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Abstract
The purpose of this research was determined the satiable of fig varieties for cultivating 

in highland. Five fig varieties; Dauphine, Japan, Verte, Variegated, and Brown-turkey were 
grown at Chiang-Mai Royal Agricultural Research Center (CMRARC), 1,300 meters above 
sea level. After the fourth year (2012-2015), Variegated had the highest annual increase 
in trunk circumsference growth. The average annual increase of Variegated trunk 
circumference was 2.4 cm/year, followed by Japan, Dauphine, Verte, and Brown-Turkey 
which were 2.0, 1.7, 1.3 and 1.0 cm/year, respectively. Japan showed the highest average 
yield per plant, 50 fruits. While Verte, Dauphine, Variegated, and Brown-Turkey showed 
average yield of 35, 33, 20 and 5 fruits plant respectively. Mature fruit results indicated 
that Brown-Turkey had the highest average fruit weight (65.5 g/fruit). This followed by 
Japan, Dauphine and Verte, 42.9, 35.4 and 33.6 g/fruit. respectively Variegated variety had 
produced the smallest fruit at 20.46 g/fruit. Japan variety had the highest total soluble 
solids at 12.3 brix, followed by Variegated, Brown-Turkey and Verte varieties with total 
soluble solids as 11.9, 11.5 and 9.65 oBrix respectively. Dauphine has lowest dissolved 
solids at 8.94 °Brix. Overall, Japan variety are more suitable for highland planting than 
other varieties in this trial.
Keywords: Fig, highland, variety evaluation, quality
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบหาพันธุมะเดื่อฝรั่งท่ีเหมาะสมในการปลูกบนท่ีสูง โดยนําพันธุ

มะเดื่อฝร่ังตางประเทศ 5 สายพันธุ ปลูกทดสอบท่ีศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ความสูง 1,300 เมตร 
เปนเวลา 4 ป พบวามะเดื่อฝรั่งพันธุ Variegated มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของเสนรอบวงโคนตนสูงท่ีสุดเทากับ 
2.4 เซนติเมตร/ป รองลงมาคือพันธุ Japan, Dauphine, Verte และ Brown Turkey มีอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของเสนรอบวงโคนตนเทากับ 2.0, 1.7, 1.3 และ 1.0 เซนติเมตร/ป ตามลําดบั ดานผลผลิต พบวาพันธุ 
Japan ใหผลผลิตเฉลี่ยตอตนสูงที่สุด เฉล่ีย 50 ผลตอตน รองลงมาคือพันธุ Verte, Dauphine และ 
Variegated และ Brown Turkey ใหผลผลิตเฉลี่ยในปสุดทาย (พืชอายุ 4 ป) 35, 33, 20 และ 5 ผลตอ
ตน ตามลําดับ ดานคุณภาพผลผลิต พบวาพันธุ Brown Turkey มีนํ้าหนักผลเฉลี่ยมากที่สุด 65.5 กรัม 
รองลงมาไดแกพันธุ Japan, Dauphine, Verte, Variegated และมีนํ้าหนักผลเฉลี่ยเทากับ 42.9, 35.4, 
33.6 และ 20.46 กรัม ตามลําดับ และพบวาพันธุ Japan มีปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดมากที่สุดคือ 
12.3 บริกซ รองลงมาคือพันธุ Variegated, Brown Turkey, Verte และ Dauphine มีปริมาณของแข็ง
ที่ละลายนํ้าไดเทากับ 11.9, 11.5, 9.65 และ 8.94 บริกซ ตามลําดับ โดยภาพรวมพันธุ Japan มีความ
เหมาะสมในการปลูกบนที่สูงมากกวาพันธุอื่นที่ทดสอบรวมกัน
คําสําคัญ: มะเดื่อฝร่ัง ที่สูง การทดสอบพันธุ คุณภาพ

