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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2558 
 

------------------------ 
 
ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเมืองร้อนอ่ืนๆ 
โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาการผลิตมะปรางอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรม   การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มะปราง  
ชื่อการทดลอง  การคัดเลือกพันธุ์มะปรางและมะยงชิดโดยชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี  

Selection of Sweet Maprang and Mayongchit Clones by Induce Mutation 
by irradiation 

คณะผู้ด าเนินงาน  
หัวหน้าการทดลอง ณรงค์  แดงเปี่ยม1/   
ผู้ร่วมงาน  ปัญญา ธยามานนท์1/    

ทวีป หลวงแก้ว1/ 
อนุรักษ์ สุขขารมย์1/   
เสงี่ยม แจ่มจ ารูญ1/ 

นรินทร์ พูลเพิ่ม2/ 
ทรงพล สมศรี3/    
สมชาย บุญประดับ3/ 

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

 
บทคัดย่อ 

 การคัดเลือกพันธุ์มะปรางและมะยงชิดโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี ได้น าไปท าการ
ฉายรังสี 2 ครั้ง ครั้งแรก เดือน กันยายน 2555 3 ระดับรังสี คือ 10.54 Krad, 14.81 Krad และ 19.64 Krad ทั้ง
มะปรางและมะยงชิดระดับรังสีละ 20 ต้น เป็นจ านวนมะปรางหวานพันธุ์สุวรรณบาตร 60 ต้น มะยงชิดท่าอิฐ 60 
ต้น น ามาปลูกลงแปลงทดลอง 28 พฤศจิกายน 2555 ได้ 1 ปี ทุกระดับรังสีต้นพืชมะปรางทั้ง 2 สายพันธุ์ มีการ
เจริญเติบโตอย่างช้า ๆ กิ่งยอดแห้งลงและตายไปในที่สุด จึงได้เตรียมพันธุ์ทั้ง 2 สายพันธุ์ใหม่ พันธุ์ 60 ต้น เพ่ือ
น าไปฉายรังสีใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 โดยการใช้ระดับรังสี 3 ระดับ คือ 2.3 Krad, 3.6 Krad และ 
4.1 Krad ลดระดับรังสีลงจากครั้งที่ 1 ปลูกลงแปลง 24 กรกฎาคม 2557 ถึง 2558 จ านวนจาก 20 ต้น ที่น าไป
ฉายรังสีมีเหลืออยู่ เป็นพันธุ์สุวรรณบาตรระดับรังสี 2.3 Krad เหลือ 13 ต้น รังสี 3.6 Krad เหลือ 10 ต้น รังสี 4.1 
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Krad เหลือ 15 ต้น พันธุ์ชิดท่าอิฐ รังสี 2.3 Krad เหลือ 10 ต้น รังสี 3.6 Krad เหลือ 6 ต้น รังสี 4.1 Krad เหลือ 
13 ต้น การเจริญเติบโตแตกใบอ่อนขนาดใบไม่ใหญ่เล็กเปรียบเทียบกับท่ีไม่ฉายรังสี 
 
1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
2/ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
3/ ส านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร 

ค าน า 
มะปรางเป็นไม้ผลพ้ืนบ้านชนิดหนึ่งบริโภคกันภายในประเทศ และเริ่มมีศักยภาพในการส่งออกไปขายยัง

