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พันธุ์ศักดิ์   แก่นหอม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 
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รวบรวมและคัดเลือกต้นแม่พันธุ์มะไฟจีนจากแปลงเกษตรกรน่ามาปลูกลงแปลงในศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตรน่าน เพ่ือท่าการขยายพันธุ์ต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีไม่น้อยกว่า 10 สายพันธุ์ น่าไปปลูกในแปลงต่อไป 
ปฏิบัติดูแลบ่ารุงรักษาแปลงแม่พันธุ์มะไฟจีน จ่านวนต้นที่คัดในแปลงเปรียบเทียบ จ่านวน 16 สายต้น 72 ต้น 
บันทึกข้อมูลทางด้านการเจริญเติบโต จ่าแนกลักษณะของผลแต่ละสายต้น บันทึกข้อมูลผลผลิต องค์ประกอบของ
ผลผลิต โดยเปรียบเทียบข้อมูลด้านการเจริญเติบโตที่เหมาะสม โดยคัดเลือกจากล่าดับสายต้น จ่านวน 15 ล่าดับ 
โดยความสูงมีค่าตั้งแต่   99.33- 236.5 ซม. มีค่าเฉลี่ย 164.25 ซม. ขนาดทรงพุ่ม มีค่าตั้งแต่ 65.66-209.5 ซม. มี
ค่าเฉลี่ย 123.31 ซม. เส้นรอบวง มีค่าตั้งแต่ 11.70 – 25.00 ซม. มีค่าเฉลี่ย 20.35 ซม 
ข้อมูลด้านขนาดและคุณภาพของผลมะไฟจีนสายต้นต่างๆ ที่คัดเลือกส่าหรับการแปรรูปและบริโภคสด โดย
ค่าเฉลี่ยขนาดของผลที่คัดเลือก จ่านวน 7 ล่าดับ ที่น่ามาคัดเลือก โดยน้่าหนักผลมีค่าตั้งแต่   7.55-12.06 กรัม มี
ค่าเฉลี่ย 9.67กรัม ความกว้างของผลมีค่าตั้งแต่ 2.33-2.47 ซม. มีค่าเฉลี่ย 2.47 ซม. ความยาวผลมีค่าตั้งแต่ 2.35-
2.62 ซม. มีค่าเฉลี่ย 2.57ซม. ความหวาน มีค่าตั้งแต่ 12.79-17.40 Brix มีค่าเฉลี่ย 14.29 Brix จ่านวนเมล็ดต่อผล
มีค่าตั้งแต่ 1 – 2 เมล็ดต่อผล ค่าเฉลี่ย 1.2 เมล็ดต่อผล ความหนาของเนื้อมีค่าตั้งแต่ 2.56-3.44 มม. มีค่าเฉลี่ย 
3.38มม. ความหนาของเปลือกมีค่าตั้งแต่ 0.36-0.56 มม.มีค่าเฉลี่ย 0.44 มม. 
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มาตรฐานมะไฟจีนส่าหรับการแปรรูป คือ มีเมล็ดเฉลี่ยภายในช่อ 1-2 เมล็ดต่อผล รสเปรี้ยว ขนาดผลไม่ใหญ่มาก 
และเปลือกค่อนข้างหนา มาตรฐานพันธุ์มะไฟจีนส่าหรับคนบริโภคสด คือ มีเมล็ดเฉลี่ยภายในช่อ 0-1 เมล็ดต่อผล
ผลมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ขนาดผลใหญ่และเปลือกบางจากการบันทึกข้อมูลและตามเกณฑ์มาตรฐาน
การคัดเลือกพันธุ์มะไฟจีนมีสายต้นที่คาดว่าจะได้รับการคัดเลือกส่าหรับการแปรรูปคือสายต้นที่ 2 มีเมล็ดเฉลี่ย
ภายในช่อ 1.40 เมล็ด มีความหวาน 12.79 (Brix) น้่าหนักผลเฉลี่ย 10.29 กรัม ความหนาเปลือก 0.56 มม. และ
สายต้นที่ใช้ในการบริโภคสด คือสายต้นที่ 13  มีเมล็ดเฉลี่ยภายในช่อ 0.95 เมล็ด มีความหวาน 14.53  (Brix) 
น้่าหนักผลเฉลี่ย 12.06 กรัม ความหนาเปลือก 0.50 มม. 
 

