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บทคัดยอ
การวิจยั พัฒนาพันธุท บั ทิมเพือ่ การบริโภคผลสดและแปรรูปนี้ โดยการผสมขาม
พันธุระหวางพันธุตางๆรวม 6 พันธุ ไดตนพันธุลูกผสมจํานวน 17 พันธุ พบวา ทับทิมลูกผสมพันธุ
UW มีการเจริญเติบโตของตนดานความสูงตนมากทีส่ ดุ เชนเดียวกับลูกผสมซึ่งใชพันธุทับทิมทอง
เปนตนแมพันธุ เชน พันธุ TA และพันธุ TK สําหรับการเจริญเติบโตของตนและขนาดของใบทับทิม
ลูกผสมซึ่งใชพันธุอติชัยเปนตนแมคือ พันธุ AT และพันธุ AW ใหคา การเจริญเติบโตของตนสูงสุด
เชนเดียวกับทับทิมลูกผสมซึ่งใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุคือ พันธุ UT และพันธุ UW นี้ใหผล
ผลิตเร็วและมีจํานวนผลมากกวาทุกพันธุ มีคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดสูง
13.07 บริกซ ปริมาณกรด 0.19 เปอรเซ็นต คุณภาพผลของพันธุ TA มีขนาดผลใหญทส่ี ดุ เทากับ
289 กรัม และมีน้ําหนักเมล็ดที่ใชบริโภคไดสูงสุด ความหนาเปลือกบาง น้าํ หนักเปลือกนอย เมล็ด
ใหญ แตมเี มล็ดคอนขางแข็ง 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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สวนประกอบทางเคมีภายในของผลทับทิม
ลักษณะเดนและแนวทางการใชประโยชนของทับทิมพันธุตางๆและแหลงที่มา
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ความสูงตนทับทิมลูกผสมสายพันธุตางๆ ที่ใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุ
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อยูส งู จากระดับน้าํ ทะเล 700 เมตร

43

18
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1
ลักษณะผลแกในระยะเก็บเกี่ยวของพันธุ AT ปลูกทีส่ ถานีเกษตรหลวงปางดะ 97
อยูส งู จากระดับน้าํ ทะเล 700 เมตร มีสีของเมล็ดชมพูออกขาว

บทนํา

การรวบรวมพันธุทับทิมของมูลนิธิโครงการหลวงจากแหลงตางๆ ทัง้ ในและนอก
ประเทศ ไดมีการนําพันธุตางๆ มาทดลองปลูกเพือ่ ผลิตเปนการคานัน้ จากการศึกษาเพือ่ คัดเลือก
พันธุท เ่ี หมาะสมกับการบริโภคผลสดไวคอื พันธุอติชัย เปนพันธุที่มีเมล็ดนิ่ม สามารถเคีย้ วกลืนได
โดยไมตอ งคายเมล็ดทิง้ แตมขี อ เสียบางประการคือ ขนาดผลไมใหญ นิสยั การออกดอกติดผลดี
เฉพาะในพืน้ ทีท่ ม่ี อี ากาศหนาวเย็นเทานัน้ สวนพันธุที่มีความเหมาะสมกับการแปรรูปเปนน้ําผลไม
คือ พันธุยูทาหสวิท มีรสเปรี้ยวจัด เมล็ดแข็ง เยือ่ หุม เมล็ดสีแดงเลือดนก ดังนั้นเพื่อพัฒนาพันธุให
ตรงตามการใชประโยชนมากขึน้ และเหมาะสมตอการนําไปสงเสริมการผลิตเปนการคาตอไป จึงได
เริ่ม โครงการวิจยั ปรับปรุงพันธุท บั ทิม จากทุนอุดหนุนการวิจยั ของมูลนิธโิ ครงการหลวงขึน้ ในป
พ.ศ. 2541
โดยทําการผสมขามระหวางพันธุตางๆ โดยเลือกพันธุอ ติชยั และพันธุย ทู า หสวิท
เปนตนแมพันธุและใชสายพันธุอื่นๆ ทีร่ วบรวมไวเปนตนพอพันธุไ ดแก พันธุชารมี พันธุท อง พันธุโก
เทฟ พันธุบานหลวง และพันธุด อกขาว
ผลการดําเนินงานจนถึงปจจุบันไดคูผสมพันธุใหมๆ
จํานวน 17 พันธุ และอยูร ะหวางการปลูกทดสอบพันธุเ พือ่ คัดเลือกตนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเหมาะสมตอ
การบริโภคผลสดและแปรรูปตอไป (จารุพันธ และคณะ, 2541)
อย า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาและคั ด เลื อ กต น พั น ธุ ที่ดีตอ งใช ร ะยะเวลาพอสมควร
ตัง้ แตการเพาะเมล็ดจนกระทัง่ ตนพรอมจะออกดอกติดผล สําหรับลักษณะทีต่ อ งการคัดเลือกไว
เพือ่ การบริโภคผลสดนัน้ ควรมีผลขนาดใหญ ผลผลิตตอตนสูง เยือ่ หุม เมล็ดสีแดง รสหวานแหลม
สามารถออกดอกติดผลไดในหลายๆ พื้นที่และมีเมล็ดนิ่มสามารถเคี้ยวกลืนได สวนลักษณะทีค่ วร
ทําการคัดเลือกไวเพือ่ การแปรรูปควรมีคณ
ุ ลักษณะเชนเดียวกับพันธุท ใ่ี ชบริโภคผลสด แตเมล็ดจะ
เปนเมล็ดแข็งหรือกึ่งนิ่มก็ได ซึ่งลักษณะตางๆ เหลานีอ้ าจจะไดมาจากตนพอหรือตนแมจะตองมี
การศึกษากันตอไป จากงานวิจยั นีไ้ ดเริม่ จากการปลูกตนกลาเพาะเมล็ดและตนเริม่ ออกดอกมา
บางเล็กนอยในระยะแรก จนกระทัง่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2545 มีผลที่เก็บเกี่ยวไดบางในบางพันธุ
จึงไดศึกษาขอมูลลักษณะผลเบื้องตนของแตละพันธุไว และจําเปนตองศึกษาขอมูลตางๆ เพิ่มมาก
ขึ้น อยางไรก็ตามในงานวิจยั ไดพยายามจําแนกลักษณะของใบในแตละพันธุไ วเพือ่ ประกอบกับการ
เจริญเติบโตของตนไวดว ย นอกจากนัน้ ไดศกึ ษาถึงวิธกี ารใชตน พันธุท ไ่ี ดใหเปนประโยชนสาํ หรับตน
ตอดวย จึงนําขอมูลในเบือ้ งตนมาเสนอไวเทานัน้ เนือ่ งจากตองใชระยะเวลานาน เพราะทับทิมเปน
พืชทีต่ อ งการระยะเวลาในการเจริญเติบโตของตนในระยะกิง่ ใบพอสมควร การศึกษานีจ้ งึ ไดนาํ
เสนอขอมูลทีไ่ ดศกึ ษาไวและตองมีการติดตามผลตอเนือ่ งตอไปในอนาคต

-2ขอบเขตการวิจัย
ทําการปลูกทดสอบตนกลาทับทิมทีไ่ ดจากการผสมพันธุ จํานวน 17 คูผ สม อายุ 2
ป 4 เดือน โดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนในพืน้ ทีป่ ลูก 3 แหลง ทีม่ รี ะดับความสูงจาก
ระดับน้าํ ทะเลตางๆ กัน คือ 1,200 700 และ 300 เมตร ตอเนือ่ งจากการเจริญเติบโตของตนทีป่ ลูก
มาแลว โดยวัดการเจริญเติบโตของตนดานความสูง ความกวางทรงพุม และเสนผาศูนยกลาง ลํา
ตน เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงลักษณะตางๆ ของการเจริญเติบโตตน ศึกษาลักษณะของใบในแต
ละพันธุ ประกอบการพิจารณาการเจริญเติบโตของตนและลักษณะประจําพันธุใ นเบือ้ งตนศึกษา
ลักษณะภายนอก และคุณภาพภายในของผลทีเ่ ก็บเกีย่ วไดของตนทีส่ ามารถติดผลได นอกจาก
นัน้ ยังไดทดสอบการใชพนั ธุต า งๆ สําหรับเปนตนตอในเบือ้ งตนดวย
วัตถุประสงค
1.
2.
3.

เพื่ อ ทําการคั ด เลื อ กสายพั น ธุ ลู ก ผสมที่ มี ค วามเหมาะสมสําหรั บ การ
บริโภคผลสดและการแปรรูป
เพื่อศึกษาลักษณะประจําพันธุของสายพันธุลูกผสม
เพือ่ ศึกษาสายพันธุท ม่ี ปี ระโยชนในการใชเปนตนตอ

