแลวบรรจุลังไมหรือตะกราปลาสติกสงโรงงาน 
การเก็บผลอาทิตยละครั้งจนกวาจะหมด 
 
การผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศ 
            การผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศในประเทศไทยมีเฉพาะการผลิตเมล็ดลูกผสมเทา
นั้น สวนการผลิตเมล็ดพันธุแทยังไมไดความนิยมจึงไมมีการผลิตพันธุแทเลย  การผลิตเมล็ดพันธุ
ลูกผสมเริ่มคร้ังแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออิสาน ตั้งแตประมาณ พ.ศ. 2528 โดยมีบริษัท
เมล็ดพันธุจากประเทศสหรัฐอเมริการวมกับบริษัทอดัมสอินเตอรเนชั่นแนลจํากัด ทําการทดลอง
ผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศลูกผสมที่จังหวัดขอนแกน  จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงราย  ซึ่ง
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ปรากฏผลวาการผลิตที่จังหวัดขอนแกนดีที่สุด การผลิตในภาคเหนือเชนจังหวัดเชียงใหม อําเภอ
ฝางและจังหวัดเชียงรายมีปญหาโรคทางใบมาก  การผลิตเมล็ดพันธุจึงไดถูกเผยแพรไปยังกสิกรใน
ภาคอิสานและไดรับความนิยมเปนอยางมากตั้งแตตอนนั้นจนถึงปจจุบันนี้     กสิกรนิยมผลิตเมล็ด
พันธุมะเขือเทศเนื่องจากผลตอบแทนสูงกวาการปลูกพืชอ่ืนมาก    ในปจจุบันนี้มีบริษัทตางๆที่ทํา
การผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนมากไมต่ํากวา 10 
บริษัท  การผลิตกระจายอยูบริเวณจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ  สกลนครและอุดรธานี 
            การผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศในภาคอื่นๆมีบาง เชน ในภาคเหนือมีบางบริษัททํา
การผลิตในจังหวัดเชียงใหม  ลําพูน ลําปางและนาน  การผลิตไดผลดีพอใช  แตสูภาคอิสานไมได
ในเรื่องผลผลิตเมล็ดพันธุตอพื้นที่ โรคใบไหม (late blight)   ซึ่งมีมากกวาภาคอิสาน และโรคทาง
ใบอ่ืนๆและแรงงานที่คอนขางมีจํากัด ประกอบกับความอดทนของกสิกรมีนอยกวาทางภาคอิสาน  
และมีโอกาสเลือกงานมากกวาเชน การแกะสลักไม  การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและการ  
ทอผาพื้นเมือง ส่ิงเหลานี้ทําใหความสนใจในการผลิตเมล็ดพันธุนอยลง 
          ความตองการเมล็ดพันธุมะเขือเทศในตางประเทศในปจจุบันนี้ลดลงมากจนแทบ
ไมมีการผลิตเลยยกเวนบางบริษัทที่ยังคงมีโควตาเมล็ดพันธุที่ตางประเทศสั่งมา   ทั้งนี้เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเปนตลาดสําคัญของสินคาชนิดนี้ไดรับความ
กระทบกระเทือนอยางมาก     ความตองการเริ่มลดลงตั้งแต พ.ศ.2534  ผลผลิตมะเขือเทศขายไม
ออกเพราะผูบริโภคลดลงทําใหเมล็ดพันธุขายไมได     ประกอบกับแหลงผลิตเมล็ดพันธุจาก
ประเทศอื่น เชน ประเทศจีน  ประเทศอินเดีย และประเทศเวียตนาม ไดเขามาแขงขันกับประเทศ
ไทย  จึงทําใหการผลิตเบนทิศทางไปตางประเทศหมดเพราะแรงงานของประเทศเหลานั้นถูกกวา 
และสภาพของอุณหภูมิและภูมิอากาศบางแหงเหมาะสมตอพันธุมะเขือเทศมากกวาประเทศไทย 
เหตุการณเชนนี้ไดเคยเกิดขึ้นในประเทศไตหวันมากอน กอนที่การผลิตเมล็ดพันธุจะยายมาใน
ประเทศไทยในขณะนี้ไดเบนทิศทางการผลิตไปประเทศอื่น จนกวาจะมีความผันผวนในการเมืองที่
เกิดขึ้นระหวางประเทศผูซื้อและประเทศอื่นที่กลาวถึง   จงึจะทําใหไมสามารถผลิตในประเทศเหลา
นั้นและเมล็ดพันธุถูกนํากลับมาผลิตในประเทศไทยตามเดิม  ยกตัวอยางเชนการเกิดกรณีสังหาร
ประชาชนในประเทศจีนที่เทียนอันเหมิน ไดกระตุนการผลิตเมล็ดพันธุในประเทศไทยใหมากขึ้น
ระยะหนึ่ง 
 
แหลงผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศ 
            ดังที่ไดกลาวมาแลววาภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลิตมากที่สุดและภาคเหนือรอง
ลงมา ทั้งหมดมีเพียงสองภาคเทานั้นที่ผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมมะเขือเทศเพื่อการสงออกทั้งหมด 
สวนการผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศพื้นเมืองเชนพันธุสีดา และพันธุมะเขือเทศพื้นเมือง เมล็ดพันธุ
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มะเขือเทศทนรอน เชน L22   SVRDC4  มีการผลิตประปรายทุกภาคแตเปนจํานวนเล็กนอยเพื่อใช
ในทองที่เทานั้น 
ฤดูกาลผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศ 
            ทําการผลิตไดเฉพาะในฤดูหนาวเทานั้น  สวนฤดูอ่ืนทําไมไดเลยเพราะผลผลิต
เมล็ดพันธุต่ํา มีวันปลูกที่เหมาะสมสําหรับภาคเหนือที่ผูเขียนไดทดลองแลว 10  พฤศจิกายนเปน
วันปลูกที่เหมาะสมที่สุด ดูรายละเอียดการทดลองที่จะพูดถึงในตอนตอไป  และจากประสพการณ
ของผูเขียน การยายปลูกตั้งแต 10-30 พฤศจกิายน เหมาะสมที่สุด ไมควรปลูกชากวานี้สําหรับภาค
เหนือ สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกเร็วกวาภาคเหนือประมาณเดือนตุลาคม 
 
การปฏิบัติในการปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ 
            การปลูกมะเขือเทศเพื่อผลิตผลสดและพันธุลูกผสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ  ใชวิธีการ
ปลูกและดูแลเหมือนกันและวิธีการเหลานี้ก็ใชในการปลูกพอและแมพันธุเพื่อผลผลิตเมล็ดพันธุ  
ลูกผสมดวย แตการดูแลและวิธีการปฏิบัติตอการผลิตเมล็ดพันธุนั้นตองการความรูความชํานาญ 
และเนนหนักในการปฏิบัติมากกวาการปลูกเพื่อผลิตผลมะเขือเทศจําหนาย  การปลูกพันธุแทและ
พันธุลูกผสมเพื่อผลสดนั้นไมตองการการดูแลเอาใจใสและเทคโนโลยีมากเทากับการผลิตเพื่อเมลด็
พันธุ  ดังนั้นจึงขอกลาวเฉพาะการปฏิบัติและดูแลมะเขือเทศเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ   ใชไดผลในการ
ปฏิบัติงานจริงของบริษัทแหงหนึ่ง (ตารางที่ 4-3) 
            วันปลูกที่เหมาะสมมีความสําคัญมากสําหรับการปลูก  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ  แต
สําหรับการผลิตเพื่อผลสดนั้นวันปลูกไมคอยสําคัญนัก    แตอยางไรก็ดีฤดูหนาวเปนฤดูที่เหมาะสม
ที่สุด จากการทดลองวันปลูกที่เหมาะสมที่ผูเขียนไดทดลอง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม   โดย
ทดลองปลูกวันที่ 10 พฤศจิกายน   30 พฤศจิกายน และ 20 ธันวาคม  พบวาการปลูกวันที่ 10 
พฤศจิกายน ใหผลผลิตเมล็ดพันธุและผลสดสูงที่สุด  ตารางที่ 4-4 การปลูกวันที่ 30 พฤศจิกายน 
ทําใหผลผลิตทั้งเมล็ดพันธุและผลสดลดลง เนื่องจากมีโอกาสไดรับความรอนในเดือนกุมภาพันธ 
จึงไมควรปลูกมะเขือเทศชากวาวันที่ 30 พฤศจิกายน เพราะผลผลิตของวันปลูกที่ 20 ธันวาคม   
ลดต่ําลงมาก 
 
ตารางที่ 4-3      การปฏิบัติและดูแลมะเขือเทศเพื่อผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  วันที่  –                       โปรแกรมการทํางาน 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   1    –เตรียมแปลงปลูกใสปุย 15-15-15 1 ชอนแกง คารโบฟูรานปลายดามชอนรองกนหลุม 
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   5    –ใสน้ํากอนปลูก 1 คืน อยาใหน้ําทวมแปลง 
6 –ปลูกระยะระหวางตน 40 ซม. ระยะระหวางแถว 75 ซม. ปลูกตนตัวผูกอนตนตัวเมีย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  วันที่  –                       โปรแกรมการทํางาน 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        –10 วัน 
 14    –ใสปุยครั้งที่ 2 ปุย 15-15-15 คร่ึงชอนโตะตอตน 
  16    –พนยาแมนโคเซบ 2 ชอนแกง+เมวินฟอส 1 ชอนแกง+ยาเปยกใบ 1 ชอนแกงตอน้ํา�  
        –20 ลิตร (ชอนที่ใหมากับขวดยาเปนชอนแกง) 
  17    –แตงหนอตนตัวเมีย เด็ดหนอลางสุดขึ้นมาใหเหลือ 3-4 หนอตอตน 
  19    –ทําคางมัดตนตัวเมีย 
  20    –พนยาคอปเปอร 2 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอน ตอน้ํา 20 ลิตร 
  23    –พนยาเมวินฟอส 1 ชอน + แมนโคเซบ 2 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอนตอน้ํา 20 ลิตร 
  24    –เด็ดดอกชอแรกทิ้ง ทดลองตอนดอกตัวเมีย 
  27    –พนยาคอปเปอร 2 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอน ตอน้ํา 20 ลิตร 
  28    –ใสปุย 13-13-21 อัตราครึ่งชอนตอตน ใสขางแปลงหางตน 1 คืบ 
  29    –เร่ิมตอนดอกทุกวัน ตอนเฉพาะ 3-5 ดอกแรกของชอที่เหลือเด็ดทิ้ง 
  30    –เร่ิมผสมเกสรทุกวัน ตัดกลีบเลี้ยง 2 กลีบ, พนยาแมนโคเซบ 2 ชอน, + เมทโทมิล�  
        –1 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอน ตอน้ํา 20 ลิตร 
  34    –พนยาคอปเปอร 2 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอน ตอน้ํา 20 ลิตร 
  37    –พนยาแมนโคเซบ 2 ชอน + เมทโทมิล 1 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอนตอน้ํา 20 ลิตร 
  41    –พนยาคอปเปอร 2 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอน ตอน้ํา 20 ลิตร 
  44    –พนยาคอปเปอร 2 ชอน + เมทโทมิล 1 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอน ตอน้ํา 20 ลิตร 
  48    –ใสปุย 13-13-21 อัตราครึ่งซอนโตะตอตน ใสขางแปลงหางตน 1 คืบ 
  50    –พนยาคอปเปอร 2 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอน ตอน้ํา 20 ลิตร 
  53    –หยุดผสมเกสร ตรวจสอบ ดอกที่ออกมาใหม ทําลายทิ้งทุกดอก 
  54    –พนยาแมนโคเซบ 2 ชอน + เมทโทมิล 1 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอนตอน้ํา 20 ลิตร 
  55    –ตัดยอดและหนอเกิดใหมทิ้ง 
  57    –พนยาคอปเปอร 2 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอน ตอน้ํา 20 ลิตร 
  61    –เช็คผลและดอกที่ไมไดผสม ทําลายใหหมด พนยาแมนโคเซบ 2 ชอน + เมทโทมิล�  
        – 1 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอน ตอน้ํา 20 ลิตร 
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  62    –เร่ิมเก็บผลสุกผาและหมักเมล็ดในถังพลาสติก 1 คืน 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  วันที่  –                       โปรแกรมการทํางาน 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  63    –ลางเมล็ดตอนเชา ตากแดด 2 แดด (ตากบนตาขายสีฟา)  เก็บเมล็ดใสถุงพลาสติก 
        –เอาลมออกใหหมด มัดปากถุงใหแนนเก็บไวในที่เย็น 
  64    –พนยาคอปเปอร 2 ชอน + เมทโทมิล 1 ชอน + ยาเปยกใบ 1 ชอน ตอน้ํา 20 ลิตร 
        
          * การเก็บเกสร (เชื้อผสม) เพื่อใหมีเมล็ดตอผลมาก ตองเก็บในถังปูนและอยูในที่รม 
          * การใชยาฆาเชื้อรา และฆาแมลงในการผลิตเพื่อเมล็ดพันธุมีการใชมากเพราะไมตองคํานึง

ถึงพิษตกคางในผลสด แตถาเปนการผลิตเพื่อบริโภคผลสด ควรลดการใชยาลงครึ่งหนึ่ง
และไมควรพนยากอนเก็บเกี่ยวผลสดประมาณ 2-3 อาทิตย 

          - แมนโคเซบ (mancozeb) ยาฆาเชื้อรา เชน เทนเอ็ม 45  
          - คอปเปอร (copper) ยาฆาเชื้อรา เชน โคไซด 
          - เมวินฟอส (mevinphos) ยาฆาแมลง เชน ฟอสดอล 
          - เมทโทมิล (methomyl) ยาฆาแมลง เชน สกาย 
          - คารโบฟูราน (carbofuran) ยาฆาแมลง เชน ฟูราดาน 
 
 
ตารางที่ 4-4  น้ําหนักผลสด น้ําหนักเฉลี่ยผลสด จํานวนเมล็ดตอผล และน้ําหนักเมล็ดมะเขือเทศที่ 

ไดจากการปลูกเวลาตางๆ กัน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันปลูก                  น.น.ผลสด         น.น.ผล       จํานวนเมล็ด/ผล       น.น.เมล็ด 
                           (ตัน/ไร)        (กรัม/ผล)                                    (ก.ก./ไร) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 พ.ย.   12.4   125              120                 29.2 
30 พ.ย.            6.8             105              104                 17.4 
20 ธ.ค.            2.6                39              111                    9.6 
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VEG421l4.02 

การปลูกและดูแลรักษาพริกเพื่อผลสดและผลแหง 
 
            การปลูกและดูแลรักษาพริกเพื่อผลสดและผลแหงเปนวิธีการที่ไมพิถีพิถัน และ
ละเอียดเหมือนการปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ พริกอาจปลูกโดยใชเมล็ดหยอดลงในหลุมปลูกโดยตรง 
หรือโดยการยายกลา ทําไดทั้ง 2 แบบ    แตความนิยมปลูกแบบยายกลามีมากกวา เพราะการดูแล
รักษาตนกลาทําไดงายและใชพื้นที่เพียงเล็กนอย     ไมเปลืองเมล็ดพันธุ  และยาฆาแมลง  เมื่อ
ยายกลาลงแปลงแลว ก็ตองดูแลรักษา  โรค  แมลง  วัชชพืช  ปุย การใหน้ําใหถูกตอง ผลผลิตของ
พริกที่ไดจึงจะมีคุณภาพดี และมีปริมาณมาก ดังนั้นขั้นตอนการปลูกจึงแบงไดดังนี้ 
            ก.    การเตรียมเมล็ด    
            ข.    การเตรียมแปลงเพาะกลา 
            ค.    การเพาะกลาและการดูแลรักษาตนกลา 
            ง.    การเตรียมแปลงปลูก 
            จ.    การยายกลาและการดูแลรักษา 
            ฉ.    การเก็บเกี่ยวผลสด และกระเทาะเมล็ด 
            ช.    การจัดมาตรฐานผลสด 
            ญ.    การตลาด 
            ณ.    การแปรรูปและวิธีการแปรรูป 
 
ก.    การเตรียมเมล็ด 
            ควรใชเมล็ดพันธุที่ดี มีเปอรเซนตความงอกสูง มีลักษณะตรงตามพันธุ อาจเปน
เมล็ดที่ไดจากการคัดเลือกตนที่ดี   หรือเปนเมล็ดที่ซื้อมาจากรานขายเมล็ดพันธุ   นําเมล็ดบรรจุใน
ถุงพลาสติกที่เจาะรูไวเพื่อใหน้ําซึมเขาได  แชถุงเมล็ดพันธุลงในน้ําซึ่งมีสวนผสมของสารเคมีปอง
กันเชื้อรา  เชน ไดเทนเอ็ม 45 หรือ ริดโดมิล หรือเบนเลท ควรแชไวหนึ่งคืน  นําเมล็ดออกจากถุงหอ
เมล็ดไวในถุงผาที่เปยกน้ําทิ้งไวประมาณ 2 วัน จะสังเกตเห็นตุมสีขาวเล็กๆ จึงนําไปเพาะถาหาก
เปนการหยอดเมล็ดลงหลุมปลูกโดยตรงอาจจะแชเมล็ดดังที่กลาวมาแลวหรือไมแชเมล็ดก็ได 
  
ข.    การเตรียมแปลงเพาะกลา 
            แปลงเพาะกลามักถูกเตรียมขึ้นใกลๆ แปลงปลูก เพื่อความสะดวกในการขนยาย
กลา ควรเลือกบริเวณที่เนินที่น้ําไมขังโดยเฉพาะในฤดูฝน  คลุกปุยคอก  และข้ีเถาแกลบลงในดิน
แปลงเพาะในอัตราสวนที่สมควรเพื่อใหแปลงเพาะมีดินรวนซุย   อัตราสวนที่ใชแลวแตสภาพดินใน
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แปลง โดยปกติจะใชอัตราสวน  ปุยคอก  ข้ีเถาแกลบ และดิน ในอัตรา 1:1:1  ควรหวานปุย N-P-K 
เล็กนอย  ผสมลงในดินแปลงเพาะคลุกเคลาใหทั่วถึง   ดินแปลงเพาะที่กสิกรเตรียมมักไมใชการ    
อบดินดวยแมททิลโบรไมด แตการอบนี้หากทําไดก็ไมส้ินเปลืองมากนัก และยังแกปญหาแมลง 
และวัชชพืช ที่เกิดในแปลงกลาไดหลายๆ อยางพรอมกัน เชน ไสเดือนฝอย  มด  ปลวก ควรเตรียม
ฟางขาวสําหรับคลมุตนกลาไวดวย 
 
ค.    การเพาะกลาและการดูแลรักษาตนกลา 
            หวานเมล็ดที่เตรียมไวในขอ ก. ลงในแปลงใหหางกันประมาณ 4 x 5 เซนติเมตร 
เมื่อหวานแลวใชดินกลบบางๆ แลวจึงใชฟางคลุมหนาแปลง เมล็ดใชเวลางอกประมาณ 5-7  วัน 
ควรใชตาขายคลุมแปลงอีกทีหนึ่งเพื่อปองกันฝนตกบนตนกลาโดยตรง   ในฤดูฝนมีความจําเปน
ตองคลุมแปลงเพาะกลาดวยตาขายสีฟาหรือฟางขาวมัดเปนแผงโปรงๆ การคลุมนี้ทําใน 2 สัปดาห
แรกของการเพาะเทานั้นแลวร้ือออก ใหตนกลาไดรับแสงแดดเต็มที่ ดูแลใหน้ําตนกลาสม่ําเสมอ  
รดน้ําตอนเชาและเย็น ฉีดยาปองกันแมลงและเชื้อราทุกๆ อาทิตยจนกระทั่งยายปลูก  กอนยาย
ปลูกตองงดการใหน้ําลงเพื่อใหตนกลาชินตอสภาพแหง ทําใหตนกลาแข็งแรงและมีความทน
ทาน  เมื่อกลามีอายุ 40-45 วัน ก็ยายปลูกได 
 
ง.    การเตรียมแปลงปลูก 
            แปลงปลูกพริกตองเลือกแปลงที่ไมมีน้ําขัง   ถาหากระบบการใหน้ําเปนระบบให
ตามรอง พื้นที่ควรมีความสม่ําเสมอ พริกไมชอบน้ําขัง ดังนั้นการเตรียมแปลงก็แลวแตลักษณะภูมิ
อากาศ ภูมิประเทศและการปฏิบัติในแปลงเชน การปลูกพริกในฤดูหนาวซึ่งปลูกในนา ก็มีการไถ
และยกรอง รองที่ยกควรมีความยาวขนานทางทิศเหนือและใต การปลูกลักษณะนี้มักใหน้ําตาม
รอง แตบางทองที่เชนบานหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี  การปลูกไมยกรองเลย แตใหน้ําแบบฝกบัว
รดน้ํา แปลงพริก ฤดูฝนจําเปนตองยกรองเสมอ ระดับพื้นที่อาจไมเรียบสม่ําเสมอเหมือนที่นา  แต
ตองมีความลาดเท พอสมควรใหน้ําระบายได เชน การปลูกพริกแถบอําเภอจอมทอง  จังหวัด
เชียงใหมซึ่งอาศัยน้ําฝนเปนหลัก 
            ระยะปลูกถาเปนพริกเล็กใชระยะระหวางแถว 60 เซนติเมตร  และระยะระหวาง
ตน 50 เซนติเมตร  สําหรับพริกใหญระยะระหวางแถว 100 เซนติเมตร  และระยะระหวางตน 50-
60 เซนติเมตร 
            เมื่อเตรียมแปลงและขุดหลุมเรียบรอยแลว ตองรองกนหลุมดวยปุยคอก  หรือปุย
หมักในอัตรา 3-4 ตันตอไร หรือประมาณหลุมละ 1 กิโลกรัม  ปุยคอกอาจเปนขี้วัว  ข้ีควาย   ข้ีหมู 
ข้ีเปด หรือข้ีไกก็ได แตตองเปนปุยคอกเกา ถาเปนปุยขี้เปดและขี้ไก  ตองลดอัตราการใชปุยคอกลง    
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ใสปุยวิทยาศาสตรสูตร 15-15-15   อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร   หรือหลุมละ 15 กรัม (1 ชอนโตะ) ใส
ยาคาโบฟูรานซึ่งมีขายในชื่อฟูราดานตามอัตราที่ระบุไวในฉลาก  เมื่อใสปุยและยาเสร็จแลวคลุก
ดินใหเขากัน  จึงจะยายกลาลงปลูกได  ในกรณีที่ผูเตรียมหลุมปลูกเปนแรงงานที่จางมา มักไมเอา
ใจใสการคลุกปุยและยาในหลุมใหดี ทําใหตนกลานี้ยายลงถูกปุยและยาอาจทําใหตายได ก็ควร
หลีกเลี่ยงโดยใสปุยวิทยาศาสตรและยาคาโบฟูรานลงใกลๆ หลุมปลูกหางกันประมาณ 5-10 
เซนติเมตร   คาโบฟูรานชวยควบคุมแมลงและไสเดือนฝอยใหกับกลาพริกเปนอยางดี  แตอัตรา
การใชควรระมัดระวัง  หากใชอัตราสูงเกินไปเพียงเล็กนอยตนกลาแสดงอาการขอบใบไหม และใบ
เหลือง ตนจะแกร็นชงักการเจริญเติบโต วิธีการปฏิบัติในแปลงควรใสยาคาโบฟูรานในขวดกาแฟ
และเจาะฝาขวดเปนรู ปดฝาขวดใหแนน โรยยาคาโบฟูรานลงในหลุมคลายใสพริกไทย  วิธีการนี้จะ
ชวยไมใหการใสยามากเกินไป 
            การใสปูนขาวในแปลงปลูกมักไมคอยปฏิบัตบิอยนักในแปลงเกษตรกร   แตควร
ใสปูนขาวในกรณีที่ดินเปนกรดมากๆ  การใสปูนขาวควรใสตั้งแตเร่ิมไถแปลง  จะทําใหปูนขาวคลุก
กับดินไดทั่วถึง 
 
จ.    การยายกลาและการดูแลรักษา 
            เมื่อกลามีอายุ  40-45 วัน ทําการยายปลูกได วิธีการยายปลูกทําแบบงายๆ  โดย   
รดน้ําใหชุม แลวจึงถอนตนกลาไมตองใหติดดิน หากตองการปองกันโรคราก็ชุบรากตนกลาในน้ําที่
มียาฆาเชื้อราแมนโคเซป  (mancozeb) ซึ่งมขีายในชื่อไดเทนเอ็ม  45  กอนนําลงปลูกในหลุมที่
เตรียมไว กอนยายกลาลงหลุม ควรรดน้ําในหลุมปลูกใหชุม ฉีดยาควบคุมวัชพืชแลวจึงยาย วิธียาย
ใชนิ้วจิ้มลงไปในดินแลวปกตนพริกลงไป  ใชมือกดดินตรงโคนใหแนนอยาใหตนพริกลม ปลูกหลุม
ละ 2 หรือ 3 ตน แลวแตความพอใจ  พริกใหญนิยมปลูกหลุมละ 1-2 ตน  สวนพริกเล็กนิยมปลูก
หลุมละ 2-3 ตน 
             การใหน้ําไมมีกฎเกณฑเฉพาะตัว ตองดูความชุมชื้นของดินและสภาพที่ดินเปน
หลัก แตควรใหจนชุมชื้นทั่วถึงและสม่ําเสมอ  การใหน้ําอาจใหประมาณ 10 วันตอคร้ัง  พริกไม
ชอบดินที่มีน้ําขังหรือแฉะตลอดเวลา การใหน้ําอาจใหน้ําตามรองหรือรดดวยฝกบัว สวนกรณีพริก
ฤดูฝนมักไมมีแหลงน้ําสําหรับรดอาศัยการตกของฝน ดังนั้นผลผลิตของพริกฤดูฝนก็ข้ึนอยูกับการ
กระจายตัวของฝน และจํานวนฝนที่ตก หากฝนทิ้งชวงก็เกิดความเสียหายตอผลผลิตได 
            การใสปุย  นอกจากปุยรองพื้นและปุยคอกที่ใสแลวในกนหลุมปลูก  เมื่อพริกเริ่ม
ออกดอกหรือหลังจากยายกลา 30 วัน ใสปุย 15-15-15 อัตราประมาณ 50 กิโลกรัมตอไร  หากใน
ระยะแรกตนกลาที่ยายแคระแกร็นก็อาจใชปุยยูเรีย หรือแอมโมเนียมไนเตรทเรงการเจริญเติบโตได
ในอัตราประมาณ 20 กิโลกรัมตอไร อีกครั้งหนึ่ง 
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            การกําจัดวัชพืชนั้นถามีการฉีดยาควบคุมวัชพืช  กอนยายกลาก็ลดแรงงานที่ตอง
กําจัดวัชพืชโดยใชจอบไดมาก   การกําจัดวัชพืชควรทําในระยะแรกกอนที่ใบและทรงพุมแผกวาง
คลุมดิน ถาทําหลังจากนั้นจอบจะทําความเสียหายใหกับรากเพราะรากพริกหากินในระดับผิวดิน
เปนสวนใหญ การถางหญาดวยจอบ ควรทําประมาณ 2 คร้ัง หลังยายกลา 30 วัน และ 60 วัน 
            การกําจัดเพลี้ยไฟ ไรขาว และโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อรา  ใชสารเคมีแมทโทมิล 
(methomyl) มีขายในชื่อการคาวาเลนเนท  และสกายฉีดปองกันและควบคุมเพลี้ยไฟและไรขาว 
สวนเชื้อราใชสารเคมีแมนโคเซปซึ่งใชชื่อการคาวาไดเทนเอ็ม 45 หรือพวกคอปเปอร(copper) ใช
ชื่อการคาวาโคไซด  ฉีดควบคุม การฉีดมักทําประมาณ 3 คร้ัง  หลังยายกลา 30 วัน 60  วัน และ 
90 วัน หากตองการใหไดผลดีควรฉีดสารเคมีเหลานี้ทุกๆ 10-15 วัน แตตนทุนการผลิตก็จะสูงขึ้น 
การปลูกพริกฤดูฝนบางแหงฉีดสารเคมีนอยมากหรอืไมฉีดเลย  เนื่องจากตองการลดตนทุนการ
ผลิต ผลสดที่ไดก็มีความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพและปริมาณการผลิต  การฉีดสารเคมีเหลานี้ควรงด
การฉีดพนทุกชนิดกอนเก็บเกี่ยว 15-20 วัน เพื่อไมใหมีสารพริกตกคางในผลพริก 
             ตารางการปฏิบัติงานในการปลูกและดูแลตนพริก อาจสรุปไดดังตารางที่ 18 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-5      ตารางการปฏิบัติงานในการผลิตพริกสด 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       อายุพืช                        การปฏิบัติงาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     0 - 40 วัน       –เพาะกลา 
    40 - 45 วัน       –ยายกลาลงปลูกในแปลง 
    70 - 75 วัน       –ถางหญา ใสปุย 15-15-15 หรือ13-13-21 พนสารเคมีปองกัน 
                      –กําจัดเพลี้ยไฟ ไรขาว และเชื้อรา 
   100 - 105 วัน      –ถางหญา ใสปุย 15-15-15 หรือ13-13-21 พนสารเคมีปองกัน 
                      –กําจัด เพลี้ยไฟไรขาว และเชื้อรา เร่ิมเก็บเกี่ยวผลสด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
 
ฉ. การเก็บเกี่ยวผลสดและกระเทาะเมล็ด 
            หลังจากยายกลาพริกลงแปลงแลวประมาณ 2 เดือนกวา    ก็เร่ิมเก็บเกี่ยวผลผลิต
พริกสดได แรงงานที่ใชในการเก็บเกี่ยวมักเปนแรงงานจาง      แรงงานหนึ่งคนจะเก็บพริกได
ประมาณ  30-40 กิโลกรัม เลือกเก็บผลพริกที่แกจัดทั้งสีเขียวและสีแดง  โดยไมใหกระทบกระเทือน
ตอยอดดอกและผลออน พริกถูกนําไปแยกเกรดและสีในภายหลัง            การเก็บทิ้งชวง
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ประมาณ  10-15  วันตอคร้ัง  หลังการเก็บเกี่ยวแตละครั้งใหพนปุยทางใบซึ่งมีจําหนายทั่วไปใน     
อัตราที่เขียนไวบนฉลาก ในฤดูปลูกหนึ่งๆ เก็บเกี่ยวผลพริกประมาณ 4-5 คร้ัง 
            หากตองการเก็บผลพริกที่จะนําไปทําเมล็ดพันธุ   ตองเก็บในแปลงที่มีตนพริก
ลักษณะตรงตามพันธุและเปนพันธุเดียวกัน ถามีตนที่แปลกปลอมในแปลงตองคัดทิ้ง    เนื่องจาก
พริกมีการผสมพันธุระหวางตนได และเก็บผลที่แดงแกจัดจากตนที่มีลักษณะที่ดี  มักเก็บผลทํา
พันธุในครั้งที่  3 ของการเก็บผล นําผลที่แดงแกจัดไปกระเทาะเมล็ดซึ่งอาจทําได 2 วิธี ไดแก แบบ
ตากแหง และแบบแชน้ํา  แบบตากแหงก็ทําคลายๆ   การทําพริกแหงโดยตากแดดโดยตรงหรือใส
ถุงผาแลวอบที่อุณหภูมิไมเกิน 40  ํซ    จนกระทั่งผลแหงกรอบ ทุบใหเปลือกและเมล็ดแยกออกจาก
กันแลวจึงฝดแยกเมล็ดจากเปลือก วิธีการกระเทาะวิธีนี้คอนขางลําบากสําหรับผูปฏิบัติเพราะฝุน
พริกกระจายไปทั่ว แตเมล็ดที่ไดมีความงอกดี อีกวิธีการหนึ่งไดแกการแชน้ํา  ทําไดโดยนําผลที่แดง
สุกไปบมใหนิ่ม เด็ดกานผลออก โขลกดวยครกจนเมล็ดแยกจากเปลือก    วิธีการนี้เมล็ดมีโอกาส
แตกมากกวาวิธีกระเทาะแบบตากแหง เมื่อโขลกเสร็จนําไปแชน้ํา เมล็ดดีจมอยูกนอาง เปลือกเนื้อ
และเมล็ดเสียลอยตัวขึ้น  ลางแบบนี้ 2-3 คร้ัง  จนไดเมล็ดที่สะอาด   นําไปตากแดดใหแหง   แลว
จึงฝดทําความสะอาด เมล็ดที่ไดก็นําไปใชเปนเมล็ดพนัธุ 
            พริกผลสดและผลแหงออกสูตลาดจากแหลงตางๆ ของประเทศเกือบตลอดทั้งป 
พอจะสรุปไดตามรูปที่  4-1 (ขอมูลไดจากการวบรวมเอกสารตางๆ)   เวลาที่แสดงไวในตารางเปน
การกะโดยประมาณเทานั้น  พริกออกสูตลาดมากในชวงปลายฤดูฝนและฤดูหนาว  ทําใหราคา
พริกในชวงที่ออกสูตลาดมากมีราคาต่ํา ราคาของพริกสดมีการเคลื่อนไหวเร็วกวาราคาพริกแหง 
ตลาดปากคลองตลาดและตลาดสี่มุมเมืองรังสิตเปนที่รวมของพริกจากแหลงตางๆทั่วประเทศ และ
เปนที่กําหนดราคาขึ้นลงของพริกสดและพริกแหง ตลาดหัวอิฐที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนตลาด
รวมของพริกที่สงออกไปยังประเทศมาเลเซีย 
 
ช.    การจัดมาตรฐานผลสด 
            เกษตรกรไมนิยมคัดเกรดพริกมักขายพริกคละสี  และคุณภาพการคัดทําโดยพอ
คาเปนสวนใหญ  ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมตอตลาดที่สงขาย  การคัดเกรดพริกสดและพริกแหงจัดแยก
ไดดังนี้ 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2536) 
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พริกสด เกรด 1         สีแดงสดไมมีตําหนิ ผลสวย มีกานติด  พริกพวกนี้เตรียมสําหรับสงขาย
ตางประเทศ 

        เกรด 2        สีแดง   ชนิดคละ   มีตําหนิ เปนโรคกุงแหงที่ผลพริกพวกนี้ถูกสงขาย    
                      โรงงานทําซอสพริกหรือพริกแกง โรงงานทําพริกแหง 
        เกรด 3        สีคละ มีทั้งสีแดงและสีเขียว ไมไดคัดชนิดใดออกเลย  คุณภาพคละกัน  
                      มีตําหนิและไมมีตําหนิ 
พริกแหง เกรด 1        สีแดงสด ไมมีตําหนิ ผิวเรียบ ผลตรง 
        เกรด 2        สีแดง มีตําหนิ อาจมีสีแดงคล้ําปน ผิวยน ผลงอ 

เกรด 3        สีแดงซีดมีตําหนิ   ผลหัก   อาจมีสีแดงคล้ําและสีดําปน พริกพวกนี้ถูกสง
ขายโรงงานทําพริกปน 

 
รูปที่ 4-1       ผลผลิตพริกสดและพริกแหงที่ออกสูตลาดในชวงตางๆ จากแหลงปลูกหลายแหง 
 

จังหวัด เดือน 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ภาคเหนือ  
 เชียงใหม  
 นครสวรรค  
 เพชรบูรณ  
 อุตรดิตถ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ชัยภูมิ  
 นครราชสีมา  
 เลย  
 ศรีสะเกษ  
 อุบลราชธานี  
ภาคกลาง  
 พระนครศรีอยุธยา  
 ลพบุรี  
 นครปฐม  
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จังหวัด เดือน 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ภาคตะวันออก  
 จันทบุรี  
 ระยอง  
ภาคกลาง  
 นครปฐม  
ภาคตะวันตก  
 ประจวบคีรีขันธ  
 ราชบุรี  
ภาคใต  
 ชุมพร  
  
 
ณ.    การตลาด 
            พอคาคนกลางเปนผูทําการรวบรวมผลผลิตพริกจากแหลงผลิตไปยังตลาดปาก
คลองตลาด และตลาดสี่มุมเมือง มีพอคาหลายระดับ เชน พอคาทองที่นําพริกจากไรเกษตรกรไป
ขายยังตลาดภายในจังหวัดหรือสงขายใหแกพอคาทองถิ่น   พอคาทองถิ่นรับซื้อและขายตอใหกับ
พอคาขายสงในตัวจังหวัดหรือในกรุงเทพที่ปากคลองตลาดและตลาดสี่มุมเมือง      พอคาขายสง 
ขายใหกับโรงงานแปรรูป และพอคาขายปลีกแลวจึงถึงผูบริโภค       ดังนั้นการสงขายพริกจาก
เกษตรกรถึงมือผูบริโภคตองผานพอคาระดับตางๆ 4 กลุมดวยกัน 
            จากการสํารวจวิถีตลาดของพริกเล็กและพริกใหญ ของจังหวัดเชียงใหม     พบวา 
พอคารวบรวมทองที่มีบทบาทสําคัญในการรวบรวมพริกรอยละ 88.3    ของผลผลิตพริกเล็กสดใน
จังหวัด (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2536)  สวนพริกใหญ รอยละ 64.6 ถูกรวบรวมโดยพอคา
รวมรวมทองที่ พอคารวบรวมทองที่ขายใหกับพอคารวบรวมทองถิ่น พริกถูกแปรรูปเปนพริกแหง
โดยพอคารวบรวมทองถิ่นกอนสงขายใหพอคาขายสง 
 
