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13.07 บริกซ ปริมาณกรด 0.19 เปอรเซ็นต   คุณภาพผลของพันธุ TA มีขนาดผลใหญท่ีสุดเทากับ
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ใหญ แตมีเมล็ดคอนขางแข็ง   ขณะที่พันธุ AT มีเมล็ดกึ่งนิ่ม และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
สูงกวาพันธุอื่นๆ
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Abstract

Developmental  research on the  varietal   improvement  of  pomegranate
 ( Punica granatum L.) for fresh fruit as well as processing purpose was performed by
crossing over 6 horticultural varieties which produced 17 hybrids.  Pomegranate hybrid
UW gave the best growth as well as TA and TK hybrids (using Thong variety as the
mother plant).   The highest growth was found in AT and AW hybrid group using Attichai
(soft seeded variety) as the mother plant.  Result was similar as the hybrids UT and UW
using Utah Sweet variety as the mother plant.  UW hybrid gave earlier yield and provided
more fruit number as compared to the others.  It also gave high total soluble solids at
13.07 brix, total acidity 0.19 percent.  TA hybrid gave biggest fruit at 298 gram with
highest edible seed portion, thinnest rind, lowest rind fresh weight, bigger but rather hard
seed.  AT hybrid gave semi-soft seed with higher total soluble solids than the other
hybrids during this investigation.
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17 การเจริญเติบโตของตนทับทิมท่ีใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุ โดยวัดเสนผา
ศูนยกลางลําตนเปนคาเฉล่ียจากจํานวน 10 ตน ท่ีสถานีเกษตรหลวงปางดะ
อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 700 เมตร

43

18 การเจริญเติบโตของตนทับทิมท่ีใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุ โดยวัดเสนผา
ศูนยกลางลําตนเปนคาเฉล่ียจากจํานวน 10 ตน ท่ีสถานีเกษตรหลวงปางดะ
อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 700 เมตร

44



ฌ

สารบัญภาพ (ตอ)
หนา

ภาพ
19 การเจริญเติบโตของตนทับทิมท่ีใชพันธุทอง (T) พันธุชารมี (S) และพันธุโกเทฟ (K)

เปนตนแมพันธุ โดยวัดเสนผาศูนยกลางลําตนเปนคาเฉล่ียจากจํานวน 10 ตน
ท่ีสถานีเกษตรหลวงปางดะ อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 700 เมตร

45

20 ขนาดของใบทับทิมพันธุ AT สายตนตางๆ 50
21 พื้นที่ใบทับทิมพันธุ AT สายตนตางๆ 51
22 ขนาดของใบทับทิมลูกผสมท่ีใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุ 52
23 พื้นที่ใบทับทิมพันธุลูกผสมจํานวน 12 พันธุ 53
24 ขนาดของใบทับทิมพันธุ AW สายตนตางๆ 54
25 พื้นที่ใบทับทิมพันธุ AW สายตนตางๆ 55
26 ขนาดของใบทับทิมพันธุ AL สายตนตางๆ 56
27 พื้นที่ใบทับทิมพันธุ AL สายตนตางๆ 57
28 ขนาดของใบทับทิมพันธุ AK สายตนตางๆ 58
29 พื้นที่ใบทับทิมพันธุ AK สายตนตางๆ 59
30 ขนาดของใบทับทิมพันธุ AU สายตนตางๆ 60
31 พื้นที่ใบทับทิมพันธุ AU สายตนตางๆ 61
32 ขนาดของใบทับทิมลูกผสมที่ใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุ 63
33 ขนาดของใบทับทิมพันธุ UT สายตนตางๆ 65
34 พื้นที่ใบทับทิมพันธุ UT สายตนตางๆ 66
35 ขนาดของใบทับทิมพันธุ UW สายตนตางๆ 67
36 พื้นที่ใบทับทิมพันธุ UW สายตนตางๆ 68
37 ขนาดของใบทับทิมพันธุ UK สายตนตางๆ 69
38 พื้นที่ใบทับทิมพันธุ UK สายตนตางๆ 70
39 ขนาดของใบทับทิมพันธุ UA สายตนตางๆ 71
40 พื้นที่ใบทับทิมพันธุ UA สายตนตางๆ 72



ญ

สารบัญภาพ (ตอ)
หนา

ภาพ
41 ขนาดของใบทับทิมพันธุ TA  TK  และ SA 73
42 ขนาดของใบทับทิมพันธุ TA สายตนตางๆ 74
43 พื้นที่ใบทับทิมพันธุ TA สายตนตางๆ 75
44 ขนาดของใบทับทิมพันธุ TA7  และ SA8 76
45 ผลออนของทับทิมพันธุ UW ท่ีมีลักษณะผลคลายกับพันธุยูทาหสวิท 77
46 ตนทับทิมลูกผสมท่ีเร่ิมมีการติดผลอยูระหวางการหอผลเพ่ือนํามาศึกษา           คุณ

ภาพผล
78

47 ลักษณะผลแกในระยะเก็บเกี่ยวของพันธุ UW  ปลูกท่ีสถานีวิจัยโครงการหลวง
ขุนหวยแหง   ภาพบนคือพันธุ UW5 มีเมล็ดสีแดงเขม รสเปร้ียว
                    ภาพลางคือพันธุ UW22 มีเมล็ดสีชมพู

79

48 ลักษณะผลแกในระยะเก็บเกี่ยวของพันธุ UA  ปลูกท่ีสถานีวิจัยโครงการหลวง    ขุน
หวยแหง

80

49 ลักษณะผลแกในระยะเก็บเกี่ยวของพันธุ AW  ปลูกท่ีสถานีวิจัยโครงการหลวง    ขุน
หวยแหง

80

50 ลักษณะผลแกในระยะเก็บเกี่ยวของพันธุ AT  ปลูกท่ีสถานีวิจัยโครงการหลวง
ขุนหวยแหง

82

51 ลักษณะผลแกในระยะเก็บเกี่ยวของพันธุ AU  ปลูกท่ีสถานีวิจัยโครงการหลวง    ขุน
หวยแหง

82

52 การใชทับทิมลูกผสมพันธุตางๆสําหรับเปนตนตอของพันธุอติชัย 85
53 การเปล่ียนแปลงของเสนผาศูนยกลางก่ิงพันธุอติชัยท่ีเปล่ียนยอดบนตนตอ

ทับทิมลูกผสมที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุ
86

54 การเปล่ียนแปลงของเสนผาศูนยกลางก่ิงพันธุอติชัยท่ีเปล่ียนยอดบนตนตอ
ทับทิมลูกผสมที่ใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุ

87

55 การเปล่ียนแปลงของเสนผาศูนยกลางก่ิงพันธุอติชัยท่ีเปล่ียนยอดบนตนตอ
ทับทิมลูกผสมที่ใชพันธุทอง  พันธุชารมี และพันธุโกเทฟเปนตนแมพันธุ

88



ฎ

สารบัญภาคผนวก

หนา
ภาพภาคผนวก
1         ลักษณะผลแกในระยะเก็บเกี่ยวของพันธุ AT ปลูกท่ีสถานีเกษตรหลวงปางดะ

        อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 700 เมตร มีสีของเมล็ดชมพูออกขาว
97



บทนํา

 การรวบรวมพันธุทับทิมของมูลนิธิโครงการหลวงจากแหลงตางๆ ท้ังในและนอก
ประเทศ ไดมีการนําพันธุตางๆ มาทดลองปลูกเพ่ือผลิตเปนการคาน้ัน จากการศึกษาเพ่ือคัดเลือก
พันธุท่ีเหมาะสมกับการบริโภคผลสดไวคือ พันธุอติชัย เปนพันธุที่มีเมล็ดนิ่ม สามารถเค้ียวกลืนได
โดยไมตองคายเมล็ดท้ิง แตมีขอเสียบางประการคือ ขนาดผลไมใหญ นิสัยการออกดอกติดผลดี
เฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศหนาวเย็นเทาน้ัน สวนพันธุที่มีความเหมาะสมกับการแปรรูปเปนน้ําผลไม
คือ พันธุยูทาหสวิท มีรสเปรี้ยวจัด เมล็ดแข็ง เย่ือหุมเมล็ดสีแดงเลือดนก    ดังนั้นเพื่อพัฒนาพันธุให
ตรงตามการใชประโยชนมากข้ึน และเหมาะสมตอการนําไปสงเสริมการผลิตเปนการคาตอไป จึงได
เริ่ม โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุทับทิม จากทุนอุดหนุนการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงข้ึน ในป
พ.ศ. 2541   โดยทําการผสมขามระหวางพันธุตางๆ โดยเลือกพันธุอติชัยและพันธุยูทาหสวิท
เปนตนแมพันธุและใชสายพันธุอื่นๆ ท่ีรวบรวมไวเปนตนพอพันธุไดแก พันธุชารมี  พันธุทอง พันธุโก
เทฟ พันธุบานหลวง และพันธุดอกขาว   ผลการดําเนินงานจนถึงปจจุบันไดคูผสมพันธุใหมๆ
จํานวน 17 พันธุ และอยูระหวางการปลูกทดสอบพันธุเพ่ือคัดเลือกตนท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมตอ
การบริโภคผลสดและแปรรูปตอไป (จารุพันธ และคณะ, 2541)