Abstract 

 Collection and selection of Wamper  tree from farmers in Nan area. we planting that in 
Agricultural Research and Development Center, Nan. To be propagated research and 
development on wampee varietal was conducted result from we get, at 10 lines to be planted 
in a plot next. Perform maintenance and conversion promising lines wampee. The lines number 
in comparison to the number 16 lines 72 from the data growth. Characterization of each tree. 
Record output The composition of output by comparison, data for proper growth. The selection 
of the sequence by sequence number 15 lines are from 99.33 to 236.5 cm with an average of 
164.25 cm size canopy ranged from 65.66 to 209.5 cm with an average of 123.31 cm 
circumference ranged from 11.70 to 25.00 . cm with an average of 20.35 cm . Information on 
the size and quality of the various lines of Wampee. The selection process for processing and 
fresh consumption . The average size of the selection of the seven sequences were selected . 
The results are from 7:55 to 12:06 gram weight averaged 9.67 grams . The width of the result set 
from 2.33 to 2.47 cm with an average of 2.47 cm in length , with values ranging from 2.35 to 
2.62cm , resulting with an average of 2.57 cm in the range of 12.79-17.40 Brix sweetness, with an 
average of 14.29 Brix. The number of seeds per fruit ranges from 1-2 seeds per fruit averages 1 
to 2 seeds per fruit thickness ranges from 2.56 to 3.44 mm. , With an average 3.38 mm. The 
thickness of the shell is from 0. 36 to 12.56 mm. with an average 0.44 mm. 
 Wampee standard for privatization is the average grain panicle 1-2 seeds per fruit , 
citrus fruit size is not very large . And a fairly thick crust standard varieties for fresh 
consumption,the average grain panicle 0-1 Seeds per fruit tastes slightly sour . Size and shell 
recorded and criteria for selection of varieties Wampee the anticipated have been selected for 
privatization is the lines from the second seed by a bouquet of 1.40 grains sweeter 12.79 Brix. 
The average weight size of 10.29 grams, 0.56 mm thick shell . And the lines is used for fresh 
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consumption at line 13 with a bouquet 0.95 average  seed. The seeds inside the with a sweet 
bouquet 0.95 to 14.53 Brix , weight of 12.06 grams, the average thickness of 0.50 mm. shell . 
8.ค าน า 