การตรวจเอกสาร
ทับทิม (Punica granatum L.) เปนพืชทีม่ ถี น่ิ กําเนิดแถบเปอรเซีย แลวกระจาย
พันธุไ ปยุโรปตอนใต อัฟริกาตอนเหนือ เอเซียใตและเขาไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน (Backer,
1951) สําหรับการกระจายพันธุเ ขามายังประเทศไทยเขาใจวาไดมาจากอินเดียหรือศรีลงั กาและ
จากจีนตอนใตโดยผูอ พยพหรือพอคาในสมัยอยุธยาตอนตน (ชัยวัฒน, 2526) ปจจุบนั มีการปลูก
อยูก ระจายทัว่ ประเทศ แหลงทีม่ กี ารผลิตเปนการคาอยูท จ่ี งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ และนครราชสีมา
(สุรนิ ทร, 2528) เปนตน สําหรับทางภาคเหนือของประเทศไทยทางมูลนิธโิ ครงการหลวงไดเปน
แหลงผลิตผลสดออกขาย ตัง้ แตเริม่ โครงการวิจยั ไมผลตางถิน่ (exotic fruits) มาตัง้ แตป
พ.ศ. 2525 ไดนาํ ผลงานวิจยั มาทําการปลูกทดสอบในพืน้ ทีต่ า งๆ ซึ่งพบวาการผลิตทับทิมบนที่สูงมี
ขอไดเปรียบทําใหผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดี สีของเยื่อหุมเมล็ดและเปลือกมีสีสดใส ชมพูถึงแดงเขม
(Punsri et al., 1985)
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และรอนแหงในฤดูรอ น ทับทิมจัดเปนพืชทีท่ นตอสภาพอากาศรอนไดดี แตตอ งไดรบั น้าํ อยางเพียง
พอเพราะถาขาดน้าํ การใหผลผลิตจะต่าํ (นิกร, 2529) โดยเฉพาะพันธุที่มีรสเปรี้ยวสามารถทน
ตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมไดเปนอยางดี (Popenone, 1974)
Cheema et al. (1954)
รายงานวาการใหน้ําปริมาณอยางสม่ําเสมอในชวงใหผลผลิตสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตและ
คุณภาพของผลไดเชนเดียวกับ Gupta et al. (1998) กลาววา การคลุมโคนตนและระบบการใหนาํ้
มีอทิ ธิพลตอการกระจายของราก ทําใหปริมาณน้าํ หนักแหงของรากสูงขึน้ Chattopadhyay and
Patra (1992, 1993) ไดทาํ การทดลองคลุมโคนตนทับทิมดวยพลาติกสีดาํ พวกโพลีเอธิลนี ใบกลวย
แหง และขีเ้ ลือ่ ยในเดือนตุลาคม พบวา การคลุมโคนตนดวยพลาสติกสีดาํ ทําใหตน มีการเจริญเติบ
โตไดดที ส่ี ดุ ออกดอกติดผลไดเร็วและใหผลผลิตสูง นอกจากนีย้ งั ทําใหคณ
ุ ภาพผลสูงขึน้ ดวย
ดอกทับทิมเปนดอกเดีย่ วแบบสมบูรณเพศ อาจพบเกิดเปนกระจุก 3-5 ดอกที่
ปลายกิง่ ยอย การพัฒนาตาดอกทีบ่ ริเวณปลายกิง่ มีการพัฒนาไดเร็วกวาตาขาง ดอกทับทิมมีสแี ดง
ปนสม สวนของกลีบเลีย้ ง (calyx) หนา ลักษณะเปนทอยาวมี 5-7 lobes (ภาพที่ 1) กลีบดอกมี
จํานวน 5-7 กลีบซอนกันอยูร ะหวางกลางของกลีบเลีย้ ง ลักษณะของดอกมีสองชนิด คือ ดอก
กระเทยทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนดอกตัวเมีย (hermaphrodite functioning as female flower) เปนดอกทีม่ ี
รังไข สามารถพัฒนาไปเปนผลได และดอกกระเทยทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนดอกตัวผู (hermaphrodite
functioning as male flower) (รุง รัตน, 2540) มีลักษณะคลายทรงแจกัน (vase shaped) จะพบ
มากเมื่อมีการออกดอกระยะแรก ดอกทับทิมมียอดเกสรตัวเมียเพียงอันเดียว และมีเกสรตัวผู
จํานวนมาก เกิดเปนกระจุกอยูร อบเกสรตัวเมีย (สมชาย, 2527) ระยะเวลาการออกดอกแตกตาง
กัน ขึ้นอยูกับพันธุและสถานที่ปลูกเชนพันธุ dela Grenouillere ในอียปิ ตจะออกดอกกลางเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถนุ ายน พันธุ Wonderful ในอิสราเอลออกดอกปลายเดือนเมษายนถึงเดือน
มิถนุ ายน และทีอ่ นิ เดียออกดอกปลายเดือนมีนาคม (Found et al., 1979) พันธุอ ติชยั บนทีส่ งู
จังหวัดเชียงใหมออกดอกตัง้ แตปลายเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
จากการศึกษาของนิกร (2529) ในสภาพอากาศบนทีส่ งู ของประเทศไทยตน
ทับทิมพันธุบ า นหลวงทีป่ ลูกในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จะสามารถออกดอกตัง้ แตกลางเดือน
มีนาคมและมีระยะการออกดอกจนถึงเดือนกรกฏาคม การออกดอกจะพบมากในเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม การบานของดอกจะเริม่ จาก 8.00-16.00 น. เชนเดียวกับการถายละอองเกสรตัว
ผู ชวงที่จะมีการปลอยละอองเกสรตัวผูมากจะเปนเวลา 14.00 น. (Josan et al., 1979)
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10.00-12.00 น. ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั อุณหภูมใิ นแตละวันดวย ละอองเกสรตัวผูส ามารถงอกไดกวา 90
เปอรเซ็นต ในพันธุบ า นหลวงจะมีระยะเวลาการปลดปลอยเกสรตัวผูท ส่ี งั เกตไดตง้ั แต อับละออง
เกสรอันแรกจนถึงสุดทายใชเวลาถึง 18-22 ชั่วโมง และการถายละอองเกสรตัวผูจะพบหลังจาก
ดอกบานแลวหนึง่ วัน ละอองเกสรตัวผูส ามารถงอกไดถงึ 90 เปอรเซ็นต ขนาดของละอองเกสรตัว
ผูอ ยูร ะหวาง 13.03-23.90 ไมครอน สําหรับเกสรตัวเมียจะพรอมรับการปฏิสนธิตง้ั แตเวลา 6.3016.30 น. เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 7.30-14.00 น. เกสรตัวเมียพรอมทีจ่ ะรับการผสมไดตง้ั แตกอ น
ดอกบานไปจนถึงหลังดอกบานแลว 2 วัน ปลายเกสรตัวเมียจะแกเต็มทีก่ อ นมีการปลอยละออง
เกสรตัวผูห นึง่ วัน และสามารถอยูไ ดนาน 2-5 วัน ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั พันธุด ว ย (Josan et al., 1979)
การติดผลของทับทิมจะพบประมาณ 63 เปอรเซ็นต และสามารถผสมตัวเองไดดว ย เมือ่ ดอกไดรบั
การปฏิสนธิแลวกลีบดอกจะรวงหรือแหงติดอยูก บั ผลเหลือกลีบเลีย้ งทีแ่ ข็ง ภายใน calyx tube
จะมีรังไขฝงตัวอยูภายในมีผนังแบงออกเปนชองมีเยื่อสีครีมอมเหลืองอยูระหวางแตละชองซึ่งเต็ม
ไปดวยเมล็ดทีอ่ ดั ตัวกันแนน
การเรียงตัวของเมล็ดอยูบ น placenta สองแบบไดแก axile
placentation อยูส ว นบน และสวนลางเปนแบบ parietal placentation (ดํารงค และ กิตติพงษ,
2519)
ผลมีลกั ษณะกลมหรือคอนขางกลม มีรปู รางแตกตางกันไปตามพันธุ บริเวณดาน
stylar end มี crown ทีเ่ ปนกลีบเลีย้ ง การพัฒนาของเปลือกผล สีผิว และกลีบเลี้ยงสามารถใชเปน
ดัชนีการเก็บเกีย่ วได ผิวเปลือกเรียบเปนมัน ระยะผลออนมีสเี ขียวแก เมื่อผลเริ่มแกสีผิวของผลจะ
พัฒนาไปเปนสีเหลืองอมแดงหรือสีแดงจากการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี anthocyanin อยางรวดเร็ว
เมือ่ ผลอายุ 90 วันแลวจะเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็ว (Lee et al.,1974a)
ถามีการหอผลดวย
กระดาษทึบจะทําใหสผี วิ ไมแดง เมล็ดมีรปู รางแบบ oblong หรือ obconical มีลักษณะเปน
หลายเหลีย่ มยาว สวนของ outer integument เจริญขึน้ มามีนาํ้ อยูภ ายในเปนสวนทีใ่ ชรบั ประทาน
มีเยื่อบางๆ หอหุม น้าํ ใสสีแดงไวจดั เปน outer seedcoat รสหวานอมเปรีย้ ว ชัน้ ในเปน inner
seedcoat ลักษณะเปนเหลีย่ มประกอบดวย sclerenchyma layer ในบางพันธุชั้นนี้จะมีลักษณะ
นิม่ สามารถเคีย้ วกลืนได (พานิชย และสันทนา, 2532)
การเจริญเติบโตของผลในระยะแรกจะมี ปริมาณกลูโคสและฟรุคโตสปริมาณ
ใกลเคียงกัน เมือ่ ผลมีอายุ 125 วัน หลังดอกบานหรือผลแกจะมีนาํ้ ตาลกลูโคสเปนสวนใหญ และ
กรดทีส่ าํ คัญไดแก citric acid เปนกรดอินทรียท ม่ี มี ากและกรดอืน่ ๆ เชน succinic acid, tartaric
acid, fumaric acid และ malic acid ภายหลังจากดอกบาน 100 วันใน ผลจะมีปริมาณกรด
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glutamic acid พบในปริมาณมากเมือ่ อายุ 75 วันหลังดอกบาน (Lee et al., 1974b)
ผลทับทิมพันธุบานหลวงมีระยะการพัฒนาผลนาน 18 สัปดาห
ผลในระยะ
เก็บเกีย่ วประกอบดวยน้าํ หนักเมล็ด 55 เปอรเซ็นตของน้าํ หนักผล มีคาปริมาณของแข็งที่ละลายได
(TSS) 15 องศาบริกซ และปริมาณกรด (TA) เทากับ 0.563 เปอรเซ็นต (นิกร, 2529) ผลมีขนาด
ใหญเสนผาศูนยกลาง 9.15 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.44 เซนติเมตร ปริมาณน้าํ คัน้ 146.60
ลูกบาศกเซนติเมตรตอผล (สุรนิ ทร, 2528) รูปแบบการหายใจของผลเปนแบบ non-climacteric
สวนในเมล็ดจะมีคัพภะ (embryo) รูปรางยาวและตัง้ ตรง มี radicle สั้น ใบเลีย้ งมวนเขาหากัน
เปนรูปเกลียว เมล็ดไมมี endosperm (ดํารงคและกิตติพงษ, 2519)
การเก็บเกีย่ วผลเมือ่ มีอายุ 5-7 เดือนหลังจากดอกบานแลว กอนการเก็บผล
ประมาณหนึง่ อาทิตยมกั จะเอาวัสดุหอ ผลออกใหเปลือกผลไดรบั แสงแดดเต็มที่ คุณภาพของผล
ทับทิมควรมีผวิ เรียบ สีสวย เปลือกผลไมปริแตก สวนของกลีบเลีย้ งยังคงอยู หลักเกณฑในการ
พิจารณาผลทับทิมที่มีคุณภาพดี คือ ผลมีขนาดใหญ เสนผาศูนยกลาง 10-12 เซนติเมตร รูปราง
คอนขางกลมมีเหลีย่ มเล็กนอย ปลายผลมีกลีบเลีย้ งอยู ทรงกรวยสัน้ ๆ ฐานติดกันแตสว นปลายแยก
ออก ผิวเรียบคอนขางแข็งสีเหลืองจนถึงแดง มีกระสีนาํ้ ตาลกระจายอยูร อบผิว เปลือกหนา
ประมาณ 3-4 มิลลิเมตร เนือ้ มีสแี ดงก่าํ ใส (สําหรับพันธุท บั ทิมทอง) สวนที่หุมเมล็ดเปนเหลี่ยมใส
หนาและน้ํามาก กรอบ รสหวานอมเปรีย้ วเล็กนอย ไมมีรสฝาด เมล็ดควรมีขนาดเล็กและไมแข็ง
(กรมสงเสริมการเกษตร, ไมปรากฏปที่พิมพ)
Hay (1945) ไดรายงานถึงผลทับทิมที่มีคุณภาพดี ควรมีปริมาณของแข็งที่ละลาย
ได (TSS) อยู 17.3-18.5 เปอรเซ็นต ปริมาณกรด (TA) ประมาณ 0.81-1.23 เปอรเซ็นต และ
ปริมาณน้าํ คัน้ (juice) 40.1 เปอรเซ็นต การพัฒนาและการสุกของผลทับทิมควรจะมีอุณหภูมิที่สูง
เพียงพอจึงจะไดผลที่มีรสหวาน ถาความชืน้ ในบรรยากาศสูงจะทําใหคณ
ุ ภาพต่าํ (Singh, 1963)
การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ควรเก็ บ ก อ นที่ ผ ลจะแก จั ด เพื่ อ ลดความเสี ย หายจากการแตกของผล
(Arie et al., 1984; Elyatem และ Kader, 1984)
การแตกของผลทับทิมพันธุ Jodhpuri จะ
เกี่ ยวข องกั บการเพิ่ มขึ้ นของอุ ณหภู มิ ช วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพบเปอรเซ็นตการ
แตก 63 เปอรเซ็นต แตในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และชวงเดือนมิถนุ ายนถึงเดือน
ธันวาคมจะมีผลแตก 9.5 เปอรเซ็นต (Pant, 1976) จากรายงานพบวาถามีฝนตกหรือความชืน้ ใน
อากาศสูงในระยะผลแก จะทําใหผลแตกไดหรืออาจมีสาเหตุจากการขาดธาตุโบรอนในระยะแรก
ของการเจริญของผล หรืออาจจะเกิดจากในชวงที่มีการพัฒนาของผลในระยะแรกมีการขาดน้ําไป
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เปลือกผลแตกออกได (สุรนิ ทร, 2524)
การเพาะเมล็ดทับทิมเปนวิธีการขยายพันธุที่ทําไดสะดวกและงาย ใชในการผลิต
ตนกลา จากผลการทดลองเปรียบเทียบวิธีการเพาะเมล็ดพบวา การเพาะเมล็ดทั้งเนื้อหุมเมล็ดจะ
ไดเปอรเซ็นตความงอกสูงสุดคือ 72 เปอรเซ็นต และใหผลรองลงมาดวยวิธีการลอกเนื้อหุมเมล็ด
ออกแลวแชเมล็ดในสารละลายของ NAA 1,000 ppm นาน 5 นาที ใหเปอรเซ็นตความงอก 68
เปอรเซ็นต ใหผลดีกวาการลอกเนือ้ หุม เมล็ดออกแลวจึงทําการเพาะ (ชัยวัฒน, 2526)
ตารางที่ 1 สวนประกอบทางเคมีภายในของผลทับทิม
สวนประกอบ
น้าํ (%)
โปรตีน(%)
น้าํ ตาล(%)
กรด แอสคอรบกิ (มก/100ก)
แคโรทีน(สตล)
เถา(%)
โพลีฟนอล(%)
กรด(%)
แคลเซียม (มก/100ก)
ฟอสฟอรัส (มก/100ก)
แมกนีเซียม(มก/100ก)
โพแทสเซียม (มก/100ก)
โซเดียม (มก/100ก)
เหล็ก (มก/100ก)
สังกะสี (มก/100ก)
แมงกานีส (มก/100ก)
ทองแดง (มก/100ก)

