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บทคัดยอ 
การศึกษาคุณภาพผลชมพูพันธุทับทิมจันทที่ออกผลตางรุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพผล

ชมพู 3 รุน คือ รุนที่ 1 เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ รุนที่ 2 เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม และรุนที่ 3 เก็บเกี่ยวในเดือน

พฤษภาคม พบวา คาน้ําหนักผล ความกวางผล ความหนาเนื้อ และสีผิวของผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง

สถิติ สีผิวผล ในรุนที่ 1 มีคา L* เฉล่ียสูงสุด ในรุนที่ 2 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนน้ําหนักผล ความกวางผล ความยาวผล

และความหนาเนื้อในผลรุนที่ 1 มีคาเฉลี่ยมากกวาในผลรุนที่ 2 และ 3 สําหรับปริมาตรผล ความแนนเนื้อ เปอรเซ็นต 

recovery ความถวงจําเพาะ คะแนนการชิม สีเนื้อของผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS)  ปริมาณกรดที่

ไทเทรตได (TA) และคา TSS/TA ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  ในชวงการเจริญเติบโตของผล รุนที่ 2 และ 3 ไดรับ

อุณหภูมิเฉล่ียสูงกวารุนที่ 1 สวนความชื้นสัมพัทธในรุนที่ 1 และ 3 มีคาเฉลี่ยสูงกวารุนที่ 2 และปริมาณน้ําฝนในรุน

ที่ 3 มีปริมาณสูงสุด รองลงมาไดแกรุนที่ 1 และ รุนที่ 2  

 
คําสําคัญ : ชมพู  คุณภาพผล  ชวงเวลาการใหผล  ทับทิมจันท 
 

ABSTRACT 
A study on fruit quality of Java apple (Syzygium samarangense [(Blume) Merr.& Perry)] cv. 

Thabthimchan as influenced by bearing periods in order to compare fruit quality among bearing 

periods; the first, second and third periods which were harvested in February, March and May of the 

same year.  The fruit quality assessment revealed that there were highly significant differences among 

bearing periods in fruit weight and width, pulp thickness and peel color.  Fruit surface color (L* value) 

showed the highest value in the first period and the lowest value in the second period.  The average 

fruit weight, width, length and pulp thickness in the first period were higher than in the second and the 

third periods.  No significant differences in volume, firmness, recovery percentage, specific gravity, 

taste score, flesh color, total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA) and TSS/TA of fruits among 

bearing periods were found.  It was also found that the average temperature along fruit growth in the 

second and third bearing periods were higher than in the first period. The average relative humidity in 

the first and the third periods were higher than in the second period and the maximum amount of rainfall 

was in the third period, followed by the first and the second periods, respectively. 
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คํานํา 
ชมพูเปนผลไมชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมบริโภคมาก ปจจุบันชมพูพันธุทับทิมจันท เปนพันธุการคาที่นิยม

ปลูกและมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ (เอื้องฟา, 2543) ชมพูเร่ิมออกดอกตั้งแตชวงปลายฤดูฝน (ตุลาคม) ไป

จนกระทั่งเขาสูฤดูฝนในปถัดไป (พฤษภาคม) มีการออกดอก 2-3 รุน ขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ ดอกรุนแรกมัก

ออกชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม รุนที่ 2 ออกดอกชวงปลายเดือนกุมภาพันธ สวนการออกดอกรุนถัดมา 

หลังจากเดือนเมษายน (นฤมล, 2548 ) ยังไมมีรายงานเกี่ยวกับคุณภาพผลชมพูที่ใหผลในชวงเวลาที่แตกตางกัน 

แตมีการศึกษาในไมผลชนิดอื่นๆ เชน ผลมะเฟองพันธุ B 10 ในฤดูฝนมีคุณภาพต่ํากวา โดยมีน้ําหนักผล ขนาดผล 

และ total soluble solids ต่ํากวาในฤดูหนาว แตมีความแนนเนื้อสูงกวาผลมะเฟองในฤดูหนาว (พนิดา, 2539)  

จากการศึกษาอุณหภูมิที่มีผลตอคุณภาพของผลสตรอเบอรี่ พบวาอุณหภูมิกลางวัน/กลางคืน 18/12 องศาเซลเซียส   

