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1. ชื่อชุดโครงการวิจัย     วิจัยและพัฒนามะขามเปรี้ยว (โครงการวิจัยเดี่ยว) 
2. ชื่อโครงการวิจัย         วจิัยและพัฒนามะขามเปรี้ยว 
     กิจกรรม                 วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามเปรี้ยว 
3. ชื่อการทดลอง           การคัดเลือกสายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง1/      

    Selection of clone the sour tamarind red meat 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง      ดรุณี  สมณะ               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

     ผู้รว่มงาน           จรัญ  ดิษฐไชยวงค ์        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
                                 ณรงค์  แดงเปี่ยม               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร        
     เบญจวรรณ สุรพล         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
5. บทคัดย่อ 
               ปี 2557-2558 ท าการคัดเลือกสายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง โดยวิธีการขยายพันธุ์โดยการเสียบยอด
และน ามาปลูก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร พ้ืนที่จ านวน 1 ไร่  ได้ทั้งสิ้น 16 สายต้น จากแหล่งปลูก 4 
จังหวัด ได้แก่ พิจิตร เพชรบูรณ์ สมุทรสาครและปราจีนบุรี จากการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในฝักมะขามเปรี้ยว
เนื้อสีแดงในแต่ละแหล่งปลูก พบว่า มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงจากแหล่งปลูกจากอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ให้ปริมาณ
วิตามินซีสูงที่สุด คือ 2.49 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักเนื้อมะขาม 100 กรัม สูงกว่าพันธุ์มะขามเปรี้ยวทั่วไปร้อยละ 4.8 
และแหล่งปลูกจากอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พบว่า ให้ปริมาณแอนโธไซยานินสูงที่สุด คือ 433.36 มิลลิกรัมต่อ
เนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าพันธุ์มะขามเปรี้ยวทั่วไป 100 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับลักษณะทางสรีรวิทยาของ
ต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง เมื่ออายุ 8 เดือนหลังปลูก พบว่า สายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาทั้งการเปลี่ยนสีของยอดเป็นสีแดง เกิดการออกดอก และติดฝัก ก่อนสายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงต้น
อ่ืนๆ คือ สายต้น PC5811  
 
Abstract 

 In years 2014-2015, the red tamarinds (Tamarindus indica L.) of 16 clones were 
selected from Pichit, Petchabun, Samut Sakorn and Prachin Buri province. They were 
top-working propagation and brought to cultivated on 1 rai field at Pichit Agricultural 
Research and Development Center, Pichit province. The phytochemical analysis 
showed that red tamarinds from Muang district, Pichit province have been the highest 
vitamin C content (2.49 mg/100 g fresh weight) than other clones (4.8%). The red 
tamarinds from Sam Ngam district, Pichit province have been the highest antocyanin 
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content (433.36 mg/1 kg) than other clones (100%). Physiological changes are early 
red shoot, flowering and fruit set than other clones, e.g. PC5811 clone. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
1/ รหัสการทดลอง 01-58-55-01-00-00-02-57 
 
