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บทคัดย่อ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร ด าเนินการรวบรวมสายพันธุ์มะเขือเทศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2555 – 2557 และปลูกประเมินคัดเลือกแบบ Pure Line Selection จนมีความสม่ าเสมอของลักษณะทาง
สัณฐานในแต่ละเบอร์ เพ่ือใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมสายพันธุ์แท้ส าหรับงานปรับปรุงพันธุ์ จ านวน 162 เบอร์ และ
ทดสอบสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (Specific Combining Ability) คัดเลือกคู่ผสมของมะเขือเทศรับประทานสด
ผลเล็กที่มีลักษณะทางการเกษตรดี ได้ 5 คู่ผสม ได้แก่คู่ผสม 036-8 X 041 (T1)  036-8 X 398 (T2)  186 X 
002-6 (T3)  362-1 X 041 (T4)  และ  448 X 041 (T5) เพ่ือปลูกทดสอบกับคู่ผสมพันธุ์การค้า (T6) ด าเนินการ
ปลูกทดสอบในสภาพแปลง ปี พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครพนม ในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน พบว่า มะเขือเทศกลุ่มรับประทานสดผลเล็กปลูกที่ จ.ศรีสะเกษ มีลักษณะการ
เจริญเติบโตทางล าต้นมากกว่าปลูกท่ี จ.นครพนม  ในขณะที่ลักษณะทางด้านคุณภาพ คือ ความหนาเนื้อผล ความ
หนาแกนผล และค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (TSS) ของมะเขือเทศปลูกที่ จ.นครพนม มีค่ามากกว่า
ปลูกที่ จ.ศรีสะเกษ ทั้ง 2 ฤดูปลูก และทุกค่าจะน้อยกว่าการปลูกในฤดูหนาว คู่ผสม  448 X 041  มีน้ าหนักผลต่อ
ต้น และจ านวนผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด โดยเฉพาะการปลูกช่วงฤดูฝนและคู่ผสม  036-8 X 041  มีน้ าหนักผลต่อต้น 



และจ านวนผลผลิตต่อไร่ของการปลูกช่วงฤดูฝนมากกว่าการปลูกช่วงฤดูหนาว  ในขณะที่  พันธุ์การค้า  เหมาะสม
ในการปลูกช่วงฤดูหนาว 
ค าส าคัญ : มะเขือเทศเชอร์รี่  ปรับปรุงพันธุ์  การประเมินในแปลง  ฤดูปลูก  ผลผลิต 
 

Abstract 
Sisaket Horticultural Research Center (SHRC), Department of Agricultural had collected 

162 tomato (Solanum lycopersicum L.) accession during 2012 to 2014. Each accession number 
had been grown and evaluated by pure line selection breeding method on experimental field 
condition both cool and rainy season (off season). Varietal characteristics and marketable yield 
was recorded. The objective of this study was conducted to evaluate small fruit size hybrid 
tomato that selected by Specific Combining Ability (SCA) technique in high yield potential. The 
trials were undertaken in a randomized complete block design with four replications of six 
hybrids individually contain thirty plants per variety, included 036-8 X 041 (T1)  036-8 X 398 (T2)  
186 X 002-6 (T3)  362-1 X 041 (T4)  448 X 041 (T5) and commercial hybrid (T6). The experiments 
were conducted in cool seasons (December - March) and rainny season (June – August) at SHRC, 
Sisaket Province and Nakornpanom Agricultural Research and Development Center (NARDC), 
Nakornpanom Province. Plants were grown in a field naturally and by GAP of tomato in both 
locations. Trials were subjectively evaluated on 50 percentage of flowering and yielded. Found 
vegetative growth that all varieties at SHRC more than NARDC, while quality characteristic 
included fruit wall, thick axis and total soluble solid (TSS) that NARDC more than SHRC both 
two seasons. In both locations found that yield and yield component in cool season higher 
rainy season. The 448 X 041 and 036-8 X 041 hybrid has been fruit weight per plant and yield in 
rainy season more than cool season while commercial hybrid suitable only in cool season. 
These informations and parent seeds will be very useful and available for farmer who are 
planting tomato in off season and for developing tomato improvement program in Thailand. 
Keyword : Cherry type tomato, Breeding, Field Evaluations, Planting season, Yield 

 
ค าน า 

มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) เป็นพืชที่น าเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นเวลานานจน

สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ทั้งด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและรับประทานผลสดเป็นผลไม้ มีบางส่วนนิยมน ามาประกอบอาหาร ได้แก่ 

มะเขือเทศกลุ่มสีดาที่มีความเปรี้ยวและหอมเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ และมะเขือเทศเนื้อซึ่งมีลักษณะพันธุ์คล้ายกับ

มะเขือเทศกลุ่มแปรรูป การปลูกมะเขือเทศปัจจุบันในสภาพแปลงใหญ่จะเป็นการใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมรุ่นที่ 1 (F1 



Hybrid) ที่สามารถปลูกได้ครั้งเดียว หากน าเมล็ดมาปลูกต่อจะท าให้ผลผลิตลดลงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

เกษตรกรจ าเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ลูกผสมทุกครั้งซึ่งจะเป็นการเพ่ิมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกมะเขือเทศ ดังนั้น

การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมเพ่ือลดต้นทุนของเกษตรจึงมีความจ าเป็น อีกทั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ประชุมสัมมนาสรุปความก้าวหน้าและทิศทางงานวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์มะเขือเทศของไทยที่ได้รับข้อเสนอการ

แก้ปัญหาด้านพันธุ์มะเขือเทศเป็นหลัก เช่น ควรมีการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศที่ทนทานและให้ผลผลิตได้ดีในสภาพ

อากาศร้อน การปลูกช่วงฤดูฝน และการต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูมะเขือเทศ เป็นต้น 

กรมวิชาการเกษตร ได้ส ารวจและรวบรวมพันธุกรรมมะเขือเทศทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย 

เอกชน และพันธุกรรมท้องถิ่น จัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ เป็นแหล่งพันธุกรรมสายพันธุ์แท้ส าหรับงานปรับปรุง

พันธุ์ทั้งการสร้างพันธุ์แท้และลูกผสม จ านวน 162 เบอร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 โดยการประเมินและคัดเลือก

พันธุกรรมมะเขือเทศที่มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ มาพัฒนาเป็นพันธุ์ใหม่ ทั้งการทดสอบสมรรถนะการรวมตัว 

“Combining Ability” ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการปรับปรุงพันธุ์  โดยการประเมินและคัดเลือกมะเขือเทศ

ลูกผสมที่มีความดีเด่นของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตชั่วที่ 1 ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการจับคู่ผสม เพ่ือ

พัฒนาพันธุ์มะเขือเทศทั้งด้านการบริโภคผลสดและเพ่ือการแปรรูปของโรงงานอุตสาหกรรม หลังจากการประเมิน

คัดเลือกมะเขือเทศในสภาพแปลงของแหล่งที่คัดเลือกพันธุ์คู่ผสมแล้ว จ าเป็นต้องทดสอบต่างแหล่งปลูกเพ่ือ

ประเมินการปรับตัวของลูกผสมต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการ

ให้ผลผลิตของมะเขือเทศโดยตรง เช่น การปลูกมะเขือเทศในสภาพฤดูร้อนจะให้ผลผลิตน้อย ซึ่งเป็นผลมาจาก

สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการที่มีอุณหภูมิสูงและแห้งแล้งเกินไป ท าให้ปริมาณและความมีชีวิตของ

เกสรเพศผู้ลดน้อยลง รวมทั้งท าให้เกิดการยืดยาวของเกสรเพศเมีย (heterostylism) ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการติด

ผล (Shelby, R.A. and C.M. Peterson, 1978) อีกทั้งการที่เกสรเพศเมียยืดยาวโผล่พ้นกลีบดอกจะมีปัญหาการ

ผสมข้ามพันธุ์ได้ ไม่เหมาะที่จะเก็บเมล็ดมะเขือเทศพันธุ์แท้ปลูกในชั่วต่อไป แต่หากในแปลงปลูกมีเพียงพันธุ์เดียว

ส่งผลให้มะเขือเทศไม่ติดผลต้องท าการผสมด้วยมือเท่านั้น และพันธุ์ของมะเขือเทศจะมีอิทธิพลต่อผลผลิตมากกว่า

ความรอดชีวิตของละอองเรณู (pollen viability) (จิตจ านงค์, 2520) ดังนั้นจึงท าการปลูกทดสอบพันธุ์มะเขือเทศ

ลูกผสมส าหรับการรับประทานสดผลเล็กในแหล่งต่างๆ ที่มีการปลูกมะเขือเทศอยู่ในพ้ืนที่เดิมอยู่แล้ว โดยใช้

ลูกผสมที่ได้จากการประเมิน คัดเลือก ด้านการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตจากการทดสอบ

สมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ (SCA) ในปี พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับมะเขือเทศลูกผสมผลเล็กพันธุ์การค้าเพ่ือให้ได้

ข้อมูลในการคัดเลือกลูกผสมส าหรับแนะน าให้เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ปลูกใหม่ต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์    



1. เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมรับประทานสดผลเล็ก จ านวน 5 คู่ผสม คือ 036-8 X 041 (T1)  
036-8 X 398 (T2)  186 X 002-6 (T3)  362-1 X 041 (T4)  448 X 041 (T5)  และ  พันธุ์
การค้า (T6) 

2. วัสดุบ ารุงดิน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ 
3. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
4. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปูนขาว แกลบเผา ฟางข้าว 
5. อุปกรณ์การให้น้ า 
6. เครื่องวัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได ้(Brix Refractometer) รุ่น RHB-32ATC 
7. เครื่องวัดความแน่นเนื้อผลไม้ ยี่ห้อ QA Supplies รุ่น FT-02 ขนาด 1 กิโลกรัม 

 
- วิธีการ  

วางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block Design  (RCB) จ านวน 4 ซ้ า กรรมวิธี

ประกอบด้วยพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กลูกผสมที่คัดเลือกจากการทดลอง ส ารวจและจ าแนกมะเขือเทศ

เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ปี 2555 - 2557 จ านวน 5 คู่ผสม ได้แก่คู่ผสม 036-8 X 041 (T)  036-8 X 398 (T2)  186 

X 002-6 (T3)  362-1 X 041 (T4)  และ  448 X 041 (T5)  และมะเขือเทศลูกผสมพันธุ์การค้ากลุ่มรับประทาน

สดผลเล็ก จ านวน 1 พันธุ์ (T6) ใช้เมล็ดของมะเขือเทศลูกผสมที่ได้จากการผสมเกสรชุดเดียวกันปลูกทดสอบใน

สภาพแปลง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว (ธันวาคม – มีนาคม) และ ฤดูฝน (มิถุนายน - สิงหาคม) ปลูกทดสอบสาย

พันธุ์มะเขือเทศลูกผสมใน 2 สถานที่ คือ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 

ด าเนินการโดยเพาะเมล็ดมะเขือเทศ 2 - 3 เมล็ดแต่ละคู่ผสมในถุงเพาะช าขนาด 4 x 6 นิ้ว โดยมีส่วนผสมของ ดิน 

มูลวัวแห้ง และ ขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน  2 : 1 : 1  ตามล าดับ เมื่อต้นกล้ามะเขือเทศมีใบจริง 2 – 3 ใบ ให้ตัดต้น

กล้ามะเขือเทศที่ไม่สมบูรณ์ออกให้เหลือต้นที่สมบูรณ์ถุงละ 1 ต้น หลังจากนั้น 3 สัปดาห์ จึงย้ายลงปลูกในแปลง 

โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 0.5 เมตร และระหว่างแถว 1.0 เมตร หรือคิดเป็น 3,200 ต้น ต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ ท าค้างสูง

พยุงล าต้น แปลงปลูกหว่านปูนขาว อัตรา 250 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 4 ตันต่อไร่ ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมสูตร 

15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเดิม หลังปลูก 15 - 20 วัน หลังจากนั้นอีก 20 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 

12-24-12 อัตรา 30 กก./ไร่ และเมื่อผลแก่เต็มที่ก่อนเปลี่ยนสี ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 

20-30 วัน 

การบันทึกข้อมูล 

1. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตทางล าต้น ได้แก่ ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม เส้นรอบวงล าต้น 

2. บันทึกลักษณะผลผล ิตและองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักผล น้ าหนักผลต่อต้น ความกว้างผล ความ

ยาวผล จ านวนวันดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวนวันเก็บเกี่ยว จ านวนผลต่อช่อ 



3. บันทึกค ุณภาพผลผล ิต ได้แก่ จ านวนช่องว่างภายในผล ความหนาเนื้อ ความหนาแกน ค่า TSS ความ

แน่นเนื้อ 
- เวลาและสถานที่ 

เริ่มด าเนินการ ตุลาคม 2557 สิ้นสุด กันยายน 2558 ที ่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครพนม   
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
ฤดูปลูกที ่1 ฤดูหนาว (ธันวาคม – มีนาคม) 

1. การเจริญเติบโตทางด้านล าต้น 
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

 ความสูงต้นของมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  448 X 041 มี
ความสูงของต้นมากที่สุด คือ  151.69  เซนติเมตร รองลงมา คือ  ลูกผสม 362-1 X 041  036-8 X 398  พันธุ์
การค้า  และ  036-8 X 041  มีความสูง  113.20  112.06  110.98  และ  86.84  เซนติเมตร ตามล าดับ มะเขือ
เทศลูกผสม  186 X 002-6  มีความสูงน้อยท่ีสุด คือ  72.36  เซนติเมตร 
 ความกว้างทรงพุ่มมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  448 X 041  
มีความกว้างของทรงพุ่มมากที่สุด คือ  98.11  เซนติเมตร รองลงมาคือ  พันธุ์การค้า  ลูกผสม 362-1 X 041  
036-8 X 398  และ  036-8 X 041  มีความกว้าง  89.23  88.89  81.86  และ  70.41  เซนติเมตร ตามล าดับ 
มะเขือเทศลูกผสม  186 X 002-6  มีกว้างทรงพุ่มน้อยที่สุด คือ  55.31  เซนติเมตร 
 เส้นรอบวงล าต้นของมะเขือเทศลูกผสมไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยลูกผสม  362-1 X 041  036-8 X 
398  036-8 X 041  พันธุ์การค้า  448 X 041  และ  186 X 002-6  มีเส้นรอบวงล าต้นของมะเขือเทศ คือ  5.64  
5.55  5.53  5.35  5.32  และ  5.26  เซนติเมตร ตามล าดับ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
 ความสูงต้นมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  448 X 041  และ  
พันธุ์การค้า  มีความสูงของต้นมากที่สุด คือ  78.85  และ  76.79  เซนติเมตร ตามล าดับ รองลงมาคือ  ลูกผสม 
036-8 X 398  และ  362-1 X 041 มีความสูง คือ  63.35  และ  63.12  เซนติเมตร ตามล าดับ ลูกผสม  036-8 
X 041  และ  186 X 002-6  มีความสูงต้นน้อยที่สุด คือ  59.10  และ  58.25  เซนติเมตร ตามล าดับ 
 ความกว้างทรงพุ่มมะเขือเทศลูกผสมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยลูกผสม  448 X 041  036-8 X 
041  พันธุ์การค้า  036-8 X 398  362-1 X 041  และ  186 X 002-6  มีความกว้างทรงพุ่ม  64.34  59.29 
57.84  54.83  51.96  และ  48.92  เซนติเมตร ตามล าดับ 