มะไฟจีน ชื่อวิทยาศาสตร์ Clausena lansium เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกับส้ม (Family Rutaceae) แต่มี
ผลเป็นพวงเหมือนมะไฟ (Burmese Grape: Baccaurea ramiflora,วงค์  Phyllanthaceae)(CWC World 
Dictionary of plant Names,1999) ปลูกในจังหวัดน่านมานานไม่น้อยกว่า 100 ปี มีถิ่นก่าเนิดในภาคใต้ของ
ประเทศจีน  นายเกษตร เบอร์ 30 (2543)  มะไฟจีนสด จะมีขายเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนของ
ทุกปี นอกจากเดือนดังกล่าว มะไฟจีนจะถูกแปรรูปเป็นมะไฟจีนเชื่อมแห้ง ราคาตั้งแต่ 200 -300 บาทต่อกิโลกรัม 
และพบว่ามะไฟจีนเชื่อมแห้งในตลาดเยาวราช  ราคา  600บาทต่อกิโลกรัม และเป็นที่นิยมรู้จักดีในหมู่ชาวจีน
เนื่องจากมะไฟจีนมีสรรพคุณทางสมุนไพร สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ เช่น ไข้หวัด โรคเกี่ยวกับแบบทางเดิน
หายใจ เสียงแหบแห้ง ขับเสมหะ แก้โรคกระเพาะ แก้อาการท้องอืด ช่วยเจริญอาหาร เร่งน้่าย่อย แก้ร้อนใน ฯลฯ 
ตลอดจนใบสามารถใช้แก้รังแค แก้โรคผิวหนัง (เต็ม ,2544) ปัจจุบัน ผู้ผลิตมะไฟจีนแปรรูปในจังหวัดน่าน สามารถ
แบ่งกลุ่มผู้ผลิตออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ผลิตร้านค้าในตัวเมือง และ กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รวมผลผลิต   
ผลผลิตแห้ง 15,900 กิโลกรัม  ผลดิบ  39,750  กิโลกรัม  ทั้งหมดท่าเงินเข้าสู่ชุมชนมากกว่า 5 ล้านบาท ต่อปี 
(พรรณผกา และคณะ, 2551) 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ได้น่ามะไฟจีนพันธุ์ต่าง ๆ จากต้นแม่พันธุ์ภายในจังหวัดน่าน น่ามา
รวบรวม และทดสอบพันธุ์ และคัดเลือกได้สายพันธุ์ที่มีผลผลิตสูง และปลูกในพ้ืนที่ประมาณ  3 ไร่  ปัจจุบันได้มี
การผลิตและขยายพันธุ์ต้นพันธุ์ดีที่มีจ่านวนเมล็ดน้อย ผลผลิตสูง เพ่ือผลิตเป็นต้นพันธุ์หลักให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ   
และได้ท่าการศึกษาเพ่ือพัฒนาการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีน ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัด
น่าน   ในการทดลองนี้ได้ท่าการเสวนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและผู้แปรรูปมะไฟจีน อ่าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพ่ือ
ระดมความคิดและค้นหาโจทย์วิจัยจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเสวนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมะไฟจีน ซึ่งจะน่าไปสู่
งานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาด้านการผลิตและการแปรรูปให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร และได้ทดลองเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์มะไฟจีน 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 มะไฟจีน (Wampee) เป็นพืชพ้ืนเมืองของจังหวัดน่าน โดยมีแหล่งก่าเนิดจากประเทศจีน เรียก ขวางผี 
อ่ึงต่วย ห่อทั้งก่อ ภาษาพ้ืนบ้านเรียก มะอุ่มจ่วย ชื่อวิทยาศาสตร์ Clausenalansiumเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกับ
ส้ ม  (Family Rutaceae) แต่ มี ผ ล เป็ นพ วงเหมื อนมะไฟ  (Burmese Grape: Baccaurearamiflora, วงศ์ 
Phyllanthaceae)  มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็นไม้ผลขนาดกลางสูงประมาณ 5 – 8 เมตร ใบขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 
5-8  เซนติเมตร  ยาว 8-10  เซนติเมตร  เป็นใบประกอบ แตกใบแบบสลับส่วนมากจะมี 7 – 9 ใบ ผลกว้าง  
1.25-2.00  เซนติเมตร ผิวผลเรียบมีขนเล็ก ๆ เปลือกบาง ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีเหลือง และแก่จัดเป็นสีน้่าตาล 
เนื้อสีขาวติดเปลือก แต่เมล็ดล่อน เมล็ดสีเขียว และแต้มสีน้่าตาลตรงปลายเมล็ด ขนาดเมล็ดกว้าง 0.3 – 0.5 
เซนติเมตร และยาว 0.7 –10 เซนติเมตร แต่ละผลจะมี 0 ถึง 5 เมล็ด แล้วแต่สายพันธุ์  

 สถานการณ์การผลิตและการตลาดของจังหวัดน่าน 
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-  แหล่งดั้งเดิมอยู่ที่ประเทศจีน น่ามาปลูกที่น่านไม่ต่่ากว่า 100 ปีมาแล้วคนจีนนิยมรับประมาณเชื่อว่ามี
คุณสมบัติด้านสมุนไพร 