อยางไรก็ตามการศึกษาและคัดเลือกตนพันธุท่ีดีตองใชระยะเวลาพอสมควร      
ต้ังแตการเพาะเมล็ดจนกระท่ังตนพรอมจะออกดอกติดผล สําหรับลักษณะท่ีตองการคัดเลือกไว
เพ่ือการบริโภคผลสดน้ัน ควรมผีลขนาดใหญ ผลผลิตตอตนสูง เย่ือหุมเมล็ดสีแดง รสหวานแหลม
สามารถออกดอกติดผลไดในหลายๆ พื้นที่และมีเมล็ดนิ่มสามารถเคี้ยวกลืนได สวนลักษณะท่ีควร
ทําการคัดเลือกไวเพ่ือการแปรรูปควรมีคุณลักษณะเชนเดียวกับพันธุท่ีใชบริโภคผลสด แตเมล็ดจะ
เปนเมล็ดแข็งหรือกึ่งนิ่มก็ได ซึ่งลักษณะตางๆ เหลาน้ีอาจจะไดมาจากตนพอหรือตนแมจะตองมี
การศึกษากันตอไป  จากงานวิจัยน้ีไดเร่ิมจากการปลูกตนกลาเพาะเมล็ดและตนเร่ิมออกดอกมา
บางเล็กนอยในระยะแรก    จนกระท่ังเดือนมิถุนายน พ.ศ.2545 มีผลที่เก็บเกี่ยวไดบางในบางพันธุ
จึงไดศึกษาขอมูลลักษณะผลเบื้องตนของแตละพันธุไว และจําเปนตองศึกษาขอมูลตางๆ เพิ่มมาก
ขึ้น อยางไรก็ตามในงานวิจัยไดพยายามจําแนกลักษณะของใบในแตละพันธุไวเพ่ือประกอบกับการ
เจริญเติบโตของตนไวดวย นอกจากน้ันไดศึกษาถึงวิธีการใชตนพันธุท่ีไดใหเปนประโยชนสําหรับตน
ตอดวย จึงนําขอมูลในเบ้ืองตนมาเสนอไวเทาน้ัน เน่ืองจากตองใชระยะเวลานาน เพราะทับทิมเปน
พืชท่ีตองการระยะเวลาในการเจริญเติบโตของตนในระยะก่ิงใบพอสมควร การศึกษาน้ีจึงไดนํา
เสนอขอมูลท่ีไดศึกษาไวและตองมีการติดตามผลตอเน่ืองตอไปในอนาคต
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ขอบเขตการวิจัย
 ทําการปลูกทดสอบตนกลาทับทิมท่ีไดจากการผสมพันธุ จํานวน 17 คูผสม อายุ 2
ป 4 เดือน โดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนในพ้ืนท่ีปลูก 3 แหลง ท่ีมีระดับความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลตางๆ กัน คือ 1,200   700 และ 300 เมตร ตอเน่ืองจากการเจริญเติบโตของตนท่ีปลูก
มาแลว โดยวัดการเจริญเติบโตของตนดานความสูง ความกวางทรงพุม และเสนผาศูนยกลาง ลํา
ตน เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงลักษณะตางๆ ของการเจริญเติบโตตน ศึกษาลักษณะของใบในแต
ละพันธุ ประกอบการพิจารณาการเจริญเติบโตของตนและลักษณะประจําพันธุในเบ้ืองตนศึกษา
ลักษณะภายนอก และคุณภาพภายในของผลท่ีเก็บเก่ียวไดของตนท่ีสามารถติดผลได   นอกจาก
น้ันยังไดทดสอบการใชพันธุตางๆ สําหรับเปนตนตอในเบ้ืองตนดวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อทําการคัดเลือกสายพันธุลูกผสมท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการ

บริโภคผลสดและการแปรรูป
2. เพื่อศึกษาลักษณะประจําพันธุของสายพันธุลูกผสม
3. เพ่ือศึกษาสายพันธุท่ีมีประโยชนในการใชเปนตนตอ

การตรวจเอกสาร
ทับทิม (Punica granatum L.) เปนพืชท่ีมีถ่ินกําเนิดแถบเปอรเซีย แลวกระจาย

พันธุไปยุโรปตอนใต อัฟริกาตอนเหนือ เอเซียใตและเขาไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน (Backer,
1951) สําหรับการกระจายพันธุเขามายังประเทศไทยเขาใจวาไดมาจากอินเดียหรือศรีลังกาและ
จากจีนตอนใตโดยผูอพยพหรือพอคาในสมัยอยุธยาตอนตน (ชัยวัฒน, 2526) ปจจุบันมีการปลูก
อยูกระจายท่ัวประเทศ แหลงท่ีมีการผลิตเปนการคาอยูท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ และนครราชสีมา
(สุรินทร, 2528) เปนตน สําหรับทางภาคเหนือของประเทศไทยทางมูลนิธิโครงการหลวงไดเปน
แหลงผลิตผลสดออกขาย ต้ังแตเร่ิมโครงการวิจัยไมผลตางถ่ิน (exotic fruits) มาต้ังแตป
พ.ศ. 2525 ไดนําผลงานวิจัยมาทําการปลูกทดสอบในพ้ืนท่ีตางๆ ซึ่งพบวาการผลิตทับทิมบนที่สูงมี
ขอไดเปรียบทําใหผลผลิตมีคุณภาพดี สีของเยื่อหุมเมล็ดและเปลือกมีสีสดใส ชมพูถึงแดงเขม
(Punsri et al., 1985)
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 สภาพอากาศท่ีเหมาะตอการเจริญเติบโตคือสภาพอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว
และรอนแหงในฤดูรอน ทับทิมจัดเปนพืชท่ีทนตอสภาพอากาศรอนไดดี  แตตองไดรับนํ้าอยางเพียง
พอเพราะถาขาดนํ้าการใหผลผลิตจะตํ่า (นิกร, 2529)       โดยเฉพาะพันธุที่มีรสเปรี้ยวสามารถทน
ตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมไดเปนอยางดี (Popenone, 1974)      Cheema et al. (1954)
รายงานวาการใหนํ้าปริมาณอยางสม่ําเสมอในชวงใหผลผลิตสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตและ  
คุณภาพของผลไดเชนเดียวกับ Gupta et al. (1998) กลาววา การคลุมโคนตนและระบบการใหนํ้า
มีอิทธิพลตอการกระจายของราก ทําใหปริมาณนํ้าหนักแหงของรากสูงข้ึน Chattopadhyay and
Patra (1992, 1993) ไดทําการทดลองคลุมโคนตนทับทิมดวยพลาติกสีดําพวกโพลีเอธิลีน ใบกลวย
แหง และข้ีเล่ือยในเดือนตุลาคม พบวา การคลุมโคนตนดวยพลาสติกสีดําทําใหตนมีการเจริญเติบ
โตไดดีท่ีสุด ออกดอกติดผลไดเร็วและใหผลผลิตสูง  นอกจากน้ียังทําใหคุณภาพผลสูงข้ึนดวย

ดอกทับทิมเปนดอกเด่ียวแบบสมบูรณเพศ อาจพบเกิดเปนกระจุก 3-5 ดอกท่ี
ปลายก่ิงยอย การพัฒนาตาดอกท่ีบริเวณปลายก่ิงมีการพัฒนาไดเร็วกวาตาขาง ดอกทับทิมมีสีแดง
ปนสม สวนของกลีบเล้ียง (calyx) หนา ลักษณะเปนทอยาวมี 5-7 lobes (ภาพที่ 1) กลีบดอกมี
จํานวน 5-7 กลีบซอนกันอยูระหวางกลางของกลีบเล้ียง ลักษณะของดอกมีสองชนิด คือ ดอก
กระเทยท่ีทําหนาท่ีเปนดอกตัวเมีย (hermaphrodite functioning as female flower) เปนดอกท่ีมี
รังไข สามารถพัฒนาไปเปนผลได และดอกกระเทยท่ีทําหนาท่ีเปนดอกตัวผู (hermaphrodite
functioning as male flower) (รุงรัตน, 2540) มีลักษณะคลายทรงแจกัน (vase shaped) จะพบ
มากเมื่อมีการออกดอกระยะแรก ดอกทับทิมมียอดเกสรตัวเมียเพียงอันเดียว และมีเกสรตัวผู
จํานวนมาก เกิดเปนกระจุกอยูรอบเกสรตัวเมีย (สมชาย, 2527)    ระยะเวลาการออกดอกแตกตาง
กัน ขึ้นอยูกับพันธุและสถานที่ปลูกเชนพันธุ dela Grenouillere ในอียิปตจะออกดอกกลางเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน พันธุ Wonderful ในอิสราเอลออกดอกปลายเดือนเมษายนถึงเดือน
มิถุนายน และท่ีอินเดียออกดอกปลายเดือนมีนาคม (Found et al., 1979) พันธุอติชัยบนท่ีสูง
จังหวัดเชียงใหมออกดอกต้ังแตปลายเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

จากการศึกษาของนิกร (2529)  ในสภาพอากาศบนท่ีสูงของประเทศไทยตน
ทับทิมพันธุบานหลวงท่ีปลูกในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จะสามารถออกดอกต้ังแตกลางเดือน
มีนาคมและมีระยะการออกดอกจนถึงเดือนกรกฏาคม การออกดอกจะพบมากในเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม   การบานของดอกจะเร่ิมจาก 8.00-16.00 น. เชนเดียวกับการถายละอองเกสรตัว
ผู       ชวงที่จะมีการปลอยละอองเกสรตัวผูมากจะเปนเวลา  14.00  น.  (Josan  et  al., 1979)       
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ในรายงานของ Singh et al. (1980) กลาววา เวลาท่ีมีการปลอยละอองเกสรตัวผูอยูระหวาง
10.00-12.00 น.  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอุณหภูมิในแตละวันดวย    ละอองเกสรตัวผูสามารถงอกไดกวา 90
เปอรเซ็นต ในพันธุบานหลวงจะมีระยะเวลาการปลดปลอยเกสรตัวผูท่ีสังเกตไดต้ังแต อับละออง
เกสรอันแรกจนถึงสุดทายใชเวลาถึง 18-22 ชั่วโมง และการถายละอองเกสรตัวผูจะพบหลังจาก
ดอกบานแลวหน่ึงวัน   ละอองเกสรตัวผูสามารถงอกไดถึง 90 เปอรเซ็นต  ขนาดของละอองเกสรตัว
ผูอยูระหวาง 13.03-23.90 ไมครอน สําหรับเกสรตัวเมียจะพรอมรับการปฏิสนธิต้ังแตเวลา 6.30-
16.30 น. เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 7.30-14.00 น. เกสรตัวเมียพรอมท่ีจะรับการผสมไดต้ังแตกอน
ดอกบานไปจนถึงหลังดอกบานแลว 2 วัน    ปลายเกสรตัวเมียจะแกเต็มท่ีกอนมีการปลอยละออง
เกสรตัวผูหน่ึงวัน และสามารถอยูไดนาน 2-5 วัน     ท้ังน้ีข้ึนอยูกับพันธุดวย (Josan et al., 1979)
การติดผลของทับทิมจะพบประมาณ 63 เปอรเซ็นต และสามารถผสมตัวเองไดดวย เมือ่ดอกไดรับ
การปฏิสนธิแลวกลีบดอกจะรวงหรือแหงติดอยูกับผลเหลือกลีบเล้ียงท่ีแข็ง    ภายใน calyx tube
จะมีรังไขฝงตัวอยูภายในมีผนังแบงออกเปนชองมีเย่ือสีครีมอมเหลืองอยูระหวางแตละชองซึ่งเต็ม
ไปดวยเมล็ดท่ีอัดตัวกันแนน   การเรียงตัวของเมล็ดอยูบน placenta สองแบบไดแก axile
placentation อยูสวนบน และสวนลางเปนแบบ parietal placentation (ดํารงค และ กิตติพงษ,
2519)