 เส้นรอบวงล าต้นของมะเขือเทศลูกผสมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยลูกผสม  186 X 002-6  036-8 
X 041  448 X 041  036-8 X 398  362-1 X 041  และ  พันธุ์การค้า  มีเส้นรอบวงล าต้นของมะเขือเทศ คือ  
4.03  3.95  3.86  3.84  3.70  และ  3.61  เซนติเมตร  ตามล าดับ 
  
ตารางท่ี 1  ความสูงต้น  ความกว้างทรงพุ่ม  และเส้นรอบวงล าต้น (เซนติเมตร)  ณ แปลงทดลองช่วงฤดูหนาว  

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ปี 2558 
 

คู่ผสม ศรีสะเกษ  นครพนม 
ความสูง ความกว้าง

ทรงพุ่ม 
เส้นรอบวง 

ล าต้น 
 ความสูง ความกว้าง

ทรงพุ่ม 
เส้นรอบวง 

ล าต้น 
036-8 X 041   86.84 bc 70.41 bc 5.53     59.10 b 59.29 3.95 
036-8 X 398 112.00 b 81.86 ab 5.55     63.35 ab 54.83 3.84 
186 X 002-6   72.36 c  55.31 c 5.26     58.25 b 48.92 4.03 
362-1 X 041 113.20 b 88.89 ab 5.64     63.12 ab 51.96 3.70 
448 X 041 151.69 a 98.11 a 5.32     78.85 a 64.34 3.86 
พันธุ์การค้า 110.98 b 89.23 ab 5.35     76.79 a 57.84 3.61 

CV (%) 24.1 27.3 -  18.4 - - 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
 

2. ปริมาณผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต 
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

 น้ าหนักต่อผลสดของมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มะเขือเทศลูกผสมมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  036-8 X 041  ให้น้ าหนักต่อผลมากที่สุด คือ  15.87  กรัม 
รองลงมาคือ  ลูกผสม  186 X 002-6  และ  พันธุ์การค้า  มีน้ าหนักสดต่อผล คือ  11.82  และ  11.48  กรัม 
ตามล าดับ และลูกผสมมะเขือเทศ  036-8 X 398  362-1 X 041  และ  448 X 041  มีน้ าหนักต่อผลน้อยที่สุด 
คือ  9.37  9.35  และ  7.35  กรัม ตามล าดับ 
  น้ าหนักผลสดต่อต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ลูกผสม  448 X 041  มีน้ าหนักผลสดต่อต้น
มากที่สุด คือ  3.15  กิโลกรัม  รองลงมา  คือ ลูกผสม  362-1 X 041  และ  พันธุ์การค้า  มีน้ าหนักผลสดต่อต้น  
คือ ลูกผสม  2.17  และ  1.87  กิโลกรัม ตามล าดับ ลูกผสมมะเขือเทศ  036-8 X 398  036-8 X 041  และ  186 
X 002-6  มีน้ าหนักผลสดต่อต้นน้อยที่สุด คือ  0.84  0.83  และ  0.82  กิโลกรัม ตามล าดับ 
 น้ าหนักผลผลิตสดต่อไร่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ลูกผสม 448 X 041  มีปริมาณผลผลิต
ต่อไร่มากที่สุด คือ  10.09  ตัน รองลงมา คือ ลูกผสม  362-1 X 041  และ  พันธุ์การค้า  มีปริมาณผลผลิตต่อไร่ 



คือ  6.95  และ  5.99  ตัน ตามล าดับ ลูกผสมมะเขือเทศ  036-8 X 398  036-8 X 041  และ  186 X 002-6  มี
ปริมาณผลผลิตต่อไร่น้อยที่สุด คือ 2.69  2.65  และ 2.63  ตัน ตามล าดับ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
น้ าหนักต่อผลสดของมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  036-8 X 

398  ให้น้ าหนักต่อผลมากที่สุด คือ  11.39  กรัม รองลงมาคือ ลูกผสม  362-1 X 041  มีน้ าหนักสดต่อผล คือ  
8.13  กรัม ในขณะที่ลูกผสม  448 X 041  036-8 X 041  พันธุ์การค้า  และ  186 X 002-6  มีน้ าหนักต่อผล
น้อยที่สุด คือ  7.31  6.45  5.94  และ  5.88  กรัม ตามล าดับ 
 น้ าหนักผลสดต่อต้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ลูกผสม  448 X 041  มีน้ าหนักผลสดต่อต้น
มากที่สุด คือ  3.35  กิโลกรัม รองลงมา คือ  362-1 X 041  และ  พันธุ์การค้า  มีน้ าหนักผลสดต่อต้น คือ  2.19  
และ  1.90  กิโลกรัม ตามล าดับ ในขณะที่ลูกผสม  036-8 X 041  036-8 X 398  และ  186 X 002-6  มีน้ าหนัก
ผลสดต่อต้นน้อยที่สุด คือ  0.88  0.84  และ 0.80  กิโลกรัม ตามล าดับ 
 ผลผลิตต่อไร่ของมะเขือเทศลูกผสมที่ปลูกช่วงฤดูหนาวมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ลูกผสม  
448 X 041  มีปริมาณผลผลิตต่อไร่มากที่สุด คือ  10.70  ตัน รองลงมา คือ  362-1 X 041  และ  พันธุ์การค้า  มี
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ คือ  7.00  และ  6.07  ตัน ตามล าดับ ในขณะที่ลูกผสม  036-8 X 041  036-8 X 398  
และ 186 X 002-6  มีปริมาณผลผลิตต่อไร่น้อยที่สุด คือ  2.81  2.69  และ  2.55  ตัน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2  น้ าหนักต่อผลสด (กรัม)  น้ าหนักผลต่อต้น (กิโลกรัม)  และผลผลิตต่อไร่ (ตัน)  ณ แปลงทดลองช่วงฤดู

หนาว  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ปี 2558 
 

คู่ผสม ศรีสะเกษ  นครพนม 
น้ าหนักผล   
    

น้ าหนักผล
ต่อต้น 

ผลผลิตต่อไร่  น้ าหนักผล   
    

น้ าหนักผล
ต่อต้น 

ผลผลิตต่อไร่ 

036-8 X 041   9.37 c   0.83 c    2.65 c    6.45 b  0.88 c   2.81 c 
036-8 X 398 15.87 a   0.84 c    2.69 c  11.39 a  0.84 c   2.69 c 
186 X 002-6   9.35 c   0.82 c    2.63 c    5.88 b  0.80 c   2.55 c 
362-1 X 041 11.82 b   2.17 ab    6.95 ab    8.13 ab  2.19 ab   7.00 ab 
448 X 041 11.48 b   3.15 a  10.09 a    7.31 b  3.35 a 10.70 a 
พันธุ์การค้า   7.35 c   1.87 bc   5.99 bc    5.94 b  1.90 bc   6.07 bc 