ด.    การแปรรูป และวิธีการแปรรูป 
            พริกสดถูกแปรรูปเพื่อทําซอส และอาหารรูปตางๆ โดยโรงงานทําซอส    โรงงาน
น้ําพริกแกง   โรงงานดอง และโรงงานทําพริกแหง       พอคารอซื้อพริกพวกนี้เมื่อมีราคาถูกตอน
กลางฤดูหรือเขาโรงงานตางๆ โดยเฉพาะการซื้อเพื่อทําพริกแหง  ตองซื้อในชวงที่ฝนตกนอยทําให
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เปอรเซนตของน้ําในผลต่ําและสะดวกในการทําพริกแหง พริกสดประมาณ 3-5 กิโลกรัม ทําพริก
แหงได 1 กิโลกรัม กรณีการแปรรูปเปนพริกแหงนี้ เกษตรกรหลายแหงนิยมแปรรูปเอง  และขายให
พอคาในรูปที่แปรแลว    พริกใหญของจังหวัดเชียงใหมบางสวนถูกแปรรูปเปนพริกแหงโดย
เกษตรกร การแปรรูปทําในแหลงปลูกพริก โดยมีวิธีการงายๆ ดังนี้ 
            1.    ใชไมไผสานยกพื้น เรียงพริกบนยกพื้น 
            2.    สุมไฟใตยกพื้น ประมาณ 2 คนื 2 วันติดตอกัน  และพลิกกลับผลพริกให
ใหไดรับความรอนโดยทั่วถึง 
            3.    นําไปตากแดดอีก 3 วัน ตองพลิกกลับผลพริกเปนบางครั้งเพื่อใหแหง
สนิท 
            4.    บรรจุกระสอบปานรอพอคามาซื้อ 
            พริกเล็กแปรรูปเปนพริกแหงโดยไมใชฟน   แตตากแดดและพลิกกลับผลพริก
ประมาณ 4-5 แดด บางจังหวัดเชน จังหวัดนาน นิยมตากพริกบนหลังคาสังกะสี มองเห็นเปนสีแดง
ไปทั่ว 
            พอคาทองถิ่นทําการแปรรูปพริกแหง โดยวิธีการอบในเตาที่ใชเชื้อเพลิง เชน  ถาน
ลิกไนท ซึ่งจะแปรรูปในปริมาณครั้งละมากๆ 
            พริกที่แปรรูปสวนใหญเปนพริกสีแดงที่มีตําหนิสงขายตลาดสดไมได      หรือพริก
ลนตลาดสด สวนพริกสีเขียวที่แปรรูปเปนพริกแหงมีนอยมาก เมื่อแปรรูปแลวมีสีขาว  มีบางกรณี
ใชปนผสมกับพริกไทยปนเพื่อใหราคาพริกไทยถูกลง 
            วิธีการแปรรูปพริกแหงที่กลาวมาแลว     ซึ่งกระทําโดยเกษตรกรและพอคาไดขาด
ข้ันตอนการแปรรูปที่ถูกตองตามกรรมวิธี วิธีที่ถูกตองนั้นควรคัดเลือกพริกที่ไมมีตําหนิ สีแดงจัด  
ทั้งผล   ลางน้ําใหสะอาด  แชในน้ํายาคลอรีนเขมขน 100 สวนในลานเพื่อฆาเชื้อโรคเปนเวลา     
30 นาที แลวลวกหรือตมในน้ําเดือด 10 นาที จึงนําไปอบที่อุณหภูมิ 50-70  ํซ  หนึ่งวันแลวตากแดด
ใหแหง หรือใชตูอบแหงแสงอาทิตย (วิชัย 2536) เกษตรกรไมอาจทําตามขั้นตอนที่ถูกตองไดเพราะ
ตนทุนพริกแหงจะมีราคาสูง 
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การผลิตเมล็ดพันธุแตงโมลูกผสม 
 

            การผลิตเมล็ดพันธุแตงโมลูกผสมในประเทศไทย มีการทําการผลิตอยางแพร
หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคเหนือ  สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการผลิตใน
ปริมาณที่มากกวาภาคเหนือ  เมล็ดพันธุลูกผสมที่ผลิตไดมีคุณภาพดี  สวนใหญหรือแทบทั้งหมด
เปนเมล็ดพันธุที่ผลิตเพื่อสงจําหนายตางประเทศ ประเทศที่นําลูกผสมเหลานี้มาผลิตในประเทศ
ไทยไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเกาหลี แตเดิมประเทศไตหวันเปนแหลงผลิตเมล็ดพนัธุ
ลูกผสมแตงโมและพืชผักอ่ืนๆ แหลงผลิตนี้ไดเปลี่ยนเปนประเทศไทย    เมื่อคาครองชีพและคาแรง
งานของประเทศไตหวันสูงขึ้น ในปจจุบันนี้การผลิตแตงโมลูกผสมในประเทศไทยมีแนวโนม    ลด
ลงเนื่องจากมีประเทศคูแขงที่มีคาครองชีพและคาแรงงานต่ํากวา  เชน ประเทศ เวียต
นาม  ประเทศจีน  และประเทศอินเดีย ถึงแมวากสิกรในประเทศไทยมีความตองการผลิตเมล็ด
พันธุลูกผสมเปนอยางมากก็ไมอาจสูกับการผลิตที่มีตนทุนต่ําของประเทศเพื่อนบานได 
 
   ฤดูกาลผลิตเมล็ดพันธุแตงโม  
           เมล็ดพันธุแตงโมผลิตดีที่สุดในฤดูหนาวเริ่มปลูกประมาณเดือนธันวาคมสําหรับ
ภาคเหนือ สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกกอนเล็กนอย   ฤดูหนาวเปนฤดูที่เหมาะสมในการ
ผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม และพันธุผสมเปดเพราะมีอากาศแหง ฝนแทบไมมีเลย     ทําใหการผสม
เกสรเปนไปไดอยางดี   ถึงแมวาแตงโมเปนพืชที่ชอบอากาศรอน  แตการติดของเมล็ดและการ
เจริญของเมล็ดเปนไปไดดีในฤดูที่อุณหภูมิต่ํา ถาหากอากาศรอนการเจริญของเมล็ดจะไมสมบูรณ
ทําใหผลผลิตเมล็ดพันธุต่ํา 
            ในฤดูฝนการผลิตเมล็ดพันธุแตงโมก็ทําได  แตผลผลิตเมล็ดพันธุและคุณภาพของ
เมล็ดไมดีเทาฤดูหนาว เร่ิมปลูกไดประมาณเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
ฤดูฝนมีมาก ถาหากฤดูใดมีฝนตกชุกมากกวาปกติ หรือมีน้ําทวมอาจทําใหไมไดผลผลิตเมล็ดพันธุ
เลย จึงไมแนะนําใหผลิตเมล็ดพันธุแตงโมลูกผสมในฤดูนี้ ยกเวนมีความจําเปนจริงๆ 
 
การเลือกพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุแตงโมลูกผสม 
            การผลิตเมล็ดพันธุแตงโมลูกผสมในฤดูหนาว     ควรเลือกพื้นที่ที่เปนนาขาวที่มี
การระบายน้ําดี   นาขาวหลังการเก็บเกี่ยวขาวเหมาะสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุแตงโม และพืชผัก
ผสมพันธุชนิดอื่น เชน มะเขือเทศ  พริก และแตงกวา เพราะโรคพืชหลายชนิดลดปริมาณลง    
เนื่องจากถูกน้ําขังเปนเวลานานในฤดูทํานา  เชน โรคเหี่ยวเฉาอันเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย  และ
ไสเดือนฝอย เปนตน 
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            สถานที่ผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมควรเปนที่ที่หางไกลความเจริญ ไมมีโรงงาน       
อุตสาหกรรม  อาชีพเสริมมีนอย  มีแรงงานมากและราคาถูก   มีแหลงน้ําธรรมชาติถาเปนไปไดมี
อุณหภูมิต่ําในฤดูปลูก 
 

วิธีการผลิตเมล็ดพันธุแตงโมลูกผสม 
            รายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกแตงโมลูกผสมมีดังนี้ 
            1.    วันปลูก  ธันวาคม-กุมภาพันธ ดีที่สุด 
            2.    วันเก็บเกี่ยว  75-120 วันแลวแตสายพันธุ 
            3.    เมล็ดพันธุพอและแมที่ตองใช  ตัวเมีย 40-50 กรัม/ไร 
                                     ตัวผู   10 กรัม/ไร 
            4.    ผลผลิต ประมาณ 60 กก./ไร 
            5.    จํานวน  1,200-1,400 ตน/ไร 
            6.    จํานวนผล 2-3 ผลตอตน 
            7.    ระยะปลูก ระยะระหวางตน 50-60 ซม. ระยะระหวางแถว 75 ซม. 
 
ก. การเพาะเมล็ด 

นําเมล็ดใสถุงซิป เจาะรูใหทั่ว  นําไปแชน้ํานาน 4-6 ชั่วโมง จากนั้นนํามาสลัดน้ําออก ใชผา
ขนหนูชุบน้ําพอหมาดๆ พันทับไวเปนคูๆ เสร็จแลวนํามาใสถุงพลาสติก  นําไปบมในตูอบ 
หรือไมก็อาจใชหลอดไฟก็ได ถาเปนฤดูหนาวใชหลอดไฟ 40 W ถาเปนฤดูฝน  ใชหลอด
ไฟ  25 W ใสในกลองกระดาษ บมนาน 24 ชั่วโมง หมั่นกลับเมล็ดทุกๆ 4  ชั่วโมง    พอราก
เร่ิมงอก 1/3 ซม. แลวจึงยายลงถุงดินที่เตรียมไว 

 
ข.    การเตรียมถุงดิน 

ใชดินรวน 3 สวน ข้ีวัวเกา 1 สวน ปุย 46-0-0 หนึ่งกํามือ ผสมทั้ง 3  อยางใหเขากัน แลว
กรอกลงในถุงพลาสติก ขนาด 3" x 4" หรือ 4" x 4"  เจาะรูดานขางถุงเพื่อเปนการระบาย
น้ํา  การใสถุงดินตองใสใหเหลือปากถุงไว 1  เซนติเมตร  กอนยายเมล็ดที่งอก  1/3 ซม. ลง
ถุง ตองรดน้ําถุงดินที่เรียงเปนระเบียบแลว กอน  3  ชั่วโมง   จากนั้นนําเมล็ดที่งอกแลวใส
ในถวย ควรพรมน้ําดวยกันรากแหง ใชไมกดลงไปในถุง     แลวนําเมล็ดดานรากจิ้มลงไป ใช
ดินกลบอีกทีใหเหลือปากถุง 1/2 ซม. จากนั้นรดน้ําหลังยายกลา แลวใชตาขายสีฟาคลุม
แปลง 2-3 ชั้น ถาเมล็ดงอกใบจริง 2 ใบ แตกออกมา ใหรดปุยยูเรียสูตร 46-0-0    1  ชอน
แกงตอน้ํา 20 ลิตร หลังรดปุยยูเรียใหกับตนกลาในแตละครั้ง ตองรดน้ําเปลาตามทุกครั้ง 
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ค.    การเตรียมแปลงปลูก 
ควรเลือกแปลงปลูกที่หางจากแตงโมพันธุอ่ืนประมาณ  2 กิโลเมตร  แปลงปลูกอาจเปนที่
นาหลังจากเก็บเกี่ยวหรือที่สําหรับปลูกพืชไร  หรือสวนผลไมที่ตนไมยังเล็ก เชน  สวนลําไย 
และล้ินจี่ เปนตน การเตรียมแปลงปลูกควรจะกวาง 5.5 เมตร ระยะระหวางตนใช 40  ซม. 
กอนการยายปลูก ควรรองกนหลุมดวยขี้ไก หรือข้ีวัวเกาๆ 1 ตน/ไร ปุย 15-15-15  50 กก./
ไร ฟูราดาน 1 กก./ไร บอแรกซ 1 กก./ไร  แตงโมอายุ 10-12 วัน ก็นําไปปลูกลงแปลงได 
ตนกลาที่ออกดอกไมควรนําไปปลูก (รูปที่ 4-2) 

 
ง.    การคลุมดิน 

ควรใชฟางแหงคลุมดินเพื่อชวยรักษาความชื้นในดิน  ชวยควบคุมวัชพืชปองกันอุณหภูมิ
ไมใหสูงเกินไป ทั้งยังชวยรักษาไมใหผลแตงโมสัมผัสดินโดยตรง  ควรคลุมฟางใหทั่วแปลง
เฉพาะแถวที่ปลูกแตงโมคลุมแปลงดวยพลาสติกสีเงิน  ความกวางประมาณ 1-1.20 
เมตร   

จ.    การใหน้ํา 
ควรใหน้ําแกดินใหชุมชื้นอยูเสมอ  แตอยาใหขังแฉะ  โดยเฉพาะชวงออกดอกติดผล ไม
ควรใหน้ําแบบสปริงเกอร จะทําใหเกิดโรคทางใบมาก ควรใหน้ําตามรองโดยใชกระบวยตัก
น้ํารด อยาใหใกลโคนตนเกินไป เพราะน้ําอาจกระแทกถูกตนแรงเกินไป ทําใหตนช้ําหักได 

 
ฉ.    การใหปุย 

1.    หลังจากยายตนกลาปลูก 5-7 วัน   ใหใสปุยยูเรีย   สูตร 46-0-0 อัตรา 3-5 กรัม/
ตน โดยเจาะรูขางตน เพื่อใสปุยลงในรูที่เจาะ  

           2.    หลังยายตนกลาปลูก 20 วัน ใหใสปุย 15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ตน 
           3.    หลังจากผลมีขนาดเทาไขไก ใหใสปุย 13-13-21 อัตรา 10 กรัม/ไร 

 
ช.    การจัดเถา และการตัดแตง 

หลังจากที่ปลูกแตงโมลงในแปลง มีใบจริง 4-5 ใบ  ใหเด็ดยอดทิ้งจัดเถาใหเหลือเพียง 4 
เถา/ตน ใหริดกิ่งแขนงในชวง 1 ฟุตจากลําตนเดิม การจัดทําจะทําไดเมื่อแตงโมมีเถายาว 
30-60 ซม. ควรจัดใหเถาเลื้อยไปทางเดียวกันเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจาก
แตงโมที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ  จะมีเถาพันกันแนนไปหมด   ดอกก็จะกระจัดกระจาย
ไมเปนระเบียบ ยากแกการผสมเกสร จะทําใหผลผลิตต่ํา ควรจะจัดเถาในเวลาตอนบาย
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เพราะเถาออนจัดไดงาย  ไมควรจัดเถาในเวลาเชาเด็ดขาด เพราะกิ่งอวบน้ํา หักเปราะได
งาย   

 
ด.    การผสมเกสร 

กอนผสมเกสรตองตรวจเช็คตนตัวผูและตนตัวเมียวามีลักษณะตรงตามพันธุหรือไมและมี
ตนที่มีลักษณะแปลกปลอมปนอยูดวยหรือไม  หากมีก็ตองกําจัดออก  ตนที่แปลกปลอม
นั้นถาปนอยูในกลุมตนตัวเมียก็สามารถกําจัดเวลาไหนก็ได แมวาจะใกลเก็บเกี่ยวผลก็
กําจัดไดโดยไมมีปญหา แตถาตนที่แปลกปลอมปนอยูในกลุมตนตัวผูตองรีบกําจัดกอนทํา
การผสมเกสร   หากไมกําจัดจะมีปญหาเพราะไมทราบวาดอกตัวผูจากตนนั้นนําไปผสม
ตัวเมียตนใด วิธีการปองกันอาจทําไดโดยปลูกตนตัวผูขางตนตัวเมียในแปลงเดียวกัน และ
ใชดอกตัวผูผสมดอกตัวเมียในแปลงเดียวกันเทานั้น ถาหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นใน
กลุมตนตัวผู ก็สามารถกําจัดเมล็ดที่ไดจากแปลงดังกลาว แตวิธีการนี้ทําใหเกิดความยุง
ยากในการจัดการ    เนื่องจากการปฏิบัติในแปลงตอตนตัวผูและตนตัวเมียนั้นตางกัน    
ในการปฏิบัติจริงในแปลงปลูกตองแยกตนตัวผูจากตนตัวเมียเพื่อความสะดวกในการจัด
การ   การตรวจพอและแมพันธุตองใชลักษณะของตน  ใบ  ดอกและผล ประกอบกัน จะใช
ลักษณะลายที่รังไขของดอกตัวเมียเพียงอยางเดียวไมไดเพราะลายของผลเปนลักษณะ
เดน   ขมลักษณะผลที่ไมมีลาย   ดังนั้นลักษณะลายของรังไขหรือผล  อาจเกิดไดจากยีนที่
เหมือนกัน  (homozygous)   และยีนที่แตกตางกัน  (heterozygous)   ยีนที่แตกตางกัน
ของผลลายจึงไมควรใชเปนพอพันธุเพราะถาผสมกับตัวเมียที่มีลักษณะยีนผลไมลาย ลูก
ผสมที่ไดจะมีผลลาย และผลไมลายในอัตรา 1:1  ซึ่งทําใหกสิกรผูใชเมล็ดลูกผสมเสื่อม
ศรัทธาตอพันธุที่ใชตนตัวเมียที่ติดผลแรกตามธรรมชาติ ใหเด็ดผลทิ้ง หลังจากเด็ดทิ้งดอก
ตัวเมียจะออกใหม ระยะเวลาทิ้งชวงของดอกตัวเมียของแตงโมใชเวลาประมาณ 5-6 วัน 
ควรใชดอกตัวเมียที่ขอที่ 4 หรือ 5 เวลาที่เหมาะสมแกการผสมพันธุไดแก   เวลาเชา
ประมาณ 08.00-11.00 น. และเวลาบาย 16.00 น. เปนตนไป ทั้งนี้เนื่องจากเปอรเซ็นต
การติดผลในชวงเวลาดังกลาวจะติดผลดีกวาการผสมพันธุเวลาที่อากาศรอนหรือมีแสง
แดดจัด  ผลติดดีที่สุดถาผสมกอน 09.00  น. หลังจากนั้นเปอรเซ็นตการติดผลลดลงและ
ไมติดผลเลยในชวงบาย  การผสมตอนเย็นจะติดผลไมดีเทาตอนเชา 
การผสมเกสรดวยมือมีเปอรเซ็นตการติดผลประมาณ 50% ดังนั้นตองผสมดอกตัวเมีย
ประมาณ 4 ดอก เพื่อใหติดผล 2 ผลตอตน ผลที่ติดควรเปนผลที่ติดอยูสวนกลางของเถา 
เถาควรปลอยใหเจริญตามธรรมชาติไมตองเด็ดกิ่งแขนง อีกผลหนึ่งของเถาจะอยูสวน
ปลายของเถา  ผลนี้จะมีขนาดเล็กกวาผลที่ติดสวนกลางของเถา   ขนาดของผลไมมีความ
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สัมพันธมากกับจํานวนเมล็ดที่    ติดตอผล ถาผลติดจํานวนหลายผลและเปนผลเล็กๆ  จะ
ใหเมล็ดมากกวาผลขนาดใหญ  แตติดผล  จํานวนนอย จากประสบการณของผูเขียนแตง
โมมักติดผลประมาณไมเกิน 2 ผลตอตน ถาดอกที่ผสมพันธุของแตละเถาในตนเดียวกัน 
ผสมวันเดียวกัน หรือหางกัน 1 วัน โอกาสที่ดอกนั้นจะเจริญและติดผลเปนไปไดมาก 
เชน  ผสมดอกขอที่ 6 ของเถา 2 เถา    ซึ่งอยูในตนเดียวกัน  มีโอกาสติดผลไดทั้ง 2 ผล     
แตถาผสมดอกขอที่ 6 ของเถาหนึ่ง และขอที่ 8  ของอีกเถาหนึ่งในตนเดียวกัน โอกาสติด
ผลเปนไปไดในขอที่ 6 แตดอกของขอที่ 8 มักไมติดผล 
ส่ิงที่ตองระมัดระวังในการผสมเกสรแตงโม ไดแกการปองกันไมใหเกสรตัวผูที่ไมใชตัวผูที่
ตองการ  ผสมกับดอกตัวเมีย นอกจากจะปองกันไมใหแมลง  มดหรือสัตวที่อาจนําเกสรตัว
ผูของแตงโมจากพันธุอ่ืนที่ไมตองการ หรือเกสรตัวผูของตนตัวเมีย ผสมกับดอกตวัเมีย  
แลวยังตองคํานึงถึงดอกตัวเมียที่มีเกสรตัวผูเจริญภายในดอกเดียวกัน หรือเรียกวาดอก
กระเทย  เปอรเซ็นตของดอกกระเทยในตนตัวเมียมีประมาณ 2-5%  หรืออาจสูงกวานี้ถา
สภาพสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม  เชน อากาศรอนหรือขาดน้ํา ดอกกระเทยนี้ถาพบตอง
กําจัดทันที  ทั้งนี้จากการทดสอบนําเกสรตัวผูในดอกกระเทยเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยง
เกสร พบวาเกสรตัวผูในดอกกระเทยสามารถงอกไดถึง 90% เปรียบเทียบกับเกสรตัวผูจาก
ดอกตัวผูซึ่งงอกได 95%  แสดงใหเห็นวาดอกกระเทยสามารถติดผลเองไดโดยเกสรภายใน
ดอก ทําใหไดเมล็ดพันธุที่ผสมตัวเอง 

           ระยะเวลาของการผสมเกสรมีประมาณ 7 วัน ระยะเริ่มตน 2 วันแรกมีดอกตัวเมียบานบาง 
อีก 2 วันถัดมาเปนชวงที่มีการบานของดอกมาก อีก 2-3 วันสุดทายมีดอกบานบาง หากมี
การผสมพันธุในแปลงใหญควรจัดวันปลูกใหแตกตางกัน เพื่อปองกันไมใหชวงบานของ
ดอกพรอมกันทําใหผสมพันธุไมทัน ดอกตัวเมียและดอกตัวผูมีชวงเวลาที่ผสมพันธุไดส้ัน
มากประมาณ 1 วัน  หากพนจาก 1 วันแลว  ปรากฏเปนเมือกที่เกสรแสดงวาใชไมได   ถา
ผสมพันธุเรียบรอยแลวควรทําเครื่องหมายไวที่ปฏิทิน เพราะอีก 30 วันหลังจากนี้จะเก็บ
เกี่ยวผลแตงโมได 

  
ต.    วิธีการผสมพันธุ 

แตงโมเปนพืชผสมขาม ตองอาศัยผึ้งและแมลงอื่นๆ ในการชวยผสมเกสร แตในการผลิต
เมล็ดพันธุลูกผสมตองปองกันไมใหแมลงเหลานี้ผสมเกสร   เพราะจะทําใหไมไดเมล็ด   
ลูกผสมจากสายพันธุพอที่ตองการ ดังนั้นตองเตรียมดอกตัวเมียที่พรอมจะบานในวันรุงขึ้น 
และครอบดอกตัวเมียดวยปลอกพลาสติก ควรคลุมปลอกตอนบาย ดอกตัวเมียนั้นควร
เปนดอกของขอที่  4 หรือ 5 และดอกที่ 8 หรือ 9 ของเถา        เถาหนึ่งจะผสม 2  ดอก ตน
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แตงโมตนหนึ่งเตรียมดอกตัวเมีย 2 เถา หรือประมาณ 4 ดอก (ดอกตัวผูที่บานในตนตัว
เมียใหเด็ดทิ้งทั้งหมด          การเตรียมดอกตัวผูสําหรับผสมพันธุก็คลายกับดอกตัวเมีย 
โดยเลือกดอกตัวผูที่จะบานในวันรุงขึ้นโดยเลือกดอกที่ตูม เก็บดอกตัวผูใสในถังโฟมที่มี
กระดาษ หนังสือพิมพชุบน้ําใหชุม ปดฝาใหสนิท เก็บไว 1 คืน  เพื่อใชในวันรุงขึ้น 

           ผสมเกสรโดยใชดอกตัวผูที่บานแลวจากถังโฟม   จับตรงกลีบดอกโดยคว่ําลงบนยอดเกสร
ตัวเมียที่บาน ใหละอองเกสรตัวผูจับใหทั่วยอดเกสรตัวเมีย  ใชถุงกระดาษครอบดอกตัว
เมียที่ผสมพันธุแลว  พรอมใสเครื่องหมาย  เชน   สายยางยืดที่ดอก และใบที่อยูชิดดอก 
กอนผสมพันธุควรตรวจดูดอกตัวเมียกอนวาไมใชดอกกระเทย  แตงโมติดผลและใหเมล็ด
ดี ถาหากติดผลประมาณขอที่ 5-6 และรองลงมาไดแกขอที่ 10-11 ผลแตงโมที่ติดผลตาม
ธรรมชาติใหปลิดทิ้ง           

 
ถ.    การเก็บเกี่ยว 
           พันธุหนักหลังผสม 30-35 วัน ก็เก็บเกี่ยวได 
           พันธุเบาหลังผสม 20-25 วัน ก็เก็บเกี่ยวได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสายพันธุ 

อายุการเก็บเกี่ยวตั้งแตหยอดเมล็ด จนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 75-120 วัน ข้ึนอยูกับสาย
พันธุ แตงโมเมื่ออายุครบเต็มที่จะทําการเก็บเกี่ยว โดยดึงเถาจากตน เมื่อรูวาแตงโมแก
เต็มที่ ทิ้งแปลงประมาณ 1-2 วัน แลวจึงเก็บเกี่ยว  สังเกตความแกของแตงโมเมื่อใบที่ติด
กับผลแตงโมแหง  และเมื่อผาผลแตงโมเมล็ดแตงโมมีสีดํา แสดงวาเมล็ดแกจัด  ผลแตงโม
ที่เนาในแปลงใหแคะเมล็ดลางตากทันที สวนผลแตงโมที่ดีใหเก็บไวประมาณ 1 สัปดาห 
เก็บไวในที่รมมีอากาศถายเทดี การบมทําใหสีของเมล็ดและคุณภาพดีข้ึน   แตมีขอเสียที่
ผลแตงโมมักเนาในชวงนี้ ทําใหเสียหายได เมล็ดที่ไดจากแตงโมที่เนาคุณภาพมักไมดี  ให
แยกเมล็ดพวกนี้ออกจากเมล็ดที่ไดจากผลแตงโมที่ดี เพื่อเก็บไวจําหนายในเกรดที่ต่ํากวา
เมล็ดแตงโมจากผลที่ดี 
การบมแตงโมไมควรใหถูกแสงแดด ควรเก็บไวในที่รม หลังจากผาเสร็จแลว  เอาแชไว  1 
คืน หลังจากนั้นนํามาลางใหสะอาด นําไปตากในที่เตรียมไว ตากบนตาขายสีฟา  การตาก
ควรตากในแดดที่ออน  2-3 แดด จึงเก็บเมล็ด    การแคะเมล็ด แตงโม แคะไดโดยใชมือ
หรือใชเครื่องจักร ควรใชมือแคะมากกวาเครื่องจักร เพราะเครื่องจักรอาจทําใหเมล็ด     
เสียหายได  
เมล็ดแตงโมที่ไมดีจะถูกคัดออกไดหลายวิธี เชน ผลแตงโมที่ไมแกเต็มที่ ควรคัดออกหรือ
แยกเมล็ดออกตางหาก    เมล็ดแตงโมที่ไมเจริญเต็มที่มีแตเปลือกนอกถูกคัดออกตอนลาง 
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เมล็ด เมล็ดพวกนี้จะลอยน้ํา เมล็ดที่มาจากผลเนา เปลือกเมล็ดแตก ไมมีสีดําสนิท และไม
มีความมันของผิว เมล็ดเหลานี้อาจแยกในขั้นตอนสุดทายโดยใชเครื่องเปาเมล็ดการ
ทดสอบความเปนลูกผสมของเมล็ด  ควรทํากอนสงเมล็ดออกจําหนาย  โดยการปลูกแตง
โมลูกผสมเปรียบเทียบกับพอและแมพันธุ  หากลูกผสมแสดงความเปนลูกผสม 98-
99%  ก็เปนที่ยอมรับได จึงคลุกเมล็ดดวยยาฆาเชื้อรากอนจําหนาย 

 
ท.    โรคแมลงและวิธีปองกันกําจัด 

โรคที่สําคัญไดแกโรคเถาเหี่ยว, โรคเถาแตก,  โรคราน้ําคาง,  โรคใบไหม, โรคแอนเทรคโนส 
และโรคลําตนเนา   
ปองกันโดยใชยา ไดเทนเอ็ม-45, คูปราวิต, โคไซด และยาริดโดมิล (จะใชในเวลาจําเปน
จริงเมื่อเปนโรคใบไหม)  ฉีดพนทุกๆ 3-5 วัน (ไมควรใชยาผสมกัน  ใหใชชนิดใดชนิดหนึ่ง
ฉีดพนในแตละครั้งเทานั้น) 
แมลงที่สําคัญที่เขาทําลายไดแก เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน  ไร เตาแตง เตาลาย  และแมลง    
วันทอง 
การปองกันโดยใชยา สกาย, แลนเนท, เซฟวิน 85, ฟอสดอล E, ฟอสไดน  ฉีดพนทุกๆ 5-7 
วัน (ไมควรใชยาผสมกัน ใหใชชนิดใดชนิดหนึ่งฉีดพนในแตละครั้งเทานั้น) 
สําหรับแมลงวันทองใชสารเมธิลยูจีนอล  ผสมกับยาฆาแมลง เชน  แลนเนท  หรือสกาย 
ใสไวในภาชนะวางเปนจุดๆ ในแปลง 
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                        5.5 เมตร                                                              5.5 เมตร 
  
 
                                                          30 ซม. 
          X   30 ซม.                   30 ซม.     X 
 
 
 
          X                                               X 
                                                                       
                     40 ซม. 
                     (ระหวางตน) 
 
         X                                               X 
 
 
          
         X                                              X 
 

 
30 ซม. 
            X                                       X   30 ซม. 
 
 
 
            X                                       X 
 
 
 
 
            X                                       X 
 
 
 
            X                                       X 

 
 

รูปที่ 4-2 ขนาดแปลงปลูกแตงโม 
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VEG421L4.03 
การผลิตเมล็ดพันธุแคนตาลูปลูกผสม 

 
  

ฤดูกาลผลิตเมล็ดพันธุแคนตาลูป 
            ฤดูกาลที่เหมาะสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุแคนตาลูป ก็เชนเดียวกับการผลิตเมล็ดพันธุ
แตงโม ไดแก ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม แตงแคนตาลูปตองการอากาศเย็นและมี
ความชื้นต่ํา   สวนใหญกสิกรนิยมปลูกหลังฤดูการเก็บเกี่ยวขาวประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือ    
ธันวาคม  ในฤดูฝนแตงแคนตาลูปเติบโตไดดี  แตไมแนะนําใหปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุเพราะชวงที่    
ผสมพันธุตองการอากาศแหง และผลแตงมักเนาเสียหายงายในฤดูฝน   แตการปลูกเพื่อเก็บผลสด   
จําหนายสามารถทําไดในฤดูฝนแมวาตนทุนการผลิตสูงกวาฤดูหนาวเพราะตองพนยาฆาแมลง  และ  
กําจัดเชื้อรามากกวาปกติ 
 
การเลือกพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุแคนตาลูปลูกผสม 
            หลักการในการเลือกพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุแคนตาลูปลูกผสมก็เชนเดียวกับการเลือกพื้น
ที่ผลิตเมล็ดพันธุแตงโมลูกผสม โดยเลือกพื้นที่ที่หางไกลความเจริญ มีแรงงานมาก  คาจางแรงงานต่ํา มี
โอกาสในการทําอาชีพอื่นนอย พืชที่ปลูกในนาหลังการปลูกขาวมีนอย  และมีฤดูหนาวที่อุณหภูมิต่ํา 
ความชื้นต่ํา มีระบบการชลประทานดี หรือมีแหลงน้ําธรรมชาติ และมีดินดี 
            ตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสมในเรื่องดังกลาวมากกวาภาคเหนือ จึงทําใหการ
ผลิตเมล็ดพันธุแคนตาลูปมีมากที่สุดในภาคอิสาน   ภาคเหนือก็สามารถผลิตเมล็ดพันธุแคนตาลูปปลูก
ผสมที่มีคุณภาพได   แตจะมีปญหาเรื่องการยอมรับของกสิกรเพราะโอกาสในการประกอบอาชีพอื่นของ
ภาคเหนือมีมาก 
 
วิธีการผลิตเมล็ดพันธุแคนตาลูปลูกผสม 
 
ก.    การเพาะเมล็ด 
            นําเมล็ดใสถุงซิป เจาะรูใหทั่ว นําไปแชน้ํานาน 4-6 ชั่วโมง  จากนั้นนํามาสลัดน้ําออก 
ใชผาขนหนูชุบน้ําพอหมาดๆ พันทับไวเปนคูๆ เสร็จแลวนํามาใสถุงพลาสติก  นําไปบมในตูอบ หรือไมก็
อาจใชหลอดไฟก็ได  ถาเปนฤดูหนาวใชหลอดไฟ 20 W ถาเปนฤดูฝนใชหลอดไฟ 25  W ใสในกลอง
กระดาษ   บมนาน 24 ชั่วโมง หมั่นกลับเมล็ดทุกๆ 4 ชั่วโมง พอรากเริ่มงอก  1/3 ซม. แลวจึงยายลงถุง
ดินที่เตรียมไว 
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 ข.     การเตรียมถุงดิน  
            ใชดินรวน 3 สวน ข้ีวัวเกา 1 สวน  ปุย 15-15-15 หนึ่งกํามือ ผสมทั้ง 3 อยางใหเขากัน 
แลวกรอกลงในถุงพลาสติก ขนาด 3"x4"  หรือ  4"x4" เจาะรูดานขางถุงเพื่อเปนการระบายน้ํา   การใสถุง
ดินตองใสใหเหลือปากถุงไว 1 เซนติเมตร     กอนยายเมล็ดที่งอก 1/3 ซม. ลงถุง ตองรดน้ําถุงดินที่เรียง
เปนระเบียบแลว กอน 3 ชั่วโมง  จากนั้นนําเมล็ดที่งอกแลวใสในถวย ควรพรมน้ําดวยกันรากแหง ใชไม
กดลงไปในถุง แลวนําเมล็ดดานรากจิ้มลงไป ใชดินกลบอีกทีใหเหลือปากถุง  1/2 ซม. จากนั้นรดน้ําหลัง
ยายกลา   แลวใชตาขายสีฟาคลุมแปลง  2-3  ชั้น ถาเมล็ดงอกใบจริง 2  ใบ  แตกออกมา  ใหรดปุยยูเรีย
สูตร 46-0-0   1 ชอนแกงตอน้ํา 20 ลิตร หลังรดปุยยูเรียใหกับตนกลาในแตละครั้ง ตองรดน้ําเปลาตาม
ทุกครั้ง 
 
ค.    การเตรียมแปลงปลูก 
            ควรเลือกแปลงปลูกที่หางจากแตงแคนตาลูปพันธุอ่ืนประมาณ 2 กิโลเมตร แปลงปลูก
อาจเปนที่นาหลังจากเก็บเกี่ยวหรือที่สําหรับปลูกพืชไร หรือสวนผลไมที่ตนไมยังเล็กเชน สวนลําไย และ
ล้ินจี่ เปนตน การเตรียมแปลงปลูกควรจะกวาง 4 เมตร     ระยะระหวางตนใช 40 ซม. ระยะปลูกนี้ใชใน
กรณีที่ไมข้ึนคาง    แตถาหากจะใชคางแปลงปลูกอาจใชแถวเดี่ยวหรือแถวคูก็ได ขนาดแปลงก็จะเปลี่ยน
แปลงไปโดยใชแปลงปลูกขนาดกวาง 1-1.5 เมตร     ระยะระหวางตน 40 ซม. การใชคางทําใหคาใชจาย
ในการผลิตเมล็ดพันธุสูงขึ้น    แตก็มีขอดีหลายประการ เชน ลดการเปนโรคทางใบ และโรคนี้เกิดกับผล 
จํานวนตนตอพื้นที่ปลูกก็ไดจํานวนมากขึ้นกวาการไมใชคาง  กอนการยายปลูก   ควรรองกนหลุมดวย   
ข้ีไก หรือข้ีวัวเกาๆ 1 ตัน/ไร   ปุย 15-15-15  50 กก./ไร ฟูราดาน 1 กก./ไร บอแรกซ 1 กก./ไร             
แตงแคนตาลูปอายุ 10-12 วัน  ก็นําไปปลูกลงแปลงได ตนกลาที่ออกดอกไมควรนําไปปลูก  
 
ง.    การคลุมดิน 
            ควรใชฟางแหงคลุมดินเพื่อชวยรักษาความชื้นในดิน ชวยควบคุมวัชพืชปองกันอุณหภูมิ
ไมใหสูงเกินไป ทั้งยังชวยรักษาไมใหผลแคนตาลูปสัมผัสดินโดยตรง     ควรคลุมฟางใหทั่วแปลงเฉพาะ
บริเวณที่เถาแตงแคนตาลูปเลื้อย เพื่อปองกันเถา  และผลแคนตาลูปไมใหสัมผัสดินโดยตรง  บนรองที่
ปลูกตนแคนตาลูปคลุมดินดวยพลาสติกสีเงินแทนการคลุมดวยฟางจะ ทําใหการเจริญเติบโตของตนดี
กวาการใชฟางในแงการเจริญเติบโตที่สม่ําเสมอ       
 
 
 
 



 30

ช.    การจัดเถา และการตัดแตง 
            หลังจากที่ปลูกแตงแคนตาลูปลงในแปลง มีใบจริง 4-5 ใบ ใหเด็ดยอดทิ้งจัดเถาให
เหลือเพียง  4 เถา/ตน ใหริดกิ่งแขนงในชวง 1 ฟุตจากลําตนเดิม  การจัดทําจะทําไดเมื่อแตงแคนตาลูป
ยาว 30-60 ซม.  ควรจัดใหเถาเลื้อยไปทางเดียวกันเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย        เนื่องจากแตง
แคนตาลูปที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ    จะมีเถาพันกันแนนไปหมด     ดอกก็จะกระจัดกระจายไมเปน
ระเบียบ ยากแกการผสมเกสรของแมลง  จะทําใหผลผลิตต่ํา   ควรจะจัดเถาในเวลาตอนบายเพราะเถา
ออนจัดไดงาย     ไมควรจัดเถาในเวลาเชาเด็ดขาดเพราะกิ่งอวบน้ํา  หักเปราะไดงาย     การปลูกแบบ
ข้ึนคางใหมัดเถากับคางดวยเชือกฟาง    การจัดและแตงเถาทําเฉพาะกับตนตัวเมียเทานั้น  สวนตนตัวผู
ปลอยใหมีการแตกเถาตามธรรมชาติ 
 