6. ค าน า 
 มะขามเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่สามารถส่งเป็นสินค้าส่งออก ท ารายได้ให้กับ
ประเทศไทยปีละหลายล้านบาท ในปี 2546 พบว่าพ้ืนที่ปลูกมะขามมีอยู่ประมาณ 571,491 ไร่ (กรมส่งเสริม
การเกษตร,2546)  โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกมะขามหวาน  ส่วนมะขามเปรี้ยวนั้นมีการปลูกเป็นการค้า
ค่อนข้างน้อย  แต่การบริโภคภายในประเทศรวมทั้งมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งพบว่าปริมาณการ
ส่งออกมะขามเปียกปี 2554 มีจ านวน 3,150 ตันมูลค่าการส่งออก 76.03 ล้านบาทซึ่งเพ่ิมจากปี 2553 ที่มีปริมาณ
การส่งออก 2,011 ตันมูลค่า การส่งออก 42.03 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2555) ปัจจุบันมะขาม
เปรี้ยวมีการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  แต่ไม่ทราบที่มาจากเป็นการกลาย
จากเมล็ดธรรมชาติหรือการผสมเกสร  โดยมะขามเปรี้ยวส่วนใหญ่เมื่อฝักอ่อนจะมีเนื้อสีเขียวและเวลาฝักแก่จะมีเนื้อ
สีน้ าตาลอ่อนหรือสีน้ าตาลเข้มแล้วแต่ลักษณะพันธุกรรมของสายต้นนั้นๆ แต่จากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติของ
มะขามเปรี้ยวทั่วไปพบว่ามีการกลายพันธุ์ในลักษณะมีเนื้อสีแดง ซึ่งลักษณะพิเศษ คือ ใบ ลักษณะต้น ลักษณะฝัก 
เหมือนมะขามเปรี้ยวโดยทั่วไปทุกประการ จะแตกต่างเฉพาะในช่วงที่ยังเป็นฝักดิบ จะให้เนื้อด้านในสีแดงอมชมพู 
จนกระทั่งฝักแก่ เนื้อในฝักจะมีลักษณะสุกเหมือนมะเปรี้ยวทั่วไป ฝักจะมีขนาดใหญ่ให้เนื้อหนา การติดของฝักจะมี
ตลอดทั้งปี ตามปกติฝักจะสุดในช่วงฤดูหนาว การใช้ประโยชน์ ฝักอ่อนเนื้ อสีแดง ใช้ปรุงอาหารได้อร่อย อีกทั้งยัง
น าไปตากแห้ง บดให้เป็นผงชงทานรับประทานได้ ส่วนใบอ่อน ดอก รสเปรี้ยว ใส่ต้มย า ต้มโคล้ง ฝักแก่ ใช้ท าเป็น
มะขามเปียกและเนื่องจากมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงเป็นมะขามเปรี้ยวที่มีการกลายพันธุ์โดยมีถิ่นก าเนิดในจังหวัด
พิจิตร  แต่ข้อมูลเกี่ยวกับมะขามเปรี้ยวเนื้อ สีแดงยังไม่มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ลักษณะประจ าพันธุ์การให้ผลผลิต  คุณสมบัติพิเศษของพันธุ์ที่มีลักษณะโดดเด่นกว่ามะขามเปรี้ยวทั่วไป  รวมทั้ง
วิเคราะห์สารส าคัญท่ีเป็นส่วนประกอบของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง   
 ผักผลไม้ที่มีสีแดงสวย รสชาติอร่อย เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นพร้อมกับประโยชน์หลากหลายต่อสุขภาพ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยสารส าคัญที่ชื่อว่า ไลโคพีน (Lycopene) ซึ่งเป็นเม็ดสีแคโรทีนอยด์ที่ให้สีแดงแก่
พืชผักต่างๆ และสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งเป็นเม็ดสีที่สามารถเปลี่ยนสีเป็นน้ าเงินหรือม่วงในเมื่ออยู่
ในสภาวะแวดล้อมของอุณหภูมิ หรือความเป็นกรดด่าง ที่แตกต่างกันสารแอนโทไซยานินนี้จะเด่นมากในกลุ่มพืชผัก
สีม่วงและน้ าเงิน (นิศารัตน์, ม.ป.ป.) 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความจ าเป็นในการวิจัยและพัฒนาในการศึกษาและรวบรวมลักษณะประจ าพันธุ์ของ
มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงในด้านต่างๆ 
เช่น เป็นพันธุ์ที่ผลิตเพ่ือบริโภคเนื้อเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้าน อาหาร ยาหรือเครื่องส าอางบ ารุงผิวได้อย่างถูกต้องและ
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เหมาะสม  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการส่งเสริมหรือแนะน าเป็นพันธุ์ที่เหมาะส าหรับปลูกเป็นการค้าต่อไปรวมทั้งเป็น
การอนุรักษ์พันธุกรรมไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไปในอนาคต 
7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. ต้นพันธุ์ต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง  
2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี เช่น สูตร 15-15-15 และ 46-0-0 
3. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เช่น  คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ เมทาแล็กซิล คาร์โบซัลแฟนและอะบาแม็กติน 

วิธีการ 
 ปี 2557 ด าเนินการส ารวจและรวบรวมพันธุ์สายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ และ 
ท าการศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์เบื้องต้น ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ลักษณะทรงต้น ใบ ฝัก สีของเนื้อ 
ลักษณะของฝักและท าการรวบรวมมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงในแต่ละแหล่งที่พบ  น ายอดพันธุ์น ามาขยายพันธุ์โดยการ
เสียบยอด เพ่ือจะน ามาปลูกในแปลงรวบรวมเพ่ือท าการคัดเลือกลักษณะประจ าพันธุ์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ
ประจ าพันธุ์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ลักษณะทรงต้น ใบ ผลลักษณะฝัก  สีเนื้อ ปริมาณเนื้อ วิเคราะห์
ตัวอย่างดิน รวมทั้งวิเคราะห์สารส าคัญในเนื้อมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง  เป็นต้น  