ผลมีลักษณะกลมหรือคอนขางกลม มีรูปรางแตกตางกันไปตามพันธุ บริเวณดาน
stylar end มี crown ท่ีเปนกลีบเล้ียง การพัฒนาของเปลือกผล สีผิว และกลีบเลี้ยงสามารถใชเปน
ดัชนีการเก็บเก่ียวได ผิวเปลือกเรียบเปนมัน ระยะผลออนมีสีเขียวแก เมื่อผลเริ่มแกสีผิวของผลจะ
พัฒนาไปเปนสีเหลืองอมแดงหรือสีแดงจากการเปลี่ยนแปลงของเม็ดส ี anthocyanin อยางรวดเร็ว
เม่ือผลอายุ 90 วันแลวจะเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็ว (Lee et al.,1974a)           ถามีการหอผลดวย
กระดาษทึบจะทําใหสีผิวไมแดง เมล็ดมีรูปรางแบบ oblong หรือ obconical มีลักษณะเปน
หลายเหล่ียมยาว สวนของ outer integument เจริญข้ึนมามีนํ้าอยูภายในเปนสวนท่ีใชรับประทาน
มีเยื่อบางๆ หอหุมนํ้าใสสีแดงไวจัดเปน outer seedcoat รสหวานอมเปร้ียว ช้ันในเปน inner
seedcoat ลักษณะเปนเหล่ียมประกอบดวย sclerenchyma layer ในบางพันธุชั้นนี้จะมีลักษณะ
น่ิมสามารถเค้ียวกลืนได  (พานิชย และสันทนา, 2532)

การเจริญเติบโตของผลในระยะแรกจะมีปริมาณกลูโคสและฟรุคโตสปริมาณ   
ใกลเคียงกัน เม่ือผลมีอายุ 125 วัน หลังดอกบานหรือผลแกจะมีนํ้าตาลกลูโคสเปนสวนใหญ และ
กรดท่ีสําคัญไดแก citric acid เปนกรดอินทรียท่ีมีมากและกรดอ่ืนๆ เชน succinic acid, tartaric
acid, fumaric acid และ malic acid        ภายหลังจากดอกบาน  100  วันใน ผลจะมีปริมาณกรด
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ท้ังหมดมากกวา 6.2 กรัมตอนํ้า 100 มิลลิลิตร และม ี amino acid ท่ีพบอยู 13 ชนิด ท่ีสําคัญคือ
glutamic acid พบในปริมาณมากเม่ืออายุ 75 วันหลังดอกบาน (Lee et al., 1974b)

ผลทับทิมพันธุบานหลวงมีระยะการพัฒนาผลนาน 18 สัปดาห      ผลในระยะ
เก็บเก่ียวประกอบดวยนํ้าหนักเมล็ด 55 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักผล มีคาปริมาณของแข็งที่ละลายได
(TSS) 15 องศาบริกซ และปริมาณกรด (TA) เทากับ 0.563 เปอรเซ็นต (นิกร, 2529) ผลมีขนาด
ใหญเสนผาศูนยกลาง 9.15 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.44 เซนติเมตร ปริมาณนํ้าค้ัน 146.60
ลูกบาศกเซนติเมตรตอผล (สุรินทร, 2528)     รูปแบบการหายใจของผลเปนแบบ non-climacteric
 สวนในเมล็ดจะมีคัพภะ (embryo) รูปรางยาวและต้ังตรง     มี radicle สั้น  ใบเล้ียงมวนเขาหากัน
เปนรูปเกลียว เมล็ดไมม ีendosperm (ดํารงคและกิตติพงษ, 2519)

การเก็บเก่ียวผลเม่ือมีอายุ 5-7 เดือนหลังจากดอกบานแลว กอนการเก็บผล
ประมาณหน่ึงอาทิตยมักจะเอาวัสดุหอผลออกใหเปลือกผลไดรับแสงแดดเต็มท่ี คุณภาพของผล
ทับทิมควรมีผิวเรียบ   สีสวย   เปลือกผลไมปริแตก    สวนของกลีบเล้ียงยังคงอยู หลักเกณฑในการ
พิจารณาผลทับทิมที่มีคุณภาพดี คือ   ผลมีขนาดใหญ  เสนผาศูนยกลาง 10-12 เซนติเมตร รูปราง
คอนขางกลมมีเหล่ียมเล็กนอย ปลายผลมีกลีบเล้ียงอยู ทรงกรวยส้ันๆ ฐานติดกันแตสวนปลายแยก
ออก ผิวเรียบคอนขางแข็งสีเหลืองจนถึงแดง มีกระสีนํ้าตาลกระจายอยูรอบผิว เปลือกหนา
ประมาณ 3-4 มิลลิเมตร เน้ือมีสีแดงกํ่าใส (สําหรับพันธุทับทิมทอง) สวนที่หุมเมล็ดเปนเหลี่ยมใส
หนาและน้ํามาก กรอบ รสหวานอมเปร้ียวเล็กนอย ไมมีรสฝาด เมล็ดควรมีขนาดเล็กและไมแข็ง
(กรมสงเสริมการเกษตร, ไมปรากฏปที่พิมพ)

Hay (1945) ไดรายงานถึงผลทับทิมที่มีคุณภาพด ีควรมีปริมาณของแข็งที่ละลาย
ได (TSS) อยู 17.3-18.5 เปอรเซ็นต ปริมาณกรด (TA) ประมาณ 0.81-1.23 เปอรเซ็นต และ
ปริมาณนํ้าค้ัน (juice) 40.1 เปอรเซ็นต การพัฒนาและการสุกของผลทับทิมควรจะมีอุณหภูมิที่สูง
เพียงพอจึงจะไดผลที่มีรสหวาน ถาความช้ืนในบรรยากาศสูงจะทําใหคุณภาพตํ่า (Singh, 1963)
การเก็บเก่ียวผลผลิตควรเก็บกอนท่ีผลจะแกจัดเพื่อลดความเสียหายจากการแตกของผล         
(Arie et al., 1984; Elyatem และ Kader, 1984)        การแตกของผลทับทิมพันธุ Jodhpuri จะ
เก่ียวของกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิชวงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพบเปอรเซ็นตการ    
แตก 63 เปอรเซ็นต แตในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
ธันวาคมจะมีผลแตก 9.5 เปอรเซ็นต (Pant, 1976) จากรายงานพบวาถามีฝนตกหรือความช้ืนใน
อากาศสูงในระยะผลแก จะทําใหผลแตกไดหรืออาจมีสาเหตุจากการขาดธาตุโบรอนในระยะแรก
ของการเจริญของผล  หรืออาจจะเกิดจากในชวงที่มีการพัฒนาของผลในระยะแรกมีการขาดน้ําไป
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ชวงหนึ่ง ผลจึงชะงักการเจริญ ทําใหความยืดหยุนของเปลือกเสียในการพัฒนาระยะหลัง จึงทําให
เปลือกผลแตกออกได (สุรินทร, 2524)

การเพาะเมล็ดทับทิมเปนวิธีการขยายพันธุที่ทําไดสะดวกและงาย ใชในการผลิต
ตนกลา จากผลการทดลองเปรียบเทียบวิธีการเพาะเมล็ดพบวา การเพาะเมล็ดทั้งเนื้อหุมเมล็ดจะ
ไดเปอรเซ็นตความงอกสูงสุดคือ 72 เปอรเซ็นต และใหผลรองลงมาดวยวิธีการลอกเนื้อหุมเมล็ด
ออกแลวแชเมล็ดในสารละลายของ NAA 1,000 ppm นาน 5 นาที    ใหเปอรเซ็นตความงอก 68
เปอรเซ็นต ใหผลดีกวาการลอกเน้ือหุมเมล็ดออกแลวจึงทําการเพาะ (ชัยวัฒน, 2526)

ตารางท่ี 1   สวนประกอบทางเคมีภายในของผลทับทิม

เน้ือเมล็ด เปลือก
สวนประกอบ

นํ้าหนักสด นํ้าหนักแหง นํ้าหนักสด นํ้าหนักแหง
นํ้า(%) 78.8 - 8.40 -
โปรตีน(%) 1.60 7.27 0.94 1.03
นํ้าตาล(%) 14.60 66.36 3.20 3.49
กรด แอสคอรบิก(มก/100ก) 16.00 72.73 2.40 3.49
แคโรทีน(สตล) - - 12.52 13.67
เถา(%) 0.70 3.18 5.35 5.84
โพลีฟนอล(%) - - 16.50 18.01
กรด(%) 0.58 2.64 4.13 4.51
แคลเซียม (มก/100ก) 10.00 45.00 359.00 391.00
ฟอสฟอรัส (มก/100ก) 70.00 318.00 1,100.00 1,200.00
แมกนีเซียม(มก/100ก) 44.00 200.00 140.00 152.00
โพแทสเซียม (มก/100ก) 133.00 604.00 1,550.00 1,692.00
โซเดียม (มก/100ก) 0.90 4.09 40.00 43.67
เหล็ก (มก/100ก) 1.79 8.14 30.00 32.75
สังกะส ี(มก/100ก) 0.82 3.73 30.00 32.75
แมงกานีส (มก/100ก) 0.77 3.50 2.00 2.18
ทองแดง (มก/100ก) 0.34 1.55 1.00 1.09

จากการวิเคราะหผลทับทิมในตารางท่ี 1 จะเห็นไดวาคุณภาพภายในผลมีคารโบไฮเดรต  
และแรธาตุตางๆ   เชน แคลเซียม เหล็ก และกํามะถัน มีปริมาณกรดซิตริกซ่ึงเปนกรดอินทรียมาก
ถึง 7-30 มิลลิกรัม  ตอ 100 กรัม สวนกรดอ่ืนไดแก malic, oxalic, succinic และ tartanic        
สวนใหญปริมาณนํ้าตาลจะเปนกลูโคสและฟรุกโตส (Salunkhe และKadam, 1995)
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การรวบรวมพันธุทับทิม
ผลการวิจัยในโครงการไมผลตางถ่ิน (exotic fruits) ต้ังแต พ.ศ. 2525-2528 ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง   ไดทําการรวบรวมพันธุทับทิมได 28 พันธุ
ท้ังจากในประเทศและตางประเทศ ไดทําการปลูกรวบรวมไวในสถานีวิจัยของโครงการหลวง จาก
การประเมินคุณคาการใชประโยชนน้ันมีอยูหลายดานดวยกัน สวนท่ีนํามาใชในการวิจัยเพ่ือการ
ผลิตเปนการคาบนท่ีสูง สําหรับสงเสริมเกษตรกรชาวไทยภูเขา ไดพิจารณาจากพันธุที่สามารถทํา
เปนการคาในดานบริโภคผลสดและการแปรรูป   จากตารางท่ี 2 ไดแสดงขอมูลลักษณะประจําพันธุ
ของทับทิม และแหลงท่ีทําการรวบรวมในการศึกษา และไดมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประจํา
พันธุตางๆ ท่ีมีประโยชนในดานการบริโภคผลสด จํานวน 8 พันธุ ไดแก พันธุทับทิมทอง  พันธุบาน
หลวง  พันธุอติชัย   พันธุวันเดอรฟูล  พันธุโกเทฟ  พันธุอิหราน  พันธุตุรกี  และพันธุชารมี
( Punsri et al. 1984; Punsri et al. 1985 )