CV (%) 10.7 43.6 33.4  56.6 34.9 42.1 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
 



 ลักษณะของผลมะเขือเทศลูกผสม ด้านความกว้างผล  ความยาวผล  และจ านวนช่องว่างภายในผลของผล
มะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติไปในทางเดียวกันทั้ง 2 แหล่งปลูก โดยลูกผสม  036-8 
X 398  มีความกว้างผล  ความยาวผล  และจ านวนช่องว่างมากที่สุด คือ 2.93  3.26  เซนติเมตร และ  2.51  
ช่อง ในแหล่งปลูกศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และมีความกว้างผลและความยาวผล มากที่สุด คือ 29.04  และ  
33.84  เซนติเมตร ในแหล่งปลูกศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ตามล าดับ ในขณะที่พันธุ์ลูกผสมการค้า
มีความกว้างผล  ความยาวผลน้อยที่สุด คือ  2.3  และ  2.23  เซนติเมตร ในแหล่งปลูกศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
และ 21.43 และ 21.92 เซนติเมตร ในแหล่งปลูกศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ตามล าดับ 
  
ตารางท่ี  3  ความกว้างผล  และความยาวผล (เซนติเมตร) และจ านวนช่องว่างภายในผล ณ แปลงทดลองช่วงฤดู

หนาว  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ปี 2558 
 

คู่ผสม ศรีสะเกษ  นครพนม 
ความกว้างผล  ความยาวผล  จ านวน

ช่องว่าง 
 ความกว้างผล  ความยาวผล  จ านวน

ช่องว่าง 
036-8 X 041    2.38 d   2.69 b 2.13 bc  2.24 bc 2.59 bc - 
036-8 X 398    2.93 a   3.26 a 2.51 a  2.90 a 3.38 a - 
186 X 002-6    2.44 cd   2.59 b 2.05 c  2.31 bc 2.47 bc - 
362-1 X 041    2.63 b   2.79 b 2.19 b  2.51 b 2.69 b - 
448 X 041    2.62 bc   2.68 b 2.11 bc  2.36 bc 2.47 bc - 
พันธุ์การค้า    2.30 d   2.23 c 2.17 bc  2.14 c 2.19 c - 

CV (%)      5.6     5.2    4.8   14.4  14.1 - 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
 ความหนาเนื้อผลของมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  036-8 X 
398  และ  448 X 041  มีความหนาเนื้อมากที่สุด คือ  0.31 และ 0.29 เซนติเมตร ตามล าดับ รองลงมา คือ  
036-8 X 041  และ  186 X 002-6  คือ  0.24  เซนติเมตร ในขณะที่ลูกผสม  362-1 X 041  และ  พันธุ์การค้า  
มีความหนาเนื้อน้อยที่สุด  คือ 0.21  และ  0.21  เซนติเมตร ตามล าดับ  
 ความหนาของแกนผลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  036-8 X 398  มีความหนา
แกนผลมากที่สุด คือ  1.15  เซนติเมตร รองลงมา คือ ลูกผสม  448 X 041  พันธุ์การค้า  036-8 X 041  และ  
362-1 X 041 คือ  0.98  0.95  0.93  และ  0.88  เซนติเมตร ตามล าดับ ในขณะที่ลูกผสม  186 X 002-6  มี
ความหนาแกนผลน้อยที่สุด คือ  0.70  เซนติเมตร 



 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (Total Soluble Solid; TSS) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยลูกผสมพันธุ์การค้า  มีปริมาณมากที่สุด คือ 3.27 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ ในขณะที่ลูกผสม  036-8 X 398  
และ  186 X 002-6  มีปริมาณน้อยที่สุด คือ  4.77  และ  4.72  เปอร์เซ็นต์บริกซ์ ตามล าดับ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
ความหนาเนื้อผลและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (TSS) ของมะเขือเทศลูกผสมไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติ โดยอยู่ในช่วง  0.25 – 0.37  เซนติเมตร และ  8.82 – 10.40  เปอร์เซ็นต์บริกซ์ ตามล าดับ 
 ความหนาของแกนผลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  036-8 X 398  มีความหนา
แกนผลมากท่ีสุด คือ  1.10  เซนติเมตร รองลงมา คือ ลูกผสม  362-1 X 041  และ  448 X 041 คือ  0.83  และ  
0.82  เซนติเมตร ตามล าดับ ในขณะที่ลูกผสม  186 X 002-6  มีความหนาแกนผลน้อยที่สุด คือ  0.65  
เซนติเมตร 
 
ตารางท่ี  4  ความหนาเนื้อ  และความหนาแกน (เซนติเมตร) และปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ทั้งหมด         

(%บริกซ์) ณ แปลงทดลองช่วงฤดูหนาว  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนครพนม ปี 2558 

 
คู่ผสม ศรีสะเกษ  นครพนม 

ความหนา
เนื้อ 

ความหนา
แกน 

TSS  
(%บริกซ์) 

 ความหนา
เนื้อ 

ความหนา
แกน 

TSS  
(%บริกซ์) 

036-8 X 041      0.24 b     0.93 b 5.43 b  0.28    0.71 bc 10.40 
036-8 X 398      0.31 a     1.15 a 4.77 c  0.37    1.10 a 9.63 
186 X 002-6      0.24 b     0.70 c 4.72 c  0.28    0.65 c 9.68 
362-1 X 041      0.21 c     0.88 b 5.20 b  0.27    0.83 b 9.04 
448 X 041      0.29 a     0.98 b 5.61 b  0.29    0.82 b 8.82 
พันธุ์การค้า      0.21 c     0.95 b 6.27 a  0.25    0.71 bc 9.92 

CV (%)    15.1   15.3  20.7  - 39.7 - 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
 จ านวนวันดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ของมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ลูกผสม  448 X 041  และ  036-8 X 398  มีจ านวนวันน้อยที่สุด คือ  24.5  และ  25.6  วันหลังย้ายปลูก 
ตามล าดับ รองลงมา คือ ลูกผสม  036-8 X 041  พันธุ์การค้า  และ  448 X 041  คือ  26.5  26.5  และ  26.5  



วันหลังย้ายปลูก ตามล าดับ ขณะที่ลูกผสม  186 X 002-6  ใช้เวลาในการปรากฏดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์มากที่สุด 
คือ  28.5  วันหลังย้ายปลูก 
 จ านวนวันเริ่มเก็บเกี่ยวของมะเขือเทศเชอร์รี่ลูกผสมและความแน่นเนื้อไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยอยู่
ในช่วง  49.00 – 53.75  วันหลังย้ายปลูก และ  4.10 – 4.72  นิวตัน/ตารางเซนติเมตร ตามล าดับ 

จ านวนผลต่อช่อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสมที่มีจ านวนผลต่อช่อมากที่สุดและ
น้อยที่สุด คือ 362-1 X 041  และ  036-8 X 398  คือ  7.24  และ  4.93  ผล ตามล าดับ   
 
ตารางที่ 5  จ านวนวันดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์  จ านวนวันเก็บเก่ียว  จ านวนผลต่อช่อ  และความแน่นเนื้อ (นิว

