
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ 

2. โครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ มะขามป้อม                                

     กิจกรรม            :  วิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามป้อมอย่างมีคุณภาพในภาคเหนือ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  คัดเลือกสายต้นมะขามป้อมพันธุ์ดีที่มีผลใหญ่และสารส าคัญสูงใน

ภาคเหนือตอนล่าง 

4.  คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง :  นายอนุรักษ์  สุขขารมย์ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

ผู้ร่วมงาน                           

                               นางสาววิภาดา  แสงสร้อย สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

                               นายเสงี่ยม  แจ่มจ ารูญ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

  

5. บทคัดย่อ    

       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ท าการส ารวจและรวบรวมมะขามป้อมโดยวิธี clonal  

selection    ในเขตภาคเหนือตอนล่างท าการรวบรวมสายพันธุ์มะขามป้อมที่มีผลขนาดใหญ่  และน าผลผลิต

วิเคราะห์สารส าคัญ จ านวน 24 สายพันธุ์  ได้สายพันธุ์ ก าแพงเพชร 1 สายพันธุ์ ( กพ.01 )  มีผลใหญ่แต่มี

สารส าคัญน้อย  สายพันธุ์จากจังหวัดสุโขทัย 3 สายพันธุ์ได้แก่ สท.01,สท.02,สท.03  มีผลขนาดกลาง  และมี

ปริมาณสาระส าคัญในระดับปานกลาง  และได้รวบรวมสายพันธุ์ในจังหวัดพิจิตรจ านวน 20  สายพันธุ์  สาย

พันธุ์ที่มีผลขนาดใหญ่ คือ พจ.19 มีปริมาณสาระส าคัญสูง  แต่วิตามินc อยู่ในระดับปานกลาง  โดยสายพันธุ์ที่

มีผลขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีสาระส าคัญสูงได้แก่ พจ.02, พจ.08, พจ.10  ทั้งนี้ได้เตรียมงานทดสอบและ

เปรียบเทียบพันธุ์ตามแผนงาน 

6. ค าน า       มะขามป้อม (Malacca tree, Emblic myrabolan) เป็นไม้ผลยืนต้นใน

วงศ์ EUPHORBIACEAE มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phyllanthus emblica L. พบได้ตามป่าเขาทั่วไปในแถบ

เอเชีย จึงเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในประเทศไทย จีน อินเดีย เนปาล มาเลเซีย ศรีลังกา บังคลาเทศ และญี่ปุ่น  



มีการน าเอาส่วนต่าง ๆ ของมะขามป้อมมาใช้เป็นยาพ้ืนบ้านรักษาโรค ทั้งส่วนของใบ ล าต้น ราก ผล หรือ

เปลือกล าต้น โดยเฉพาะส่วนเนื้อผลของมะขามป้อมอุดมด้วยวิตามินซี ที่สูงกว่าน้ าส้มคั้นประมาณ 20 

เท่า สูงกว่าแอปเปิล 160 เท่า และมีคาร์โบไฮเดรตที่ให้รสหวาน ได้แก่ น้ าตาล glucose, fructose 

โปรตีน และไขมัน ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันอ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัว พบมากในส่วนของเมล็ด   คุณสมบัติที่

ส าคัญ ในผลมะขามป้อม คือ การมีวิตามินซีและแทนนินสูง    ผลมะขามป้อมมี  vitamin C สูง

มาก  ปริมาณ vitamin C ในแต่ละต้นจะแตกต่างกันออกไป รายงานบางฉบับกล่าวว่า น้ าคั้นจากผล

มะขามป้อม 100 กรัมจะมี vitamin C อยู่ถึง 600 ถึง 1,000 มิลลิกรัม     vitamin C จากมะขามป้อมมี

ประสิทธิภาพเหนือกว่า vitamin C จากการสังเคราะห์ประมาณ 12 เท่า    วิตามินซีสามารถท าหน้าที่จับ

อนุมูลอิสระในเซลล์ที่เป็นของเหลว   ป้องกันเซลล์จากการถูกอนุมูลอิสระท าลาย   ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

และพิษวิทยาของมะขามป้อม ได้แก่ ฤทธิ์แก้ไอ ฤทธิ์ยับยั้งการเป็นพิษต่อตับและไต ฤทธิ์ต้านการเกิดแผล

ในกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ป้องกันเซลล์และเพ่ิมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ยับยั้งก่อการกลายพันธุ์ 

