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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  ระบุชื่อชุดโครงการวิจัยตามแบบ ว1-ก ที่ผ่านการอนุมัติ 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตทับทิม 

กิจกรรมที่    :   

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การเปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตทับทิม 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Study on varieties and production technology of 

Pomegranate 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวลาวัณย์  จันทร์อัมพร1 นายพิจิตร ศรีปินตา2  

  นายอนุ สุวรรณโฉม3 นายธวชัชัย นิ่มก่ิงรัตน์4  

  นางสาวรัชนี ศิริยาน5 นางรุ่งทิวา ดารักษ์6  

        

5. บทคัดย่อ    

ด าเนินการปลูกเปรียบเทียบต้นทับทิมที่ได้รับจากต่างประเทศ คือ พันธุ์ wonderful 1 wonderful 3 

(ประเทศอิสราเอล) hegazy manfalouty (ประเทศอิยิปต์) และ gyulosha (ประเทศอาร์เมเนีย) ร่วมกับพันธุ์

จากประเทศไทย คือ พันธุ์แดงมารวย โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 6 กรรมวิธี ประกอบด้วย

ทับทิมจ านวน 6 พันธุ์ คือ 1) พันธุ์ wonderful 1 2) พันธุ์ wonderful 3 3) พันธุ์แดงมารวย 4) พันธุ์ hegazy 

                                                           
1 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
2 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ่
3 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ่
4 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษ 
5 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษ 
6 ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรตาก 
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5) พันธุ์ manfalouty และ 6) พันธุ์ gyulosha ในปี 2557 ถึง 2558 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ าเภอเมือง 

จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรตาก(พบพระ) อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก และศูนย์วิจัยเกษตร

หลวงเชียงใหม่(แม่จอนหลวง) อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ต้นทับทิมพันธุ์ต่างประเทศมีการปรับตัว

ในเจริญเติบโตด้านล าต้นได้ดี ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน กล่าวคือ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพ้ืนที่

ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื้อดินจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อละเอียดนั้น ปี 2557 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านล า

ต้นดีที่สุด คือ พันธุ์ wonderful 1 รองลงมาได้แก่ พันธุ์ hegazy แต่ในปี 2558 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้าน

ล าต้นดีที่สุดคือ พันธุ์ gyulosha รองลงมาได้แก่ พันธุ์ wonderful 1 และเมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง

เฉลี่ยในช่วงปี 2557-2558 พบว่า พันธุ์แดงมารวย ซึ่งมีการปลูกในประเทศไทยอยู่แล้วนั้น มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงในทางบวกมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ พันธุ์ gyulosha และ พันธุ์ wonderful 1  

ทีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (พบพระ) เป็นพ้ืนที่มีความลาดเอียงเล็กน้อย ดินมีความอุดม

สมบูรณ์ปานกลาง เนื้อดินจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อละเอียดนั้น ในปี 2557 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นดีที่สุด 

คือ พันธุ์แดงมารวย รองลงมาได้แก่ พันธุ์ hegazy และในปี 2558 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นดีที่สุดคือ 

พันธุ์ แดงมารวย รองลงมาได้แก่ พันธุ์ manfalouty 

ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) มีลักษณะเป็นพ้ืนที่มีความลาดชัน ดินมีความอุดม

สมบูรณ์สูง เนื้อดินจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อละเอียดนั้น เมื่อพิจารณาความสูงต้นเฉลี่ยสองปี พบว่า พันธุ์ที่มีการ

เจริญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุด คือ พันธุ์แดงมารวย รองลงมาได้แก่ พันธุ์ manfalouty 

 

6. ค าน า                                  

ทับทิม เป็นไม้ผลที่มีรสชาติดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งเรื่องของสารอาหารและสรรพคุณทางยา 

ช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ (Melgarejo and Martinez, 1992; Melagarejo et al., 2000) ผลทับทิมสามารถ

บริโภคสด หรือน าไปคั้นน้ า ส่วนอ่ืนๆของต้นมีสรรพคุณทางยา เช่น เปลือกผล แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้ผลพุพอง

เน่าเปื่อย สมานแผล ใบ ใช้แก้ล าไส้อักเสบเฉียบพลัน แก้ท้องร่วง พอกแผลฟกช้ า แก้อาเจียน ต้นและเปลือก

ต้น ขับพยาธิไส้เดือน พยาธิตัวตืด แก้ท้องร่วง สมานแผล ดอก ใช้ห้ามเลือด แก้เลือดก าเดา เนื้อหุ้ มเมล็ด แก้

ลักปิดลักเปิด ผลอ่อน สมานแผล แก้บิด แก้ปวดเอว บ ารุงก าลัง เป็นต้น (ทับทิม -ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; เอกสารออนไลน์) และประโยชน์จากสารแทนนิน (Mars, 2000)  

มีรายงานว่า น้ าทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดมากกว่าที่พบในชาเขียวและไวน์แดง รวมทั้ง