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของผลสตรอเบอรี่ แตถาอุณหภูมิกลางวัน/กลางคืน 30/22 องศาเซลเซียส มีผลให

คุณภาพผลลดลง (Wang and Camp, 1999) งานทดลองนี้เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพผลชมพูพันธุทับทิมจันทที่ออก

ในรุนตางกัน และผลที่ไดอาจนําไปใชในการหาระยะการผลิตที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหดี

ขึ้นตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ใชตนชมพูพันธุทับทิมจันทอายุประมาณ 6 ป มีความสมบรูณของตนใกลเคียงกันจํานวน 3 ตน ณ แปลง

ทดลอง 2 ภาควิชาพชืสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครปฐม วางแผนการ

ทดลองแบบสุมสมบูรณ แบงเปน 3 ทรีทเมนต  คือผลชมพูที่เก็บเกี่ยวผลในเดือนกุมภาพันธ (รุนที่ 1) เดือนมีนาคม  

(รุนที่ 2) และ เดือนพฤษภาคม (รุนที่ 3) เกบ็เกี่ยวผลชมพูทกุรุนเมื่อมีสีและขนาดตรงตามความตองการของตลาด 

ตนละ 10 ผลตอรุน รวมใชผลชมพู ทรีทเมนตละ 30 ผล บันทึกขอมูลคุณภาพผลไดแก น้ําหนักผล ความยาวผลและ

ความกวางผล ปริมาตรของผลวัดโดยการแทนที่น้ํา คํานวณความหนาแนนของผลจากคาน้ําหนักและปริมาตรผล สี

ผลโดยใชเครื่อง color reader รุน CR-10 ของบริษัท Minolta  ประเทศญี่ปุน แสดงผลเปนคา L* a* b* ความหนา

เนื้อ ความแนนเนื้อดวยเครื่อง Effegi penetrometer โดยใชหัวกดขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร เปอรเซ็นต

สวนของผลที่สามารถรับประทานได (% recovery) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (total soluble solids: TSS) 

โดยใช hand refractometer ปริมาณกรดที่ไทเทรตได (titratable  acidity: TA) โดยไทเทรตกับ NaOH 0.1 N 

คํานวณอัตราสวนระหวาง TSS/TA คุณภาพการรับประทาน วัดโดยผูชิม 5 คน และใหคะแนนดังนี้ ไมชอบมากที่สุด

ให 1 คะแนน และชอบมากที่สุดให 9 คะแนน บันทึกขอมูลอุตุนิยมวิทยา ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นสมัพัทธและ

ปริมาณน้ําฝน จากสถานีตรวจอากาศเกษตร อ. กาํแพงแสน จ.นครปฐม วิเคราะหวาเรียนซของคาเฉลี่ย และ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan,s New Multiple Range Test  (DMRT) 
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ผลและวจิารณ 
 ความกวางของผลชมพูพันธุทับทิมจันทตางรุนกันมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยความ

กวางผลมีแนวโนมลดลงจากรุนที่ 1 สูรุนที่ 3 ตามลําดับ ผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ มีความกวางผลโดย

เฉลี่ยสูงสุด และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม มีความกวางผลเฉลี่ยต่ําสุด (Table 1)  สําหรับความยาวของ

ผลชมพูตางรุนกันไมแตกตางกันทางสถิติ แตผลชมพูที่เก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ มีความยาวผลเฉลี่ยสูงสุด 85.1 

มิลลิเมตร สวนผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคมมีความยาวผลเฉลี่ยต่ําสุด (Table 1) น้ําหนักผลชมพูตางรุน

กันมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ มีคาไมแตกตางกับ

เดือนมีนาคม ผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคมมีน้ําหนักผลเฉลี่ยต่ําสุด (Table 1) ทั้งนี้อาจเนื่องจากรุนที่ 1 

ตนผานการพักตัว และมีอาหารสะสมอยูในตนมากจึงทําใหผลในรุนแรกมีคุณภาพดีกวา สวนรุนสุดทายที่อาหาร

สะสมในตนถูกใชไปมากจึงมีขนาดผลเล็กที่สุด 
 

Table 1   Fruit width, fruit length and fruit weight of Java apple  cv. Thabthimchan at different harvesting 

periods. 