เนือ้ เมล็ด
น้าํ หนักสด
น้าํ หนักแหง
78.8
1.60
7.27
14.60
66.36
16.00
72.73
0.70
3.18
0.58
2.64
10.00
45.00
70.00
318.00
44.00
200.00
133.00
604.00
0.90
4.09
1.79
8.14
0.82
3.73
0.77
3.50
0.34
1.55

เปลือก
น้าํ หนักสด
น้าํ หนักแหง
8.40
0.94
1.03
3.20
3.49
2.40
3.49
12.52
13.67
5.35
5.84
16.50
18.01
4.13
4.51
359.00
391.00
1,100.00
1,200.00
140.00
152.00
1,550.00
1,692.00
40.00
43.67
30.00
32.75
30.00
32.75
2.00
2.18
1.00
1.09

จากการวิเคราะหผลทับทิมในตารางที่ 1 จะเห็นไดวาคุณภาพภายในผลมีคารโบไฮเดรต
และแรธาตุตางๆ เชน แคลเซียม เหล็ก และกํามะถัน มีปริมาณกรดซิตริกซึง่ เปนกรดอินทรียม าก
ถึง 7-30 มิลลิกรัม ตอ 100 กรัม สวนกรดอืน่ ไดแก malic, oxalic, succinic และ tartanic
สวนใหญปริมาณน้าํ ตาลจะเปนกลูโคสและฟรุกโตส (Salunkhe และKadam, 1995)

-7การรวบรวมพันธุทับทิม
ผลการวิจยั ในโครงการไมผลตางถิน่ (exotic fruits) ตัง้ แต พ.ศ. 2525-2528 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรว มกับมูลนิธโิ ครงการหลวง ไดทาํ การรวบรวมพันธุท บั ทิมได 28 พันธุ
ทัง้ จากในประเทศและตางประเทศ ไดทาํ การปลูกรวบรวมไวในสถานีวจิ ยั ของโครงการหลวง จาก
การประเมินคุณคาการใชประโยชนนน้ั มีอยูห ลายดานดวยกัน สวนทีน่ าํ มาใชในการวิจยั เพือ่ การ
ผลิตเปนการคาบนทีส่ งู สําหรับสงเสริมเกษตรกรชาวไทยภูเขา ไดพิจารณาจากพันธุที่สามารถทํา
เปนการคาในดานบริโภคผลสดและการแปรรูป จากตารางที่ 2 ไดแสดงขอมูลลักษณะประจําพันธุ
ของทับทิม และแหลงทีท่ าํ การรวบรวมในการศึกษา และไดมกี ารศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประจํา
พันธุตางๆ ทีม่ ปี ระโยชนในดานการบริโภคผลสด จํานวน 8 พันธุ ไดแก พันธุท บั ทิมทอง พันธุบาน
หลวง พันธุอติชัย พันธุวันเดอรฟูล พันธุโกเทฟ พันธุอ หิ ราน พันธุต รุ กี และพันธุชารมี
( Punsri et al. 1984; Punsri et al. 1985 )
แนวทางในการพัฒนาสายพันธุที่เหมาะสมในการบริโภคสด
ควรเปนพันธุที่มี
เยือ่ หุม เมล็ดสีแดง รสหวาน ผลใหญ และทีเ่ ปนลักษณะสําคัญคือ ตองมีเมล็ดนิม่ จึงจะเปนพันธุที่
มีความแตกตางจากพันธุอ น่ื ๆ
สวนในดานการปลูกเลีย้ งเพือ่ ผลิตเปนการคาจะตองหาพันธุท ม่ี ี
ผลผลิตสูง ออกดอกติดผลงาย และเจริญเติบโตไดดี สวนพันธุที่จะเหมาะสําหรับการแปรรูปเปน
น้าํ คัน้ ควรมีเยือ่ หุม เมล็ดสีแดงเขม รสหวานและเปรีย้ ว ผลใหญ เมล็ดแข็งหรือนิ่มก็ได แตควรจะ
เปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง ออกดอกติดผลงายและเจริญเติบโตไดดเี ชนเดียวกัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.
ไดพันธุทับทิมที่มีลักษณะตรงตามความตองการของตลาดทั้งการบริโภค
ผลสดและการแปรรูป
2.
ไดพนั ธุท บั ทิมทีเ่ หมาะสมตอการนํามาใชเปนตนตอ
3.
ไดสายพันธุทับทิมใหมเพื่อเปนแหลงพันธุกรรมสําหรับการพัฒนาพันธุตอ
ไปในอนาคต
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การดําเนินงานวิจยั
สถานทีท่ ดลอง
ทําการปลูกทดสอบการเจริญเติบโตของตนกลาทับทิมในพืน้ ที่ 3 แหลง คือ สถานี
วิจยั โครงการหลวงขุนหวยแหง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม อยูส งู จากระดับน้าํ ทะเล 1,200
เมตร สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม อยูส งู จากระดับน้าํ ทะเล 700 เมตร
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูส งู จากระดับน้าํ ทะเล 300 เมตร เพื่อ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนพันธุที่ไดจากการเพาะเมล็ดในสภาพแวดลอม
ตางๆ กันมาตัง้ แตป 2541 และ ศึกษาการเจริญเติบโตของตนในแปลงทดสอบพันธุต อ เนือ่ งมา
ตัง้ แตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2544
ทําการเก็บตัวอยางใบและผลจากตนทีป่ ลูกรวบรวมพันธุไ วท่ี สถานีวจิ ยั โครงการ
หลวงขุนหวยแหง
มาศึกษาในหองปฏิบตั กิ ารของภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย เชียงใหม
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เครือ่ งมือวัดพืน้ ทีใ่ บ ยีห่ อ LI-COR, Inc.Lincoln, Nebraska USA
รุน LI-3100 area meter
เครือ่ งชัง่ อยางละเอียดแบบทศนิยมสองตําแหนง
เครือ่ งวัดปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้าํ ได (hand refractometer)
เครือ่ งวัดความเปนกรดดาง (pH meter)
เครื่องคั้นน้ําผลไม
เวอรเนียคาลิเปอร
ตลับเมตร
ปุย วิทยาศาสตร ไดแก ปุย เกล็ดละลายน้าํ ปุย สูตร 15-15-15
ปุย สูตร 12-24-12 เปนตน
สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื ไดแก พอสซ แอมบุช เปนตน
ยาจับใบ
สารเคมีทใ่ี ชวเิ คราะหปริมาณกรดไดแก sodium hydroxide 0.1 โมล,
phenophthalene
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13.
14.
15.