ตัน/ตารางเซนติเมตร)  ณ แปลงทดลองช่วงฤดูหนาว  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ปี 2558 
 

คู่ผสม จ านวนวัน 
ดอกบาน 50 % 

จ านวนวัน 
เก็บเก่ียว 

จ านวน 
ผลต่อช่อ 

ความแน่นเนื้อ  
 

036-8 X 041       26.5 ab 50.25     6.07 ab 4.10 
036-8 X 398       25.6 a 50.85     4.93 b 4.31 
186 X 002-6       28.5 b 53.75     5.74 ab 4.35 
362-1 X 041       26.5 ab 51.00     7.24 a 4.72 
448 X 041       24.5 a 49.00     6.46 ab 4.51 
พันธุ์การค้า       26.5 ab 49.75     6.69 ab 4.39 

CV (%) 13.9 - 46.1 - 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
 
ฤดูปลูกที ่2 ฤดูฝน (มิถุนายน – สิงหาคม) 
 

1. การเจริญเติบโตทางด้านล าต้น 
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
ความสูงต้นของมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  448 X 041 มี

ความสูงของต้นมากที่สุด คือ  171.46  เซนติเมตร รองลงมาคือ ลูกผสม  พันธุ์การค้า  036-8 X 041  036-8 X 
398  และ  362-1 X 041  คือ  143.71  140.89  130.83  และ  130.67 เซนติเมตร ตามล าดับ  ในขณะที่
ลูกผสม  186 X 002-6  มีความสูงต้นน้อยที่สุด คือ  115.59  เซนติเมตร 

ความกว้างทรงพุ่มไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยมีความกว้างทรงพุ่มอยู่ในช่วง  90.61 – 122.50  
เซนติเมตร 
 ความยาวเส้นรอบวงล าต้นเหนือข้อของใบเลี้ยงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  
036-8 X 398  มีความยาวเส้นรอบวงล าต้นมากท่ีสุด คือ  6.22  เซนติเมตร  รองลงมาคือ ลูกผสม  036-8 X 041  



362-1 X 041  448 X 041  และ  พันธุ์การค้า  คือ  6.07  5.95  5.22  และ  5.20  เซนติเมตร ตามล าดับ 
ในขณะที่ลูกผสม  186 X 002-6  มีความยาวเส้นรอบวงล าต้นน้อยที่สุด คือ  4.48  เซนติเมตร 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
ความสูงต้นมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  448 X 041  มีความ

สูงของต้นมากท่ีสุด คือ  88.50  เซนติเมตร รองลงมาคือ ลูกผสม  พันธุ์การค้า  362-1 X 041  และ  186 X 002-
6  คือ  81.97  81.50  และ  78.25  เซนติเมตร ตามล าดับ ในขณะที่ ลูกผสม  036-8 X 041  และ  036-8 X 
398  มีความสูงต้นน้อยที่สุด คือ  65.83  และ  60.00  เซนติเมตร ตามล าดับ 

ความกว้างทรงพุ่มไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยมีความกว้างทรงพุ่มอยู่ในช่วง  41.67 – 71.25  
เซนติเมตร 

ความยาวเส้นรอบวงล าต้นเหนือข้อของใบเลี้ยงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  
362-1 X 041  มีความยาวเส้นรอบวงล าต้นมากที่สุด คือ  4.80  เซนติเมตร  รองลงมาคือ ลูกผสม  448 X 041 
คือ  3.98  เซนติเมตร  ในขณะที่ลูกผสม  036-8 X 398  มีความยาวเส้นรอบวงล าต้นน้อยที่สุด คือ  2.50  
เซนติเมตร  
 
ตารางท่ี 6  ความสูงต้น  ความกว้างทรงพุ่ม  และเส้นรอบวงล าต้น (เซนติเมตร)  ณ แปลงทดลองช่วงฤดูฝน  

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ปี 2558 
 

คู่ผสม ศรีสะเกษ  นครพนม 
ความสูง ความกว้าง

ทรงพุ่ม 
เส้นรอบวง 

ล าต้น 
 ความสูง ความกว้าง

ทรงพุ่ม 
เส้นรอบวง 

ล าต้น 
036-8 X 041 140.89 ab 122.50 6.07 ab    65.83 b 50.66 3.54 bc 
036-8 X 398 130.83 ab 95.50 6.22 a    60.00 b 41.67 2.50 d 
186 X 002-6 115.59 b 90.61 4.80 b    78.25 ab 60.00 3.33 bc 
362-1 X 041 130.67 ab 86.83 5.95 ab    81.50 ab 65.67 4.80 a 
448 X 041 171.46 a 109.63 5.22 ab    88.50 a 71.25 3.98 b 
พันธุ์การค้า 143.71 ab 100.17 5.20 ab    81.97 ab 51.06 2.97 cd 

CV (%)    29.2 -  11.4  22.7 -   9.3 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
 

2. ปริมาณผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต 
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 



น้ าหนักต่อผลสดของมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  036-8 X 
398  มีน้ าหนักต่อผลมากที่สุด คือ  15.93  กรัม รองลงมาคือ  ลูกผสม  362-1 X 041  036-8 X 041  448 X 
041  และ  186 X 002-6  คือ  12.06  11.35  10.99  และ  10.12  กรัม ตามล าดับ ในขณะที่ลูกผสม  พันธุ์
การค้า  มีน้ าหนักต่อผลน้อยที่สุด คือ  7.14 กรัม 

น้ าหนักผลต่อต้นและผลผลิตต่อไร่ของมะเขือเทศลูกผสมมีความแปรปรวนของข้อมูลมาก เนื่องจากต้น
มะเขือเทศได้รับผลกระทบด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตจากการท่วมขังของน้ าในช่วงการปลูกฤดูฝน จึงท าการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูล ที่ปลูกด้วยระยะระหว่างต้น 0.5 เมตร และ ระหว่างแถว 1.0 เมตร พบว่า มะเขือเทศ
ลูกผสม 448 X 041  และ  036-8 X 041 มีน้ าหนักผลต่อต้นมากท่ีสุด คือ 2.21  และ  1.20  กิโลกรัม ตามล าดับ  
และผลผลิตต่อไร่มากที่สุด คือ 7.05  และ  4.03  ตันต่อไร่ ตามล าดับ  ในขณะที่ลูกผสม  พันธุ์การค้า  มีน้ าหนัก
ผลต่อต้นและผลผลิตต่อไร่น้อยที่สุด คือ  0.46  กิโลกรัมต่อต้น  และ  1.48  ตันต่อไร่ ตามล าดับ 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม  
น้ าหนักต่อผลสดของมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  036-8 X 

398  ให้น้ าหนักต่อผลมากที่สุด คือ  10.41  กรัม รองลงมาคือ ลูกผสม  362-1 X 041  186 X 002-6  และ  
036-8 X 041  คือ  8.49  7.15  และ  7.03  กรัม ตามล าดับ ในขณะที่ลูกผสม  พันธุ์การค้า  และ  448 X 041  
มีน้ าหนักต่อผลสดน้อยที่สุด คือ  5.10  และ  5.06  กรัม ตามล าดับ      

