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Study on growth and development of Ficus carica L. cv. Black Genoa were carried out at
Pomology, Maejo University, Chiang Mai from December 2018 to March 2019. An elevation is 322 meters
above mean sea level. The objective of this study was to study the pattern of fruit growth and
development of fig. It was found that the fruit growth and development of fig was double sigmoid
curve. In the first phase, during 1-4 weeks, fruit size increased slowly and fruit weight was 0.01±0.00 to
0.44±0.03 grams. The second phase, during 5-8 weeks, the fruit size increased slightly and the fruit
weight was 0.75±0.06 to 11.60±0.20 grams. Finally, in the third phase, the fruit size increased rapidly to
12.97±0.52 to 69.39±2.11 grams of fruit weight. The total soluble solids, total titratable acid and fruit
firmness at 12 weeks was 17.80±0.95ºBrix, 0.23±0.05% and 0.10±0.01 kg/cm2, respectively. Peel color
changed from green to yellow in 10 weeks and turned from reddish-purple to black-purple in 10 to 12
weeks
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บทคัดย่อ
การศึกษาการเจริญเติบโตและคุณภาพของผล
มะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) พันธุ์แบล็คเจนัว ดาเนินการ
ณ แปลงทดลองไม้ ผ ล สาขาไม้ ผ ล คณะผลิ ต กรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2562 ความสูง
จากระดั บ น าทะเล 322 เมตร โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึกษารูปแบบการเจริญเติบโตของผลมะเดื่ อฝรั่ง พบว่า
การเจริ ญ เติ บ โตของผลมะเดื่ อ ฝรั่ ง มี ลั ก ษณะการ

เจริญเติบโตแบบ Double sigmoid curve สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 1-4 มีการ
เจริญ เติ บ โตด้านนาหนักผลอย่างช้าๆ โดยมี น าหนักผล
เท่ า กั บ 0.01±0.00 ถึ ง 0.44±0.03 กรั ม ระยะที่ 2 ใน
สัปดาห์ที่ 5-8 ผลมีการขยายขนาดเพิ่มขึน มีนาหนักผล
เท่ากับ 0.75±0.06 ถึง 11.60±0.20 กรัม และ ระยะที่ 3
ในสัปดาห์ที่ 9-12 ผลมีนาหนักเพิ่มขึนอย่างอย่างรวดเร็ว
โดยมี น าหนั ก ผลเท่ า กั บ 12.97±0.52 ถึ ง 69.39±2.11
กรัม ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายนาได้ ปริมาณกรดที่
ไทเทรตได้ และความแน่ น เนื อ ในสั ป ดาห์ ที่ 12 มี ค่ า
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เท่ากับ 17.80±0.95 องศาบริกซ์ 0.23±0.05 เปอร์เซ็นต์
และ 0.10±0.01 กก./ตร.ซม. ตามลาดับ ขณะที่สีผิวผล
เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองในสัปดาห์ที่ 10 และ
เปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วงจนถึงสีม่วงดาในสัปดาห์ที่ 12
คาสาคัญ: Ficus carica L., double sigmoid curve
คุณภาพผล