 

Harvesting period Fruit width (mm) Fruit length (mm) Fruit weight (g) 

 February (first period) 58.9 a1/       85.1 129.5 a1/        

 March (second period) 53.6 b 84.4 120.8 a 

 May (third period) 50.6 c 83.0 118.6 b 

F-test ** ns ** 

CV (%) 4.7 7.0 14.06 

ns  Non-significance          **  Significant difference at p< 0.01 
1/  Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ( p< 0.01) by 

Duncan’s New Multiple Range Test.  

 

 คาความยาวตอความกวางผลของชมพูตางรุนกันมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยผล

ชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม มีคาสูงสุดแตไมแตกตางกันทางสถิติกับผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม สวน

ผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ มีคาเฉลี่ยความยาวตอความกวางผลต่ําสุด (Table 2) ปริมาตรผลชมพูตาง

รุนกันมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ มีปริมาตรเฉลี่ยสูงสุด สวนผลผลิตที่

เก็บเกี่ยวในรุนเดือนพฤษภาคม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (Table 2)  สวนความหนาแนนของผลชมพูตางรุนกันไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 1.0-1.2 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร (Table 2)    

 สําหรับความแนนเนื้อของผลชมพูที่ใหผลตางรุนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยผลชมพูที่เก็บ

เกี่ยวในเดือนพฤษภาคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด และผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (Table 2)  
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Table 2  Fruit length/fruit width, fruit volume, fruit density and pulp firmness of Java apple cv. 

Thabthimchan at different harvesting periods. 

   

Harvesting period 
Fruit length/fruit 

width 
Fruit volume 

(cm3)  
Fruit density 

(g/cm3) 
 Pulp firmness 

(N) 
February ( first period) 1.5 b2/ 120.5 a1/  1.0 32.4 
March (second period) 1.6 a 112.6 ab 1.2 32.0 
May (third period) 1.6 a 107.0 b 1.1 35.0 

F-test ** * ns ns 

CV (%) 7.4 21.33 12.39 17.0 

ns  Non-significance   *  Significant difference at p< 0.05    * * Significant difference at p< 0.01 
1/  Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ( p< 0.05) by 

Duncan’s New Multiple Range Test.  
2/  Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ( p< 0.01) by 

Duncan’s New Multiple Range Test.  

 

จากการศึกษาสีของผิวผลชมพูพันธุทับทิมจันท พบวา คา L* ของผิวผลชมพูที่เก็บเกี่ยวตางรุนกัน มีความ

แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งทั้ง 3 รุน โดยผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด และผล

ที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งแสดงวา ผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมมีสีผิวผลเขมกวารุนอื่นๆ 

สวนคา a* ซึ่งแสดงสีแดง (+a*) มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งเชนเดียวกัน โดยผลชมพูที่เก็บเกี่ยว

ในเดือนกุมภาพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุดสวนชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สําหรับคา b* แสดงสีน้ํา

เงิน (–b*) และ สีเหลือง (+b*) พบวามีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งดวย โดยผลชมพูที่เก็บเกี่ยวใน

เดือนกุมภาพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนชมพูในรุนที่ 2 เดือนมีนาคม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (table 3)  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

สภาพแวดลอมแตกตางกันในแตละรุน โดยผลที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด ซึ่งอุณหภูมิสูงอาจมี

ผลทําใหสีผิวผลเขมขึ้น และแสงอาทิตยเกี่ยวของกับการสังเคราะหแอนโทไซยานินในระหวางการเจริญของเปลือก

ผล (ยุทธนา และคณะ, 2548) สอดคลองกับรายงานของกอบเกียรติ และคณะ (2540) กลาววาแสงแดดจากดวง

อาทิตยมีผลตอการสรางสีแดง และ Jackson (1980) และ Barritt et al. (1997) ไดรายงานวาการสรางแอนโทไซ

ยานินในเปลือกผลแอปเปลนั้นตองการแสงแดด โดยความเขมขนของแอนโทไซยานินในผิวผลเพิ่มขึ้นเมื่อพืชไดรับ

แสงมากกวา 50 เปอรเซ็นต ของความเขมแสงทั้งหมดที่พืชไดรับ จากการทดลองของ Shü et al. (2001) พบวา ใน

สภาพที่ผลชมพูพันธุ pink ไดรับแสงภายใตอุณหภูมิสูง เปนสภาพที่เหมาะตอการสะสมแอนโทไซยานินที่ผิวผลสูง

ที่สุด ซึ่งสีผิวผลไมโดยทั่วไปนั้นมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ สภาพแวดลอม และการเขตกรรม โดยปจจัยทาง

สภาพแวดลอมที่มีความสําคัญมากคือ แสง และอุณหภูมิ (Gross, 1987; Saure, 1990)  
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Table 3   Peel color of Java apple cv. Thabthimchan at different harvesting periods. 