ต่างประเทศ ในปี 2549 มีปริมาณการส่งออกมะปราง 24,330 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,486,381บาท โดยส่งออก
ไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย ฝรั่งเศส แคนาดา เป็นต้น (ส านัก
เศรษฐกิจการเกษตร, 2549) มะยงชิดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะปราง โดยมะปรางจะมีรสหวานจัดกับเปรี้ยวจัด 
ส่วนมะยงชิดจะมีรสหวานอมเปรี้ยว ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดในต่างประเทศมากกว่ามะปราง มีลักษณะเด่น
เฉพาะตัวเป็นผลไม้ที่หายากมีผลผลิตออกสู่ตลาดในขณะที่ผลไม้อ่ืนมีน้อย ผลมีรูปทรงและผิวสีที่สวยงาม จึงเป็น
แรงดึงดูดใจแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่มะยงชิดจะเป็นผลไม้ที่คนซื้อไม่ได้กิน คนกินไม่ได้
ซื้อ โดยมากจะนิยมซื้อไปเป็นของฝากผู้ใหญ่หรือญาติที่เคารพรักและนับถือ (หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน, 2551) 
มะยงชิดเป็นผลไม้ที่ส าคัญ หากได้ผลผลิตมะยงชิด ที่มีรสชาติหวาน และผลใหญ่ เมล็ดเล็ก ย่อมเป็นที่ต้องการของ
ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ มะปรางหวานและมะยงชิดถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งที่
เกษตรกรนิยมปลูกเป็นการค้า โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคม แหล่งปลูกส าคัญ
ได้แก่ นครนายก อ่างทอง, ปราจีนบุรี, นครสวรรค์ พิจิตร, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, นครราชสีมา, ชัยนาท, ก าแพงเพชร, 
ล าพูน, สิงห์บุรี เพชรบุรี, และ ระนอง เป็นต้น การขยายพ้ืนที่ปลูกท าได้ช้า เนื่องจากต้นพันธุ์ยังมีราคาแพง โดยมี
ราคากิ่งพันธุ์ประมาณ 150-500 ต่อต้น ในปี 2546 มีพ้ืนที่ปลูกรวมทั้งประเทศ ประมาณ 17,421 ไร่ ผลผลิตรวม
ประมาณ 14,162 ตัน ส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ โดยจังหวัดนครนายก เป็นแหล่งที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด
ถึง 5,000 ไร่ เป็นไม้ผลที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาด การจ าหน่ายมะปรางหวาน มะยงชิดผลใหญ่ จากสวน
ที่มีคุณภาพ ผู้ซื้อจะต้องสั่งจองไว้ล่วงหน้า ซึ่งในปีนี้เกษตรกรชาวสวนมะปรางหวาน มะยงชิด จ. นครนายก 
สามารถขายผลผลิตได้ดังนี้ ผลขนาดเล็ก กิโลกรัมละ 100 บาท ผลขนาดกลาง กิโลกรัมละ 150 -200 บาท และ
ผลขนาดใหญ่ กิโลกรัมละ 200 - 250 บาท ผลที่มีต าหนิ หรือตกเกรดยังสามารถขายได้ในราคา 30-40 บาท ซึ่ง
ถือว่าได้ราคาดีมากเมื่อเทียบกับไม้ผลชนิดอ่ืนๆ ปัญหาที่ส าคัญในการผลิตไม้ผลชนิดนี้ก็คือ ผลผลิตมีคุณภาพต่ า 
และอายุการเก็บรักษาสั้น (ชวนชม, 2550) 
 ดังนั้นจึงควรการคัดเลือกพันธุ์มะปรางและมะยงชิดโดยชักน าให้ เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี เพ่ือปรับปรุง
พันธุ์มะปรางให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่มีคุณภาพและรสชาติดีตรงตามความต้องการของตลาด มีเนื้อหนาเมล็ดเล็ก
มาก หรือ เมล็ดลีบ และสามารถเจริญเติบโตปรับตัวได้ดีในเขตจังหวัดพิจิตร 
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วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. มะปรางหวานพันธุ์สุวรรณบาตร และมะยงชิดพันธุ์ชิดท่าอิฐ 
 2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16, 13-13-21, 12-24-12 
 3. สารป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
 4. อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิง 
 5. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล 
วิธีการ 
 1. ขยายพันธุ์มะปรางหวานพันธุ์สุวรรณบาตร และมะยงชิดพันธุ์ชิดท่าอิฐ โดยการเสียบยอด ดูแลรักษา
ต้นพันธุ์มะปรางหวานและมะยงชิดในเรือนเพาะช า คัดเลือกต้นพันธุ์มะปรางหวานและมะยงชิดที่แข็งแรง อย่างละ 
60 ต้น เพ่ือฉายรังสีตามกรรมวิธีที่ก าหนด ณ  ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. น าต้นพันธุ์มะปรางและมะปรางมะยงชิดที่ได้รับการฉายรังสีแล้วจากการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์
โดยการฉายรังสี ใช้ต้นพันธุ์มะปรางและมะปรางมะยงชิดที่ไม่ได้ฉายรังสี เป็นตัว Check ปลูกลงในแปลงทดลอง
จนต้นพันธุ์มีการเจริญเติบโต มีการตัดแต่งก่ิงแบบ Cutting back จนถึง M1 V4 จากนั้นปล่อยให้มีผลผลิต 
การบันทึกข้อมูล 

 - บันทึกการเจริญเติบโต ขนาดเส้นรอบวงโคนต้น ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม 
 - การติดดอก และการติดผล 
 - อายุการเก็บเกี่ยว 
 - ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
 - คุณภาพผลผลิตในด้านต่างๆ เช่น ขนาดผล, สีเปลือก, สีเนื้อ, ความหนาของเนื้อ, รสชาติ, ปริมาณ 

