
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย:  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 

2. โครงการวิจัย:  วิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ   
กิจกรรมที ่1  การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ   
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1  การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  
กิจกรรมที่ 2   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1   การวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ 
 

3. การทดลองที ่1.1.1  การศึกษาจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของมะขามหวานเพชรบูรณ์ 
การทดลองที ่1.1. 2   การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี 
การทดลองที ่2.1.1  ผลของการตัดแต่งทรงพุ่มต่อคุณภาพผลผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์ 
การทดลองที ่2.1.2  ผลของการถ่ายละอองเกสรต่างพันธุ์ต่อความผันแปรคุณลักษณะมะขามหวาน 

             เพชรบูรณ์ 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าโครงการวิจัย   นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง สังกัด ศวร. เพชรบูรณ์ 

     หัวหน้ากิจกรรมที่  1   นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง สังกัด ศวร. เพชรบูรณ์ 
     หัวหน้ากิจกรรมย่อยที่  1.1  นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง สังกัด ศวร. เพชรบูรณ์ 
     หัวหน้าการทดลองท่ี  1.1.1  นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง สังกัด ศวร. เพชรบูรณ์ 
     หัวหน้าการทดลองท่ี  1.1.2  นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง สังกัด ศวร. เพชรบูรณ์ 
     หัวหน้ากิจกรรมที่  2   นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง สังกัด ศวร. เพชรบูรณ์ 
     หัวหน้ากิจกรรมย่อยที่  2.1  นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง สังกัด ศวร. เพชรบูรณ์ 
     หัวหน้าการทดลองท่ี  2.1.1  นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง สังกัด ศวร. เพชรบูรณ์ 
     หัวหน้าการทดลองท่ี  2.1.2  นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง สังกัด ศวร. เพชรบูรณ์ 
      ผู้ร่วมงาน    นายยงศักดิ์  สุวรรณเสน  สังกัด ศวร. เพชรบูรณ์ 

นายก าพล  เมืองโคมพัส  สังกัด ศวพ.กส. เพชรบูรณ์ 
นายนรินทร์  พูลเพิ่ม  สังกัด สวพ.2 
นายณรงค์  แดงเปี่ยม  สังกัด ศวพ.พิจิตร 
นายปัญญา  ธยามานนท์  สังกดั ศวพ.พิจิตร 
 

5. บทคัดย่อ 



โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งในโครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ  
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  ประกอบด้วย 2 การทดลอง

ได้แก่ การทดลองที่ 1.1.1 การศึกษาจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของมะขามหวานเพชรบูรณ์ โดย
ด าเนินการในปี 2555-2556 ศึกษาในมะขามหวาน 5 พันธุ์  ได้แก่ พันธุ์สีทอง  ศรีชมภู ประกายทอง  ขันตี  และ
หมื่นจง ผลการทดลองพบว่า มะขามหวานแต่ละพันธุ์มีลักษณะต่างๆทางสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกัน พันธุ์สีทองจะให้
ค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของผลผลิตมะขามหวานสูงที่สุด ทั้งความยาว ความกว้าง ความหนา เส้นรอบ
วง น้ าหนักท้ังฝัก น้ าหนักเนื้อ และจ านวนเมล็ดต่อฝัก  การทดลองที่ 1.1.2 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานโดยการ
ชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสีด าเนินการในปี 2555-2556 โดยการน ากิ่งพันธุ์มะขามหวาน 2 พันธุ์ คือ สี
ทอง และประกายทอง ไปฉายรังสีแกมมาทีระดับรังสีต่างๆ 3 ระดับเทียบกับการไม่ฉายรังสี ปี 2555 ใช้ระดับ 10.54, 
14.81 และ 19.64 krad  ในปี 2556 ใช้ระดับ 8.84, 10.81 และ 12.85 krad พบว่าในทุกระดับรังสีทั้งสองปีเมื่อ
ตรวจสอบการรอดชีวิตที่ 120 หลังได้รับการฉายรังสี กิ่งพันธุ์มะขามทั้งสองพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ การรอดชีวิตเป็น 0 
ยกเว้นพันธุ์สีทองที่ระดับรังสี 8.84 krad มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 20 เปอร์เซ็นต์ 

กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 2 การทดลอง
ได้แก่ 2.2.1 ผลของการตัดแต่งทรงพุ่มต่อคุณภาพผลผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์ ด าเนินการที่ไร่เกษตรกร อ าเภอชน
แดน และอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 2 แปลงๆละ 1 ไร่ วางแผนการทดลองแบบ  RCB จ านวน 4 ซ้ า 
4 กรรมวิธี คือกรรมวิธีที่ 1 ตัดแต่งทรงสี่เหลี่ยม กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งทรงฝาชีหงาย กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งทรงครึ่ง
วงกลม และกรรมวิธีที่ 4 ไม่ตัดแต่งก่ิง (วิธีเกษตรกร) ปี 2554/2555 ด าเนินการได้ในไร่ของเกษตรกร อ. ชนแดน 
ของนายวีรสิทธิ์ ศรีสวาท เพียงแปลงเดียวโดยใช้พันธุ์ศรีชมภู ผลการทดลอง พบว่ากรรมวิธีที่ให้ผลผลิตมะขามหวาน
เฉลี่ยสูงสุด คือ กรรมวิธีที่ 1 ทรงสี่เหลี่ยม (1.58 กก.) รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 4 ไม่ตัดแต่งก่ิง (0.81 กก.) กรรมวิธี
ที่ 3 ทรงครึ่งวงกลม (0.56 กก.) และ กรรมวิธีที่ 2 ทรงฝาชีหงาย (0.52 กก.) ตามล าดับ และเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ฝักเบอร์ 1 คือฝักที่สมบูรณ์มีจ านวนข้อตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป แล้วพบว่ามีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับผลผลิตรวม คือ 
กรรมวิธีที่ 1 ให้เปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 สูงสุด(60 เปอร์เซ็นต์) ในปี 2555/2556 แปลงแปลงที่ 1 นายวีรสิทธิ์ ศรี
สวาท พบว่า  กรรมวิธีที่ให้ผลผลิตรวมมะขามหวานเฉลี่ยสูงสุด คือ กรรมวิธีที่ 3  (3.48 กก.) รองลงมาคือ กรรมวิธี
ที่ 2 กรรมวิธีที่ 4 และกรรมวิธีที่ 1 ตามล าดับ (3.41, 3.28 และ 3.23  กก.) เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 
พบว่า กรรมวิธีที1่และ 4  ให้เปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 สูงสุดเท่ากัน คือ 47 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3  
(41 เปอรเ์ซ็นต์)  และ กรรมวิธีที่ 2 ทรงฝาชีหงาย( 29 เปอร์เซ็นต์) ที่ 1 ใช้พันธุ์ศรีชมภู พบว่า  กรรมวิธีที่ให้ผล
ผลิตรวมมะขามหวานเฉลี่ยสูงสุด คือ กรรมวิธีที่ 3  (3.48 กก.) รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 4 และ
กรรมวิธีที่ 1 ตามล าดับ (3.41, 3.28 และ 3.23  กก.) เมือ่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 พบว่า กรรมวิธีที1่และ 4  
ให้เปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 สูงสดุเท่ากัน คือ 47 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3  (41 เปอร์เซ็นต์)  และ 
กรรมวิธีที่ 2 ทรงฝาชีหงาย( 29 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดับ แปลงที ่2 รต.เทวัน จันทมาลา ใช้พันธุ์สีทอง เนื่องจากเป็น
มะขามทท่ียังไม่ได้ให้ผลผลิต จึงได้ผลเฉพาะความสูง และความกว้างทรงพุ่มเท่านั้น ผลการทดลองพบว่า  เมื่ออายุ 
4 เดือนหลังตัดแต่งทรงพุ่ม  มีความสูงเฉลี่ย 470 เซนติเมตร  เพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 72.5 เซนติเมตร ความกว้างทรง



พุ่มเฉลี่ย 564 เซนติเมตร เพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 152 เซนติเมตร โดยกรรมวิธีที่ 1 ให้ความสูงต้นเพิ่มขึ้นสูงสุดหลังตัด
แต่ง 4 เดือน คือ 110 ซม. ส่วนความกว้างทรงพุ่มกรรมวิธีที่ 4 ให้ความกว้างทรงพุ่มเพ่ิมสูงที่สุด คือ 
193 ซม.  การทดลองที่ 2.2.2 ใช้พันธุ์มะขามหวาน จ านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ ขันตี ศรีชมภู   และสีทอง ผสมจ านวน 6 
ผสม ดังนี้ ขันตีxศรีชมภู ศรีชมภูxขันตี  สีทองxขันต ี ขันตีxสีทอง ศรีชมภูxสีทอง และสีทองxศรีชมภู พบว่า ผสมติด
จ านวน 4 คู่ผสม คือ ศรีชมภูxขันตี สีทองxขันต ี ศรีชมภูxสีทอง และสีทองxศรีชมภู โดยคู่ผสม สีทองxขันตี  ให้
จ านวนฝักท่ีเก็บเกี่ยวได้สูงที่สุด  คือ 13 ฝัก รองลงมาคือ  คู่ผสม ศรีชมภูxสีทอง   ศรชีมภูxขันตี  และสีทองxศรี
ชมพู ให้จ านวนฝักท่ีเก็บเกี่ยว  12  7  และ 4 ฝัก  ตามล าดับ และเม่ือแกะดูเนื้อมะขาม พบว่า คู่ผสม ศรีชมภูx
ขันตี  ให้เปอร์เซ็นต์ฝักดีสูงที่สุด คือ 85.7 % รองลงมา คือ  ศรีชมภูxสีทอง  สีทองxศรีชมภู  และสีทองxขันตี  ให้
เปอร์เซ็นต์ฝักดี  83.3   75.0  และ 69.2 %  ตามล าดับ 
 

 

6. ค าน า 

 มะขามเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย  เป็นพืชที่ปลูกแพร่หลายในประเทศอินเดีย  
และประเทศไทย  อยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และกึ่งร้อนชื้นในทวีปเอเชีย  Gamble (1992)  การปลูก
มะขามในประเทศส่วนใหญ่ที่พบเห็น  เป็นการปลูกเป็นสวนหลังบ้าน  เป็นสวนขนาดใหญ่  และปลูกตามริมถนน
สาธารณะ  จากการรายงานของ  กรมส่งเสริมการเกษตร   ปีการเพาะปลูก  2546/2547  มีพ้ืนที่ปลูก  571,491  
ไร่  ให้ผลผลิตแล้ว  48,287  ไร่  ให้ผลผลิตรวม  273,681  ตัน  ผลผลิตเฉลี่ย  568  กิโลกรัม/ไร่  มีการส่งออก
เป็นมะขามอบแห้งมีมูลค่า  423  ล้านบาท  (ปริมาณ  84,246  ตัน) 
 จากการส ารวจสถิติการปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์  ปี  2548/2549  มีพ้ืนที่ปลูกมะขามหวาน  75,995  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  277  กิโลกรัม/ไร่  ผลผลิตรวม  
21,051  ตัน  มีมูลค่า  1,052  ล้านบาท  (ราคาจ าหน่าย  50  บาท/กิโลกรัม)  