-  มะไฟจีนเป็นไม้ยืนต้น ปลูกข้ึนได้ดี  และมีมากในพ้ืนที่จังหวัดน่านยังไม่นิยมแพร่หลาย 
-  มะไฟจีนรับประทานได้ทั้งผลสดและแปรรูปโดยการตากแห้งโดยราคาผลสดประมาณ 20-25 บาทต่อ

กิโลกรัม หลังจากการแปรรูปแล้วราคาประมาณกิโลกรัมละ 200 – 300 บาท ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด 

สภาพดินฟ้าอากาศของแหล่งปลูก ดินร่วนปนทราย การระบายน้่าดี หน้าดินลึก ความสูงพ้ืนที่ ประมาณ 
200-300 เมตร จากระดับน้่าทะเล น้่าฝนเฉลี่ย 1,250 มิลลิเมตร ช่วงออกดอก เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่ง
ขณะนั้นมีอุณหภูมิค่อนข้างต่่า เฉลี่ย  22 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้่าฝนเฉลี่ย 9 มิลลิเมตรต่อวัน (ข้อมูลปริมาณ
น้่าฝน ตั้งแต่ปี2532-2551)  

พันธุ์มะไฟจีน 
ปัจจุบันพันธุ์มะไฟจีนที่ปลูกกันอยู่ทั่วไปในจังหวัดน่านได้จากการเพาะเมล็ด พบว่ามีความหลากหลายทาง

พันธุกรรมมากมาย และยังไม่มีการตั้งชื่อพันธุ์ อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งมะไฟจีนตามลักษณะของผลและเมล็ด คือ 
แบ่งตามลักษณะของผล 3 ชนิด คือ   

 ชนิดผลกลม      

 ชนิดผลรี 

 ชนิดผลรีและปลายแหลม 
แบ่งตามลักษณะของการติดเมล็ดภายในผล  2  ชนิด  คือ 

 พวกมีเมล็ดมาก มีเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อผล 

 พวกมีเมล็ดน้อย มีเมล็ด 0-2 เมล็ดต่อผล 
แบ่งตามลักษณะของเปลือกมี  2  ชนิด  คือ 

 ชนิดเปลือกบาง   

 ชนิดเปลือกหนา 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ซึ่งปลูกมะไฟจีนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ได้ท่าการคัดเลือกพันธุ์มะไฟ

จีนที่มีผลขนาดเล็กไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร  มีเมล็ดน้อย เนื้อมาก เปลือกบางตามความต้องการของกลุ่มผู้แปรรูป
จากผลิตภัณฑ์มะไฟจีน  เพ่ือสนับสนุนการปลูกมะไฟจีนของเกษตรกรจังหวัดน่าน ตามนโยบายส่งเสริมพืชท้องถิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด คือ มะไฟจีนซึ่งนิยมใช้ในการแปรรูป และมีรายได้เข้าสู่ชุมชนมากกว่า 5-10 ล้านบาท
ต่อปีนอกจากนี้จากการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่านได้น่าผลมะไฟจีนสดทดสอบความนิยมของตลาดโดย
การจัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  พบว่าผู้บริโภคนิยมรสชาติของมะไฟจีนเป็นจ่านวนมากแต่เหตุที่ยังไม่มีผล
มะไฟจีนสดแพร่หลายในท้องตลาดเนื่องจากมะไฟจีนส่วนมากเปลือกบางและเสียหายได้ง่ายในระหว่างการเก็บ
รักษาและการขนส่ง  จึงสมควรที่จะท่าการคัดเลือกพันธุ์มะไฟจีนที่มีขนาดผลใหญ่  เปลือกหนาเหมาะส่าหรับการ
บริโภคสดเพิ่มขึ้น 



5 
 

9. วิธีด าเนินการ 
-  คัดเลือกต้นแม่พันธ์มะไฟจีนในแปลงรวบรวมพันธุ์(จ่านวน 98 สายพันธุ์) โดยคัดต้นพันธุ์ที่คาดว่าจะมี