คํานํา
ประเทศไทยไดมีการปลูกไมผลเมืองหนาว

มาต้ังแตป พ.ศ. 2512 จากพระราชประสงคของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 เพื่อ
ศกึษาหาพืชมาปลูกทดแทนการปลูกฝนและการทํา
ไรเลื่อนลอยของประชากรที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูง 
กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานหน่ึงของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ทีไ่ดรบัมอบหมายใหรบัผดิชอบ
วิจัยสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง โครงการตาม
พระราชดําร ิและโครงการความรวมมอืกบัตางประเทศ 
เพือ่หาพชืทีม่ศีกัยภาพปลกูบนพืน้ทีส่งู ไดแก ไมผล
เมืองหนาวและเขตอบอุนที่มีการปลูกทดสอบเพ่ือ
ศึกษาศักยภาพในการใหผลผลิตในพ้ืนที่สูงของ
ประเทศไทยมีหลายชนิด (Yang et al., 2005) 
ซึง่เปนผลมาจากการท่ีประเทศไทยมีการดําเนินงาน

ความรวมมือทางวิชาการกับประเทศตางๆ หลาย
ประเทศ ไดแก จนี อเมริกา ไตหวัน อสิราเอล ยโุรป 
ญี่ปุ น ออสเตรเลีย อียิปต อัฟกานิสถาน และ
อารมาเนยี เปนตน ทาํใหไดรบัพนัธุพชืดงักลาวเพือ่
มาทดสอบศักยภาพในการศึกษาการปรับตัวกับ
สภาพพื้นท่ีในประเทศไทย ซึ่งไดมีการรวบรวม
ในพื้นที่ศูนยวิจัยตางๆ ของกรมวิชาการเกษตร 
พบวา มะเด่ือฝรั่งเปนหนึ่งในพืชที่มีศักยภาพ 
ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและมีคุณคาทาง
อาหารสูง จึงไดมีการศึกษาถึงความเปนไปไดวา
พันธุใดมีศักยภาพและสามารถพัฒนาจนกระท่ังมี
การยอมรับและขยายพันธุสู เกษตรกร เพื่อเพิ่ม
รายไดและเพิม่ทางเลอืกใหมใหแกเกษตรกรบนทีส่งู 
และผูบริโภคในประเทศตอไป (ทวีศักดิ์, 2551)
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มะเดื่อฝรั่ง (Fig: Ficus carica Linn.) วงศ 
Moraceae (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2550) 
เปนพชืประเภทก่ึงรอน เปนไมผลยืนตนขนาดกลาง 
ปลูกมากทางตะวันตกของทวีปเอเชีย (ศรีวิจิตรา, 
2550) ปลกูเปนการคาในแถบลุมแมนํา้เมดเิตอรเรเนยีน 
ประเทศอิตาลี โปรตุเกส สเปน ตุรกี กรีซ 
แคลฟิอรเนยีตอนใต และพ้ืนทีแ่หงแลงของอเมรกิา 
แอฟริกาใต มาดากัสการ ออสเตรเลียและอินเดีย 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2550; ธรีะ, 2550ก; 
ศรีวิจิตรา, 2550) ทั่วโลกมีมากกวา 600 สายพันธุ 
(ทวีศักดิ์, 2550) จัดอยูในสิบอันดับแรกของผลไม
ในโลกทีม่คีณุคาทางอาหารสงู ไดแก แคลเซยีม และ
ใยอาหารสูงกวาผักผลไมทุกชนิด ฟอสฟอรัส 
ธาตุเหล็กสูง ซึ่งจะชวยเสริมสรางซอมแซมเสริม
ความแข็งแรงของกระดูกและฟน สรางสมดุลของ
กรด-ดางในรางกาย ถนอมสุขภาพ ลดรอยเห่ียวยน 
ทําใหออนวัย ปองกันโรคปอด นิ่ว และกระเพาะ
ปสสาวะอักเสบ มี antioxidant polyphenol สูง 
ปองกันมะเร็งตางๆ ในทางการแพทยสารสกัดจาก
มะเดื่อฝรั่งถูกนํามาใชยับย้ังการเจริญของเซลล
มะเร็ง ชวยฟอกตับและมาม เปนยาระบายออนๆ 
ชวยระบบขับถาย กําจัดของเสียออกจากรางกาย 
แกทองผูก นอกจากนี้อุดมดวยโปรตีน เอนไซม
ยอยอาหาร สมานแผล มวีติามนิเอ บ1ี บ2ี ซ ีไนอาซนิ 
ใหพลังงานสูง ในขณะที่ไมมีไขมันคอเลสเตอรอล
หรอืโซเดยีม จงึไมมปีญหากบัผูปวยความดนั ไขมนั
ในเลือดสูง หรือโรคตับ (ธีระ, 2550) สายพันธุที่
นาํมาปลกูในประเทศไทยได ไดแกพนัธุ Inca Gold, 
พันธุ ญี่ปุ น BTM6, พันธุ สเปน (ธีระ, 2550) 
นอกจากนีส้ถานวีจิยัโครงการหลวงอนิทนนทมกีาร
ศึกษาสายพันธุมะเดื่อ 6 สายพันธุ ไดแก พันธุ 