น้ ามันในเมล็ดทับทิมยังมีส่วนช่วยลดการเป็นเบาหวานได้ (pomegranate for-cancer-and heart disease; 

เอกสารออนไลน์)  ส าหรับพันธุ์ทับทิมมีหลายพันธุ์ ทั้งพันธุ์พ้ืนเมืองดั้งเดิมและพันธุ์ที่น ามาจากต่างประเทศ ซึ่ง

ในประเทศไทยมูลนิธิโครงการหลวงได้รวบรวมพันธุ์ทับทิมจากทั้งในและต่างประเทศไว้จ านวนหนึ่งและได้ท า

การประเมินคุณค่าการใช้ประโยชน์และวิจัยเพ่ือผลิตเป็นการค้าบนที่สูง แต่ยังไม่มีการส่งเสริมปลูกเป็นการค้า 
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นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรได้มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และได้มีการมอบกิ่งพันธุ์ทับทิมให้

ประเทศไทยน ามาปลูกศึกษาทั้งจากประเทศอาร์มาเนีย  และอิสราเอล  เพ่ือรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ทับทิมที่

เหมาะสมส าหรับปลูกในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรที่

ต้องการปลูกทับทิมเป็นการค้าในอนาคต  โดยการผลิตทับทิมเป็นการค้าจะต้องมีการจัดการการผลิตที่ถูกต้อง 

เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด เช่น การจัดการธาตุอาหารและการให้น้ า การ

จัดการศัตรูพืช  การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่ม  

ทับทิม (Pomeganate) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Punica granatum L. เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็ก

สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพภูมิอากาศ แต่จะชงักการเจริญเติบโตเมื่ออุณหภูมิต่ ากว่า -100C   ทรงพุ่ม

สูงประมาณ 3 – 4 เมตร มีการแตกทรงพุ่มง่าย จึงวิธีการจัดการตัดแต่งทรงพุ่ม 2 แบบ คือแบบ  single 

trunk  ที่มีล าต้นหลักหนึ่งล าต้นและมีกิ่งย่อยหลักประมาณ  4 – 5  กิ่ง ที่ความสูงประมาณ  60  เซนติเมตร

จากพ้ืนดิน และแบบ multiple trunk โดยมีกิ่งที่แตกจากโคน (sucker)  5 – 6  กิ่งรอบทรงพุ่ม (Growing 

Pomegranates in California; เอกสารออนไลน์) รูปดอกคล้ายระฆัง มีสีส้มแดง ปลายกลีบดอกแยกออกจาก

กัน ตรงกลางดอกมีเกสรดอกตัวผู้สีเหลืองจ านวนมาก ติดอยู่ที่กลีบเลี้ยงด้านใน ส่วนดอกตัวเมียมี 1 อัน ก้าน

ดอกสั้น กลีบเลี้ยงหนา แข็ง โคนกลีบติดกันเป็นหลอด ปลายดอกจักเป็นฟันเลื่อยและปลายหยักโค้งออก สีส้ม

แกมเหลือง  

ทับทิมจะเริ่มออกดอก หลังปลูกประมาณปีครึ่ง ออกดอกเป็นช่อหรือเดี่ยว โดยดอกทับทิมมี 2 

ประเภท คือ ดอกสมบูรณ์เพศ(ดอกกระเทย) ท าหน้าที่เป็นดอกตัวเมีย มีรังไข่สามารถพัฒนากลายเป็นผล ดอก

ชนิดนี้มีลักษณะรูปทรงคล้ายแจกัน  อีกชนิดคือดอกกระเทยที่ท าหน้าที่เป็นดอกตัวผู้อย่างเดียว มีลักษณะ

รูปทรงคล้ายระฆัง ดอกทับทิมส่วนมากจะผสมภายในดอกเดียวกัน แต่บางพันธุ์มีการผสมข้ามได้  การออกดอก

ของทับทิมมีการออกดอก 2 ครั้งในรอบปี โดยออกดอกครั้งแรกต้นฤดูฝน ประมาณเดือน พฤษภาคม และออก

ดอกครั้งที่ 2 ต้นฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน ผลทับทิม เป็นรูปกลม เปลือกผลหนา ผิวเรียบเกลี้ยง 

ภายในมีเมล็ดจ านวนมาก เนื้อมีสีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพันธุ์ ห่อหุ้มเมล็ดที่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมมนๆ มีอายุเก็บ

เกี่ยวประมาณ 4-5 เดือน โดยผลผลิตที่ออกเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนจะให้คุณภาพผลผลิตด้อยกว่าในช่วงฤดู

หนาว-ฤดูแล้ง (เกียรติเกษตร, 2541)  ในประเทศไทยจะให้ผลผลิต 2 รุ่นคือ  เดือนสิงหาคม – กันยายน  และ

กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ซึ่งในขณะที่สถานการณ์ของตลาดโลก  ตลาดหลักส่วนใหญ่ของทับทิมอยู่ที่ตลาด EU  

ซึ่งช่วงที่ตลาดต้องการอยู่ในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม (pomegranate-market; เอกสารออนไลน์)  และ