ในประเทศไทยมีการใช้มะขามป้อมเป็นส่วนประกอบของต ารับยาพ้ืนบ้านและยาแผนโบราณ นอกจากจะ

จ าหน่ายในรูปผลสดแล้วยังตากผลแห้งจ าหน่ายได้  ขณะนี้ยังขาดวัตถุดิบอีกจ านวนมาก เนื่องจาก

มะขามป้อม เป็นพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะถูกน ามาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิด 

ต ารับยา แผนโบราณเก่าแก่ของอินเดียที่ชื่อว่า “ ตรีผลา ” ประกอบด้วยผลไม้ 3 อย่าง คือ สมอไทย สม

อภิเภก และมะขามป้อม มีสรรพคุณชะลอความชรา ช่วยรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย และมีฤทธิ์

ล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ของร่างกาย ต ารับยานี้ใช้มานานกว่า 5,000 ปีแล้ว   

ในประเทศไทย ผลผลิตมะขามป้อมที่บริโภคกันส่วนใหญ่หรือเรียกได้ว่าทั้งหมดเก็บรวบรวมจากป่า

ธรรมชาติ   การเก็บผลปะปนกันมาจากหลายต้นหลายแหล่ง ท าให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณหรือคาด

เดาปริมาณผลผลิตแต่ละปีได้ และท าให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ไม่ทราบปริมาณสารส าคัญในผล ซึ่ง

เป็นตัวก าหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการน าไปผลิตเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ยา 

   เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรอย่างมีคุณภาพแบบครบวงจรโดยร่วมมือกับคนใน

ชุมชน กลุ่มแพทย์ เภสัชกร โรงพยาบาล เพ่ือลดการซื้อยาจากต่างประเทศในการรักษาคนป่วย  ข้อมูลเหล่านี้

จ าเป็นต้องวิจัยและพัฒนาให้เป็นระบบการผลิตมะขามป้อมอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ดังนั้นจึงมีจ าเป็นที่ต้องท าการศึกษาเพ่ือตอบสนองกับความต้องการในอนาคตที่

เพ่ิมข้ึน 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

     สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 



1) ต้นมะขามป้อมพันธุ์ดี 
2) ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่หรือมูลวัว 
3) ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 และ สูตร 46-0-0 
4) อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช 
- วิธีการ วิธีปฏิบัติการทดลอง 

คัดเลือกสายต้นมะขามป้อมจากแหล่งต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง แบบ clonal 

selection ซึ่งลักษณะที่คัดเลือก ดังนี้ ผลมีขนาดใหญ่ ผลผลิตสูง มีคุณภาพและปริมาณสารส าคัญสูง ติดต่อกัน

เป็นเวลา 3 ปี แลว้คัดเลือกสายต้นที่ดีเด่นไปปลูกทดสอบพันธุ์ในแปลงทดลอง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการรับรอง

พันธุ์ต่อไป 

               -  บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต  ความสูง ขนาดทรงพุ่ม ช่วงเวลาออกดอก ปริมาณและคุณภาพ     

ของผลผลิต (น้ าหนัก ขนาดของผลและเมล็ด ความหนาของเนื้ อ เปอร์เซ็นต์เนื้อผล รสชาติ    และปริมาณ

สารส าคัญ)  

              -  ข้อมูลสภาพแวดล้อม ได้แก่ ดิน ปริมาณน้ าฝน และอุณหภูมิ  

สถานที่ด าเนินการ   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

      ระยะเวลา  4  ปี  ตั้งแต่ปี  2555-2558 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

 องค์ประกอบผลผลิตของมะขามป้อมจากแหล่งปลูกต่าง ๆในภาคเหนือตอนล่าง (ตารางที่1.)   สายพันธุ์

มะขามป้อม  ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่สุดคือ พจ.18 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 ซม. และพบมีน้ าหนัก

มากที่สุด 18.5 กรัม  โดยสายพันธุ์ พจ. 17 พจ.19 และ พจ 20  ได้ท าการส ารวจปี  2558ที่อ าเภอวังทรายพูน  

จังหวัดพิจิตร  เป็นกลุ่มท่ีมีผลขนาดใหญ่เฉลี่ยน้ าหนักผล 16.5 กรัม 18.5 กรัม 17.1 กรัม  และ14.9 กรัม  

ตามล าดับและพบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากคือ 2.9 ซม. 3.2 ซม. 2.9 ซม. และ3.0 ซม.  ตามล าดับ  และมี