Brown-Turkey มะเด่ือดูไบ มะเด่ือจีน มะเด่ือ
อหิราน มะเด่ือใบกลม และมะเด่ือสเปน (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, 2550) สถานีเกษตรหลวง
อางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มกีารศึกษา
และพัฒนาการปลูกมะเด่ือฝรั่ง 2 สายพันธุ ไดแก 
พนัธุดอรฟน (Dauphine) และพันธุไวทมารเซลเลสส 
(White Marseilless) (ทวีศักดิ์, 2550) สถานี
เกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
ไดศึกษาการเจริญเติบโตของมะเด่ือฝรั่ง พันธุ 
ดอรฟน (Dauphine), อินทนนท, ดอรฟน เจแปน, 
คาโดตา, ลิซา, ชูกา, บราว เทอรกี้ และ White 
Marseilless (ศรีวิจิตรา, 2550) และ ธีระ (2550) 
ไดศึกษาเพ่ือปรับปรุงสายพันธุมะเด่ือฝร่ัง ไดแก 
พันธุ Alma, Black Jack, Black Mission, Brown 
Turkey Japan, Brown Turkey USA., Conadria, 
Dauphine, Genoa, Osborn, Kadota, Inca Gold 
และไมทราบชื่อ จากประเทศอิตาลี ไตหวัน ญี่ปุน 
และสหรัฐอเมริกา พบวา มะเด่ือฝร่ังสายพันธุญีปุ่น 
เมื่อผลสุก ผิวผลแดงจัดถึงมวงเขม เนื้อในสีแดง
คลายสสีตรอวเบอรร ีเมลด็เลก็ลบีกรบุกรอบทานได 
ผลสุกเหมาะสําหรับรับประทานสด รสชาติหวาน
เขมขน ไมมีรสเปรี้ยว กลิ่นหอมคลายกลิ่นกุหลาบ 
เนื้อละเอียด หรืออาจประยุกตใชทําผลไมแปรรูป
ตางๆ เชน ทํามะเดื่อฝรั่งอบแหง ตากแหง ทําแยม
มะเด่ือฝร่ัง บรรจุกระปอง ลอยแกว แชอิ่ม ผสม
ในชาคลายชาไขมกุ ผสมกับผลไมชนดิอืน่ในการทํา
นํ้าผลไมป น หรือเปนสวนผสมในการทําขนม
ทดแทนลูกเกด (จารุพันธ และคณะ 2549) โดยมี
ประวัติการปลูกมะเดื่อฝรั่งของกรมวิชาการเกษตร 
ดังนี้
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ป การดําเนินการ สถานที่ แหลงงบประมาณ

2550-2553 โครงการความรวมมือทางดาน
วิชาการเกษตร ไทยและอารเมเนีย 
ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 
ทรงครองราชย 60 ป และมี
พระชนมายุครบ 80 พรรษา

ศูนยวิจัย เกษตรหลวงเชียงใหม  
(ขุนวาง)

กรมวิชาการเกษตร

2551-2553 รวบรวมและปลูกมะเดื่อฝรั่ง 
10 สายพันธุ พบพันธุท่ีมีศักยภาพ
ในแตละแหลงปลูก

- โครงการฟาร ม ตั วอย า งตาม
พระราชดําริ บ.ดงเย็น อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม

-  ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(ขุนวาง) อ.แมวาง จ.เชียงใหม

กรมวิชาการเกษตร 
(งานวจิยัอนรุกัษไมผล
เมืองหนาว)

2554 คดัพันธุสาํหรับใชในการทดลอง ศูนยวิ จัย เกษตรหลวงเชียงใหม  
(ขุนวาง) อ.แมวาง จ.เชียงใหม

กรมวิชาการเกษตร

2555-2557 คัดเลือก และทดสอบพันธุ
มะเดื่อฝรั่ง

-  ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(ขุนวาง) อ. แมวาง จ. เชียงใหม

-  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
-  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