ปัญหาในการผลิตมะขามหวานที่ส าคัญอย่างหนึ่ง  คือ  ผลผลิตเฉลี่ยต่ า  เนื่องจากสาเหตุหลายประการ  
เช่น  ลักษณะประจ าพันธุ์  การสุกไม่พร้อมกัน  โรคแมลงเข้าท าลาย  ต้นมะขามที่มีอายุมาก  และมีล าต้นสูงท าให้
ยุ่งยากต่อการเก็บเก่ียว  ประกอบกับ  มะขามหวานพันธุ์ดี  และเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะพ้ืนที่มาจากผลงานวิจัย
โดยตรงมีน้อย 

ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ราคาจ าหน่ายฝักมะขามหวาน ในแต่ละปีขึ้นลงเป็นไป
ตามกลไกของตลาด  จากข้อเท็จจริงดังกล่าว  จ าเป็นต้องหาแนวทางการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพมะขามหวาน  ให้
สูงขึ้น  โดยอาศัยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในงานวิจัยมากขึ้น  ดังนั้นจึงท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขาม
หวานอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร การน าประสบการณ์และภูมิปัญญามาประยุกต์ร่วมกับ
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ที่  ได้จากการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร 

 
7. วิธีด าเนินการ 



กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ   
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ   
การทดลองที่ 1.1.1  การศึกษาจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของมะขามหวานเพชรบูรณ์ 
วิธีปฏิบัติการทดลอง  

1. รวบรวมพันธุ์มะขามหวานในแหล่งปลูกของเกษตรกรที่ชนะการประกวด น ามาปลูกในศูนย์วิจัยพืชไร่
เพชรบูรณ์   

2. ขนาดแปลง 30 x 30 เมตร (พันธุ์ละ 6 x 6 เมตร 4 ต้น/พันธุ์ ) 
3. การปลูก ดูแลรักษาปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
4. ศึกษาลักษณะพันธุ์  ตามโครงสร้างระบบฐานข้อมูล  เชื้อพันธุ์มะขามหวาน  4  ลักษณะ  คือ  ข้อมูล

เบื้องต้น  การบริหารเชื้อพันธุ์  ลักษณะประจ าพันธุ์  และการประเมินผล 
5.ด าเนินการศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ และไร่เกษตรกร ระยะเวลาตุลาคม  2554 - กันยายน  2556 

การบันทึกข้อมูล 
- ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมะขามหวานแต่ละพันธุ์   

 - การปฏิบัติงานต่าง ๆ  ในแปลง 
 - การปลูก  ดูแลรักษา  การป้องกันแมลงศัตรูมะขามหวาน 

- ผลผลิต  และลักษณะทางการเกษตรพันธุ์มะขามหวาน 
 
การทดลองที่ 1.1.2 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี 
วิธีปฏิบัติการทดลอง  

1.ด าเนินงานตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์โดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสีกิ่งพันธุ์มะขาม 
ด้วยปริมาณรังสีต่างๆ แล้วท าการตรวจเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตหลังจากการฉายรังสี ไปปลูกและด าเนินการด้วย
เทคนิคการตัดแต่งก่ิงแบบ cutting back จนถึง   M1V4  จากนั้นปล่อยให้มีผลผลิต  แล้วท าการคัดเลือกให้ได้
ลักษณะตามต้องการที่ศึกษาผลผลิตและคุณภาพของไม้ผลตามลักษณะที่ต้องการ  เช่น ไม่มีเมล็ดหรือมีเมล็ดน้อย 
หรือ ตามที่ตลาดต้องการ 

2. ท าการทดสอบสายพันธุ์มะขามหวาน  ที่คัดเลือกแล้วซึ่งมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการรวมทั้งลักษณะไม่มี
เมล็ด หรือมีเมล็ดน้อย  โดยมีการวางแผนทางสถิติ  โดยจัดเตรียมแปลงปลูกทดลอง และใช้ระยะปลูก 6 x 6 เมตร 
3. ปฏิบัติดูแลรักษาโดยการใส่ปุ๋ย  ให้น้ าตามชนิดพืช  และป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
4. ด าเนินการที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ จ านวน 1 แปลง ตุลาคม  2554 - กันยายน  2556 
การบันทึกข้อมูล 
 1. บันทึกการเจริญเติบโต  วัดขนาดความสูงของต้น  และวัดเส้นรอบวงล าต้นที่ระดับสูงจากพ้ืนดิน  30 
เซนติเมตร  วัดทรงพุ่มทิศเหนือ/ใต้  และตะวันออก/ตะวันตก 
 2. เก็บเก่ียวเมื่อให้ผลผลิตตรวจสอบคุณภาพทั้งลักษณะภายนอกและภายใน  เช่น  ลักษณะสีเนื้อ  รสชาติ  
ความหวาน  จ านวนเมล็ด  โรคและแมลง  และผลผลิต  เป็นต้น 