แนวทางในการพัฒนาสายพันธุที่เหมาะสมในการบริโภคสด ควรเปนพันธุที่มี
เย่ือหุมเมล็ดสีแดง รสหวาน ผลใหญ และท่ีเปนลักษณะสําคัญคือ ตองมีเมล็ดน่ิม จึงจะเปนพันธุที่
มีความแตกตางจากพันธุอ่ืนๆ สวนในดานการปลูกเล้ียงเพ่ือผลิตเปนการคาจะตองหาพันธุท่ีมี
ผลผลิตสูง ออกดอกติดผลงาย และเจริญเติบโตไดดี  สวนพันธุที่จะเหมาะสําหรับการแปรรูปเปน
นํ้าค้ัน ควรมีเย่ือหุมเมล็ดสีแดงเขม รสหวานและเปร้ียว ผลใหญ เมล็ดแข็งหรือนิ่มก็ได แตควรจะ
เปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง ออกดอกติดผลงายและเจริญเติบโตไดดีเชนเดียวกัน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดพันธุทับทิมท่ีมีลักษณะตรงตามความตองการของตลาดท้ังการบริโภค

ผลสดและการแปรรูป
2. ไดพันธุทับทิมท่ีเหมาะสมตอการนํามาใชเปนตนตอ
3. ไดสายพันธุทับทิมใหมเพื่อเปนแหลงพันธุกรรมสําหรับการพัฒนาพันธุตอ

ไปในอนาคต
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การดําเนินงานวิจัย

สถานท่ีทดลอง
 ทําการปลูกทดสอบการเจริญเติบโตของตนกลาทับทิมในพ้ืนท่ี 3 แหลง คือ สถานี
วิจัยโครงการหลวงขุนหวยแหง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200
เมตร สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 700 เมตร
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 300 เมตร เพื่อ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนพันธุท่ีไดจากการเพาะเมล็ดในสภาพแวดลอม
ตางๆ กันมาต้ังแตป  2541   และ    ศึกษาการเจริญเติบโตของตนในแปลงทดสอบพันธุตอเน่ืองมา
ต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2544

ทําการเก็บตัวอยางใบและผลจากตนท่ีปลูกรวบรวมพันธุไวท่ี  สถานีวิจัยโครงการ
หลวงขุนหวยแหง มาศึกษาในหองปฏิบัติการของภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย เชียงใหม

อุปกรณ
1. เคร่ืองมือวัดพ้ืนท่ีใบ ย่ีหอ LI-COR, Inc.Lincoln, Nebraska USA

รุน LI-3100 area meter
2. เคร่ืองช่ังอยางละเอียดแบบทศนิยมสองตําแหนง
3. เคร่ืองวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (hand refractometer)
4. เคร่ืองวัดความเปนกรดดาง (pH meter)
5. เครื่องคั้นน้ําผลไม
6. เวอรเนียคาลิเปอร
7. ตลับเมตร
8. ปุยวิทยาศาสตร ไดแก ปุยเกล็ดละลายนํ้า ปุยสูตร 15-15-15

ปุยสูตร 12-24-12 เปนตน
9. สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดแก พอสซ แอมบุช เปนตน
10. ยาจับใบ
11. สารเคมีท่ีใชวิเคราะหปริมาณกรดไดแก sodium hydroxide 0.1 โมล,

phenophthalene
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12. เคร่ืองแกวชนิดตางๆ ไดแก บีกเกอร ขวดแกวรูปชมพู กระบอกตวง ปเปต
บิวเรต ขวดวัดปริมาตร เปนตน

13. กรรไกรตัดแตงก่ิง
14. กระถางพลาสติก
15. อุปกรณในการบันทึกภาพ ไดแก กลองถายรูป ฟลมบันทึกภาพ

วัตถุทดลองท่ีใช
ตัวอยางใบ และผล ของทับทิมลูกผสมพันธุตางๆ  จํานวน 17 พันธุ
พันธุ ATเปนตนท่ีไดจากพันธุอติชัย x พันธุทอง
พันธุ AW เปนตนท่ีไดจากพันธุอติชัย x พันธุดอกขาว
พันธุ ALเปนตนท่ีไดจากพันธุอติชัย x พันธุบานหลวง
พันธุ AK เปนตนท่ีไดจากพันธุอติชัย x พันธุโกเทฟ
พันธุ AS เปนตนท่ีไดจากพันธุอติชัย x พันธุชารมี
พันธุ AU เปนตนท่ีไดจากพันธุอติชัย x พันธุยูทาหสวิท
พันธุ UT เปนตนท่ีไดจากพันธุยูทาหสวิท x พันธุทอง
พันธุ UW เปนตนท่ีไดจากพันธุยูทาหสวิท x พันธุดอกขาว
พันธุ UK เปนตนท่ีไดจากพันธุยูทาหสวิท x พันธุโกเทฟ
พันธุ UA เปนตนท่ีไดจากพันธุยูทาหสวิท x พันธุอติชัย
พันธุ TAเปนตนท่ีไดจากพันธุทอง x พันธุอติชัย
พันธุ TKเปนตนท่ีไดจากพันธุทอง x พันธุโกเทฟ
พันธุ ST เปนตนที่ไดจากพันธุชารม ีx พันธุทอง
พันธุ SA เปนตนที่ไดจากพันธุชารม ีx พันธุอติชัย
พันธุ LAเปนตนท่ีไดจากพันธุบานหลวง x พันธุอติชัย
พันธุ LKเปนตนท่ีไดจากพันธุยูบานหลวง x พันธุโกเทฟ

 พันธุ KS เปนตนท่ีไดจากพันธุโกเทฟ x พันธุชารมี
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กรรมวิธีทดลอง
 1. การศึกษาการเจริญเติบโตของตนกลาทับทิมลูกผสม จํานวน 17 พันธุ คือ
พันธุ AT  AW  AL  AK  AS  AU  UT  UW  UK  UA  TA  TK  ST   SA  LA  LK  และ KS ท่ีปลูกอยู
3 แหลง คือ สถานีวิจัยโครงการหลวงขุนหวยแหง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมอยูสูงจากระดับ
น้ําทะเล 1,200 เมตร ทําการปลูกลงแปลงทดสอบพันธุจํานวน 15 พันธุ รวมทั้งสิ้น 461 ตน โดยสุม
มาวัดการเจริญเติบโตของตนจํานวนพันธุละ 10 ตน    สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 700 เมตร ทําการปลูกลงแปลงทดสอบพันธุ 17 พันธุ
จํานวนรวมทั้งสิ้น 3,788 ตน โดยสุมวัดการเจริญเติบโตของตนพันธุละ 10 ตน และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 300 เมตร ทําการปลูกในกระถาง
พลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 น้ิว จํานวน 18 พันธุ รวมทั้งสิ้น 90 ตน โดยวัด การเจริญเติบโต
ของตนทางดานความสูงตนและความกวางทรงพุมของตนทุกเดือน

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดวัดการเจริญเติบโตของตนตอเน่ืองมาจากการศึกษาท่ีไดนํา
เสนอไปแลวกับตนท่ีปลูกทดสอบไวในสถานีวิจัยโครงการหลวงขุนหวยแหง จนถึงเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2544   สําหรับการศึกษาตนท่ีปลูกไวในสถานีเกษตรหลวงปางดะน้ันตนมีขนาดใหญจึงไมได
วัดการเจริญเติบโตของตนและตนมีการออกดอกติดผลในปริมาณไมมากนัก และตนท่ีปลูกไวใน
กระถางท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดนําไปปลูกรวบรวมไวท่ีหนวยวิจัยดอยผาต้ัง สถานีวิจัยโครงการ
หลวงอินทนนท
   2. การศึกษาลักษณะของใบทับทิมลูกผสม  โดยการเก็บตัวอยางใบของตน
ทับทิมลูกผสมในเดือนธันวาคม พ.ศ.2544 จากใบท่ีเจริญเต็มท่ีแลวจํานวน 40-50 ใบตอตนของแต
ละพันธุ บันทึกขนาดของใบจากสวนท่ียาวท่ีสุดเปนความยาวใบและกวางมากท่ีสุดของใบเปน
ความกวางใบ (หนวยเปนเซนติเมตร) และวัดพ้ืนท่ีใบโดยใชเคร่ืองมือวัดพ้ืนท่ีใบ (หนวยเปนตาราง
เซนติเมตร) นําคาท่ีวัดไดแยกเปนขนาดของใบในแตละสายตนของพันธุและนําคาเฉล่ียของแตละ
ตนในแตละพันธุมาหาเปนคาเฉล่ียของพันธุเพ่ือนํามาศึกษาเปรียบเทียบกัน

3. การศึกษาคุณภาพของผลทับทิมลูกผสม นําผลแกเต็มท่ีท่ีเก็บเก่ียวผลได
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 มาชั่งน้ําหนักผลสดและวัดความสูงของผล เสนผาศูนยกลางผล
ความหนาของเปลือกและขนาดของเมล็ด จากน้ันแยกสวนของเมล็ดออกจากผลและนําเฉพาะสวน
ของเมล็ดมาค้ันนํ้าและวัดปริมาณนํ้าค้ันตอผล ทําการศึกษาจากทุกผลท่ีมีการติดผลของพันธุน้ันๆ
แลวนําไปหาคาเฉล่ีย
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                          บันทึกขอมูลของนํ้าหนักผลสด (กรัม), นํ้าหนักเปลือกตอผล (กรัม), น้ําหนักเมล็ด
ตอผล (กรัม), เสนผาศูนยกลางผล (เซนติเมตร), ความสูงของผล (เซนติเมตร), ความหนาเปลือก
(เซนติเมตร), ปริมาณนํ้าค้ัน (ลูกบาศกเซนติเมตร), ขนาดของเมล็ด (เซนติเมตร), สีของเมล็ด ( โดย
ใหเปนคะแนน 1-15 ;  1 = สีขาว ถึง 15 = สีแดงเขม ), ปริมาณของแข็งละลายน้ําได (บริกซ),
ปริมาณกรด (เปอรเซ็นต)

4. การศึกษาพันธุทับทิมลูกผสมสําหรับใชเปนตนตอ นําตนกลาของทับทิม
ลูกผสมมาจํานวน 15 พันธุ โดยคัดเลือกตนท่ีมีขนาดของลําตนใกลเคียงกันมาเปล่ียนยอดดวยก่ิง
พันธุอติชัย โดยวิธีแบบเสียบล่ิม (cleft grafting) จากน้ันนําตนท่ีเปล่ียนยอดไดสําเร็จแลวมายาย
ปลูกลงกระถางพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 น้ิว ที่ใสดินผสมไว จํานวนพันธุละ 6 กระถาง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของเสนผาศูนยกลางก่ิงพันธุอติชัยบริเวณเหนือรอยตอระหวางเดือน
มิถุนายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2544

วิธีการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลการเจริญเติบโตของตนและลักษณะตางๆ ท่ีศึกษามาบันทึกและคํานวณ

คาเฉล่ียโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล
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ผลการวิจัยและวิจารณ

1. การศึกษาการเจริญเติบโตของตนทับทิมลูกผสม
การวิจัยพัฒนาพันธุทับทิมเพ่ือการผลิตบริโภคสดและแปรรูปน้ี  ไดดําเนินการ

ปรับปรุงพันธุดวยวิธีการผสมขามพันธุระหวางพันธุตางๆ ไดจํานวน 17 พันธุ มาต้ังแตป 2541 โดย
การผสมขามระหวางตนแมพันธุและพอพันธุที่ไดปลูกรวบรวมพันธุไวจํานวน 6 พันธุ ท่ีปลูกใน
สถานีวิจัยโครงการหลวงขุนหวยแหง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม   เม่ือไดตนกลาจากการ
เพาะเมล็ดแลวจึงแยกไปปลูก ในแปลงทดสอบพันธุไวสองแหลง คือ     สถานีวิจัยโครงการหลวงขุน
หวยแหง ซึ่งอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อยูสูงจากระดับนํ้า
ทะเล 700 เมตร นอกจากน้ันยังไดปลูกไวในกระถางพลาสติก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 น้ิว ท่ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหมดวยอีกจํานวนหน่ึงมาต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 สําหรับการปลูกตน
กลาในแปลงไดเลี้ยงดูตนในภาพโรงเรือนในระยะแรกและนําปลูกในแปลงมาต้ังแตเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยไดทําการวัดการเจริญเติบโตของตนเปนประจําทุกเดือนจากตนท่ีคัด
เลือกมาจํานวน 10 ตนตามรายละเอียดในกรรมวิธีการทดลอง (ภาพที่ 1)

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนทับทิมลูกผสมท่ีสถานีวิจัยโครงการหลวงขุน
หวยแหงดานความสูงของตนในตารางท่ี 3 และภาพที ่2 ของกลุมตนพันธุที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแม
พันธุ จะเห็นไดวาพันธุ AT มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองมากท่ีสุดในทุกชวงระยะ
เวลาท่ีศึกษาจนส้ินสุดการศึกษาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 มีความสูงตนท่ีวัดไดเทากับ 213.40
เซนติเมตร ใหผลใกลเคียงและทํานองเดียวกันกับพันธุ AW มีความสูงตนเทากับ 201.30
เซนติเมตร ทั้งสองพันธุนี้มีการเพิ่มขึ้นดานความสูงอยางรวดเร็ว และใหผลแตกตางจากพันธุอ่ืนๆ
เชนพันธุ AL AK AS และ AU ซ่ึงมีการเจริญเติบโตไดนอยกวาและยังใหผลยืนยันมาตลอดระยะ
เวลาท่ีศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2544  ท้ัง
นี้อาจเปนเพราะวาพันธุ AT และ AW มีความเก่ียวของกับพันธุทอง และพันธุดอกขาวที่ใชเปนพันธุ
พอซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองของไทย จึงปรับตัวสามารถเจริญเติบโตไดดีและเปนท่ีนาสังเกตวาพันธุ AS
น้ัน มีความสูงเทากับ 64.90 เซนติเมตรเทาน้ัน ซ่ึงเปนพันธุท่ีมีความสูงตนนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบ
เทียบกับทุกพันธุท่ีทําการศึกษาในคร้ังน้ีในระยะเวลา 2 ป 4 เดือน    นอกจากน้ันในภาพท่ี 2 ยัง
สามารถบอกระยะการเจริญเติบโตของตนไดวาระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม   ตนจะมี
การเจริญเติบโตคอนขางคงท่ี และมีการเพ่ิมข้ึนของความสูงตอเน่ืองอีกในเดือน
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กุมภาพันธซึ่งเปนระยะท่ีตนมีการเจริญของใบและยอดใหมของทุกปจนถึงประมาณเดือนกันยายน 
ซ่ึงตนมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการเจริญเติบโตของตนนาน 8 เดือน

สําหรับตนของกลุมที่ใชพันธุยูทาหสวิทเปนแมพันธุนั้น มีการเจริญเติบโตของตน
ดานความสูงในทํานองเดียวกับการศึกษาตนของกลุมท่ีใชพันธุอติชัยเปนแมพันธุ คือ พันธุ UW
และ UT ท่ีมีการใชตนพอพันธุดอกขาวและพันธุทองมีการเจริญเติบโตของตนดานความสูงไดมาก
กวาพันธุ UK และ UA      โดยพันธุ UW มีความสูงตนมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 เทากับ
240.40 เซนติเมตร ซ่ึงมีความสูงตนมากท่ีสุดในทุกพันธุท่ีศึกษาในคร้ังน้ีดวย (ตารางท่ี 4)    รองลง
มาคือพันธุ UT มีความสูงเทากับ 190.00 เซนติเมตร ทั้งสองพันธุนี้แสดงใหเห็นวาเปนพันธุที่มีการ
เจริญเติบโตไดดีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกับพันธุ UK และ UA มีการเจริญเติบโต
ของตนไดไมมากนักในกลุมพันธุนี้ (ภาพที่ 3)

จากตารางท่ี 5 และภาพที ่ 4 ไดเปรียบเทียบความสูงตนของพันธุ TA TK ST SA
และ KS ท่ีปลูกไวในสถานีวิจัยโครงการหลวงขุนหวยแหง พบวา เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการศึกษาใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 การเจริญเติบโตของตนดานความสูงตนในพันธุ TK มีความสูงเทากับ
204.44 เซนติเมตร และพันธุ TA มีความสูงเทากับ 189.50 เซนติเมตร ซึ่งทั้งสองพันธุมีอัตราการ
เจริญเติบโตของตนอยางตอเน่ืองมาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษามากกวาพันธุอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
วามีการใชพันธุทองเปนตนแมพันธุเชนเดียวกันจึงเจริญเติบโตไดอยางดี ในขณะที่พันธุ KS น้ัน มี
การเพิ่มขึ้นดานความสูงไมมากนัก ซึ่งมีความสูงเทากับ 77.50 เซนติเมตรเทาน้ัน เปนท่ีนาสังเกต
เชนกันวาพันธุ KS และ AS ซึ่งมีการใชพันธุชารมีเปนตนพอเชนเดียวกันนั้นจะไดตนลูกผสมที่มีการ
เจริญเติบโตคอนขางชา

ในการศึกษาความกวางทรงพุมตนของกลุมท่ีใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุใหผล
ในลักษณะเดียวกันกับความสูงตน กลาวคือ พันธุ AT และ AW มีลักษณะทรงพุมกวางกวาพันธุ
อ่ืนๆ ท่ีศึกษา     ในขณะที่พันธุ AS เปนตนที่มีทรงพุมเล็กอยางชัดเจน (ตารางท่ี 6 และภาพที ่ 5)
เชนเดียวกับการเปรียบเทียบระหวางกลุมพันธุท่ีใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุน้ัน พบวา พันธุ
UW และ UT มีลักษณะทรงพุมกวางกวาพันธุอื่นๆ เชนกัน (ตารางท่ี 7 และภาพที ่ 6) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพันธุ UW น้ันเปนพันธุท่ีมีการเจริญเติบโตไดมากท่ีสุดเทากับ 208.40 เซนติเมตรเม่ือเปรียบ
เทียบกับทุกพันธุท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเชนกันกับความสูงตน จึงอาจกลาวไดวาในทุกพันธุท่ีศึกษาน้ี
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พันธุ UW เปนพันธุท่ีมีการเจริญเติบโตของตนมากท่ีสุด และใหผลใกล
เคียงกับพันธุ UT  AW  AT  TA  และ TK ท่ีเปนพันธุท่ีจัดไดวามีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเชนกัน
ในขณะที่พันธุ AS และ KS เปนพันธุท่ีมีการเจริญเติบโตไดนอยท่ีสุด    สําหรับพันธุ
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อ่ืนๆ เชน พันธุ AL  AK  AU  UK  UA  ST และ SA มีการเจริญเติบโตไดไมแตกตางกันอยางชัดเจน
นัก (ตารางท่ี 8 และภาพที ่7)

เมื่อพิจารณาประกอบกับการศึกษาขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตนในตารางท่ี 
9, 10 และ 11 ใหผลสอดคลองกับการศึกษาการเจริญเติบโตของตนจากความสูงตนและความ
กวางทรงพุม พบวา พันธุ UW  UT  AW  AT  TA  และ TK เปนพันธุที่มีเสนผาศูนยกลางของลําตน
อยูระหวาง 3.42-4.74 เซนติเมตร ซ่ึงมีคาท่ีมากกวาพันธุอ่ืนๆ ท่ีศึกษาท้ังหมด    ในขณะที่พันธุ AS
และ AK มีเสนผาศูนยกลางลําตนท่ีวัดไดเทากับ 1.49 และ 1.91 เซนติเมตร ตามลาํดับ ซ่ึงมีคานอย
กวาพันธุอ่ืนๆ ท่ีศึกษาท้ังหมด จึงใหผลยืนยันกับรายงานในเบ้ืองตนวา การไดรับถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากตนแมและพอพันธุจากพันธุชารมีและอาจรวมถึงพันธุอติชัยดวยจะมีการเจริญ
เติบโตไมคอยดีนัก (ภาพที่ 8, 9 และ 10)

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนทับทิมลูกผสมท่ีปลูกทดสอบในแปลงของ
สถานีเกษตรหลวงปางดะต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 และส้ินสุดการศึกษาในเดือนตุลาคม
พ.ศ.2543 เปนระยะเวลา 1 ป 5 เดือน เน่ืองจากตนมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในบางพันธุ จึงมี
การเบียดกันของตน ไดแสดงใหเห็นวา ในกลุมตนพันธุที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุนั้น (ภาพที่
11) พันธุ AT มีความสูงตนมากท่ีสุดและมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ี
ศึกษาเชนเดียวกับพันธุ AW ซ่ึงใหผลการศึกษาสนับสนุนกับผลการศึกษาท่ีสถานีวิจัยโครงการ
หลวงขุนหวยแหงเชนกัน โดยพันธุ AS มีความสูงตนนอยท่ีสุดในทุกพันธุท่ีทําการศึกษาในคร้ังน้ี แต
เปนท่ีนาสังเกตวาความสูงตนท่ีปลูกไวในสถานีเกษตรหลวงปางดะจะมีความสูงมากกวาตนท่ีปลูก
ไวในสถานีวิจัยโครงการหลวงขุนหวยแหง โดยกลุมตนพันธุท่ีใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุได
แกพันธุ UT UW และ UK (ภาพที่ 12) น้ัน ไมพบความแตกตางกันดานความสูงตนท่ีปลูกมากนัก