ที่สูงเลย (ภูเรือ) อ.ภูเรอื จ.เลย

กรมวิชาการเกษตร

2558 ไดพันธุแนะนํา: มะเดื่อฝรั่ง กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

อุปกรณและวิธีการ
วัสดุและอุปกรณในการดําเนินการทดลอง

ตนพันธุ มะเดื่อฝรั่ง จํานวน 5 สายพันธุ  
สายพันธุละ 4 ตน วางแผนการทดลองแบบ RCBD 
สุมในบล็อกสมบูรณ มี 5 กรรมวิธี (พันธุ) 4 ซํ้า 
ซํ้าละ 1 ซึ่งกรรมวิธีที่ 1 คือ สายพันธุ Japan 
กรรมวิธีที่ 2 สายพันธุ Variegated กรรมวิธีที่ 3 
พันธุ Dauphine กรรมวิธีที่ 4 พันธุ Varte และ
กรรมวิธทีี ่5 พนัธุ Brown Turkey โดยปลกูทดสอบ
สายพันธุ  ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(แมจอนหลวง) เตรียมหลุมปลูก โดยขุดหลุมขนาด 

50 × 50 × 50 เซนตเิมตร จาํนวน 20 หลมุ กรรมวธิี 
(พันธุ ) ละ 4 หลุม รองกนหลุมดวยปุ ยคอก 
1 กโิลกรัม/หลมุ โนมกิง่เม่ือมกีิง่หลักสองก่ิงสาํหรับ
โนมก่ิงตามแนวยาวของแปลง บาํรงุรกัษาตนมะเดือ่
ฝรั่งตามกรรมวิธี บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต
โดยวัดจากเหนือดิน 30 เซนติเมตร จํานวนผลตอ
ตน/นํ้าหนักผลตอตน ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
ไดแก นํ้าหนักผลเฉลี่ย (กิโลกรัม) ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ํา ปริมาณกรดไตเตรท โรคและแมลง
ที่พบและการกําจัด รวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลตางๆ ทางสถิติ และสรุปผลการทดลอง
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ผลการวิจัยและวิจารณ
การเจริญเติบโตของมะเด่ือฝร่ังท้ัง 5 สายพันธุ 

คอนขางชาในชวงแรก เนื่องจากพืชอยู ในชวง
พักตัวประกอบกับสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น ทําให
มีการเจริญเติบโตเพียงเล็กนอย พืชจะเร่ิมมีการ
เจริญเติบโตที่ชัดเจนในชวงปลายฤดูฝน เน่ืองจาก
สภาพอากาศทีอ่บอุนขึน้ ประกอบกับดนิมคีวามชืน้
เหมาะสมในชวงฤดฝูน โดยตนเริม่มีการแตกใบและ
สรางก่ิงใหมในชวงดังกลาว อัตราการเจริญเติบโต
ในชวงปที่ 1-2 พบวา มะเดื่อฝรั่งพันธุ Variegated 
มีการเจริญเติบโตดานเสนรอบวงโคนตนสูงที่สุด 
รองลงมาไดแกพันธุ Japan พันธุ Dauphine พันธุ 
Verte ตามลาํดบั สวนพนัธุ Brown turkey มีอตัรา
การเจริญเติบโตดานเสนรอบวงโคนตนนอยที่สุด 
คาดวาเกิดจากมะเด่ือฝร่ังแตละสายพันธุ มีการ
ปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศท่ีแตกตางกัน ทําใหมี
การตอบสนองทีต่างกนัในการเจรญิเติบโต โดยขนาด
เสนรอบวงโคนตนมะเดื่อฝร่ังมีความแตกตางกัน
อยางมนียัสาํคัญทางสถติ ิ(P<0.01) โดยมะเดือ่ฝรัง่
พนัธุ Dauphine มขีนาดเสนรอบวงโคนตนมากทีส่ดุ 
เฉลี่ยเทากับ 11.9 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ 
Variegated เฉลี่ยเทากับ 11.4 เซนติเมตร และ
พันธุ Brown Turkey มีขนาดเสนรอบวงนอยที่สุด 
เฉลีย่เทากับ 8.00 เซนตเิมตร และเมือ่คิดเปนอตัรา
การเพ่ิมของเสนรอบวงโคนตนตอป พบวามะเด่ือ
ฝรั่งพันธุ Variegated มีอัตราการเพ่ิมของเสน
รอบวงโคนตนตอปมากท่ีสดุ เทากบั 2.4 เซนติเมตร/
ป รองลงมาไดแกพันธุ Japan, พันธุ Dauphine 
และพันธุ Verte มีคาเทากับ 2.0, 1.7 และ 1.3 
เซนติเมตร/ป ตามลําดับ พันธุ Brown Turkey มี
อตัราการเพ่ิมของเสนรอบวงโคนตนตอปนอยทีส่ดุ 
เทากับ 1.0 เซนติเมตร/ป (Table 1, Figure 1)