ช่วงที่ต้องการสูงสุดคือ ช่วงคริสต์มาส ดังนั้นในการศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตทับทิมให้มีการ

ออกดอกติดผลได้ในช่วงที่มีความต้องการตลาดสูงจึงนับเป็นโอกาสทางตลาดทางหนึ่ง 

ถึงแม้ว่าทับทิมจะเป็นพืชที่ทนสภาพอากาศแล้งได้  แต่ในการพัฒนาการเจริญเติบโตของล าต้น  กิ่ง  

ใบ  และการออกดอกติดผล  ต้องอาศัยน้ าตลอดเวลา  การขาดน้ าจะท าให้ผลผลิตคุณภาพไม่ดี  ขนาดผล
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พัฒนาไม่เต็มที่  รวมถึงปัญหาผลแตกก็เป็นปัญหาที่ส าคัญในการปลูก  ซึ่งอาจมีปัญหาเนื่องมาจากความ

สม่ าเสมอของความชื้นในดิน  พันธุ์ที่ใช้ปลูก หรือการขาดธาตุอาหาร(pomegranate; เอกสารออนไลน์)  และ

ในบางช่วงจะมีการบังคับไม่ให้น้ าในช่วงก่อนการออกดอกเพ่ือกระตุ้นการออกดอกรวมถึงต้องมีการจัดการธาตุ

อาหารที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการออกดอกและพัฒนาคุณภาพและรสชาติผล  ด้านโรคและแมลง ทับทิมมี

ปัญหาด้านโรคและแมลงบ้างเล็กน้อย เช่น ใบและผลเป็นจุด  พบการท าลายจากเพลี้ยไฟ  เพลี้ยแป้ง และ

เพลี้ยหอย  ผลอ่อนจะมีศัตรูคือหนอนเจาะผล ในการป้องกันอาจใช้วิธีการห่อผล ซึ่งระยะเวลาในการห่อเป็นสิ่ง

ส าคัญ ถ้าห่อเมื่อผลเล็กจะท าให้ผลไม่โตเต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากต้องอาศัยแสงในการพัฒนาการของผล  และ

เมื่อก่อนเก็บเกี่ยวก็ต้องการแสงในการพัฒนาการของสีผล แต่หากห่อในช่วงที่ผลใหญ่ จะมีร่องรอยการท าลาย

ของแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทับทิมพันธุ์ที่ได้รับจากต่างประเทศ ที่สามารถปรับตัวและ

สามารถเจริญเติบโตได้กับภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย และมีคุณสมบัติดีเหมาะสมส าหรับ

แนะน าให้เกษตรกรน าไปปลูกในพ้ืนที่มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกต่างกันได้แก่ พ้ืนที่สูงและอากาศ

เย็น ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และพ้ืนที่ราบและอากาศร้อนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

7. วิธีด าเนินการ                      

- อุปกรณ์       

1. ต้นทับทิมจ านวน 6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ wonderful 1 wonderful 3 แดงมารวย Hegazy 

Manfalouty และ Gyulosha 

2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และปุ๋ยอินทรีย์ 

3. ตาข่ายพรางแสง และไม้หลัก 

4. ระบบน้ ามินิสปริงเกลอร์ 

5. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

- วิธีการ  

การทดลองการเปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตทับทิม ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก(พบพระ) วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 3 ซ้ า  6 กรรมวิธี 

ส่วนศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(แม่จอนหลวง) วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ้ า  6 กรรมวิธี แต่

ละกรรมวิธีประกอบด้วยทับทิมจ านวน 6 พันธุ์ คือ 1) พันธุ์ wonderful 1 2) พันธุ์ wonderful 3 3) พันธุ์แดง

มารวย 4) พันธุ์ Hegazy 5) พันธุ์ Manfalouty และ 6) พันธุ์ Gyulosha เก็บข้อมูลทับทิม 15 และ 4 ต้น/

หน่วยการทดลอง ตามล าดับ  

สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกเพ่ือวิเคราะห์สมบัติดินด้านเคมีและกายภาพในห้องปฏิบัติการ 
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เตรียมต้นพันธุ์และเตรียมแปลงปลูกในปี 2554-2555 โดยที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรตาก(พบพระ) ไถเตรียมดินเพ่ือให้โครงสร้างดินเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของราก

พืช ปลูกปอเทืองและไถกลบในช่วงออกดก ปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อยสลายเพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ ส่วนแปลงที่

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(แม่จอนหลวง) เป็นพ้ืนที่ลาดชันมีความลาดเอียงมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เตรียม

พ้ืนที่เป็นแบบขั้นบันได  

ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก(พบพระ) ปลูกทับทิมจ านวน 15 

ต้น ในแต่ละหน่วยการทดลอง ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) ปลูกทับทิมจ านวน 4 ต้น ใน

แต่ละหน่วยการทดลอง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ทั้งสามแปลงใช้ระยะปลูกระหว่างต้นXระหว่าง