คานา
มะเดื่อฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ficus carica L.
อยู่ในวงศ์ Moraceae หรือเรียกอี กชื่ อหนึ่ง ว่า ฟิก (Fig)
เป็นผลไม้ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป อาทิ ตุรกี
กรีซ อิตาลี และสเปน ปลูกเป็นการค้าในที่ราบลุ่ม แม่นา
แถบเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น นิ ย มในประเทศอิ น เดี ย และ
สหรัฐอเมริกา และพบมากที่สุดในเขตร้อนหรือเขตกึ่งร้อน
ในแถบทวี ป เอเชีย โดยเฉพาะเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้
เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เนื่องจากมีสภาพ
อากาศร้อนชืนทาให้ต้นมะเดื่อฝรั่งออกผลได้ตลอดทังปี
(Heng, 2019) ส่วนในประเทศไทยพบว่าการปลูกมะเดื่อฝรั่ง
มี ความร่ วมมื อระหว่ าง 2 หน่ วยงาน ได้ แก่ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ และมูลนิธิโครงการหลวง ทาให้พืนที่การ
เพาะปลู กเพิ่ ม มากขึน ทั งนี การปลู กมะเดื่ อฝรั่ง เป็ น อี ก
ทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่เกษตรกรบนพืนที่สูง โดย
เป็นผลไม้ที่รับประทานได้ทังสดและแห้ง อีกทังมะเดื่อฝรั่ง
ยังสามารถนาไปแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น อบแห้ง และ
แยม มะเดื่อฝรั่งให้ผลผลิตต่อต้นที่ค่อนข้างสูง มีการติด
ผลค่อนข้างดก ติดผลทุกข้อใบ แต่ต้องขึนอยู่กับหลายๆ
ปัจจัย เช่น ระยะปลูก จานวนต้นต่อไร่ อายุต้น ขนาดของ
ทรงพุ่ม มะเดื่อฝรั่งหนึ่งต้นสามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ
1-3 กิ โ ลกรั ม หรื อ ประมาณ 30-50 ผล เฉลี่ ย ขนาดผล
และน าหนั ก 8-15 ผลต่ อ กิ โ ลกรั ม (Chairauengyoth,
2019) อีกทังการจัดทรงต้น และการตัดแต่งกิ่งที่ดี ทาให้
ลั ก ษณะทรงต้ น และกิ่ ง ที่ เ หมาะต่ อ การให้ ผ ลผลิ ต ที่ ดี
(Prabthuk, 2016) มะเดื่อฝรั่งเป็นต้นไม้ที่ผลัดใบมีความ

สู ง ประมาณ 3-10 เมตร กิ่ง ก้า นและล าต้ นมี ความหนา
ใบมะเดื่อฝรั่งเป็นแบบใบรูปฝ่ามือ มีกลีบใบ 3 ถึง 7 กลีบ
ใบมี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น โดยขึ นอยู่ กั บ สายพั น ธุ์ ของ
มะเดื่อฝรั่ง (Puechkaset, 2016) ลักษณะของผลมะเดื่อฝรั่ง
เป็นผลมาจากช่อดอกที่ซับซ้อนที่เรียกว่า Syconium ซึง่ มี
ผลที่ เรีย กว่ า Drupelets อยู่ ภายใน Syconium จะเป็น
ดอกเล็กๆ ภายในนัน โดยจะเชื่อมต่อกับภายนอกผ่านรู
ขนาดเล็ ก ที่ เ รี ย กว่ า Ostiole มะเดื่ อ ฝรั่ ง มี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการโดยผลที่มีสีม่วงแดงจะมีสารแอนโทไซยานิน
(Anthocyanin) มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
ช่ ว ยชะลอความเสื่ อ มของเซลล์ อี ก ทั งยั ง อุ ด มไปด้ ว ย
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ใยอาหารสูง วิตามิน และแร่ธาตุ
อีกหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี วิตามินเค
โพแทสเซียม สังกะสี และเหล็ก (Phiphatthanawong,
2007)
ในปัจจุบันมะเดื่อฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีการปลูกและ
บริ โ ภคกั น มากขึ นในประเทศไทย แต่ ยั ง มี ง านวิ จั ย ที่
เกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งที่ค่อนข้างน้อยมาก โดย Nilsamranchit
et al. (1985) ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่งซึ่ง
ปลูกบนพืนที่สูงของประเทศไทย พบว่า การเจริญเติบโต
ของผลมะเดื ่อ ฝรั่ง สายพัน ธุ ์ White Marseilles และ
Dauphine มีการเจริญเติบโตของผล 3 ระยะ โดยระยะ
ที่ 1 มีอัตราการเจริญเติบโตของขนาด ใช้เวลาประมาณ
5-6 สัปดาห์ ในระยะที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตคงที่มีการ
เพิ่มขนาดเพียงเล็กน้อย ใช้เวลานาน 4-5 สัปดาห์ และใน
ระยะที่ 3 ผลเริ่ ม มี ก ารขยายใหญ่ ม ากขึ น ใช้ เ วลา 3
สั ป ดาห์ ซึ่ ง การเจริ ญ เติ บ โตของผลเป็ น แบบ Double
sigmoid curve ใช้เวลาในการเจริญ เติบโตของผลจนถึง
เก็บเกี่ยวทังหมด 14 สัปดาห์ Abo-El-Ez et al. (2013)
ได้ ศึกษาการเจริญ เติบโตและการให้ผ ลผลิต มะเดื่อฝรั่ง
3 สายพันธุ์ พบว่าการปลูกมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ Conadria
และ Kadota ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี โดยนาหนัก
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 45.82 และ 34.80 กรั ม ปริ ม าณของแข็ ง ที่
ละลายได้ ทั งหมดเฉลี่ ย 24.64 และ 25.80 องศาบริกซ์
และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้เฉลี่ย 0.19 และ 0.12% จาก
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การรายงานของ Polat and Caliska (2008) ได้ ศึกษา
ลักษณะของผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในสภาพอากาศเขตกึ่ ง
ร้อนในเมดิ เตอร์เรเนี ย น พบว่ า มี ความกว้างผล 35.8048.40 มม. ความยาวผล 36.20-48.30 มม. ปริ ม าณ
ของแข็งที่ละลายได้ทังหมดเฉลี่ย 22.70-27.20 องศาบริกซ์
และปริ ม าณกรดที่ ไ ทเทรตได้ เ ฉลี่ ย 0.2-0.38% ดั ง นั น
การศึกษาครังนีจึงมุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลพืนฐานเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาของผลมะเดื่ อ ฝรั่ ง เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
เกษตรกรหรื อ ผู้ ป ลู ก มะเดื่ อ ฝรั่ ง ในการบารุง ดู แลรักษา
และกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะต่อการเก็บเกี่ยว ซึง่ จะสามารถ
ส่ ง เสริม ให้ เกษตรกรมี การจั ด การมะเดื่ อฝรั่ง ได้ อ ย่ า งมี
ระบบ พร้อมทังสามารถพัฒนาปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด

อุปกรณ์และวิธีการ
ทาการศึกษาระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยทาการคัดเลือกต้นมะเดื่อ
ฝรั่งที่มีอายุและขนาดที่ใกล้เคียงกัน มีลักษณะที่ ดี ไม่เป็น
โรค มีความสมบูรณด้านลาต้นและใบ ในต้นที่มีอายุ 2 ปี
มีระยะปลูกระหว่างต้น 4 เมตร และระยะปลูกระหว่าง
แถว 2 เมตร จ านวน 10 ต้ น ส าหรั บ การเก็บข้อมู ลผล
มะเดื่อฝรั่ง ทาการผูกป้ายแท็คไว้ที่ช่อดอกของมะเดื่อฝรั่ง
ที่ใกล้เคียงกันจานวน 120 ช่อดอก/10 ต้น เริ่มเก็บข้อมูล
ผลมะเดื่อฝรั่งเมื่อผลมีขนาดเท่ากับ 2-3 มม. ในวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยทาการสุ่มเก็บผลมะเดื่อฝรั่งทุก
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ผล ภายใน 10 ต้น เพื่อเก็บข้อมูล
ในด้าน นาหนักผล ความกว้างผล ความยาวผล โดยใช้เวอร์เนีย
คาลิปเปอร์ดิจิตอล การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายนาได้

(Total Soluble Solids, TSS) โดยใช้เ ครื ่อ ง Hand
refractometer การวั ด ปริ ม าณของกรดที่ ไ ทเทรตได้
(Total Acidity, TA) โดยน าตั ว อย่ า งสด 1 กรั ม น ามา
ไทเทรตกับ 0.1 N NaOH แล้วหาเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของ
ปริมาณกรด การวัด ความแน่นเนือ (กก./ตร.ซม.) โดยใช้
เครื่อง Force Gauge 5100 และ การวัดสีผิวของผล โดย
เครื่อง Konica Minolta CR-20