ส าหรับการวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ การทดสอบวิตามินซีใช้วิธีทดสอบอ้างอิงของ Compendium of 
method for food analysis (2003) p2-112 to 2-114 และการทดสอบ ป ริม าณ แอน โท ไซยานิ น  (eq. 
anthocyanin-3-glucoside) ใช้วิธีทดสอบอ้างอิงของ In house method base on AOAC Official method 
2005.2 
 ปี 2558  ปลูกมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงในแต่ละแหล่งที่ในแปลงรวบรวม โดยไม่มีการวางแผนการทดลอง 
เพ่ือท าการคัดเลือกลักษณะพันธุ์ดี ในพ้ืนที่ 1 ไร ่โดยใช้ระยะปลูก 6x6 เมตร ปลูกจ านวน 3 ต้น/ชนิดพันธุ์แหล่งที่มา 
ปฏิบัติดูแลรักษาสายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อแดงโดยให้น้ าด้วยมินิสปริงเกลอร์ในปริมาณที่เพียงพอช่วงฤดูแล้งหรือฝน
ทิ้งช่วงนาน ใส่ปุ๋ยคอก (ข้ีวัว) อัตรา 10 กิโลกรัม/ต้น และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสมปุ๋ยสูตร 46-0-0 สัดส่วน 1:1 
อัตรา 500 กรัม/ต้น ก าจัดวัชพืชบริเวณแปลงทดลองด้วยเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังและดายโคน พ่นสารป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อพบการระบาด  วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์  ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาตามชนิดพันธุ์แหล่งที่มา ได้แก่ ลักษณะทรงต้น ใบ ผลลักษณะฝัก  สีเนื้อ ปริมาณเนื้อ เป็นต้น  
เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น  :   ตุลาคม  2556   สิ้นสุด กันยายน   2558  

  สถานที่ :  
1. แปลงทดลองในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
2. วิเคราะห์ดิน ณ ห้องปฏิบัติการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 
3. วิเคราะห์ปริมาณสารแอนโทไซยานิน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
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 ปี 2557   ท าการส ารวจ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาต้นมะขาม และรวบรวมพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสี
แดงภายในจังหวัดพิจิตร และได้ต้นพันธุ์ทั้งหมดจ านวน 11 ราย 16 ต้น โดยแหล่งพันธุ์ที่ได้ประกอบด้วย แหล่งพันธุ์
ในจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อ าเภอสามง่าม อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอตะพานหิน อ าเภอวังทรายพูน และอ าเภอเมือง  
แหล่งพันธุ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ อ าเภอชนแดน  แหล่งพันธุ์ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้
วิธีการขยายพันธุ์โดยการเสียบยอด  
 การตรวจทดสอบปริมาณสารส าคัญของเนื้อมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง ด าเนินการเก็บตัวอย่างมะขามเปรี้ยว
เนื้อสีแดงจากต้นที่ปลูกในแต่ละแหล่งปลูก ท าการส่งทดสอบเพ่ือหาปริมาณสารส าคัญณ บริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชียงใหม่ โดยท าการทดสอบสาร 2 ชนิด ได้แก่ วิตามินซี และ แอนโทไซยานิน 
จากผลการทดสอบพบว่า ต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่มีปริมาณวิตามินซี  มากที่สุด คือ ต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง
ของอ าเภอเมือง มีปริมาณวิตามินซีเท่ากับ 2.49 mg/100g รองลงมาคือ มะขามเปรี้ยว (ทั่วไป) มีปริมาณวิตามินซี
เท่ากับ 2.06 mg/100g และต้นที่มีปริมาณ วิตามินซีน้อยที่สุด คือ ต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงของอ าเภอตะพานหิน 
ปริมาณ วิตามินซี เท่ ากับ  1 .40 mg/100g ส่ วนต้นมะขามเปรี้ยวเนื้ อสี แดงที่ มีป ริมาณ แอนโทไซยานิน                          
(eq. anthocyanin-3-glucoside)  มากท่ีสุด คือ ต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงของอ าเภอสามง่าม มีปริมาณแอนโทไซ
ยานิน (eq. anthocyanin-3-glucoside)  เท่ากับ 433.36 mg/kg รองลงมาอ าเภอตะพานหิน มีปริมาณปริมาณ
แอนโทไซยานิน (eq. anthocyanin-3-glucoside)  เท่ากับ 414.85 mg/kg และต้นที่มีปริมาณปริมาณแอนโทไซ
ยานิน (eq. anthocyanin-3-glucoside)  น้อยที่สุด คือ มะขามเปรี้ยวทั่วไปซึ่งไม่พบว่าไม่มีปริมาณแอนโทไซยานิน 
(eq. anthocyanin-3-glucoside)  (ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสารส าคัญของเนื้อมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงจากต้นท่ีปลูกในแต่ละแหล่งปลูก 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหตุ :  ปริมาณแอนโทไซยานิน ใช้ (eq. anthocyanin-3-glucoside)  