ด.    การผสมเกสร 
            กอนผสมเกสรตองตรวจเช็คตนตัวผู   และตนตัวเมียวามีลักษณะตรงตามพันธุหรือไม 
และมีตนที่มีลักษณะแปลกปลอมปนอยูดวยหรือไม หากมีก็ตองกําจัดออก  ตนที่แปลกปลอมนั้นถาปน
อยูในกลุมตนตัวเมียก็สามารถกําจัดเวลาไหนก็ได  แมวาจะใกลเก็บเกี่ยวผลก็กําจัดไดโดยไมมีปญหา 
แตถาตนที่แปลกปลอมปนอยูในกลุมตนตัวผูตองรีบกําจัดกอนทําการผสมเกสร หากไมกําจัดจะมีปญหา
เพราะไมทราบวาดอกตัวผูจากตนนั้นนําไปผสมตัวเมียตนใด   วิธีการปองกันอาจทําไดโดยปลูกตนตัวผู
ขางตนตัวเมียในแปลงเดียวกัน  และใชดอกตัวผูผสมดอกตัวเมียในแปลงเดียวกันเทานั้น  ถาหากมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นในกลุมตนตัวผู ก็สามารถกําจัดเมล็ดที่ไดจากแปลงดังกลาว แตวิธีการนี้ทําใหเกิด
ความยุงยากในการจัดการ     เนื่องจากการปฏิบัติในแปลงตอตนตัวผูและตนตัวเมียนั้นตางกัน ในการ
ปฏิบัติจริงในแปลงปลูกตองแยกตนตัวผูจากตนตัวเมียเพื่อความสะดวกในการจัดการ 
            แตงแคนตาลูปมีการออกดอกจัดได  3  ประเภทดวยกันไดแก   แอนโดรโมนีเซียส 
(andromonoecious) ไดแก ดอกตัวผูและดอกกระเทย  อยูบนตนเดียวกันดอกตัวผูออกดอกเดี่ยวหรือ
หลายดอกตามขอ   สวนดอกกระเทยออกดอกเดี่ยวมักอยูที่กิ่งแขนงมากกวาเถาหลัก  ดอกสีเหลืองมี    
5 กลีบ เกสรตัวผู 3 อัน  พันธุการคาสวนใหญเปนแตงแคนตาลูปที่ออกดอกแบบนี้ พันธุแคนตาลูปที่มี
ดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกัน แตอยูบนตนเดียวกันก็มี ไดแกกลุมโมนีเซียส (monoecious) สวนอีก
ประเภทหนึ่งไดแก แบบใจนีเซียส (gynoecious) มีแตดอกตัวเมียเทานั้น ตองทราบขอมูลกอนปลูกวา 
แมพันธุตัวเมียออกดอกแบบไหน จึงจะสามารถจัดการไดอยางเหมาะสม พันธุการคาสวนใหญมีการ
ออกดอกแบบประเภทแรกไดแก แอนโดรโมนีเซียส ควรใชดอกกระเทยของกิ่งแขนงขอที่ 4 หรือ 5 ในการ
ผสมพันธุ  เวลาที่เหมาะสมแกการผสมพันธุไดแก เวลาเชาประมาณ 08.00-11.00 น. และเวลาบาย 
16.00 น. เปนตนไป ทั้งนี้เนื่องจากเปอรเซ็นตการติดผลในชวงเวลาดังกลาวจะ 
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ติดผลดีกวาการผสมพันธุเวลาที่อากาศรอน หรือมีแสงแดดจัด ผลติดดีที่สุดถาผสมกอน 9.00 น. หลัง
จากนั้นเปอรเซ็นตการติดผลลดลงและไมติดผลเลยในชวงบาย  การผสมตอนเย็นจะติดผลไมดี   เมื่อ
ผสมพันธุดอกกระเทยแลว  ตัดกิ่งแขนงออกใหเหลือแค  2 ใบ ปลอยใหติดผล เถาละ 1 ลูก ตนหนึ่งจะได
ประมาณ 2-4  ลูก  กรณีปลอยเถาเลื้อย  แตถาปลูกขึ้นคางควรปลอยใหติดผลตนละ 2 ลูก โดยใหติดผล
ที่กิ่งแขนงของขอที่ 7  ของเถาหลัก เด็ดปลายยอดเถาหลักทิ้งเมื่อมีใบประมาณ 20 ใบ  การตัดแตงกิ่งนี้
ทําใหการเลี้ยงผลที่ติดดีกวาไมมีการตัดแตง 
            ส่ิงที่ตองระมัดระวังในการผสมเกสรแตงแคนตาลูป ไดแกการปองกันไมใหเกสรตัวผูที่
ไมใชตัวผูที่ตองการ ผสมกับดอกตัวเมีย นอกจากจะปองกันไมใหแมลง มดหรือสัตวที่อาจนําเกสรตัวผู
ของแตงแคนตาลูปจากพันธุอ่ืนที่ไมตองการ  หรือเกสรตัวผูของตนตัวเมีย  ผสมกับดอกตัวเมียแลวยัง
ตองคํานึงถึงดอกตัวเมียที่มีเกสรตัวผูเจริญภายในดอกเดียวกัน   หรือเรียกวาดอกกระเทย การเตรียม
ดอกตัวเมียตองตรียมกอนดอกตัวเมียบาน 1-2 วัน  โดยทําการตอนเกสรตัวผูออกจากดอกกระเทยโดย
ใชคีมแลวคลุมดอกดวยปลอกพลาสติกหรือถุงกระดาษ   การเตรียมควรทําตอนบาย  เถาหนึ่งควรเตรียม
ดอกตัวเมีย 2 ดอก  สวนใหญจะติดผลเพียงเถาละ 1 ผลเทานั้น  ดอกตัวเมียที่เตรียมไวจะใชในการผสม
เกสรโดยใชดอกตัวผูที่มีเกสรแตะที่ดอกตัวเมียใหเกสรสีเหลืองติดยอดเกสรตัวเมีย (stigma)  แลวจึง
คลุมดอกดวยถุงกระดาษอีกสีหนึ่งพรอมทั้งใชยางยืดสวมที่ดอกและใบของขอดอกที่ทําการผสม
พันธุ   เพื่อเปนเครื่องหมายวาไดผสมพันธุเรียบรอยแลว    
            อนึ่งดอกตัวผูที่ใชในการผสมพันธุเปนดอกจากตนตัวผู  โดยเลือกดอกตัวผูที่จะบานใน
วันรุงขึ้นโดยเลือกดอกที่ตูม ลางน้ําแลวเก็บดอกตูมนี้ในถังโฟมที่มีกระดาษหนังสือพิมพชื้นๆ  รองอยูกน
ถัง ปดฝาถังใหมิดชิดเก็บไวหนึ่งคืน วันรุงขึ้นดอกสวนใหญจะบาน  ใชดอกบานนั้นผสมเกสรโดยดึงกลีบ
ดอกออกแลวแตะเกสรตัวผูลงบนเกสรตัวเมียของดอกที่ตองการ ดอกตัวเมียหนึ่งดอกตองใชเกสรตัวผู
จาก 3-4 ดอก 
 
ต.    การดูแลรักษา 
            การใสปุย  แถวแคนตาลูปคลายกับการปลูกแตงโม โดยใสปุย 15-15-15  รองกนหลุม
ในอัตรา  50 ก.ก./ไร หรือ 1 ชอนโตะ/ตน คร้ังที่ 2 ใสปุย  46-0-0  เพื่อเรงกลาใหเจริญ ใสเมื่อยายกลาได
ประมาณ 1 อาทิตย คร้ังที่ 3 ใสปุย 13-13-21 หรือ 15-15-15  ในอัตรา 50 ก.ก./ไร หรือ 1 ชอนโตะ/ตน 
ใสเมื่อหลังยายกลาประมาณ 1 เดือน คร้ังที่ 4  ใสปุย 13-13-21 หรือ 15-15-15 ในอัตราเทาเดิม ใสเมื่อ
แตงมีผลเทาไขไก  หรือตนแตงมีอายุไดประมาณ 45 วัน 
            การฉีดยาฆาแมลงและโรค จําเปนมากสําหรับแตงชนิดนี้เพราะเปนพันธุจาก          
ตางประเทศ โรคทางใบเปนโรคที่เปนมาก ควรฉีดยาปองกันเชื้อราและแมลงทุกอาทิตย โรคที่พบใน
ประเทศไทยไดแสดงไวในตารางที่ 4-6 (Giatgong P. 1980 และ กมล 2529) 
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ตารางที่  4-6    โรคแตงแคนตาลูปที่พบในประเทศไทย 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     เชื้อสาเหตุ                                    ชื่อโรค (ภาษาไทย)                       ชื่อโรค (ภาษาอังกฤษ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alternaria  cucurbitae         โรคใบแหง             Leaf blight 
     Let. & Roum                  –                                                – 
Alternaria cucumerina          โรคใบแหง             Leaf blight 
Cercospora melonis Cooke       โรคใบจุด              Leaf spot 
Cercospora citrullina          โรคใบจุด              Leaf spot 
Erwinia Tracheiphilla           –                                    –   
     (E.F. Sm.) Holland        โรคเหี่ยว              Bacterial wilt 
Erysiphe cichoracearum         โรคราแปง             Powdery mildew 
Fusarium sp.                   โรคเหี่ยว              Wilt 
Fusarium roseum                โรคผลเนา             Fruit rot  
Meloidogyne sp.                โรคราปม              Root knot 
Oidium sp.                      โรคราแปง             Powdery mildew 
Phoma sp.                      โรคลําตนเนา           Stem rot 
Phomopsis sp.                  โรคใบไหม             Leaf blight 
Pseudoperonospora                –                                        – 
Cubensis (Berk. & Curt)          –                                        – 
Rostow                      โรคราน้ําคาง          Downy Mildew 
 Pythium spp.                   โรคโคนเนาและผลเนา     Damping-off 
Sclerotium rolfsii Sacc.       โรคลําตนเนา           Stem rot                  
Virus                           โรคใบดาง             Mosaic 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาจาก  1.  Piya  Giatgong.  1980.  Host index  of  plant  diseases  in Thailand.  Ministry  of  
      Agriculture  and  Cooperatives, Bangkok, Thailand.  pp.  124. 
            2.  กมล เลิศรัตน    พิศาล  ศรีธร  และวีระ ภาคอุทัย  พ.ศ. 2529.  เอกสารวิชาการเรื่องแตงเทศ  
                 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 27 หนา. 
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ถ.    การเก็บเกี่ยว 
            เมื่อผสมพันธุแตงแคนตาลูปแลวประมาณ 30-45 วัน แตงแกพรอมที่จะเก็บได โดยดู
ลักษณะการแกไดจากรอยแยกระหวางขั้วผลและกานผล   ถาเริ่มมีรอยแยกแสดงวายังไมแกเต็มที่ เรียก
ระยะนี้วาฮาฟสลิป (half slip)  การเก็บเมล็ดควรเก็บผลแตงที่มีอายุมากกวานี้เรียกวา ฟูสลิป (full slip) 
ผลจะหลุดจากขั้วเอง แสดงวาแกเต็มที่ หากไมใชวิธีนี้จะใชวิธีดูจากสีของผลที่เปลี่ยนจากสีเขียวเปนสี
เขียวออน  หรือสีเหลืองทอง  หรือสีเหลืองแลวแตพันธุแตงแคนตาลูปนั้นๆ หรือใชวิธีดมกลิ่นเมื่อมีกลิ่น
หอมแสดงวาผลแกหรือดูจากผิวตาขายของผล  ถามีรองนูนชัดเจนแสดงวาแกจัด แตอยางไรก็ดีความ
ชํานาญในการเลือกเก็บผลแกมีความสําคัญมาก เมื่อเก็บผลแลวนําไปวางไวในที่รมประมาณ 1-2 วัน 
เพื่อรอการแคะเมล็ด ซึ่งสวนใหญแคะเมล็ดดวยมือ แตการใชเครื่องโมผลและสลัดเมล็ดแยกจากเนื้อ
เปลือกของผลจะชวยทุนแรงและคาใชจายไดมาก เมล็ดพันธุถูกหมักไวหนึ่งคืนกอนลางเมล็ด และ    
ตากแดดประมาณ 3-4 แดด จึงสงจําหนาย 
 
 

การผลิตเมล็ดพันธุสควาชลูกผสม 
  

ฤดูกาลผลิตเมล็ดพันธุสควาช 
            ฤดูหนาวเปนฤดูกาลเดียวที่การผลิตเมล็ดพันธุสควาชใหผลดี  เร่ิมปลูกประมาณเดือน    
ตุลาคมหรือพฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาคม สควาชตองการอากาศเย็นกวาแตงโม 
และมะเขือเทศ    ดังนั้นการผลิตเมล็ดพันธุสควาชบนพื้นที่ภูเขาที่อากาศเย็นจัดจะไดผลดีกวาการผลิต
บนพื้นที่ราบ ผูเขียนไดทดลองผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมสควาชบนดอยภูคา จังหวัดนาน  ซึ่งมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ  1,000 เมตร โดยผลิตในฤดูหนาว พบวา  สควาชเจริญเติบโตดีมาก ใหผลผลิต
เมล็ดพันธุสูง และเมล็ดสมบูรณ มีคุณภาพดี 
 

การเลือกพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุสควาชลูกผสม 
            ควรเลือกพื้นที่ที่เปนนาขาว ที่มีการระบายน้ําดี    พื้นที่อ่ืนที่ไมใชนาก็สามารถใชปลูกได 
เพียงแตการลงทุนถางวัชพืชและเตรียมดินอาจสูงกวาการใชพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวขาวแลว และตองระวัง
พื้นที่ที่มีไสเดือนฝอย  ปญหาไสเดือนฝอยมักพบนอยมากในพื้นที่นา   นอกจากนี้สถานที่ผลิตควรมี
แหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อลดคาใชจายในการสูบน้ํา กสิกรที่อยูในแหลงผลิตเมล็ดพันธุ ควรเปนกสิกรที่มี
ทางเลือกอาชีพอื่นนอย มีรายไดต่ํา อยูที่ๆ  การคมนาคมไมสะดวก  และมีแรงงานมาก เพราะถากสิกรมี
ทางเลือกอาชีพอื่น  กสิกรมักจะไมผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมเพราะใชเวลาและความเอาใจใสมากกวาการ
ปลูกพืชชนิดอื่น 
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วิธีการผลิตเมล็ดพันธุสควาชลูกผสม 
            เนื่องจากธรรมชาติการออกดอกของสควาชคลายกับการออกดอกของแตงโม  ดังนั้น
การผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมจึงใชหลักการเดียวกับแตงโม 
 
ก.    การเพาะเมล็ด 
           นําเมล็ดใสถุงซิป เจาะรูใหทั่ว นําไปแชน้ํานาน 4-6 ชั่วโมง  จากนั้นนํามาสลัดน้ําออก ใชผาขน
หนูชุบน้ําพอหมาดๆ พันทับไวเปนคูๆ เสร็จแลวนํามาใสถุงพลาสติก  นําไปบมในตูอบ หรือไมก็อาจใช
หลอดไฟก็ได  ถาเปนฤดูหนาวใชหลอดไฟ 20 W ถาเปนฤดูฝน ใชหลอดไฟ 25 W ใสในกลองกระดาษ  
บมนาน 24 ชั่วโมง หมั่นกลับเมล็ดทุกๆ 4 ชั่วโมง พอรากเริ่มงอก  1/3 ซม. แลวจึงยายลงถุงดินที่เตรียม
ไว 
 
ข.    การเตรียมถุงดิน 
           ใชดินรวน 3 สวน ข้ีวัวเกา 1 สวน  ปุย 15-15-15 หนึ่งกํามือ ผสมทั้ง 3 อยางใหเขากัน แลวกรอก
ลงในถุงพลาสติก ขนาด 3"x4"  หรือ  4"x4" เจาะรูดานขางถุงเพื่อเปนการระบายน้ํา   การใสถุงดินตองใส
ใหเหลือปากถุงไว 1 เซนติเมตร     กอนยายเมล็ดที่งอก 1/3 ซม. ลงถุง ตองรดน้ําถุงดินที่เรียงเปน
ระเบียบแลว กอน 3 ชั่วโมง  จากนั้นนําเมล็ดที่งอกแลวใสในถวย ควรพรมน้ําดวยกันรากแหง ใชไมกดลง
ไปในถุง แลวนําเมล็ดดานรากจิ้มลงไป ใชดินกลบอีกทีใหเหลือปากถุง  1/2 ซม.  จากนั้นรดน้ําหลังยาย
กลา  แลวใชตาขายสีฟาคลุมแปลง 2-3 ชั้น ถาเมล็ดงอกใบจริง 2 ใบ แตกออกมา ใหรดปุยยูเรียสูตร 46-
0-0    1 ชอนแกงตอน้ํา 20 ลิตร หลังรดปุยยูเรียใหกับตนกลาในแตละครั้ง ตองรดน้ําเปลาตามทุกครั้ง 
 
ค.    การเตรียมแปลงปลูก 
           ควรเลือกแปลงปลูกที่หางจากสควาชพันธุอ่ืนประมาณ  2 กิโลเมตร  แปลงปลูกอาจเปนที่นา
หลังจากเก็บเกี่ยวหรือที่สําหรับปลูกพืชไร  หรือสวนผลไมที่ตนไมยังเล็กเชน   สวนลําไย และล้ินจี่ 
เปนตน  การเตรียมแปลงปลูกสําหรับสควาชพันธุเถาเลื้อยควรจะกวาง  5.5  เมตร    ระยะระหวางตนใช 
40 ซม. สวนสควาชพันธุตนใชแปลงกวาง 1.5 เมตร  ระยะระหวางตนใช  40 ซม. กอนการยายปลูก ควร
รองกนหลุมดวยขี้ไก หรือข้ีวัวเกาๆ 1 ตัน/ไร   ปุย 15-15-15  50 กก./ไร ฟูราดาน 1 กก./ไร บอแรกซ 1 
กก./ไร  สควาชอายุ 10-12 วัน  กน็ําไปปลูก  ลงแปลงได ตนกลาที่ออกดอกไมควรนําไปปลูก 
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ง.    การคลุมดิน 
           ควรใชฟางแหงคลุมดินเพื่อชวยรักษาความชื้นในดิน  ชวยควบคุมวัชพืชปองกันอุณหภูมิไมให
สูงเกินไป ทั้งยังชวยรักษาไมใหผลสควาชสัมผัสดินโดยตรง ควรคลุมฟางใหทั่วแปลง สําหรับสควาชเถา
เลื้อยคลุมแปลงดวยพลาสติกสีเงิน   ความกวางประมาณ  1-1.2  เมตร   สําหรับสควาชตนใหใชฟาง
ขาวคลุมแปลงเฉพาะแถวที่ปลูกเทานั้น   หรือจะใชพลาสติกสีเงินแทนฟางขาวก็ได 
 
จ.    การใหน้ํา 
           ควรใหน้ําแกดินใหชุมชื้นอยูเสมอ  แตอยาใหขังแฉะ  โดยเฉพาะชวงออกดอกติดผล ไมควรให
น้ําแบบสปริงเกอร จะทําใหเกิดโรคทางใบมาก ควรใหน้ําตามรองโดยใชกระบวยตักน้ํารด อยาใหใกล
โคนตนเกินไป เพราะน้ําอาจกระแทกถูกตนแรงเกินไป ทําใหตนช้ําหักได 
 
ฉ.    การใหปุย 
           1.    หลังจากยายตนกลาปลูก 5-7 วัน   ใหใสปุยยูเรีย   สูตร 46-0-0 อัตรา 3-5 กรัม/ตน โดย
เจาะรขูางตน เพื่อใสปุยลงในรูที่เจาะ  
           2.    หลังยายตนกลาปลูก 20 วัน ใหใสปุย 15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ตน 
           3.    หลังจากผลมีขนาดเทาไขไก ใหใสปุย 13-13-21 อัตรา 10 กรัม/ไร 
 
ช.    การจัดเถา และการตัดแตง 
            ทําการจัดเถาใหแกสควาชเถาเลื้อยเมื่อยายกลาลงแปลง  และมีใบจริง 4-5  ใบ ใหเด็ด
ยอดทิ้งจัดเถาใหเหลือเพียง 4 เถา/ตน ใหริดกิ่งแขนงในชวง 1 ฟุตจากลําตนเดิม  การจัดทําจะทําได
เมื่อสควาชมีเถายาว  30-60 ซม.  ควรจัดใหเถาเลื้อยไปทางเดียวกันเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
เนื่องจากสควาชที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ   จะมีเถาพันกันแนนไปหมด  ดอกก็จะกระจัดกระจายไม
เปนระเบียบ ยากแกการผสมเกสร จะทําใหผลผลิตต่ํา  ควรจะจัดเถาในเวลาตอนบายเพราะเถาออนจัด
ไดงาย ไมควรจัดเถาในเวลาเชาเด็ดขาด  เพราะกิ่งอวบน้ํา หักเปราะไดงาย แตถาเปนสควาชตนไมตองมี
การจัดเถา 
 
ด.    การผสมเกสร 
           กอนผสมเกสรตองตรวจเช็คตนตัวผูและตนตัวเมียวามีลักษณะตรงตามพันธุหรือไมและมีตนที่มี
ลักษณะแปลกปลอมปนอยูดวยหรือไม  หากมีก็ตองกําจัดออก  ตนที่แปลกปลอมนั้นถาปนอยูในกลุมตน
ตัวเมียก็สามารถกําจัดเวลาไหนก็ได แมวาจะใกลเก็บเกี่ยวผลก็กําจัดไดโดยไมมีปญหา แตถาตนที่แปลก
ปลอมปนอยูในกลุมตนตัวผูตองรีบกําจัดกอนทําการผสมเกสร   หากไมกําจัดจะมีปญหาเพราะไมทราบ
วาดอกตัวผูจากตนนั้นนําไปผสมตัวเมียตนใด วิธีการปองกันอาจทําไดโดยปลูกตนตัวผูขางตนตัวเมียใน
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แปลงเดียวกัน และใชดอกตัวผูผสมดอกตัวเมียในแปลงเดียวกันเทานั้น ถาหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ในกลุมตนตัวผู ก็สามารถกําจัดเมล็ดที่ไดจากแปลงดังกลาว แตวิธีการนี้ทําใหเกิดความยุงยากในการจัด
การ    เนื่องจากการปฏิบัติในแปลงตอตนตัวผูและตนตัวเมียนั้นตางกันในการปฏิบัติจริงในแปลงปลูก
ตองแยกตนตัวผูจากตนตัวเมียเพื่อความสะดวกในการจัดการ   การตรวจพอและแมพันธุตองใชลักษณะ
ของตน  ใบ  ดอกและผล ประกอบกัน  
           การผสมเกสรดวยมือมีเปอรเซ็นตการติดผลประมาณ 50% ดังนั้นตองผสมดอกตัวเมียประมาณ 
4 ดอก เพื่อใหติดผล 2-4 ผลตอตน ผลที่ติดควรเปนผลที่ติดอยูสวนกลางของเถา เถาควรปลอยใหเจริญ
ตามธรรมชาติไมตองเด็ดกิ่งแขนง อีกผลหนึ่งของเถาจะอยูสวนปลายของเถา  ผลนี้จะมีขนาดเล็กกวาผล
ที่ติดสวนกลางของเถา      ขนาดของผลไมมีความสัมพันธมากกับจํานวนเมล็ดที่ติดตอผล        ถาผลติด 
จํานวนหลายผลและเปนผลเล็กๆ  จะใหเมล็ดมากกวาผลขนาดใหญ  แตติดผลจํานวนนอย  กรณี      
สควาชเปนชนิดตนก็ผสมดอกตัวเมียประมาณ 4 ดอกตอตนเชนกัน  ใหเด็ดดอกตัวเมียดอกแรกทิ้ง    
หลังจากเด็ดทิ้งดอกตัวเมียจะออกใหม  ระยะเวลาทิ้งชวงของดอกตัวเมียของสควาชใชเวลาประมาณ  
5-6 วัน ควรใชดอกตัวเมียที่ขอที่ 4 หรือ 5  สําหรับสควาชเถาเวลาที่เหมาะสมแกการผสมพันธุไดแก 
เวลาเชาประมาณ 08.00-11.00 น.และเวลาบาย 16.00 น. เปนตนไป    ทั้งนี้เนื่องจากเปอรเซ็นตการติด
ผลในชวงเวลาดังกลาวจะติดผลดีกวาการผสมพันธุเวลาที่อากาศรอนหรือมีแสงแดดจัด  ผลติดดีที่สุดถา
ผสมกอน 09.00 น.  หลังจากนั้นเปอรเซ็นตการติดผลลดลงและไมติดผลเลยในชวงบาย การผสมตอน
เย็นจะติดผลไมดีเทาตอนเชา 
            ส่ิงที่ตองระมัดระวังในการผสมเกสรสควาช ไดแกการปองกันไมใหเกสรตัวผูที่ไมใชตัวผู
ที่ตองการ  ผสมกับดอกตัวเมีย นอกจากจะปองกันไมใหแมลง  มดหรือสัตวที่อาจนําเกสรตัวผูของ      
สควาชจากพันธุอ่ืนที่ไมตองการ หรือเกสรตัวผูของตนตัวเมีย ผสมกับดอกตัวเมีย  แลวยังตองคํานึงถึง
ดอกตัวเมียที่มีเกสรตัวผูเจริญภายในดอกเดียวกัน หรือเรียกวาดอกกระเทย  เปอรเซ็นตของดอกกระเทย
ในตนตัวเมียมีประมาณ 2-5%  หรืออาจสูงกวานี้ถาสภาพสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม   เชน อากาศรอน
หรือขาดน้ํา ดอกกระเทยนี้ถาพบตองกําจัดทันที  
            ระยะเวลาของการผสมเกสรมีประมาณ 7 วัน ระยะเริ่มตน 2 วันแรกมีดอกตัวเมียบาน
บาง อีก 2 วันถัดมาเปนชวงที่มีการบานของดอกมาก อีก 2-3 วันสุดทายมีดอกบานบาง หากมีการผสม
พันธุในแปลงใหญควรจัดวันปลูกใหแตกตางกัน เพื่อปองกันไมใหชวงบานของดอกพรอมกันทําใหผสม
พันธุไมทัน ดอกตัวเมียและดอกตัวผูมีชวงเวลาที่ผสมพันธุไดส้ันมากประมาณ 1 วัน  หากพนจาก 1 วัน
แลว  ปรากฏเปนเมือกที่เกสรแสดงวาใชไมได   ถาผสมพันธุเรียบรอยแลวควรทําเครื่องหมายไวที่ปฏิทิน 
เพราะอีก 30 วันหลังจากนี้จะเก็บเกี่ยวผลสควาชได 
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ต.    วิธีการผสมพันธุ 
           สควาชเปนพืชผสมขาม ตองอาศัยผึ้งและแมลงอื่นๆ ในการชวยผสมเกสร แตในการผลิตเมล็ด
พันธุลูกผสมตองปองกันไมใหแมลงเหลานี้ผสมเกสร   เพราะจะทําใหไมไดเมล็ดลูกผสมจากสายพันธุพอ
ที่ตองการ   ดังนั้นตองเตรียมดอกตัวเมียที่พรอมจะบานในวันรุงขึ้น มัดกลีบดอกใหติดกันโดยใชยางยืด 
หรือใชถุงคลุมดอกตัวเมียก็ได    สําหรับสควาชเถาเลื้อยดอกตัวเมียควรเปนดอกของขอที่ 4 หรือ 5 และ
ขอที่ 8 หรือ 9 ของเถา  เถาหนึ่งจะผสม  2 ดอก ตนหนึ่งผสมประมาณ 4 ดอก สวนสควาชตนควรผสม
ดอกตัวเมีย ดอกที่  2  ข้ึนไป และผสมประมาณตนละ 4 ดอก 
            การเตรียมดอกตัวผูสําหรับผสมพันธุก็คลายกับดอกตัวเมีย โดยเลือกดอกตัวผูที่จะบาน
ในวันรุงขึ้นโดยเลือกดอกที่ตูม เก็บดอกตัวผูใสในถังโฟมที่มีกระดาษ หนังสือพิมพชุบน้ําใหชุม ปดฝาให
สนิท เก็บไว 1 คืน เพื่อใชในวันรุงขึ้น 
               ผสมเกสรโดยใชดอกตัวผูที่บานแลวจากถังโฟม เด็ดตรงกลีบดอกออก และแตะเกสร 
ตัวผูบนยอดเกสรตัวเมียที่บาน      ใหละอองเกสรตัวผูจับใหทั่วยอดเกสรตัวเมีย ใชถุงกระดาษครอบดอก
ตัวเมียที่ผสมพันธุแลว พรอมใสเครื่องหมายเชน สายยางยืดที่ดอก และใบที่อยูชิดดอก    หรือมัดกลีบ
ดอกตัวเมียดวยยางยืดแทนการใชถุงกระดาษก็ได กอนผสมพันธุดอกตัวเมีย ควรตรวจดูกอนวาไมใช
ดอกกระเทย และดอกตัวผูบนตนตัวเมียตองเด็ดทิ้งใหหมด ผลสควาชเถาเลื้อยหลังผสมพันธุแลว  และ
ผลสควาชตนหลังผสมพันธุแลว  
 
ถ.    การเก็บเกี่ยว 
           พันธุหนักหลังผสม 30-35 วัน ก็เก็บเกี่ยวได 
          พันธุเบาหลังผสม 20-25 วัน ก็เก็บเกี่ยวได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสายพันธุ 
          อายุการเก็บเกี่ยวตั้งแตหยอดเมล็ด จนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 75-120 วัน ข้ึนอยูกับสายพันธุ     
สควาชเมื่ออายุครบเต็มที่จะทําการเก็บเกี่ยว โดยดึงเถาจากตน เมื่อรูวาสควาชแกเต็มที่ ทิ้งไวในแปลง
ประมาณ 1-2 วัน แลวจึงเก็บเกี่ยว   ถาผลแกจัดไมตองทิ้งไวในแปลงก็ไดสังเกตความแกของสควาชเมื่อ
ใบที่ติดกับผลสควาชแหงและเมื่อผาผลสควาชเมล็ดสควาชมีสีเหลือง  แสดงวาเมล็ดแกจัด ผลสควาชที่
เนาในแปลงใหแคะเมล็ดลางตากทันที สวนผลสควาชที่ดีใหเก็บไวประมาณ 1 สัปดาห เก็บไวในที่รมมี
อากาศถายเทดี การบมทําใหสีของเมล็ดและคุณภาพดีข้ึน  แตมีขอเสียที่ผล       สควาชมักเนาในชวง
นี้  ทําใหเสียหายได  เมล็ดที่ไดจากสควาชที่เนาคุณภาพมักไมดี  ใหแยกเมล็ดพวกนี้ออกจากเมล็ดที่ได
จากผลสควาชที่ดี   เพื่อเก็บไวจําหนายในเกรดที่ต่ํากวาเมล็ดสควาชจากผลที่ดี 
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ท.    การประเมินพันธุลูกผสม 
           เมื่อไดเมล็ดพันธุลูกผสมสควาชแลว จําเปนตองทําการประเมินพันธุวาเมล็ดลูกผสมที่ไดนั้นเปน
ลูกผสมจริง หรือเปนเมล็ดพันธุที่ไดจากพันธุตนแมที่ผสมตัวเอง  หรือผสมกับพอพันธุอ่ืนซึ่งไมใชพอพันธุ
ที่ตองการ      วิธีการนี้จําเปนตองทําในผักลูกผสมทุกชนิด เชน มะเขือเทศลูกผสมพริกลูกผสม  แตงโม
ลูกผสม แตงกวาลูกผสม และสควาชลูกผสม  วิธีการทําไดโดยนําสายพันธุพอและแมปลูกเปรียบเทียบ
กับเมล็ดลูกผสม  บางครั้งไมตองปลูกพอพันธุก็ได ปลูกประมาณ  50-100 ตนตอสายพันธุ  สังเกตุดู
ความแตกตางของใบ ดอก ผล  และความสม่ําเสมอของลักษณะดังกลาว พันธุลูกผสมควรมี  ใบ ดอก 
ผล ที่เหมือนกัน และมีความสม่ําเสมอสูง แตถาลูกผสมมี  ใบ  ดอก หรือผล เหมือนพันธุแม  แสดงวา
เมล็ดไดจากการผสมตัวเองของแมพันธุ แตถาลูกผสมมี ใบ ดอก หรือผล แตกตางจากพันธุพอและแม 
และยังตางจากลูกผสมตนอื่น         แสดงวาอาจมีพอพันธุอ่ืนที่ไมใชพอพันธุที่ตองการเขามาผสมดอก
ดังกลาว และถาลูกผสมมีลักษณะตางๆ เหมือนพันธุพอ  แสดงวามีเมล็ดพอพันธุแทปะปนเขามา  เนื่อง
จากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น  เมื่อปลูกลูกผสมแลวจะเห็นความแตกตางอยางเดนชัด เชน สควาชลูกผสม
มีใบที่แตกตางจากใบของแมพันธุอยางเห็นไดชัด     ดังนั้นการวิเคราะหพันธุลูกผสมทําไดงาย ไมตองรอ
ใหตนติดผล  และดูลักษณะของผลก็ได       แตหากใบของแมพันธุและลูกผสมคลายกันจนแยกไมออก
ใหปลูกจนผลติด และเจริญ  ดูลักษณะของผล เชน  แตงโมลูกผสมมีลายไมเหมือนแมพันธุและมีสีผิว
ของผลจางกวา ตัวอยางที่สอง   ผลแตงกวาลูกผสมมีผลสีเขียวเขม  สวนแมพันธุมีผลสีจาง  
            การบมสควาชไมควรใหถูกแสงแดด ควรเก็บไวในที่รม หลังจากผาเสร็จแลว  เอาแชไว 
1 คืน  หลังจากนั้นนํามาลางใหสะอาด นําไปตากในที่เตรียมไว ตากบนตาขายสีฟา  การตากควรตากใน
แดดที่ออน 2-3 แดด จึงเก็บเมล็ด การแคะเมล็ดสควาช แคะไดโดยใชมือหรือใชเครื่องจักร ควรใชมือแคะ
มากกวาเครื่องจักร เพราะเครื่องจักรอาจทําใหเมล็ดเสียหายได 
            เมล็ดสควาชที่ไมดีจะถูกคัดออกไดหลายวิธี เชน ผลสควาชที่ไมแกเต็มที่ ควรคัดออก
หรือแยกเมล็ดออกตางหาก   เมล็ดสควาชที่ไมเจริญเต็มที่มีแตเปลือกนอกถูกคัดออกตอนลางเมล็ด 
เมล็ดพวกนี้จะลอยน้ํา  เมล็ดที่มาจากผลเนา  เปลือกเมล็ดแตก และเมล็ดมีสีเหลืองไมสม่ําเสมอ เมล็ด
เหลานี้อาจแยกในขั้นตอนสุดทายโดยใชเครื่องเปาเมล็ด 
 
ธ.    โรคแมลงและวิธีปองกันกําจัด 
           โรคที่สําคัญไดแก  โรคเถาเหี่ยว, โรคเถาแตก,  โรคราน้ําคาง,  โรคใบไหม, โรคแอนเทรคโนส 
และโรคลําตนเนา 
           ปองกันโดยใชยา ไดเทนเอ็ม-45, คูปราวิต, โคไซด และยาริดโดมิล  (จะใชในเวลาจําเปนจริงเมื่อ
เปนโรคใบไหม)  ฉีดพนทุกๆ 3-5 วัน (ไมควรใชยาผสมกัน  ใหใชชนิดใดชนิดหนึ่งฉีดพนในแตละครั้งเทา
นั้น) 
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            แมลงที่สําคัญที่เขาทําลายไดแก เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน  ไร เตาแตง เตาลาย  และ
แมลงวันทอง 
            การปองกันโดยใชยา สกาย, แลนเนท, เซฟวิน 85, ฟอสดอล E, ฟอสไดน  ฉีดพนทุกๆ 
5-7 วัน (ไมควรใชยาผสมกัน ใหใชชนิดใดชนิดหนึ่งฉีดพนในแตละครั้งเทานั้น) 
            สําหรับแมลงวันทองใชสารเมธิลยูจีนอล  ผสมกับยาฆาแมลง เชน  แลนเนท  หรือสกาย 
ใสไวในภาชนะวางเปนจุดๆ ในแปลง 
 



VEG421L5 
การผลิตผัก (Vegetable production) 

Hort 359421 
บทที่ 5 

ศัตรูผักและคุณสมบัติที่สําคัญของผัก 
(Vegetable diseases and important characteristics) 

มณีฉัตร นิกรพันธุ 
 

  เนื่องจาก ผักที่บริโภคในประเทศไทย สวนใหญเปนผักที่นําเมล็ดพันธุมาจาก  
ตางประเทศ ดังนั้นความตานทานตอโรคและแมลงของผักพวกนี้จึงมีนอยกวาผักพื้นเมือง ปญหา
ของโรคและแมลงของผักแตละชนิดก็มีความแตกตางกันไดแก 