เครือ่ งแกวชนิดตางๆ ไดแก บีกเกอร ขวดแกวรูปชมพู กระบอกตวง ปเปต
บิวเรต ขวดวัดปริมาตร เปนตน
กรรไกรตัดแตงกิง่
กระถางพลาสติก
อุปกรณในการบันทึกภาพ ไดแก กลองถายรูป ฟลมบันทึกภาพ

วัตถุทดลองทีใ่ ช
ตัวอยางใบ และผล ของทับทิมลูกผสมพันธุตางๆ จํานวน 17 พันธุ
พันธุ ATเปนตนทีไ่ ดจากพันธุอ ติชยั x พันธุท อง
พันธุ AW
เปนตนทีไ่ ดจากพันธุอ ติชยั x พันธุด อกขาว
พันธุ ALเปนตนทีไ่ ดจากพันธุอ ติชยั x พันธุบานหลวง
พันธุ AK
เปนตนทีไ่ ดจากพันธุอ ติชยั x พันธุโกเทฟ
พันธุ AS
เปนตนทีไ่ ดจากพันธุอ ติชยั x พันธุชารมี
พันธุ AU
เปนตนทีไ่ ดจากพันธุอ ติชยั x พันธุยูทาหสวิท
พันธุ UT
เปนตนทีไ่ ดจากพันธุย ทู า หสวิท x พันธุท อง
พันธุ UW
เปนตนทีไ่ ดจากพันธุย ทู า หสวิท x พันธุด อกขาว
พันธุ UK
เปนตนทีไ่ ดจากพันธุย ทู า หสวิท x พันธุโกเทฟ
พันธุ UA
เปนตนทีไ่ ดจากพันธุย ทู า หสวิท x พันธุอติชัย
พันธุ TAเปนตนทีไ่ ดจากพันธุท อง x พันธุอติชัย
พันธุ TKเปนตนทีไ่ ดจากพันธุท อง x พันธุโกเทฟ
พันธุ ST
เปนตนที่ไดจากพันธุชารมี x พันธุท อง
พันธุ SA
เปนตนที่ไดจากพันธุชารมี x พันธุอติชัย
พันธุ LAเปนตนทีไ่ ดจากพันธุบ า นหลวง x พันธุอติชัย
พันธุ LKเปนตนทีไ่ ดจากพันธุย บู า นหลวง x พันธุโกเทฟ
พันธุ KS
เปนตนทีไ่ ดจากพันธุโ กเทฟ x พันธุชารมี

- 12 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 ทีป่ ลูกอยู
3 แหลง คือ สถานีวจิ ยั โครงการหลวงขุนหวยแหง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมอยูสูงจากระดับ
น้ําทะเล 1,200 เมตร ทําการปลูกลงแปลงทดสอบพันธุจ าํ นวน 15 พันธุ รวมทั้งสิ้น 461 ตน โดยสุม
มาวัดการเจริญเติบโตของตนจํานวนพันธุล ะ 10 ตน สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม อยูส งู จากระดับน้าํ ทะเล 700 เมตร ทําการปลูกลงแปลงทดสอบพันธุ 17 พันธุ
จํานวนรวมทั้งสิ้น 3,788 ตน โดยสุม วัดการเจริญเติบโตของตนพันธุล ะ 10 ตน และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูส งู จากระดับน้าํ ทะเล 300 เมตร ทําการปลูกในกระถาง
พลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 นิว้ จํานวน 18 พันธุ รวมทั้งสิ้น 90 ตน โดยวัด การเจริญเติบโต
ของตนทางดานความสูงตนและความกวางทรงพุม ของตนทุกเดือน
ในการศึกษาครั้งนี้ไดวัดการเจริญเติบโตของตนตอเนื่องมาจากการศึกษาที่ไดนํา
เสนอไปแลวกับตนทีป่ ลูกทดสอบไวในสถานีวจิ ยั โครงการหลวงขุนหวยแหง จนถึงเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2544 สําหรับการศึกษาตนทีป่ ลูกไวในสถานีเกษตรหลวงปางดะนัน้ ตนมีขนาดใหญจงึ ไมได
วัดการเจริญเติบโตของตนและตนมีการออกดอกติดผลในปริมาณไมมากนัก และตนทีป่ ลูกไวใน
กระถางทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหมไดนาํ ไปปลูกรวบรวมไวทห่ี นวยวิจยั ดอยผาตัง้ สถานีวจิ ยั โครงการ
หลวงอินทนนท
2.
การศึกษาลักษณะของใบทับทิมลูกผสม โดยการเก็บตัวอยางใบของตน
ทับทิมลูกผสมในเดือนธันวาคม พ.ศ.2544 จากใบทีเ่ จริญเต็มทีแ่ ลวจํานวน 40-50 ใบตอตนของแต
ละพันธุ
บันทึกขนาดของใบจากสวนทีย่ าวทีส่ ดุ เปนความยาวใบและกวางมากทีส่ ดุ ของใบเปน
ความกวางใบ (หนวยเปนเซนติเมตร) และวัดพืน้ ทีใ่ บโดยใชเครือ่ งมือวัดพืน้ ทีใ่ บ (หนวยเปนตาราง
เซนติเมตร) นําคาทีว่ ดั ไดแยกเปนขนาดของใบในแตละสายตนของพันธุแ ละนําคาเฉลีย่ ของแตละ
ตนในแตละพันธุม าหาเปนคาเฉลีย่ ของพันธุเ พือ่ นํามาศึกษาเปรียบเทียบกัน
3.
การศึกษาคุณภาพของผลทับทิมลูกผสม นําผลแกเต็มทีท่ เ่ี ก็บเกีย่ วผลได
ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2545 มาชั่งน้ําหนักผลสดและวัดความสูงของผล เสนผาศูนยกลางผล
ความหนาของเปลือกและขนาดของเมล็ด จากนัน้ แยกสวนของเมล็ดออกจากผลและนําเฉพาะสวน
ของเมล็ดมาคัน้ น้าํ และวัดปริมาณน้าํ คัน้ ตอผล ทําการศึกษาจากทุกผลทีม่ กี ารติดผลของพันธุน น้ั ๆ
แลวนําไปหาคาเฉลีย่

- 13 บันทึกขอมูลของน้าํ หนักผลสด (กรัม), น้าํ หนักเปลือกตอผล (กรัม), น้ําหนักเมล็ด
ตอผล (กรัม), เสนผาศูนยกลางผล (เซนติเมตร), ความสูงของผล (เซนติเมตร), ความหนาเปลือก
(เซนติเมตร), ปริมาณน้าํ คัน้ (ลูกบาศกเซนติเมตร), ขนาดของเมล็ด (เซนติเมตร), สีของเมล็ด ( โดย
ใหเปนคะแนน 1-15 ; 1 = สีขาว ถึง 15 = สีแดงเขม ), ปริมาณของแข็งละลายน้ําได (บริกซ),
ปริมาณกรด (เปอรเซ็นต)
4.
การศึกษาพันธุท บั ทิมลูกผสมสําหรับใชเปนตนตอ นําตนกลาของทับทิม
ลูกผสมมาจํานวน 15 พันธุ โดยคัดเลือกตนทีม่ ขี นาดของลําตนใกลเคียงกันมาเปลีย่ นยอดดวยกิง่
พันธุอติชัย โดยวิธแี บบเสียบลิม่ (cleft grafting) จากนัน้ นําตนทีเ่ ปลีย่ นยอดไดสาํ เร็จแลวมายาย
ปลูกลงกระถางพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 นิว้ ที่ใสดินผสมไว จํานวนพันธุละ 6 กระถาง
บั น ทึ ก การเปลี่ ยนแปลงของเส นผาศู นยกลางกิ่ งพันธุอติ ชั ยบริ เวณเหนื อรอยต อระหว างเดือน
มิถนุ ายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2544
วิธีการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลการเจริญเติบโตของตนและลักษณะตางๆ ทีศ่ กึ ษามาบันทึกและคํานวณ
คาเฉลีย่ โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล

- 14 ผลการวิจัยและวิจารณ
1.