 
กิจกรรมที่ 2  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1  การวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ  
การทดลองที่ 2.1.1   ผลของการตัดแต่งทรงพุ่มต่อคุณภาพผลผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ้ า ประกอบด้วย  4  กรรมวิธี  คือ 1)  ตัดแต่งพุ่มทรงสี่เหลี่ยม  2)  ตัด
แต่งพุ่มทรงฝาชีหงาย 3)   ตัดแต่งพุ่มทรงครึ่งวงกลม 4) ไม่มีการตัดแต่งทรงพุ่ม  เป็นวิธีตรวจสอบ 
วิธีปฏิบัติการทดลอง   

1. ใช้พันธุ์มะขามหวาน  พันธุ์สีทองและศรีชมภู 
2.  ตัดแต่งทรงพุ่มมะขามหวาน  ที่ให้ผลผลิตและมีอายุมากกว่า  5   ปี  ขึ้นไป  
3. ตัดแต่งทรงพุ่มทรงสี่เหลี่ยม,ทรงฝาชีหงาย, ทรงครึ่งวงกลม และไม่มีตัดแต่งทรงพุ่ม (ตรวจสอบ)  ในเดือน  

กุมภาพันธ์   
4.  ปฏิบัติดูแลรักษา บ ารุงต้นมะขามหวานตามเอกสารแนะน า 
5.  ด าเนินการในไร่เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  พ้ืนที่ 2 ไร่ จ านวน 2 แปลง เป็นเวลา  3  ปี  ตั้งแต่ป ี 

2554-2556 (ตุลาคม  2553 - กันยายน  2556) 
การบันทึกข้อมูล   

- ค่าวิเคราะห์ดิน  วันตัดแต่งกิ่ง  การปฏิบัติดูแลต่างๆ 
- ผลผลิต  องค์ประกอบผลผลิต  ค่าความหวาน  รสชาติ 
- การระบาดของโรคและแมลง 

- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน น ามาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์   โดยวิธอัีตราส่วนของรายได้ต่อ
การลงทุน (Benefit  Cost  Ratio (BCR) 
 
 
การทดลองที่ 2.1.2 ผลของการถ่ายละอองเกสรต่างพันธุ์ต่อความผันแปรคุณลักษณะมะขามหวานเพชรบูรณ์ 
วิธีปฏิบัติการทดลอง  

1. คัดเลือกต้นมะขามหวานในไร่เกษตรกร จ านวน 4 พันธุ์ 
2. ปฏิบัติดูแลรักษา  และป้องกันก าจัดศัตรูมะขามหวานตามความจ าเป็น 
3.น าเกสรตัวผู้มาผสมลงบนเกสรตัวเมียของมะขามหวานต่างพันธุ์ แล้วคลอบถุงกระดาษไขเพ่ือป้องกัน

การปนเปื้อนละอองเกสรที่ไม่ต้องการ  
 4. ท าการปฏิบัติดูแล รักษา ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
 5. ด าเนินการที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ หรือไร่เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แปลง  ระยะเวลา ตุลาคม  
2554 - กันยายน  2556 
การบันทึกข้อมูล 

-การปฏิบัติงานต่าง ๆ  ในแปลง 



 - ดูแลรักษา  การป้องกันแมลงศัตรูมะขามหวาน 
- ผลผลิต  และลักษณะทางการเกษตรพันธุ์มะขามหวาน 

 
8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  
 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ   
การทดลองที่ 1.1.1  การศึกษาจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของมะขามหวานเพชรบูรณ์ 

ด าเนินศึกษาจ าแนกลักษณะทางพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยา  จ านวน  5 พันธุ์  ได้แก่ พันธุ์สีทอง  ศรีชมภ ู
ประกายทอง  ขันตี  และหมื่นจง  พบว่า ความยาวของก้านใบรวม ทั้ง 5 พันธุ์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.04 -9.49  
ซม.   จ านวนใบย่อย/ก้านใบรวม เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24.64 -29.62 ซม. ความยาวใบย่อย เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.28 - 
1.87  ซม.  ความยาวฝักเฉลี่ย  10.82 – 22.31  ซม.  ความกว้างฝักเฉลี่ย  2.19 -2.77  ซม. ความหนาของฝัก
เฉลี่ย 1.90 -2.51 ซม.  เส้นรอบวงฝักเฉลี่ย  6.53 – 8.43 ซม. น้ าหนักฝักเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16.93 -41.44  กรัม/
ฝัก  น้ าหนักเมล็ดต่อฝักเฉลี่ย  4.58 -11.14  กรัม/ฝัก  น้ าหนักเนื้อมะขามต่อฝักเฉลี่ย 7.81 -19.28  กรัมต่อฝัก  
จ านวนเมล็ดต่อฝักเฉลี่ย 5.38 – 10.30 กรัมต่อฝัก  จ านวนฝักเฉลี่ย  24 -55  ฝักต่อกิโลกรัม และน้ าหนัก 100 
เมล็ดเฉลี่ย  66.2 -108 กรัม (ตารางที่ 1 ) ซึ่งจาการทดลองจะเห็นว่าในพันธุ์สีทองจะให้ค่าต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
องค์ประกอบของฝักมะขามหวานสูงที่สุด ทั้งความยาว ความกว้าง ความหนา เส้นรอบวง น้ าหนักท้ังฝัก น้ าหนัก
เนื้อ และจ านวนเมล็ดต่อฝัก โดยจะมีผลท าให้จ านวนฝักต่อ 1 กิโลกรัมมีจ านวนน้อยกว่าพันธุ์อ่ืน เป็นการแสดงให้
เห็นว่าเป็นพันธุ์ที่ให้ฝักขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1  แสดงลักษณะต่างๆของมะขามหวาน  5 พันธุ์ ของการศึกษาจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดย 
    สัณฐานวิทยาของมะขามหวานเพชรบูรณ์   