1. ศัตรูมะเขือเทศ 
2. ศัตรูพริก และความเผ็ดของพริก 

 
ปญหาโรคแมลง และอื่นๆ ในมะเขือเทศ 
ก.    โรคในมะเขือเทศ 
            โรคมะเขือเทศที่เกิดเนื่องจากเชื้อรา  แบคทีเรียและไวรัส  มีมากมายหลายโรคที่
รายงานไวโดย (ตารางที่ 5-1) Giatgong (1980) อนึ่งภายในกลุมที่รายงานมีโรคที่สําคัญและ
ระบาดมากในการปลูกมะเขือเทศในประเทศไทยไดแกโรคเหี่ยว (bacterial wilt) เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย ทําความเสียหายใหกับการปลูกมะเขือเทศในภาคเหนือและภาคอิสาน    และพันธุ
มะเขือเทศที่ใชปจจุบันนี้ก็ไมมีพันธุใดที่มีความตานทานตอโรคนี้เลย การแกไขก็ทําไดโดยเลี่ยงจาก
แหลงที่เปนโรค หรือปลูกมะเขือเทศในนาขาวซึ่งนาถูกแชน้ํามาเปนเวลาหลายเดือนเปนตน       
โรคใบไหม  (late blight) เกิดจากเชื้อรา  ทําความเสียหายใหกับมะเขือเทศในภาคเหนือมากกวา
ภาคอิสาน พันธุที่ปลูกอยูก็ไมมีพันธุใดที่ตานทานตอโรคนี้ จะแกไขก็โดยการจัดการในแปลง พนยา
ฆาเชื้อราทุกๆ 5 วัน และกําจัดแหลงผลิตเชื้อราบนตนมะเขือเทศและพืชที่อยูขางเคียง โรคใบหงิก 
(leaf curl) เกิดจากเชื้อไวรัส ทําความเสียหายใหทั้งในภาคเหนือและภาคอิสาน  และไมมีพันธุตาน
ทานเชนกัน  ตองหลีกเลี่ยงโดยปลูกมะเขือเทศในบริเวณที่ไมมีพืชอื่นๆ    ในตระกูลเดียวกัน หรือ
พืชที่เปนที่อยูอาศัยของแมลงหวี่ขาวที่เปนตัวนําโรคดังกลาว  และฉีดยาฆาแมลงทุกๆ 5 วัน 
เปนตน ความเสียหายเนื่องจากโรคไดพูดถึงภาคเหนือและภาคอิสาน สวนภาคอื่นๆ  มีการปลูก
มะเขือเทศนอย แตการเปนโรคก็คลายๆ กัน  นอกจากโรคทั้งสามที่ไดกลาวแลวยังมีโรคอื่นๆ ที่ได
รายงานไวอีกหลายโรคดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5-1   เชื้อที่ทําใหเกิดโรคในมะเขือเทศ ชื่อภาษาอังกฤษ และชื่อภาษาไทย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       เชื้อที่ทําใหเกิดโรค    ชื่อโรคภาษาอังกฤษ       ชื่อโรคภาษาไทย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alternaria solani(Ell+Martin) Sor.      Fruit rot              โรคผลเนา 
Bacterium solanacearum                  Bacterial wilt         โรคเหี่ยว 
Cercospora fuligena Roldan              Leaf spot              โรคใบจุด 
                                         Cercospora 
                                         Leaf mold 
Cladosporium falvum Cooke               Leaf spot              โรคใบจุด 
Corynespora cassicola (Berk+Curt)Wei.  Leaf spot              โรคใบจุด 
Fusarium oxysporum Schlecht. 
     f.sp. Lycopersici (Sacc.)                                 โรคเหี่ยว 
Snyder+Hansen                       Fusarium wilt          โรคเหี่ยว 
Macrosporium lycopersici Plow.          Leaf blight            โรคใบแหง           
Meloidogyne incognita (Kefoid+White)     Root knot            
     Chit.                                 nematode             โรครากปม 
Meloidogyne sp.                           Root knot nematode   โรครากปม 
Oidiopsis sp.                              Powdery mildew       โรคราแปง 
Phytophthora infestans (Mont.)de          
     Bary var. infestans Waterh.          Late blight          โรคใบไหม 
Pseudomonas solanacearum E.F. Sm.        Bacterial wilt       โรคเหี่ยว 
Pythium sp.                                Damping-off          โรคเนาคอดิน 
Sclerotium rolfsii Sacc.                  Root rot             โรครากเนา 
Stemphyllium solani Weber                 Leaf blight          โรคใบแหง 
                                                                 โรคใบไหม 
Virus                                      Mosaic               โรคใบดาง 
Virus                                      Leaf curl            โรคใบหงิก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ข.    แมลงในมะเขือเทศ 
            แมลงที่ทําความเสียหายใหกับมะเขือเทศไมนอยกวาโรคและมีแมลงหลายชนิด
ดวยกัน แตการปรับปรุงพันธุตานทานแมลงไดรับความสนใจนอยกวาการปรับปรุงพันธุตานทาน
โรค  และมักจะใชยาฆาแมลงในการควบคุมปองกันความเสียหายเนื่องจากแมลง พันธุมะเขือเทศ
ที่ใชในปจจุบันนี้ที่มีความตานทานแมลงแทบไมมีเลยซึ่งตางจากพันธุตานทานโรคมีอยูมากมาย
หลายพันธุ  ทั้งนี้มิใชเนื่องจากแหลงพันธุมะเขือเทศตานทานแมลงไมมี  แตเนื่องจากความยากใน
วิธีการปรับปรุงพันธุที่ใชไดผลในการพัฒนาพันธุจึงมีความพยายามนอยมากทางดานนี้ ประกอบ
กับการใชยาฆาแมลงไดผลที่แนนอนและสิ้นเปลืองนอย 
            หนอนเจาะผลมะเขือเทศ   (tomato  fruitworm)   หรือมีชื่อวิทยาศาสตรวา 
Heliothis armigera ซึ่งเปนหนอนเจาะฝกขาวโพด หนอนเจาะสมอฝาย  และหนอนเจาะฝกถั่ว
เหลือง ทําลายอุตสาหกรรมมะเขือเทศทั้งผลผลิตสด และผลิตเมล็ดพันธุ    แมแมลงมักไขไวที่กลีบ
เลี้ยงของดอกมะเขือเทศเมื่อเจริญขึ้นก็เจาะผลมะเขือเทศเขาไปอาศัยอยูภายในผล  ถาหากไม
ทําลายในระยะเปนไขหรือตัวออนตอนอยูนอกผลแลว การทําลายหลังจากนั้นมกัไมไดผลแมวาใช
ยาฆาแมลงชนิดดูดซึม       ในการผลิตเมล็ดพันธุมักพบปญหานี้มากเพราะระหวางที่ผสมพันธุ
ดอกมะเขือเทศกสิกรไมมีเวลาวางและไมตองการฉีดยาฆาแมลงในระยะเดือนที่ผสมพันธุเนื่องจาก
มีงานผสมพันธุมากตลอดวัน  ประกอบกับยาฆาแมลงมีกลิ่นเหม็นและเปนอันตรายตอกสิกรดังนั้น
จึงเปนชวงที่แมลงวางไขบนกลีบเลี้ยงดังกลาว     ดังนั้นควรฉีดยาฆาแมลงสม่ําเสมอจึงแกปญหา
ไดมีมะเขือเทศบางชนิด  Lycopersicon hirsutum f.glabratum  ซึ่งเปนพันธุปาและมีสารภายใน
ตนที่ทําลายตัวออน (larva) ของหนอนเจาะผล 
            แมลงหวี่ขาวก็เปนแมลงที่ทําลายมะเขือเทศคอนขางรุนแรงในแถบรอน   เนื่อง
จากเปนตัวนําเชื้อไวรัส ที่ทําใหเกิดโรคใบดางและใบหงิก การปลูกมะเขือเทศนอกฤดู ในฤดูรอน
และฤดูฝน ประสพปญหาจากโรคไวรัสบางครั้งทําลายถึง 100%  ในฤดูหนาวความรุนแรงลดลง
เพราะอุณหภูมิไมเหมาะตอการขยายพันธุแมลงหวี่ขาว การควบคุมจํานวนแมลงโดยใชยาฆา
แมลงคอนขางไดผลมาก   แหลงพันธุตานทานแมลงหวี่ขาวหาไดจาก  Lycopersicon  hirsutum
และ Lycopersicon  pennellii ศูนยวิจัยพืชผักแหงเอเชีย (Asian  Vegetable  Research and 
Development Center) ประเทศไตหวัน   ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัย Cornell ในการพัฒนาพันธุ
มะเขือเทศตานทานแมลงโดยใช Lycopersicon pennellii แตปญหาที่ประสพไดแกความยากใน
การผสมพันธุขามชนิด (interspecific hybridization)  ลูกผสมตองเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ และยัง
ตองใชเวลาอีกนาน ในการพัฒนาพันธุมะเขือเทศใหมีลักษณะตามที่เราตองการ โดยมียีนตานทาน
แมลงจากพันธุปาของ Lycopersicon pennellii  
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            นอกจากแมลงที่กลาวแลวขางตนยังมีแมลงอื่น เชน แมลงปกแข็ง (flea beetle) 
Epitrix  hirtipennis, spidermite (tetranychus telarus L.) และ  pinworm (Keiferia 
Lycopersicella) เปนตน อาจทําความเสียหายไดถาไมควบคุมโดยยาฆาแมลง 
            นอกจากแมลงยังมีไสเดือนฝอย   (nematode)   ซึ่งเกิดจาก   Meloidogyne 
incognita และชนิดอื่นของไสเดือนฝอยซึ่งมีถึง 7 ชนิดดวยกัน      ที่ไดรับรายงานวาทําลาย   
มะเขือเทศ  การควบคุมไสเดือนฝอยโดยยาฆาแมลงที่ใหในดินเชนฟูราแดนหรืออ่ืนๆ  ไมสามารถ
ควบคุมไดผลดี ควรหลีกเลี่ยงแหลงที่มีไสเดือนฝอยในดินโดยใชที่ในนามากกวาที่บนเนินเขา หาก
มีความจําเปนก็ตองจัดการโดยขังน้ําแชดินเปนเวลานานจึงจะใชได  ความตานทานไสเดือนฝอย
หาไดจาก Lycopersicon peruvianum (PI 128657) และใชวิธีการผสมกลับ (backcross) กับ
พันธุที่ดีเพื่อถายทอดยีน ยีนตานทานไสเดือนฝอย Mi ยีน  มีความตานทานตอไสเดือนฝอยถึง      
4 ชนิดดวยกันไดแก Meloidogyne incognita, M.javanica,M.arenaria และ M.acrita 
 
ค.    ปญหาอื่นในมะเขือเทศ 
            ปญหาที่ประสพมากในการปลูกมะเขือเทศในเขตรอนไดแก อุณหภูมิที่สูงทําให
การออกดอก ติดผลและการเจริญของผลไมไดผล หรือไดผลผลิตต่ําแลวแตความรุนแรงของ
อุณหภูมิ             อุณหภูมิสูงทําใหสภาพทางสรีรวิทยาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการสืบพันธุผิดปกติ 
ผลมะเขือเทศที่ไดมีนอยมากคุณภาพก็ไมดี            สีของมะเขือเทศก็พัฒนาไมไดสีตามที่ตองการ 
ศูนยวิจัยพืชผักแหงเอเชียไดใหความสนใจในเรื่องนี้มาก และไดพัฒนาพันธุมะเขือเทศทนรอนและ
แจกจายไปยังประเทศตางๆ ในเอเชียมาเปนเวลากวาสิบป โดยมีหนวยงานราชการในประเทศ
ตางๆ  ทําการวิจัยและพัฒนาพันธุรวมอยูดวยในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      
บางเขน       มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาลัยเกษตร
กรรมตางๆ กรมวิชาการเกษตร  และกรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ  ไดพยายามคนควาได
พันธุทนรอนจากความรวมมือนี้หลายพันธุไดแก L 22 และ SVRDC 4 เปนตน แตพันธุเหลานี้มี 
คุณภาพไมดีพอ     สําหรับสงโรงงานหรืออุตสาหกรรมการผลิตมะเขือเทศสด  ใชไดเฉพาะการ
บริโภคผลสดในทองที่เทานั้น  จึงยังมีความตองการพันธุทนรอนที่มีคุณภาพดี เชนเดียวกับพันธุ
การคาซึ่งเปนพันธุฤดูหนาว 
            อาจสรุปไดวาพันธุทนรอนที่ดี ควรมีความตานทานตอโรคและแมลงเมืองรอนดวย
เชน ความตานทานตอโรคเหี่ยว (bacterial wilt) ความตานทานตอโรคไวรัส  ความตานทานตอโรค
ใบไหม (late blight) ความตานทานตอไสเดือนฝอย  ความตานทานตอแมลงหวี่ขาวและ      
หนอนเจาะผล 
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โรคพริก แหลงพันธุกรรมที่ตานทานโรคและการปองกันกําจัด 
 
            โรคพริกที่พบโดยทั่วไปในประเทศไทยไดแก  โรคตนเนา  โรคเหี่ยว   โรคใบจุด  
โรค ราแปง  โรคกุงแหง โรคยอดและกิ่งแหง โรคผลเนา โรคตากบและโรคใบหงิก โรคเหลานี้  ทํา
ความเสียหายใหกับการผลิตพริกมากพอควร หากไมมีการปองกันและกําจัดที่ถูกตอง    สาเหตุเกิด
จากเชื้อโรคตางๆ หลายชนิด ตามตารางที่ 5-2 (Giatgong. 1980) โรคกุงแหงเปนโรคที่ทําความ
เสียหายใหมากกวาโรคอื่นๆ เพราะทําใหผลพริกเนา และคุณภาพของผลลดลง และโรคก็ระบาด
คอนขางมากในแตละหมูบานโดยเฉพาะหมูบานที่เก็บเมล็ดพันธุใชเอง   หรือแลกเปลี่ยนกันภายใน
บริเวณหมูบานที่มีโรคนี้ระบาด เชื้อโรคติดไปกับเมล็ดทําใหการควบคุมยาก  วิธีการปองกันกําจัด
มักใชเมล็ดพันธุจากแหลงอื่นที่ไมเปนโรค  ใชยาปองกันกําจัดเชื้อราฉีดพน  ทําความสะอาดแปลง
ปลูกและกําจัดแหลงเพาะเชื้อโรค  ตลอดจนการใชพันธุตานทานโรค   ซึ่งมียีนควบคุมความ     
ตานทานตามตารางที่ 7-3 รายละเอียดของโรคตางๆ มีดังตอไปนี้ 
 
ก.    โรคกุงแหง 
            เกิดจากเชื้อราหลายชนิดไดแก Colletotrichum  piperatum, Colletotrichum 
capsici และ Colletotrichum gloeosporiodes  (ลักษณา  2536 และ Giatgong. 1980) เปนโรค
ที่ระบาดรวดเร็ว  และมักเปนขณะที่ผลพริกเจริญเติบโตเกือบเต็มที่  สังเกตเห็นไดชัดบนผลพริก 
เปนจุดสีน้ําตาลช้ําๆ บางแผลมีเสนใยของราสีดําปนอยู  แผลขยายวงกวางออก  ทําใหเกิดผลเนา  
เมื่อสังเกตเห็นโรคแลวกําจัดไมทัน คุณภาพและผลผลิตลดลงอยางมาก มักระบาดลุกลามทั้ง    
หมูบาน  ควรทําการปองกันกําจัดกอนโรคเกิดการระบาด   โดยใชเมล็ดพันธุจากพริกที่ไมเปนโรคนี้    
แชเมล็ดในยาฆาเชื้อรากอนปลูกดวยยาไดเทนเอ็ม 45 และหลังจากปลูกควรพนยาฆาเชื้อรา ทุกๆ 
7-15 วันตอคร้ัง 
            พันธุพริกที่ตานทานตอโรคนี้ เชน พริกเหลือง และพริกหยวก (ลักษณา 2536) 
และมีรายงานวา  พริก  Capsicum annuum cvs. Chinese Giant,               
Yolo  Y,Hungarian  Yellow Wax, Spartan Emerald, และ Paprika  ตานทานตอโรคกุงแหงที่
เกิดจากเชื้อ Colletotrichum capsici (Bassett. 1986) (ตารางที่ 5-3) 
            โรคกุงแหงที่เกิดจากเชื้อ  Colletotrichum gloeosporiodes  มีรายงานวาจาก
การถายเชื้อนี้ในพันธุพริก 89 พันธุ มี พันธุตานทาน เชน พันธุ Janghong เปนตน (Choi, et al. 
1990) 
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ข.    โรคผลเนา 
            เกิดจากเชื้อสาเหตุ Alternaria solani,   Colletotrichum  capsici, Diaporthe 
phaseolorum,   Phomopsis sp. และ Vermicularia capsici  เชื้อราเหลานี้มักเกิดหลังจากที่ผล
พริกเกิดบาดแผลเนื่องจากแมลง   ยกเวนเชื้อ   Colletotrichumcapsici ซึ่งทําใหเกิดแผลที่ผลได 
โรคผลเนานี้บางครั้งเรียกวาโรคกุงแหงเทียม การปองกันไมใหเกิดบาดแผลที่ผล และปองกันการ
ขาดธาตุแคลเซียม  และโปแตสเซียมจะลดการเปนโรคนี้ไดมาก 
 
ค.    โรคยอดและดอกเนา หรือ โรคพริกหัวโกรน 
            เกิดจากเชื้อรา Choanephora cucurbitarum     โรคนี้แสดงอาการในระยะผลิต
ดอกออกผล   ยอดและใบออนเนาเปนสีน้ําตาลไหม ยอดพริกแตกยอดตอไปไมได ปองกันและ
กําจัดโดยใชยากําจัดโรคราเชน ซาพรอลและพรอนโต (ลักษณา 2536) พนทุก 5-7 วัน จะชวย  
ปองกันได การพนควรพนยาฆาเชื้อราในดินดวย และใชปูนขาวลดความเปนกรดของดิน 
 
ง.    โรคใบจุด 
            เกิดจากเชื้อ   Cercospora   capsici     Cercospora    unamunoi, 
Cladosporium capsici และ Alternaria sp.  แผลที่เกิดจากเชื้อเหลานี้เปนจุดสีน้ําตาล และอาจมี
เชื้อราอยูตรงกลางของวงเปนสีเหลือง ถาเปนมากใบพืชจะเหลืองและรวง  การปองกันกําจัดโดยใช
ยากําจัดเชื้อราเดอโรซานและรอฟรัลก็ใชไดผล (ลักษณา 2536)   การใชพันธุตานทานโรคก็เปนวิธี
การปองกันที่ดีที่สุด   พันธุตานทานโรคใบจุดนี้มีรายงานจากประเทศอินเดียวาพันธุตานทานตอ
เชื้อรา  Cercospora capsici  ไดแกพันธุ  California Wonder, Canape 
(F1),  Merrimack  Wonder และ  Capsicum microcarpum (ตารางที่ 5-2) (Bassett. 1986) 
            โรคตากบ ซึ่งเกิดจาก Anthracnose  พบในพริกยักษ 
 
จ.    โรคกลาเนา 
            เกิดจากเชื้อรา Fusarium sp., Pythium sp., Phytophthora sp.  และ 
Rhizoctonia   ทําใหตนกลาเหี่ยวแหงตาย   เชื้อราอาศัยในดินหรือติดมากับเมล็ด เชื้อรามัก
ทําลายลําตนสวนที่อยูติดดิน  ตนพืชแสดงอาการคลายขาดน้ํา   ปองกันและกําจัดโดยคลุกเมล็ด
กับ ยาฆาเชื้อรา เชน ไดเทนเอ็ม 45 หรือ ริโดมิล และพนยาใหตนกลา 
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            พริกที่โตแลวมีโอกาสเปนโรคเนาตายได    ถาความชื้นในดินสูง หรือมีฝนตกชุก มี
เชื้อสาเหตุอีกเชื้อหนึ่งไดแก Sclerotium rolfsii  การปองกันกําจัดโรคนี้เมื่อระบาดแลวไมควรทํา
เพราะสิ้นเปลืองมาก   โดยเฉพาะในแปลงปลูกใหญๆ ควรถอนตนที่เปนโรคเผาทําลายทิ้ง หากมี
ความจําเปนตองรักษาตนพืชอาจใชเทอราคลอราดโคนตน 
 
ตารางที่ 5-2      โรคพริกและเชื้อสาเหตุ 
_______________________________________________________________________________ 
     เชื้อสาเหตุ                   ชื่อภาษาอังกฤษ                  ชื่อภาษาไทย 
_______________________________________________________________________________ 
Alternaria solani 
(Ell.& G.Martin)Sor.         Fruit rot                  โรคผลเนา 
Alternaria sp.                 Leaf blight                โรคใบแหง 
Cercospora capsici 
Heald & Wolf                 Frogeye leaf spot          โรคใบจุดตากบ 
Cercospora unamunoi 
 Castellani                    Leaf spot                  โรคใบจุด 
Choanephora cucurbitarum 
  (Berk. & Rav.) Thaxt         Wet rot, Blossom  rot     โรคยอดและดอกเนา 
                                                      โรคพริกหัวโกรน 
Cladosporium capsici           Leaf spot                  โรคใบจุด,โรคยอด 
                                                           และกิ่งแหง 
Colletotrichum capsici (Syd.)  
  Butler & Bisby               Fruit rot                  โรคผลเนา 
Colletotrichum piperatum       Anthracnose                โรคกุงแหง 
Diaporthe phaseolorum 
  (Cke. & Ell.) Sacc.          Fruit rot                  โรคผลเนา 
Erwinia carotovora 
 (Jones) Holland               Bacterial soft rot         โรคเนาเละ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     เชื้อสาเหตุ                   ชื่อภาษาอังกฤษ                  ชื่อภาษาไทย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fusarium oxysporum 
  Schlecht. f. sp. 
  vasinfectum (Atk.) 
  Snyd. & Hans.                Fusarium wilt              โรคเหี่ยวหรือโคนเนา 
Gloeosporium sp.               Anthracnose                โรคแอนแทรคโนส 
Helicotylenchus dihystera          -                      ไสเดือนฝอยทําลายราก 
 
Microdiplodia capsici          Leaf spot                  โรคใบจุด 
Oidiopsis sp.                  Powdery mildew            โรคราแปง 
Pratylenchus sp.               Root lesion nematode      ไสเดือนฝอย 
Phomopsis sp.                  Fruit rot                  โรคผลเนา 
Phyllosticta sp.               Leaf spot                  โรคใบจุด 
Phytophthora capsici Leonian  Phytophthora blight       โรคใบแหง 
Pseudomonas solanacearum 
  E.F. Sm.                      Wilt                       โรคเหี่ยว 
Pythium aphanidermatum 
  (Edson) Fitzp.               Stem rot                   โรคลําตนเนา 
Pythium sp.                    Damping - off              โรคเนาคอดิน 
Rhizoctonia solani Kuehn       Damping - off              โรคเนาคอดิน 
Sclerotium rolfsii Sacc.       Southern blight                - 
Vermicularia capsici           Ripe rot                   โรคผลเนา 
Virus (Cucumber Mosaic 
  Virus, CMV)                      -                       โรคใบลีบ 
Virus                           Mosaic                     โรคใบดาง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แหลงที่มา : Giangong.  1980. 
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ตารางที่ 5-3      พันธุพริกตานทานโรค และยีนที่ควบคุมความตานทานโรค 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       เชื้อสาเหตุ         ยีนควบคุมความตานทานโรค     พันธุตานทานโรค       เอกสารอางอิง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cercospora  capsici                             California Wonder     Bassett.1986 
                                                  Canape (F1) 
                                                  Merrimack Wonder 
                                                  C.microcarpum 
Colletotrichum capsici                          C.annuum cvs.         Bassett.1986 
                                                    Chinese Giant 
                                                    Yolo Y 
                                                    Hungarian Wax 
                                                    Spartan Emerald 
                                                    Paprika 
Colletotrichum gloeosporioides                     Janghong           Choi,et al, 1990 
Erwinia carotovora  2-3 ยีนขม     Jalapeno                 Bartz and  

Stall.1974 
Phytophthora capsici 1-2 ยีนขม     C.annuum              Kimble.1960 
                                                    PI 188376 
                                                    PI 201232 
                                                    PI 201234 
Pseudomonas solanacearum          Antibois              Kaan and  

Anais.1978 
      Chays 
                                                   Conic 
                                                   Cook 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       เชื้อสาเหตุ         ยีนควบคุมความตานทานโรค     พันธุตานทานโรค       เอกสารอางอิง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Virus (Tobacco Mosaic Virus)   1 ยีนขม (L)      Keystone Resistant   Holmes.1937 
                                                     Giant 
                                                   YW 
                                                   Yolo Y 
                                                   Florida VR2 
                                                   Florida VR2-34 
                                                   XVR 3-25 
                                                   Dutch greenhouse CVS. 
                                                     Verbeterde Glas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ฉ.    โรคราแปง 
            เกิดจากเชื้อรา  Oidiopsis sp.  จะมองเห็นเชื้อราเปนผงคลายแปงบนใบพริก 
อาจมีจุดสีน้ําตาลและสีเหลืองปนอยู การปองกันกําจัดโดยใชกํามะถันผงละลายน้ําพนจะชวยลด
การระบาดของโรคนี้ได แตตองกําจัดสวนของพืชที่เปนโรคนี้ออกจากแปลงปลูก 
 
ช.    โรคเหี่ยว 
            เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum ตนพริกแสดงอาการเหี่ยว
ในเวลากลางวัน  และฟนในตอนกลางคืน  ถาเปนโรคมากก็จะเหี่ยวตาย ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อดังกลาว
ไดเขาไปในตนพริกและทําลายทอน้ําและอาหาร เมื่อเฉือนตนจะเห็นบริเวณนี้เปนสีน้ําตาลออน ถา
บีบลําตนที่เปนโรคในน้ําจะเห็นน้ําสีขาวขุนไหลออกมาจากลําตน 
            โรคนี้ไมมียาปองกันและกําจัด  แตควรหลีกเลี่ยงโดยเลือกพื้นที่ที่ไมมีพืชตระกูลนี้
ปลูกมากอนและไมควรปลูกซ้ําที่เดียวกัน  โรคดังกลาวนี้อาศัยในดิน และอาจมากับน้ําที่ใชรดตน
ไมดวย 
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ญ.    โรคใบหงิก หรือโรคใบดาง 
            เกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิด เชน Cucumber Mosaic Virus ใบพริกมีอาการใบ
หงิกหรือใบดาง โดยเฉพาะใบออนมีอาการมากกวาใบแก ทําการปองกันกําจัดโดยการปองกัน
เพลี้ยไฟ เพลี้ยออนและไรขาวเพราะเปนตัวนําโรคไวรัส การฉีดยาฆาแมลงชนิดตางๆ จะชวยลด
จํานวนแมลงเหลานี้ลง  หากพืชแสดงอาการตองกําจัดโดยถอนและเผาทิ้ง  ไมมีวิธีการปองกันและ
รักษาถาพืชแสดงอาการแลว  การใชพันธุตานทานเปนวิธีการที่ดีที่สุด  แตพันธุตานทาน   ดังกลาว
ยังไมปรากฏวามี    เนื่องจากไวรัสมีหลายชนิด  แมวาตานทานไวรัสชนิดหนึ่งแตอาจไมตานทานไว
รัสอีกชนิดหนึ่ง   พริกก็ยังแสดงอาการเปนไวรัสตามเดิม   พันธุพริกที่ตานทานตอโรค 
Tobacco  Mosaic  Virus  ไดแก พันธุ Keystone Resistant Giant, YW, Yolo 
Y,Florida  VR2,  Florida VR 2-34,  XVR 3-25 และ  Dutch  greenhouse  cvs.  
Verbeterda   Glas   เชื่อวามียีนตานทานหนึ่งยีนที่มีคุณสมบัติเปนยีนขม   (ตารางที่   5-3) 
(Holmes. 1937)  พันธุดังกลาวแมวานํามาปลูกในประเทศไทยก็อาจแสดงอาการของโรคไวรัสอัน
เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดอื่นได 
            อาการของพริกที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารมีการแสดงออกคลายโรคใบหงิก
และใบดาง  
 
แมลงศัตรูพริก 
            แมลงศัตรูพริกที่กลาวมาแลวไดแก เพลี้ยออน    เพลี้ยไฟ และไรขาว    ซึ่งเปนตัว
พาหะนําเชื้อไวรัส แตยังมีศัตรูอ่ืน เชน ไสเดือนฝอย    หนอนผีเสื้อ    หนอนเจาะสมอฝายหรือ
หนอนอเมริกัน และหนอนแมลงวัน เปนตน 
            การกําจัดแมลงศัตรูพริกไมไดใชวิธีการปรับปรุงพันธุเพื่อใหตานทานตอแมลง
เหลานี้ เนื่องจากวิธีการนี้สลับซับซอนและยากกวาการปรับปรุงพันธุเพื่อหาพันธุตานทานโรค  จึง
ทําใหการผสมพันธุเพื่อหาพันธุตานทานแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะเพลี้ยออน  เพลี้ยไฟ และไร
ขาว  ไมประสพ   ผลสําเร็จเชนเดียวกับพันธุตานทานโรค  ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะที่ทําใหพริกตาน
ทานตอแมลงเหลานี้เชนมีขนมากที่ผล  ผิวของผลหนา  หรือมีรสที่ไมพึงประสงคตอแมลง   ซึ่ง
ลักษณะเหลานี้ไมเปนที่    ประสงคของคนเชนกัน  จึงเปนการยากที่จะหาจุดเหมาะสมเพื่อใหมี
ลักษณะทางพืชสวนที่ดี  และมีความตานทานตอแมลงดวย การปองกันกําจัดจึงใชยาฆาแมลง 
การปลูกพืชหมุนเวียน การทําความสะอาดในแปลงปลูกและบริเวณขางเคียงเปนหลัก ยาฆาแมลง
เปนวิธีการที่ใหผลมากที่สุด และนิยมใชมากที่สุด 
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            เพลี้ยไฟเปนแมลงขนาดเล็กความยาวเพียง 1-1.5 มิลลิเมตร     มีสีน้ําตาลออน 
ตัวออนไมมีปก    สวนตัวแกมีปก 2 คู  เพลี้ยไฟดูดน้ําเลี้ยงจากตนพืชโดยเฉพาะใบออนทําใหใบ
หงิกงอ พืชชงักการเจริญ จึงควรกําจัดพนยาฆาแมลงเชน เมซูโรล  โตกุไธออนหรือฟอสซโซโลน 
(ลักษณา 2536)   การพนยาฆาแมลงควรหยุดกอนเก็บผลพริกจําหนายประมาณ 2 อาทิตย  พันธุ
พริกของตางประเทศที่ตานทานตอเพลี้ยไฟ   (Western  flower   thrips)   ก็มีบางเชน Keystone 
Resistant Giant, Yolo Wonder L, Mississippi, Nemaheart, Sweet banana และ California 
Wonder (Fery และ Schalk. 1991)  
            เพลี้ยออน    เปนแมลงจําพวกปากดูดเหมือนเพลี้ยไฟ       มีขนาดเล็กประมาณ 1 
มิลลิเมตร มีทั้งชนิดมีปกและไมมีปก ทําลายตนพืชโดยการดูดน้ําเลี้ยงทําใหชงักการเจริญเติบโต 
และแพรเชื้อโรคไวรัส เชน โรคใบดางใหกับพริกดวย  เมื่อพบการระบาดควรพนดวยยาฆาแมลง 
ฟอสดริน หรือยาฆาแมลงชนิดอื่น 
            ไรขาว  มีขนาดเล็กมองดวยตาเปลาไมเห็นชัด  มักเกาะอยูใตใบออนหรือยอด
ออน ไรขาวดูดน้ําเลี้ยงจากตนพืช  ทําใหพืชแคระแกร็น   การกําจัดควรใชยากําจัดไรโดยเฉพาะ
เชน เคลเทนหรือไดโดฟอล อิไทออนคลอโรเบ็นซิเลทหรือกํามะถันผง(ลักษณา 2536) 
            หนอนผีเสื้อ ฟกตัวจากไขที่ผีเสื้อไขไวบนตนพืช ตัวออนจะแทะกินผิวใบออน ยอด
ออน ดอกและฝกออน มีชื่ออีกชื่อหนึ่งวาหนอนกระทูผัก อาจทําลายผลผลิตไดถาระบาดมาก
เพราะหนอนนี้ชอบกัดกินผลพริก  มีหนอนอีกชนิดหนึ่งไดแกหนอนเจาะสมอฝายหรอืหนอน
อเมริกัน   แตกตางจากหนอนผีเสื้อ   มีลักษณะลําตัวผอมยาว   ซึ่งหนอนผีเสื้อลําตัวอวน
กวา    ความยาวของตัวหนอนเจาะสมอฝายยาวกวาหนอนผีเสื้อและผิวลําตัวมีขนเล็กซึ่งในหนอน
ผีเสื้อลําตัวเรียบกวา    หนอนเจาะสมอฝายทําความเสียหายตอผลพริกไดมากกวาหนอนผีเสื้อ   
การกําจัดหนอนทั้งสองชนิดนี้ใชยาฆาแมลงเชน แลนเนทหรืออโซดรินพน        การพนควรยกเวน
กอนเก็บผลพริกขายประมาณ 2 อาทิตยเปนอยางต่ํา 
            หนอนแมลงวันผลไมหรือแมลงวันทอง  เปนหนอนที่แมลงวันทองวางไขไวโดย
เฉพาะบริเวณผลพริก  หนอนที่ฟกจากไขจะกัดกินผลพริกทําใหผลเนาเสียหาย  การกําจัดก็ใชยา
ฆาแมลงเชนเดียวกับหนอนผีเสื้อและหนอนเจาะสมอฝาย 
            ไสเดือนฝอยที่ทําลายตนพริกมีหลายชนิดจะอาศัยรากพริกและดูดน้ําเลี้ยงจาก
ตนพริกที่เปนโรคสังเกตุจากรากที่มีปม ตนพริกแคระแกร็น ใหผลผลิตนอยหรือไมใหเลย  การปอง
กันกําจัดทําไดเฉพาะในแปลงกลาเทานั้น   โดยอบดวยไอน้ํารอน    หรือยาแมททิลโบรไมดหรือยา
กําจัดไสเดือนฝอยอื่นๆ แตในแปลงปลูกไมทําเพราะสิ้นเปลืองมักใชวิธีการปลูกพืชหมุนเวียนหรือ
ใหน้ําขังเปนระยะเวลา 2-3 เดือนเปนตน หรือเลือกที่ปลูกใหมซึ่งไมมีไสเดือนฝอยระบาด 
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ความเผ็ดของพริกและพันธุกรรมที่ควบคุมความเผ็ด 
            ความเผ็ดของพริกเปนคุณสมบัติพิเศษของพริกในการชูรสอาหาร   ความนิยม
บริโภคพริกของกลุมชนหลายกลุมเกิดจากความนิยมรสเผ็ด     คนในแถบเขตรอนมีความนิยมรส
เผ็ดมากกวาคนในเขตหนาว  รสเผ็ดเกิดจากสารแคบเซซิน (capsaicin) ซึ่งมีโครงสรางทางเคมีดัง
นี้ C18H27NO3  สารนี้ละลายในไขมัน  ไมมีกลิ่น  ไมมีสี   โครงสรางทางเคมีของสารนี้รายงาน   
คร้ังแรกโดย  Nelson. 1920   ในผลพริกพบวามีสารนี้มากที่สุดบริเวณไสกลางของพริกซึ่งเปนสวน
ที่เมล็ดติดอยู  มีสารกระจายอยูในเมล็ด  เนื้อและเปลือกของผลพริกดวย  ผลพริกเมื่อไดรับความ
รอนพบวาสารแคปเซซิน  เพิ่มมากกวาตอนที่ยังไมไดรับความรอน (Huffman, et  al. 1978) ความ
เผ็ดนี้ทดสอบไดโดยใชสารเคมี 1 % vanadium oxytrichloride ใน carbon tetrachloride หยดลง
ในของเหลวที่ตองการทดสอบ ถามีสีฟาแสดงวามีสาร capsaicin วิธีการทดสอบอยางงายที่สุดได
แกการชิม   มีวิธีการวัดความเผ็ด  เสนอโดย   Rajpoot   และ Govindarajan. 1981 โดยใชการวัด
ปริมาณสารแคบเซซินอย (capsaicinoids)  และการแยกสารดวยกระดาษ 
(paper  chromatography)   แยกสารแคบเซซินอยและวัดการดูดแสง (absorbance) ของสารที่ 
615 นาโนมีเตอร (nm)   แลวคํานวณคาความเผ็ดจากสูตร  

        Y = -9.22 + 164.126 x (r - 1),  
            Y = คาความเผ็ดมีหนวย Scoville unit (su) ใน 1000 s 
            X = % สารแคบเซซินอย 
            r = คาความสัมพันธ (correlation coefficient) 
 
            พันธุกรรมที่ควบคุมความเผ็ดของพริก  มีรายงานที่มีความขัดแยงกันจากงานวิจัย
ของ Webber. 1912 ระบุวาความเผ็ดของพริกถูกควบคุมโดยยีนเดี่ยวและเปนยีนขม เนื่องจากลูก
ผสมของพริกที่ไดจากการผสมพริกเผ็ดและพริกหวานนั้นมีอัตราสวนของพริกเผ็ดกับไมเผ็ด 5:1   
แตจากรายงานของ    Ohta. 1962    รายงานวา  ความเผ็ดของลูกผสมชั่วที่หนึ่งของพริกเผ็ดและ
พริกหวานนั้นมีระดับความเผ็ดที่แตกตางกันและจากการวิเคราะหความเผ็ดของลูกผสมชั่วที่สอง
และลูกผสมกลับกับพอแม (backcross population) พบวา  ความเผ็ดถูกควบคุมโดยยีนหลายยีน 
และมียีนที่เปนหลักและยีนประกอบ ทําใหระดับความเผ็ดมีระดับตางๆ กัน 
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HORT 421 
Vegetable Production 

 
มณีฉัตร  นิกรพันธุ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 

บทที่ 6 
 

การจัดจําแนกผักและธรรมชาติการผสมพันธุ 
(Systematic and Breeding Behavior of Vegetable) 

 
  การจัดจําแนกผักโดยอาศัยลักษณะสัณฐานวิทยา(morphology) ชวยใหสามารถ
จัดกลุมผักเปนพวกๆ  และเปนที่ยอมรับทั่วไป     ทําใหสดวกในการติดตอระหวางกลุมบุคคลตางๆ 
การจัดจําแนกโดยวิธีนี้ไมใชวิธีการเดียว ยังมีวิธีการจัดจําแนกวิธีอ่ืน เชน ใชความตองการอุณหภูมิ
ของผักในการจําแนกชนิดผัก หรือใชสวนที่บริโภค เชน บริโภคหัว, ใบ และกานใบ ผล หรือดอก ใน
การจําแนกชนิดผัก นอกจากนี้ยังใชวิธีการผลิตผักที่แตกตางกันในการจําแนกชนิดผัก แตวิธีการ 
จัดจําแนกเหลานี้ไมเปนที่ยอมรับเทากับการจัดจําแนกโดยลักษณะสัณฐานวิทยา เพราะจัดจําแนก
ไดแนชัดกวาวิธีอ่ืนๆ ชื่อวิทยาศาสตรของผักตางๆ ไดแสดงไวในตารางที่ 6-1 
 
 

6.1 ตระกูล Gramineae 
 

คํานํา 
 
  พืชในตระกูลหญา หรือ Gramineae หลายชนิดเปนอาหารที่สําคัญของคนและ
สัตว สวนใหญแลวถูกใชเปนแหลงของคารโบไฮเดรตที่สําคัญ ตัวอยางที่อยูในตระกูลนี้ไดแก     
ขาวไรย ขาวโพด ไผ ออยและหญา พืชผักที่ที่อยูในตระกูลนี้ไดแก  ขาวโพดหวานและผักสด     
ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน เปนพืชที่คนไทยรูจักกันดี เพราะนิยมรับประทานผักที่ยังไมแก   
เต็มที่ในรูปการนึ่ง การปง ความจริงแลวแตโบราณเราไมรูจักรับประทานขาวโพดหวาน เนื่องจาก
ประเทศไทยมีแตขาวโพดขาวเหนียว ซึ่งรสไมหวานเหมือนขาวโพดหวาน ความหวานของเมล็ด 
ขาวโพดหวานควบคุมโดยลักษณะทางพันธุกรรมเปนยีนดอย           ซึ่งเกิดจากการกลายพันธุของ 



ตารางที่ 6-1 ชื่อวิทยาศาสตรของผักตางๆ 
รวบรวมรายชื่อพืชผัก 

 ชื่อ จํานวนโครโมโซม    Order Family Genus Species
       

    
2 n

ตระกูล Gramineae  
ขาวโพดหวาน 20 Graminales Graminales Zea mays var. rugosa 
ขาวโพดออน 20 “ “    “    “ 
ไผ - “ “ Bambusa vulagris (Schrad.ex Wendland) 
ตะไคร 40,60 “ “ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf  
ขา    
    

    
   

     
     

    
      

      
     

    

- “ “
 

 Languas galanga
 

ตระกูล Solanaceae  
มันฝรั่ง 48 Polemoniales Solanaceae Solanum tuberosum L.
มะเขือเทศ 24 “ “ Lycopersicon esculentum M.
มะเขือ 24 “ “ Solanum melongena L.
พริก 24 “ “ Capsicum annuum
มะเขือพวง 24 “ “ Solanum torvum Jw.
มะแวงขม 24 “ “ Solanum indicum L.
มะอึก 24 “ “

 
 Solanum stramonifolium

 Jacq.



ชื่อ จํานวนโครโมโซม     Order Family Genus Species
       

    
2 n

ตระกูล Cucurbitaceae  
แตงกวา   

  
     

    
    
     
     

      
     

     
    

    
    

  

    

14 Cucurbitales
 

 Cucurbitaceae
 

 Cucumis sativus L.
แตงโม 22 “ “ Citrullus lanatus Mansfhispida

 ฟกเขียวหรือแฟง 24 “ “ Benincasa hispida
ฝกทอง 40 “ “ Cucurbita pepo
บวบงู - “ “ Trichosanthes cucumerina
ตําลึง - “ “ Coccinia grandis L.
มะระ - “ “ Momordica charantia L.
แคนตาลูป 24 “ “ Cucumis melo L.
บวบหอม - “ “ Luffa cylindrica
บวบเหลี่ยม - “ “ Luffa acutangula
น้ําเตา - “ “

 
 Lagenaria siceraria

 
ตระกูล Leguminosae  
ถั่วฝกยาว  Rosales 

 
Leguminosae 

 
Vigna sinensis Sesquipedalis L. 

 ถั่วเขียว “ “ Vigna radiata
ถั่วลันเตา 14 “ “ Pisum sativum L. sens amplo. 

 ถั่วแขก 22 “ “ Phaseolus vulgaris L.