                                            ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ 
 

 ปี 2558  ปลูกต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่ได้จากการเสียบยอดน ามาปลูกรวบรวมไว้ ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร จ านวนทั้งสิ้น 16 สายต้น พ้ืนที่จ านวน 1 ไร่ ปฏิบัติดูแลรักษาทีใ่ห้น้ าด้วยมินิสปริงเกลอร์ใน
ปริมาณที่เพียงพอช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนาน ใส่ปุ๋ยคอก (ข้ีวัว) อัตรา 10 กิโลกรัม/ต้น และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-

อ าเภอ 
(แหล่งที่ปลูก) 

ปริมาณวิตามินซ ี
(มก/นน.เนื้อมะขาม 100 กรัม) 

ปริมาณแอนโธไซยานิน 
(มก/นน.เนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม) 

1. สากเหล็ก 1.85 204.06 
2. สามง่าม 1.64 433.36 
3. ตะพานหิน 1.4 414.85 
4. วังทรายพูน 1.42 339.68 
5. เมือง 2.49 237.38 

6. มะขามเปรี้ยวท่ัวไป 2.06 Not Detected 



5 
 

15 ผสมปุ๋ยสูตร 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 500 กรัม/ต้น ก าจัดวัชพืชด้วยรถแทรคเตอร์ติดท้ายเครื่องตัดหญ้าและ
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ข้อมูลด้านการเจริญเติบโต พบว่าอัตราการเจริญเติบโตด้านเส้นรอบโคนต้น พบว่า อัตราเพ่ิมเส้นรอบโคน
ต้นของต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงอายุ 8 เดือนหลังปลูก โดยวัดเส้น รอบวงโคนต้นวัดจากพ้ืนดิน 10 เซนติเมตร 
พบว่ามีความแตกต่างกันตามสายต้น อัตราเพ่ิมเส้นรอบโคนต้นเฉลี่ย 16 สายต้นเท่ากับ 6.23 เซนติเมตร สายต้น 
PC5816  มีอัตราเพ่ิมเส้นรอบโคนต้นสูงสุดคือ 8.56 เซนติเมตร รองลงมาคือสายต้น PC5809 ซึ่งมีอัตราเพ่ิมเส้น
รอบโคนต้น 8.00 เซนติเมตร ในขณะที่อัตราเพ่ิมเส้นรอบโคนต้นสายต้น PC5807  มี ต่ าสุด 3.32 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 2) 
 ความสูงของต้น พบว่า อัตราเพ่ิมความสูงของต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงอายุ 8 เดือนหลังปลูก พบว่ามี
ความแตกต่างกันตามสายต้น อัตราเพ่ิมความสูงของต้นเฉลี่ย 16 สายต้นเท่ากับ 81.16 เซนติเมตร สายต้น PC5811  
มีอัตราเพ่ิมความสูงของต้นสูงสุดคือ 116.50 เซนติเมตร รองลงมาคือสายต้น PC5809 ซึ่ง มีอัตราเพ่ิมความสูงของ
ต้น 114.17 เซนติเมตร ในขณะที่อัตราเพ่ิมความสูงของต้นสายต้น PC5807 มี ต่ าสุด 30.75 เซนติเมตร (ตารางที่ 
2) 
 ความกว้างของทรงพุ่ม อัตราเพ่ิมความกว้างของทรงพุ่มต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงอายุ 8 เดือนหลังปลูก 
พบว่า มีความแตกต่างกันตามสายต้น อัตราเพ่ิมความกว้างของทรงพุ่มของต้นเฉลี่ย 16 สายต้นเท่ากับ 92.49 
เซนติเมตร สายต้น PC5816  มีอัตราเพ่ิมความกว้างของทรงพุ่มของต้นสูงสุดคือ 139.17เซนติเมตร รองลงมาคือ
สายต้น PC5808  ซึ่งมีอัตราเพ่ิมความกว้างของทรงพุ่มของต้น 132.67เซนติเมตร ในขณะที่อัตราเพ่ิมความกว้าง
ของทรงพุ่มของต้นสายต้น PC5804  มี ต่ าสุด 48.67เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
 
 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยความสูงต้น  ความกว้างทรงพุ่ม และเส้นรอบวงโคนต้น(เซนติเมตร) ของต้นมะขามเปรี้ยว 
      เนื้อสีแดง อายุ 8 เดือนหลังปลูก ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2558 

ล าดับที ่ สายต้น  
เส้นรอบโคนต้น  
(เซนติเมตร) 