ของแข็งที่ละลายน้ าได้ (TSS) 
 - ขนาดและความหนาของเมล็ดมะปรางหวานและมะยงชิด 

เวลาและสถานที่ 
เวลา  เริ่มต้น  2555 สิ้นสุด  2558  
สถานที ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต าบลโรงช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 การคัดเลือกพันธุ์มะปรางและมะยงชิดโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี น าไปฉายรังสี
ครั้งที่ 1 กันยายน 2555 ระดับรังสี 10.54 Krad 14.81 Krad และ 19.64 Krad ทั้ง 2 พันธุ์ ระดับรังสี 20 ต้น 
ปลูกลงแปลง 28 พฤศจิกายน 2555 ปลูกได้ 1 ปี ตายเกือบหมด ได้ขยายพันธุ์ทั้ง 2 ชนิด และน าไปฉายรังสี ครั้งที่ 
2 วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ลดระดับรังสีลงมาคือ 2.3 Krad, 3.6 Krad และ 4.1 Krad ปลูกลงแปลง 24 กรกฎาคม 
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2557 สิ้นกันยายน 2558 พบจ านวนต้นที่เหลืออยู่ดังนี้ มะปรางพันธุ์สุวรรณบาตรที่ระดับรังสี 2.3 Krad พบ 13 
ต้น ที่ระดับรังสี 3.6 Krad พบ 10 ต้น ที่ระดับรังสี 4.1 Krad พบ 15 ต้น มะยงชิดพันธุ์ท่าอิฐที่ระดับรังสี 2.3 
Krad พบ 10 ต้น ที่ระดับรังสี 3.6 Krad พบ 6 ต้น ที่ระดับรังสี 4.1 Krad พบ 13 ต้น (ตารางท่ี 1)  
 
ตารางที่ 1  จ านวนต้นมะปรางหวานและมะยงชิดที่รอดชีวิต ที่เป็นผลจากการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการ

ฉายรังสี ทีศู่นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2555-2558 
ระดับรังสี 

Krad 
มะปรางหวานพันธุ์สุวรรณบาตร มะยงชิดพันธุ์ชิดท่าอิฐ 

จ านวนต้นที่ปลูก จ านวนต้นที่เหลือ จ านวนต้นที่ปลูก จ านวนต้นที่เหลือ 
2.3 20 13 20 10 
3.6 20 10 20 6 
4.1 20 15 20 13 

ไม่ฉายรังสี 15 14 15 11 
 

การเจริญเติบโต มะปรางหวานพันธุ์สุวรรณบาตรระดับรังสี 2.3 Krad มีความสูงต้นเฉลี่ย 85.0 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 63.07 เซนติเมตร เส้นรอบวงโคนต้น 6.25 เซนติเมตร รังสีระดับ 3.6 Krad มีความสูงต้น 
78.50 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 65.00 เซนติเมตร เส้นรอบวงโคนต้น 6.70 เซนติเมตร ระดับรังสี 4.1 
Krad มีความสูงต้น 73.00 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 66.53 เซนติเมตร เส้นรอบโคนต้น  6.24 
เซนติเมตร พันธุ์มะยงชิดท่าอิฐที่ระดับรังสี 2.3 Krad มีความสูงต้น 79.60 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 
63.30 เซนติเมตร เส้นรอบวงโคนต้น 6.50 เซนติเมตร รังสี 3.6 Krad มีความสูงต้น 80.00 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 58.00 เซนติเมตร ความยาวเส้นรอบวงโคนต้น 6.90 เซนติเมตร ระดับรังสี 4.1 Krad มี
ความสูงต้น 93.07 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 64.30 เซนติเมตร เส้นรอบวงโคนต้น 6.50 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2  การเจริญเติบโตของต้นมะปรางหวานและมะยงชิด ที่เป็นผลจากการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วย

การฉายรังสี ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2555-2558 
ระดับรังสี 

Krad 
มะปรางหวานพันธุ์สุวรรณบาตร มะยงชิดพันธุ์ชิดท่าอิฐ 

ความสูงต้น 
(ซม.) 

ทรงพุ่ม 
(ซม.) 

เส้นรอบโคนต้น 
(ซม.) 

ความสูงต้น 
(ซม.) 

ทรงพุ่ม 
(ซม.) 

เส้นรอบโคนต้น 
(ซม.) 

2.3 85.00 63.07 6.25 79.60 63.30 6.50 
3.6 78.50 65.00 6.70 80.00 58.00 6.90 
4.1 73.00 66.53 6.24 93.07 64.30 6.50 

ไม่ฉายรังสี 108.67 72.30 10.54 118.63 111.81 14.10 
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สรุปผลการทดลองและและข้อเสนอแนะ 

 การคัดเลือกพันธุ์มะปรางและมะยงชิดโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี ได้ด าเนินการ
น าไปฉายรังสี 2 ครั้ง พบว่าการฉายรังสีกับต้นมะปรางและมะยงชิดในครั้งที ่1 ท าให้ต้นมะปรางและมะยงชิดตาย
ทั้งหมด การฉายรังสีในครั้งที่ 2 พบต้นมะปรางพันธุ์สุวรรณบาตรรอดชีวิตจ านวน 38 ต้น และต้นมะยงชิดพันธุ์ชิด
ท่าอิฐรอดชีวิตจ านวน 29 ต้น 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 การคัดเลือกพันธุ์มะปรางและมะยงชิดโดยชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
ต้องพัฒนาต่อไป 
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