ผลการวิจัยและวิจารณ์
ปั จจั ยสิ่ งแวดล้ อมด้ านสภาพภู มิ อากาศระหว่ างท าการ
ศึกษา
จากผลการศึกษา ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านสภาพ
ภูมิอากาศระหว่างการศึกษาการพัฒนาของผลมะเดื่อฝรั่ง
พบว่ า สั ป ดาห์ ที่ 1-4 ในเดื อ นธั น วาคม–มกราคม มี
อุ ณ หภู มิ ข องอากาศเฉลี่ ย 24.80-24.43°ซ. (Figure 1)
และความชืนสัม พั ทธ์ เฉลี่ ย 75.78-78.92% (Figure 2)
สัปดาห์ที่ 5-8 เดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิของ
อากาศเฉลี่ ย 23.82-23.80°ซ. (Figure 1) และความชืน
สั ม พั ท ธ์ เฉลี่ ย 70.71-62.71% (Figure 2) และสั ป ดาห์
ที่ 9-12 เดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม มีอุณหภูมิของอากาศ
เฉลี่ยอยู่ที่ 24.92-26.83°ซ. (Figure 1) และความชืนสัมพัทธ์
เฉลี่ย 63.64-57.21% (Figure 2) จะสังเกตได้ว่าอุณหภูมิ
ของอากาศและความชื นสั ม พั ท ธ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ข องอากาศเพิ่ ม สู ง ขึนความชื นสั ม พั ท ธ์ จ ะ
ลดลง ทังนีมะเดื่อฝรั่งจะมีการเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ
ของอากาศประมาณ 25-42°ซ. และความชื นสั ม พั ท ธ์
ที่ระดับต่า (Botti et al., 2003)
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Figure 1 Changes in air temperature on December 2019–March 2020

Figure 2 Changes in relative humidity on December 2019–March 2020
นาหนักของผล
จากผลการศึ ก ษา การเจริ ญ เติ บ โตของผล
มะเดื่อฝรั่งด้านนาหนักของผล พบว่าสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 (สั ป ดาห์ ที่ 1-4 ในเดื อน
ธั น วาคม–มกราคม) ผลมะเดื่ อ ฝรั่ ง มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต
ค่ อ นข้ า งช้ า โดยมี น าหนั ก เฉลี่ ย อยู่ ที่ 0.01±0.00 ถึ ง
0.44±0.03 กรัม (Figure 3) ขนาดผลมีการขยายเพิ่มขึน
เนื่ องจากในระยะนี เป็ น ระยะ Cell division และ Cell
differentiation มีการแบ่งตัว รวมถึงขนาดของ Embryo

นอกจากนี มีการพัฒนาของเซลล์ Pericarp ในส่ วนของ
Exocarp และ Mesocarp ท าให้ น าหนั ก มี ก ารเพิ่ ม ขึ น
(Brummell, 2010)
ระยะที่ 2 หรือระยะ Lag phase (สัปดาห์ที่ 5-8
เดื อ นมกราคม–กุ ม ภาพั น ธ์ ) เป็ น ช่ ว งที่ Pericarp เพิ่ ม
ขนาดขึนอย่างช้าๆ ในขณะเดียวกันการเจริญเติบโตของ
ผลช้ า ลง โดยเป็ น ระยะส าคั ญ ในการที่ ข นาดผลมี ก าร
ขยายตั ว ไปตามยาว ซึ่ ง อาจใช้ ร ะยะเวลายาวนาน
(Brummell, 2010) โดยการเจริ ญ เติ บ โตในระยะนี จะ
4
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สร้างความแข็งแรงให้กับชัน Endocarp ซึ่งจะมีการสะสม
สารที่ทาให้เกิดความแข็งแรง เช่น ลิกนิน (Lignin) หรือ
ซูเบอริน (Suberin) รวมไปถึงการสะสมองค์ประกอบของ
รสชาติภายในของผล (Solutes) และเป็นระยะการติดผล
แบบ Vegetative parthenocarpy โดยรังไข่ของดอกเพศเมีย
ที่อยู่ภายในช่อดอกที่เรียกว่า Syconium มีการพัฒนาขึน
เป็นผลย่อยโดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิและเจริญเติบโตขึนได้
เนื่ อ งจากรั ง ไข่ ฐานรองดอก และส่ ว นอื่ น ๆ มี ป ริ ม าณ
ฮอร์โ มนเพี ย งพอ (Techawongstien, 2004) มี น าหนั ก
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.75±0.06 ถึง 11.60±0.20 กรัม (Figure 3)
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณ TSS ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ น
แต่สีผิวของผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี
ระยะที่ 3 (สั ป ดาห์ ที่ 9-12 เดื อนกุม ภาพั น ธ์ –
มีนาคม) ซึง่ Rosianski et al. (2016) ได้อธิบายว่ามะเดื่อ
ฝรั่ง ในระยะนี Pericarp ในชัน Mesocarp มีการขยายตัว
อย่ างรวดเร็ วซึ่ งเป็ นระยะ Cell enlargement และ Cell
expansion มีการเพิ่มขึนของฮอร์โมน ได้แก่ ABA และ IAA