ชื่อ จํานวนโครโมโซม     Order Family Genus Species
       

     
2 n

ถั่วพู - “ “ Psophocarpus tetragonolobus L.
ชะอม    
    
     

    
   
      

  
    

    
       

      

    
     
      

- “ “
 

 Acasia insuavis
 
 

ตระกูล Malvaceae  
 กระเจี๊ยบแดง - Malvales Malvaceae Hibiscus sabdariffa

กระเจี๊ยบเขียว
 

72-132 “ “
 

esculentus
  

ตระกูล Cruciferae  
บลอคเคอรี่ 18 Rhoedales 

 
Cruciferae Brassica oleracea var. italica 

คะนา 18 “ “ “ alboglabra
ผักกาดกวางตุง 20 “ “ “ chinensis L.
ผักกาดขาวปลี 20 “ “ “ campestris pekinensis
ผักกาดหัว 18 “ “ Raphanus sativus L. longipinatus 

 ผักกาดเขียวปลี 36 “ “ Brassica juncea
ผักหางหงษ 20 “ “ “ campestris pekinensis
กระหล่ําปม 18 “ “ “ gongylodes L.
กระหล่ําดาว 18 “ “ “ oleracea var. gemmifera 



ชื่อ จํานวนโครโมโซม     Order Family Genus Species
       
     

2 n
กระหล่ําดอก 18 Rhoedales Cruciferae Brassica oleracea botrytis
กระหล่ําปล ี      

  
    

    

  
    

    

  
    

    
      

     
      
      

18 “ “ “ oleracea L.
ผักขี้หูด  “ “ 

 
Raphanus 

 
sativus var. caudatus 
  

ตระกูล Compositae  
สลัด 18 “ Compositae Lactuca sativa L.
สลัดตน 18 “ “ 

 
“ 

 
sativa var. asparagina 
  

ตระกูล Convolvulaceae  
ผักบุง Solanales Convolvulaceae Ipomoea aquatica Forsk
มันเทศ 30 “ “ 

 
“ 

 
batatas (L.) Lam. 
  

ตระกูล Liliaceae  
หนอไมฝรั่ง Liliales Liliaceae Asparagus officinalis
กระเทียม 16 “ “ Allium sativum L.

 



ชื่อ จํานวนโครโมโซม     Order Family Genus Species
       

      
2 n

กระเทียมตน 16,24,32 Liliales Liliaceae Allium ampeloprasum L.
หอมแบง 16 “ “ “ cepa (Aggregatum group) 

  หอมหัวใหญ    
      

     
     

    
     

     
     

   
  

     

 
      
      
      

16 “ “ “ cepa L.
หอมตน “ “ Allium fistulosum L.

 
ตระกูล Umbelliferae 
แครอท - “ Umbelliferae

 
Daucus carota

คื่นฉาย Apium graveolens L.
 

ตระกูล Araceae 
เผือก Arales

 
 Araceae

 
 Colocasia

 
 esculenta

 
ตระกูล Dioscoreaceae 
มันมือเสือ  Dioscoreales 

 
Dioscoreaceae 

 
Dioscorea 

 
esculenta Lous Burk 

  



ชื่อ จํานวนโครโมโซม     Order Family Genus Species
       

     
2 n

ตระกูล Zingiberaceae 
ขิง    
    

      
      

      
     
      

22  Zingiberaceae
 

 Zingiber offcinale Rosc.
 

ตระกูล Labiatae      
โหระพา - Ocimum basilicum L.
กระเพรา - Ocimum sanatum L.
แมงลัก - Ocimum canum sima
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VEG06.421 

โครโมโซมที่ 4 มี su โลกัส ของขาวโพดไร ยีนนี้เปนตัวทําใหการเปลี่ยนน้ําตาลที่สังเคราะหในเมล็ด
เปลี่ยนไปเปนแปงชากวาปกติ จึงทําใหมีน้ําตาลสะสมในเอ็นโดสเปรม เมื่อเมล็ดขาวโพดแหงจะ
โปรงใสและเหี่ยวแฟบ เนื่องจากมีปริมาณแปงต่ํา ขาวโพดหวานมีตนกําเนิดในอเมริกาเหนือ เมื่อ
ไมเกิน 30 ปมานี้ เชื่อวามีกําเนิดในมลรัฐฮาวาย ชื่อพันธุฮาวายเอี้ยน ซูกา (Hawaiian Sugar)  
ขาวโพดหวานไดแพรกระจายในหลายประเทศ และพันธุนี้ถูกนําเขามายังประเทศไทยประมาณ 
พ.ศ. 2510  โดย Dr. james L. Brewbaker มายังศูนยวิจัยขาวโพด ขาวฟางปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา และในเวลาใกลเคียงกัน Mr. D.C. Finfrock นํามาปลูกที่ศูนยวิจัยปลูกพืชหมุนเวียน 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอมาไดมีนักวิจัยและปรับปรุงพันธุผักจาก          
หลายสถาบัน อาทิเชน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรมวิชาการเกษตรและ 
สหกรณ และคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานหลายพันธุ 
พันธุที่นิยมใชในปจจุบันนี้มาจาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
  ขาวโพดฝกออนไดรับความนิยมไมนอยกวาขาวโพดหวาน และยังเปนสินคา     
สงออกที่สําคัญของประเทศไทย ขาวโพดฝกออนนิยมใชบริโภคในประเทศในรูปฝกสด และสงเปน
สินคาออกในรูปบรรจุกระปอง พันธุที่ใชสวนใหญใชขาวโพดเลี้ยงสัตวหรือขาวโพดไร ทั้งพันธุ     
ลูกผสม พันธุรวม (synthetic variety) หรือพันธุผสมเปดกไ็ด หรือจะใชพันธุขาวโพดหวานในการ
ผลิตขาวโพดฝกออนก็ได 
 
ประวัติ 
  แหลงกําเนิดของขาวโพดอยูตอนเหนือของอเมริกาใต ชาวอินเดียนแดงไดใชเปน
อาหารมาแตโบราณ ขาวโพดหวานไดมาจากขาวโพดไรและขาวโพดชนิดอื่นๆ โดยมีการกลายพันธุ
ที่โครโมโซมที่ 4 จากยีนสขม Su เปนยีนดอย su ซึ่งทําใหขาวโพดมีความหวานมากกวาขาวโพด
ทั่วๆ ไป ไดมีการบันทึกไว โดย Carter ในป ค.ศ. 1948 วา ขาวโพดหวานปาปูน (Papoon) มีซัง    
สีแดง นอกจากจะมียีน su แลวยังมียีน Pl ซึ่งทําใหตนมีสีมวง ขาวโพดพันธุนี้พบครั้งแรกโดยชาว
อินเดียนแดงเผาอิโรควาซ (Iroquois Indian) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1779 ตอจากนั้นได
ปรากฏในแคตตาลอกเมล็ดพันธุในป ค.ศ. 1828 พันธุเดิมที่ใชไดแก พันธุโกลเดนแบนตัม (Golden 
Bantam) โดยบริษัทเบอรพี (W. Atlee Burpee) เปนผูจําหนายและโฆษณา 
  พันธุโกลเดนแบนตัม ไดรับการปรับปรุงพันธุโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐ
อเมริกา (USDA) รวมกับ มหาวิทยาลัยเปอรดู (Perdue University) ไดพันธุลูกผสม ชื่อ โกลเดน 
ครอสแบนตัม (Golden Bantam) พันธุแมของสายพันธุนี้ ไดแก พันธุเปอรดูแบนตัม หรือ เปอรดู
แบนตัม 39 (Perdue Bantam 39) เปนสายพันธุแมซึ่งใหผลผลิตสูงในสภาพพันธุแทและมีความ
ตานทานโรคเหี่ยวเฉาเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial wilt) สวนพันธุพอ ไดแก พันธุเปอรดู 51 
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(Perdue 51) เปนพันธุที่มีชอดอกตัวผูใหญ ใหเกสรตัวผูไดดี ทั้งสายพันธุพอและแม ไดรับการคัด
เลือกมาจากพันธุโกลเดนแบนตัม 
  นอกจากพันธุโกลเดนแบนตัมแลว ยังมีพันธุฮาวายเอี้ยนซูกา (Hawaiian Sugar) 
ซึ่งถือกําเนิดที่เกาะฮาวาย โดย Dr. Albort  J. Mangeldorf ไดผสมพันธุข้ีนระหวาง พันธุ USDA 
34 กับพันธุ เปอรดูแบนตัม 39 ของมหาวิทยาลัยเปอรดู    ตอมา Dr. James L. Brewbaker ได
ปรับปรุงพันธุฮาวายเอี้ยนซูกา (Hawaiian Sugar) ข้ึน ในปจจุบันนี้มีพันธุลูกผสมขาวโพดหวานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรปหลายพันธุ 
  สําหรับในประเทศไทย ไดรูจักขาวโพดหวานประเภทนี้             โดย Dr. James 
L. Brewbaker และ Mr. D. C. Finfrock ประมาณป พ.ศ. 2510 แตเดิม Brewbaker ไดนําขาวโพด
หวานมาทดลองปลูกที่ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟาง ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และไดใหพันธุ
หลายพันธุแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับMr. D. C. Finfrock ไดทดสอบปลูกขาวโพด
หวานฮาวายเอี้ยนซูเปอรสวีท (Hawaiian Super Sweet) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมที่ 
ศูนยวิจัยปลูกพืชหมุนเวียน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตอจากนั้นนักวิชาการและ
อาจารยจากหนวยงานราชการ เชน กรมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก็ไดปรับปรุงพันธุ 
ขาวโพดหวาน จนไดขาวโพดหวานหลายพันธุ พันธุที่นิยมใชในปจจุบันไดแก พันธุไทยซูเปอรสวีท 
คอมพอลิต 1 ดีเอ็มอาร (Thai Super Sweet Composite 1 DMR) ซึ่งปรับปรุงโดยอาจารยธวัช 
ลวะเปารยะ อาจารยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน นอกจาก
การปรับปรุงพันธุผสมเปดแลว ยังมีการปรับปรุงพันธุลูกผสม โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมีพันธุลูกผสมที่ดีออกสูกสิกรหลายพันธุดวยกัน 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 
ก. ราก 

ระบบราก ขาวโพดเปนรากฝอย (fibrous root system) แยกไดเปนรากขั้นตน 
(primary root) รากยึดเหนี่ยว (brance root) รากขาง (lateral root) และรากขนออน (root hair) 

 
ข. ลําตน 

ลําตนเปนปลองตอกันเปนขอ ที่ขอเปนที่เกิดของราก ลําตนใหญ และดอก ลําตน
ประกอบดวยเปลือกนอก (epidermis) เนื้อเยื่อลําตน (cortex) และมีทอน้ํา (xylem) และทอ
อาหาร (phloem) ความสูงของลําตนมีตั้งแต 30 ซม. ถึง 6-7 เมตร แลวแตพันธุ 
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ค. ใบ 
ใบ เปนใบเลี้ยงเดี่ยว เรียงตัวแบบสลับสองขางของลําตน แตละขอมีหนึ่งใบ      

ใบประกอบดวย 
1. กาบใบ (leaf sheath) กาบใบหอหุมลําตนไว ใหความแข็งแรงแกลําตน 
2. ตัวใบ (leaf blade) มีเสนใบขนาน ประกอบดวยเสนกลางใบ (mid rib) 

ทอน้ําทออาหาร (vein) 
3. เยื่อกันน้ํา (ligule) เปนเยื่อบางๆ อยูตรงรอยตอระหวางกาบใบ และ     

ตัวใบ ทําหนาที่ปองกันน้ําไมใหตกลงในกาบใบและลําตน และมิใหน้ํา
สูญเสียจากชองวางระหวางกาบใบและลําตน 

4. หูใบ (auricle) มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม เกิดที่ฐานใบทั้งสองขาง 
 

ง.    ดอก 
            ขาวโพดมีดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกันภายในตนเดียวกัน (monoecious) 
ดอกตัวผูเปนชอดอกแบบแพนนิเคล (panicle) เรียกวา ทาเซล (tassel)    แตละดอกเรียกวา  
สไปคเลท (spikelet) จะออกดอกเปนคูๆ (รูปที่ 6-1)  ในทาเซลมีรองรอยของดอกตัวเมียที่ไมเจริญ 
ชอดอกตัวผูภายในตนเดียวกันจะเจริญกอนดอกตัวเมียเล็กนอย  
            ดอกตัวเมียเปนชอดอกแบบสไปค (spike) เรียกวาฝก (ear) แตละดอกเรียกวา 
สไปคเลท  จะออกดอกเปนคูๆ เชนเดียวกับดอกตัวผู  แตเพียงดอกเดียวที่เจริญได  ดอกตัวเมีย  
แตละดอกจะมีทอรังไขหรือไหม (silk) ที่ปลายมีเมือกเหนียวๆ (stigma) สําหรับจับเกสรตัวผู     
(รูปที่ 6-2) ในฝกดอกตัวเมียมีรองรอยของดอกตัวผูที่ไมเจริญ 
 
จ.    การผสมเกสร 
            ผสมขามเปนสวนใหญ      ประมาณ 95%    อาศัยลมและแมลงในการผสมเกสร  
ขาวโพดหวานตองปลูกหางจากขาวโพดพันธุอ่ืนมากกวา 100 เมตร     เพื่อปองกนัการผสมขาม
ดอกตัวผูหนึ่งดอกมีสองนิวคลีไอ (nuclei) ที่ทําหนาที่ผสมกับนิวคลีไอของตัวเมีย   ตัวหนึ่งผสมกับ
นิวคลีไอที่เปนไข อีกตัวหนึ่งผสมกับนิวคลีไอ (polar nuclei) ที่เปนอาหารสะสมสําหรับตนออน 
(endosperm) 
 
ฉ.    ผลและเมล็ด 
            เมล็ดขาวโพด     เปนผลชนิด คารีออปซิส (caryopsis)  เปนผลชนิดที่ไมแตกเมื่อ
แหง  ชอดอกตัวเมียที่ไดรับการผสมแลวเจริญเปนฝก (ear) มีแถวของเมล็ดเปนแถวคูเสมอและ
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แกนกลางของฝกเรียกวา  ซังขาวโพด (cob) (รูปที่ 6-3) จํานวนแถวมีตั้งแต 4  แถวขึ้นไป เมล็ดขาว
โพดที่เจริญเต็มที่แลวมีสีตางๆ กัน เชน สีขาว  สีเหลือง  สีแดงและสีมวง    เมล็ดมีสวนประกอบ  
ดังนี้ (รูปที่ 6-4) 
            1.    ฮัล หรือเพอริคารบ (hull หรือ pericarp)     เปนเนื้อเยื่อของตนแมมี
ลักษณะโปรงใส ที่หอหุมเมล็ดไวทั้งหมด 
            2.    อลิวโรนเลเยอร (aleurone layer)   เปนเนื้อเยื่อของลูกอยูใตชั้นของ     
เพอริคารบ จะมีสีตางๆ ตามลักษณะของตัวออน (zygote)    สีนี้มองเห็นทะลุจากชั้นเพอริคารบ 
เนื้อเยื่อในช้ันนี้จะผลิตเอ็นไซมที่ใชยอย (hydrolytic  enzyme) ไดแก เอ็นไซม เบตาอมิ
เลส        (B-amylase) เพื่อยอยแปงเปนอาหารสะสมสําหรับตัวออน 
 
            3.    เอ็นโดสเปรม (endosperm) เปนเนื้อเยื่อของลูกที่เกิดจากการรวมตัวของ
นิวคลีไอ สองนิวคลีไอของแมและหนึ่งนิวคลีไอของพอ สีของเอ็นโดสเปรมจะเปนผลจากการรวม
ตัวของนิวคลไีอทั้ง  3 จะมีสีตางๆ เชน สีแดง   สีขาว  สีเหลือง     สีมวง  เปนตัวฝกขาวโพดที่มีสี
ตางๆ   กันภายในฝกเดียวกัน    เรียกวา  ซินเนีย  (xenia)  สีของเมล็ดเหลานี้ไมถายทอดทาง
กรรมพันธุ ภายในประกอบดวยแปงเปนสวนใหญ 
            4.    เอ็มบริโอ (embryo) หรือตัวออน ประกอบดวยสวนตางๆ ของตนออนได
แก ยอด  (plumule)  จะเจริญไปเปนลําตน  มักมียอดออน  5  ใบ   ราก (radicle) จะเจริญไปเปน
ราก เยื่อหุมยอด (coleoptile) เยื่อหุมราก (coleorhiza) และใบเลี้ยง (scutellum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      รูปที่ 6-1     ดอกตัวผูของขาวโพด 
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รูปที่ 6-2     ดอกตัวเมียของขาวโพด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-3     ฝกขาวโพด 
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รูปที่ 6-4     สวนประกอบของเมล็ดขาวโพด 
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 การจัดจําแนกหมวดหมูของขาวโพด 
 
          ขาวโพดจัดอยูใน         Order           Graminales 
                                Family          Graminaeae 
                                Subfamily       Panicoideae 
                                Tribe          Maydeae 
                                Genus           Zea 
                                Species         mays 
 
            ขาวโพด  จัดแบงออกไดหลายพันธุ  (variety)  ตามลักษณะสวนประกอบภายใน 
และลักษณะภายนอกของเมล็ด ไดแก 
            1.    เดนคอรน (Dent corn) Zea mays var. indentata เปนขาวโพดไรชนิด
หัวบุมเมื่อแหง เพราะสวนบนของเมล็ดเปนแปงชนิดออน ดานขางของเมล็ดเปนแปงชนิดแข็ง 
            2.    ฟรินทคอรน (Flint corn) Zea mays var. indurata  เปนขาวโพดไรชนิด
หัวแข็งเมื่อแหง เมล็ดคอนขางแข็ง เรียบ ไมมีรอยบุมเพราะมีแปงชนิดแข็งหุมแปงชนิดออนไว เมื่อ
แหงจึงไมหดตัว ขาวโพดชนิดนี้ใชมากในยุโรปและอเมริกา  ประเทศไทยไดปรับปรุงพันธุสุวรรณ 
และพันธุลูกผสมอื่นอีกหลายพันธุ ไดสงเปนสินคาออกไปยังตางประเทศดวย 
            3.    ขาวโพดหวาน (Sweet corn) Zea  mays  var.  rugosa     หรือ 
saccharata  เมล็ดแกจะหดตัวเหี่ยวยน  เพราะเปอรเซนตแปงต่ํา  เมื่อเมล็ดยังออนมีลักษณะโปรง
ใส มีรสหวาน เนื่องจากมีน้ําตาลมากกวาแปง ยีนดอย su ที่ทําใหการเปลี่ยนน้ําตาลไปเปนแปงใน
เอ็นโดสเปรมไมได จึงทําใหมีการสะสมของน้ําตาล  ยีนที่เกี่ยวของหรือมีสวนในการทําใหเกิดความ
หวานนี้มีประมาณ 14 ยีส   ในประเทศไทยมีพันธุซูเปอรสวีทดีเอ็มอาร และพันธุลูกผสมตางๆ 
            4.    ขาวโพดคั่ว (Pop corn) Zea mays var. everta   เมล็ดมีขนาดเล็ก 
ประกอบดวยแปงชนิดแข็งทั้งหมด  ภายในเมล็ดมีความชื้นเมื่อไดรับความรอนจะเกิดแรงดันภาย
ในเมล็ดระเบิดออกมา โดยทั่วไปมีชนิดหัวแหลม (rice pop corn) และเมล็ดกลม (pearl pop 
corn) เมล็ดมีสีตางๆ เชน สีเหลือง  สีขาว  สีสม   มีมวง เปนตน  การใชขาวโพดชนิดนี้ในประเทศ
ไทยสงเขามาจากตางประเทศ พันธุพื้นเมืองของประเทศไทยปรากฏวามีขาวโพดชนิดนี้อยู แตไมได
รับการพัฒนาใหพันธุสม่ําเสมอเมื่อใชเปนขาวโพดคั่วก็จะระเบิดบางเปนบางเมล็ด  ทําใหไมเปนที่
นิยมรับประทาน 
            5.    ขาวโพดขาวเหนียว (Waxy corn) Zea mays var. ceratina เนื้อในเมล็ด
มีความเหนียว  และคอนขางใสเมื่อยังไมแกเต็มที่ มีแปงเปนสวนใหญ มีรสหวานนอย นิยม        
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รับประทานฝกสด    ในประเทศไทยนิยมบริโภคในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   แต
ลักษณะฝกและสีจะแตกตางกัน ในภาคเหนือนิยมปลูกขาวสาลีเทียน  ขาวสาลี     ส่ีแถว  ขาวสาลี
โอม ซึ่งเมล็ดมีสีเหลืองออน   สีมวง และสีแดง  ลักษณะฝกเรียวแหลม ฝกมีขนาดเล็ก  สวนขาว
โพดขาวเหนียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝกมีขนาดใหญ และส้ัน เมล็ดมีสีเหลืองเขม 
            6.    ขาวโพดปา (Pod corn) Zea mays var. tunicata เมล็ดมเีปลือกหุม   
ทุกเมล็ด และมีเปลือกฝกหุมอีกชั้นหนึ่ง เปนขาวโพดพันธุที่ยังไมมีการคัดเลือก  เมล็ดเปนขาวโพด
ชนิดตางๆ เชน ขาวโพดหัวแข็ง  ขาวโพดหัวบุม  ขาวโพดแปง  ขาวโพดหวาน และขาวโพดคั่ว 
            7.    ขาวโพดแปง (Flour corn) Zea mays var. amylacea  เมล็ดมีแปงชนิด
ออน ลักษณะคลายฟรินทคอรน แตเวลาแหงหัวจะบุมเล็กนอย หรือบุมทั้งเมล็ด 
            ลักษณะเมล็ดขาวโพดชนิดตางๆ แหลงกระจายพันธุ และจุดประสงคในการใช
บริโภค ไดแสดงไวในตารางที่ 6-2 
 
ตารางที่ 6-2  ลักษณะของเมล็ด ขาวโพดชนิดตางๆ การกระจายพันธุและจุดประสงคในการ 
                    บริโภค 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ชนิด                   ลักษณะเมล็ด      ความหนาของ        เอ็นโตสเปรม   การกระจายพันธุ   วัตถุประสงค  
                                  ดานขาง             เพอรคารป                                                          ในการบริโภค 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขาวโพดเดน                              ปานกลาง       แข็งและออน  ทั่วโลกมีความ      อาหารสัตว   
คอรน                                                                                   สําคัญ 73% ของ  ทําแปง 
                                                                                           ขาวโพดทั้งหมด    ใชในการ 

                                อุตสาหกรรม 
          
ขาวโพด                                      หนา                  แข็งแทบทั้ง  อาเจนตินา            ใชทั่วไป 
ฟรินทคอรน                                                          หมด           ยุโรปตอนใต    
  
ขาวโพด                                    ปานกลาง            ออนและใส  อเมริกาเหนือ    บริโภคฝกสด 
หวาน                                                                                                            เมื่อยังไมแหง             
                                                                                                                     มีความนุมและ           
                                                                                                                     มีรสหวาน   
ขาวโพดคั่ว                                หนามาก            แข็งทั้งหมด   สหรัฐอเมริกา     ทําขาวโพดคั่ว 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ชนิด                   ลักษณะเมล็ด      ความหนาของ        เอ็นโตสเปรม   การกระจายพันธุ   วัตถุประสงค  
                                  ดานขาง             เพอรคารป                                                          ในการบริโภค 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขาวโพด                                   ปานกลาง         ออนเมื่อยังไม   จีนตอนใต      บริโภคฝกสด 
ขาวเหนียว                                                       แหงมีความ      เอเซีย        
                                                                      เหนียวและนุม            
ขาวโพดแปง                           บาง                    ออน                อเมริกาเหนือ   ทําแปง 
                                                                                              และใต       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมความหวานของเอ็นโดสเปรม 
            ยีนที่ควบคุมความหวานของขาวโพดหวาน นอกจาก su ยีนแลวยังมีอีกอยางนอย 
13 ยีน  (ตารางที่ 6-3) ที่ใชในการปรับปรุงพันธุขาวโพดหวาน  ชื่อของยนีตางๆ  มักเปนการอธิบาย
ลักษณะของเมล็ดขาวโพดภายนอกหรือลักษณะของสวนประกอบเอ็นโดสเปรม  ยีน wx   (waxy 
mutant)    ถูกรายงานตั้งแตป ค.ศ.1909 หรือ พ.ศ.2452  เปนยีนที่ทําใหสัดสวนของคารโบไฮเดรท
ในเอ็นโดสเปรมเปลี่ยนแปลง   ยีนในกลุมนี้ก็ไดแก   ยีน   ae(amylose-  extender)   ซึ่งทําให
ระดับแปงอมิโลส   (amylose)   ในเอ็นโดสเปรมสูง   ยีน   bt2 (brittle-2)  ยีน du (dull) ยีน sh 
(shrunken) ยีน sh2 (shrunken-2) ยีน  sh4 (shrunken-4) ยีน su (sugary) ยีน su2 (sugary-2) 
ยีน se (sugary  enhancer)         สวนยีนกลุมที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในระดับของโปรตีนใน
เอ็นโดสเปรม   ไดแก  ยีน   O2 (opaque-2) และยีน fl2 (floury-2) 
 
ตารางที่ 6-3   ยีนที่ใชในการปรับปรุงพันธุขาวโพดหวาน 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ยีน1               ตัวยอ   ตําแหนงบนโครโมโซมที่       ลักษณะของเมล็ด2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
amylose-extender        ae              5           โปรงใส หรือสีขาวขุน,เหี่ยว 
brittle                 bt              5           สีขาวขุน,ผิวไมมัน,เหี่ยว 
brittle-2              bt2             4           สีขาวขุน,ผิวไมมัน,เหี่ยว 
dull                    du              10          สีขาวขุน,ผิวไมมัน,เหี่ยวบาง 
floury                 fl              2           สีขาวขุน 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ยีน1               ตัวยอ   ตําแหนงบนโครโมโซมที่        ลักษณะของเมล็ด2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
floury-2               fl2             4            สีขาวขุน 
opaque-2               O2              7            สีขาวขุน 
shrunken               sh              9            สีขาวขุน,เหี่ยวมาก 
shrunken-2             sh2             3            สีขาวขุน,ถึงโปรงใส,เหี่ยว 
shrunken-4             sh4             5            สีขาวขุน,เหี่ยว 
sugary                 su              4            สีขาวใส,เหี่ยวยน 
sugary-2               su2             6            สีขุน,ผิวไมมัน 
sugary enhancer        se            ไมทราบ        สีเหลืองออน 
waxy                   wx              9            สีขาวขุน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 ชื่อและสัญญลักษณของยีน โดย Burnham, et al. 1974 
2 ลักษณะของเมล็ด ปรับปรุงจาก Garwood and Creech. 1972 
 
            เนื่องจากยีนที่ควบคุมความหวาน มียีนกลายพันธุ (mutant gene) หลายตัว ดัง
นั้นการที่มียีนเหลานี้สองหรือสามยีนอยูดวยกันมักพบอยูเสมอ การอยูรวมกันของยีน   เหลานี้มีทั้ง
สงเสริมกัน  (complementary) และขมกัน (epistasis)  อาศัยลักษณะเมล็ดที่แกเต็มที่  ไดแบงยีน
เหลานี้ออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 ไดแก ยีน bt  bt2  sh  sh2 และ sh4 กลุมที่ 2  ไดแก ae  du  su2 
และ wx ยีนกลุมที่ 1 สวนใหญจะขมยีนกลุมที่ 2  ตัวอยางของการอยูรวมกันของยีนสองหรือสาม
ยีน แสดงในตารางที่ 6-4 (Garwood and Creech. 1972) 
 
ตารางที่ 6-4   ตัวอยางของยีนที่อยูรวมกันสองหรือสามยีนของขาวโพดหวาน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กรรมพันธุ                การแสดงออกรวมกัน           ลักษณะที่แสดงออกที่เมล็ด 
(Genotype)              (Interaction)                (Phenotype) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ae bt                 epistasis (bt)1            เหี่ยว,สีขาวขุน 
bt2 su                Epistasis (bt2)            เหี่ยว,โปรงใส,ขุน 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กรรมพันธุ                การแสดงออกรวมกัน           ลักษณะที่แสดงออกที่เมล็ด 
(Genotype)              (Interaction)                (Phenotype) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
sh su                 Complementary             ยนมาก โปรงใสเหมือนแกว มี 
                                                 บางสวนของเมล็ดสีขาวขุน 
O2 sh                Epistasis (sh)             เหี่ยวมาก, สีขาวขุน 
ae sh2 wx            Epistasis (sh2)            เหี่ยว,สีขาวขุน 
su wx                 Epistasis (su)             ยน, โปรงใสจนถึงสีขาวขุน 
ae su                 Complementary             เหี่ยว,โปรงแสง 
ae su su2            complementary             เหี่ยวยน,โปรงแสงจนถึงขุน 
ae due wx            Complementary             เหี่ยว,สีขาวขุน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1    ยีนในวงเล็บเปนยีนที่แสดงออก 
 
            Shannon และ Garwood. 1983         ไดเสนอทฤษฎีของขั้นตอนการเปลี่ยน    
น้ําตาล   ซูโครสเปนแปง โดยแบงยีนกลายพันธุในเอ็นโดสเปรมเปน 2 กลุม ตามรูปที่ 6-5 กลุมที่ 1 
เปนยีนกลายพันธุหรือยีนดอยที่ไมสามารถเปลี่ยนน้ําตาลซูโครสเปนสารตั้งตนของแปง    ไดแก 
ADP-glucose และ UDP-glucose เอ็นโดสเปรมที่มียีนกลายพันธุ sh2 และ bt2  จะมีระดับของ
เอ็นไซม ADP-glucose pyrophosphorylase ลดลงมาก เมื่อเทียบกับเอ็นโดสเปรมปกติ (Tsai 
and Nelson.1966, Dickinson and Preiss. 1969, Weaver, et al.1972, Hannah  and  Nelson. 
1976)  สวนยีน  sh  เปนยีนสําหรับการผลิตเอ็นไซม (sucrose synthase) (Chourey and 
Nelson.1976) ดงันั้น หากขาวโพดหวานมียีนคู shsh จะทําให sucrose synthase ลดเหลือเพียง 
10% ของพันธุปกติ 
            ยีนกลายพันธุกลุมที่  1 นี้ จะสะสมน้ําตาลทําใหมี reducing  sugar glucose 
และ fructose เพิ่มในเอ็นโดสเปรมที่ยังออนมีระดับสูงกวาเอ็นโดสเปรมปกติ แตเมื่อเก็บเกี่ยว     
ฝกสดจะมีการเปลี่ยนของน้ําตาลเปนแปงอยางรวดเร็วในอุณหภูมิหอง    ทําใหระดับน้ําตาลลดลง
คร่ึงหนึ่งของระดับเร่ิมตนภายใน 24 ชั่วโมง อาจชลอการลดนี้ไดถาเก็บฝกไวในอุณหภูมิต่ํา 
            ยีนกลายพันธุกลุมที่  2 มีผลทําใหขาดเอ็นไซมที่ตองการสําหรับผลิตแปง 
เชน  ยีนคู wxwx  ทําใหขาด starch synthase enzyme ในปฏิกิริยาที่ 9 ในรูปที่ 6-
5  (Nelson  และ Rines  1962) ยีนคู dudu ลดระดับของเอ็นไซมของปฏิกิริยาที่ 10 
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(Boyer  และ  Preiss 1981) หากยีนดอยของกลุมนี้อยูรวมกันหลายคูจะมีผลทําใหลดการ
สังเคราะหแปงและสะสมน้ําตาล เมล็ดขาวโพดหวานที่มียีนกลุมนี้อยูไมแสดงออกมากเทาเมล็ดที่
มียีนกลุมที่ 1 
        หากตองการขาวโพดหวานที่มีระดับน้ําตาล   และ water soluble 
polysaccharides สูงควรมียีนดอย 2-3 คู โดยมียีนคู susu เปนหลัก 
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รูปที่ 6-5    ข้ันตอนการผลิตแปงและ phytoglycogen จากน้ําตาล sucrose ในเมล็ดขาวโพด 
6.2 ตระกูล Solanaceae 

 
พืชตระกูลนี้มีความสําคัญตอประชากรโลกเปนอยางมาก เพราะมีพืชที่สําคัญใน

ตระกูลนี้หลายชนิดที่เปนอาหารของโลก ไดแก  มันฝรั่ง  พริก  มะเขือเทศ และมะเขือ พืชทั้งหมด
ในตระกูลนี้มีประมาณ 2000 ชนิด จัดอยูในอันดับ (Order) Polemoniales ลักษณะประจําตระกูล
มีดังนี้  
  

ลักษณะใบ  alternate มีทั้งใบธรรมดา และใบหยัก      ใบกวาง     เสนใบ  
ไมขนาน  

            ดอก  ออกดอกเปนชอ แตละดอกเปนดอกสมบูรณเพศ  
           ผล              เปน capsule และ berry  

การผสมเกษร  ผสมตัวเองเปนสวนใหญ    แมลงอาจชวยผสมใหเกิดการผสม                         
ขามได   

สารมีพิษ    มักจะมี alkaloid   พวก  solanine เชนในหัวมันฝร่ังที่ผิวเปลือกมี
สีเขียว  

 
 
 
 
 
            พืชสําคัญที่เปนอาหาร  
                           มันฝร่ัง (Solanum tuberosum L.)  
                           มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)  
                                                    (Lycopersicon esculentum L.)  
                           พริก (Capsicum annuum)  
                           มะเขือ (Solanum melongena L.)  
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มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) 

  
คํานํา 

  
            มันฝร่ังมีแหลงกําเนิดแถบอเมริกาใต   ซึ่งมีพันธุมันฝร่ังปากระจายตั้งแตตอนใต
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงตอนใตของประเทศชิลี แตพันธุมันฝร่ังที่ปลูกในปจจุบันนี้มี      
พันธุกรรมที่แคบมาก มีแหลงกําเนิดอยูในอเมริกาใตแถบภูเขาแอนดิส ระหวาง 10  ํเหนือ และ     
20  ํใต ที่ความสูงกวา 6,500 ฟุต  ที่พบมากวามีการกระจายพันธุมากที่สุดที่ altiplano  บริเวณ 
ทะเล สาบ Titicaca ในประเทศโบลิเวีย มันฝร่ังถูกใชเปนอาหารหลักเชนเดียวกับขาวโพด โดยกลุม 
Incas พันธุมันฝร่ังที่ใชปลูกกันบนภูเขาแอนดิสเปนพันธุ Tetraploids (2n = 48), diploid และ 
triploid เขาใจวาพันธุมันฝร่ังที่ใชปลูกทุกวันนี้ไดมาจากการเพิ่มโครโมโซมจาก 2n เปน 4n จาก  
Solanum stenotomum Juz & Buk.  หรือไดจาก amphidiploid   ระหวาง S. stenotomum (2n) 
และ  S. sparsipilum Juz & Buk.  
            มันฝร่ังถูกนําเขาไปในประเทศยุโรปในป ค.ศ. 1570 โดยชาวสเปน และถูกนําเขา
ไปในประเทศอังกฤษป  ค.ศ. 1586    หลังจากที่ถูกนําเขาไปเปนเวลานานกวาจะใชเปน อาหารใน
ศตวรรษที่ 17  โดยชาวนาของประเทศไอแลนด    เริ่มปลูกและสงไปทั่วเกาะอังกฤษ สําหรับ
ประเทศสหรัฐอเมริกามันฝร่ังถูกนํามาครั้งแรกที่ New England นําไปโดยคนไอริช ในป ค.ศ. 1719  
มันฝร่ังถูกนําไปประเทศอินเดียในศตวรรษที่ 17  และยังนําไปยังประเทศญี่ปุนในเวลาใกลๆ กัน  
และถูกนําไปยังทวีปอัฟริกาในปลายศตวรรษที่ 19  ในศรวรรษที่ 19 นี้ยุโรปมีการปลูกมากที่สุดใน
โลกถึง 90 % ปจจุบันมีการใชมันฝร่ังใชเปนอาหารหลักในประเทศแถบอบอุนทั้งหมด  
  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  
            มันฝร่ังจัดเปนพืชพวก annual มีความสูงประมาณ 0.3 - 1 เมตร เปนทรงพุม 
herbaceous ใบเปนแบบ pinnate มี leaflet เล็ก ๆ อยูระหวาง pinnae ใหญ เหมือนใบมะเขือเทศ 
(รูปที่ 6-6) ดอกมีสีขาว สีแดง หรือสีมวง มักไมออกดอกในสภาพเขตรอน มีสวนของกิ่งใตดินซึ่ง
สะสมอาหาร คารโบไฮเดรต แรธาตุตาง ๆ และวิตามิน เราเรียกสวนนี้วา tuber การลงหัวตองการ
วันสั้นและอุณหภูมิต่ํา ฮอรโมนที่ตองการสําหรับกระตุนใหมีการลงหัวถูกสรางขึ้นที่ใบ โดยเฉพาะ
ใบออนที่อยูในสภาพวันสั้น ฮอรโมนนี้ลดประสิทธิภาพลงถามี gibberellin สูงในตนพืช สภาพวัน
ยาวทําให gibberellin ในตนพืชสูง ผลเปนแบบ berry ที่รับประทานไมได  
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รูปที่ 6-6 มันฝร่ัง (Solanum tuberosum)           
  A. ชอมีดอก (flower shoot) 
  B. ใบ (leaf) 
  C. ดอกผาตามยาว (longitudinel section of flower) 
  D. ผล (fruit) 
  E. ผลผาตามขวาง (cross section of fruit) 
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  F. หัวมันฝร่ัง (tuber) 
แหลงพันธุกรรม  
             พันธุมันฝร่ังที่เปนพันธุปาที่มีหัวมันฝร่ังไดถูกเก็บไวถึง 1500 ชนิดดวยกัน ซึ่งถูก
เก็บไวในอเมริกาใตและอเมริกากลาง สวนพันธุเกาแกที่ปลูกใหหัวมันฝร่ัง ซึ่งเปน species ตางๆ มี
ถึง 5000 ชนิด ประกอบดวย species เหลานี้ stenotomum, goniocalyx, phureja, ajanhuiri, 
juzcepzukii, chaucha, andigena, curtilobum มันฝร่ังเหลานี้  82 % มีกําเนิดในประเทศเปรู  
             มันฝร่ังพันธุที่ใชในปจจุบันนั้นมีพื้นฐานทางพันธุกรรมที่แคบมาก เนื่องจากพันธุ
มันฝร่ังสวนใหญที่นําไปปรับปรุงพันธุเปนพวกที่ตองการวันสั้น  จะไมสามารถลงหัวไดในสภาพ  
วันยาวของยุโรป ในการศึกษาพันธุมันฝร่ังที่ใชอยูพบวา 80 พันธุที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกามี
ตนตอมาจากพันธุที่นิยมใช 10 พันธุ  ไดแกพันธุ  Cobbler,  Katahdin,  Pontiac,  B. Burbank, 
Sebago,  Superior,   Kennebec,   N. Russet,   La Rouge  และ  Norchief (ตารางที่ B-5) 
(Russell. 1985)  
  
  
 
 
  
   
Cobbler        2.50       -       0.094    -          -    0.031  0.043  0.057  0.078  0.098  
Katahdin                0.250    0.125    -    0.188  0.031  0.094  0.047  0.125  0.070  
Pontiac                                0.250    -    0.094  0.023  0.047  0.047  0.188  0.063  
R. Burbank                                   0.250     -         -          -      0.094       -         - 
Sebago                                                  0.313  0.016  0.063  0.027  0.086  0.031  
Superior                                                            0.250  0.063  0.031  0.063  0.031  
Kennebec                                                                    0.250  0.023  0.063  0.047  
N. Russet                                                                                0.250  0.063  0.031  
La Rouge                                                                                           0.438  0.094  
Norchief                                                                                                       0.273  
  
  
ตารางที่ 6-5    ความสัมพันธทางพันธุกรรมของพันธุมันฝร่ังที่นิยมปลูกในประเทศสหรัอเมริกา  
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                     (Mandoza และ Haynes 1974)  
              ในกลุมพันธุที่เก็บรวบรวมไว   มีโครโมโซมแตกตางกัน    แยกไดเปน 4 กลุม    
(ตารางที่ 6-6) กลุมที่สําคัญที่สุดไดแกกลุม 4n (tetraploid) มีอยู 79.5 % รองลงมาไดแก  กลุม 2n 
(diploid) มี 12.4 % (Russell. 1985)  
  
ตารางที่ 6-6   เปอรเซนตของมันฝร่ังชนิดตางๆกัน ในแหลงรวบรวมพันธุที่มีโครโมโซมที่แตกตาง

กัน  
 

Species Ploidy                 เปอรเซ็นต 
Stenotomum 2 n = 24 7.42  
Goniocalys  2.26  
Phureja  1.07  
ajanhuiri  0.60  
Hybrids  1.21  
 Total Diploids   12.38 
juzcepzukii 2 n = 36 1.67  
Chaucha  4.66  
 Total Triploids   6.33 
andigena 2n = 48 75.24  
tuberosum  1.76  
Hybrids  2.52  
 Total Tetraploids   79.52 
curtilobum 2 n = 60 1.77  
 Total pentaploids   1.77
   100.00 
   
 
 
 
 
 



 25

              ศูนยที่รวบรวมพันธุและปรับปรุงพันธุมันฝร่ังใหญที่สุดไดแก International 
Potato Center (CIP) ซึ่งมีความสัมพันธกับหลายหนวยงาน  ที่ทําการวิจัยและปรับปรุงพันธุ มัน
ฝร่ังไดแก Cornell University, North Carolina State University, University of Wisconsin, 
Institute of Plant Breeding, Agricultural University of Wageningen, Inst. Nac. de 
Technologia Agropecuaria Balcarce; Argentina, Agriculture Canada Research Station, 
Fredericton, Canada.  