สําหรับการใหผลผลิต พบวา ตนมะเด่ือฝร่ัง
พันธุ Japan มีการติดผลมากที่สุด เฉลี่ย 50 ผล/
ตน รองลงมาไดแกพันธุ Verte, พันธุ Dauphine 
และพันธุ Variegated ที่มีการติดเทากับ 35, 33 
และ 20 ผล/ตน ตามลําดับ และพันธุ Brown 
Turkey มีการติดผลนอยที่สุด เทากับ 5 ผล/ตน 
(Table 2)

สําหรับคุณภาพของผลผลิตมะเด่ือฝรั่ ง 
พบวาการติดผลจะออกดอกบนก่ิง (Figure 2) 
นํ้าหนักเฉลี่ยตอผลของมะเดื่อฝรั่งพันธุ Brown 
turkey มนีํา้หนกัเฉล่ียตอผลสูงสดุเทากบั 65.5 กรมั 
รองลงมาไดแกพันธุ Japan, พันธุ Dauphine และ
พนัธุ Verte มนีํา้หนกัเฉลีย่ตอผลเทากบั 42.9, 35.4 
และ 33.6 กรัม พันธุ Veriegate มีนํ้าหนักเฉล่ียตอ
ผลนอยท่ีสุด เทากับ 20.5 กรัม (Table 3) ดาน
ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายนํา้ได (% Brix) พบวาพนัธุ 
Japan มีคาเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได
สงูสดุ เทากบั 12.3 รองลงมาไดแกพนัธุ Veriegate, 
พันธุ Brown turkey และพันธุ Verte ที่มีคา
ความหวาน 11.9, 11.5 และ 9.65 ตามลําดับ พันธุ 
Dauphine มีคาเฉล่ียปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา
ไดตํ่าที่สุด เทากับ 8.94 (Table 3) ดานขนาดของ
ผลเมื่อสุกแกเต็มที่ (วัดขนาดทั้งความกวางผลและ
ความยาวผลเม่ือผลขยายใหญที่สุดกอนเก็บเก่ียว 
โดยเก็บเก่ียวเมื่อผลเริ่มนิ่ม) พบวามะเดื่อฝรั่งพันธุ 
Dauphine มีขนาดผลใหญที่สุด รองลงมาไดแก
พันธุ Brown turkey, พันธุ Japan และพันธุ 
Veriegate ตามลําดับ พันธุ Verte มีขนาดผลเฉล่ีย
เล็กท่ีสุด (Table 4, Figure 3)

ดานศัตรูพืช โรคและแมลงที่พบ พบวาเมื่อ
เขาสูปที่สองภายหลังการปลูก พบการเขาทําลาย
ผลผลิตในระยะสุกแกโดยมีนก หนู กระรอก และ
คางคาว เขากัดแทะผลท่ีสุกเปนอาหาร ปองกันได
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โดยการหอผลดวยตาขายมุงพลาสติก (ตาขาย
ไนลอน) รวมกับการทําความสะอาดบริเวณรอบๆ 
แปลงเพ่ือไมใหเปนที่หลบซอนและท่ีอยูอาศัยของ
สัตวดังกลาว นอกจากน้ันในระยะชวงฤดูฝนท่ีพืช
มกีารเจรญิเตบิโตดานการเพิม่จาํนวนใบและลาํตน
พบการเขาทําลายของดวงเจาะลําตน โดยพืชจะ
แสดงอาการยอดและใบเหี่ยวและใบรวง เนื่องจาก
หนอนเจาะเขาทาํลายทอน้ําทออาหารภายในลาํตน
บริเวณโคนตน (Figure 2) ปองกันไดโดยทําความ