แถว เท่ากับ 4.5X4.5 เมตร ขุดหลุมขนาด 30x30x30 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 3 กก./หลุม ปูนขาว 

อัตรา 300 กรัม/หลุม และหินฟอสเฟต อัตรา 500 กรัม/หลุม ใส่ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าอัตรา 10 กรัม/ต้น  ใช้

วัสดุพรางแสงจนกระทั่งต้นทับทิมตั้งตัวได้ ใช้ทับทิมเพาะเมล็ด (ไม่ระบุพันธุ์) ปลูกเป็นแถวริมและแถวระหว่าง

หน่วยการทดลอง  

บันทึกข้อมูล  

1. สมบัติของดินด้านเคมี ได้แก่ ปฎิกิริยาของดิน (pH) อินทรีย์วัตถุ (OM) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 

(avai. P) โพแทสเซียมที่สกัดได้ (exch. K) สมบัติด้านกายภาพ ได้แก่ เนื้อดิน (texture) 

2. การเจริญเติบโตด้านล าต้น ได้แก่ ความสูงต้น (เซนติเมตร) เส้นรอบวงต้น (เซนติเมตร) และขนาด

ทรงพุ่ม (ตารางเมตร)  

3. วันที่เริ่มออกดอก ติดผล ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต 

- เวลาและสถานที่      

การทดลองนี้เริ่มด าเนินการในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 และสิ้นสุดในเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

สถานที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรตาก(พบพระ) และศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่(แม่จอนหลวง) 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

สมบัติของดินก่อนปลูก 

จากการวิเคราะห์สมบัติของดินที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรตาก และ

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ที่ความลึก 0-30 เซนติเมตร พบว่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 5.1-

5.4) ปริมาณอินทรีย์วัตถุอยู่ในช่วงปานกลางถึงสูง (1.43-4.30%) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ใน

ระดับต่ าถึงสูงมาก (3.45-68.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ อยู่ในระดับสูง(65.0-143.6 
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มิลลิกรัม/กิโลกรัม) เนื้อดินเป็นดินร่วนและดินร่วนทราย (ตารางที่ 1) ซึ่งเป็นสภาพดินที่สามารถปลูกทับทิมได้ 

(นรินทร์, 2550) 

ตารางที่ 1 สมบัติของดินก่อนปลูกในศูนย์วิจัยพืชสวนศรสะเกษ (ศวส.ศรีสะเกษ) ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร

ตาก(พบพระ) (ศวพ.ตาก พบพระ) และ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) (ศกล.

เชียงใหม่ แม่จอนหลวง) 

รายการ ศวส.ศรีสะเกษ ศวพ.ตาก 
(พบพระ) 

ศกล.เชียงใหม่ 
(แม่จอนหลวง) 

pH (1:1) 5.1 5.5 5.4 
อินทรียวัตถุ (OM, %) 1.43 3.40 4.3 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (avai. P, mg/kg) 14.19 3.45 68.3 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exch. K mg/kg) 65.0 158.5 143.6 
เนื้อดิน (texture) sandy loam loam loam 

 

การเจริญเติบโตต้นทับทิม 

จากการประเมินการเจริญเติบโตของต้นทับทิมเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ต่างประเทศจ านวน 5 พันธุ ์
ได้แก่ พันธุ์ wonderful 1 และ wonderful 3 (ประเทศอิสราเอล) พันธุ์ hegazy และ manfalouty (ประ
เทศอิยิปต์) พันธุ์ gyulosha (ประเทศอาร์เมเนีย) และจากประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์แดงมารวย ในแต่ละสถานที่ 
ดังนี้ 

1) ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ปลูกทับทิม วันที่ 31 มกราคม 2556) 

การเจริญเติบโตของต้นทับทิมในปี 2557 พบว่า ต้นทับทิมมีความสูงเฉลี่ยแตกต่างกัน (p = 0.01) 

โดยต้นทับทิมพันธุ์ wonderful 1 มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด เท่ากับ 201.3 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ 

hegazy  gyulosha และ manfalouty มีค่าเท่ากับ 178.8 173.6 และ 171.1 เซนติ เมตร และพันธุ์ที่มี

ค่าเฉลี่ยความสูงน้อยที่สุด คือ แดงมารวย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 103.4 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2)  

ด้านเส้นรอบวงของต้นทับทิม พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่างกัน (p=0.05) โดยต้นทับทิมพันธุ์ wonderful 1 มี

ค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงต้นมากที่สุด เท่ากับ 8.3 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ hegazy มีค่าเท่ากับ 7.8 เซนติเมตร 

และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ แดงมารวย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.3 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

ด้านขนาดทรงพุ่ม พบว่า ต้นทับทิมมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยต่างกัน (p=0.05) โดยพบว่า ด้านทิศ

ตะวันออก-ตะวันตก ต้นทับทิมพันธุ์ wonderful 1 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 118.8 เซนติเมตร รองลงมา

ได้แก่ พันธุ์ hegazy เท่ากับ 114.7 เซนติเมตร และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ แดงมารวย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