ศูนย CIP  ไดใชแหลงพันธุกรรมของตระกูล Solanum ทั้งพันธุที่ใชปลูกและ   
พันธุปา ในการปรับปรุง ความทนโรค แมลง และความตานทานตอภัยธรรมชาติ เชน อุณหภูมิ 
พันธุ ชนิด ตางๆ (Species)  ถูกนํามาผสมพันธุกัน    ตามรูปที่ 6-7  แสดงถึงความถี่ (frequency) 
ของการนําพันธุชนิดนั้นๆ มาใช มีเครื่องหมายวงกลมขอบเรียบ   พันธุชนิดที่ถูกนํามาใชนอยมี
เครื่องหมายวงกลมขอบหยัก และวงกลมที่ซอนทับกัน แสดงถึงการนําพันธุชนิดเหลานั้นมา     
ผสมพันธุกันเพื่อใหไดลักษณะหนึ่งที่ตองการ  
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 รูปที่ 6-7 แสดง species ของมันฝร่ังที่ถูกนําไปใช วงกลมขอบเรียบเปนกลุมที่นําไปใชมาก            

วงกลมขอบหยักเปนกลุมที่ถูกนําไปใชนอย วงกลมที่ซอนกันแสดงถึงการผสม
พันธุระหวางกลุม (พันธุปลูก tbr-tuberosum, adg-andigena,   phu-phureja,  
stn-stenotomum,      ajh-ajanhuiri,  พันธุปา spl-sparsipilum, chc-
chacoense, blb - bulbocastanum)  
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TOMATO.421 
ตระกูล Solanaceae 

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.) 
  

คํานํา 

  
            มะเขือเทศเปนพืชที่มีประโยชนและนิยมบริโภคกันหลายประเทศ   ทั่วโลกมีการผลิต
มะเขือเทศจํานวนมากถึง 50 ลานตัน ในกลุมประเทศที่นิยมมากไดแก อเมริกา และยุโรป ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการผลิตมากในรูปการคาและสวนครัว   การบริโภคมะเขือเทศสดและแปรรูปของคน
อเมริกันมีสูงถึง 20 กิโลกรัมตอคนตอป สําหรับประเทศไทยมีการผลิตมะเขือเทศสดและแปรรูปนอย
มากไมเกินแสนตันตอป การบริโภคมะเขือเทศสดและแปรรูปตอคนก็นอย  และไมมีตัวเลขยืนยัน    
เนื่องจากเราไมนิยมบริโภคน้ํามะเขือเทศ หรืออาหารหลักที่ปรุงดวยมะเขือเทศ มะเขือเทศจะใชในการ
ปรุงอาหารแตงเติมรสชาดเปนสวนนอยเทานั้น  
            ผลมะเขือเทศอาจใชบริโภคสดหรือทําใหสุก        การแปรรูปก็สามารถทําเปน         
น้ํามะเขือเทศบด ซอสมะเขือเทศ หรือ ketchup เมล็ดมะเขือเทศมีน้ํามันถึง 24% ซึ่งนําไปสกัดทําเปน
น้ํามันสลัดเพื่อใชในการผลิตเนยเทียม (margarine) และสบูได                                  
  
ประวัติ  
          เชื่อกันวามะเขือเทศที่ปลูกในปจจุบันนี้มีตนตอมาจากพันธุมะเขือเทศปาลูกเล็ก (cherry 
tomato) ซึ่งจัดอยูในกลุม Lycopersicon esculentum var. cerasiforme มะเขือเทศชนิดนี้ข้ึนอยูทั่ว
ไปในแถบอบอุนและแถบรอนของโลก  แตถิ่นกําเนิดแรกเริ่มนั้นอยูในตอน กลางของทวีปอเมริกาและ
แถบ Andean หรือภูเขาแอนดีสในอเมริกาใต (IBPGR 1981) จากเหตุผลหลายประการเชื่อวาประเทศ     
เม็กซิโกเปนถิ่นกําเนิดของมะเขือเทศที่ปลูกเพื่อบริโภค  ทั้งนี้จากการศึกษาแยกเอ็นไซมโดยการใช 
electrophoresis พันธุมะเขือเทศที่ปลูกกันปจจุบันนี้จากยุโรปและพันธุปาของยุโรป มีกลุมเอ็นไซมที่
คลายกับพันธุปาที่มาจากประเทศเม็กซิโกและอเมริกา  กลาง แตไมคลายกับพันธุปาที่นํามาจาก 
Andean zone เหตุผลอีกประการหนึ่งไดแกชื่อพื้นเมืองที่เรียกมะเขือเทศในประเทศเม็กซิโกมีชื่อวา 
Tamath ซึ่งอาจเปนตนตอของชื่อ tomato ที่ใชกัน แตภาษาพื้นเมืองของประเทศแถบ Andean เชน 
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ภาษา Quechua Aymara หรือภาษาอื่นๆ แถบนี้ไมมีชื่อเรียกมะเขือเทศเลย และประกอบทั้งไมเคยมี  
ผูใดรายงานวาพบชิ้นสวนของมะเขือเทศในการศึกษาโบราณคดีแถบ Andean  
              เสนทางการกระจายของมะเขือเทศจากทวีปอเมริกาไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 
สเปน ฟลลิปนส ยุโรป อัฟริกา และเอเชีย แสดงไวในรูปที่ 6-8 (Rick 1976 และ Villareal 1979) มีการ
กระจายจากประเทศเม็กซิโกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศ สเปนและประเทศฟลิปปนสตั้งแต
ศตวรรษที่ 16 พันธุมะเขือเทศที่เปนพันธุปลูกในปจจุบันนี้เปนพันธุที่พัฒนามาจากมะเขือเทศพันธุปา  
  
ลักษณะทางพันธุกรรม  
             พืชใน Genus Lycopersicon นี้มีโครโมโซม 12 คู ซึ่งเปน homozygous ยีนเกือบทั้ง
หมด แผนผังของโครโมโซม 12 คู ไดแสดงไวในรูปที่ 6-9 มียีนกวา 250 ยีน ที่ไดถูก   ศึกษาและรู
ตําแหนงของยีนบนโครโมโซม         สวนใหญเปนงานวิจัยของ Dr. C.M. Rick มหาวิทยาลัยแคลิฟอร
เนียเดวิส พันธุมะเขือเทศที่ปลูกสามารถผสมพันธุกับ species อ่ืนๆ ใน Genus นี้ไดมากบางนอยบาง 
ดจูากตาราง 6-7 ความสามารถในการผสมพันธุไดนี้มีความสําคัญพอสมควร         เนื่องจากแหลง
พันธุกรรมที่เปนพันธุปามีความตานทานโรคหรือลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ตองการ  
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ประเทศเปรู 
                                    
                                    

ประเทศเม็กซิโก 
                                                       

                                             เสนทางการคาแกลลีออน   
                                                                                ค.ศ. 1571  

หลังการยึดอํานาจ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา                                  โดย Cortes                   
                                                                   ค.ศ. 1523                                       ประเทศฟลิป
ปนส  
                                              
                                                                                                หลังคนพบ       
                                                                                              ฟลิปปนสโดย     
                                                                                                 Magellan      
                                                                                                 ค.ศ. 1521     
                                                      
                                                      
                                                                                             ประเทศโปรตุเกส      
                                                      

ประเทศสเปน 
                                                       
                                                    

                                               ประเทศตางๆ ในเอเชีย  
                                  
 
    ประเทศในทวีปยุโรป                                                        ประเทศในทวีปอัฟริกา  
                                                                                            และตะวันออกกลาง                    
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          รูปที่ 6-8   เสนทางการกระจายของมะเขือเทศตั้งแตศตวรรษที่ 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-9 แผนผังของโครโมโซมมะเขือเทศ 
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ตารางที่ 6-7    แหลงพันธุกรรมและความสามารถในการผสมพันธุระหวางมะเขือเทศพันธุปลูกและ  
              พันธุปา  
 
Species ความสามารถในการผสมขาม ลักษณะที่ดีที่อาจพบ 
 กับมะเขือเทศพันธุปลูก  
L.esculentum ดีมาก ความตานทานตอโรคearly 
var. cerasiforme  blight (Alternaria solani) 
  และ โรคใบจุด (Colletotricum 

phomoides) และทนความชื้น
สูง 

L.pimpinellifolium 
(Jusl.) Mill 

ดี ความตานทานตอโรค leaf  
mold (Cladosporium fulvum) 
และโรค Fusarium wilt 
(Fusarium oxysporum) และ
โรค grey leaf spot 
(Stemphylium solani)  
 

L.cheesmanii Riley ผสมได ปองกันการรวงของผลและทน
ตอเกลือ 

L.chmielewskii ผสมได มี soluble solid สูง 
L.parviflorum ผสมได   
L.hirsutum ผสมไดเมื่อใช ความตานทานตอโรค 
Humb. and Bonpl เปนตัวผู . Botrytis mold 
  (Botrytis cinerea) 
  และโรค Septoria leaf 
  spot (Septoria lycopersici) 
  และตานทานแมลง                     
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Species ความสามารถในการผสมขาม ลักษณะที่ดีที่อาจพบ 
 กับมะเขือเทศพันธุปลูก  
L.esculentum ดีมาก ความตานทานตอโรคearly 
var. cerasiforme  blight (Alternaria solani) 
L.peruvianum (L.)Mill. ผสมไดเมื่อเลี้ยง ความตานทานตอโรค Corky
 ตัวออนโดยอาหาร root (Pyrenochaeta terrestris 
 ปลอดเชื้อ และโรคไวรัส(Tobacco 

mosaic  
  Virus) และความตานทาน 
  ตอไสเดือนฝอย(

Meloidogyne) 
L.chilense Dun. ผสมไดเมื่อเลี้ยง ความตานทานตอโรคใบหด 
 ตัวออนโดยอาหาร (Curly top virus) 
 ปลอดเชื้อ  
Solanum pennillii ผสมได ทนตอความแหงแลง  
 
 

ความสามารถในการผสมระหวาง species ที่แสดงไวในตารางที่ 6-8 อาจจะแยกให
เห็นโดยละเอียดในตารางที่ 6-8  (Hogenboom 1972) เนื่องจาก genus Lycopersicon นี้แยกได             
2 subgenera    ไดแก Eulycopersicon ซึ่งมีผลสีแดง มี L.esculentum และ L.pimpinellifolium การ
ผสมระหวาง 2 species นี้มีมาก มักเปนการถายทอดยีนตานทาน เชน Cladosporium fulvum, 
Fusarium oxysporium, และอ่ืนๆ สวน subgenus Eropersicon ซึ่งมีผลสีเขียว ไดแก L.hirsutum, 
L.peruvianum และ L.chilense เปนตน มะเขือเทศใน subgenus นี้สามารถผสมพันธุกับ 
Eulycopersicon ไดเมื่อใช Eriopersicon เปนตัวผูเทานั้น  
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ตารางที่ 6-8    ความสามารถในการผสมพันธุภายในและระหวาง species ของมะเขือเทศ  
   

ตัวผู L.esculentum L.pimpinellifolium L.hirsutum L.chilense L.peruvianum 
ตัวเมีย      
Esculentum + + + EA EA 
Pimpinellifolium + + + EA EA 
Hirsutum + UI + UI + SI  UI ? EA 
Chilense UI UI ? SI EA 
peruvianum UI UI UI EA I 
     +    ไมมียีนขัดขวาง (no barrier)  
     SI   ไมสามารถผสมตัวเองได (self incompatibility)  
     UI   ผสมไดทางเดียว (unilateral incompatibility)  
     EA   ตัวออนไมเจริญ (embryo abortion)  
     ?    ไมมีผลการวิจัย  
  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  
            มะเขือเทศถูกจัดอยูในอันดับ(Order) Polemoniales ลักษณะของดอก ใบและผล
แสดงไวในรูปที่ 6-10  การออกดอกเปนแบบ raceme เปนชอดอกโผลจากลําตน จากลักษณะการ  
ออกดอก แบงมะเขือเทศไดเปน 2 ชนิด ไดแก  
            1.    แบบไมทอดยอด (determinate type)        ประกอบดวยชอดอกขาง 
(axillary raceme) และชอดอกปลายยอด (terminal raceme) ชอดอกขางจะออกดอกขอ (node) เวน
ขอ  ทรงพุมแนนไมตองขึ้นคาง   พวกนี้ใหผลผลิตเร็วและอายุส้ัน ใชสําหรับทํา   มะเขือเทศแปรรูปสง
โรงงาน การเก็บเกี่ยวผลมีชวงเวลาที่ส้ัน ประมาณ 5 คร้ัง  
            2.    แบบทอดยอด (indeterminate type)  ประกอบดวยชอดอกขางเทานั้น สวน
ปลายยอดยังเจริญทางกิ่งกานและใบ ชอดอกขางออกดอกขอเวนสองขอหรือเวนมากกวานี้ พวกนี้มี
ทรงพุมหลวม ตนสูงตองขึ้นคาง ใหผลผลิตชาและชวงการเก็บเกี่ยวผลยาว อาจเก็บผลไดมากกวา 10 
คร้ัง เหมาะสําหรับปลูกเพื่อสงตลาดสด  
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            ดอกมะเขือเทศเปนดอกสมบูรณเพศมีเกสรตัวผู(stamen) รวมกันเปนหลอด(tube) 
ครอบเกสรตัวเมีย (pistil) ดังนั้นการผสมพันธุจึงเปนแบบผสมตัวเอง(self pollination) ประมาณ 98% 
การผสมพันธุของมะเขือเทศตองการอากาศเย็นโดยเฉพาะอุณหภูมิตอนกลางคืนไมควรสูงกวา 21  ํซ 
บางพันธุมีความสามารถทนรอนเปนพิเศษที่อาจผสมพันธุไดถาอุณหภูมิสูงกวานี้  
            ผลมะเขือเทศเปนประเภท berry ประกอบดวยชองรังไข (locule) 2-25 ชอง สวนใหญ
จะมีประมาณ 2-10 ชอง สวนที่ใชเปนอาหารไดแก pericarp, placental tissue และเมล็ด pericarp 
ประกอบดวย epidermis 3-4 ชั้น สวนบนสุดเปนชั้นของ cuticle ที่คอนขางหนา สวนที่เหลือของ 
pericarp เปนเซลขนาดใหญผนังบาง placenta ประกอบดวย parenchyma tissue เจริญรอบๆ  
ovule จะหลุดจากเมล็ดเมื่อผลเร่ิมแก ปลอยใหเมล็ดอยูใน gelatinous tissue สีแดงของผลมะเขือเทศ  
เกิดจากมี lycopene ซึ่งเปน xanthophyll pigment ชนิดหนึ่งใหสีแดงและมี pigment ที่ทําใหเกิดสี
เหลืองไดแก B carotene ซึ่งเปน carotenoid และ B carotene นี้เปนตนตอ(precursor)ของวิตามิน A    
ซึ่งจะมีประมาณ 0.2-10 mg/100 g ใน Genus Lycopersicon วิตามิน A ที่สูงที่สุด  พบในพันธุปาเชน 
L.hirsutum และ L.pimpinellifolium วิตามิน C หรือ ascorbic acid มีใน Lycopersicon      
ประมาณ 13-75 mg/100 g     ระดับวิตามิน C ที่สูงที่สุดพบใน L.peruvianum เนื้อของมะเขือเทศ
ประกอบดวยสารตางๆ  ทั้ง insoluble solid และ soluble solid ถาหากมีสารเหลานี้มากก็ทําใหเนื้อ
ของผลมีมาก protopectin ซึ่งเปนสวนประกอบของผนังเซลที่เราเรียกวา middle lamella มีความ
สัมพันธโดยตรงกับเนื้อของผลและความแนนของผล pH ของผลควรอยูในระดับ 4-4.5 เพื่อการบรรจุ
กระปอง การที่ pH ต่ําทําใหเชื้อแบคทีเรียพวก Clostridium botulinum ไมสามารถเจริญได  
            เมล็ดพันธุมะเขือเทศในประเทศไทยนิยมใชพันธุแทและพันธุลูกผสม แตเมล็ดพันธุ 
ลูกผสมมีราคาแพงกวาเมล็ดพันธุแท เมล็ดพันธุทั้งหมดสั่งเขามาจากตางประเทศโดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปจจุบันนี้ประเทศไทยผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมใหแกประเทศเหลานั้น แตเราก็ตองสั่ง
เมล็ดทั้งหมดจากตางประเทศ เมล็ดพันธุแทก็สามารถผลิตไดภายในประเทศ แตไมไดทําการผลิตเนื่อง
จากเปนการผลิตที่ไมคุมทุน จึงนิยมสั่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา  
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             รูปที่ 6-10     มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum)  
                         A.     ใบ  
                         B.     ดอก  
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                         C.     ดอกผาตามยาว  
                         D.     ผลผาตามขวาง  
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ตระกูล Solanaceae 
พริก (Capsicum spp.) 

  
คํานํา 

 
            เปนที่ยอมรับกันวาพริกมีแหลงกําเนิดในเขตรอนของทวีปอเมริกาไดแก อเมริกาใต
และอเมริกากลาง หรือเรียกวา New World tropics มีผูพบผลของพริกในหลุมฝงศพที่มีอายุถึง 2000 
ป ณ ประเทศเปรู (Safford. 1926) จากการสํารวจพันธุพริกในเขนรอนทวีปเอเซียหรือ Old World 
tropics ไมมีหลักฐานวาพริกมีแหลงกําเนิดในแถบนี้ (De Candolle. 1886)       พริกถูกนําเขาไปเผย
แพรในประเทศสเปนตั้งแตสมัยโคลัมบัสในป ค.ศ.1493 หลังจากนั้นก็ไดกระจายไปยังประเทศตางๆ 
แถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน และประเทศอังกฤษ  ตอมาชาว  สเปญและชาวโปรตุเกสเปนผูนําไปเผย
แพรในเอเซีย การยอมรับพริกในการบริโภคนั้น ไดรับการยอมรับในทันที   ไมเหมือนมะเขือเทศและมัน
ฝร่ังซึ่งใชเวลานานกวาผูบริโภคจะยอมรับ  จาก หลักฐานพบวาในประเทศอินเดียมีพริกปลูก 3 พันธุ 
ตั้งแต ค.ศ. 1542 (Heiser. 1976 และ Purseglove. 1968) สําหรับประเทศไทยเขาใจวาพริกถูกนําเขา
ประเทศโดยชาวโปรตุเกสเปนเวลาหลายรอยปแลว และไดรับการยอมรับอยางมากเปนอาหารชูรสที่
สําคัญของประชากรในประเทศ ชูรสที่สําคัญของพริกไดแกรสที่เผ็ดอันเนื่องมาจากสาร capsaisin ใน
รูป vanillyl amide ของ isodecyanic acid ที่อยูในไสพริก (placenta)  
            การปลูกพริกเผ็ด เชน พริกขี้หนู พริกชี้ฟา พริกกลางและ Tabasco ปลูกในแถบรอน 
(tropics) มีความสําคัญทางเสรษฐกิจมาก ใชในการบริโภคภายในประเทศและแปรรูปสงออกไปยัง
ประเทศเขตอบอุน เปนพริกแหงหรือพริกสดบรรจุกระปอง สวนพริกหวาน (sweet pepper)  ปลูกใน
ประเทศเขตอบอุนและเขตรอน     ไดรับความนิยมบริโภคมากในเขตอบอุน ประเทศในเขตรอนและกึ่ง
รอนเชนประเทศเซเนกัล   เคนยา และอ่ืนๆ    ในอัฟริกาตอนเหนือ ปลูกพริกหวานเพื่อสงออกไปยัง
ประเทศในทวีปยุโรป  
            คุณคาทางอาหารของพริกมีคอนขางสูง พริกเปนแหลงที่ใหวิตามิน C วิตามิน A และ
วิตามินอื่นๆ (ตารางที่ 6-9 Grubben. 1977) นอกจากนี้ยังใชเปนยาและไมประดับอีกดวย  
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ตารางที่  6-9      คุณคาทางอาหารโดยเฉลี่ยของพริกเผ็ด และพริกหวาน   
                (ตอสวนที่บริโภคได 100 g)  
 _________________________________________________________________________________ 
สวนประกอบ                                พริกหวาน               พริกเผ็ด  
_________________________________________________________________________________  
พลังงาน (Kcal)                             26.0                   116.0  
โปรตีน (g)                                     1.3                            6.3  
เสนใย (g)                                     1.4                        15.0  
แคลเซี่ยม (mg)                              12.0                        86.0  
เหล็ก (mg)                                     0.9                            3.6  
แคโรตีน (mg)                                  1.8                            6.6  
ไทอามีน (mg)                                  0.07                           0.37  
ไรโบเฟรวิน (mg)                               0.08                           0.51  
ไนอาซิน (mg)                                  0.8                             2.5  
วิตามินซี (mg)                              103.0                        96.0  
คุณคาทางอาหารโดยเฉลี่ย (ANV)               6.61                       27.92  
ANV ตอน้ําหนักแหง 100 g                      82.6                             8.07  
น้ําหนักแหง (g)                                         8.0                         34.6  
ของเหลือทิ้ง (%)                             13.0                         13.0  
_________________________________________________________________________________  
  
 ประวัติ  
            พริกมีแหลงกําเนิดในอเมริกาเขตรอน ตั้งแตกอนโคลัมบัส พบทวีปอเมริกา พันธุพริก
ที่ปลูกในปจจุบันถูกนํามาจากตัวอยางที่เก็บมาเพียงเล็กๆ นอยๆ เมื่อเทียบกับการกระจายตัวของ    
พันธุกรรมในธรรมชาติ พริกพันธุปลูกแบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก Capsicum baccatum และ 
C.pubescens R. and P.  ซึ่งแยกออกจากกันไดชัดเจนโดยลักษณะทางพฤกษศาสตร และอีกกลุม
หนึ่งที่รวมๆ กันอยู ปจจุบันยอมรับใหแยกเปนอีก 3 ชนิด (species) ดวยกันไดแก C.annuum           
L., C.frutescens L, และ C.chinense Jacq. (Pickersgill. 1988) อธิบายแยกชนิดไดดังนี้  
 



 38

ก.   Capsicum annuum  L.  
            เปนชนิดที่ปลูกมากและมีความสําคัญมากที่สุดเมื่อเทียบกับพริกชนิดอื่นๆ มีแหลง
ดั้งเดิมอยูในอเมริกากลางไดแก ประเทศเม็กซิโกและประเทศใกลเคียง มีหลักฐานวาถูกนําไปเผยแพร
ในยุโรป โดยการเดินทางครั้งที่ 2 ของโคลัมบัส  ใน ค.ศ. 1494 (IBPGR Secretariat. 1983) หลังจาก
นั้นไดกระจายไปยังทวีปเอเซียและทวีปอัฟริกา เมื่อเวลาผานไปหลายรอยป พันธุพริกที่กระจายอยู
แถบ Old World นี้อาจเรียกไดวาเปนแหลงกําเนิดที่สอง (secondary centres) ได เชน ในตอนกลาง
ของทวีปยุโรป ทวีปอัฟริกาและทวีปเอเซีย  
            พริกในชนิดนี้เห็นชัดวาแตกตางจากชนิดอื่นไดแกการที่ดอกและผลเดี่ยวๆ และมีกลีบ
ดอกสีขาว      จากการสํารวจในประเทศไทย พบวา พริก C.annuum ที่ใชเปนพันธุปลูกมีมาก สาย
พันธุที่สุดเมื่อเทียบกับพริกชนิดอื่น รวบรวมได 31 สายพันธุ (Worayos. 1986) ชื่อสายพันธุเรียกตาม
ชื่อ  พื้นเมือง ไดแก พริกชี้ฟา พริกชี้ฟาใหญ พริกจินดา พริกแดง พริกฟกทอง พริกขี้หนู พริกขี้หนูชี้ฟา    
พริกขี้หนูจินดา พริกหวานและพริกยักษ เปนตน ชื่อที่ใชเรียก เชน พริกชี้ฟา และพริกขี้หนู ใชเรียกใน
พริกชนิดอื่นดวย เชน C.chinense และ C.frutescens   
 
ข. Capsicum chinense Jacq.      

เปนพริกที่มีความสําคัญในการใชเปนพันธุปลูกมากในแถบภูเขาแอนดีสอเมริกาใต การ
กระจายพันธุของพริกชนิดนี้มีมากในบริเวณอเมซอน (Pickersgill. 1969b) พริกในกลุมนี้ที่มีผลใหญ 
เนื้อหนา ใชรับประทานสด พริกที่เนื้อบางใชทําพริกแหง สวนพริกผลเล็กมีกลิ่นและรสเผ็ดจัด เชื่อวามี
รสเผ็ดที่สุดในพริกที่ปลูกทั้งหมด  
            พริกชนิดนี้กระจายไปยังอัฟริกา โดยเสนทางการคาของชาวโปรตุเกส แตพริกนี้ไมเปน
ที่นิยมในเอเชียแถบรอน      ในประเทศไทย สายพันธุพริกที่เก็บรวบรวมมีพริกชนิดนี้อยู 18 สายพันธุ 
(Worayos. 1986) มีชื่อเรียกวาพริกขี้หนู พริกขี้หนูแดง พริกกลาง  พริกเล็บมือนาง  พริกขี้หนูหอม  
พริกสวนและพริกใหญ เปนตน     พริกพวกนี้มีลักษณะทางพฤกษศาสตรคลายกับ C.annuum และ 
C.frutescens สีกลีบดอกสีเขียวออน (greenish white) มีดอก 2 หรือมากกวา 2 ดอกตอขอ เมื่อผลแก
จะมีรอยคอดที่กลีบเลี้ยงติดกับกานของผล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลักษณะประจําของพริกชนิดนี้  
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Capsicum baccatum L.  
            พริกชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดในประเทศโบลิเวีย (Heiser. 1976) มีหลักฐานทางโบราณคดี
ของประเทศเปรูวาพริกชนิดนี้ C.baccatum var. pendulum ปลูกโดยคนโบราณกอนคริสตศตวรรษถึง 
2500 ป (Pickersgill.1969a) การกระจายของพริกชนิดนี้พบในประเทศเปรู ประเทศโบลิเวีย ประเทศ
อาเจนตินา และประเทศบราซิลตอนใต ตอจากนั้นไดกระจายไปยังตอนใตของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ฮาวาย และประเทศอินเดีย ในศตวรรษที่ 17 มีการกระจายของพริกชนิดนี้ถึงยุโรป พริกนี้ไมเปนที่นิยม
ปลูกในทวีปเอเชียและอัฟริกา ทั้งนี้อาจเปนเพราะ C.annuum และ C.frutescens ไดรับความนิยมอยู
แลว จากการรวบรวมพันธุพริกในประเทศไทยสงสัยวามีพริกชนิดนี้ปลูกอยูสายพันธุหนึ่ง (Worayos. 
1986)     พริกพวกนี้มีความแตกตางจากพริกชนิดอื่นที่มีดอกสีขาวและมีจุดสีเหลืองที่กลีบดอกขาว ใน
กลุมพริกนี้ยังมี C.pendulum และ C.microcarpum ที่ถูกจัดใหอยูใน C.baccatum ดวย  
  
Capsicum frutescens L.  
            ถิ่นกําเนิดของพริกชนิดนี้อยูในอเมริกาใตเชนเดียวกับชนิดอื่น   และพบหลักฐานทาง
โบราณคดีในประเทศเปรูกอนคริสตศตวรรษถึง 1200 ป (Pickersgill. 1969a) พบวามีการกระจาย
พันธุอยูในประเทศบราซิลตอนใตไปถึงตอนกลางของทวีปอเมริกา หมูเกาะ West Indies ทวีปอัฟริกา 
และทวีปเอเซีย พันธุที่ปลูกในอเมริกาเปนชนิดผลโต เรียกวา Tabasco pepper ซึ่งเปนพันธุที่รูจักกัน    
แพรหลาย     นอกจากนี้ยังมีพันธุผลโตอื่นๆ อีก มีปลูกแถบทะเล    คาลิเบียน ทวีปยุโรปและทวีปเอ
เชีย แตพันธุที่นิยมในทวีปเอเซียเปนพริกผลเล็ก มีความเผ็ดมาก บางแหงใชพริกพวกนี้ในการสกัดสาร 
oleoresin ในประเทศไทย มีรายงานวามีพริกชนิดนี้ 3 สายพันธุ ไดแก พริกชี้ฟา  พริกเกษตร และ   
พริกขาว (Worayos. 1986) พริกชนิดนี้มีลักษณะเดนที่มีดอกเดี่ยว แตพริกพันธุปาของ C.frutescens 
มี 2-3 ดอก ในแตละขอ ดอกมีสีเขียวออน (greenish white) ผลพริกของพันธุปาใชบริโภคไดและมีรส
เผ็ด  
  
Capsicum pubescens Ruiz & Pavon  
            พริกชนิดนี้เปนพริกที่ปลูกบนพื้นที่สูง เนื่องจากทนตอความหนาวได พบวาปลูกอยูใน
แถบภูเขาแอนดีส และบนที่สูงของอเมริกากลาง  แตก็พบพริกชนิดนี้ในที่ราบเชนเดียวกับ   
C.annuum, C.baccatum และ C.chinense (Eshbaugh. 1979 และ Pickersgill. 1971) แหลง
กําเนิดของพริกนี้เขาใจวาเปนประเทศโบลิเวีย (Eshbaugh, 1980) พริกพวกนี้ไมคอยติดผลไดงายเชน
พริกชนิดอื่นเมื่อปลูกในแถบรอน พันธุที่ใชปลูกมีลักษณะการกระจายนอยกวาพริกชนิดอื่นที่กลาวมา
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แลวขางตน ผลของพริกมีเนื้อหนา   มีเปอรเซนตของน้ําสูง   แตมีรสเผ็ด ลักษณะเดิมของพริกชนิดนี้ได
แก กลีบดอกสีมวง ไมมีจุดและเมล็ดสีดํา จากการสํารวจและรวบรวมพันธุพริกในประเทศไทย อาจมี
พริกชนิดนี้อยูเพียงสายพันธุเดียวเรียกวา พริกขาวดํา (Worayos. 1986)  
            แหลงกําเนิดของพริกทั้ง 5 ชนิดที่กลาวมาแลว พอสรุปไดวากําเนิดในแถบรอนของ
โลกใหม (New World tropics) และแถบอบอุนของโลกใหม (New World subtropics) และไมมีหลัก
ฐานปรากฏวากําเนิดในโลกเกา (Old World) เลย      โคลัมบัสไดเปนคนแรกที่นําพันธุพริกไปยัง
ประเทศสเปน          ในศตวรรษที่ 16 ประมาณ ค.ศ.1493 พันธุพริกไดกระจายจากแถบทะเลเมดิเตอร
เรเนียนไปยังประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ.1548 และจึงกระจายไปในยุโรปตอนกลางในศตวรรษที่ 16 นั้น 
ตอมาชาวโปรตุเกสไดนําพริกไปยังประเทศอินเดียกอน ค.ศ.1885 และยังมีรายงานวาประเทศจีนปลูก
พริกตั้งแตศตวรรษที่ 18  
  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  
            พริกในลําดับ (Genus) นี้เรียกวา nightshade family Solanaceae มีประมาณ 20-
30 ชนิด (species) ไดแยกพันธุพริกที่ปลูกเปน 5 ชนิดดวยกัน ไดแก C.annuum L; C.frutescens          
L., C.chinense Jacquin, C.baccatum และ C.pubescens Ruiz & Pavon. และยังมีพริกอีก 2 ชนิด        
ไดแก C.pendulum Willdenow และ C.microcarpum Cavanilles ซึ่งถูกจัดใหอยูในพริก 
C.baccatum ดังนั้น พันธุพริกผลใหญในพริกชนิดนี้เรียกวา C.baccatum L. var. pendulum (Willd.) 
Eshbaugh และพันธุพริกผลเล็กเรียกวา C.baccatum L. var baccatum  
            พริกมีดอกทั้งดอกเดี่ยวและดอกชอ ชอละ 2-3 ดอก กานชอดอกตั้งตรง (erect) 
หรือโนมลง (pendent) ออกดอกทั้งป เปนพืชยืนตน ดอกเปนดอกสมบูรณมีเกสรตัวผู (stamen) 
แยกจากเกสรตัวเมีย (stigma) (รูปที่ 6-11)   โดยธรรมชาติการผสมพันธุแลวพริกเปนพืชผสมตัว
เอง แตการผสมขามเกิดไดในเปอรเซนตที่สูง  
            ศูนย IBPGR ไดจัดทําคูมือสําหรับการแยกพริกชนิดตางๆ ออกจากกัน   โดยอาศัย
ลักษณะและสีของ ดอก ผล (IBPGR Secretariat. 1983) ซึ่งก็คลายกับลักษณะที่แสดงไวในตาราง     
ที่ 6-10 มีดังนี้  
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1.   เมล็ดสีดํา กลีบดอกสีมวง..
……………………………………...............................C.pubescens  
1.   เมล็ดสีน้ําตาลออน กลีบดอกขาวหรือเขียวออน  
     2.   กลีบดอกมีจุดเหลืองที่โคน
กลีบ......................…………………………………...C.baccatum  
     2.   กลีบดอกไมมีจุดเหลืองที่โคนกลีบ  
          3.   กลีบดอกสีมวง  
               4.   ดอก
เดี่ยว......................…………………………………………………..….C.
annuum  
               4.   ดอกมี 2 ดอกขึ้นไปในแตละขอ..........
……………………………………….C.chinense  
          3.   กลีบดอกสีขาวหรือเขียวออน  
               5.   กลีบเลี้ยงของผลคอดตรงจุดตอกับกานผล..
………………………………...C.chinense  
               5.   กลีบเลี้ยงของผลไมคอดตรงจุดตอกับกานผล  
6.   ดอกเดี่ยว  
                         7.   กลีบดอกสีขาว กลีบดอกตรง  
                              กานดอกหอย..
…………………………………………………............C.annuum  
                         7.   กลีบดอกสีเขียวออน กลีบดอกโคง  
                              ไปดานหลัง กานดอกตั้ง.....
………………………………………….C.frutescens  
                    6.   ดอก 2 ดอกขึ้นไป  
                         8.   กลีบดอกสีขาว..........
……………………………………………….....C.annuum  
                         8.   กลีบดอกสีเขียวออน  
                              9.   กานดอกตั้ง กลีบดอกโคง  
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                                   ไปดานหลัง.........
………………………………………………...C.frutescens  
                              9.   กานดอกหอย  
                                   กลีบดอกตรง.......
………………………………………………….C.chinense  
  
            การแยกพริกทั้ง 5 ชนิดนั้นอาศัยลักษณะของดอกและผล (ตารางที่ 6-10) (Bassett. 
1986)    C.annuum มีลักษณะประจําไดแก ดอกสีขาว อับละอองเกสรตัวผูสีฟาถึงสีมวง    กลีบเลี้ยง
มีหยักคอดที่จุดตอกับกานที่ขอมีดอกเพียงดอกเดียวตอขอ        แตบางครั้งอาจมี 2 ดอกตอขอ     
C.frutescens มีดอกสีเขียวออน กลีบเลี้ยงไมหยัก และไมคอดที่ฐานของผล อับละอองเกสรตัวผูสีฟา 
สวนใหญมีดอกเพียงดอกเดียวตอขอ แตบางครั้งอาจมี 2 ดอกตอขอ พันธุปาของพริกชนิดนี้บางพันธุ
อาจมีดอก 5 ดอกตอขอ      C.chinense ดอกมีสีขาวหรือเขียวออน   อับละอองเกสรตัวผูสีฟา กลีบ
เลี้ยงหยักและคอด ดอกมี 1-3 ดอกตอขอ    C.pendulum มีดอก สีขาวและจุดสีเหลืองที่กลีบดอก อับ
ละอองเกสรตัวผูมีสีเหลือง ยาวและโคง ผลหอยลง กานของใบแบนคลายใบ C.pubescens ดอกใหญ 
สีมวง ใบมีขนออนๆ ผลสีเหลืองถึงสม และเมล็ดสีดํา  
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                  รูปที่ 6-11     ลักษณะใบ  ดอก และผลของพริก  
                            A.  C.annuum ไดแก พริกหวาน  
                               A1  กิ่งและใบ   A2 ดอก  A3 ดอกตัดตามยาว  
                               A4  ผล   A5 ผลตัดตามยาว  
                            B.  C.frutescense ไดแก พริกขี้หนู  
                               B1   กิ่ง ใบ ดอก และผล   B2   ใบ  
                               B3   ดอก   B4 ดอกตัดตามยาว    B5  ผล  
                               B6   ผลตัดตามยาว (ตาม Purseglove. 1968)  
 
ตารางที่  6-10   ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพริกชนิดตางๆ  
 
ชนิด 
(Species) 