น้ าหนักผลต่อต้นและผลผลิตต่อไร่ของมะเขือเทศลูกผสมที่ปลูกช่วงฤดูฝนมีความแปรปรวนของข้อมูลมาก 
เนื่องจากต้นมะเขือเทศได้รับผลกระทบด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตจากการท่วมขังของน้ า  แต่พบว่ามีมะเขือ
เทศลูกผสมหลายคู่สามารถให้ผลผลิตได้ดี จึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลผลผลิตของต้นมะเขือเทศที่ปลูก
ด้วยระยะระหว่างต้น 0.5 เมตร และ ระหว่างแถว 1.0 เมตร โดยคู่ผสม  362-1 X 041  มีน้ าหนักผลต่อต้นมาก
ที่สุด คือ  0.98  กิโลกรัม  และคู่ผสม  448 X 041  มีน้ าหนักผลผลิตต่อไร่มากที่สุด คือ  6.28  ตันต่อไร่  ในขณะ
ที่คู่ผสม  พันธุ์การค้า  มีน้ าหนักผลต่อต้น และผลผลิตต่อไร่น้อยที่สุด คือ  0.63  กิโลกรัมต่อต้น และ  2.05  ตัน
ต่อไร่ ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 7  น้ าหนักต่อผลสด (กรัม)  น้ าหนักผลต่อต้น (กิโลกรัม)  และผลผลิตต่อไร่ (ตัน)  ณ แปลงทดลองช่วงฤดู

ฝน  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ปี 2558 
 

คู่ผสม ศรีสะเกษ  นครพนม 
น้ าหนักผล   

    
น้ าหนักผล

ต่อต้น 
ผลผลิตต่อ

ไร่ 
 น้ าหนักผล   

    
น้ าหนักผล

ต่อต้น 
ผลผลิตต่อ

ไร่ 
036-8 X 041  11.35 b 1.20 4.03     7.03 b 0.71 4.17 
036-8 X 398  15.93 a 0.68 2.19   10.41 a 0.75 2.41 
186 X 002-6  10.12 b 0.84 2.69     7.15 b 0.85 2.73 



362-1 X 041  12.06 b 0.94 3.00     8.49 b 0.98 3.12 
448 X 041  10.99 b 2.21 7.05     5.06 c 0.97 6.28 
พันธุ์การค้า    7.14 c 0.46 1.48     5.10 c 0.63 2.05 

CV (%) 10.7 NA NA  56.6 NA NA 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
ลักษณะของผลมะเขือเทศลูกผสมด้านความกว้างผลและความยาวผล มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิโดยลูกผสม  036-8 X 398  มีความกว้างผลและความยาวผลมากที่สุด คือ 2.95  และ  3.00  เซนติเมตร 
ตามล าดับ ในขณะที่ลูกผสม  พันธุ์การค้า  มีความกว้างผลและความยาวผลน้อยที่สุด คือ  2.31  และ  2.35  
เซนติเมตร ตามล าดับ ในส่วนของจ านวนช่องว่างภายในผล พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
คู่ผสม  พันธุ์การค้า  มีจ านวนช่องว่างภายในผลมากท่ีสุด คือ 2.19 ช่อง ในขณะที่คู่ผสม 036-8 X 041  มีช่องว่าง
ภายในผลน้อยที่สุด คือ  2.00 ช่อง 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม  
ความกว้างผลและความยาวผลของมะเขือเทศลูกผสมที่ปลูกในช่วงฤดูฝนไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

เนื่องจากมีความแปรปรวนของข้อมูลมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตจากการท่วม
ขังของน้ าตลอดช่วงเวลาการปลูกและให้ผลผลิต จึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลความกว้างและความยาว
ผล พบว่าอยู่ในช่วง 20.62 – 26.03  และ  19.13 – 25.52  เซนติเมตร ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี  8  ความกว้างผล  และความยาวผล (เซนติเมตร) และจ านวนช่องว่างภายในผล ณ แปลงทดลองช่วงฤดู

ฝน  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ปี 2558 
 

คู่ผสม ศรีสะเกษ  นครพนม 
ความกว้างผล ความยาวผล จ านวน

ช่องว่าง 
 ความกว้างผล ความยาวผล จ านวน

ช่องว่าง 
036-8 X 041     2.75 ab   2.77 ab  2.00 b  2.09 2.32 - 
036-8 X 398     2.95 a   3.00 a  2.07 ab  2.60 2.55 - 
186 X 002-6     2.52 bc   2.64 bc  2.09 ab  2.30 2.31 - 
362-1 X 041     2.62 b   2.85 ab  2.08 ab  2.28 2.66 - 
448 X 041     2.64 b   2.70 ab  2.08 ab  2.15 2.16 - 
พันธุ์การค้า     2.31 c   2.35 c  2.19 a  2.06 1.91 - 

CV (%) 8.4 7.2 6.4  - - - 



ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
 ความหนาเนื้อผลของมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  036-8 X 
398  มีความหนาเนื้อมากที่สุด คือ  0.37  เซนติเมตร  รองลงมา คือ  036-8 X 041  362-1 X 041  448 X 041  
และ  186 X 002-6  คือ  0.30  0.29  0.28  และ  0.27  เซนติเมตร ตามล าดับ ในขณะที่คู่ผสม  พันธุ์การค้า  มี
ความหนาเนื้อน้อยที่สุด คือ  0.22  เซนติเมตร 

ความหนาของแกนผลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  362-1 X 041  มีความหนา
แกนผลมากที่สุด คือ  0.98  เซนติเมตร รองลงมา คือ ลูกผสม  036-8 X 398  มีความหนาแกนผล 0.86  
เซนติเมตร ในขณะที่ลูกผสม  พันธุ์การค้า  มีความหนาแกนผลน้อยที่สุด คือ  0.69  เซนติเมตร 
 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (TSS) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสมพันธุ์
การค้า  มีปริมาณมากที่สุด คือ  8.01  เปอร์เซ็นต์บริกซ์ รองลงมาคือคู่ผสม  448 X 041  และ  186 X 002-6  มี
ปริมาณ  7.49  และ  7.16  เปอร์เซ็นต์บริกซ์  ในขณะที่คู่ผสม  362-1 X 041  มีปริมาณน้อยที่สุด คือ  5.88  
เปอร์เซ็นต์บริกซ ์
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
ความหนาเนื้อผลของมะเขือเทศลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคู่ผสม  036-8 X 

041 มีความหนาเนื้อผลมากที่สุด คือ  0.41  เซนติเมตร รองลงมาคือคู่ผสม  036-8 X 398  186 X 002-6  พันธุ์
การค้า  และ  448 X 041  มีความหนา  0.39  0.37  0.37  และ  0.36  เซนติเมตร ตามล าดับ และคู่ผสม  362-
1 X 041  มีความหนาน้อยที่สุด คือ  0.24  เซนติเมตร 
 ความหนาของแกนผลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  362-1 X 041  มีความหนา
แกนผลมากที่สุด คือ  0.74  เซนติเมตร รองลงมาคือลูกผสม  448 X 041  พันธุ์การค้า  186 X 002-6  และ  
036-8 X 041 มีความหนาแกนผล  0.60  0.58  0.53  และ  0.49  เซนติเมตร ตามล าดับ  และคู่ผสม  036-8 X 
398  มีความหนาแกนผลน้อยที่สุด คือ  0.74  เซนติเมตร 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ทั้งหมด (TSS) ของมะเขือเทศลูกผสมไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยอยู่
ในช่วง  7.70 – 7.79  เปอร์เซ็นต์บริกซ์ ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี  9  ความหนาเนื้อ  และความหนาแกน (เซนติเมตร) และปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ท้ังหมด         