การศึกษาการเจริญเติบโตของตนทับทิมลูกผสม
การวิจยั พัฒนาพันธุท บั ทิมเพือ่ การผลิตบริโภคสดและแปรรูปนี้
ไดดาํ เนินการ
ปรับปรุงพันธุดวยวิธีการผสมขามพันธุระหวางพันธุตางๆ ไดจาํ นวน 17 พันธุ มาตัง้ แตป 2541 โดย
การผสมขามระหวางตนแมพันธุและพอพันธุที่ไดปลูกรวบรวมพันธุไวจํานวน 6 พันธุ ทีป่ ลูกใน
สถานีวจิ ยั โครงการหลวงขุนหวยแหง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เมือ่ ไดตน กลาจากการ
เพาะเมล็ดแลวจึงแยกไปปลูก ในแปลงทดสอบพันธุไวสองแหลง คือ สถานีวจิ ยั โครงการหลวงขุน
หวยแหง ซึ่งอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อยูส งู จากระดับน้าํ
ทะเล 700 เมตร นอกจากนัน้ ยังไดปลูกไวในกระถางพลาสติก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 นิว้ ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหมดว ยอีกจํานวนหนึง่ มาตัง้ แตเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 สําหรับการปลูกตน
กล า ในแปลงได เ ลี้ ย งดู ต น ในภาพโรงเรื อ นในระยะแรกและนําปลู ก ในแปลงมาตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยไดทาํ การวัดการเจริญเติบโตของตนเปนประจําทุกเดือนจากตนทีค่ ดั
เลือกมาจํานวน 10 ตนตามรายละเอียดในกรรมวิธกี ารทดลอง (ภาพที่ 1)
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนทับทิมลูกผสมทีส่ ถานีวจิ ยั โครงการหลวงขุน
หวยแหงดานความสูงของตนในตารางที่ 3 และภาพที่ 2 ของกลุมตนพันธุที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแม
พันธุ จะเห็นไดวาพันธุ AT มีอตั ราการเจริญเติบโตเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งมากทีส่ ดุ ในทุกชวงระยะ
เวลาทีศ่ กึ ษาจนสิน้ สุดการศึกษาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 มีความสูงตนทีว่ ดั ไดเทากับ 213.40
เซนติเมตร ใหผลใกลเคียงและทํานองเดียวกันกับพันธุ AW มีความสูงตนเทากับ 201.30
เซนติเมตร ทั้งสองพันธุนี้มีการเพิ่มขึ้นดานความสูงอยางรวดเร็ว และใหผลแตกตางจากพันธุอ น่ื ๆ
เชนพันธุ AL AK AS และ AU ซึง่ มีการเจริญเติบโตไดนอ ยกวาและยังใหผลยืนยันมาตลอดระยะ
เวลาทีศ่ กึ ษาโดยเฉพาะอยางยิง่ เห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 ทัง้
นี้อาจเปนเพราะวาพันธุ AT และ AW มีความเกีย่ วของกับพันธุท อง และพันธุดอกขาวที่ใชเปนพันธุ
พอซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองของไทย จึงปรับตัวสามารถเจริญเติบโตไดดแี ละเปนทีน่ า สังเกตวาพันธุ AS
นัน้ มีความสูงเทากับ 64.90 เซนติเมตรเทานัน้ ซึง่ เปนพันธุท ม่ี คี วามสูงตนนอยทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับทุกพันธุท ท่ี าํ การศึกษาในครัง้ นีใ้ นระยะเวลา 2 ป 4 เดือน นอกจากนัน้ ในภาพที่ 2 ยัง
สามารถบอกระยะการเจริญเติบโตของตนไดวา ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
ตนจะมี
การเจริญเติบโตคอนขางคงที่ และมีการเพิม่ ขึน้ ของความสูงตอเนือ่ งอีกในเดือน

- 16 กุมภาพันธซึ่งเปนระยะที่ตนมีการเจริญของใบและยอดใหมของทุกปจนถึงประมาณเดือนกันยายน
ซึง่ ตนมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของการเจริญเติบโตของตนนาน 8 เดือน
สําหรับตนของกลุมที่ใชพันธุยูทาหสวิทเปนแมพันธุนั้น มีการเจริญเติบโตของตน
ดานความสูงในทํานองเดียวกับการศึกษาตนของกลุม ทีใ่ ชพนั ธุอ ติชยั เปนแมพนั ธุ คือ พันธุ UW
และ UT ทีม่ กี ารใชตน พอพันธุด อกขาวและพันธุท องมีการเจริญเติบโตของตนดานความสูงไดมาก
กวาพันธุ UK และ UA โดยพันธุ UW มีความสูงตนมากทีส่ ดุ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 เทากับ
240.40 เซนติเมตร ซึง่ มีความสูงตนมากทีส่ ดุ ในทุกพันธุท ศ่ี กึ ษาในครัง้ นีด้ ว ย (ตารางที่ 4) รองลง
มาคือพันธุ UT มีความสูงเทากับ 190.00 เซนติเมตร ทั้งสองพันธุนี้แสดงใหเห็นวาเปนพันธุที่มีการ
เจริญเติบโตไดดตี ลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาเมือ่ เปรียบเทียบกับพันธุ UK และ UA มีการเจริญเติบโต
ของตนไดไมมากนักในกลุมพันธุนี้ (ภาพที่ 3)
จากตารางที่ 5 และภาพที่ 4 ไดเปรียบเทียบความสูงตนของพันธุ TA TK ST SA
และ KS ทีป่ ลูกไวในสถานีวจิ ยั โครงการหลวงขุนหวยแหง พบวา เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการศึกษาใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 การเจริญเติบโตของตนดานความสูงตนในพันธุ TK มีความสูงเทากับ
204.44 เซนติเมตร และพันธุ TA มีความสูงเทากับ 189.50 เซนติเมตร ซึ่งทั้งสองพันธุมีอัตราการ
เจริญเติบโตของตนอยางตอเนือ่ งมาตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษามากกวาพันธุอ น่ื ๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
วามีการใชพนั ธุท องเปนตนแมพนั ธุเ ชนเดียวกันจึงเจริญเติบโตไดอยางดี ในขณะที่พันธุ KS นัน้ มี
การเพิ่มขึ้นดานความสูงไมมากนัก ซึ่งมีความสูงเทากับ 77.50 เซนติเมตรเทานัน้ เปนทีน่ า สังเกต
เชนกันวาพันธุ KS และ AS ซึ่งมีการใชพันธุชารมีเปนตนพอเชนเดียวกันนั้นจะไดตนลูกผสมที่มีการ
เจริญเติบโตคอนขางชา
ในการศึกษาความกวางทรงพุมตนของกลุมที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุใหผล
ในลักษณะเดียวกันกับความสูงตน กลาวคือ พันธุ AT และ AW มีลักษณะทรงพุมกวางกวาพันธุ
อืน่ ๆ ทีศ่ กึ ษา ในขณะที่พันธุ AS เปนตนที่มีทรงพุมเล็กอยางชัดเจน (ตารางที่ 6 และภาพที่ 5)
เชนเดียวกับการเปรียบเทียบระหวางกลุม พันธุท ใ่ี ชพนั ธุย ทู า หสวิทเปนตนแมพนั ธุน น้ั พบวา พันธุ
UW และ UT มีลักษณะทรงพุมกวางกวาพันธุอื่นๆ เชนกัน (ตารางที่ 7 และภาพที่ 6) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพันธุ UW นัน้ เปนพันธุท ม่ี กี ารเจริญเติบโตไดมากทีส่ ดุ เทากับ 208.40 เซนติเมตรเมือ่ เปรียบ
เทียบกับทุกพันธุท ศ่ี กึ ษาในครัง้ นีเ้ ชนกันกับความสูงตน
จึงอาจกลาวไดวา ในทุกพันธุท ศ่ี กึ ษานี้
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พันธุ UW เปนพันธุท ม่ี กี ารเจริญเติบโตของตนมากทีส่ ดุ และใหผลใกล
เคียงกับพันธุ UT AW AT TA และ TK ทีเ่ ปนพันธุท จ่ี ดั ไดวา มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเชนกัน
ในขณะที่พันธุ AS และ KS เปนพันธุท ม่ี กี ารเจริญเติบโตไดนอ ยทีส่ ดุ สําหรับพันธุ

- 17 อืน่ ๆ เชน พันธุ AL AK AU UK UA ST และ SA มีการเจริญเติบโตไดไมแตกตางกันอยางชัดเจน
นัก (ตารางที่ 8 และภาพที่ 7)
เมื่อพิจารณาประกอบกับการศึกษาขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตนในตารางที่
9, 10 และ 11 ใหผลสอดคลองกับการศึกษาการเจริญเติบโตของตนจากความสูงตนและความ
กวางทรงพุม พบวา พันธุ UW UT AW AT TA และ TK เปนพันธุที่มีเสนผาศูนยกลางของลําตน
อยูร ะหวาง 3.42-4.74 เซนติเมตร ซึง่ มีคา ทีม่ ากกวาพันธุอ น่ื ๆ ทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด ในขณะที่พันธุ AS
และ AK มีเสนผาศูนยกลางลําตนทีว่ ดั ไดเทากับ 1.49 และ 1.91 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึง่ มีคา นอย
กวาพันธุอ น่ื ๆ ทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด จึงใหผลยืนยันกับรายงานในเบือ้ งตนวา การไดรบั ถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมจากตนแมและพอพันธุจากพันธุชารมีและอาจรวมถึงพันธุอติชัยดวยจะมีการเจริญ
เติบโตไมคอ ยดีนกั (ภาพที่ 8, 9 และ 10)
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนทับทิมลูกผสมที่ปลูกทดสอบในแปลงของ
สถานีเกษตรหลวงปางดะตัง้ แตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 และสิน้ สุดการศึกษาในเดือนตุลาคม
พ.ศ.2543 เปนระยะเวลา 1 ป 5 เดือน เนือ่ งจากตนมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในบางพันธุ จึงมี
การเบียดกันของตน ไดแสดงใหเห็นวา ในกลุมตนพันธุที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุนั้น (ภาพที่
11) พันธุ AT มีความสูงตนมากทีส่ ดุ และมีอตั ราการเจริญเติบโตอยางตอเนือ่ งตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาเชนเดียวกับพันธุ AW ซึง่ ใหผลการศึกษาสนับสนุนกับผลการศึกษาทีส่ ถานีวจิ ยั โครงการ
หลวงขุนหวยแหงเชนกัน โดยพันธุ AS มีความสูงตนนอยทีส่ ดุ ในทุกพันธุท ท่ี าํ การศึกษาในครัง้ นี้ แต
เปนที่นาสังเกตวาความสูงตนที่ปลูกไวในสถานีเกษตรหลวงปางดะจะมีความสูงมากกวาตนที่ปลูก
ไวในสถานีวจิ ยั โครงการหลวงขุนหวยแหง โดยกลุม ตนพันธุท ใ่ี ชพนั ธุย ทู า หสวิทเปนตนแมพนั ธุไ ด
แกพันธุ UT UW และ UK (ภาพที่ 12) นัน้ ไมพบความแตกตางกันดานความสูงตนทีป่ ลูกมากนัก
เมือ่ เปรียบเทียบกับตนทีใ่ ชพนั ธุอ น่ื เปนตนพอแมพนั ธุน น้ั ในภาพที่ 13 พบวา พันธุ
TA TK และ ST เปนพันธุท ม่ี เี จริญเติบโตของตนดานความสูงอยางรวดเร็ว ใหผลสอดคลองกับกับ
ตนทีล่ กู ในสถานีวจิ ยั โครงการหลวงขุนหวยแหงดวยเชนกัน และจะเห็นไดวาพันธุ KS ยังเปนพันธุที่
มีความสูงตนนอยทีส่ ดุ ดวย ในการศึกษานีไ้ ดปลูกพันธุ LA และ LK ซึ่งเปนพันธุที่ใชพันธุบาน
หลวงเปนตนแมพันธุ และพันธุอติชัย พันธุโ กเทฟเปนตนพอพันธุม าปลูกเปรียบเทียบอยูด ว ย ซึ่ง
จัดไดวา มีการเจริญเติบโตของตนในระดับปานกลาง ไมเดนชัดเทากับพันธุ UT UW และ UK ตาม
ผลที่ไดรายงานไวแลว จากภาพที่ 14, 15 และ 16 ไดแสดงความกวางทรงพุมของตนพันธุที่ทํา
การศึกษา พบวา พันธุ TA มีความกวางมากทีส่ ดุ ถาแบงกลุมพันธุที่มีทรงพุมตน