Development stages

80

Fruit weight (gram)

ในช่วงนีระดับของ IAA เพิ่มขึนเป็น 3-4 เท่า พร้อมด้วยการ
เพิ่มขึนของเอทิลีนอย่างรวดเร็ว และการลดลงของระดับ
GA นอกจากนียังพบการสะสมคาร์โบไฮเดรต แป้ง และ
การหายใจเพิ่มขึน (Brummell, 2010) นาไปสู่การเพิ่มขึน
ของน าหนั ก ในสั ป ดาห์ ที่ 11 คือ 42.01 กรัม และเพิ่ ม
อย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ 12 ถึง 69.39 กรัม โดยมีนาหนัก
เฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 9-12 อยู่ที่ 12.97±0.52 ถึง 69.39±2.11 กรัม
(Figure 3) โดยให้ ผ ลที่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Nilsamranchit et al. (1985) พบว่า ระยะที่ 1 มีอัตรา
การเจริญ เติ บ โตของผล ใช้ เวลาประมาณ 5-6 สั ป ดาห์
ในระยะที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตคงที่ มีการเพิ่มขนาดเพียง
เล็กน้อย ใช้เวลานาน 4-5 สัปดาห์ ในระยะที่ 3 ผลเริ่มมี
การขยายใหญ่ ขึ น ใช้ เ วลาประมาณ 3 สั ป ดาห์ และ
สอดคล้ อ งกั บ Crane and Brown (1950) ในสายพั น ธุ์
Mission และเกิดการเปลี่ยนแปลงสีผิวของผลจากสี เขียว
เป็นสีแดง-ม่วง

60
40

Weight

20
0
1

2

3

4

5

6 7
Week

8

9

10 11 12

Figure 3 Development of fig on fruits weight
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Fruit size (mm)

ความกว้างและความยาวของผล
ด้านความกว้างและความยาวของผลมะเดื่อฝรั่ง
พบว่ า ในระยะที่ 1 (สั ป ดาห์ ที่ 1-4 ในเดื อนธั น วาคม–
มกราคม) จะมีความกว้างและความยาวเฉลี่ย 1.89±0.07
ถึ ง 6.69±1.38 มม. และ 2.03±0.29 ถึ ง 10.17±1.38 มม.
ระยะที่ 2 (สั ป ดาห์ ที่ 5-8 เดื อ นมกราคม–กุ ม ภาพั น ธ์ )