65.9 เซนติเมตร ส่วนด้านทิศเหนือ-ใต้ ต้นทับทิมพันธุ์ wonderful 1 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 119.1 
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เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ พันธุ์ hegazy เท่ากับ 102.5 เซนติเมตร และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ แดงมา

รวย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 61.7 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ในปี 2557 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นดีที่สุด คือ พันธุ์ wonderful 1 

รองลงมาได้แก่ พันธุ์ hegazy และ พันธุ์แดงมารวยมีการเจริญเติบโตน้อยท่ีสุด 

ส าหรับการเจริญเติบโตในปี 2558 (ตารางที่ 3) พบว่า ต้นทับทิมมีความสูงเฉลี่ยต่างกัน (p=0.01) โดย

ต้นทับทิมพันธุ์  gyulosha มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด เท่ากับ 228.5 เซนติ เมตร รองลงมาคือพันธุ์ 

wonderful 1 มีค่าเท่ากับ 225.7 เซนติเมตร และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยความสูงน้อยที่สุดคือพันธุ์  แดงมารวย ซึ่งมี

ค่าเท่ากับ 142.6 เซนติเมตร  

ด้านเส้นรอบวงของต้นทับทิม พบว่า มีค่าเฉลี่ยไม่ต่างกัน โดยต้นทับทิมมีค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงเท่ากับ 

8.5 8.1 7.7 7.1 และ 7.0 เซนติเมตร ของพันธุ์ hegazy gyulosha manfalouty wonderful 1 แดงมารวย 

และ hegazy ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

ด้านขนาดทรงพุ่ม พบว่า ต้นทับทิมมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยต่างกัน (p=0.05) โดยพบว่า ด้านทิศ

ตะวันออก-ตะวันตก ต้นทับทิมพันธุ์ gyulosha มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 146.0 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ 

พันธุ์ wonderful 1 เท่ากับ 141.5 เซนติเมตร และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ manfalouty ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

109.63 เซนติเมตร ส่วนด้านทิศเหนือ-ใต้ ต้นทับทิมพันธุ์ gyulosha มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 140.3 

เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ พันธุ์ wonderful 1 เท่ากับ 131.9 เซนติเมตร และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

manfalouty ซึ่งมีค่าเท่ากับ 107.7 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3)  

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ในปี 2558 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นดีที่สุดคือ พันธุ์ gyulosha 

รองลงมาได้แก่ พันธุ์ wonderful 1 และ พันธุ์ manfalouty มีการเจริญเติบโตน้อยท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยด้านความสูงของต้นทับทิมในช่วงปี 2557-

2558 พบว่า พันธุ์แดงมารวย ซึ่งมีการปลูกในประเทศไทยอยู่แล้วนั้น มีอัตราการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมาก

ที่สุด เท่ากับ 37.9 และ 214.1 เปอร์เซนต์ ตามล าดับ รองลงมาได้แก่ พันธุ์ gyulosha มีค่าเท่ากับ 32.44 

เปอร์เซนต์ และพันธุ์ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือ wonderful 1 (ตารางท่ี 4) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเส้นรอบวงต้น พบว่า พันธุ์แดงมารวย มีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด เท่ากับ 

214.1 เปอร์เซนต์ รองลงมาได้แก่ พันธุ์ wonderful 1มีค่าเท่ากับ 17.29 เปอร์เซนต์ และพันธุ์ที่มีอัตราการ

เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือ manfalouty ส่วนพันธุ์ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงในทางลบ คือ hegazy เนื่องจาก

หนอนเจาะล าต้นเข้าท าลายท าให้ก่ิงหลักใช้เก็บข้อมูลตาย เหลือเฉพาะกิ่งรองซึ่งมีขนาดเล็กกว่า (ตารางท่ี 4)  

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของต้นทับทับทิม(เฉลี่ย) ด้านความสูงต้น เส้นรอบวง และทรงพุ่ม ที่ ศวส.ศรีสะเกษ  
             ป ีพ.ศ. 2557  
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กรรมวิธี พันธุ์ ความสูง เส้นรอบวงต้น ทรงพุ่มเฉลี่ย (ซม.) 
 

 
(ซม.) (ซม.) E-W N-S 

1 wonderful 1 201.3 a 8.3 a 118.8 a 119.1 a 
3 แดงมารวย 103.4 b 2.3 b 65.9 b 61.7 c 
4 hegazy 178.8 a 7.8 a 114.7 a 102.5 ab 
5 manfalouty 171.1 a 7.5 a 82.8 ab 79.1 bc 
6 gyulosha 173.6 a 7.5 a 102.0 ab 96.2 abc 
 ค่าเฉลี่ย 165.6 6.7 96.8 91.73 
 F-test ** * * * 
 CV (%) 21.3 27.1 19.1 19.6 

** = ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p=0.01)   
*  = ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p=0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของต้นทับทับทิม(เฉลี่ย) ด้านความสูงต้น เส้นรอบวง และทรงพุ่ม ที่ ศวส.ศรีสะเกษ  
             ป ีพ.ศ. 2558  
กรรมวิธี พันธุ์ ความสูง เส้นรอบวงต้น ทรงพุ่มเฉลี่ย (ซม.) 