ขนาดเมล็ดใหญ่ตามขนาดผลคือ 1.1 ซม. 1.2 ซม. 1.3 ซม. และ1.5 ซม.  โดยมีขนาดความหนาเนื้อ 0.8 – 1.3 

ซม.  ขนาดผลมะขามป้อมที่ใหญ่ลองมาในการส ารวจครั้งแรกคือ พจ.03 มีขนาดผล 2.7 ซม. มีน้ าหนัก 17.2 กรัม 

มีเนื้อหนา 0.8 ซม.  โดยสายพันธุ์ที่ส ารวจจะมีขนาดผลเฉลี่ย 2.3 ซม. – 3.0 ซม. และมีน้ าหนักต่อผลที่ 5.9 กรัม 

และ 11.3 กรัม  โดยมีความหนาของเนื้อ 0.7 – 0.9 ซม. โดยขนาดของผลมีทั้งแป้นและกลม  ผลทรงแป้นได้แก่ 



พจ.01 พจ.02 พจ.03 พจ.04 พจ.05 พจ.06 พจ.10 พจ.11 พจ.13 พจ.14 พจ.16 พจ.17 พจ.18 พจ.20  สท.01 

สท.02 สท.03และ กพ.01 ผลทรงกลมได้แก่ พจ.07 พจ.08 พจ.09 พจ.12 พจ.15 พจ.19 

ตารางที1่.  องค์ประกอบผลผลิตของมะขามป้อมจากแหล่งปลูกต่าง ๆในภาคเหนือตอนล่าง 
 

 

พันธุ์ น้ าหนัก 
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ผล (ซม.) 

ผลสูง 
(ซม. ) 

ลักษณะผล
แป้น 

น้ าหนัก
เมล็ด 

เส้นผ่าศูนย์กลางเมล็ด
(ซม.) 

เนื้อหนา
(ซม.) จ านวนกลีบ 

พจ.01 9.8 2.7 2.3 แป้น 1.2 1.0 0.8 6,8 

พจ.02 9.9 3 2.6 แป้น 1.1 1.2 0.8 6,7,8 

พจ.03 17.2 2.7 2.2 แป้น 1.3 1.1 0.8 10 

พจ.04 10.2 2.6 2.1 แป้น 1.0 1.0 0.8 6 

พจ.05 9.7 2.6 2.1 แป้น 0.8 0.9 0.8 6 

พจ.06 9.5 2.6 2.2 กลม 0.8 0.9 0.8 6 

พจ.07 12 2.8 2.5 กลม 1.4 1.1 0.8 6 

พจ.08 9.8 2.4 2.3 กลม 0.7 0.9 0.8 6,8 

พจ.09 5.9 1.9 1.9 แป้น 0.8 0.9 0.9 6,7,8 

สท.01 10.1 2.7 2.4 แป้น 1.2 1.3 0.7 6 

สท.02 9.8 2.7 2.3 แป้น 1.3 1.2 0.7 6 

สท.03 9.5 2.7 2.3 แป้น 1 1.2 0.7 6 

กพ.01 10.7 2.8 2.3 แป้น 1.1 1.2 0.8 6,8 

พจ.10 8.6 2.5 2.1 แป้น 1.2 1.1 0.8 6 
พจ.11 11.3 2.8 2.3 แป้น 1.2 1.0 0.9 6 
พจ.12 9.3 2.6 2.4 กลม 0.9 1.0 0.8 6 
พจ.13 6.1 2.3 1.9 แป้น 1.0 0.8 0.7 6 
พจ.14 10.6 2.8 2.3 แป้น 1.3 1.2 0.9 6 
พจ.15 7.5 2.3 2.1 กลม 0.9 1.0 0.8 6 
พจ.16 9.8 2.7 2.3 แป้น 1.2 1.2 0.8 6 
พจ.17 16.5 2.91 2.7 แป้น 0.93 1.14 1.35 6 
พจ.18 18.5 3.25 2.9 แป้น 1.15 1.15 1.05 6 
พจ.19 17.1 2.97 3.02 แป้น 2.54 1.49 0.99 6 
พจ.20 14.9 3.03 2.65 แป้น 1.71 1.31 0.84 6 



 

จากผลการวิเคราะห์สาระส าคัญในตัวอย่างผลมะขามป้อม ( ตารางที2่)  โดยส่งไปวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การแยกการ