เม่ือเปรียบเทียบกับตนท่ีใชพันธุอ่ืนเปนตนพอแมพันธุน้ัน ในภาพที่ 13 พบวา พันธุ
TA  TK และ ST เปนพันธุท่ีมีเจริญเติบโตของตนดานความสูงอยางรวดเร็ว ใหผลสอดคลองกับกับ
ตนท่ีลูกในสถานีวิจัยโครงการหลวงขุนหวยแหงดวยเชนกัน และจะเห็นไดวาพันธุ KS ยังเปนพันธุที่
มีความสูงตนนอยท่ีสุดดวย  ในการศึกษาน้ีไดปลูกพันธุ LA และ LK ซึ่งเปนพันธุที่ใชพันธุบาน
หลวงเปนตนแมพันธุ  และพันธุอติชัย   พันธุโกเทฟเปนตนพอพันธุมาปลูกเปรียบเทียบอยูดวย ซึ่ง
จัดไดวามีการเจริญเติบโตของตนในระดับปานกลาง ไมเดนชัดเทากับพันธุ UT UW และ UK ตาม
ผลที่ไดรายงานไวแลว       จากภาพที ่14, 15 และ 16 ไดแสดงความกวางทรงพุมของตนพันธุที่ทํา
การศึกษา พบวา พันธุ TA มีความกวางมากท่ีสุด ถาแบงกลุมพันธุที่มีทรงพุมตน
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เปน 2 กลุมตามความกวางทรงพุม คือ กลุมที่มีความกวางทรงพุมมากกวาหนึ่งเมตรไดแก พันธุ AT
AW  UT  UW  UK  TA  TK  ST และกลุมที่มีความกวางทรงพุมนอยกวาหนึ่งเมตรไดแกพันธุ AL
AK  AS  AU  SA  LA  LK  KS เชนเดียวกับการศึกษาการเจริญเติบโตของตนดานเสนผาศูนยกลาง
ลําตน (ภาพที่ 17, 18 และ 19) ถาแบงกลุมพันธุที่มีเสนผาศูนยกลางลําตนเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มี
เสนผาศูนยกลางลําตนมากกวาสองเซนติเมตร ไดแก พันธุ AT  AW  UT  UW UK  TA  TK  ST
และกลุมท่ีมีเสนผาศูนยกลางลําตนนอยกวาสองเซนติเมตร ไดแกพันธุ AL   AK  AS   AU  SA  LA
LK  KS ไดเชนเดียวกับการใชความกวางทรงพุมตนเชนกัน จึงเปนท่ีนาสังเกตไดวาการใชพันธุทอง
และพันธุดอกขาวเปนตนพอแมพันธุน้ันสามารถถายทอดลักษณะการเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว
กับตนลูกผสมท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน และการเจริญเติบโตของตนในะระดับความสูงของพ้ืนท่ีไม
มากนักจะมีการเจริญเติบโตของตนไดอยางรวดเร็วกวาตนท่ีปลูกไวในพื้นทีท่ีมีระดับความสูงของ
พื้นที่มากกวา

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาการเจริญเติบโตของตนท่ีปลูกในกระถางท่ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหมน้ันตามท่ีไดรายงานไวแลวน้ัน ใหผลในทํานองเดียวกับการปลูกทดสอบใน
แปลงทั้งสองแหลง    กลาวคือ การวัดการเจริญเติบโตของตนดานความสูงน้ันพบวาพันธุ AW และ
AT เปนพันธุที่มีความสูงตนมากที่สุดและรองลงมาตามลําดับในกลุมพันธุที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแม
พันธุ  ในขณะที่พันธุ AS เปนพันธุท่ีมีความสูงตนนอยท่ีสุดในกลุมน้ีเชนกัน อยางไรก็ตามในกลุม
ตนพันธุที่ใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุนั้น พบวา พันธุ UA   UW   UT และ UK มีความสูงตน
เรียงลําดับจากมากไปหานอย      โดยพันธุ UA ท่ีปลูกทดสอบไวท่ีสถานีวิจัยโครงการหลวงขุนหวย
แหงซึ่งมีความสูงนอยที่สุดในกลุมนี ้ ไดปรับตัวไดสภาพพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับความ
สูงของพื้นที ่ 300 เมตร จึงมีความสูงตนมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกันในกลุมน้ีดวยกัน จึงไมอาจ
สรุปถึงผลจากลักษณะทางพันธุกรรมไดเหมือนที่กลาวไว เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาการเจริญ
เติบโตของตนระหวางพันธุท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมไมใหผลแตกตางกันชัดเจนมากนัก ทั้งนี้เพราะ
ตนมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีพื้นที่ในการเจริญของรากคอนขางจํากัด จึงอาจทําใหตน
พันธุท่ีตนสามารถเจริญเติบโตไดดีมีการเจริญเติบโตมากไปกวาน้ีไดไมมากนัก    แตอยางไรก็ตาม
สามารถยืนยันไดวาพันธุ AS และ KS เปนพันธุท่ีมีการเจริญเติบโตของตนไดนอยในทุกพ้ืนท่ีท่ีทํา
การศึกษา
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2. การศึกษาลักษณะของใบทับทิมลูกผสม
จากการศึกษาลักษณะประจําพันธุของทับทิมโดยใชลักษณะของใบ ในพันธุที่ใช

เปนพอแมพันธุของพันธุลูกผสม จํานวน 5 พันธุ คือ พันธุทอง (T) พันธุโกเทฟ (K) พันธุชารมี (S)
พันธุยูทาหสวิท (U) พันธุอติชัย (A) น้ัน พบวา ทุกพันธุมีขอบใบแบบ entire ปลายใบแบบ acute
ฐานใบแบบ acuminate เชนเดียวกัน สวนรูปรางใบจะมีความแตกตางกันไปบาง จึงไดทําการ
ศึกษาขนาดของใบในตารางท่ี 12   พบวา พันธุ ท่ีทําการศึกษามีความยาวของใบอยูระหวาง  5.10
ถึง 7.07 เซนติเมตร โดยพันธุโกเทฟและพันธุชารมีมีความยาวไมแตกตางกัน คือ 7.07 และ 7.00
เซนติเมตร ตามลาํดับ     สวนพันธุอติชัยมีความยาวของใบส้ันท่ีสุดถึง 5.10 เซนติเมตร เม่ือทําการ
ศึกษาจากความกวางของใบในทุกพันธุท่ีศึกษามีคาต้ังแต 1.82 ถึง 2.36 เซนติเมตร      โดยพันธุโก
เทฟมีความกวางมากที่สุด คือ 2.36 เซนติเมตร    รองลงมาถึงพันธุชารม ีและพันธุอติชัยมีคาเทา
กับ 2.20 และ 2.02 เซนติเมตรตามลําดับ สวนพันธุทองและพันธุยูทาหสวิทมีความกวางของใบเทา
กับ 1.82 เซนติเมตร ซ่ึงมีคานอยท่ีสุด

 ตารางท่ี 12 ขนาดของใบทับทิมพันธุที่ใชเปนตนพอแมพันธุ

ใบ พื้นที่ใบ สัดสวนของพันธุ ความยาว (ซม) ความกวาง (ซม) (ตร.ซม) ความยาวตอความกวาง
พันธุทอง 6.68 b 1.82 c 8.54 b 3.67 a
พันธุโกเทฟ 7.07 a 2.36 a 11.39 a 3.01 b
พันธุชารมี 7.00 a 2.20 b 11.31 a 3.18 b
พันธุยูทาหสวิท 6.08 c 1.82 c 7.34 c 3.34 ab
พันธุอติชัย 5.10 d 2.02 bc 7.10 c 2.52 c
ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติจากการวิเคราะหดวยวิธ ีleast significant difference ที่
p = 0.05

เม่ือศึกษาขนาดของใบในเดือนธันวาคม พ.ศ.2544 ในระยะท่ีใบแกเต็มท่ีของ
ทับทิมลูกผสมสายพันธุตางๆ ในตารางท่ี 13 พบวา ในกลุมที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุนั้น พันธุ
AT และ AW จะมีขนาดของใบทางดานความยาวมากกวาพันธุอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกับพันธุ AU
AK และ AL โดยคาเฉล่ียของความยาวใบพันธุ AT มีคามากท่ีสุดเทากับ 5.85 เซนติเมตร     รองลง
มาคือ พันธุ AW มีความยาวใบเทากับ 5.74 เซนติเมตร เชนเดียวกับความกวางของใบในพันธุ AT
และ AW มีคามากกวาพันธุอ่ืนๆ   แตอยางไรก็ตาม ความแตกตางของความกวางใบระหวาง
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พันธุอาจจะไมชัดเจนนักเชนความยาวใบ ซ่ึงท้ังสองพันธุน้ีมีการเจริญเติบโตของตนทางดานความ
สูง ความกวางทรงพุมและเสนผาศูนยกลางลําตนมากที่สุดดวยเชนกันในขณะที่พันธุ AU  AK และ
AL มีความยาวใบนอยกวาและมีการเจริญเติบโตของตนนอยกวาดวยเชนกัน   สวนพันธุ AS ไม
สามารถเก็บขอมูลใบไดเน่ืองจากมีการท้ิงใบเพ่ือพักตัว    จึงอาจเปนเหตุผลทําใหเปนพันธุที่มีการ
เจริญเติบโตไดชากวาทุกพันธุ

จากการเก็บตัวอยางใบของแตละตนในพันธุเดียวกันมาศึกษาขนาดของใบแลว 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตนแลว พบวา แตละตนจะมีขนาดของใบแตกตางกันอยาง
ชัดเจนดวย ซึ่งอาจจะมีผลตอคุณภาพของผลผลิต      จําเปนตองศึกษาไวเพ่ือพิจารณารวมกับคุณ
ภาพของผลตอไป    สําหรับพันธุ AT ไดทําการสุมตัวอยางมาศึกษาเปรียบเทียบจํานวน 4 สายตน
(ตารางท่ี 14) คือ AT 14, AT 17, AT 18 และ AT 20 น้ัน พบวา พันธุ AT สายตนท่ี 14 มีความยาว
ใบมากท่ีสุด คือ 6.80 เซนติเมตร แตเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ใบแลวจะพบวา พันธุ AT สายตนท่ี 17
มีพ้ืนท่ีใบมากท่ีสุดคือ 6.83 ตารางเซนติเมตร ในทางตรงกันขามน้ัน พันธุ AT สายตนท่ี 18 มีพื้นที่
ใบนอยท่ีสุด คือ 3.31 ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 20, 21)