 
 

(ซม.) (ซม.) E-W N-S 
1 wonderful 1 225.7 a 8.5 a 141.5 ab 131.9 ab 
3 แดงมารวย 142.6 b 7.1 a 126.6 ab 126.5 ab 
4 hegazy 204.3 a 7.0 a 117.4 ab 115.3 ab 
5 manfalouty 215.1 a 7.7 a 109.6 b 107.7 b 
6 gyulosha 228.5 a 8.1 a 146.0 a 140.3 a 
 ค่าเฉลี่ย 203.2 7.7 128.2 124.4 
 F-test ** ns * * 
 CV (%) 9.5 12.5 13.9 12.9 

ns = ไม่ต่างกันทางสถิติ ** = ต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 99% (p=0.01) 
*  = ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (p=0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 4 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยด้านความสูงต้นและเส้นรอบวงต้น ที่ศวส.ศรีสะเกษ ปี 2557-2558  
กรรมวิธี พันธุ์ ความสูง เส้นรอบวงต้น 

 
 

(%) (%) 
1 wonderful 1 12.15 17.29 
3 แดงมารวย 37.93 214.10 
4 hegazy 14.27 - 
5 manfalouty 25.69 3.46 
6 gyulosha 32.44 7.89 

 
 การออกดอกในทับทิมพบว่า ต้นทับทิมพันธุ์ Wonderful 1 และพันธุ์ hegazy เริ่มการออกดอกวันที่ 
27 มีนาคม 2557 และติดผลขนาดเล็ก แต่ในช่วงฝนตกประกอบกับผลทับทิมเกิดความเสียหายจากโรค ท า
ให้ผลแตกและร่วงหมด (ภาพท่ี 1) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1  การติดดอกและผลของต้นทับทิมพันธุ์ Wonderful 1 และผลที่เป็นโรค ในปี 2557 
 

2) ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรตาก (พบพระ) ปลูกเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 
การเจริญเติบโตของต้นทับทิมในปี 2557 พบว่า ต้นทับทิมมีความสูงเฉลี่ยต่างกัน (p = 0.01) โดยต้น

ทับทิมพันธุ์ hegazy มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด เท่ากับ 101.1 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ manfalouty  

และ แดงมารวย มีค่าเท่ากับ 103.7 และ 96.2 เซนติเมตร และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยความสูงน้อยที่สุด คือ 

wonderful 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 19.5 เซนติเมตร (ตารางท่ี 5)  

ด้านเส้นรอบวงของต้นทับทิม พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่างกัน (p=0.01) โดยต้นทับทิมพันธุ์ แดงมารวย มี

ค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงต้นมากที่สุด เท่ากับ 1.2 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ hegazy manfalouty และ 

gyulosha มีค่าเท่ากับ 0.9 0.7 และ 0.7 เซนติเมตร ตามล าดับ และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ wonderful 

1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.5 เซนติเมตร (ตารางท่ี 5) 
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ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ในปี 2557 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นดีที่สุด คือ พันธุ์แดงมารวย 

รองลงมาได้แก่ พันธุ์ hegazy และพันธุ์ wonderful 1 มีการเจริญเติบโตน้อยท่ีสุด 

ส าหรับการเจริญเติบโตในปี 2558 (ตารางที่ 6) พบว่า ต้นทับทิมมีความสูงเฉลี่ยไม่ต่างกัน โดยต้น

ทับทิมพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด คือ manfalouty เท่ากับ 138.6 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ แดงมา

รวย gyulosha wonderful 3 และ manfalouty มีค่าเท่ากับ 137.7 133.7 136.6 และ 126.8 เซนติเมตร 

ตามล าดับ และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยความสูงน้อยท่ีสุดคือพันธุ์ wonderful 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 90.8 เซนติเมตร  

ด้านเส้นรอบวงของต้นทับทิม พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่างกัน (p=0.01) โดยต้นทับทิมมีค่าเฉลี่ยเส้นรอบวง

มากที่สุด คือ พันธุ์แดงมารวย เท่ากับ 6.5 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ manfalouty มีค่าเท่ากับ 4.3 

เซนติเมตร และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือพันธุ์ gyulosha ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.4 เซนติเมตร (ตารางท่ี 6) 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ในปี 2558 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นดีที่สุดคือ พันธุ์ แดงมารวย 

รองลงมาได้แก่ พันธุ์ manfalouty และพันธุ์มีการเจริญเติบโตน้อยท่ีสุด คือพันธุ์ wonderful 1 

ตารางที่ 5 การเจริญเติบโตของต้นทับทับทิม(เฉลี่ย) ด้านความสูงต้น และเส้นรอบวง ที่ศวพ.ตาก (พบพระ) 
             ป ีพ.ศ. 2557  