มีความกว้างและความยาวของผลเฉลี่ย 12.85±2.88 ถึง
31.60±4.41 มม. และ 21.48±4.15 ถึง 50.66±3.44 มม.
และระยะที่ 3 (สัปดาห์ที่ 9-12 เดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม)
มีความกว้างและความยาวของผลเฉลี่ย 33.21±4.01 ถึง
40.94±3.71 มม. และ 52.57±3.31 ถึ ง 62.79±2.74 ม ม .
ตามลาดับ (Figure 4)
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Figure 4 Development of fig on fruits size
ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายน าและปริ ม าณของกรด
ที่ไทเทรตได้
ปริมาณของแข็งที่ละลายนาได้ พบว่าในสัปดาห์
ที่ 6-10 (เดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม) เฉลี่ยอยู่ที่ 6.30±0.13
ถึง 8.10±0.69 องศาบริกซ์ และสัปดาห์ที่ 11-12 (เดือน
มีนาคม) เฉลี่ยอยู่ที่ 11.45±0.74 ถึง 17.80±0.95 องศาบริ ก ซ์
โดย Ersoy et al. (2007) พบว่ าการเปลี่ ย นแปลงของ
ปริมาณของแข็งที่ละลายนาได้ในผลมะเดื่อฝรั่งระหว่าง
การพัฒนาของผลจะเพิ่มขึนในระยะที่ 2 และระยะที่ 3
อาจเป็ น ผลมาจากการสลายแป้ ง เป็ น น าตาลและการ
เคลื่อนที่ของนาตาลจากแหล่งสร้างไปสูแ่ หล่งใช้ (SourceSink Relationship) (Biale, 1961; Kulkarni and Aradhya,

2005) ปริมาณของกรดที่ไทเทรตได้ในสัปดาห์ที่ 6-10
(เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ - มี น าคม) เฉลี่ ย อยู่ ที่ 0.19±0.08 ถึ ง
0.35±0.07% โดยปริ ม าณกรดที่ ไ ทเทรตได้ มี ป ริ ม าณ
เพิ่ ม สู ง ขึ นระหว่ า งการพั ฒ นาของผล (Moing et al.,
2001) และสัปดาห์ที่ 11-12 (เดือนมีนาคม) ปริมาณของ
กรดที่ ไ ทเทรตได้ มี ป ริ ม าณลดลง เฉลี่ ย 0.30±0.05 ถึ ง
0.23±0.05% (Figure 5) เนื่ อ งจากในระหว่ า งการสุ ก
กรดอิ น ทรี ย์ ส่ ว นใหญ่ จ ะถู ก ใช้ เ ป็ น สาร ตั งต้ น ส าหรั บ
กระบวนการหายใจ ซึ่งในระหว่างการสุกการหายใจจะ
เพิ่มขึนรวมไปถึงการย่อยสลายของเอมไซม์ (Dokoozlian,
2010; Hatami et al., 2012)
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Figure 5 Development of fig on total soluble solid and total titratable acidity
ความแน่นเนือ
ความแน่ น เนื อ พบว่ า ในสั ป ดาห์ ที่ 6 (เดื อ น
มกราคม) อยู่ ที่ 1.40±0.26 กก./ตร.ซม. สั ป ดาห์ ที่ 7
(เดื อ นมกราคม) มี ค วามแน่ น เนื อสู ง ที่ สุ ด 2.60±0.30
กก./ตร.ซม. ส่ ว นสั ป ดาห์ ที่ 8-12 (เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ –
มีนาคม) มีความแน่นเนือลดลงตามลาดับ โดยเฉลี่ยอยู่ที่
2.30±0.21 ถึง 0.10±0.01 กก./ตร.ซม. (Figure 6) สอดคล้อง
กับ Crisosto et al. (2010) ศึกษาการประเมินคุณลักษณะ

ด้ า นคุณ ภาพของมะเดื่ อฝรั่ง ทั งสองระยะการเก็บ เกี่ย ว
พบว่า เมื่อผลมีการสุกเพิ่มขึนจะทาให้ความแน่นเนือลดลง
ซึ่งความแน่นเนือที่ลดลงอาจเนื่องมาจากการแสดงออก
ของยีนส์ในผนังเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสุกของมะเดื่อฝรั่ง
ของ Polysaccharides ในผนังเซลล์ตามระยะพัฒนาใน
ผลมะเดื่อฝรั่ง มี ความแน่นเนือลดลงอย่างเห็ นได้ชัดใน
ระหว่ า งผลที่ มี การเริ่ม สุ กและเมื่ อ ผลสุกเต็ ม ที่ (Owino
et al., 2004)