วิเคราะห์ 3 ส่วน คือ Total phenolic content  Total Vitamin C content c]t Antioxident Index  พบว่า 

 1.  ปริมาณ Total phenolic ( สารป้องกันความเหี่ยวย่น เสริมความงาม) ในสายพันธุ์ พจ.09 มีมากท่ีสุด 

คือ 49.73 mg รองลงมาคือ พจ.10 พบ 43.54 mg พจ.19 มี 40.57 mg และ พจ.17 มี 40.04 mg  สายพันธุ์ 

พจ.03 มีน้อยเพียง 17.53 mg และ พจ.07 มีน้อยที่สุดเพียง 14.24 mg  โดยสายพันธุ์อื่นมีค่า Total phenollic  

อยู่ที่ 23.9 mg – 37.83 mg 

 2.  ปริมาณ Total Vitamin C (วิตามิน ซีรวม)  พบว่าสายพันธุ์ พจ.17 มีปริมาณวิตามิน c รวม มาก

ที่สุด 431 mg  รองลงมาคือ พจ.02 มีวิตามินc รวม 398 mg ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ พจ.18 ที่มี 389 mg และพจ.

20 มีวิตามินc รวม 387 mg สายพันธุ์ที่มีปริมาณวิตรามินc รวม ที่มีมากใกล้เคียงกันกับ พจ.14 พจ.16 พจ.11 

พจ.08 และ สท.03  สายพันธุ์ที่มีวิตามิน c รวมน้อยที่สุดคือ พจ.10 และสท.01 มีเพียง 126 mg เท่านั้น 

 3.ปริมาณ Antioxident (สารต้านอนุมูลอิสระ)  สายพันธุ์ที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดคือ พจ.

09 มี 13.42 mg รองลงมาคือ พจ.08 มี 8.32 mg และพจ.01 มี 8.07 mg  โดยกลุ่มที่มีน้อยที่สุดคือ พจ.18 มี

เพียง 1.1 mg พจ.20 มี 1.3 mg พจ.17 มีเพียง 1.6 mg  เป็นข้อสังเกตว่าทั้ง 3 สายพันธุ์นั้นอยู่ในอ าเภอวังทราย

พูนเหมือนกัน  กลุ่มที่ทีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในระดับกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 6.18 mg – 8.07 mg ได้แก่

สายพันธุ์ พจ.07 พจ.06 พจ.05 พจ.04 พจ.03 พจ.02 และพจ.01  กลุ่มที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้าง

น้อยคือ พจ.11 พจ.12 พจ.13 มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเฉลี่ย 3.48mg – 4.80 mg  อยู่ในเขตอ าเภอสามง่าม  

จึงตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณสาระส าคัญจะขึ้นอยู่กับต าแหน่งแหล่งที่ปลูก 

 การประเมินสายพันธุ์ที่เหมาะสมโดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกโดยใช้ ปริมาณวิตามินc รวม  และขนาดผล

ใหญ่ มสารส าคัญมาก  จะพบว่า สายพันธุ์ พจ.18 มีขนาดผลใหญ่ 3.2 ซม. และมีน้ าหนักผลมาก 18.5 กรัม  แต่มี

ปริมาณสาระส าคัญคือ Total phenolic 36 mg – 56 mg  ปริมาณวิตามินc 389 mg  แต่มีสารต้านอนุมูลอิสระ

เพียง 1.1 mg เท่านั้น  เมื่อเปรียบเทียบกับ พจ.09  ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด 13.42 mg และมีสาร 

phenolic  รวมสูงที่สุด 49.73 mg แต่กลับมีปริมาณวิตามิน c รวม  ระดับกลางคือ 225 mg  เมื่อดูขนาดผล

พบว่าขนาดของผลสายพันธุ์ พจ.09  มีขนาดผลเล็กที่สุดมีน้ าหนักผลเพียง 5.9 กรัม  มีขนาดผลเพียง 1.9 ซม.  