กรรมวิธี พันธุ์ ความสูง (ซม.) เส้นรอบวงต้น (ซม.) 
1 wonderful 1 19.5 b 0.5 b  
2 wonderful 3 71.3 ab 0.6 b  
3 แดงมารวย 96.2 a 1.2 a  
4 hegazy 110.1 a 0.9 ab  
5 manfalouty 103.7 a 0.9 ab 
6 gyulosha 65.1 ab 0.7 ab 
 ค่าเฉลี่ย 77.6 0.8 
 F-test ** ** 
 CV (%) 46.1 40.1 

ns = ไม่ต่างกันทางสถิต ิ ** = ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p=0.01) 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
ตารางที่ 6 การเจริญเติบโตของต้นทับทับทิม(เฉลี่ย) ด้านความสูงต้น และเส้นรอบวง ที่ ศวพ.ตาก (พบพระ) 
             ป ีพ.ศ. 2558  
กรรมวิธี พันธุ์ ความสูง (ซม.) เส้นรอบวงต้น (ซม.) 
1 wonderful 1 90.8 3.0 b 
2 wonderful 3 136.6 3.1 b 
3 แดงมารวย 137.7 6.5 a 
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4 hegazy 126.8 3.8 ab 
5 manfalouty 138.6 4.3 ab 
6 gyulosha 133.7 2.4 b 
 ค่าเฉลี่ย 127.4 3.8 
 F-test ns ** 
 CV (%) 55.4 43.8 

ns = ไม่ต่างกันทางสถิติ  ** = ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% (p=0.01) 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

3) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) ปลูกต้นทับทิมวันที่ 25 กันยายน 2556 
การเจริญเติบโตของต้นทับทิมในปี 2557 พบว่า ต้นทับทิมมีความสูงเฉลี่ยแตกต่างกัน (p = 0.01) 

โดยต้นทับทิมพันธุ์แดงมารวย มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด เท่ากับ 110.4 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ 

wonderful 1 และ manfalouty มีค่าเท่ากับ 67.8 และ 67.7 เซนติเมตร และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยความสูงน้อย

ที่สุด คือ gyulosha ซึ่งมีค่าเท่ากับ 41.0 เซนติเมตร (ตารางที่ 7) ส าหรับการเจริญเติบโตในปี 2558  พบว่า 

ต้นทับทิมมีความสูงเฉลี่ยต่างกัน (p=0.01) โดยต้นทับทิมพันธุ์แดงมารวย มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด แต่ไม่

ต่างจากพันธุ์ manfalouty ซึ่งมีค่าเท่ากับ 130.2  และ 130.8 เซนติเมตร ตามล าดับ รองลงมาคือพันธุ์ 

hegazy มีค่าเท่ากับ 118.1 เซนติเมตร ส่วนพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยความสูงน้อยที่สุดคือพันธุ์ wonderful 3 ซึ่งมีค่า

เท่ากับ 81.3 เซนติเมตร (ตารางท่ี 7)  

เมื่อพิจารณาความสูงต้นเฉลี่ยสองปี พบว่า ไม่ต่างกัน โดยพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุดคือ แดง

มารวย มีค่าเท่ากับ 120.3 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ manfalouty มีค่าเท่ากับ 99.2 เซนติเมตร และพันธุ์

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือพันธุ์ wonderful 3 (ตารางท่ี 7) 

ด้านเส้นรอบวงของต้นทับทิมปี 2557 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่างกัน (p=0.01) โดยต้นทับทิมพันธุ์ แดงมา

รวย มีค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงต้นมากที่สุด เท่ากับ 4.1 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ wonderful 1 มีค่าเท่ากับ 

2.4 เซนติเมตร และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ gyulosha ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.4 เซนติเมตร (ตารางที่ 8) ในปี 

2558 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงต้นต่างกัน (p=0.01) โดยต้นทับทิมพันธุ์ แดงมารวย มีค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงต้น

มากที่สุด เท่ากับ 5.3 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ manfalouty มีค่าเท่ากับ 3.5 เซนติเมตร และพันธุ์ที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ gyulosha ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.4 เซนติเมตร (ตารางท่ี 8) 

เมื่อพิจารณาเส้นรอบวงต้นเฉลี่ยสองปี พบว่า มีค่าต่างกัน (p=0.01) โดยพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 

แดงมารวย มีค่าเท่ากับ 4.7 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ manfalouty และ wonderful 1 มีค่าเท่ากับ 2.9 

และ 2.8 เซนติเมตร ตามล าดับ และพันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือพันธุ์ gyulosha ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.9 

เซนติเมตร (ตารางท่ี 8) 
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ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุด คือ พันธุ์แดงมารวย รองลงมาได้แก่ พันธุ์ 

manfalouty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 7 การเจริญเติบโตของต้นทับทับทิม(เฉลี่ย) ด้านความสูงต้น ที่ศกล.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
กรรมวิธี พันธุ์ ความสูงต้น (ซม.)   