Figure 6 Development of fig on fruits firmness
7
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สีผิวของผล
ความสว่ า งของสี ผิ ว (L*) พบว่ า ในสั ป ดาห์ ที่
6-12 (เดือนมกราคม–มีนาคม) มีค่าอยู่ในช่วง 52.56±1.21
ถึ ง 31.53±1.32 สี แ ดงและสี เ ขี ย วของผิ ว ผล (a*) ใน
สัปดาห์ที่ 6-10 (เดือนมกราคม–มีนาคม) มีค่าอยู่ในช่วง
-9.13±0.38 ถึง -6.8±1.00 ซึ่งทาให้สีเข้าใกล้สีแดง ส่วน
สัปดาห์ที่ 11-12 (เดือนมีนาคม) มีค่าลดลง 18.2±0.62
ถึง 15.1±3.48 ทาให้สีผิวเข้าใกล้สีดาหรือม่วง และสีนาเงิน
ของผิ ว ผล (b*) ในสั ป ดาห์ ที่ 6-11 (เดื อ นมกราคม–
มี น าคม) มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 37.96±1.68 ถึ ง 44.86±0.90
ซึ่ ง ท าให้ สี ผิ ว เข้า ใกล้ สี เหลื อง ส่ ว นสั ป ดาห์ ที่ 12 (เดื อน

มี น าคม) มี ค่า ลดลง 7.96±1.64 ท าให้ สี ผิ ว เข้า ใกล้ สี ด า
หรือม่วง (Figure 7) เนื่องจากกระบวนการสุกมีผลทาให้
ผนังเซลล์มีการเปลี่ยนแปลง ผลนิ่ม และมีการเปลี่ยนสี
โดยปริมาณของคลอโรฟิลล์ที่สูงในระยะแรก และลดต่าลง
ในระยะใกล้ สุ ก เช่ น เดี ย วกับ ปริม าณแคโรที น อยด์และ
แอนโทไซยานิ น ที่ จ ะมี น้ อยในระยะแรกและเพิ่ ม ขึ นใน
ระยะใกล้สุก (Rooban et al., 2016) นอกจากนี Zhao
et al. (2015) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสี
ในระหว่างการพัฒนาของผลทับทิม โดยคลอโรฟิลล์และ
แคโรทีนอยด์จะลดลง ส่วนแอนโทไซยานินมีการเพิ่มขึนใน
ระหว่างการพัฒนาของผล

Figure 7 Development of fig on fruits skin

Figure 8 Fruits at different stage of growth (1W-4W December–January, 5W–8W January–February,
9W-12W February–March, 13W-14W March)
8
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการเจริญเติบโตและคุณภาพของผล
มะเดื่ อฝรั่ง พบว่ า การเจริญ เติ บ โตของผลมะเดื่ อฝรั่ ง มี
ลั กษณะการเจริญเติ บโตแบบ Double sigmoid curve
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในสัปดาห์
ที่ 1-4 ผลมีการเจริญเติบโตด้านนาหนักผลอย่างช้าๆ โดย
มี น าหนั ก ผลเท่ า กั บ 0.01±0.00 ถึ ง 0.44±0.03 กรั ม
ระยะที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 5-8 ผลมีการขยายขนาดเพิ่ม ขึน
มี น าหนั กผลเท่ากับ 0.75±0.06 ถึง 11.60±0.20 กรัม
และ ระยะที่ 3 ในสั ป ดาห์ ที่ 9-12 ผลมี น าหนั กเพิ่มขึน
อย่างอย่างรวดเร็ว โดยมีนาหนักผลเท่ากับ 12.97±0.52
ถึง 69.39±2.11 กรัม ส่วนปริมาณของแข็งที่ละลายนาได้
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ และความแน่นเนือ ในสัปดาห์ที่
12 มี ค่ า เท่ า กับ 17.80±0.95 องศาบริกซ์ 0.23±0.05%
และ 0.10±0.01 กก./ตร.ซม. ตามลาดับ ขณะที่สีผิวผล
เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองในสัปดาห์ที่ 10 และ
เปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วงจนถึงสีม่วงดาในสัปดาห์ที่ 12
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