ลักษณะ ศรีชมภ ู ขันต ี สีทอง ประกายทอง หมื่นจง 

สียอด สีแดงเข้ม สีชมพูอ่อน สีแดงปนชมพ ู สีเขียวอ่อน สีแดงอ่อนอมชมพ ู

ความยาวของก้านใบรวม(ซม.) 8.09 7.04 8.66 9.01 9.49 

จ านวนใบย่อย/ก้านใบรวม(ใบ) 27.55 25.69 24.64 24.82 29.62 



ความยาวของใบย่อย(ซม.) 1.57 1.28 1.82 1.78 1.87 

ความยาวฝัก(ซม.) 10.82 10.93 22.31 10.91 17.02 

ความกว้างฝัก(ซม.) 2.22 2.19 2.65 2.77 2.28 

ความหนาของฝัก(ซม.) 1.90 2.02 2.25 2.51 2.05 

เส้นรอบวงของของฝัก(ซม.) 6.53 7.07 8.09 8.43 7.21 

น้ าหนักฝัก(กรัม/ฝัก) 16.93 21.87 41.44 27.18 21.45 

น้ าหนักเมลด็ต่อฝัก(กรัม/ฝัก) 4.87 5.81 11.14 4.58 6.38 

น้ าหนักเนื้อมะขามต่อฝัก(กรัม/ฝัก) 7.81 11.25 19.28 16.61 9.35 

จ านวนเมลด็ต่อฝัก(กรัม/ฝัก) 7.38 8.53 10.30 5.38 9.00 
จ านวนฝัก(ฝัก/กก.) 55 49 24 36 45 

น้ าหนัก 100 เมลด็(กรัม) 67.0 66.2 108.0 86.9 72.5 

 
การทดลองที่ 1.1.2 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี 

ด าเนินการฉายรังสีกิ่งพันธุ์มะขามจ านวน 2 พันธุ ์คือ พันธุ์ประกายทอง และสีทอง ที่ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมา
และวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  

ปี 2555  ฉายรังสีที่ระดับต่างๆ 3 ระดับ ๆ ละ 10 ต้น  คือ ที่ระดับ 10.54, 14.81, 19.64 krad และการไม่ฉาย
รังสี(ตรวจสอบ)  พบว่า พันธุ์ประกายทอง และสีทอง เมื่ออายุ 120 วันหลังฉายรังสีในระดับต่างๆ กัน กิ่งพันธุ์ตาย
ทั้งหมด  (ตารางที่ 3)  คาดว่าเนื่องมาจากได้รับระดับรังสีที่สูงเกินไป(ตารางที่ 2) 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การรอดก่อนและหลังจากการฉายรังสีในระดับต่างๆ ของการปรับปรุงพันธุ์ 
             มะขามหวานโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี ปี 2555 ของมะขามหวานพันธุ์ 
             ประกายทอง และสีทอง  

พันธุ์ ระดับรังสี 
(krad) 

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 
ก่อนน าไปฉายรังสี 

 (%) 

การรอดชีวิตหลังการฉายรังสี(%) 
15  
วัน 

30  
วัน 

45 
 วัน 

60  
วัน 

90  
วัน 

120 
วัน 

ประกายทอง 1. ระดับ 10.54   100 0 0 0 0 0 0 
2. ระดับ 14.81   100 20 30 0 0 0 0 
3. ระดับ  19.64   100 0 0 0 0 0 0 
4. ไม่ฉายรังส ี 100 100 100 100 100 100 100 

สีทอง 1. ระดับ 10.54   100 50 50 50 50 20 0 
2. ระดับ 14.81  100 50 30 0 0 0 0 
3. ระดับ  19.64  100 0 0 0 0 0 0 
4. ไม่ฉายรังส ี 100 100 100 100 100 100 100 

 
ในปี 2556  ได้น ากิ่งพันธุ์มะหวานพันธุ์ประกายทอง  และสีทองไปฉายรังสีใหม่  โดยปรับลดระดับรังสีลง  

เป็นดังนี้ คือ ระดับ 8.84, 10.18, 12.85 krad และ การไม่ฉายรังสี(ตรวจสอบ)  พบว่า พันธุ์ประกายทอง เมื่ออายุ  120 



วันหลังจากการฉายรังสีในระดับต่าง ๆ พบว่าทุกกรรมวิธีมีอัตราการรอดชีวิต เท่ากับ 0  เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น
กรรมวิธีที่ 4 ไม่ฉายรังสี(ตรวจสอบ)  มีอัตราการรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี  3)  ส่วนในพันธุ์สีทอง เมื่อ
เวลา 120 วันหลังจากการฉายรังสีในระดับต่าง ๆ พบว่า   การไม่ฉายรังสี(ตรวจสอบ) มีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด  
คือ  100 % รองลงมาคือการฉายรังสีที่ระดับ 8.84 Krad  มีอัตราการรอดชีวิต  20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการฉายรังสีที่
ระดับ 10.18 krad และ 12.85 krad มีอัตราการรอดชีวิต  0 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่  3)  
 