สีกลีบดอก จุดที่กลีบดอก  รูปรางกลีบดอก สีอับละออง
เกสร 

หยักที่ 
กลีบดอก 

สีเมล็ด จํานวน 
ดอกตอขอ 

C.annuum ขาว ไมมี เรียงตัวรอบจุด 
ศูนยกลาง 

ฟา-มวง มี น้ําตาลออน 1 

C.frutescens เขียวออน-
ขาว 

ไมมี “----------------
“ 

ฟา ไมมี น้ําตาลออน 1-5 

C.chinense ขาว-เขียว
ออน 

ไมมี “----------------
“ 

ฟา ไมมี น้ําตาลออน 1-5 

C.galapogense ขาว ไมมี “----------------
“ 

เหลือง ไมมี น้ําตาลออน 1 

C.chacoense ขาว ไมมี “----------------
“ 

เหลือง มี น้ําตาลออน 1 

C.schottianum ขาว เหลือง “----------------
“ 

เหลือง ไมมี  5-7 

C.baccatum ขาว เขียว-เหลือง “----------------
“ 

เหลือง มี น้ําตาลออน 1-2 

C.praetermissum   “----------------
“ 

เหลือง มี น้ําตาลออน 1 

C.eximium   “----------------
“ 

เหลือง มี น้ําตาลออน 2-3 

C.pubescens   “---------------- มวง มี ดํา 1 
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“ 
C.cardenasii   “----------------

“ 
ฟาออน มี น้ําตาลออน 1-2 

 
 
ลักษณะตน  
                พริกเปนพืชไมพุม ลําตนตรง แตกกิ่งกานสาขาแบบรัศมี และกิ่งแขนงแตกสาขาแบบ     
ทวีคูณ จาก 2 กิ่ง เปน 4 กิ่ง และ 8 กิ่ง เปนตน  บอยครั้งมีกิ่งแขนงแตกจากระดับใตดินเจริญคลาย
เปนตนใหมอยูรวมกันเปนกระจุก ตนมีขนาดพุมลักษณะตางๆ กัน เชน พุมเตี้ย และพุมสูง  
  
     ลักษณะใบ  
                ใบเปนใบเดี่ยวมีขนาดตางๆ กัน กานใบมีความยาวประมาณ 0.5-2.5 ซม. ใบ     
กวางมีรูปไข ขอบใบเรียบปลายใบแหลม ใบบางและสวนใหญไมมีขน  
  
     ลักษณะราก  
                มีรากแกวแข็งแรง แตมักจะชงักการเจริญเนื่องจากการยายกลา มีรากแขนงแตก     
มากมาย และมีความยาวถึง 1-1.5 เมตร รากฝอย พบอยางมากบริเวณรอบๆ ตน  
 
ลักษณะดอก  
            ดอกเปนดอกเดี่ยว เกิดที่ขอ อาจมีหลายดอกเกิดจากขอติดๆกันจนดูคลายเปนดอก
ชอ กานดอกมีความยาว 1.5 ซม.  กลีบเลี้ยงสั้นประมาณ 2 มม. มี 5 กลีบ    กลีบดอกมี 5 กลีบ            
เสนผาศูนยกลาง 8-15 ซม. แตกลีบดอกและกลีบเลี้ยงอาจมี 4-7 กลีบก็ได  กลีบดอกมีสีขาวหรือ   
เขียวออน หรือมวง เกสรตัวผูมี 5-6 อัน อยูที่ฐานของกลีบดอก อับละอองเกสรมีสีฟาหรือสีน้ําเงินออน 
แยกตัวเปนกระเปาะยาวๆ รังไขมี 2 สวน หรือมากกวานี้ กานชูเกสรตัวเมียสีขาวหรือมวง  
  
ลักษณะของผล  
            ผลพริกไมแตกเปนชนิด berry มีเมล็ดมากมีทั้งผลหอย   หรือผลต้ัง   ผลเกิดที่ขอ 
ขนาด รูปราง สี ความเผ็ด มีตางๆ กัน ความยาว 1-30 ซม. ผลออนมีสีเขียวหรือมวง ผลสุกมีสีแดง สม 
เหลือง น้ําตาล ครีม หรือมวง ความเผ็ดมีระดับตางๆ กัน ฐานของผลเปนฐานรูปถวย หรือรูปจาน     
รองถวยซึ่งใชในการแยกประเภทของพริก เมล็ดมีสีเหลืองซีด ความยาว 3-5 มม.  
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การผสมพันธุพริก  
              ลักษณะทางพฤกษศาสตรของดอกพริกซึ่งมีเกสรตัวผู   และตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน   
สงเสริมใหพริกมีการผสมตัวเอง   สวนใหญในสภาพธรรมชาติ พริกมีการผสมขามมาก จากการ
ทดลองในประเทศอิตาลี พบวา การผสมขามมีตั้งแต 1 ถึง 46 เปอรเซนต (Belletti and 
Quagliotti.1989) การผสมขามเกิดจากแมลงเปนสวนใหญ และมีสวนนอยที่เกิดจากลม ดังนั้นพริกจึง
มีความแปรปรวนในลักษณะของตน ดอก ผล รูปรางผล สีและความเผ็ดของผลพริก การ ผสมขามนี้
เกิดระหวางพริกชนิดเดียวกันแตตางพันธุ(intra-specific cross pollination) และเกิดระหวางพริกตาง
ชนิดกันได (inter-specific cross pollination) การผสมพันธุพริกเกิดไดทุกเวลาในชวงเวลากลางวัน 
ทั้งนี้ดอกพริกที่เจริญเต็มที่จะบานเมื่อไดรับแสงอาทิตย สวนใหญดอกบานภายใน 3 ชั่วโมงหลังจาก
พระอาทิตยข้ึน (Erwin. 1932) การติดเมล็ดติดดีในชวงเวลาเชาหรือเย็น เมื่ออุณหภูมิของอากาศไมสูง
เกินไป  
  
 
 
 
 
 
 
การจัดจําแนกพริกโดยลักษณะทางพืชสวน  
            Erwin. 1932 ไดแยกพริกโดยอาศัยลักษณะของฐานของดอกและกลีบเลี้ยง ไดมุงใน
การจําแนกชนิดพริกเฉพาะใน C.annuum และมี C.frutescens คือ กลุม Tabasco อยูดวย ทั้งนี้เนื่อง
จาก พริกที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกามี C.annuum แทบทั้งสิ้น การแยกไดพริก 2 กลุม ไดแก กลุม
ที่มีฐานรองดอกเปนรูปถวย ในกลุมนี้มี Tabasco และ Cayenne group  และอีกกลุมเปนกลุมที่มีฐาน
ของดอกเปนรูปจานรองถวย ประกอบดวย Cherry Celestial Perfection Tomato และ Bell group  
ตอมาพริกมีความแปรปรวนภายในชนิดมากขึ้น และมีพริกชนิดอื่นถูกนําไปปลูกในประเทศสหรัฐ
อเมริกา Smith, et al.  1987 จึงไดเสนอการจัดจําแนกประเภทของพริกใหมโดยใชลักษณะของผลพริก
ในการจําแนกดังนี้ (รูปที่ 6-12)  
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1.    พริกผลโต  ผิวเรียบ  เนื้อหนา  ไดแก  
1.1   Bell group ผลโตขนาดความยาว 7.5-12.5 ซม. และเสนผาศูนยกลาง 4-6 ซม.       

รูปรางเปนสี่เหลี่ยมปลายตัด หรือรูปรางเรียวยาว รสไมเผ็ด ผลออนมีสีเขียว เมื่อ
เจริญเต็มที่มีสีแดง  แตบางพันธุอาจมีผลออนสีเหลือง และผลแกมีสีเหลืองสมก็มี  ตัว
อยาง เชน  พันธุ California  Wonder     และ   Yolo  Wonder  
Keystone Giant เปนตน ใชสําหรับทําสลัดและพิซซา   

1.2 Pimento group ผลโตเปนรูปหัวใจ  ปลายแหลม ความยาว 3.75-12.5 ซม.           
เสนผาศูนยกลาง 4-6 ซม. ผิวเรียบ เนื้อหนา รสไมเผ็ด ตัวอยางเชน Pimiento    
Pimiento Perfection และ Pimiento L. ใชสําหรับทําสลัด  และซุป  

 
2.    พริกผลโต และเสนผาศูนยกลางใหญ  ผิวเรียบ  เนื้อบาง  ไดแก  

2.1   Ancho group    ความยาวของผล 10-15 ซม.   เสนผาศูนยกลาง 4-6 ซม. ปลาย
แหลม  เนื้อบาง  กานของผลจมเขาไปในผล ทําใหดูเปนรูปถวย รสไมเผ็ด  มีบางพันธุ
มีรสเผ็ดเล็กนอย ไดแก Mexican Chili และ  Ancho Poblano ใชสําหรับทําพริกยัด
ไส และพริกแหง  

 
 
 
 
3.    พริกผลยาว  เรียว   ไดแก  

3.1   Anaheim Chili group  ความยาวของผล 12.5-20 ซม. เสนผาศูนยกลาง 3.2-5 ซม. 
ผลยาวเรียว  ปลายแหลม  เนื้อหนาปานกลาง  รสไมเผ็ดจนถึงเผ็ดเล็กนอย เชน   
Sandia         New Mexico #9      Anaheim Chili  Mild California Paprika และ
พริกหยวก (ผูเขียน)   ใชสําหรับทําพรกิแหง  พริกปน หรือทําพริกสด  กระปอง      

3.2   Cayenne group  ผลยาวผอม  ความยาว 12.5-25 ซม. เสนผาศูนยกลาง 1.9-2.5 
ซม.  ผลออนมีสีเขียว  ผลมีรอยยน   รูปรางผลไมสมดุลย  เนื้อบาง  มีรสเผ็ด เชน 
Cayenne Long Thin  และ  Cayenne Large Thick พริกผลใหญ เชน  พริกสันปา
ตอง  พริกมัน   พริกบางชาง  พริกสิงคโปร  พริกชี้ฟา  ใชบริโภคสดหรือตากแหง ควร
จัดใหอยูในกลุมนี้ (ผูเขียน)   
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3.3 Cuban group ความยาวของผล 10-15 ซม. เสนผาศูนยกลาง 2.5-3.75 ซม.          
ผลยาว  เนื้อบาง  รูปรางของผลไมสมดุลย เชน Cuban  Cubanelle และ          
Pepperoncini ใชสําหรับดอง  

 
4.    พริกผลยาว ถึง 7.5 ซม. ผลออน มีสีเขียว  

4.1   Jalapeno group    ความยาวของผล 5-7.5 ซม. เสนผาศูนยกลาง 3.75-5  ซม. ผล
กลมยาว   ผนังหนา   ผลออนสีเขียวเขม ผิวเรียบ ผลแกอาจมีผิวลาย          เนื่องจาก
คอรค (corky network) รสเผ็ดจัด เชน พันธุ Jalapeno และ Mild Jalapeno ใช
สําหรับบริโภคสด บรรจุกระปอง พริกแหง และทําซอส  

4.2   Serrano group ความยาวของผล 5-6.25 ซม. เสนผาศูนยกลาง 1.25 ซม.  ผลรูปราง
ผอมยาว สวนกลางของผลคอดกวาสวนอื่น และเรียวแหลมถึงปลาย รสเผ็ดจัด เชน 
พันธุ Serrano ใชสําหรับบริโภคสดเทานั้น  

4.3   Small hot group ความยาวของผลสั้นกวา 7.5 ซม. รสเผ็ดจัด     เชนพันธุ   Red 
Chili   Chile Arbol  Japanese Chili  Santaka และ Hontaka กลุมพริกขี้หนูผลใหญ  
ไดแก หวยสีทน    หัวเรือ  จินดา   ยอดสน  บานใน   ไสปลาไหล    สรอย     นิ้วมือ
นาง    นอยผลยาว    ชอ มข.   เดือยไก  พริกขี้หนูผลเล็ก ไดแก  ข้ีหนูสวน   ข้ีหนูหอม  
กระเหรี่ยงและขี้นกเปนตน  ควรจัดไวในพริกกลุมนี้ (ผูเขียน) ใชสําหรับบริโภคสด   

 
 
5.    พริกผลเล็ก ความยาว ถึง 5 ซม. รูปรางกลมรี  เนื้อหนา  
      5.1   Cherry group แยกไดเปน 2 กลุม ไดแก  
            5.1.1     รสไมเผ็ด เชนพันธุ Sweet Cherry  

5.1.2    รสเผ็ด เชนพันธุ Large Red Cherry     Small Red Cherry   
พริกกลุมนี้ทั้งชนิดเผ็ดและไมเผ็ด ใชสําหรับ ดองและทําสลัด  

 
6.    พริกผลออนสีเหลือง  
      6.1   Small wax group  ความยาวของผล 7.5 ซม. หรือส้ันกวานี้ แยกไดเปน 2 กลุมไดแก  
            6.1.1 รสไมเผ็ด เชนพันธุ Petite Yellow Sweet      และ  Tam Rio Grande Gold  
            6.1.2     รสเผ็ด เชนพันธุ Floral Gem     Cascabella และ  Caloro  
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6.2   Long wax group  ความยาวของผล 8.8 ซม. หรือมากกวา ปลายแหลมหรือปลายทู  
6.2.1    รสไมเผ็ดเชนพันธุ Sweet Banana Hungarian Sweet Wax และ Long yellow 
Sweet   
6.2.2     รสเผ็ด เชนพันธุ Hungarian Yellow Wax    พริกทั้ง 2 กลุมนี้ใชบริโภคสด ทําพริก

ดอง และทําซอส  
 
7.    พริกผลเรียว ผลออนสีเหลือง   เมื่อแกจัดสีแดง ความยาวของผล 2.5-3.75 ซม. รสเผ็ด

มาก ชื่อชนิด C.frutescens   
7.1   Tabasco group เชนพันธุ Greenleaf Tabasco และ Tabasco ใชสําหรับทํา          

พริกดอง และทําซอส    
  
การจําแนกพริกในประเทศไทยโดยใชการแยกชนิดทางพฤกษศาสตร  
            แมวาพริกไมใชพืชที่มีรากฐานแตดั้งเดิมในประเทศไทย แตพริกเปนที่ยอมรับและ
ปลูกโดยทั่วไปมีความหลากหลายของพันธุพริกที่ปลูกกันทั่วไป มีกลุมนักวิทยาศาสตรหลายกลุมได    
พยายามศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร เพื่อแยกชนิดของพริก ไดแก อักษร 2523 พยนตและคณะ 
2526 และ Worayos. 1986 สรุปการแยกพริกที่พบในประเทศไทยไดตามตารางที่ 6-11 จะเห็นไดวา
การแยกชนิดของพริกในแตละรายงานไมตรงกัน     อักษร 2523 จัดจําแนกพริกอยูในชนิด 
C.frutescens     พยนตและคณะ 2526 ไดจัดพริกในประเทศไทยวามีเพียง 2 ชนิดไดแก C.annuum 
และ C.frutescens สวน Worayos. 1986 ไดรายงานวามี 3 ชนิดใหญๆ ไดแก C.annuum, 
C.frutescens และ C.chinense      และมีบางพันธุที่เขาใจวาอาจเปนชนิด C.pubescens และ 
C.baccatum    พริก   สวนใหญที่พบจัดอยูใน C.annuum มากกวาชนิดอื่นๆ ทั้งหมด การแยกชนิด
ของแตละรายงานไมตรงกัน เนื่องจากใชชื่อทองถิ่นของพริก   เชนพริกชี้ฟาถูกจัดอยูใน C.annuum  
C.chinense และ C.frutescens ผูเขียนมีความเห็นวา ควรมีการจัดจําแนกพริกชนิดตางๆ ใหม     จาก
การจําแนกนี้ผูเขียนเคยใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโททดลองทํา พบวาพริกที่ปลูกมี 3 ชนิดได
แก C.annuum    C.chinense และ C.frutescens  ในกลุมพริกพวกนี้ C.annuum พบมากที่สุด สวน 
C.chinense และ C.frutescens    มีบางเปนจํานวนนอย  
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        รูปที่  6-12  รูปรางของผลพริกกลุมตางๆ (จาก Smith, et al. 1987)  

A.  Bell, B. Pimiento, C. Roumanian Sweet,  D. Anaheim Chili, E. 
Mexican Chili หรือ Ancho,  F. Caloro, G. Jalapeno, H. Long Thin 
Cayenne,   

                      I. Sweet Cherry, J.  Serrano และ K. Tabasco  
 ตารางที่  6-11   การแยกชนิดพันธุพริกในประเทศไทย  
  

ชนิด ชื่อพันธุ เอกสารอางอิง 
Capsicum annuum ชี้ฟา  ชี้ฟาใหญ  จินดา  แดง Worayos. 1986 
 ฟกทอง  แฟนซี  กะเหรี่ยง  ข้ีนก  
 ข้ีหนู  ข้ีหนูชี้ฟา  ข้ีหนูจินดา  ข้ีหนูขาว  

กลาง  กนชี้   หลวง  เมือง  หวาน 
 

 หวีขาว  ยักษ  หยวก  แยม  
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 มัน  สิงคโปร  ชี้ฟา  หยวก  พยนตและคณะ 2526 
 ไสปลาไหล  เดือยไก  จินดาแท      

ข้ีหนูดง  นิ้วมือนาง  ขาว 
 

   
Capsicum chinense ขาวชี้ฟา  เขียวชี้ฟา  ข้ีหนู ข้ีหนูแดง  

ข้ีหนูหอม  ลาว  เล็บมือนาง  สวน  
สวนเขียว       หวีเมือง 

Worayos.  1986  
 

   
Capsicum frutescens ชี้ฟา  เกษตร  ขาว  Worayos.  1986 
   
 พื้นเมือง  นอย  ชี้ฟา ทนฝน   

นอยผลยาว 
พยนตและคณะ 2526 

   
 กนชี้  กนปน  ข้ีหนู  ข้ีนก  ชี้ฟา ซอม  

ตุม  แต  หนุม  มวง  มะตอม  มวง  
มะยม  หยวก     ยักษ  หลวง  แลง      

อักษร  2523 

   
Capsicum pubescens ขาวดํา (ไมแนใจ)  Worayos.  1986 
   
Capsicum baccatum ข้ีหนูงา (ไมแนใจ) Worayos.  1986 
ลักษณะทางพันธุกรรมและความสามารถในการผสมขามชนิด  
            พริกมีโครโมโซม n=12   Ohta (1962) ไดใหลักษณะของโครโมโซมพริกหลายชนิด   
ดังรูปที่ 6-13 พริกทั้ง 6 ชนิดนี้มีโครโมโซม 9 โครโมโซมที่เหมือนกัน ความแตกตางของพริกทั้ง 6 ชนิด  
ดูไดจากโครโมโซมที่เหลือ   ถาโครโมโซมทั้ง 3 โครโมโซมมีความแตกตางกันนอย  การผสมขามชนิด
เกิดขึ้นไดงาย เชน C.frutescens ผสมกับ C.pendulum     ถาโครโมโซมทั้ง  3  โครโมโซมมีความ   
แตกตางกันมาก การผสมขามชนิดเกิดขึ้นไดยาก จากการศึกษาของ Pickersgill.  1967, 1971 และ 
1980 ได   รายงานวา การผสมพันธุขามชนิดของพริกเกิดไดเสมอ และไมมีพริกชนิดใดที่ไมสามารถ
ผสมกันได  แมกระทั่งพริกกลุมดอกสีขาว และกลุมดอก   สีมวง ซึ่งเปนกลุมที่แยกกันอยางเห็นชัดเจน 
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ก็ยังสามารถผสมขามชนิดได ความสามารถในการผสมขามชนิด แสดงไวในรูปที่ 6-14  การผสมขาม
ชนิดเกิดไดมากยิ่งขึ้นถาใชเทคโนโลยีเขาชวย เชน ใชพริกชนิดใดชนิดหนึ่งเปนสะพานสําหรับการผสม
กับพริกชนิดอื่นๆ ตัวอยางที่เห็นไดแกการใช C.chinense เปนสะพานสําหรับ C.annuum และ 
C.frutescens      ซึ่งทั้ง 2 ชนิดหลังนี้สามารถผสมขามชนิดและเมล็ดลูกผสมที่ไดมางอกไดบางไมได
บาง พริกทั้ง 3 ชนิด สามารถ ถายทอดยนีซึ่งกันและกัน และนําไปผสมกับพริกชนิดอื่นได นอกจากนี้
การใชวิธีผสมพันธุ 2 คร้ัง (double fertilization) ก็ใชไดผลเชนการผสมระหวาง C.annuum และ 
C.baccatum var. pendulum อีกวิธีการหนึ่งไดแก การใชกาซไนตรัส ออกไซด (nitrous oxide, N2O) 
รมดอกตัวเมียของ C.annuum ที่ความดัน 6 บรรยากาศ เปนเวลา 4 ชั่วโมง   กอนผสมพันธุกับเกสร
ของ C.baccatum การใชวิธีเลี้ยงตัวออนในสภาพปลอดเชื้อก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ชวยใหการผสมขาม
ชนิดเกิดขึ้นไดเชนการผสมระหวาง C.chinense และ C.pubescens  
            การผสมพันธุพริกขามชนิด และปญหาที่เกิดเนื่องจากพันธุกรรม    ไดมีผูศึกษาและ
รวบรวมไวหลายทาน อาทิ เชน Pickersgill. 1991 และ 1992   ประโยชนของการผสมขามชนิดไดถูก
นําไปใชในการปรับปรุงพันธุพริกตานทานโรคไวรัส (Stevamovic, et al. 1992) ลูกผสมที่ไดจากการ
ผสมขามชนิดนี้สามารถแสดงที่มาของยีน   โดยใชความแตกตางของไอโซไซม (isozyme) ของลูกผสม
ไดเชน Andrzejewski, et al. 1989/1990 ไดศึกษาไอโซไซมของลูกผสมขามชนิดของพริกและพอแม
พันธุ พบวา การแยกไอโซไซมสมารถใชแสดงที่มาของยีนของลูกผสมวามาจากพอหรือจากแมพันธุใด 
แตไอโอไซมก็ไมสามารถใชไดเสมอไปในพอและแมทุกพันธุ  
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รูปที่  6-13         โครโมโซมของพริก 6 ชนิด (ตามรายงานของ Ohta. 1962) 
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ลูกผสม F1 งอกปกติ 
ลูกผสม F1 เจริญไดโดยการเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ 
ผลและเมล็ดเจริญแตเมล็ดไมมีชีวิต 
ลูกผสม F1 บางสวนมีชีวิต 
ลูกผสม F1 สวนใหญมีชีวิต 
ลูกศรบอกทิศทางของพันธุแม 
 
รูปที่ 6-14 ความสามารถในการผสมขามชนิดของพริก (ตามรายงานของ Pickersgill. 1980, 

Lippert, et al. 1966) 
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CRUCI6.3 

6.3 ผักตระกูลกระหล่ํา 
               (Family    Cruciferae) 

 
  พืชผักตระกูลนี้เปนตระกูลใหญ มีประมาณ 300 สกุล (genera) แบงยอยได
ประมาณ 3,000 ชนิด (species) มีถ่ินกําเนิดในประเทศอบอุน เชน แถบเมดิเตอรเรเนียน มี
ประมาณ 40 ชนิด และมีบางชนิดที่มีกําเนิดในประเทศจีน เชนผักกาดขาวปลี   ผักกาดกวางตุง     
ผักฮองเต  และผักหางหงษ   ผักที่มีถ่ินกําเนิดในยุโรปถูกนํามาปลูกในเขตรอนไดดี และเปนที่นิยม
บริโภค เชน ผักกาดหัว    ผักกาดเขียวปลี   ผักกาดขาวปลี    กระหล่ําปลี    กระหล่ําดอก และบลอค
เคอรี่ เปนตน พืชในตระกูลนี้ที่ใหน้ํามันไดแก rape             รากแกวของพืชตระกูลนี้มีหลาย
ชนิดที่ขยายขนาดเปนรากที่อวบน้ํา เชน ผักกาดหัว และเทอรนิบ เปนตน (ตารางที่ 6-12) และ 
Williams. (1985) ได      รวบรวมผักชนิดตางๆ ในตระกูลนี้      แหลงกําเนิดและการกระจาย
ของพืชตระกูลนี้แสดงไวในรูปที่ 6-15 
 
ตารางที่ 6-12 ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือทั่วไป แหลงกําเนิด และสวนที่บริโภคของพืชตระกูลกระหลํ่า 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือภาษาอังกฤษ ช่ือภาษาไทย แหลงกําเนิด สวนที่บริโภค 
(n)     

Brassica 
campestris (10) 

    

   subs. chinensis 
L. 

Pak choi ผักกาดกวางตุง เอเซียตะวันออก ใบและกานใบ 

   subs. japonica - - - ใบและกานใบ 
   subs. narinosa - - - - 
   subs. 
nipposinica 

- - - - 

   subs. oleifera Turnip rape - - เมล็ดสกัดน้ํามัน 
   subs. 
parachinensis 

Choy sum - - - 

   subs. 
pekinensis(Lour)

    

    Olsson Chinese 
cabbage 

ผักกาดขาวปลี ประเทศจีน ใบและกานใบ 

  subs. 
perviridis 

Tender 
green 

- - - 
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 Komatsuna -  - - 
 Mustard 

spinach 
- - - 

 
 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือภาษาอังกฤษ ช่ือภาษาไทย แหลงกําเนิด สวนที่บริโภค 
(n)     

   subs. Rapa Turnip - ประเทศจีน ใบและกานใบ 
    และเลี้ยงสัตว 
   subs. 
trilocularis 

Sarson - - - 

   subs. utilis - - - - 
Brassica 
carinata (17) 

Ethiopian 
mustard 

- ประเทศเอธิโอเปย ใบและกานใบ 

    เมล็ดสกัดน้ํามัน 
Brassica juncea 
L. 

    

Czern + Cross 
(18) 

Indian 
mustard 

- ยุโรปตะวันออก  ใบและกานใบ 

 Chinese 
mustard 

 จนถึงประเทศจีน เมล็ดสกัดน้ํามัน 

 ฺBrassica napus 
(19) 

    

    var. biensis Rapekale - ประเทศอังกฤษ เลี้ยงสัตว 
    var. 
napobrassica 

Swede turnip - ยุโรป ใบและกานใบ 

    เลี้ยงสัตว 
    var. oleifera Oilseed rape - ยุโรป เมล็ดสกัดน้ํามัน 
 ฺBrassica nigra 
(8) 

Black 
mustard 

- เอเซียไมเนอร เครื่องเทศ 

Brassica 
oleracea(9) 

    

   var. acephala Kale, collard - เมดิเตอรเรเนียน ใบและกานใบ 
    เลี้ยงสัตว 
  var. alboglabra 
Bailey 

Chinese kale คะนา ประเทศจีน ใบและกานใบ 

    เลี้ยงสัตว 
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  var. botrytis Cauliflower กระหล่ําดอก ประเทศอิตาลี ใบ กานใบและ 
   ตอนใต ชอดอกฝอ 
  var. capitata Cabbage กระหล่ํา เมดิเตอรเรเนียน ใบและกานใบ 
    เลี้ยงสัตว 
  var. gemmifera     
   Zenk. Brassels 

sprout 
กระหล่ําดาว เมดิเตอรเรเนียน ใบและกานใบ 

  var. gongylodes Kohl rabi กระหล่ําปม เมดิเตอรเรเนียน ลําตนที่ขยายขนาด 
    ใชเลี้ยงสัตว 
 var. italica 
Plenck 

Broccoli บลอคเคอรี่ ประเทศอิตาลี กานและชอดอก 

Brassica rapa 
(10) 

Turnip - - รากที่ขยายขนาด 

 
 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือภาษาอังกฤษ ช่ือภาษาไทย แหลงกําเนิด สวนที่บริโภค 
(n)     

Raphanus 
sativus L.(9) 

Chinese 
radish 
tongipinnatus

ผักกาดหัว เมดิเตอรเรเนียน 
ประเทศจีน 

รากที่ขยายขนาด 

  var. radicola Radish ผักกาดหัว ประเทศจีน รากที่ขยายขนาด 
    ใชเลี้ยงสัตว เมล็ด 
    สกัดน้ํามัน  
    ปุยพืชสด 
Raphanus 
caudatus 

Rat tail ผักขี้หูด ประเทศจีน ฝกและเมล็ดที่ออน 

Sinapis alba White 
mustard 

- เมดิเตอรเรเนียน เมล็ดสกัดน้ํามัน 
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รูปที่ 6-15 แหลงกําเนิดและการกระจายของพืชตระกูลกระหลํ่า 
 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร และชีววิทยาของพืชตระกูลกระหล่ํา (Brassica  L.) 
 
  ในกลุมนี้มีพืชประมาณ 40 ชนิด มีทั้งพืชฤดูเดียว    สองฤดู และมากกวาสองฤดู มี
ถ่ินกําเนิดบริเวณทะเลเมดิเตอรเรเนียน ยกเวนบางชนิดเชน ผักกาดขาวปลี  ผักกาดกวางตุง           
ผักฮองเต    ผักหางหงษที่มีถ่ินกําเนิดในประเทศจีน สวนผักกาดเขียวปลีอาจมีถ่ินกําเนิดในทวปี   
อัฟริกา แลวถูกนําไปยังทวีปเอเซีย       ในกลุมนี้หลายชนิดมีรากแกวที่อวบน้ํา ใชเปนอาหารเชน  
ผักกาดหัว  เทอรนิบ และแรดิช  ลักษณะทางสัณฐานวิทยา     โดย Purseglove (1968) ระบุวา 
ลําตน    ตั้งตรง    ไมมีขน    หรือมีขน  สวนลางของใบมักมีหยัก (pinnatifid) สวนบนของใบมี
ปลายใหญ (lyrate) ชอดอกเปนชอแบบ raceme  กลีบเลี้ยงตรง  กลีบดอกยาว  มักเปนสี
เหลือง แตมีสีขาวและ  สีมวงบาง  เกสรตัวผูมี 6 อัน เกสรตัวเมียมีปลายยอดขยายใหญ ผลเปนฝก 
(silique) ปลายฝกมักไมติดเมล็ดและไมแตกเมื่อแกเมล็ดมีแถวเดียว เมล็ดอยูในฝกมีกระเปาะรูป
กลมหุม ใบเลี้ยงเปนรูป   หัวใจ 
  การแยกสกุล (genus) ของพืชตระกูลนี้อาศัยลักษณะของผลเปนหลักสําคัญ ได
แก ผลมีความกวาง ความยาวพอๆ กัน หรือมีความยาวมากกวาความกวาง (Pureseglove. 
1968) 
 
 A. ผลเปนแบบ silicula (ความกวางพอๆ กับความยาว) 
  B. ไมลมลุกเปนพุมมีอายุหลายป ใบรูปไขยาวถึง 60 ซม. ไมมีหยัก 
         
 Armoracia 
  BB. ไมลมลุกทรงชะลูดอายุปเดียว ฐานใบมีหยักเล็กๆ 
         
 Lepidium 
 AA. ผลเปนแบบ siliqua (ความยาวมีมากกวาความกวาง) 
  B. ผลไมแตกเมื่อแก     Raphanus 
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  BB. ผลแตกเมื่อแก 
   C. ไมลมลุกเจริญในน้ํา     
 Nasturtium 
   CC. ไมลมลุกไมเจริญในน้ํา   
 Brassica 
 
 ในสกุล Brassica แยกชนิดโดยอาศัยลักษณะชอดอกและผลไดดังนี้ 
(Purseglove. 1968) 
  
 A. ตนสีฟา-เขียวหรือเหลืองเขียว ใบหนาไมมีขน ดอกใหญ 1.2-1.5 ซม. 
  B. ชอดอกยาว 10-25 ซม. ดอกบานเมื่อพรอมผสมพันธุ ใบออน ไมมีขน 
          B. 
oleracea 

 
 
  BB. ชอดอกสั้น 5 ซม. มีชอดอก ใบออนมีขนเล็กนอย 
   C. รากทรงชลูด ไมลงหัว   B. napus 
   CC. รากลงหัว    B. 
napobrassica 
 AA. ตนสีเขียว ใบบาง มีขนเล็กนอย ดอกสั้นกวา 1.2 ซม. 
  B. ปลายของผล siliqua (หรือ silique) เปนรูปกรวย หรือเรียว ไมยาว
เทา    ความยาวของผล 
   C. ผล siliqua เมื่อแก ขยายตัวออก 
    D. มีรากขยายใหญ   B. rapa 
    DD. รากไมขยายใหญ 
     E. ใบหยัก ใบที่ไมโคงจรดกัน  
         B. juncea 
     EE. ใบหยัก ใบที่โคงจรดกัน 
         B. campestris 
     EEE. ใบไมมีหยัก  B. chinensis 
   CC. ผล silliqua เมื่อแกไมแตก  B. nigra 
  BB. ปลายของผล siliqua แบน ยาวพอๆ กับความยาวของผล 
         B. alba 
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  พืชตระกูลกระหลํ่าที่บริโภคแยกได 6 ชนิด ซ่ึงมีความสัมพันธกัน 3 ชนิด เปน
ชนิดที่มีโครโมโซม 2 ชุด (diploid)             ไดแก B. nigra bb (n = 8)    B. oleracea   
cc (n = 9) และ          B. campestris  aa (n = 10) และอีก 3 ชนิด เปนลูกผสม 
(amphidiploid) ของชนิดที่มีโครโมโซม 2 ชุด ไดแก B. carinata  bbcc (n= 17)  B. 
juncea  aabb (n = 18) และ B. napus  aacc (n = 19)         (รูปที่ 6-16) 
(Williams.  1985) 
   ฺ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 B. nigra  
                                                                                 (Bbb) 
                                                                                 b = 8 
 
         B. carinata 
          B. juncea                    (BC 
bbcc) 
                       (ABaabb)                                                                            bc = 17 
                                       ab = 18 
           
         B. oleracea 
           (C cc) 
               c = 9 
 
         B. campestris 
               (A aa) 
                           a = 10 
         R. sativus 
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      B. napus    (R rr) 
      (AC aacc)                            r = 9  
        ac = 19 
 
 
รูปที่ 6-16 แสดงจํานวนโครโมโซมและจีโนม (genome)  ของพืชตระกูลกระหลํ่า 6 ชนิด  

                
 
 
 
 
 
   

 
 
  พืชในตระกูล Brassica นี้ มีหลากหลายพันธุ มีรูปรางและการใชที่แตกตาง
กัน ใชไดทั้งในรูปน้ํามัน ปรุงรสอาหารเชน มัสตารด   น้ํามันพืช (rapeseed oil) จัดอยูใน
อันดับ 5 ของโลกที่ใชเปนน้ํามันสําหรับบริโภค และน้ํามันสําหรับอุตสาหกรรม ในประเทศที่
อากาศหนาวเกินกวาจะปลูกขาวโพดหรือถ่ัวเหลืองก็ใชพืชในตระกูลนี้เปนอาหารสัตว เชน แกะ 
และวัว 
  ความสัมพันธของตระกูลนี้ทั้ง 6 ชนิด มีผูทําการศึกษาคนควา และผสมขามชนิด
เพื่อถายยีนจากกลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง (Morinaga. 1934, U. 1935, Yarnell. 1956, 
McNaughton and Ross. 1978) 
  กลุมที่มีโครโมโซม 2 ชุด (diploid) ของ Brassica มักผสมตัวเองไมติด 
(self incompatibility) เปนสวนใหญ เนื่องจากยีนที่ตําแหนง s-locus ซ่ึงมียีนหลายตัว 
(multiple allelic series of gene) แสดงออกในลักษณะของยีนเปนคู 
(sporophytic phenotypic expression) ในบางครั้งจะพบการผสมตัวเองได (self 
compatibility) ในพืชกลุมนี้เชน กระหล่ําดอก 
  กลุมที่เปนลูกผสม (amphidiploid) ระหวางกลุมโครโมโซม 2 ชุด มักผสม
ตัวเองไดเปนสวนใหญ ถึงแมวามียีนที่ผสมตัวเองไมได (S allelles) อยูดวย เชน ผักกาดเขียว
ปลี 

 
 
Brassica oleracea L. 
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  พืชตระกูลกระหลํ่าชนิดนี้มีถ่ินกําเนิดแถบเมดิเตอรเรเนียน  ตอนใตของประเทศ
อังกฤษ และตอนใตเยื้องไปทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป (Purseglove.  1968) พืชพวกนี้ถูก
นํามาปลูกอยางนอย 4500 ปมาแลว มีความหลากหลายและแตกตางกันในลักษณะตน และดอกมีชอ
ดอกยาว กลีบเลี้ยงตรง กลีบดอกยาว 1.2 - 1.5 ซม. หรือประมาณสองเทาของกลีบเลี้ยง มีสีเหลือง 
เกสรตัวผูตรง มี 6 อัน ผลเปนฝกยาวประมาณ 5 - 10 ซม. ทรงกลมปลายไมติดเมล็ดและเรียวเล็ก 
เมล็ดมีประมาณฝกละ 8 - 16 เมล็ด และเมล็ดอยูในกระเปาะแยกจากกัน  เมล็ดมีสีดําและสีน้ําตาล
เทา มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 - 4 มม. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  กลุม Brassica oleracea L. อาจแยกเปนพันธุ (variety) ตางๆ โดย
อาศัยลักษณะของลําตน  ชอดอกและดอก   (Purseglove.  1968) 
 
  A. ลําตนยืดตัวในปแรก 
   B. ลําตนแตกแขนงและมีใบ   var. acephala 
   BB. ลําตนไมแตกแขนง ตาขางหยุดชะงัก และมีใบหอเปนหัว   
         var. 
gemmifera  
         (swollen) 
  AA. ลําตนไมยืดตัวในปแรก 
   B. ลําตนสรางหัว (tuberous)      var.  
gongylodes 
   BB. ลําตนไมสรางหัว 
    C. ตายอดหยุดชะงัก มีใบหอหัว 
     ชอดอกในปแรกไมมี         var. 
capitata 
    CC. ชอดอกพัฒนาในปแรกรวมกันแนน สรางกาน 
     ชอดอกขนาดใหญรวมกันและไมมีสี 
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     สวนดอกไมพัฒนาและมีใบ 
     ซ่ึงเปลี่ยนเปนกลีบ (bract) อยูติดชอดอก     var. 
botrytis 
    EE. ชอดอกออนไมรวมกันแนน มีสีเขียว 
     ดอกพัฒนา                var. 
italica 
 
  ลักษณะรูปราง และสัณฐานวิทยาของพืชในชนิดนี้       มีความแตกตางกันมาก  
(รูปที่ 6-17) (Williams.  1985)  และมีลักษณะทางพันธุกรรมในนิวเคลียส (genome) ที่แตก
ตางกัน (ตารางที่ 6-13) (Williams. 1985)       จีโนม (genome) หมายถึง นิวคลีอิคเอซิด 
(nuclieic acid) ที่อยูในนิวเคลียส นิวคลีอิคเอซิดสวนใหญเปนโครโมโซม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6-17  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ B. oleracea (Ccc) 
     (อักษรแสดงจีโนมของพืช cc-kales,   cc.al-คะนา,  cc.b-กระหล่ําดอก,  
cc.c-กระหล่ําปลี, 
     cc.co-Portuguese cabbage, cc.g-กระหล่ําดาว, cc.go-กระหล่ําปม, 
cc.i-บลอคโครี่, cc.m-     marrow stem kale, cc-จีโนมพื้นฐานของ B. 
oleracea, cc.p-kale, cc.ra-thousand-head      kale, cc.s-savoy 
cabbage, cc.sa-collards, และ cc.se-borecole) 
 
 

 
 
ตารางที่ 6-13 จีโนมของ Brassica oleracea (Ccc) 

พันธุ (variety) จีโนม ช่ือทั่วไป 
Acephala cc.a kales 
Alboglabra cc.al Chinese kale, 

Kailan, คะนา 
Botrytis cc.b cauliflower, 

heading broccoli, 
  กระหล่ําดอก 
capitata cc.c cabbage, กระหล่ํา 
costata cc.co Portuguese cabbage 
gemmifera cc.g brussel sprouts, กระห

ลํ่าดาว 
gongylodes cc.go kohl rabi, กระหล่ําปม 
italica cc.i broccoli, calabrese 
medullosa cc.m marrow stem kale 
oleracea cc base population 
palmifolia cc.p kale (Jersey kale) 
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ramosa cc.ra thousand-head kale 
sabauda cc.s savoy cabbage 
sabellica cc.sa collards 
selensia cc.se borecole 
 
Brassica oleracea    var. acephala DC. 
 