- 37 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
และกลุม ทีม่ เี สนผาศูนยกลางลําตนนอยกวาสองเซนติเมตร ไดแกพันธุ AL AK AS AU SA LA
LK KS ไดเชนเดียวกับการใชความกวางทรงพุม ตนเชนกัน จึงเปนทีน่ า สังเกตไดวา การใชพนั ธุท อง
และพันธุดอกขาวเปนตนพอแมพันธุนั้นสามารถถายทอดลักษณะการเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว
กับตนลูกผสมทีเ่ กิดขึน้ ไดอยางชัดเจน และการเจริญเติบโตของตนในะระดับความสูงของพืน้ ทีไ่ ม
มากนักจะมีการเจริญเติบโตของตนไดอยางรวดเร็วกวาตนที่ปลูกไวในพื้นทีที่มีระดับความสูงของ
พื้นที่มากกวา
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บโตของต นที่ ปลู กในกระถางที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหมนน้ั ตามทีไ่ ดรายงานไวแลวนัน้ ใหผลในทํานองเดียวกับการปลูกทดสอบใน
แปลงทั้งสองแหลง กลาวคือ การวัดการเจริญเติบโตของตนดานความสูงนัน้ พบวาพันธุ AW และ
AT เปนพันธุที่มีความสูงตนมากที่สุดและรองลงมาตามลําดับในกลุมพันธุที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแม
พันธุ ในขณะที่พันธุ AS เปนพันธุท ม่ี คี วามสูงตนนอยทีส่ ดุ ในกลุม นีเ้ ชนกัน อยางไรก็ตามในกลุม
ตนพันธุที่ใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุนั้น พบวา พันธุ UA UW UT และ UK มีความสูงตน
เรียงลําดับจากมากไปหานอย โดยพันธุ UA ทีป่ ลูกทดสอบไวทส่ี ถานีวจิ ยั โครงการหลวงขุนหวย
แหงซึ่งมีความสูงนอยที่สุดในกลุมนี้ ไดปรับตัวไดสภาพพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับความ
สูงของพื้นที่ 300 เมตร จึงมีความสูงตนมากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกันในกลุม นีด้ ว ยกัน จึงไมอาจ
สรุปถึงผลจากลักษณะทางพันธุกรรมไดเหมือนที่กลาวไว เมือ่ เปรียบเทียบกับการศึกษาการเจริญ
เติบโตของตนระหวางพันธุท ม่ี หาวิทยาลัยเชียงใหมไมใหผลแตกตางกันชัดเจนมากนัก ทั้งนี้เพราะ
ตนมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีพื้นที่ในการเจริญของรากคอนขางจํากัด จึงอาจทําใหตน
พันธุท ต่ี น สามารถเจริญเติบโตไดดมี กี ารเจริญเติบโตมากไปกวานีไ้ ดไมมากนัก แตอยางไรก็ตาม
สามารถยืนยันไดวา พันธุ AS และ KS เปนพันธุท ม่ี กี ารเจริญเติบโตของตนไดนอ ยในทุกพืน้ ทีท่ ท่ี าํ
การศึกษา
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การศึกษาลักษณะของใบทับทิมลูกผสม
จากการศึกษาลักษณะประจําพันธุข องทับทิมโดยใชลกั ษณะของใบ ในพันธุที่ใช
เปนพอแมพันธุของพันธุลูกผสม จํานวน 5 พันธุ คือ พันธุท อง (T) พันธุโกเทฟ (K) พันธุชารมี (S)
พันธุยูทาหสวิท (U) พันธุอติชัย (A) นัน้ พบวา ทุกพันธุม ขี อบใบแบบ entire ปลายใบแบบ acute
ฐานใบแบบ acuminate เชนเดียวกัน สวนรูปรางใบจะมีความแตกตางกันไปบาง จึงไดทาํ การ
ศึกษาขนาดของใบในตารางที่ 12 พบวา พันธุ ทีท่ าํ การศึกษามีความยาวของใบอยูร ะหวาง 5.10
ถึง 7.07 เซนติเมตร โดยพันธุโกเทฟและพันธุชารมีมีความยาวไมแตกตางกัน คือ 7.07 และ 7.00
เซนติเมตร ตามลําดับ สวนพันธุอ ติชยั มีความยาวของใบสัน้ ทีส่ ดุ ถึง 5.10 เซนติเมตร เมือ่ ทําการ
ศึกษาจากความกวางของใบในทุกพันธุท ศ่ี กึ ษามีคา ตัง้ แต 1.82 ถึง 2.36 เซนติเมตร โดยพันธุโ ก
เทฟมีความกวางมากที่สุด คือ 2.36 เซนติเมตร รองลงมาถึงพันธุชารมี และพันธุอติชัยมีคาเทา
กับ 2.20 และ 2.02 เซนติเมตรตามลําดับ สวนพันธุทองและพันธุยูทาหสวิทมีความกวางของใบเทา
กับ 1.82 เซนติเมตร ซึง่ มีคา นอยทีส่ ดุ
ตารางที่ 12
พันธุ
พันธุท อง
พันธุโ กเทฟ
พันธุชารมี
พันธุยูทาหสวิท
พันธุอติชัย

ขนาดของใบทับทิมพันธุที่ใชเปนตนพอแมพันธุ
ใบ
ความยาว (ซม)
6.68 b
7.07 a
7.00 a
6.08 c
5.10 d

ความกวาง (ซม)
1.82 c
2.36 a
2.20 b
1.82 c
2.02 bc

พื้นที่ใบ
(ตร.ซม)
8.54 b
11.39 a
11.31 a
7.34 c
7.10 c

สัดสวนของ
ความยาวตอความกวาง
3.67 a
3.01 b
3.18 b
3.34 ab
2.52 c

ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติจากการวิเคราะหดวยวิธี least significant difference ที่
p = 0.05

เมือ่ ศึกษาขนาดของใบในเดือนธันวาคม พ.ศ.2544 ในระยะทีใ่ บแกเต็มทีข่ อง
ทับทิมลูกผสมสายพันธุตางๆ ในตารางที่ 13 พบวา ในกลุมที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุนั้น พันธุ
AT และ AW จะมีขนาดของใบทางดานความยาวมากกวาพันธุอ น่ื ๆ เมือ่ เปรียบเทียบกับพันธุ AU
AK และ AL โดยคาเฉลีย่ ของความยาวใบพันธุ AT มีคา มากทีส่ ดุ เทากับ 5.85 เซนติเมตร รองลง
มาคือ พันธุ AW มีความยาวใบเทากับ 5.74 เซนติเมตร เชนเดียวกับความกวางของใบในพันธุ AT
และ AW มีคา มากกวาพันธุอ น่ื ๆ แตอยางไรก็ตาม ความแตกตางของความกวางใบระหวาง

- 48 พันธุอาจจะไมชัดเจนนักเชนความยาวใบ ซึง่ ทัง้ สองพันธุน ม้ี กี ารเจริญเติบโตของตนทางดานความ
สูง ความกวางทรงพุมและเสนผาศูนยกลางลําตนมากที่สุดดวยเชนกันในขณะที่พันธุ AU AK และ
AL มีความยาวใบนอยกวาและมีการเจริญเติบโตของตนนอยกวาดวยเชนกัน สวนพันธุ AS ไม
สามารถเก็บขอมูลใบไดเนือ่ งจากมีการทิง้ ใบเพือ่ พักตัว จึงอาจเปนเหตุผลทําใหเปนพันธุที่มีการ
เจริญเติบโตไดชา กวาทุกพันธุ
จากการเก็บตัวอยางใบของแตละตนในพันธุเดียวกันมาศึกษาขนาดของใบแลว
เพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตนแลว พบวา แตละตนจะมีขนาดของใบแตกตางกันอยาง
ชัดเจนดวย ซึ่งอาจจะมีผลตอคุณภาพของผลผลิต จําเปนตองศึกษาไวเพือ่ พิจารณารวมกับคุณ
ภาพของผลตอไป สําหรับพันธุ AT ไดทาํ การสุม ตัวอยางมาศึกษาเปรียบเทียบจํานวน 4 สายตน
(ตารางที่ 14) คือ AT 14, AT 17, AT 18 และ AT 20 นัน้ พบวา พันธุ AT สายตนที่ 14 มีความยาว
ใบมากทีส่ ดุ คือ 6.80 เซนติเมตร แตเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ใบแลวจะพบวา พันธุ AT สายตนที่ 17
มีพน้ื ทีใ่ บมากทีส่ ดุ คือ 6.83 ตารางเซนติเมตร ในทางตรงกันขามนัน้ พันธุ AT สายตนที่ 18 มีพื้นที่
ใบนอยทีส่ ดุ คือ 3.31 ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 20, 21)
พันธุ AW เปนพันธุท ม่ี คี า เฉลีย่ ของขนาดใบใหญใกลเคียงกับพันธุ AT (ภาพที่ 22,
23) เมือ่ พิจารณาแยกตามสายตนตามภาพที่ 24, 25 แลว จะพบวา สายตน 21 และ 42 มีความ
ยาวและความกวางใบมากกวาตนอืน่ ๆ ในขณะที่พันธุ AW สายตนที่ 16 และ 29 มีลักษณะใบที่มี
ขนาดใบเล็กกวาตนอืน่ ๆ สําหรับพันธุอ น่ื ๆ เชน พันธุ AL (ภาพที่ 26, 27) มีขนาดใบไมแตกตาง
กันมากนัก โดยมีสายตนที่ 20 เปนตนทีม่ ขี นาดใบของพืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ สวนพันธุ AK (ภาพที่ 28,
29) จัดวาเปนพันธุที่มีขนาดใบเล็กที่สุดในกลุมพันธุที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุ และมีใบขนาด
เล็กทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับทุกพันธุท ศ่ี กึ ษาในครัง้ นีด้ ว ย โดยใบมีความยาวอยูร ะหวาง 3.24-4.71
เซนติเมตร ความกวางใบอยูร ะหวาง 1.11-1.41 เซนติเมตร พบวา สายตนที่ 20 มีขนาดใบเล็กที่
สุด คือ มีความยาวใบเทากับ 3.24 เซนติเมตร และความกวางใบเทากับ 1.11 เซนติเมตร ในพันธุ
AU เปนพันธุท ม่ี ขี นาดใบแตกตางกันมากในแตละตน ในภาพที่ 30, 31 จะเห็นไดวา สายตนที่ 14,
16 มีขนาดใบใหญกวาตนอืน่ ๆ อยางเห็นไดชดั เจน สวนสายตนที่ 31 นัน้ มีขนาดใบเล็กทีส่ ดุ ทั้งนี้
ขนาดใบทีเ่ ล็กอาจมีผลตอความสามารถในการสังเคราะหแสงของพืชไดนอ ยดวย
สําหรับกลุมพันธุที่ใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุนั้น (ตารางที่ 15) ใหผลใน
ทํานองเดียวกับทีไ่ ดรายงานการเจริญเติบโตของตนไว คือ พันธุ UT และ UW เปนพันธุที่มีคาเฉลี่ย
ของขนาดใบใหญกวาพันธุอ น่ื ๆ ในกลุม (ภาพที่ 32) จึงนาจะเปนเหตุผลทําใหตนมีการเจริญเติบ
โตไดดดี ว ย
จากภาพที่ 23 จะเห็นไดวาพันธุ AW และ UW มีขนาดใบมากกวาพันธุอ น่ื ๆ