ลักษณะตามมาตรฐานพันธุ์คือ 
-  มาตรฐานพันธุ์มะไฟจีนส่าหรับการแปรรูป คือ มีเมล็ดเฉลี่ยภายในช่อ 1-2 เมล็ดต่อผล    รสเปรี้ยว  
ขนาดผลไม่ใหญ่มาก และเปลือกค่อนข้างหนา 
-  มาตรฐานพันธุ์มะไฟจีนส่าหรับบริโภคสด คือ มีเมล็ดเฉลี่ยในช่อ 0-1 เมล็ดต่อผล ผลมีรสชาติหวานอม

เปรี้ยวเล็กน้อย ขนาดผลใหญ่และเปลือกบาง 
-  ท่าการขยายพันธ์ต้นแม่พันธุ์ที่คัดเลือกได้ตามมาตรฐานพันธุ์มะไฟจีน(ข้อ 1. และ ข้อ 2)โดยวิธีเสียบ

ยอด น่าไปปลูกเพ่ิมเติมในแปลงเปรียบเทียบพันธุ์มะไฟจีนพันธุ์ละ 4-6 ต้น (รวมไม่ต่่ากว่า 200 ต้น) 
-  ท่าการเก็บข้อมูลคุณภาพของมะไฟจีนจากต้นพันธุ์ที่มีอยู่เปรียบเทียบคุณภาพ การเจริญเติบโต และ

ผลผลิตของมะไฟจีนแต่ละสายพันธุ์ 
-  ศึกษาพฤติกรรมการออกดอกติดผลและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะไฟจีนแต่ละสายพันธุ์ 

การบันทึกข้อมูล 
-  การเจริญเติบโต วันออกดอก วันติดผล พัฒนาการของผล 
-  ข้อมูลผลผลิต เช่น ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต ความหวาน (องศาบริกซ์) จ่านวนเมล็ดต่อผล (โดย
เก็บตัวอย่างเป็นช่อ ไม่ต่่ากว่า 5 ช่อต่อต้น) หน่วยเป็น เมล็ดต่อผล 
-  ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะไฟจีนแต่ละสายพันธุ์ 
-  ข้อมูลการดูแลรักษา เช่น การให้ปุ๋ย การให้น้่า การตัดแต่งก่ิง การป้องกันก่าจัดโรคและแมลง 
-  ข้อมูลค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

สถานที่ท าการทดลอง 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน (พ้ืนที่  2  ไร่) 
 10.ผลการทดลองและวิจารณ์  

รวบรวมและคัดเลือกต้นแม่พันธุ์มะไฟจีนจากแปลงเกษตรกรน่ามาปลูกลงแปลงในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรน่าน เตรียมต้นตอเพ่ือท่าการขยายพันธุ์ต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีไม่น้อยกว่า 10 สายพันธุ์เพ่ือ
น่าไปปลูกในแปลงต่อไป ปฏิบัติดูแลบ่ารุงรักษาแปลงแม่พันธุ์มะไฟจีน จ่านวน 96 ต้น โดยการตัดแต่งก่ิง ใส่ปุ๋ย ให้
น้่า   ดูแลรักษาต้นพันธุ์คัดในแปลงเปรียบเทียบ จ่านวน 16 สายต้น 72 ต้น บันทึกข้อมูลทางด้านการเจริญเติบโต 
จ่าแนกลักษณะของผลแต่ละสายต้น บันทึกข้อมูลผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต พบว่าข้อมูลด้านการ
เจริญเติบโต โดยคัดเลือกจากล่าดับสายต้น จ่านวน 15 ล่าดับ โดยความสูงมีค่าตั้งแต่   99.33- 236.5 ซม. มี
ค่าเฉลี่ย 164.25 ซม. ขนาดทรงพุ่ม มีค่าตั้งแต่ 65.66-209.5 ซม. มีค่าเฉลี่ย 123.31 ซม. เส้นรอบวง มีค่าตั้งแต่ 
11.70 – 25.00 ซม. มีค่าเฉลี่ย 20.35 ซม. ดังตารางที่ 1 
 ข้อมูลด้านขนาดและคุณภาพของผลมะไฟจีนสายต้นต่างๆ ที่คัดเลือกส่าหรับการแปรรูปและบริโภคสด 