 
 

2557 2558 เฉลี่ย DIFF 
1 wonderful 1 67.8 b 105.4 ab 86.6 -37.5* 
2 wonderful 2 58.2 bc 81.3 b 69.7 -23.1 ns 
3 แดงมารวย 110.4 a 130.2 a 120.3 -19.8 ns 
4 hegazy 48.5 bc 118.1 a 83.3 -69.6 ** 
5 manfalouty 67.7 b 130.8 a 99.2 -63.1 ** 
6 gyulosha 41.0 c 107.8 a 74.4 -66.8** 
 ค่าเฉลี่ย 65.6 112.2 88.9 -46.7 
 F-test - Treatment(T) ** ** ns - 
          - year (Y) - - - - 
          - YxT - - <1 - 
 CV (%) 29.9 16.1 21.2  

ns = ไม่ต่างกันทางสถิต ิ ** = ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p=0.01)   
*  = ต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p=0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
ตารางที่ 8 การเจริญเติบโตของต้นทับทับทิม(เฉลี่ย) ด้านเส้นรอบวง ที่ศกล.เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
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กรรมวิธี พันธุ์ เส้นรอบวงต้น(ซม.)   
 

 
2557 2558 เฉลี่ย DIFF 

1 wonderful 1 2.4 b 3.2 bc 2.8  b -0.8 ns 
2 wonderful 2 2.0 bc 2.7 bc 2.3  bc -0.7 ns 
3 แดงมารวย 4.1 a 5.3  a 4.7  a -1.3 ** 
4 hegazy 1.7 bc 3.0  bc 2.4  bc -1.3** 
5 manfalouty 2.3 bc 3.5  b 2.9  b -1.2* 
6 gyulosha 1.4 c 2.4  c 1.9  c -1.0* 
 ค่าเฉลี่ย 2.3 3.4 2.8 -1.1 
 F-test - Treatment(T) ** ** **  
          - year (Y) - - ** - 
          - YxT - - <1 - 
 CV (%) 29.9 18.5 23.0  

** = ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p=0.01)   
*  = ต่างกันทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อม่ัน 95% (p=0.05) 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ต้นทับทิมพันธุ์ต่างประเทศมีการปรับตัวในเจริญเติบโตด้านล าต้นได้ดี ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 

กล่าวคือ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื้อดินจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อ

ละเอียดนั้น ปี 2557 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นดีที่สุด คือ พันธุ์ wonderful 1 รองลงมาได้แก่ พันธุ์ 

hegazy แต่ในปี 2558 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นดีที่สุดคือ พันธุ์ gyulosha รองลงมาได้แก่ พันธุ์ 

wonderful 1 และเมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยในช่วงปี 2557-2558 พบว่า พันธุ์แดงมารวย ซึ่งมี

การปลูกในประเทศไทยอยู่แล้วนั้น มีอัตราการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมากที่สุด รองลงมาได้แก่ พันธุ์ 

gyulosha และ พันธุ์ wonderful 1  

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (พบพระ) เป็นพ้ืนที่มีความลาดเอียงเล็กน้อย ดินมีความอุดม

สมบูรณ์ปานกลาง เนื้อดินจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อละเอียดนั้น ในปี 2557 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นดีที่สุด 

คือ พันธุ์แดงมารวย รองลงมาได้แก่ พันธุ์ hegazy และในปี 2558 พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นดีที่สุดคือ 

พันธุ์ แดงมารวย รองลงมาได้แก่ พันธุ์ manfalouty 

ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) มีลักษณะเป็นพ้ืนที่มีความลาดชัน ดินมีความอุดม

สมบูรณ์สูง เนื้อดินจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อละเอียดนั้น เมื่อพิจารณาความสูงต้นเฉลี่ยสองปี พบว่า พันธุ์ที่มีการ

เจริญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุด คือ พันธุ์แดงมารวย รองลงมาได้แก่ พันธุ์ manfalouty 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลการเจริญเติบโตในแต่ละปีมีความแตกต่างและไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างปี 2557-2558 (2ปี) 

ต้นทับทิมมอายุน้อยยังม่สามารถเก็บข้อมูลผลผลิตได้อย่างสม่ าเสมอ จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูล

ที่สามารถน าไปแนะน าการกปลูกทับทิมในพ้ืนที่ต่างๆ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลการเจริญเติบโตด้านล าต้น แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยสามารถปลูกทับทิมที่น าพันธุ์มาจาก

ต่างประเทศได้แม้ในสภาพแวดล้อมต่างกัน คือ  
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ภาพผนวกท่ี 1 ผังการทดลองและการปลูกทับทิมในศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ก) ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร

ตาก (พบพระ) (ข) และ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) (ค) 

 

  

                           
ภาพผนวกท่ี 2 น้ าท่วมแปลงทับทิมวันที่ 25 กันยายน 2556และสภาพแปลงทับทิมหลังน้ าลดเมื่อวันที่ 2 

ตุลาคม 2556 

 