  พืชชนิดนี้ไมปลูกในประเทศไทย ไมหอหัวเหมือนกระหล่ําปลี แตกกิ่งแขนงและมี
ใบมาก ทั้งใบเรียบและใบหยัก ใชเปนอาหารคนและสัตว 
 
Brassica oleracea    var.  alboglabra Bailey 
 
  ผักคะนามีถ่ินกําเนิดอยูในทวีปเอเซีย นิยมปลูกในประเทศไทย ไมหอหัว บริโภค
ใบและกานใบ แยกพันธุที่ใชในประเทศไทยได 2 แบบ ไดแก คะนาพันธุใบ และคะนาพันธุกาน 
พันธุใบมีใบใหญ สวนพันธุกานมีใบเล็ก ผูบริโภคนิยมบริโภคพันธุกานมากกวาพันธุใบ เวลา
ประกอบอาหารมักนิยมตัดสวนที่เปนใบทิ้งเหลือแตใบออนๆ 

 
 
  คะนามีชอดอกแบบ raceme (ชัยพฤกษ, 2519) มีดอกสมบูรณเพศ  กลีบเลี้ยงมี      
สีเขียวหรือเขียวปนเหลือง มี 4 กลีบ กลีบดอกมีสีขาวและสีเหลือง มี 4 กลีบ เกสรตัวผูเปนแบบ 
tetradynamous มี 6 อัน อันยาว 4 อัน และอันสั้น 2 อัน        รังไขเปนแบบ superior 
ovary มี 2 เซล ดอกเปนแบบ indeterminate เร่ิมบานจากดอกขางลางในชอขึ้นไป ผลของ
คะนาเปนแบบ silique เมื่อผลแกและแหงจัดจะเริ่มแตกตรงรอยตะเข็บ (suture) เมล็ดคะนามี
ลักษณะกลมเล็ก มีสีน้ําตาลเขมหรือสีดําเมื่อแกเต็มที่ 
  การผสมเกสรอาศัยแมลงชวยในการผสม แมวาคะนามีดอกสมบูรณเพศ แตมียีนที่
ทําใหผสมตัวเองไมติด (self incompatibility) ทําใหมีการผสมขามเปนสวนใหญ แต
สามารถทําใหผสมตัวเองติดไดโดยใชวิธีการผสมดอกตูมดวยมือ        เนื่องจากในดอกตูมยังไมมี
สารที่ทําใหผสมตัวเองไมติดสังเคราะหขึ้น แตในดอกที่เจริญเต็มที่แลวสารดังกลาวทําใหเกสรตัวผู
ชะงักการเจริญบนเกสรตัวเมีย 
  โรคคะนาที่พบในประเทศไทย (Giatgong,  1980)  ไดแก โรคใบจุด (leaf 
spot) เกิดจากเชื้อ Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. โรคราน้ําคาง (downy 
mildew) เกิดจากเชื้อ Peronospora parasitica pers. ex. Fr. และโรคเนาคอดิน 
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(damping-off) เกิดจากเชื้อ Pythium sp. นอกจากนี้ยังมีใสเดือนฝอย 
(Hoplolaimus sp.) ที่เปนศัตรูสําคัญดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Brassica oleracea  var. botrytis  L. 
 

  กระหล่ําดอกเปนผักที่นิยมบริโภคในประเทศไทย ใชสวนของชอดอกมีสีขาวที่มี
ดอกฝออยูบนกานดอกที่ขยายตัวหนา ปลายยอดของตนมีชอดอกรวมกันอยูเปนชอเดียว ระหวางที่
เจริญนั้นใบจะหุมชอดอกเสมอ ทําใหชอดอกมีสีขาว แหลงกําเนิดอยูประเทศอิตาลีตอนใต และได
ใชปลูกในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน กอนกระจายไปในประเทศยุโรป ในศตวรรษที่ 16-18 มีทั้งพืช
ฤดูเดียว และสองฤดู อาจเรียกบริเวณประเทศยุโรปวาเปนแหลงกําเนิดที่ 2 ก็ได       จากนั้นก็มี
แหลงกําเนิดที่สามในประเทศอินเดีย และออสเตรเลียในศตวรรษที่ 18-20 ที่ประเทศอินเดียไดมี
พันธุกระหล่ําดอกสําหรับประเทศรอน ซ่ึงไดกระจายไปทั่วทวีปเอเซียตอนใต พันธุกระหล่ําดอก
เมืองรอนที่ไดกระจายไปแถบเมดิเตอรเรเนียน ทําใหพันธุเกาแกในประเทศแถบนั้นหมดไปเปนการ
สูญเสียแหลงพันธุกรรม แมวาพันธุกระหล่ําเมืองรอนมีการกําเนิดชากวาพันธุอ่ืนๆ ทั้งหมด แตพันธุ
เมืองรอนนี้มีมากมายหลายชนิด 
  โรคกระหล่ําดอกที่พบในประเทศไทย มีหลายโรค (ตารางที่ 6-14) 
(Giatgong,  1980). 
 
ตารางที่ 6-14 โรคกระหล่ําดอกที่พบในประเทศไทย 
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เชื้อสาเหตุ ช่ือโรคภาษาอังกฤษ ช่ือโรคภาษาไทย 

Alternaria brassicae (Berk.) 
Sacc. 

Leaf blight โรคใบแหง 

A. brassicicola (Schw.) Wiltsh. Leaf spot โรคใบจุด 
Erwinia carotovora  (Jones) 
Holland 

Leaf rot โรคเนาเละ 

Fusarium oxysporum Schlecht. 
f. sp. 

  

         conglutinans (wr.) Wilt โรคเหี่ยว 
Meloidogyne incognita  
(Kefoid & white) Chit 

Root knot โรครากปม 

Peronospora parasitica 
Pers. ex. Fr. 

Downy 
mildew 

โรคราน้ําคาง 

Pythium sp. Damping off โรคโคนเนา 
Rhizoctonia solani Kuehn Canker โรคแคงเคอร 
Xanthomonas campestris 
(Pam.) 

Black rot โรคเนาดํา 

 
 
 

 
 
Brassica oleracea var. capitata L. 
 
  กระหล่ําปลี         เปนผักที่ใชบริโภคมาตั้งแตสมัยโบราณอยางนอย 2500 ปกอน 
คริสศตวรรษ (Purseglove,  1968)   ชาวโรมันเปนผูนําไปยังประเทศอังกฤษ เปนพืชสองฤดู
และขณะนี้เปนที่รูจักทั้งโลกและนิยมบริโภค ใชสวนของหัวซ่ึงประกอบดวยใบหอหุมกันแนนมีทั้ง  
รูปหัวกลม และรูปหัวแหลม มีใบเรียบ (smooth) และใบเปนหยัก (savoy) สีของใบมีทั้งสี
เขียวและสีมวง การบริโภคนิยมทั้งในรูปผักสด ผักดอง (sauerkraut) สําหรับประเทศไทยนิยม
บริโภคสด พันธุที่ใชในประเทศไทย และประเทศในเขตรอนตองเปนพันธุพิเศษที่มีคุณสมบัติทน
รอน สวนใหญเปนพันธุลูกผสมของประเทศญี่ปุนเปนสวนใหญ พันธุจากประเทศยุโรปไดรับความ
นิยมนอยกวามาก เพราะพันธุจากประเทศยุโรปมักมีปญหาเกี่ยวกับการหอหัวในสภาพอากาศรอน 
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  โรคกระหล่ําปลีมีหลายโรคที่พบในประเทศไทย (ตารางที่ 6-15) (Giatgong. 
1980). 
 
ตารางที่ 6-15 โรคกระหล่ําปลีที่พบในประเทศไทย 
   

เชื้อสาเหตุ ช่ือโรคภาษาอังกฤษ ช่ือโรคภาษาไทย 
Alternaria brassicola (Schw.) 
Wiltsh 

 Leaf spot  โรคใบจุด 

Criconemoides sp.  -  ใสเดือนฝอย 
Erwinia carotovora (Jones)  
Holland 

Soft rot โรคเนาเละ 

Fusarium 
oxysporumSchlecht. f. sp. 

  

      conglutinans (Wr.) Wilt โรคเหี่ยว 
Gloeosporium concentricum   
       (grev.) Berk. & Br Anthracnose โรคแอนแทรคโนส 
Meloidogyne sp. Root knot โรครากปม 
Peronospora parasitica Pers. 
ex. Fr. 

Downy mildew โรคราน้ําคาง 

Phoma lingam (Tode ex. Fr.) 
Desm. 

Black leg โรคแขงดํา 

Pythium sp. Damping-off โรคโคนเนา 
Rhizoctonia solani Kuehn. Canker โรคแคงเคอร 
Xanthomonas campestris   
       (pam.) Dowson Black rot โรคเนาดํา 
 
Brassica oleracea var. gemmifera  Zenk. 
 
  กระหล่ําดาวเปนพืชสองฤดู ที่มีตาขางเจริญเติบโตเปนหัวเล็กๆ ประกอบดวยใบ
หอหุมคลายกระหล่ําปลีหัวเล็กๆ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 ซม. ตนกระหล่ําดาวสูง
ประมาณ 1 เมตร เปนพืชที่ยังไมไดรับความนิยมในประเทศไทย แตสามารถเจริญเติบโตไดดีบนพื้น
ที่สูง เชน บนภูเขาของภาคเหนือ 
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Brassica oleracea var. gongylodes 
 
  กระหล่ําปมเปนพืชสองฤดูที่มีลําตนขยายขนาดเปนหัวกลม เสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 5-10 ซม. มีสีเขียวหรือสีมวง ตนเตี้ยประมาณ 20 ซม. มีใบเล็กกานใบเรียว ไมนิยมบริโภค
ในประเทศไทย แตสามารถเจริญเติบโตไดดีบนพื้นที่สูงและบนพื้นที่ราบของภาคเหนือ 

 
Brassica oleracea var. italica Plenck 
 
  บล็อคเคอรี่ มีดอกคลายกระหล่ําดอก แตดอกไมแนนเหมือนกระหล่ําดอก และ
นิยมบริโภคดอกที่พัฒนาเปนดอกออนกอนที่จะบาน นิยมบริโภคในประเทศไทย และสามารถเจริญ
เติบโตไดดีบนพื้นที่สูงและพื้นที่ราบของภาคเหนือ   สําหรับภาคอื่นที่มีความหนาวเย็นนอยมักปลูก
ไมไดผลดี 
 
Brassica campestris 
 
  ผักชนิดนี้แบงยอย (subspecies) ไดหลาย subspecies    ตามตารางที่ 6-
12  ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชผักในกลุมนี้ แสดงไวในรูปที่ 6-19 (Williams, 1985) ซ่ึแสดง
จีโนมของพืช   แตละชนิด (ตารางที่ 6-16) เชน B. campestris ใชจีโนม Aaa         A 
แสดงถึงไซโตพลาสซึมของ    B. campestris ซ่ึงไมเฉพาะเจาะจง  สวน a หมายถึงจํานวน
โครโมโซมซึ่งเทากับ 10 ในบางกรณี  พบวาพืชชนิดนี้มีจีโนม Rlaa     หมายถึงนิวเคลียสของ 
B. campestris        ซ่ึงอยูใน Rl (cms)        ไซโตพลาสซึมที่ไดจาก Raphanus 
sativus 
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รูปที่ 6-19  ลักษณะสัณฐานวิทยาของ Brassica campestris (Aaa) 
     (อักษรแสดงจีโนมของพืช aa-จีโนมพื้นฐานของ B. campestris, aa.c-ผักกาด
กวางตุง,      aa.na-norinosa, aa.n-nipposinica, aa.o-turnip rape, 
aa.pa-choy sum, aa.p-ผักกาดขาวปลี,      aa.pe-tender green, aa.r-
turnip, aa.t sarson, และ aa.u-utilis) 

 
 
 
 

 
ตารางที่ 6-16 จีโนมของ Brassica campestris (Aaa) 
 

ชนดิ (species) จีโนม ช่ือทั่วไป 
campestris aa base population 
chinensis aa.c pak choi, ผักกวางตุง 
narinosa aa.na - 
nipposinica aa.n - 
oleifera aa.o turnip rape, toria 
parachinensis aa.pa choy sum 
pekinensis aa.p chinense cabbage, petsai, ผักกาด

ขาวปลี 
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perviridis aa.pe tender green, komatsuna, 
  mustard spinach 
rapifera aa.r turnip 
trilocularis aa.t sarson 
utilis aa.u - 
 
  ผักชนิดนี้มีถ่ินกําเนิดในประเทศจีน และมีการเพาะปลูกตั้งแตโบราณกอน         
คริสศตวรรษ มีรูปรางหลายหลากแบบแบงไดดังนี้ 
 
Brassica campestris subsp. chinensis 
 
  ผักกาดกวางตุง มีกําเนิดในประเทศจีน เปนผักที่สําคัญในประเทศจีน โดยเฉพาะ
จีนตอนใต และเอเซียตะวันออกเฉียงใต เชน ในประเทศไทย เปนผักที่สําคัญใชบริโภคทั้งตน กาน
ใบ และดอก พันธุที่ใชในประเทศไทยมี 2 แบบ ไดแก ผักกาดกวางตุงกานเขียว และกานขาว พันธุ
กานเขียวไดรับความนิยมมากกวาพันธุกานขาว พันธุที่ใชทั้งหมดเปนพันธุผสมเปด เมล็ดพันธุมี
ราคาถูก และนําเขาจากตางประเทศ เมล็ดพันธุคัดอยางดีและมีราคาแพงก็มีจําหนาย แตกสิกรไม
คอยนิยมซ้ือ มักนิยมใชเมล็ดพันธุราคาถูก 
  ในประเทศจีนมีผักชนิดนี้ที่มีรูปแบบตางๆ กัน แตไมคอยไดรับความสนใจในการ
เก็บสายพนัธุ แหลงรวบรวมสายพันธุใหญมีในประเทศญี่ปุนและไตหวัน  
 

 
 
Brassica campestris  subsp.  pekinensis 
 
  ผักกาดขาวปลีมีถ่ินกําเนิดในประเทศจีน แตไมพบพันธุปาของผักกาดขาวปลีเลย 
(Li.  1981)  พันธุดั้งเดิมของผักกาดขาวปลีนั้นไมหอหัว ช่ือ var. dissoluta ถูกบันทึกไวใน
ศตวรรษที่ 5 พันธุนี้อาจมาจากการผสมขามระหวาง ผักกาดกวางตุง (subsp. chinensis) และ
เทอรนิป (subsp. rapifera) (รูปที่ 6-20)  จากนั้นไดพฒันามีการหอหัวบางไปเปน var. 
infarcta และไดพัฒนาเปนพันธุหอหัวและมีปลายใบไมหอหัวเปน var. laxa แลวจึงพัฒนา
เปนพันธุหอหัว var. cephalata จากการปรับตัวและพัฒนาตามภูมิอากาศจึงไดพันธุซ่ึงมีหัว
รูปรางตางๆ กันไดแก หัวรูปไข คลายพันธุ       ผักกาดขาวปลีที่ใชในปจจุบัน (f  ovata)             
ไดพันธุหัวปานคลายผักกาดขาวปลีที่ใชในปจจุบัน          (f depressa) และหัวทรงยาวคลายผัก
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กาดหางหงษ (f cylindrica) จากการผสมพันธุระหวางสายพันธุเหลานี้ทําใหไดลูกผสม 5 แบบ
ดวยกันที่ใชในปจจุบันนี้ 
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รูปที่ 6-20   การพัฒนาของผักกาดขาวปลี (Brassica campestris  ssp. pekinensis) 
    A. var dissoluta, B. var infarcta, C. var laxa, D. var 
cephalata D1. f ovata, D2.                          f   depressa, D3. f 
cylindrica, CD1. var laxa x f ovata, CD3. var laxa x f  cylindrica, 
      D1D2. f  ovata x f depressa, D1D3. f ovata x f cylindrica 
D2D3. f depressa x f cylindrica 
 
Brassica  juncea 
 
  มีช่ือเรียกวา Indian mustard, brown mustard, leaf mustard 
และ Chinese mustard ภาษาไทยเรียก ผักกาดเขียวปลี Indian mustard หรือ 
brown mustard ปลูกมากในเอเซีย เชน อินเดีย  ปากีสถาน   จีน   บังคลาเทศ และเนปาล  
ปลูกเพื่อสกัดน้ํามัน แบงพืชชนิดนี้ได 3 แบบไดแก   
 
  ก. Oleiferous ใชเมล็ดสกัดน้ํามัน ปลูกมากในอินเดีย 
  ข. Semi oleiferous บริโภคใบออนและสกัดน้ํามันจากเมล็ด 
  ค. Rapiferous หรือ leafy type บริโภคใบและใชเล้ียงสัตว 
 
  กลุม ข. และ ค. ปลูกตอนเหนือและตะวันออกของอินเดีย     จีน      เนปาล      และ
เอเซียตะวันออกเฉียงใต           เนื่องจาก B. juncea เปนพืชที่ไดมาจากการพัฒนาของ B. 
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nigra และ        B. campestris และเปนลูกผสมที่เรียกวา allopolyloid (รูปที่ 6-16) 
จึงเขาใจวามีกําเนิดบริเวณยุโรปตะวันออกถึงประเทศจีน 
  ผักกาดเขียวปลี หรือ leaf mustard หรือ Chinese mustard ไดรับ
ความนิยมปลูกในประเทศจีนตั้งแตสมัยโบราณ เขาใจวาประเทศจีนเปนแหลงกําเนิดของผักกาด
เขียวปลีสายพันธุตางๆ  (ตารางที่ 6-17) (Williams,1985) บริเวณที่เปนแหลงกําเนิดไดแกตําบล
ซีชวน ซ่ึงเปนที่ที่มีการดองผัก (tsa-tsai) ที่มีช่ือเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตารางที่ 6-17 จีโนมของ  Brassica juncea (ABaabb) 
 

ช่ือพันธุ (variety) ช่ือทั่วไป จีโนม 
Brassica juncea (18) leaf mustard aa.bb 
 var. bulbifolia - - 
 var. capitata head mustard, ผักกาด

เขียวปลี 
aa.bb.c 

 var. crispifolia cut leaf mustard aa.bb.cr 
 var. faciliflora broccoli mustard aa.bb.f 
 var. foliosa - - 
 var. integrifolia - - 
 var. lapitata large petiole 

mustard 
aa.bb.l 

 var. muticeps multishoot mustard aa.bb.m 
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 var. napiformis - - 
 var. oleifera oil seed mustard,  

raya 
aa.bb.o 

 var. rapifera root mustard aa.bb.r 
 var. rugosa leaf mustard aa.bb.ru 
 var. spicea mustard aa.bb.sp 
 var. tsa-tsai big stem mustard aa.bb.t 
 
  ผักกาดเขียวปลีถูกแบงเปนกลุมตามสภาพภูมิศาสตรไดดังนี้ 
  ก. กลุม Hakarashina มีใบประกอบ (pinnate leaf) พบใน
ประเทศอินเดีย    ทวีปเอเชียตอนกลาง และทวีปยุโรป 
  ข. กลุม Nekarishina  มีรากที่ขยายใหญ (enlarge root) พบใน
มองโกลเลีย    แมนจูเรีย และตอนเหนือของประเทศจีน 
  ค. กลุม Hsueh li lung และ Nagan sz kaai มีใบเรียบคลาย
หนัง (leathery    leaf) และมีกิ่งกาน พบในตอนกลาง และตอนเหนือ
ของประเทศจนี 
  ง. กลุม Takana มีใบอวบน้ํา พบในจีนตอนใต และตอนกลางของ
ประเทศ   จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ                   ประเทศไทยนิยมบริโภค
   ผักกาดเขียวปลีในกลุมนี้ และไมปรากฏมีกลุมอ่ืนที่กลาวมาขางตนปลูก
   ในประเทศไทยเลย 

 
 
Raphanus   sativus 
 
  มีแหลงกําเนิดในแถบเมดิเตอรเรเนียน แตนิยมปลูกทั่วไปในทวีปเอเซียมากกวาใน
ยุโรป จนไดช่ือวาเปนผักคนจน (poor man’s vegetable) ปจจุบันมีแหลงพันธุกรรมใน
ทวีปเอเซีย ซ่ึงมีมากกวาในยุโรป (IBPGR,  1981) มีหลากหลายพันธุ และใชบริโภคในลักษณะ
ตางๆ กัน เชน บริโภคหัว   ใบ    ฝกออน และสกัดน้ํามัน (ตารางที่ 6-18) (Williams,  1985) 
บางพันธุใชเปนอาหารสัตวก็มี ในประเทศไทยมีปลูก 2 พันธุ ไดแก var. radicola เรียกชื่อ
ภาษาไทยวา ผักกาดหัว ช่ือภาษาอังกฤษ Chinese radish นิยมบริโภคทั่วประเทศ และ var. 
caudatus เรียกชื่อวา ผักขี้หูด หรือ rat tail radish นิยมบริโภคในภาคเหนือของประเทศ 
 
ตารางที่ 6-18 ผักกาดหัว Raphanus sativus พันธุตางๆ สวนที่ใชบริโภค และจีโนม 
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พันธุ (variety) ช่ือทั่วไป จีโนม สวนที่ใชบริโภค 

Raphanus sativus  
(9) 

 rr  

 var. caudatus rat tail radish, ผักขี้หูด rr.c ฝกออน 
 var. mougri - - ใบและฝกออน 
 var. oleifera oil radish rr.o เมล็ดสกัดน้ํามัน 
 var. radicola radish, dikon, 

Chinese radish 
rr.r รากที่ขยายขนาด 

  ผักกาดหัว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมชาติการผสมพันธุของผักตระกูลกระหล่ํา 
 

  ผักตระกูลกระหลํ่า   สวนใหญเปนพืชผสมขาม (cross pollinated crop) 
มีบางชนิดที่สามารถผสมตัวเอง เปนพืชผสมตัวเอง (self pollinated crop) เชน ผักกาด
เขียวปลี และผักขี้หูด เปนตน ผักที่ผสมขามในตระกูลนี้มีคุณสมบัติพิเศษบางอยางที่ชวยใหการ
ผสมขามเกิดไดมากขึ้น จึงมีการนําเอาคุณสมบัติพิเศษอันเนื่องจากพันธุกรรมนี้มาใชประโยชนใน
การผลิตเมล็ดพันธุ      ลูกผสม ซ่ึงใชกันอยางแพรหลาย และไดรับความนิยมมาก เนื่องจากลูกผสม
มีคุณภาพดีกวาพันธุแทมากจนทําใหพันธุแทถูกทดแทนโดยพันธุลูกผสม ทําใหแหลงของพันธุ
กรรมถูกทําลายไปบางสวน ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีการศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมการผสมตัว
เองไมได (self incompatibility) ในกระหล่ําปลีตั้งแต พ.ศ. 2473 (Kakizaki.  1930)                 
ตอมาใน พ.ศ. 2477 Dr. S. Shinohara ไดเร่ิมผลิตลูกผสมกระหล่ําปลีเปนการคา      โดยเริ่ม
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ตนที่บริษัท ซากาตา (Shinohara.  1942, 1953 และ 1981)  การทําครั้งแรกทําแบบงายๆ โดย
หาตนกระหล่ําปลีที่ผสมตัวเองไมได และขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศ      เมื่อไดตนที่ผสมตัวเองไม
ไดสองสายพันธุก็นํามาปลูกสลับกันโดยอาศัยการผสมขามตามธรรมชาติ เมื่อไดเมล็ดพันธุลูกผสม
ช่ัวที่หนึ่ง คร้ังแรกของโลกไดใหช่ือวา Suteki cabbage ตอมา Dr. N.U. ไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับพันธุกรรมการผสมตัวเองไมได และขยายพันธุของพอและแมโดยใชเมล็ด และไดลูกผสม
กระหล่ําปลีพันธุ O-S Cross ซ่ึงเปน        ลูกผสมที่เกิดจากสายพันธุแท 2 สายพันธุ     ซ่ึงทั้ง 2 
สายพันธุนี้เปนพันธุเดียวกัน ช่ือ Succession จุดประสงคของการทําลูกผสมนี้เพื่อใหเกิดความ
สม่ําเสมอภายในพันธุเดียวกัน         ลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ไดจากวิธีการนี้เรียกวา inter-strainic 
hybrid 
  ตอมาไดมีการศึกษาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมชั่วที่หนึ่งของกระหล่ําปลีโดยใช
สายพันธุที่ตางกัน โดย Ito (1954)  และ Haruta (1962)  ที่บริษัทตากิอิไดพันธุลูกผสมกระหล่ํา
ปลีที่ดีมาก ไดแกพันธุ Nagaoka hybrid Shikidori Cabbage ซ่ึงพันธุนี้มีความทน
ทานตอสภาพภูมิอากาศ และดิน จึงไดปลูกทั่วไปในประเทศญี่ปุน       เมื่อไดรับความสําเร็จในการ
ผลิตลูกผสมชั่วที่ 1 นี้ ทีมงานของบริษัทตากิอิไดศึกษาและผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 ในผัก
ตระกูลกระหลํ่า ไดแก  ผักกาดขาวปลี   กระหล่ําดาว   บลอคเคอรี่   เทอรนิป และผักกาดหัว 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับลูกผสมชั่วที่ 1 ของผักตระกูลกระหลํ่าของนักวิจัยชาวญี่ปุน 
ทําใหกระหล่ําไดรับความนิยมอยางแพรหลายในประเทศตางๆ ของเอเซีย เมล็ดพันธุผักตระกูล 
กระหล่ําที่ใชในประเทศไทยสวนใหญส่ังมาจากประเทศญี่ปุนแทบทั้งส้ิน มีบางสวนและเปน    
สวนนอยที่ส่ังมาจากยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา        ทั้งนี้เนื่องจากพันธุจากประเทศญี่ปุนไดรับความ 

 
 
นิยมมากกวา และมีความตานทานตอสภาพอากาศรอนไดดีกวา ยกตัวอยางเชน กระหล่ําปลีพันธุไฮ
ยาดอริ ส่ังมาจากประเทศญี่ปุน     ไดรับความนิยมในประเทศไทยมากกวาพันธุอ่ืนมาเปนเวลา 30 ป 
พันธุผักกาดขาวปลีของญี่ปุนก็ไดรับความนิยมมากในประเทศไทยเชนกัน 
  ผูเขียนไดเร่ิมงานวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมชั่วที่ 1   ของผักตระกูลนี้ตั้งแต     
พ.ศ. 2525 โดยไดรับเงินสนับสนุนจาก International Development Research 
Center      ประเทศแคนาดา        รวมเวลาประมาณสิบกวาป      ปจจุบันไดพันธุลูกผสมชั่วที่ 1   
ของผักกาดขาวปลี   ผักกาดเขียวปลี และผักกาดหัวที่ดีกวาพันธุการคาหลายพันธุที่จําหนายภายใน
ประเทศ ซ่ึงเปนเมล็ดที่ส่ังเขาหลายพันธุ (มณีฉัตร.  2537, โชคชัย และคณะ.  2540,  ตระกูล และ
คณะ.  2540)  เมล็ดพันธุผักเหลานี้สามารถทําการผลิตเมล็ดพันธุบนพื้นที่ภูเขาในภาคเหนือ ไดเมล็ด
ที่มีคุณภาพดีเทาเทียมกับเมล็ดที่ส่ังเขามาจําหนาย (Wivutvongvana et al. 1987 และ 
Nikornpun.  1992) 
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกและผล 
  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบ ดอก และผล ของผักตระกูลกระหลํ่าไดระบุไว
ใน Purseglove (1968) ตระกูลนี้ทั้งหมดจัดอยูในกลุมพืชลมลุก สวนใหญมีกําเนิดจากแถบอบ
อุน ใบไมมีหูใบ(exstipulate) เปนใบเดี่ยวเรียงตัวแบบสลับ(alternate) ดอกมีทั้งสองเพศ
ในดอกเดียวกัน และมีความสมดุลยของสวนประกอบของดอก (รูปที่ 6-21) ซ่ึงติดอยูกับฐานรอง
ดอกใตเกสรตัวเมีย (hypogynous) กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ กลีบดอกมี 4 กลีบ เกสรตัวผูมี 6 อัน 
เรียงตัวรวมกัน 4 อัน (tetradynamous) อยูวงในมีกานเกสรตัวผูยาวกวาอีก 2 อันที่อยูวงนอก 
เกสรตัวผูมี 2 ชอง และแตกตามยาวซึ่งอยูดานใน (introrse longitudinal 
dehiscence) รังไขอยูสูงกวาฐานรองดอก (superior) มีรังไข 2 อัน ประกบกันและแยกแต
ละชองออกจากกันโดยมีเยื่อบางๆ กั้น กานเกสรตัวเมียส้ันที่ปลายมีลักษณะเปน 2 หยัก ผลเปนฝก 
ถามีความยาวมากกวาความกวางเปนผลชนิด siliqua หรือ silique เชน ผลของผักกาด
กวางตุง  ผักกาดหัว และผักกาดขาวปลี แตถาผลมีความยาวพอๆ กับความกวางเรียกวา silicula 
ผลสวนใหญแตกเมื่อแก โดยแตกจากสวนลางของฝกไปยังสวนบน มีผลของผักตระกูลนี้ที่ผลไม
แตกเมื่อแก เชน ผักกาดหัว เมล็ดผักตระกูลนี้ไมมีอาหารสํารอง (endosperm) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6-21     ลักษณะดอก  ผล และตนผักกวางตุง 
 
 
 
 
 

การผสมพันธุตัวเองไมได 
  การปรับปรุงพันธุผักตระกูลนี้อาศัยการผสมพันธุตัวเองไมไดหลายลักษณะมาใช
ประโยชน เพื่อลดการใชแรงงานในการตอนเกสรตัวผู (emasculation) ของสายพันธุตัวเมีย 
การผสมพันธุตัวเองไมได (self incompatibility) ของผักตระกูลกระหลํ่าเกิดจากหลาย
สาเหตุดวยกัน ซ่ึงปรากฏวาส่ิงเหลานี้กลับมีประโยชนในดานการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมของผักใน
ตระกูลนี้ สาเหตุการผสมพันธุตัวเองไมไดนั้นเนื่องจากกรรมพันธุมีดังนี้ 
 
  1. การผสมพันธุตัวเองไมไดเนื่องจาก S ยีน 
  2. การผสมพันธุตัวเองไมได เนื่องจากเกสรตัวผูเปนหมัน (male 
sterility)  
   2.1 เกสรตัวผูเปนหมันเนื่องจากไซโตพลาสซึม (cytoplasmic 
male      sterility) 
   2.2 เกสรตัวผูเปนหมันเนื่องจากยีนและไซโตพลาสซึม 
(cytoplasmic     genic male sterility) 
   2.3 เกสรตัวผูเปนหมันเนื่องจากยีน (genic male sterility) 
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1. การผสมพันธุตัวเองไมไดเนื่องจาก S ยีน 
  การผสมพันธุตัวเองไมไดเนื่องจาก S ยีนของพืชตระกูลนี้มีปฏิกิริยาที่เรียกวา 
sporophytical reaction (Shinohara.  1981) เกสรตัวผูไมสามารถงอกบนยอดเกสร
ตัวเมีย (stigma) เนื่องจากสารยับยั้งที่ถูกสังเคราะหขึ้นในยอดเกสรตัวเมีย  โดยเฉพาะในเนื้อเยื่อ
ที่หอหุมยอดเกสรตัวเมีย (papillae cell) สารนี้สังเคราะหจากสวนของตนตัวเมียที่มี
โครโมโซม 2 ชุด (2n)  แมกระทั่งเกสรตัวผูซ่ึงมโีครโมโซมชุดเดียว (n) ก็มีปฏิกิริยานี้เชนเดียวกับ
เกสรตัวเมียเนื่องจากเยื่อหุมเกสรมาจากเซลของตัวแมซ่ึงมีโครโมโซม 2 ชุด (Bateman. 1952) 
ผักตระกูลกระหลํ่ามีการผสมพันธุตัวเองไมไดจัดเปน 4 กลุมดวยกัน (รูปที่ 6-22)    ปฏิกิริยาที่
กลาวมาขางตนมีความแตกตางจากปฏิกิริยาที่เรียกวา  gametophytical reaction     ซ่ึง
โครโมโซมเพียง 1 ชุดของเกสรตัวผูเปนตัวกําหนดวาจะผสมพันธุไดหรือไม เช น  เกสรตัวผูของ
ผักที่มียีน SaSb มีเกสรตัวผูที่มี Sa และ Sb เมื่อผสมกับตนที่มียีน Sa Sa จะติด ถา Sa Sa 
เปนตัวเมีย เพราะเกสรตัวผูที่มียีน Sb สามารถผสมได แตถา Sa Sa เปนตัวผูจะไมสามารถผสม
กับตน Sa Sb ได  เพราะเกสรตัวผูมีเฉพาะ Sa แตอยางไรก็ดี gametophytical 
reaction นี้ไมสามารถใชอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในผักตระกูลกระหลํ่าไดเพราะมีการผสมตัวเองไม
ไดถึง 4 กลุม 
 

 
 
  การแยกกลุมของผักตระกูลกระหลํ่า 4 กลุม  (Shinohara.  1981) (รูปที่ 6-
22) โดยใชปฏิกิริยา  sporophytical reaction ของเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย   ดังรูปที่ 6-
22   และเมื่อ Haruta (1962)  ไดทดสอบการผสมตัวเองไมไดของผักหลายชนิด ไดแก กระหล่ํา
ดาว  กระหล่ํา  บล็อคเคอรี่       พบวา กระหล่ําดาวจัดอยูในกลุมที่ 1   กระหล่ําปลีกลุมที่ 1, 2 และ 3     
บล็อคเคอรี่กลุมที่ 2          ผักกาดขาวปลีกลุมที่ 2 และ 4 เทอรนิปกลุมที่ 2 และ 4 สวนผักกาดหัว
กลุมที่ 2 และ 4 อาจอธิบายปฏิกิริยาของกลุมตางๆ ไดดังนี้ 
 
กลุมท่ี 1  ในเกสรตัวผูและตัวเมีย    มียีน Sb ที่มีลักษณะเดนขมยีน Sa (Sa < Sb) ซ่ึง
ปฏิกิริยา   sporophytic นี้มีทั้งในตัวผูและตัวเมีย การผสมพันธุเกิดขึ้นในกลุม
นี้ในกรณีที่ยีน  ตางกันเทานั้น เชน SaSa↔SbSb และ SaSa↔SaSb สวน 
SbSb ไมสามารถผสม  กับ Sa Sb เลย จากการทดสอบพบวามีกระหล่ําปลี และกระห
ลํ่าดาวหลายพันธุที่มี  ปฏิกิริยาอยูในกลุมนี้ 
 



 82

กลุมท่ี 2  เกสรตัวผูมีการแสดงออกของยีน Sb ขม Sa สวนเกสรตัวเมียมีการแสดงออก
ของ  ยีน Sa และ Sb เทาๆ กัน ดังนั้นตนที่มียีน Sa Sa สามารถผสมกับตนที่มียีน 
Sb Sb   ไมวาเปนตัวผูหรือตัวเมีย แตไมสามารถผสมกับตัวเมียที่มียีน Sa Sb 
เพราะยีน Sa   แสดงออกในตัวเมีย แตถา Sa Sb เปนตัวผูสามารถผสมกับตัวเมีย Sa 
Sa ได เพราะ  ยีน Sb ในตัวผูขมยีน Sa    สวน Sb Sb ไมสามารถผสมกับ Sa 
Sb ไมวา Sb Sb เปน  ตัวผูหรือตัวเมีย ผักที่พบในกลุมนี้ไดแก กระหล่ําปลี   ผักกาด
ขาวปลี   ผักกาดหัว     บล็อคเคอรี่ และเทอรนิป เปนตน กลุมนี้เปนกลุมที่ใหญที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุมอื่น 
 
กลุมท่ี 3  เกสรตัวผูมีการแสดงออกของยีน Sa และ Sb สวนตัวเมียมีการแสดงออกของ 
Sb   ขม Sa ดังนั้นตนที่มียีน Sa Sa สามารถผสมกับตนที่มียีน Sb Sb ไมวาเปน
ตัวผูหรือ  ตัวเมีย และสามารถผสมกับ Sa Sb กรณีที่ Sa Sb เปนตัวเมียเทานั้น 
เพราะ Sb ขม   Sa ในตัวเมีย สวนตนที่มียีน Sb Sb และ Sa Sb ไมสามารถผสม
พันธุกัน ไมวาจะ  เปนตัวผูหรือตัวเมีย ผักที่พบในตระกูลนี้ที่มีปฏิกิริยาในกลุมนี้มีนอยมาก 
พบวา   มีกระหล่ําปลีเพียง 2 พันธุที่อยูในกลุมนี้ 
 
 
 

 
 
พันธุกรรม I II III IV 
 Sa Sa SaSa SaSa SaSa 
     
 SbSb         

SaSb 
 SbSb        
SaSb 

SbSb           
SaSb 

SbSb          
SaSb 

     
ตัวเมีย Sa < Sb Sa : Sb Sa < Sb Sa : Sb 
ตัวผู Sa < Sb Sa < Sb Sa : Sb Sa : Sb 
กระหล่ําปลี 3 พันธุ  3 พันธุ 1 พันธุ - 
 3 สายพันธุ  3 พันธุ 1 สายพันธุ - 
กระหล่ําดาว 1 พันธุ - - - 
 2 สายพันธุ - - - 
บล็อคเคอรี่ - 1 พันธุ - - 
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 - 1 สายพันธุ - - 
ผักกาดขาวปลี - 2 พันธุ - 3 พันธุ 
 - 3 สายพันธุ  - 3 สายพันธุ 
เทอรนิป - 1 พันธุ - 1 พันธุ 
 - 1 สายพันธุ - 1 สายพันธุ 
ผักกาดหัว - 2 พันธุ - 2 พันธุ 
 - 2 สายพันธุ - 4 สายพันธุ 
     
 

 
รูปที่ 6-22       การแยกกลุมการผสมตัวเองไมไดของผักตระกูลกระหลํ่า 

 
 
 
 
 
 

 
 