โดยค่าเฉลี่ยขนาดของผลที่คัดเลือก จ่านวน 7 ล่าดับ ที่น่ามาคัดเลือก โดยน้่าหนักผลมีค่าตั้งแต่  7.55-12.06 กรัม 

มีค่าเฉลี่ย 9.67กรัม ความกว้างของผลมีค่าตั้งแต่ 2.33-2.67 ซม. มีค่าเฉลี่ย 2.47 ซม. ความยาวผลมีค่าตั้งแต่ 
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2.35-2.78 ซม. มีค่าเฉลี่ย 2.57ซม. ความหวาน มีค่าตั้งแต่ 12.79-17.40 Brix มีค่าเฉลี่ย 14.29 Brix จ่านวนเมล็ด

ต่อผลมีค่าตั้งแต่ 1 – 2 เมล็ดต่อผล ค่าเฉลี่ย 1.2 เมล็ดต่อผล ความหนาของเนื้อมีค่าตั้งแต่ 2.56-4.14 มม. มี

ค่าเฉลี่ย 3.38 มม. ความหนาของเปลือกมีค่าตั้งแต่ 0.36-0.56 มม.มีค่าเฉลี่ย  0.44  มม.  

1.  เกณฑ์ในการคัดเลือกพันธุ์มะไฟจีนส าหรับแปรรูปและบริโภคสด 
 Tsen (1936) อ้างโดย Swingle and Reece (1968) อธิบายลักษณะของพันธุ์มะไฟจีนที่ปลูกใน 
Foochow ว่ามี 7 พันธุ์ คือพันธ์ Niu Shen ผลรูปกรวยยาว ขนาดของผลยาว 28 มิลลิเมตร กว้าง 19 มิลลิเมตร 
มีจ่านวนเมล็ด 4-5 เมล็ด รสเปรี้ยว พันธุ์ Yuan Chung ผลค่อนข้างกลม ขนาดของผลยาว 21 มิลลิเมตร กว้าง 23 
มิลลิเมตร มีจ่านวนเมล็ด 5 เมล็ด รสหวานอมเปรี้ยว พันธุ์ Yeh Sheng ผลรูปกรวย ขนาดของผลยาว 14 
มิลลิเมตร กว้าง 14 มิลลิเมตร มีจ่านวนเมล็ด 2 เมล็ด รสเปรี้ยว พันธุ์ Suan Tsao ผลรูปไข่ ขนาดของผลยาว 30 
มิลลิเมตร กว้าง 21 มิลลิเมตร มีจ่านวนเมล็ด 4 เมล็ด รสเปรี้ยว พันธุ์ Hsiao Chi Hsien ผลรูปไข่ปลายแหลม 
ขนาดของผลยาว 10 มิลลิเมตร กว้าง 16 มิลลิเมตร มีจ่านวนเมล็ด 1 หรือ 2 รสหวานอมเปรี้ยว พันธุ์ Chi Hsin 
รูปร่างผลเหมือนพันธุ์ Hsiao Chi Hsien ขนาดของผลยาวกว่าพันธุ์ Hsiao Chi Hsien มีจ่านวนเมล็ด 1 เมล็ด
หรือไม่มีเมล็ด รสหวาน และพันธุ์ Kua Pan ผลรูปไข่หรือทรงกลม ขนาดของผลยาว 24 มิลลิเมตร กว้าง 21 
มิลลิเมตร มีจ่านวนเมล็ด 2 เมล็ด รสหวานอมเปรี้ยว 
 มาตรฐานมะไฟจีนส่าหรับการแปรรูป คือ มีเมล็ดเฉลี่ยภายในช่อ 1-2 เมล็ดต่อผล รสเปรี้ยว ขนาดผลไม่
ใหญ่มาก และเปลือกค่อนข้างหนา มาตรฐานพันธุ์มะไฟจีนส่าหรับคนบริโภคสด คือ มีเมล็ดเฉลี่ยภายในช่อ 0 -1 
เมล็ดต่อผลผลมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ขนาดผลใหญ่และเปลือกบางจากการบันทึกข้อมูลและตามเกณฑ์