- 64 อยางเห็นไดชดั เจน รองลงมาคือ พันธุ AT อยางไรก็ตามในพันธุ UT ทีม่ คี า เฉลีย่ การเจริญเติบ
โตของตนมากแตขนาดของใบมีคา เฉลีย่ ไมมากนัก ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะมีความแตกตางของขนาด
ใบในแตละตนอยูม าก จึงทําใหมีคาเฉลี่ยไมมากนัก เมือ่ เปรียบเทียบกันระหวางสายตนของพันธุ
UT จะพบวาสายตนที่ 23 และ 11 นัน้ มีขนาดใหญกวาตนอืน่ ๆ ในขณะทีส่ ายตนที่ 18 มีขนาดใบ
เล็กที่สุด (ภาพที่ 33, 34)
พันธุ UW เปนพันธุท ม่ี กี ารเจริญเติบโตของตนสูง และเมื่อพิจารณาจากขนาดใบ
นัน้ มีขนาดใหญดว ย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสายตนที่ 22 นัน้ มีใบทีม่ คี วามยาวเทากับ 7.63
เซนติเมตร ซึง่ มีคา มากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับทุกพันธุท ศ่ี กึ ษา (ภาพที่ 35) และมีพื้นที่ใบเทากับ
9.34 ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 36) จึงจัดไดวา มีขนาดใบใหญทส่ี ดุ ในทุกพันธุท ศ่ี กึ ษาในครัง้ นี้ ใน
ขณะที่พันธุ UW 15 ขนาดใบเล็กทีส่ ดุ ในกลุม พันธุน ้ี สวนพันธุ UK มีความยาวใบอยูร ะหวาง
4.10-5.83 เซนติเมตร โดยสายตนที่ 2 มีขนาดใบใหญทส่ี ดุ (ภาพที่ 37, 38) และสายตนที่ 4 มี
ขนาดใบเล็กทีส่ ดุ และพันธุ UA ไมมคี วามแตกตางกันระหวางตนมากนัก (ภาพที่ 39, 40) ซึ่งจัด
เปนใบทีม่ ขี นาดคอนขางเล็กดวย
ในกลุมพันธุที่ใชพันธุทองเปนตนแมพันธุนั้น (ตารางที่ 15) คือ พันธุ TA และ TK
ทัง้ สองพันธุน ม้ี กี ารเจริญเติบโตของตนใกลเคียงกัน และเมือ่ เปรียบเทียบขนาดของใบมีความใกล
เคียงกันดวย (ภาพที่ 41) นอกจากนัน้ ไมพบความแตกตางระหวางตนมากนัก แตอยางไรก็ตาม
พันธุ TA 15 เปนตนทีม่ ขี นาดใบมากทีส่ ดุ ในพันธุน ้ี (ภาพที่ 42, 43) สวนพันธุ SA ที่ใชพันธุชารมี
เปนตนแมและพันธุอ ติชยั เปนตนพอนัน้ จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตนมีคา เฉลีย่ ตลอดการ
ศึกษาไมสงู และแสดงใหเห็นดวยวาเปนพันธุท ม่ี ขี นาดใบเล็ก 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 ตนทีป่ ลูกไวในสถานี
วิจยั โครงการหลวงขุนหวยแหง เริ่มมีการออกดอกในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2545 ใชเวลาประมาณ
2 ป 10 เดือน จึงมีการออกดอกชุดแรกในบางพันธุ (ภาพที่ 45) แตมีปริมาณไมมากนัก สวนใหญ
ตนทีป่ ลูกทดสอบพันธุย งั ไมมกี ารออกดอก แตจากการสังเกตตอมา พบวา ตนทีป่ ลูกไวมกี ารออก
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อยางไรก็ตามผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย่ วไดบางสวนสามารถนํามาบันทึกขอมูลไดในเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ.2545 แสดงไวในตารางที่ 16 พบวา จากจํานวนตนทีป่ ลูกไว 25 ตน ในแตละพันธุ
สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตจากพันธุ UW ไดจาํ นวน 38 ผล ซึ่งใหผลผลิตไดเร็ว และจํานวนมากกวา
พันธุอื่นๆ ทั้งหมด ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาประกอบกับการเจริญเติบโตของตนแลว เปนพันธุที่มีการเจริญ
เติบโตของตนอยางรวดเร็วดวย รองลงมาคือ พันธุ AT สามารถเก็บผลได 13 ผล นอกจากนัน้
พันธุอื่นๆ ทีใ่ หผลผลิตไดคอื พันธุ AW UA AU TA UT และ TK ซึ่งมีจํานวนผลไมมากนัก (ภาพ
ที่ 47 , 48 )
สําหรับผลที่มีการพัฒนาของผลขนาดเสนผาศูนยกลางผลไดประมาณ 3
เซนติเมตร จะทําการหอผลเพื่อปองกันการเขาทําลายของเพลี้ยไฟ และแมลงวันทอง เพือ่ ศึกษาคุณ
ภาพผลตอไป (ภาพที่ 46)
เมือ่ นําผลมาศึกษาลักษณะภายนอกในตารางที่ 16 จะเห็นไดวา พันธุที่มีน้ําหนัก
ผล มากกวา 200 กรัม คือ พันธุ AW UW TA และ TK โดยพันธุ TA มีนาํ้ หนักผลมากทีส่ ดุ เทา
กับ 298 กรัม สวนพันธุ UT และ UA มีผลขนาดเล็กกวาพันธุอ น่ื ๆ มีนาํ้ หนักเทากับ 110 และ 175
กรัม ตามลําดับ จากการศึกษาเสนผาศูนยกลางของผลและความยาวของผลใหผลเชนเดียวกับน้าํ
หนักของผล พบวาพันธุ TA มีเสนผาศูนยกลางผลเทากับ 8.77 เซนติเมตร มีคา มากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ พันธุ AW มีคา เทากับ 8.45 เซนติเมตร (ภาพที่ 49) จากนั้นนําผลมาแยกสวนของเมล็ดและ
เปลือกออกจากกัน จะเห็นไดวา ผลทีม่ ขี นาดใหญจะใหนาํ้ หนักเมล็ดมากดวย คือ พันธุ TA มีน้ํา
หนักเมล็ดเทากับ 196 กรัม รองลงมาคือ พันธุ AW มีคา เทากับ 146 กรัม ในขณะที่พันธุ UT ใหนาํ้
หนักเมล็ดนอยทีส่ ดุ คือ 51 กรัมเทานั้น สวนเปลือกผลของพันธุ AW จะมีคามากที่สุด คือ 121.33
กรัม สวนพันธุ TA มีนาํ้ หนักนอยกวา คือ 103.00 กรัม และมีความหนาเปลือกทีว่ ดั ไดนอ ยทีส่ ดุ ดวย
คือ 0.29 เซนติเมตร ดังนั้นพันธุ TA จึงเปนพันธุที่มีผลขนาดใหญที่ใหสวนเมล็ดที่บริโภคไดมาก
และมีสว นของเปลือกบางอีกดวย แตยงั คงลักษณะความแข็งของเมล็ดอยู จึงเปนขอเสียเปรียบกวา
พันธุที่มีเมล็ดนิ่มไดในการพัฒนามาเพื่อการบริโภคผลสด
ในการศึกษาคุณภาพภายในของผลจากตารางที่ 17 จะเห็นไดวา พันธุ TA มี
ขนาดของเมล็ดใหญกวาทุกพันธุท ศ่ี กึ ษา โดยมีความกวางของเมล็ดเทากับ 0.80 เซนติเมตร และ
ความยาวเมล็ดเทากับ 1.09 เซนติเมตร ในขณะที่พันธุ UT มีขนาดเมล็ดเล็กทีส่ ดุ
สําหรับคุณ
ภาพทางเคมีของน้ําคั้นของพันธุ TA มีคา ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้าํ ไดอยู 11.60 บริกซ เชนเดียว
กับปริมาณกรดมีอยูน อ ยทีส่ ดุ คือ 0.10 เปอรเซ็นต ถาพิจารณาจากคุณภาพทางเคมีของ น้าํ คัน้
แลว เพือ่ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกไวสาํ หรับการแปรรูปแลว พันธุ UW จะเปนพันธุที่มี
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0.19 เปอรเซ็นต นอกจากนัน้ น้าํ คัน้ ทีไ่ ดมสี อี ยูใ นระดับพอใชได จึงเปนพันธุที่นาสนใจในการ คัด
เลือกพันธุไวใชประโยชนตอไป ถึงแมวาพันธุ UT จะใหผลที่มีขนาดเล็ก แตจากการศึกษา คุณ
ภาพภายในแลวจะพบวาเปนพันธุที่มีสีของน้ําคั้นแดงจัดจึงเปนอีกพันธุหนึ่งที่นาสนใจสําหรับการ
ศึกษาคุณภาพผลเพือ่ การแปรรูปตอไป สวนพันธุ AT เปนพันธุท น่ี า สนใจสําหรับการศึกษาคุณ
ภาพผลเพื่อบริโภคสด โดยควรใหความสนใจในสายตนทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจากการคัดเลือกพันธุไ ว
สําหรับบริโภคผลสดควรมีลกั ษณะเดนทีเ่ มล็ดควรจะนิม่ หรือกึง่ นิม่ ซึง่ จากการศึกษาในเบือ้ งตนยัง
ไมมีหลักเกณฑในการกําหนดความนิ่มของเมล็ด แตจากการสังเกตพบวา พันธุ AT 16, AT 33,
AU 11 และ AW 5 มีเมล็ดที่ไมแข็งมากและมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดคอนขางสูงกวาตน
อืน่ ๆ ดวย (ภาพที่ 50, 51) จึงควรพิจารณาหาสายตนทีด่ ที ส่ี ดุ และควรมีคุณภาพสูงกวาพันธุอติชัย
ทีไ่ ดศกึ ษาคุณภาพไวเมือ่ ป พ.ศ. 2542 และ 2543 ไวคอื พันธุอติชัย มีนาํ้ หนักผลอยูร ะหวาง
180.00 – 184.60 กรัม น้าํ หนักเมล็ดตอผลอยูร ะหวาง 90.40 – 95.50 กรัม ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้าํ ไดอยูร ะหวาง 11.16 – 13.70 บริกซ ปริมาณกรดอยูร ะหวาง 0.02 – 0.03 เปอรเซ็นต
เปนตน
4.