พันธุ AW เปนพันธุท่ีมีคาเฉล่ียของขนาดใบใหญใกลเคียงกับพันธุ AT (ภาพที่ 22,
23) เม่ือพิจารณาแยกตามสายตนตามภาพท่ี 24, 25 แลว จะพบวา สายตน 21 และ 42 มีความ
ยาวและความกวางใบมากกวาตนอ่ืนๆ  ในขณะที่พันธุ AW สายตนท่ี 16 และ 29 มีลักษณะใบที่มี
ขนาดใบเล็กกวาตนอ่ืนๆ    สําหรับพันธุอ่ืนๆ เชน พันธุ AL (ภาพที่ 26, 27) มีขนาดใบไมแตกตาง
กันมากนัก โดยมีสายตนท่ี 20 เปนตนท่ีมีขนาดใบของพ้ืนท่ีมากท่ีสุด    สวนพันธุ AK (ภาพที่ 28,
29) จัดวาเปนพันธุที่มีขนาดใบเล็กที่สุดในกลุมพันธุที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุ และมีใบขนาด
เล็กท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับทุกพันธุท่ีศึกษาในคร้ังน้ีดวย โดยใบมีความยาวอยูระหวาง 3.24-4.71
เซนติเมตร  ความกวางใบอยูระหวาง 1.11-1.41 เซนติเมตร     พบวา สายตนท่ี 20 มีขนาดใบเล็กท่ี
สุด คือ มีความยาวใบเทากับ 3.24 เซนติเมตร และความกวางใบเทากับ 1.11 เซนติเมตร  ในพันธุ
AU เปนพันธุท่ีมีขนาดใบแตกตางกันมากในแตละตน ในภาพที่ 30, 31 จะเห็นไดวาสายตนท่ี 14,
16 มีขนาดใบใหญกวาตนอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัดเจน สวนสายตนท่ี 31 น้ันมีขนาดใบเล็กท่ีสุด ทั้งนี้
ขนาดใบท่ีเล็กอาจมีผลตอความสามารถในการสังเคราะหแสงของพืชไดนอยดวย

สําหรับกลุมพันธุที่ใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุนั้น (ตารางท่ี 15) ใหผลใน
ทํานองเดียวกับท่ีไดรายงานการเจริญเติบโตของตนไว คือ พันธุ UT และ UW เปนพันธุที่มีคาเฉลี่ย
ของขนาดใบใหญกวาพันธุอ่ืนๆ ในกลุม (ภาพที่ 32)    จึงนาจะเปนเหตุผลทําใหตนมีการเจริญเติบ
โตไดดีดวย           จากภาพที ่23 จะเห็นไดวาพันธุ AW และ UW มีขนาดใบมากกวาพันธุอ่ืนๆ
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อยางเห็นไดชัดเจน    รองลงมาคือ พันธุ AT      อยางไรก็ตามในพันธุ UT ท่ีมีคาเฉล่ียการเจริญเติบ
โตของตนมากแตขนาดของใบมีคาเฉล่ียไมมากนัก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะมีความแตกตางของขนาด
ใบในแตละตนอยูมาก จึงทําใหมีคาเฉลี่ยไมมากนัก   เม่ือเปรียบเทียบกันระหวางสายตนของพันธุ
UT จะพบวาสายตนท่ี 23 และ 11 น้ัน มีขนาดใหญกวาตนอ่ืนๆ ในขณะท่ีสายตนท่ี 18 มีขนาดใบ
เล็กที่สุด (ภาพที่ 33, 34)

พันธุ UW เปนพันธุท่ีมีการเจริญเติบโตของตนสูง และเมื่อพิจารณาจากขนาดใบ
น้ันมีขนาดใหญดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงในสายตนท่ี 22 น้ัน มีใบท่ีมีความยาวเทากับ 7.63
เซนติเมตร ซ่ึงมีคามากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับทุกพันธุท่ีศึกษา (ภาพที่ 35) และมีพื้นที่ใบเทากับ
9.34 ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 36) จึงจัดไดวามีขนาดใบใหญท่ีสุดในทุกพันธุท่ีศึกษาในคร้ังน้ี    ใน
ขณะที่พันธุ UW 15 ขนาดใบเล็กท่ีสุดในกลุมพันธุน้ี   สวนพันธุ UK มีความยาวใบอยูระหวาง
4.10-5.83 เซนติเมตร โดยสายตนท่ี 2 มีขนาดใบใหญท่ีสุด (ภาพที่ 37, 38) และสายตนท่ี 4 มี
ขนาดใบเล็กท่ีสุด และพันธุ UA ไมมีความแตกตางกันระหวางตนมากนัก (ภาพที่ 39, 40) ซึ่งจัด
เปนใบท่ีมีขนาดคอนขางเล็กดวย

ในกลุมพันธุที่ใชพันธุทองเปนตนแมพันธุนั้น (ตารางท่ี 15) คือ พันธุ TA และ TK
ท้ังสองพันธุน้ีมีการเจริญเติบโตของตนใกลเคียงกัน และเม่ือเปรียบเทียบขนาดของใบมีความใกล
เคียงกันดวย (ภาพที่ 41)   นอกจากน้ันไมพบความแตกตางระหวางตนมากนัก แตอยางไรก็ตาม
พันธุ TA 15 เปนตนท่ีมีขนาดใบมากท่ีสุดในพันธุน้ี (ภาพที่ 42, 43)     สวนพันธุ SA ที่ใชพันธุชารมี
เปนตนแมและพันธุอติชัยเปนตนพอน้ัน จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนมีคาเฉล่ียตลอดการ
ศึกษาไมสูงและแสดงใหเห็นดวยวาเปนพันธุท่ีมีขนาดใบเล็ก     มีความยาวเทากับ 4.12 เซนติเมตร
ความกวาง 1.40 เซนติเมตร (ภาพที่ 44) และมีพื้นที่ใบไมแตกตางจากพันธุ AK ที่มี  พื้นที่ใบเล็กที่
สุดดวย เปนที่นาสังเกตวาพันธุ KS ซึ่งมีการเจริญเติบโตของตนไมดีนักมีการทิ้งใบจึงไมไดเก็บขอ
มูลขนาดใบไว ซึ่งลักษณะการทิ้งใบและมีขนาดใบเล็ก นาจะทําใหการเจริญเติบโตของตนนอยดวย

3. การศึกษาคุณภาพของผลทับทิมลูกผสม
หลังจากการปลูกตนในแปลงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 ตนท่ีปลูกไวในสถานี

วิจัยโครงการหลวงขุนหวยแหง เริ่มมีการออกดอกในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2545 ใชเวลาประมาณ
2 ป 10 เดือน จึงมีการออกดอกชุดแรกในบางพันธุ (ภาพที่ 45)  แตมีปริมาณไมมากนัก  สวนใหญ
ตนท่ีปลูกทดสอบพันธุยังไมมีการออกดอก แตจากการสังเกตตอมา พบวา ตนท่ีปลูกไวมีการออก
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ดอกมากข้ึน อยางไรก็ตามผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดบางสวนสามารถนํามาบันทึกขอมูลไดในเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2545 แสดงไวในตารางท่ี 16 พบวา จากจํานวนตนท่ีปลูกไว 25 ตน ในแตละพันธุ
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตจากพันธุ UW ไดจํานวน 38 ผล ซึ่งใหผลผลิตไดเร็ว และจํานวนมากกวา
พันธุอื่นๆ ทั้งหมด ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาประกอบกับการเจริญเติบโตของตนแลว เปนพันธุที่มีการเจริญ
เติบโตของตนอยางรวดเร็วดวย    รองลงมาคือ พันธุ AT สามารถเก็บผลได 13 ผล   นอกจากน้ัน
พันธุอื่นๆ ท่ีใหผลผลิตไดคือ พันธุ AW  UA  AU  TA   UT และ TK ซึ่งมีจํานวนผลไมมากนัก (ภาพ
ท่ี  47 ,  48 )         สําหรับผลที่มีการพัฒนาของผลขนาดเสนผาศูนยกลางผลไดประมาณ   3
เซนติเมตร จะทําการหอผลเพื่อปองกันการเขาทําลายของเพลี้ยไฟ และแมลงวันทอง เพือ่ศึกษาคุณ
ภาพผลตอไป (ภาพที่ 46)

เม่ือนําผลมาศึกษาลักษณะภายนอกในตารางท่ี 16 จะเห็นไดวา พันธุที่มีน้ําหนัก
ผล มากกวา 200 กรัม คือ พันธุ AW  UW   TA และ TK       โดยพันธุ TA มีนํ้าหนักผลมากท่ีสุดเทา
กับ 298 กรัม     สวนพันธุ UT และ UA มีผลขนาดเล็กกวาพันธุอ่ืนๆ มีนํ้าหนักเทากับ 110 และ 175
กรัม ตามลาํดับ  จากการศึกษาเสนผาศูนยกลางของผลและความยาวของผลใหผลเชนเดียวกับนํ้า
หนักของผล พบวาพันธุ TA มีเสนผาศูนยกลางผลเทากับ 8.77 เซนติเมตร มีคามากท่ีสุด รองลงมา
คือ พันธุ AW มีคาเทากับ 8.45 เซนติเมตร (ภาพที่ 49)  จากนั้นนําผลมาแยกสวนของเมล็ดและ
เปลือกออกจากกัน จะเห็นไดวา ผลท่ีมีขนาดใหญจะใหนํ้าหนักเมล็ดมากดวย คือ พันธุ TA มีน้ํา
หนักเมล็ดเทากับ 196 กรัม รองลงมาคือ พันธุ AW มีคาเทากับ 146 กรัม ในขณะที่พันธุ UT ใหนํ้า
หนักเมล็ดนอยท่ีสุด คือ 51 กรัมเทานั้น   สวนเปลือกผลของพันธุ AW จะมีคามากที่สุด คือ 121.33
กรัม สวนพันธุ TA มีนํ้าหนักนอยกวา คือ 103.00 กรัม และมีความหนาเปลือกท่ีวัดไดนอยท่ีสุดดวย
คือ 0.29 เซนติเมตร    ดังนั้นพันธุ TA จึงเปนพันธุที่มีผลขนาดใหญที่ใหสวนเมล็ดที่บริโภคไดมาก
และมีสวนของเปลือกบางอีกดวย แตยังคงลักษณะความแข็งของเมล็ดอยู จึงเปนขอเสียเปรียบกวา
พันธุที่มีเมล็ดนิ่มไดในการพัฒนามาเพื่อการบริโภคผลสด