มาตรฐานการคัดเลือกพันธุ์มะไฟจีนมีสายต้นที่คาดว่าจะได้รับการคัดเลือกส่าหรับการแปรรูปคือสายต้นที่  2 มี
เมล็ดเฉลี่ยภายในช่อ 1.40 เมล็ด มีความหวาน 12.79 (Brix) น้่าหนักผลเฉลี่ย 10.29 กรัม ความหนาเปลือก 0.56 
มม. และสายต้นที่ใช้ในการบริโภคสด คือสายต้นที่ 13  มีเมล็ดเฉลี่ยภายในช่อ 0.95 เมล็ด มีความหวาน 14.53  
(Brix) น้่าหนักผลเฉลี่ย 12.06 กรัม ความหนาเปลือก 0.50 มม. 
2. การเจริญเติบโตพันธุ์มะไฟจีนส าหรับแปรรูปและบริโภคสด 
 จากการวัดความสูงและขนาดทรงพุ่ม เส้นรอบวงในต้นมะไฟจีนที่มีการคัดเลือกจ่านวน 16 สายต้นพบว่า
ความสูง มีค่าระหว่าง 99.33-236.5 ซม. โดยมีค่าเฉลี่ย 164.24 ซม. ขนาดทรงพุ่มทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก  มี
ค่าระหว่าง  74.60 – 232.50  ซม.  โดยมีค่าเฉลี่ย  126.69  ซม.  ทิศเหนือ – ใต้มีค่าระหว่าง  56.66 – 18.50  
ซม.  มีค่าเฉลี่ย  118.93  ซม.  รอบล่าต้นมีค่าเฉลี่ย  11.70 – 23.50  ซม.  มีค่าเฉลี่ย  20.35  ซม.   
3. คุณภาพผลพันธุ์มะไฟจีนส าหรับแปรรูปและบริโภค  
 เนื่องจากมะไฟจีน  ยังไม่มีการจ่าแนกพันธุ์มาก่อนและไม่มีชื่อของพันธุ์ปรากฏมาจนกระทั่งบัดนี้  ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาของผลมะไฟจีน  เป็นแบบ berry แท้ หมายความว่า  ผลของมะไฟจีนมีเปลือกเป็นผิวบางๆและ
รับประทานทั้งชั้นของเปลือกหุ้มผล   ที่น่าจะใช้เป็นตัวจ่าแนกพันธุ์มะไฟจีน  และอาจน่าไปสู่การเรียกชื่อพันธุ์  คือ  
รูปร่างของผลซึ่งหมายรวมถึง  รูปทรงของทั้งผล  ปลายผล  ความกว้างผล  ความยาวผล  ดังนั้นรูปร่างผลจึงใช้
เป็นเครื่องมือในการใช้แยกกลุ่มมะไฟจีนได้ชัดเจนเป็น  2  กลุ่มมาตรฐาน  คือ 
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 1.มาตรฐานพันธุ์มะไฟจีนส่าหรับการแปรรูปคือ มีเมล็ดเฉลี่ยภายในช่อ 1-2เมล็ดต่อผล มีรสเปรี้ยว ขนาด
ผลไม่ใหญ่มาก และเปลือกค่อนข้างหน้า 
 2. มาตรฐานพันธุ์มะไฟจีนส่าหรับการบริโภคสด คือ มีเมล็ดเฉลี่ยภายในช่อ 0 – 1 เมล็ดต่อผล มีรสหวาน
อมเปรี้ยวเล็กน้อย ขนาดผลใหญ่ และเปลือกค่อนข้างบาง 
 
ตารางที่ 1 ความสูง ขนาดของทรงพุ่ม เส้นรอบวง ตน้มะไฟจีน อายุ 3 ป ี 
 ทรงพุ่ม (ซม.)  

ล่าดับ สายตน้ ความสูง(ซม.) 
ตะวันออก-
ตะวันตก(ซม.) 