(%บริกซ์) ณ แปลงทดลองช่วงฤดูฝน  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนครพนม ปี 2558 

 
คู่ผสม ศรีสะเกษ  นครพนม 

ความหนา ความหนา TSS   ความหนา ความหนา TSS  



เนื้อ แกน (%บริกซ์) เนื้อ แกน (%บริกซ์) 
036-8 X 041    0.30 b  0.83 abc  6.80 bcd    0.41 a  0.49 ab 7.98 
036-8 X 398    0.37 a  0.86 ab  6.39 cd    0.39 ab  0.29 b 7.78 
186 X 002-6    0.27 b  0.72 bc  7.16 abc    0.37 ab  0.53 ab 8.69 
362-1 X 041    0.29 b  0.98 a  5.88 d    0.24 b  0.74 a 7.70 
448 X 041    0.28 b  0.82 bc  7.49 ab    0.36 ab  0.60 ab 7.85 
พันธุ์การค้า    0.22 c  0.69 c  8.01 a    0.37 ab  0.58 ab 7.75 

CV (%) 17.2 11.4 19.6  42.1 35.7 - 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
 

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
 จ านวนวันดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ของมะเขือเทศลูกผสมไม่มีความแตกต่างทางสถิติ อยู่ในช่วง 30.25 – 
32.25 วันหลังย้ายปลูก 
 จ านวนวันเริ่มเก็บเก่ียวมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  036-8 X 398  และ  036-
8 X 041  มีจ านวนวันเริ่มเก็บเกี่ยวเร็วที่สุด คือ  65.33  และ  67.00  วันหลังย้ายปลูก  ในขณะที่ลูกผสม  186 X 
002-6  มีจ านวนวันเริ่มเก็บเก่ียวช้าที่สุด คือ  71  วันหลังย้ายปลูก  
 จ านวนผลต่อช่อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยลูกผสม  448 X 041  มีจ านวนผลต่อช่อ
มากที่สุด คือ  12.87 ผล รองลงมาคือคู่ผสม  พันธุ์การค้า  362-1 X 041  และ  186 X 002-6  มีจ านวน  7.40  
7.20  และ  6.98  ผลต่อช่อ ตามล าดับ  และคู่ผสม 036-8 X 041  และ  036-8 X 398  มีจ านวนผลต่อช่อน้อย
ที่สุด คือ  4.99  และ  3.23  ผลต่อช่อ ตามล าดับ 
 ความแน่นเนื้อมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยคู่ผสม  448 X 041  มีความแน่นเนื้อมาก
ที่สุด คือ  5.68  นิวตันต่อตารางเซนติเมตร รองลงมาคือคู่ผสม  พันธุ์การค้า  และ  186 X 002-6  มีความแน่น
เนื้อ  5.45  และ  5.40  นิวตันต่อตารางนิ้ว ตามล าดับ ในขณะที่คู่ผสม  362-1 X 041  และ  036-8 X 398  มี
ความแน่นเนื้อน้อยที่สุด คือ  4.70  และ  4.56  นิวตันต่อตารางเซนติเมตร 
 
ตารางที่ 10  จ านวนวันดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์  จ านวนวันเก็บเก่ียว  จ านวนผลต่อช่อ  และความแน่นเนื้อ (นิว

ตัน/ตารางเซนติเมตร)  ณ แปลงทดลองช่วงฤดูฝน  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ปี 2558 
 

คู่ผสม จ านวนวัน 
ดอกบาน 50 % 

จ านวนวัน 
เก็บเก่ียว 

จ านวน 
ผลต่อช่อ 

ความแน่นเนื้อ  
 

036-8 X 041 30.25         67.00 a      4.99 b      4.99 bc 
036-8 X 398 30.50         65.33 a      3.23 b      4.56 c 
186 X 002-6 31.00         71.00 b      6.98 ab      5.40 ab 



362-1 X 041 32.25         67.75 ab      7.20 ab      4.70 c 
448 X 041 32.25         68.75 ab     12.87 a      5.68 a 
พันธุ์การค้า 30.50         68.75 ab      7.40 ab      5.45 ab 

CV (%) - 42.4 36.3 15.6 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT  

 
การเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศลูกผสมกลุ่มเชอร์รี่ที่ปลูก จ.ศรีสะเกษ มีการเจริญเติบโตทางล าต้น

มากกว่า จ.นครพนม และรูปแบบการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นและความกว้างทรงพุ่มไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 2 
แหล่งปลูก โดยการปลูกช่วงฤดูฝนมีมากกว่าช่วงหนาว เนื่องจากการปรากฏดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ของการปลูก
ฤดูฝนใช้เวลามากกว่าฤดูหนาว ท าให้มีการเจริญเติบโตทางล าต้นที่ยาวนานกว่า โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าแนวโน้มของ
คู่ผสมที่มีการเจริญเติบโตทางล าต้นด้านความสูงต้น และความกว้างของทรงพุ่มดี ได้แก่คู่ผสม  362-1 X 041  
448 X 041  และ  พันธุ์การค้า  จะให้ผลผลิตต่อต้นสูงตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากต้นมะเขือเทศกลุ่ มเชอร์รี่มีการ
เจริญแบบทอดยอด (Indeterminate growth) ซึ่งมีการสร้างปุ่มตายอดเจริญไปตามความสมบูรณ์ของต้นเรื่อยๆ 
และมีการสร้างปุ่มตาดอกไปพร้อมกัน ดังนั้นต้นมะเขือเทศกลุ่มนี้โดยทั่วไปสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่อง
มากกว่า 30 วัน นับจากวันเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตครั้งแรก แต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น  
 ผลผลิตมะเขือเทศลูกผสมต่อไร่ ทั้งที่ปลูก จ.ศรีสะเกษ และ จ.นครพนม  จะมีผลผลิตต่อไร่ของการปลูก
ช่วงฤดูฝนลดลงมากเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงฤดูหนาวในทุกคู่ผสม ยกเว้นคู่ผสม 448 X 041 ที่ผลผลิตในช่วง
ฤดูฝนลดลงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ าหนักสูงที่สุดจากพันธุ์ที่ปลูกทดสอบและพันธุ์การค้า จึงเป็นที่
น่าสนใจพิจารณาเป็นพันธุ์ลูกผสมที่ใช้ปลูกนอกฤดูกาลปลูกปกติช่วงฤดูหนาว เพื่อเป็นทางเลือกในการขายผลผลิต
ที่ราคาสูงกว่า แม้คู่ผสม  036-8 X 398  จะมีน้ าหนักผลมากที่สุดในทุกคู่ผสมที่ปลูกทดสอบ แต่เมื่อค านวณเป็น
น้ าหนักผลผลิตรวมต่อไร่กลับอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตค่อนข้างน้อย แตกต่างจากคู่ผสม  448 X 041  ที่มีน้ าหนักต่อ
ผลไม่ใหญ่เกินไปอยู่ในช่วง  10.99 – 11.48 กรัมต่อผล สามารถรับประทานสดเป็นผลไม้ได้ง่าย เปลือกไม่เหนียว
เป็นกาก มีน้ าหนักผลผลิตต่อไร่สูงสุดทั้งการปลูกในฤดูหนาวและฤดูฝน ทั้ง 2 แหล่งปลูก 
 การปลูกมะเขือเทศลูกผสมช่วงฝนจะท าให้คุณภาพของผลด้านความหนาเนื้อผล ความหนาแกน และ
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (TSS) ลดลงจากการปลูกช่วงฤดูหนาว และการปลูกในพ้ืนที่ จ.นครพนมจะ
มีคุณภาพของผลด้านต่างๆ ดีกว่าการปลูกใน จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้อาจเนื่องจากคุณภาพชุดดินของ จ.นครพนม เป็น
ดินตะกอนของแม่น้ าโขง ซึ่งมีโครงสร้างของดินและความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารมากกว่าชุดดินของ จ.ศรีสะ
เกษ ซึ่งมีคุณสมบัติค่อนข้างเป็นทราย 
 จ านวนวันดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวนวันเก็บเกี่ยว และความแน่นเนื้อของมะเขือเทศลูกผสมที่ปลูก
ใน จ.ศรีสะเกษ ในแต่ละคู่ผสมของการปลูกทั้ง 2 ฤดูไม่แตกต่างกันมากนัก แต่การปลูกช่วงฤดูฝนส่งผลให้จ านวน
วันดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ล่าช้าออกไปประมาณ 7 วัน จ านวนวันเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตล่าช้าออกไปประมาณ 15 
วัน แต่ในขณะที่ความแน่นเนื้อของการปลูกช่วงฤดูฝนกลับมีค่าสูงกว่าการปลูกช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลา
การเก็บเกี่ยวของการปลูกฤดูหนาวจะกระทบช่วงสภาพอากาศร้อนมากกว่าการปลูกฤดูหนาวจึงส่งผลให้ผลมีความ