ตารางที ่3 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การรอดก่อน และหลังจากการฉายรังสีในระดับต่างๆ ของการปรับปรุงพันธุ์ 
             มะขามหวานโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี ปี 2556  ของมะขามหวานพันธุ์ 
             ประกายทอง และ สีทอง   

พันธุ์ ระดับรังสี 
(krad) 

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
ก่อนน าไปฉายรังสี 

(%) 

การรอดชีวิตหลังการฉายรังสี (%) 
15 
วัน 

30 
วัน 

60 
วัน 

90 
วัน 

120 
วัน 

ประกายทอง 1. ระดับ 8.84   100 80 80 40 40 0 
2. ระดับ 10.18  100 70 50 30 20 0 
3. ระดับ  12.85  100 0 0 0 0 0 
4. ไม่ฉายรังส ี 100 100 100 100 100 100 

สีทอง 1. ระดับ 8.84   100 80 80 50 30 20 
2. ระดับ 10.18  100 80 60 60 10 0 
3. ระดับ  12.85  100 60 50 40 10 0 
4. ไม่ฉายรังส ี 100 100 100 100 100 100 

 
กิจกรรมที่ 2  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ 
การทดลองที่ 2.1.1   ผลของการตัดแต่งทรงพุ่มต่อคุณภาพผลผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์ 

ปี 2554/2555 ด าเนินการที่ไร่เกษตรกร อ าเภอชนแดน และอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 2 
แปลงๆละ 1 ไร่ วางแผนการทดลองแบบ  RCB จ านวน 4 ซ้ า 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 ตัดแต่งทรงสี่เหลี่ยม 
กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งทรงฝาชีหงาย กรรมวิธีที่ 3   ตัดแต่งทรงครึ่งวงกลม และกรรมวิธีที่ 4 ไม่ตัดแต่งกิ่ง (วิธี
เกษตรกร) โดยท าการตัดแต่งในปลายเดือนกุมภาพันธุ์ 

แปลงที่ 1 นายวีรสิทธิ์ ศรีสวาท ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้พันธุ์ศรีชมภู พบว่า 
เมื่อท าการเก็บเก่ียวผลผลิตช่วงต้นเดือนมกราคม 2555 กรรมวิธีที่ให้ผลผลิตมะขามหวานเฉลี่ยสูงสุด คือ กรรมวิธี
ที่ 1 ทรงสี่เหลี่ยม (1.58 กก.) รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 4 ไม่ตัดแต่งก่ิง (0.81 กก.) กรรมวิธีที่ 3 ทรงครึ่งวงกลม 
(0.56 กก.) และ กรรมวิธีที่ 2 ทรงฝาชีหงาย (0.52 กก.) ตามล าดับ และเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 คือฝักที่
สมบูรณ์มีจ านวนข้อตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป แล้วพบว่ามีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับผลผลิตรวม คือ กรรมวิธีที่ 1 ให้
เปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 สูงสุด(60 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 4 ไม่ตัดแต่งกิ่ง(54 เปอร์เซ็นต์) กรรมวิธีที่ 3 
ทรงครึ่งวงกลม (52 เปอร์เซ็นต์) และ กรรมวิธีที่ 2 ทรงฝาชีหงาย(44 เปอร์เซ็นต์) ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 



แปลงที่ 2  รต.เทวัน จันทมาลา ต าบลวังชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้พันธุ์สีทอง   เป็นแปลงที่
ตัดต้นเพื่อให้มะขามแตกก่ิงใหม่ จึงไม่สามารถตัดแต่งทรงพุ่มได้ ท าให้ไม่มีข้อมูลในปนีี้ 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลผลติมะขามหวาน ไร่ของนายวีรสิทธิ ์ศรีสวาท ด้วยวิธีการตัดแต่งทรงพุ่มทรงต่างๆ  
               ป ี2554/ 2555 

กรรมวิธ ี ผลผลิต 
(กก.) 

ผลผลิตฝักเบอร์ 1 
(กก.) 

% ฝักเบอร์ 1 

1. สี่เหลีย่ม 1.58  0.95 60 
2. ฝาชีหงาย 0.52 0.23  44  
3.ครึ่งวงกลม 0.56  0.29 52  
4.ไม่ตัดแต่งก่ิง 0.81  0.44 54  
เฉลี่ย 0.87 0.48 52.5 

 
ปี 2555/2556 ด าเนินการที่ไร่เกษตรกร อ าเภอชนแดน และอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 2 

แปลงๆละ 1 ไร่ วางแผนการทดลองแบบ  RCB จ านวน 4 ซ้ า 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 ตัดแต่งทรงสี่เหลี่ยม 
กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งทรงฝาชีหงาย กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งทรงครึ่งวงกลม และกรรมวิธีที่ 4 ไม่ตัดแต่งกิ่ง(วธิี
เกษตรกร) โดยท าการตัดแต่งในปลายเดือนมีนาคม 2555 