เหนือ-ใต้(ซม.) เฉลี่ยทรงพุ่ม 
(ซม.) 

รอบล่าต้น
(ซม.) 

1 1 99.33 74.66 56.66 65.66 11.70 
2 2 165.40 122.20 114.00 118.1 21.88 
3 3 166.50 145.00 146.50 145.75 23.50 
4 4 187.50 150.50 141.75 146.125 21.52 
5 12 128.80 95.20 96.20 95.7 20.16 
6 13 162.71 120.42 116.85 118.635 20.35 
7 42 167.00 124.00 114.50 119.25 22.35 
8 43 168.25 128.50 137.00 132.75 21.52 
9 78 192.00 155.00 108.50 131.75 21.10 
10 80 143.33 108.66 102.33 105.495 15.20 
11 82 131.66 86.33 86.00 86.165 16.2 
12 86 173.75 124.75 127.25 126 21.32 
13 87 167.66 138.66 130.00 134.33 25.00 
14 95 164.00 109.00 120.00 114.5 20.00 
15 98 236.5 232.50 186.50 209.5 23.50 
16 - - - - - - 
 เฉลี่ย 164.24 127.69 118.93 123.31 20.35 
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ตารางที ่2 ขนาดและคุณภาพของผลมะไฟจีนสายตน้สา่หรับการแปรรูปและบริโภคผลสด 

ล่าดับ สายตน้ 

ค่าเฉลี่ยขนาดของผล  คุณภาพของผล 

น้่าหนัก
ผล(กรัม) 

ความ
กว้างผล
(ซม.) 

ความ
ยาวผล
(ซม.) 

 
ความ
หวาน
(Brix) 

จ่านวน
เมล็ด/
ผล 

ความ
หนา
เนื้อ
(มม.) 

ความ
หนา
เปลือก
(มม.) 

1 1 7.55 2.41 2.42  14.00 2.00 2.99 0.46 
2 2 10.29 2.479 2.628  12.79 1.40 3.23 0.56 
3 3 9.31 2.45 2.551  14.33 1.25 3.71 0.39 
4 4 8.43 2.33 2.35  13.23 1.00 2.56 0.43 
5 12 10.81 2.59 2.66  13.78 1.00 4.14 0.42 
6 13 12.06 2.676 2.776  14.53 0.95 3.62 0.50 
7 42 9.28 2.38 2.63  17.40 1.10 3.44 0.36 
 
11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
รวบรวมสายต้นที่มีลักษณะตามมาตรฐานส่าหรับการแปรรูปและบริโภคสดเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป  
กลุ่มเป้าหมาย คือ 

1. กลุ่มเกษตรกรประกอบการแปรรูปมะไฟจีนจังหวัดน่าน 
2. นักวิชาการ อาจารย์ 
3. องค์กรเอกชน 
4.  โครงการพระราชด่าริฯ สามารถน่าพันธุ์มะไฟจีนไปปลูกร่วมระบบพืชหลักต่างๆในพ้ืนที่พัฒนาของ

โครงการได้ 
5. กรมส่งเสริมการเกษตร 

12. ค าขอบคุณ   
ขอขอบคุณผู้อ่านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ที่ให้การสนับสนุนการด่าเนินงานวิจัย การ

ต้ังเป้าหมายการพัฒนาพันธุ์พืชท้องถิ่นจนน่ามาเป็นหัวข้อวิจัย ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชที่เหมาะสม

กับพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชที่ให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ การด่าเนินงาน

วิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ ขอบคุณคณะที่ปรึกษาทางวิชาการเกษตรที่แนะน่าหลักการเขียนเพ่ือเสนอโครงร่างงานวิจัย 

และทีมงานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือการเก็บข้อมูล และ

สุดท้ายขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกมะไฟจีนที่จังหวัดน่าน  ที่ร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและด่ารง

ระบบเกษตรที่เหมาะสมกับภูมินิเวศของพ้ืนที่ และไปสู่การวิจัยพัฒนาและขยายผล 

13. เอกสารอ้างอิง  
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