การศึกษาพันธุทับทิมลูกผสมสําหรับใชเปนตนตอ
จากการใชพันธุทับทิมลูกผสมจํานวน 15 พันธุเ ปนตนตอ โดยนํากิง่ พันธุอ ติชยั มา
เสียบยอดแลว ปลูกไวในกระถางพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 นิว้ (ภาพที่ 52) วัดการเจริญ
เติ บ โตของกิ่ ง พั น ธุ อ ติ ชั ย ที่ เ จริ ญ เติ บ โตจากเส น ผ า ศู น ย ก ลางกิ่ ง ระหว า งเดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง
พฤศจิกายน พ.ศ.2544 ในภาพที่ 53 พบวา ในกลุมพันธุที่ใชพันธุอติชัยเปนตนแมพันธุนั้น การ
เจริญเติบโตของกิง่ พันธุอ ติชยั มีการเพิม่ ขึน้ เมือ่ ตอกิง่ อยูบ นตนตอของพันธุ AW AL และ AT สวน
การใชพันธุ AS AU และ AK เปนตนตอไมชว ยทําใหกง่ิ พันธุอ ติชยั มีการเจริญเติบโตไดดนี กั ใน
ขณะที่การใชตนตอเปนพันธุที่ใชพันธุยูทาหสวิทเปนตนแมพันธุ (ภาพที่ 54) คือ พันธุ UW UT
UK และ UA นัน้ มีการเจริญเติบโตของกิง่ พันธุอ ติชยั ได สวนกลุมที่ใชพันธุทองเปนตนแมพันธุ
(ภาพที่ 55) คือ พันธุ TA TK และพันธุ SA มีผลตอการเจริญเติบโตของกิง่ พันธุอ ติชยั ไดเชนกัน
แตพันธุ KS และ ST ไมเหมาะในการนํามาใชเปนตนตอใหกบั พันธุอ ติชยั เนื่องจากมีการเจริญเติบ
โตของกิ่งไมมากนัก อยางไรก็ตาม จากการศึกษาเปนเวลาประมาณ 6 เดือน จึงยังไมสามารถสรุป
ผลไดอยางชัดเจน จําเปนตองมีการติดตามผลในระยะยาวตอไป ซึง่ หลังจากการวัดการเจริญเติบ
โตของตนในเบือ้ งตนนีแ้ ลว ไดนาํ ตนไปยายปลูกในแปลงเพือ่ ศึกษาตอไปในอนาคต
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สรุปผล
ในการศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุทับทิมเพื่อการผลิตบริโภคสดและแปรรูปนี้
ได
ดําเนินการปรับปรุงพันธุดวยวิธีการผสมขามพันธุระหวางพันธุตางๆ ไดจาํ นวน 17 พันธุ โดยการ
ผสมขามระหวางตนแมพันธุและพอพันธุที่ไดปลูกรวบรวมพันธุไวจํานวน 6 พันธุที่ปลูกอยูที่สถานี
วิจยั โครงการหลวงขุนหวยแหง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ตัง้ แตปลูกจากตนกลาเพาะเมล็ด
ไดวดั การเจริญเติบโตของตนมาตลอดและสามารถเก็บผลมาศึกษาลักษณะตางๆ
ไดในเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2545 นี้ โดยนํามาเปรียบเทียบใบและผลไวดงั นี้
การเจริญเติบโตของตนทับทิมลูกผสมในระยะเวลา 2 ป 4 เดือน ทีส่ ถานีวจิ ยั โครง
การหลวงขุนหวยแหว ที่ระดับความสูงของพื้นที่ 1,200 เมตร พบวา ตนทีใ่ ชพนั ธุอ ติชยั เปนตน
แมพันธุ คือ พันธุ AT และ AW มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่
ศึกษา เชนเดียวกับในตนทีใ่ ชพนั ธุย ทู า หสวิทเปนตนแมพนั ธุค อื UT และ UW มีการเจริญเติบโต
ของตนทัง้ ดานความสูง ความกวางทรงพุมและเสนผาศูนยกลางลําตนเพิ่มขึ้นมากเชนกัน โดย
เฉพาะอยางยิ่งพันธุ UW เปนพันธุท ม่ี กี ารเจริญเติบโตดีทส่ี ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับทุกพันธุท ศ่ี กึ ษา
นอกจากนัน้ การใชตน แมพนั ธุเ ปนพันธุท อง คือ พันธุ TA และ TK มีการเพิ่มขึ้นของการเจริญเติบโต
เปนอยางดีเชนกัน ในทางตรงกันขามพันธุ AS และ KS เปนพันธุท ม่ี ขี นาดตนเล็กกวาพันธุอ น่ื ๆ
อยางเห็นไดชัดเจน ซึง่ ใหผลยืนยันกันกับการศึกษาทีส่ ถานีเกษตรหลวงปางดะทีร่ ะดับความสูงของ
พื้นที่ 700 เมตรดวยเชนกัน
จากการเปรียบเทียบขนาดของใบทับทิมลูกผสมตางๆ ระหวางพันธุ และระหวาง
สายตนในพันธุเ ดียวกันแลว พบวา ตนทีใ่ ชพนั ธุอ ติชยั เปนตนแมพนั ธุ คือ พันธุ AT และ AW มี
ขนาดของใบดานความยาวใบ ความกวางใบมากกวาพันธุอ น่ื ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ AW AK
และ AL ในทํานองเดียวกับตนทีใ่ ชพนั ธุย ทู า หสวิทเปนตนแมพนั ธุ คือ พันธุ UT และ UW มีขนาด
ของใบใหญกวาพันธุอ น่ื ๆ ในกลุม
ในขณะที่พันธุ SA เปนพันธุที่มีขนาดใบเล็กและมีการเจริญ
เติบโตของตนไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในพันธุ AS และ KS มีนสิ ยั การทิง้ ใบพักตัวดวยจึงทํา
ใหเจริญเติบโตไดชา กวาพันธุอ น่ื ๆ
ตนทีป่ ลูกทดสอบพันธุไ วในแปลงสามารถเก็บเกีย่ วผลไดในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2545 โดยพันธุ UW ใหผลผลิตไดเร็วและจํานวนผลมากกวาพันธุอื่นๆ ทั้งหมด มีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําได 13.07 บริกซ และปริมาณกรด 0.19 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ พันธุ AT นอกจากนัน้

- 90 พันธุอื่นๆ ที่ใหผลผลิตได คือ พันธุ AW UA AW TA UT และ TK ซึ่งมีจํานวนผลไมมากนัก จาก
การศึกษาคุณภาพของผลแลวพบวา พันธุ TA ใหผลที่น้ําหนักผลมากที่สุด คือ 298 กรัม ใหนาํ้ หนัก
ของเมล็ดที่ใชบริโภคไดมากที่สุดดวย มีเปลือกบาง และน้าํ หนักเปลือกนอยกวาพันธุอ น่ื ๆ ขนาด
เมล็ดใหญ แตมีเมล็ดคอนขางแข็ง ถึงแมวาพันธุ AT มีคณ
ุ ภาพไมเดนมากนัก แตบางตนยังคง
ลักษณะมีเมล็ดกึง่ นิม่ อยูบ า ง จึงเปนพันธุที่นาสนใจอีกพันธุหนึ่ง สําหรับตนทีพ่ บวามีเมล็ด
ลักษณะกึ่งนิ่ม และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดคอนขางสูงกวาตนอื่นๆ ไดแก AT 16, AT 33,
AU 11 และ AW 5
การใชพันธุทับทิมลูกผสม จํานวน 15 พันธุ เปนตนตอ โดยนํากิง่ พันธุอ ติชยั มา
เสียบยอดเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ พบวา พันธุ AW AT AL UW UT UK UA
TA TK และ SA สามารถเพิม่ อัตราการเจริญเติบโตของกิง่ พันธุไ ด แตพันธุ AS AU AK KS
และ ST นั้นไมเหมาะสําหรับใชเปนตนตอ อยางไรก็ตามเปนการศึกษาในระยะแรกเปนเวลา 6
เดือนเทานัน้ ควรตองมีการติดตามผลตอไป

- 91 -

กิตติกรรมประกาศ
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