เท่านั้น 



 เมื่อพิจารณาผลขนาดรองลงมาสายพันธุ์ พจ.02 มีขนาดเนผ่าศูนย์กลางผล 3.0 ซม. มีน้ าหนัก 9.9 กรัม มี

วิตามิน c รวมระดับสูง 398 mg  มี Total phenolic 35.88 mg และสารต้านอนุมูลอิสระ 7.28  สายพันธุ์ที่มี

สารส าคัญค่อนข้างมาก  แต่มีขนาดผลขนาดกลางได้แก่ พจ.08 พจ.10 และพจ.19  ซึ่งมีผลขนาดกลาง และมี

ปริมาณสารส าคัญอยู่ในปริมาณสูง 

 

ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะห์สารส าคัญในตัวอย่างผลมะขามป้อมจากแหหล่งภาคเหนือตอนลา่ง (พิจิตร) จ านวน 24 ตัวอย่าง ดังนี ้

 

 

พันธุ์ 
Total Phenolic Content 

Total Vitamin C content Antioxidant Index 

  (mg gallic acid/g sample) (mg ascorbic acid/g sample)   

พจ.01 35.15  225  8.07  
พจ.02 35.88  398  7.28  
พจ.03 17.53  283  6.43  
พจ.04 24.26  155  7.63  
พจ.05 30.99  262  6.63  
พจ.06 37.79  249  7.43  
พจ.07 14.24  275  6.18  
พจ.08 30.16  343  8.32  
พจ.09 49.73  225  13.42  
สท.01 23.9  126  2.29  
สท.02 29.8  292  2.07  
สท.03 28.2  335  1.66  
กพ.01 29.3  216  2.06  
พจ.10 43.54  126  6.45  
พจ.11 33.34  340  4.80  
พจ.12 31.14  264  4.48  
พจ.13 29.17  139  3.48  
พจ.14  34.41  348  3.81  
พจ.15 34.31  271  4.98  
พจ.16 37.83  350  4.09  
พจ17 40.04  431 1.60  
พจ18 36.56  389 1.10  
พจ.19 40.57  360 3.50  



พจ.20 33.41  387 1.30  

     

 

ตารางที่ 3 ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะขามป้อมในแปลงแม่พันธุ์ที่คัดเลือกจากแหล่งภาคเหนือตอนล่าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   ข้อมูล ณ วันที่ ........25  กค ...2558 

 

สายต้น ชนิดกิ่ง
พันธุ ์

อาย ุ ความ
สูง 

เส้นรอบวง
โคนต้น 
(ซม.) 

ขนาดทรงพุ่ม จ านวน
ต้น 

วันที่ปลูก 

(ปี) (ซม.) เหนือ/ใต้ ออก/ตก เฉลี่ย 

พจ.01 ต้นตอเสียบ
ข้าง 

2 510 37 470 480 475 3 ปี 56 

พจ.02 ต้นตอเสียบ
ข้าง 

1 210 6 230 140 185 2 58 

พจ.03 ต้นตอเสียบ
ข้าง 

2 530 34 460 410 435 2 ปี 56 

พจ.04 ต้นตอเสียบ
ข้าง 

2 490 36 390 440 415 1 ปี 56 

พจ.05 
 

ต้นตอเสียบ
ข้าง 

2 530 44 390 370 380 1 ปี 56 

พจ.06 ต้นตอเสียบ
ข้าง 4 เดือน 

55 3 65 50 58 1 58 

พจ.07 ต้นตอเสียบ
ข้าง 

1 200 13 230 300 260 1 ปี57 

พจ.08 ต้นตอเสียบ
ข้าง 

2 510 34 290 330 305 1 ปี56 

พจ.09 ต้นตอเสียบ
ข้าง 4 เดือน 

70 4 60 50 55 1 58 

พจ.10 ต้นตอเสียบ
ข้าง 

1 260 12 250 220 235 2 58 

พจ.11 ต้นตอเสียบ
ข้าง 6 เดือน 

110 10 210 200 205 1 58 

พจ.12 ต้นตอเสียบ
ข้าง 6 เดือน 

110 70 8 90 85 2 58 

พจ.13 ต้นตอเสียบ
ข้าง 3 เดือน 

40 4 40 40 40 1 58 

พจ.14 ต้นตอเสียบ
ข้าง 3 เดือน 

30 4 30 30 30 1 58 

พจ.15 ต้นตอเสียบ
ข้าง 3 เดือน 

40 4 35 40 37 1 58 

พจ.16 ต้นตอเสียบ
ข้าง 3 เดือน 

40 4 40 35 37 1 58 

พจ.17 ต้นตอเสียบ
1 110 4 100 150 125 3 58 



ข้าง 

พจ.18 ต้นตอเสียบ
ข้าง 1 130 6 200 190 195 3 58 

พจ.19 ต้นตอเสียบ
ข้าง 1 120 6 120 110 115 2 58 

พจ.20 ต้นตอเสียบ
ข้าง 1 150 8 190 190 190 1 56 

สท.01 ต้นตอเสียบ
ข้าง 2 410 18 300 260 280 2 56 

สท.02 ต้นตอเสียบ
ข้าง 2 380 14 350 310 330 2 56 

สท.03 ต้นตอเสียบ
ข้าง 2 180 10 190 170 180 1 56 

สท.04 ต้นตอเสียบ
ข้าง 5 เดือน 55 4 50 50 50 1 58 

สท.05 
ต้นตอเสียบ
ข้าง 2 590 23 400 380 390 1 56 

 

การเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันเนื่องจากอายุของกิ่งที่ได้มาจากการส ารวจและการเสียบกิ่ง 

เมื่อไม่ติดต้องท าการไปน ายอดมาเสียบใหม่ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 การส ารวจรวบรวมมะขามป้อมในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ทั้งหมด 24 สายพันธุ์ที่มีผลขนาดใหญ่ได้แก่ 

-  สายพันธุ์มะขามป้อมที่มีสาร Total Phenolic Content ในผลมากที่สุด 49.73(mg gallic acid/g sample)

ได้แก่ พจ.09 มี สายพันธุ์มะขามป้อมที่มีสาร Total Phenolic Content ในผลมากรองลงมาได้แก่ พจ.10 

มีสาร Total Phenolic Content ในผลมาก 43.54 (mg gallic acid/g sample)    

- สายพันธุ์มะขามป้อมที่มีสาร Total Vitamin C content ในผลมากที่สุดคือ พจ.17 มี 431 (mg ascorbic 

acid/g sample)สายพันธุ์มะขามป้อมที่มีสาร Total Vitamin C contentในผลรองลงมาคือ พจ.02มีวิตามิน

ซี 398 (mg ascorbic acid/g sample)และสายพันธุ์ พจ.18และ พจ.20 มี Vitamin C content 389 และ 

387(mg ascorbic acid/g sample)ตามล าดับ 

- สายพันธุ์มะขามป้อมที่มีสาร Antioxidant Index ในผลมากที่สุดคือ พจ.09  มี13.42 และ พจ.08 มี 8.32  

- สายพันธุ์ที่มีมะขามป้อมสาร Antioxidant Index น้อยได้แก่ พจ.18และ พจ.20 มีเพียง 1.1 และ1.3   

เท่านั้น 

- สายพันธุ์ที่มีผลขนาดใหญ่ได้แก่ พจ 18 พจ.03และพจ.19 แต ่มีสาร Antioxidant Index น้อยกว่าสาย

พันธุ์อ่ืน 



ข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์สารใช้งบประมาณสูงไม่สามารถท าซ้ าได้  บางสายพันธุ์มีสาร Total 

Phenolic Content มาก แต่กลับมีสาร Antioxidant Index น้อยที่สุด 

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ได้มะขามป้อมสายพันธุ์ดีที่มีสารส าคัญสูง  ใช้ในงานวิจัยสายพันธุ์มะขามป้อมให้ได้ผลผลิตสูงและมี

คุณภาพดี เพ่ือพัฒนาสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสมุนไพรด้านเภสัชศาสตร์และอาหารเสริมสุขภาพ สู่

เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 

11.ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านอ านวยความสะดวกและสนับสนุนพาไปและเก็บผลผลิตให้ด้วยความยินดี 

12.เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย  

กสิกร น.ส.พ. 2552. มะขามป้อมสมุนไพรทรงคุณค่า กรมวิชาการเกษตร  ปีที่ 82 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.    

                  หน้า 53-60. 

แฉล้ม มาศวรรณา และนิวัฒน์ มาศวรรณา. 2552. มะขามป้อมสมุนไพรทรงคุณค่า. น.ส.พ.กสิกร.      

                     กรุงเทพฯ. 112 น. 

www.decorliving.com.  2550.  มะขามป้อม ซ่อมสุขภาพ.  เข้าถึงได้จาก

http://www.decorliving.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=203003&Ntype=3.    

www.kmutt.ac.th.com. 2551. ผลของวิธีและสภาวะการอบแห้งต่อจลนศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของ

เกล็ดมะขามป้อม. เข้าถึงได้จาก: www.kmutt.ac.th/rippc/gooseber.htm 

webmaster@forest.go.th.  2550.  ต้นไม้ในพุทธประวัติ : มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.).  

เข้าถึงได้จาก : http://www.dnp.go.th/nursery/pud/makam.htm.  

 

ภาคผนวก 
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