ความสูงของต้น  
(เซนติเมตร) 

ความกว้างของทรงพุ่ม  
(เซนติเมตร) 

1 PC5801 7.71 78.54 113.57 
2 PC5802 7.59 79.58 116.04 
3 PC5803 5.34 82.29 68.60 
4 PC5804 4.79 72.22 48.67 
5 PC5805 4.27 77.67 63.21 
6 PC5806 6.57 30.75 96.96 
7 PC5807 3.32 55.29 59.24 
8 PC5808 7.43 104.33 132.67 
9 PC5809 8.00 73.67 90.83 
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   ปลูกวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  
 เมื่อศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาของต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง อายุ 8 เดือนหลังปลูก พบว่า ต้นมะขาม
เปรี้ยวเนื้อสีแดงมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาทั้งการเปลี่ยนสีของยอดเป็นสีแดง การออกดอก และการติดฝัก 
โดยพบว่าสายต้นที่มีการเปลี่ยนสีของยอดเป็นสีแดง 12 สายต้น สายต้นที่มีการออกดอก 10 สายต้น และสายต้นที่มี
การติดฝัก 2 สายต้น ส าหรับสายต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาทั้ง 3 ลักษณะ คือ สายต้น PC5811 (ตารางที่ 
3) 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลลักษณะทางสรีรวิทยาของต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง  อายุ 8 เดือนหลังปลูก  
             ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2558 

ล าดับที ่ สายต้น  การเกิดยอดแดง การออกดอก การติดฝัก 

1 PC5801   √ √ 

2 PC5802       

3 PC5803 √ √   

4 PC5804 √     

5 PC5805 √ √   

6 PC5806 √ √   

7 PC5807 √     

8 PC5808 √ √   

9 PC5809 √ √   

10 PC5810 √ √   

11 PC5811 √ √ √ 

12 PC5812 √ √   

13 PC5813 √     

14 PC5814 √     

15 PC5815   √   

16 PC5816       

10 PC5810 7.98 114.17 123.83 
11 PC5811 6.53 116.50 114.38 
12 PC5812 6.03 77.81 84.92 
13 PC5813 5.37 104.62 81.57 
14 PC5814 4.86 63.76 49.29 
15 PC5815 5.33 62.00 96.92 
16 PC5816 8.56 105.33 139.17 

ค่าเฉลี่ย 6.23 81.16 92.49 
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  ปลูกวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
             ท าการคัดเลือกสายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง โดยวิธีการขยายพันธุ์โดยการเสียบยอด และน ามาปลูก  
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ได้ทั้งสิ้น 16 สายต้น จากแหล่งปลูก 4 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร เพชรบูรณ์ 
สมุทรสาครและปราจีนบุรี  จากการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในฝักมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงในแต่ละแหล่งปลูก 
พบว่า มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงจากแหล่งปลูกจากอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ให้ปริมาณวิตามินซี 2.49 มิลลิกรัมต่อ
น้ าหนักเนื้อมะขาม 100 กรัม สูงกว่าพันธุ์มะขามเปรี้ยวทั่วไปร้อยละ 4.80 และแหล่งปลูกจากอ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร พบว่า ให้ปริมาณแอนโธไซยานิน 433.36 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม สูงกว่าพันธุ์มะขาม
เปรี้ยวทั่วไป 100 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาของต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง เมื่ออายุ 8 
เดือนหลังปลูก พบว่า สายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาทั้งการเปลี่ยนสีของยอดเป็น
สีแดง เกิดการออกดอก และติดฝัก ก่อนสายต้นอื่น คือ สายต้น PC5811 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
           เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อแดงเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์และได้สายต้นมะขามเปรี้ยว
เนื้อสีแดงที่เหมาะสมในการผลิตเชิงการค้าที่ผ่านการคัดเลือกอย่างน้อย 1-2 สายต้น ที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพและ
สารส าคัญสูง ที่มีคุณสมบัติในทางเวชส าอางค์ที่ใช้ในธุรกิจความงามส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป  
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
           - 
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 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (ระบบออนไลน์).แหล่งข้อมูล: 
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 http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/files/0150.pdf. สืบค้นวันที่ 13 
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13. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 แปลงคัดเลือกสายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง เมื่ออายุ 8 เดือนหลังปลูก 

ปลูกเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2558 ที่ ศวพ.พิจิตร 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะทางสรีรวิทยาของต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง อายุ 8 เดือนหลังปลูกที่ ศวพ.พิจิตร 
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ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบลักษณะฝักมะขามเปี้ยวเนื้อแดงที่แตกต่างกัน 
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