นิ่มมากกว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าจ านวนผลต่อช่อของการปลูกทั้ง 2 ฤดู ในทุกคู่ผสมไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้น
คู่ผสม 448 X 041 ที่มีความสามารถติดผลและพัฒนาเป็นผลสุกในช่วงการปลูกฤดูฝนได้มากกว่าฤดูหนาว ถึง  
49.81  เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นคู่ผสมที่มีศักยภาพในการผลิตทั้งการปลูกในฤดูหนาวและฤดูฝน ทั้งนี้แม้ว่าคู่ผสม 448 X 
041 จะมีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (TSS) ซึ่งเป็นเกณฑ์การคัดเลือกที่ส าคัญน้อยกว่าพันธุ์การค้า 1 
– 1.5 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ ในแต่ละแหล่งปลูกและฤดูปลูก แต่ความดีเด่นด้านการเจริญเติบโตที่ดี แสดงอาการการ
เป็นโรคน้อย และมีผลผลิตต่อต้นมากท้ัง 2 แหล่งปลูก และ 2 ฤดูปลูก โดยเฉพาะการปลูกช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม
การปฏิบัติดูแลที่ดีและให้ปุ๋ยเหมาะสมตามระยะการพัฒนาของมะเขือเทศจะสามารถเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของ
ผลผลิตได้ จึงเป็นคู่ผสมที่มีความน่าสนใจแนะน าให้เกษตรกรน าไปปลูกทดสอบในสภาพแปลงต่อไป 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 มะเขือเทศกลุ่มรับประทานสดผลเล็กปลูกท่ี จ.ศรีสะเกษ มีลักษณะการเจริญเติบโตทางล าต้นมากกว่าปลูก
ที่ จ.นครพนม  ในขณะที่ลักษณะทางด้านคุณภาพ คือ ความหนาเนื้อผล ความหนาแกนผล และค่าปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด (TSS) ของมะเขือเทศปลูกที่ จ.นครพนม มีค่ามากกว่าปลูกที่ จ.ศรีสะเกษ ทั้ง 2 ฤดู
ปลูก และทุกค่าจะน้อยกว่าการปลูกในฤดูหนาว  
 คู่ผสม  448 X 041  มีน้ าหนักผลต่อต้น และจ านวนผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด โดยเฉพาะการปลูกช่วงฤดูฝน
และคู่ผสม  036-8 X 041  มีน้ าหนักผลต่อต้น และจ านวนผลผลิตต่อไร่ของการปลูกช่วงฤดูฝนมากกว่าการปลูก
ช่วงฤดูหนาว  ในขณะที่  พันธุ์การค้า  เหมาะสมในการปลูกช่วงฤดูหนาวเท่านั้น 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ของมะเขือเทศลูกผสมกลุ่มรับประทานสดผล

เล็ก ที่เหมาะสมในแหล่งปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งการปลูกช่วงฤดู
หนาวและฤดูฝน ที่สามารถแนะน าขยายผลให้เกษตรกรปลูกทดสอบพันธุ์ในสภาพแปลงต่อไป 

 
ค าขอบคุณ 

 การทดลองนี้สามารถด าเนินการจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับการอนุเคราะห์และร่วมมือจาก 
เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.ตาก จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน และ คุณโจน จันได ศูนย์
การเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ จ.เชียงใหม่ ผู้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมพันธุกรรมมะเขือ
เทศท้องถิ่น รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ให้ค าแนะน าการประเมินลักษณะพันธุ์มะเขือเทศ 
และพนักงาน เจ้าหน้าทีบุ่คลากรของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ   
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ภาคผนวก 
 

 
ภาพผนวกที่ 1 แผนผังแปลงปลูกทดสอบมะเขือเทศลูกผสมรับประทานสดผลเล็ก ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 

 

 

ภาพผนวกที่ 2  ผลมะเขือเทศลูกผสมรับประทานสดผลเล็กทีป่ลูกทดสอบทั้งในฤดูหนาวและฤดูฝน ณ ศูนย์วิจัย

พืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม  036-8 X 041 (T1)  036-8 X 



398 (T2)  186 X 002-6 (T3)  362-1 X 041 (T4)  448 X 041 (T5)  และ  ลูกผสมพันธุ์การค้า 

(T6)   

    
ภาพผนวกที่ 3  แปลงปลูกทดสอบมะเขือเทศลูกผสมรับประทานสดผลเล็ก ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ซ้าย) 

และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม (ขวา) 

 

    
ภาพผนวกที่ 4  ต้นมะเขือเทศลูกผสมรับประทานสดผลเล็กช่วงดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะ

เกษ (ซ้าย) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม (ขวา) 

 

 
 ภาพผนวกที่ 5  ผลมะเขือเทศลูกผสมรับประทานสดผลเล็ก  036-8 X 041 (T1)  036-8 X 398 (T2)  186 X 

002-6 (T3)  362-1 X 041 (T4)  448 X 041 (T5)  และ  ลูกผสมพันธุ์การค้า (T6)  ปลกูช่วงฤดู

หนาว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 



 

 

 

 
ภาพผนวกที่ 6  ผลมะเขือเทศลูกผสมรับประทานสดผลเล็ก  036-8 X 041 (T1)  036-8 X 398 (T2)  186 X 

002-6 (T3)  362-1 X 041 (T4)  448 X 041 (T5)  และ  ลูกผสมพันธุ์การค้า (T6)  ปลกูช่วงฤดู
หนาว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 

 

 

ภาพผนวกที่ 7  ผลมะเขือเทศลูกผสมรับประทานสดผลเล็ก  036-8 X 041 (T1)  036-8 X 398 (T2)  186 X 
002-6 (T3)  362-1 X 041 (T4)  448 X 041 (T5)  และ  ลูกผสมพันธุ์การค้า (T6)  ปลกูช่วงฤดู
ฝน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

 