แปลงที่ 1 นายวีรสิทธิ์ ศรีสวาท ใช้พันธุ์ศรีชมภู พบว่า  กรรมวิธีที่ให้ผลผลิตรวมมะขามหวานเฉลี่ยสูงสุด 
คือ กรรมวิธีที่ 3  (3.48 กก.) รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 4 และกรรมวิธีที่ 1 ตามล าดับ (3.41, 3.28 
และ 3.23  กก.) เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 พบว่า กรรมวิธีที่1และ 4  ให้เปอร์เซ็นต์ฝักเบอร์ 1 สูงสุดเท่ากัน 
คือ 47 เปอร์เซ็นต ์ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3  (41 เปอร์เซ็นต์)  และ กรรมวิธีที่ 2 ทรงฝาชีหงาย( 29 เปอร์เซ็นต์) 
ตามล าดับ  (ตารางที่ 5) 

แปลงที ่2 รต.เทวัน จันทมาลา ใช้พันธุ์สีทอง ได้ตัดแต่งทรงพุ่มในกรรมวิธีต่างๆ  เมื่ออายุ 4 เดือนหลังตัด
แต่งทรงพุ่ม  มีความสูงเฉลี่ย 470 เซนติเมตร  เพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 72.5 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 564 
เซนติเมตร เพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 152 เซนติเมตร โดยกรรมวิธีที่ 1 ให้ความสูงต้นเพ่ิมขึ้นสูงสุดหลังตัดแต่ง 4 เดือน 
คือ 110 ซม. ส่วนความกว้างทรงพุ่มกรรมวิธีที่ 4 ให้ความกว้างทรงพุ่มเพ่ิมสูงที่สุด คือ193 ซม. (ตารางท่ี 6)  
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลผลิตมะขามหวาน ไร่ของนายวีรสิทธิ ์ศรีสวาท ด้วยวิธีการตัดแต่งทรงพุ่มทรงต่างๆ   
               ป ี2555/ 2556 

กรรมวิธ ี ผลผลิต 
(กก.) 

ผลผลิตฝักเบอร์ 1 
(กก.) 

% ฝักเบอร์ 1 

1. สี่เหลีย่ม 3.23  1.51  47  
2. ฝาชีหงาย 2.41  0.71  29 
3.ครึ่งวงกลม 3.48  1.44  41 
4.ไม่ตัดแต่งก่ิง 3.28  1.54  47 
เฉลี่ย 3.10 1.30 41.3 



 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  6   เปรียบเทียบความสูงต้น  และความกว้างทรงพุ่มหลังตัดแต่งทรงพุ่ม  ไร่ของรต.เทวัน จันทมาลา     
                    ด้วยวิธีการตัดแต่งทรงพุ่มทรงต่างๆ  ป ี2555/2556 

กรรมวิธีที ่ ความสูงต้น(ซม.) ความกว้างทรงพุ่ม(ซม.) 
หลังตัดแต่ง 

ทรงพุ่ม 
4 เดือน 

หลังตัดแต่ง 
เพ่ิมขึ้น หลังตัดแต่ง 

ทรงพุ่ม 
4 เดือน 

หลังตัดแต่ง 
เพ่ิมขึ้น 

1.ทรงสี่เหลีย่ม 380 490 110 398 544 146 
2.ทรงฝาชีหงาย 402 494 92 449 580 131 
3.ทรงครึ่งวงกลม 399 448 48 402 544 142 
4.ไม่ตัดแต่งก่ิง 418 450 32 386 579 193 
เฉลี่ย 399.75 470.31 70.38 408.53 561.56 153.03 

 
การทดลองที่ 2.1.2 ผลของการถ่ายละอองเกสรต่างพันธุ์ต่อความผันแปรคุณลักษณะมะขามหวานเพชรบูรณ์ 

ด าเนินการไร่เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่มะขามหวานเริ่มแทง
ช่อดอก พร้อมที่จะด าเนินการผสมเกสร โดยท าการผสมในช่วงเวลา 6.00-8.00 น. ใช้พันธุ์มะขามหวาน จ านวน 3 
พันธุ์ ได้แก่ ขันตี ศรีชมภู   และสีทอง ผสมจ านวน 6 ผสม ดังนี้ ขันตีxศรีชมภู ศรีชมภูxขันตี  สีทองxขันต ี ขันตีxสี
ทอง ศรีชมภxูสีทอง และสีทองxศรีชมภู พบว่า ผสมติดจ านวน 4 คู่ผสม คือ ศรีชมภูxขันตี สีทองxขันต ีศรีชมภูxสี
ทอง และสีทองxศรีชมภู โดยคู่ผสม สีทองxขันตี  ให้จ านวนฝักท่ีเก็บเก่ียวได้สูงที่สุด  คือ 13 ฝัก รองลงมาคือ  
คู่ผสม ศรีชมภูxสีทอง   ศรีชมภูxขันตี  และสีทองxศรีชมพู ให้จ านวนฝักท่ีเก็บเก่ียว  12  7  และ 4 ฝัก  
ตามล าดับ (ตารางท่ี 7)   แตเ่มื่อแกะดูเนื้อมะขาม แล้วพบว่า คู่ผสม ศรีชมภูxขันตี  ให้เปอร์เซ็นต์ฝักดีสูงที่สุด คือ 
85.7 % รองลงมา คือ  ศรีชมภูxสีทอง  สีทองxศรีชมภู  และสีทองxขันตี  ให้เปอร์เซ็นต์ฝักดี  83.3   75.0  และ 
69.2 %  ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  7  แสดงคู่ผสม  จ านวนดอกที่ผสม จ านวนฝักท่ีผสมติดหลังการผสมอายุ 3 6 และ 9 เดือน จ านวนฝักดี  