 

 Peel color  
Harvesting period 

L* a* b* 
February ( first period) 33.4 a 1/    20.4 a1/ 11.1 a1/ 

March (second period) 28.0 c 15.0 c 6.3 c 

May (third period) 31.1 b 18.7 b 8.8 b 

F-test ** ** ** 

CV (%) 8.7 14.63 30.57 

**  Significant difference at p< 0.01 
1/  Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ( p< 0.01) by 

Duncan’s New Multiple Range Test.  
 

จากการศึกษาสีเนื้อผลชมพูพันธุทับทิมจันท พบวา คา L* ของสีเนื้อของผลชมพูดังกลาวที่เก็บเกี่ยวตางรุน

กัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนผลชมพูที่เก็บ

เกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คา a* มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยผลชมพูที่เก็บ

เกี่ยวในเดือนกุมภาพันธมีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คา b* ไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 14.6-16.0 โดยผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด

สวนชมพูที่เก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (Table 4)   

 

Table 4  Pulp color of Java apple cv. Thabthimchan at different harvesting periods. 

 

 Pulp color  
Harvesting period 

L* a* b* 
February ( first period) 70.6 -4.9 a1/ 14.6 
March (second period) 71.4 -5.6 b 14.7 
May (third period) 71.9 -6.0 b 16.0 

F-test ns * ns 

CV (%) 7.0 -21.10 20.0 

ns  Non-significance          *  Significant difference at p< 0.05 
1/  Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ( p< 0.05) by 

Duncan’s New Multiple Range Test  
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ความหนาเนื้อของผลชมพูตางรุนมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยผลชมพูที่เก็บเกี่ยว 

ในเดือนกุมภาพันธ มีความหนาเนื้อโดยเฉลี่ยสูงสุด สวนผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม มีความหนาเนื้อของผล

ต่ําสุด (Table 5)        

สําหรับเปอรเซ็นตสวนที่ใชประโยชนได (สวนที่รับประทานได) ของผลชมพูตางรุนกันไมมีความแตกตาง

ทางสถิติ  โดยคาเฉลี่ยอยูในชวง 90.7-91.2 % และผลจากการใหคะแนนการชิมผลชมพูทับทิมจันทที่เก็บเกี่ยวใน

ชวงเวลาที่ตางกัน พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติเชนเดียวกัน โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ระหวาง 6.6-7.2 

คะแนน (Table 5)  แสดงใหเห็นวาการใหผลตางรุนไมมีผลตอคุณภาพดานรสชาติของผล 
 

Table 5   Pulp thickness, percentage of recovery and taste of Java apple cv. Thabthimchan at different  

harvesting periods. 
 

Harvesting period 
Pulp thickness 

(mm) 
Percentage of recovery 

(%) 
Taste  
(score) 

February ( first period) 26.0 a1/ 91.2 7.2 

March (second period) 20.5 c 90.6 7.4 

May (third period) 22.6 b 90.7 6.6 

F-test ** ns ns 

CV (%) 7.13 1.0 12.39 

ns  Non-significance          **  Significant difference at p< 0.01 
1/  Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ( p< 0.01) by 

Duncan’s New Multiple Range Test  
 

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) ในน้ําคั้นจากเนื้อผลชมพูพันธุทับทิมจันทที่เก็บเกี่ยวตางรุนกัน ไมมี

ความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 11.4-12.1oBrix และปริมาณกรดที่ไทเทรตไดในน้ําคั้น(TA) จาก

เนื้อผลชมพูพันธุทับทิมจันทตางรุนกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติเชนเดียวกัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 0.14-

0.15% โดยผลที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม มีคา TA เฉล่ียสูงสุด 0.15% สวนผลที่เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ 