ในการศึกษาคุณภาพภายในของผลจากตารางท่ี 17 จะเห็นไดวา พันธุ TA มี
ขนาดของเมล็ดใหญกวาทุกพันธุท่ีศึกษา โดยมีความกวางของเมล็ดเทากับ 0.80 เซนติเมตร และ
ความยาวเมล็ดเทากับ 1.09 เซนติเมตร    ในขณะที่พันธุ UT มีขนาดเมล็ดเล็กท่ีสุด       สําหรับคุณ
ภาพทางเคมีของน้ําคั้นของพันธุ TA มีคาปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดอยู 11.60 บริกซ เชนเดียว
กับปริมาณกรดมีอยูนอยท่ีสุด คือ 0.10 เปอรเซ็นต   ถาพิจารณาจากคุณภาพทางเคมีของ นํ้าค้ัน
แลว   เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกไวสําหรับการแปรรูปแลว พันธุ UW จะเปนพันธุที่มี
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รสชาติดีท่ีสุด คือ มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 13.07 บริกซ ซึ่งมีคาสูงสุด และปริมาณกรด
0.19 เปอรเซ็นต นอกจากน้ันนํ้าค้ันท่ีไดมีสีอยูในระดับพอใชได จึงเปนพันธุที่นาสนใจในการ      คัด
เลือกพันธุไวใชประโยชนตอไป ถึงแมวาพันธุ UT จะใหผลที่มีขนาดเล็ก    แตจากการศึกษา    คุณ
ภาพภายในแลวจะพบวาเปนพันธุท่ีมีสีของนํ้าค้ันแดงจัดจึงเปนอีกพันธุหน่ึงท่ีนาสนใจสําหรับการ
ศึกษาคุณภาพผลเพ่ือการแปรรูปตอไป   สวนพันธุ AT เปนพันธุท่ีนาสนใจสําหรับการศึกษาคุณ
ภาพผลเพื่อบริโภคสด โดยควรใหความสนใจในสายตนท่ีเหมาะสม  เน่ืองจากการคัดเลือกพันธุไว
สําหรับบริโภคผลสดควรมีลักษณะเดนท่ีเมล็ดควรจะน่ิมหรือก่ึงน่ิม ซ่ึงจากการศึกษาในเบ้ืองตนยัง
ไมมีหลักเกณฑในการกําหนดความนิ่มของเมล็ด แตจากการสังเกตพบวา  พันธุ AT 16, AT 33,
AU 11 และ AW 5 มีเมล็ดที่ไมแข็งมากและมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดคอนขางสูงกวาตน
อ่ืนๆ ดวย (ภาพที่ 50, 51) จึงควรพิจารณาหาสายตนท่ีดีท่ีสุด และควรมีคุณภาพสูงกวาพันธุอติชัย
ท่ีไดศึกษาคุณภาพไวเม่ือป พ.ศ. 2542 และ 2543 ไวคือ พันธุอติชัย มีนํ้าหนักผลอยูระหวาง
180.00 – 184.60 กรัม นํ้าหนักเมล็ดตอผลอยูระหวาง 90.40 – 95.50 กรัม ปริมาณของแข็งที่
ละลายนํ้าไดอยูระหวาง 11.16 – 13.70 บริกซ ปริมาณกรดอยูระหวาง 0.02 – 0.03 เปอรเซ็นต
เปนตน

4. การศึกษาพันธุทับทิมลูกผสมสําหรับใชเปนตนตอ
จากการใชพันธุทับทิมลูกผสมจํานวน 15 พันธุเปนตนตอ โดยนําก่ิงพันธุอติชัยมา

เสียบยอดแลว ปลูกไวในกระถางพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 น้ิว (ภาพที่ 52) วัดการเจริญ
เติบโตของก่ิงพันธุอติชัยท่ีเจริญเติบโตจากเสนผาศูนยกลางก่ิงระหวางเดือนมิถุนายนถึง
พฤศจิกายน พ.ศ.2544 ในภาพที่ 53 พบวา ในกลุมพันธุที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุนั้น การ
เจริญเติบโตของก่ิงพันธุอติชัยมีการเพ่ิมข้ึนเม่ือตอก่ิงอยูบนตนตอของพันธุ AW   AL และ AT   สวน
การใชพันธุ AS  AU และ AK เปนตนตอไมชวยทําใหก่ิงพันธุอติชัยมีการเจริญเติบโตไดดีนัก ใน
ขณะที่การใชตนตอเปนพันธุที่ใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุ (ภาพที่ 54) คือ พันธุ UW  UT
UK และ UA น้ัน มีการเจริญเติบโตของก่ิงพันธุอติชัยได   สวนกลุมที่ใชพันธุทองเปนตนแมพันธุ
(ภาพที่ 55) คือ พันธุ TA    TK และพันธุ SA มีผลตอการเจริญเติบโตของก่ิงพันธุอติชัยไดเชนกัน
แตพันธุ KS และ ST ไมเหมาะในการนํามาใชเปนตนตอใหกับพันธุอติชัย เนื่องจากมีการเจริญเติบ
โตของกิ่งไมมากนัก อยางไรก็ตาม จากการศึกษาเปนเวลาประมาณ 6 เดือน จึงยังไมสามารถสรุป
ผลไดอยางชัดเจน จําเปนตองมีการติดตามผลในระยะยาวตอไป   ซ่ึงหลังจากการวัดการเจริญเติบ
โตของตนในเบ้ืองตนน้ีแลว ไดนําตนไปยายปลูกในแปลงเพ่ือศึกษาตอไปในอนาคต
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สรุปผล

ในการศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุทับทิมเพื่อการผลิตบริโภคสดและแปรรูปน้ี ได
ดําเนินการปรับปรุงพันธุดวยวิธีการผสมขามพันธุระหวางพันธุตางๆ ไดจํานวน 17 พันธุ โดยการ
ผสมขามระหวางตนแมพันธุและพอพันธุที่ไดปลูกรวบรวมพันธุไวจํานวน 6 พันธุที่ปลูกอยูที่สถานี
วิจัยโครงการหลวงขุนหวยแหง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  ต้ังแตปลูกจากตนกลาเพาะเมล็ด
ไดวัดการเจริญเติบโตของตนมาตลอดและสามารถเก็บผลมาศึกษาลักษณะตางๆ ไดในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2545 น้ี โดยนํามาเปรียบเทียบใบและผลไวดังน้ี

การเจริญเติบโตของตนทับทิมลูกผสมในระยะเวลา 2 ป 4 เดือน ท่ีสถานีวิจัยโครง
การหลวงขุนหวยแหว ที่ระดับความสูงของพื้นที่ 1,200 เมตร พบวา     ตนท่ีใชพันธุอติชัยเปนตน
แมพันธุ คือ พันธุ AT และ AW มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่
ศึกษา เชนเดียวกับในตนท่ีใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุคือ UT และ UW มีการเจริญเติบโต
ของตนท้ังดานความสูง ความกวางทรงพุมและเสนผาศูนยกลางลําตนเพิ่มขึ้นมากเชนกัน โดย
เฉพาะอยางยิ่งพันธุ UW เปนพันธุท่ีมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับทุกพันธุท่ีศึกษา
นอกจากน้ันการใชตนแมพันธุเปนพันธุทอง คือ พันธุ TA และ TK มีการเพิ่มขึ้นของการเจริญเติบโต
เปนอยางดีเชนกัน ในทางตรงกันขามพันธุ AS และ KS เปนพันธุท่ีมีขนาดตนเล็กกวาพันธุอ่ืนๆ
อยางเห็นไดชัดเจน ซ่ึงใหผลยืนยันกันกับการศึกษาท่ีสถานีเกษตรหลวงปางดะท่ีระดับความสูงของ
พื้นที ่700 เมตรดวยเชนกัน

จากการเปรียบเทียบขนาดของใบทับทิมลูกผสมตางๆ ระหวางพันธุ และระหวาง
สายตนในพันธุเดียวกันแลว พบวา ตนท่ีใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุ คือ พันธุ AT และ AW มี
ขนาดของใบดานความยาวใบ ความกวางใบมากกวาพันธุอ่ืนๆ เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ AW  AK
และ AL ในทํานองเดียวกับตนท่ีใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุ คือ พันธุ UT และ UW มีขนาด
ของใบใหญกวาพันธุอ่ืนๆ ในกลุม     ในขณะที่พันธุ SA เปนพันธุที่มีขนาดใบเล็กและมีการเจริญ
เติบโตของตนไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในพันธุ AS และ KS มีนิสัยการท้ิงใบพักตัวดวยจึงทํา
ใหเจริญเติบโตไดชากวาพันธุอ่ืนๆ

ตนท่ีปลูกทดสอบพันธุไวในแปลงสามารถเก็บเก่ียวผลไดในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2545 โดยพันธุ UW ใหผลผลิตไดเร็วและจํานวนผลมากกวาพันธุอื่นๆ ทั้งหมด มีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําได 13.07 บริกซ และปริมาณกรด 0.19 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ พันธุ AT    นอกจากน้ัน
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พันธุอื่นๆ ที่ใหผลผลิตได คือ พันธุ AW UA AW TA  UT และ TK ซึ่งมีจํานวนผลไมมากนัก จาก
การศึกษาคุณภาพของผลแลวพบวา พันธุ TA ใหผลที่น้ําหนักผลมากที่สุด คือ 298 กรัม ใหนํ้าหนัก
ของเมล็ดที่ใชบริโภคไดมากที่สุดดวย มีเปลือกบาง และนํ้าหนักเปลือกนอยกวาพันธุอ่ืนๆ ขนาด
เมล็ดใหญ แตมีเมล็ดคอนขางแข็ง ถึงแมวาพันธุ AT มีคุณภาพไมเดนมากนัก แตบางตนยังคง
ลักษณะมีเมล็ดก่ึงน่ิมอยูบาง จึงเปนพันธุที่นาสนใจอีกพันธุหนึ่ง สําหรับตนท่ีพบวามีเมล็ด
ลักษณะกึ่งนิ่ม และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดคอนขางสูงกวาตนอื่นๆ ไดแก AT 16, AT 33,
AU 11 และ AW 5

การใชพันธุทับทิมลูกผสม จํานวน 15 พันธุ เปนตนตอ โดยนําก่ิงพันธุอติชัยมา
เสียบยอดเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ พบวา พันธุ AW   AT  AL  UW   UT   UK   UA
TA  TK และ SA สามารถเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของก่ิงพันธุได แตพันธุ AS   AU   AK    KS
และ ST นั้นไมเหมาะสําหรับใชเปนตนตอ อยางไรก็ตามเปนการศึกษาในระยะแรกเปนเวลา 6
เดือนเทาน้ัน ควรตองมกีารติดตามผลตอไป
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