สะอาดรอบๆ บริเวณโคนตน และทาสีนํ้าผสมสาร
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชบริเวณรอบๆ โคนตน 
และหากพบการเขาทาํลายใหทาํการใชปลายมีดหรือ
วัสดุแข็งแคะเอาตัวหนอนออกจากลําตน ทาทับ
บาดแผลดวยปูนแดงหรือสีนํ้าผสมยากันรา กรณี
ไมสามารถนาํหนอนออกจากลําตนไดใหฉดียากําจัด
แมลงเขาบริเวณรูเจาะใหตวัยาดูดซมึหรือสมัผสักับ
ตัวหนอนจนออกฤทธ์ิกําจัดหนอนภายในลําตน 
(Table 3, Figure 3)

Table 1  Trunk circumference of five varieties fig

Varieties
Trunk circumference 

(cm.)
Average annual increase of Variegated 

trunk circumference (cm./year)

Japan
Variegated
Dauphine
Verte
Brown Turkey

8.20b

11.4a

11.9a

10.3ab

8.00b

2.0ab

2.4a

1.7b

1.3b

1.0b

F-test
C.V. (%)

**
28.00

**
9.08

** Means within a column followed by different alphabets were significantly different at P<0.01 
by DMRT

Table 2  Average yield of five varieties fig

Varieties Number of fruit Weight of fruit / tree (Kg.)

Japan
Variegated
Dauphine
Verte
Brown Turkey

50a

20c

33b

35b

5.0d

2.16a

0.41c

1.17b

1.18b

0.33c

F-test
C.V. (%)

*
26.00

*
6.64

*  Means within a column followed by different alphabets were significantly different at P<0.05 

by DMRT
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Table 3  Fruit quality of five varieties fig

Varieties Weight (g.) Width (cm.) length (cm.) (% Brix)

Japan
Variegated
Dauphine
Verte
Brown turkey

42.9a

20.5c

35.4b

33.6b

65.5a

4.69bc

4.77bc

9.73a

3.65d

5.00ab

5.69ab

5.23ab

6.20a

4.50b

6.50a

12.3a

11.9ab

8.94c

9.65b

11.5ab

F-test  
C.V. (%) 

*
38.50

*
15.26

*
6.64

*
10.62

*  Means within a column followed by different alphabets were significantly different at P<0.05 
by DMRT

Figure 3  Fruit characteristic of Brown Turkey (A), Dauphine (B), Japan (C), Variegated (D) 
and Verte (E) of fig

Figure 1  Fruit canopy during fig development Figure 2  Fruit setting
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สรุปผลการทดลอง
จากการทดสอบเพ่ือคัดเลือกสายพันธุ 

มะเดื่อฝร่ังจํานวน 5 สายพันธุ ไดแกพันธุ Japan, 
Dauphine, variegated, Verte และ Brown 
Turkey โดยทดลองปลูกในพื้นที่ ศูนย วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม ความสูง 1,300 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง เมื่อปลูกเปนระยะเวลา 
4 ป พบวามะเดื่อฝร่ังทุกพันธุมีการใหผลผลิต โดย
มะเดื่อฝรั่งพันธุ Variegated มีการอัตราการ
เจริญเติบโตดานลําตน (อตัราการเพ่ิมของเสนรอบวง
โคนตน) สูงที่สุด แตไมแตกตางในทางสถิติกับพันธุ 
Japan รองลงมาคือพันธุ Dauphine ดานผลผลิต
พบวามะเดือ่ฝรัง่พนัธุญีปุ่นใหปรมิาณผลผลติตอตน
สูงที่สุด มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดสูงที่สุด 
และมีนํ้าหนักเฉลี่ยผลรองจากมะเด่ือฝรั่งพันธุ  
Brown Turkey โดยเม่ือพิจารณารวมกันระหวาง
การเจริญเตบิโตการใหผลผลติและคณุภาพผลผลติ
เบือ้งตนแลว พบวามะเด่ือฝร่ังพันธุ Japan มลีกัษณะ
ที่เหมาะสมในการผลิตในพื้นที่ดังกลาวมากที่สุด 
รองลงมาได แก พันธุ  Dauphine และพันธุ  
Variegated ตามลําดบั สวนมะเด่ือฝรัง่พนัธุ Verte 
และ Brown Turkey มีการตอบสนองดานการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตที่นอยเมื่อเทียบกับ
พันธุอื่นๆ
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