และ เดือนมีนาคมมีคา TA เฉล่ียต่ําสุด 0.14% (ไมไดแสดงตารางขอมูล) สําหรับสัดสวนปริมาณของแข็งที่ละลาย

น้ําไดตอปริมาณกรดที่ไทเทรตได (TSS/TA) ในน้ําคั้นจากเนื้อผลชมพูตางรุนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติ โดยมี

คาเฉลี่ยอยูในชวง 80.6-83.5 ซึ่งผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ มีคาเฉลี่ยสัดสวนของ TSS/TA สูงสุด 83.5 

สวนผลชมพูที่เก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาคม มีคา TSS/TA เฉลี่ยต่ําสุด 80.6 (ไมไดแสดงตารางขอมูล)  

สภาพแวดลอมในชวงการเจริญเติบโตของผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียขณะผล

เติบโต 28.9 องศาเซลเซียส สูงกวาผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม และ เดือนกุมภาพันธ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 28.7  

และ 27.2 องศาเซลเซียส ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธในขณะที่ผลเจริญเติบโตของผลชมพูที่เก็บเกี่ยว

ในเดือนกุมภาพันธ และเดือนพฤษภาคม มีคาเฉลี่ยสูงกวาผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม คือมีคา 71.4  73.2 
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และ 68.6 % ตามลําดับ และปริมาณน้ําฝนที่ไดรับในชวงการเติบโตของผลชมพูที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคมมี

คาสูงสุด คือ 160 มม.รองลงมาไดแกผลที่เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ 42.8 มม. และ ผลที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม

ไดรับปริมาณน้ําฝนต่ําสุด  0.7 มม. แสดงใหเห็นวาขณะที่ผลเติบโตในแตละรุนจะไดรับสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน 

แมวารุนที่ 3 ซึ่งเก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคมจะไดรับน้ําฝนมากกวารุนอื่น แตก็ไมสงผลใหมีขนาดผลหรือคุณภาพ

ภายในที่แตกตางจากรุนอื่น ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการใหน้ําชลประทานเพิ่มเติมในขณะที่ดูแลรักษา 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
การศึกษาคุณภาพผลชมพูพันธุทับทิมจันทที่เปนผลจากชวงเวลาการใหผล 3 รุน คือ รุนที่ 1 เก็บเกี่ยวใน

เดือนกุมภาพันธ รุนที่ 2 เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม รุนที่ 3 เก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม พบวา ผลชมพู รุนที่ 1 มี

คาเฉลี่ยของความกวางผล น้ําหนักผล และความหนาเนื้อ มากกวาชมพูในรุนอื่นๆ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ยิ่งทางสถิติ สวนสีผิวผลที่เก็บเกี่ยวในรุนที่ 2 ใหคาเฉลี่ยความสวางสีผิวผลต่ํา คือ จึงเปนรุนที่มีผิวผลสีแดงเขมกวา

รุนอื่น สวนความยาวผล ปริมาตรผล ความแนนเนื้อ เปอรเซ็นต recovery ความถวงจําเพาะ สีเนื้อของผล คะแนน

การชิม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได (TA) และ คา TSS/TA ไมมีความแตกตางกนั

ทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหทราบคุณภาพของชมพูทับทิมจันทที่ใหผลในชวงเวลาที่แตกตางกัน ซึ่งผลจาก

การศึกษาพบวา ผลผลิตในรุนที่ 1 มีน้ําหนัก ความกวาง และความหนาเนื้อมากกวารุนอื่นๆ  เนื่องจากรุนที่ออกกอน

มักมีอาหารสะสมมาก รุนที่ออกถัดมาอาหารสะสมลดลง สงผลใหคุณภาพผลดอยลง ดังนั้น ชมพูรุนที่ 1 มีคุณภาพ

ดีกวารุนอื่น นอกจากนี้ยังพบวาสภาพแวดลอมในชวงการเจริญเติบโตของผล รุนที่ 1 และ 2 มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงกวา

รุนที่  3 สวนความชื้นสัมพัทธ รุนที่ 1 คาเฉลี่ยสูงสุด และรุนที่ 3 มีปริมาณน้ําฝนที่ไดรับสูงสุด และ รุนที่ 2 ไดรับ

ปริมาณน้ําฝนต่ําสุด 
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