     จ านวนฝักเสีย ของผลของการถ่ายละอองเกสรตา่งพันธุ์ตอ่ความผันแปรคุณลักษณะมะขามหวานเพชรบูรณ์  
คู่ผสม วันที่ผสม จ านวนดอกที่ผสม

(ดอก) 
จ านวนฝักที่ผสมติด(ฝัก)หลังการผสม จ านวนฝักหลังเกบ็

เกี่ยว 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน* ฝักด ี ฝักเสีย 

1.ขันตxีศรีชมภ ู 11 พ.ค. 55 57 - - - - - 
31 พ.ค. 55 24 - - - - - 

รวม 81 - - - - - 
2.ศรีชมภxูขันตี  11 พ.ค. 55 64 3 3 2 2 0 

31 พ.ค. 55 27 5 5 5 4 1 
รวม 91 8 8 7 6 1 

3. สีทองxขันต ี 16 พ.ค. 55 51 - - - - - 
25 พ.ค. 55 34 14 13 13 9 4 

รวม 85 14 13 13 9 4 
4.ขันตxีสีทอง  16 พ.ค. 55 42 - - - - - 

25 พ.ค. 55 27 - - - - - 
รวม 69 - - - - - 

5.ศรีชมภxูสีทอง  18 พ.ค. 55 54 8 6 6 4 2 
31 พ.ค. 55 20 8 6 6 6 - 

รวม 74 16 12 12 10 2 
6. สีทองxศรีชมภ ู 18 พ.ค. 55 55 2 2 1 1 0 

31 พ.ค. 55 25 3 3 3 2 1 
รวม 80 5 5 4 3 1 



หมายเหตุ * เป็นข้อมูลเก็บเกีย่วฝักแลว้ 

 
ตารางท่ี 8 แสดงเปอร์เซ็นต์การติดฝักหลังจากการผสมเมื่ออายุต่างๆ เปอร์เซ็นต์ฝักดีและฝักเสียของลูกผสม 

    มะขามหวานต่างพันธุ์ ของผลของการถ่ายละอองเกสรต่างพันธุ์ต่อความผันแปรคุณลักษณะ 
    มะขามหวานเพชรบูรณ์ ปี 2555 

คู่ผสม จ านวนดอกผสม 
(ดอก) 

เปอร์เซ็นต์การติดฝักหลังจากการผสมเมื่ออายุต่างๆ เปอร์เซ็นต์ฝักเก็บเกี่ยว 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน* ฝักด ี ฝักเสีย 

1.ขันตxีศรีชมภ ู 81 0 0 0 0 0 

2.ศรีชมภxูขันตี 91 8.8 8.8 7.7 85.7 14.3 

3. สีทองxขันต ี 85 16.5 15.3 15.3 69.2 30.8 

4.ขันตxีสีทอง 69 0 0 0 0 0 

5.ศรีชมภxูสีทอง 74 21.6 16.2 16.2 83.3 16.7 

6. สีทองxศรีชมภ ู 80 6.3 6.3 5.0 75.0 25.0 

ค่าเฉลี่ย 80 8.9 7.8 7.4 78.3** 21.7** 
 * เป็นขอ้มูลเก็บเกี่ยวฝักแล้ว 
** คิดเฉพาะคู่ผสมที่มีการติดฝัก 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
จากผลการทดลองของโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ  ซึง่ประกอบด้วย 2 

กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  ประกอบด้วยสองการ
ทดลองได้แก่ การทดลองที่ 1.1.1 การศึกษาจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของมะขามหวานเพชรบูรณ์  
และการทดลองที่ 1.1.2 การปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานโดยการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี กิจกรรมที่ 
2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 2 การทดลองได้แก่ การทดลองที่ 
2.2.1 ผลของการตัดแต่งทรงพุ่มต่อคุณภาพผลผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์ และ    การทดลองที่ 2.2.2 ผลของการ
ถ่ายละอองเกสรต่างพันธุ์ต่อความผันแปรคุณลักษณะมะขามหวานเพชรบูรณ์ ซึ่งพบว่า ในส่วนที่เกี่ยวของกับการ
ปรับปรุงพันธุ์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาต่างๆ ของพันธุ์มะขามหวานที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ละพันธุ์นั้น จะมี
ลักษณะที่มองเห็นแตกต่างกัน ทั้งสียอด สีดอก รูปร่างฝัก แต่เพ่ือการจ าแนกพันธุ์ที่ชัดเจนควรมีการจ าแนกทาง
โมเลกุลด้วย และการปรับปรุงพันธุ์โดยการฉายรังสีเพ่ือให้เกิดการกลายพันธุ์นั้น พบว่า การใช้ระดับรังสีแกรมมาท่ี
มากกว่า 8 krad กับก่ิงพันธุ์มะขามหวานทั้งพันธุ์สีทอง และประกายทอง จะท าให้กิ่งพันธุ์หลังการฉายรังสีแล้ว 
เกิดอาการก่ิงแห้งตาย ดังนั้นในการจะปรับปรุงพันธุ์มะขามหวานโดยการฉายรังสีให้เกิดการกลายพันธุ์ ควรใช้
ระดับรังสีแกรมมาที่ต่ ากว่า 8 krad  กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานอย่างมี
คุณภาพ พบว่า การทดลอง ผลของการตัดแต่งทรงพุ่มต่อคุณภาพผลผลิตมะขามหวานเพชรบูรณ์ พบว่าในแปลงที่
ให้ผลผลิตแล้ว กรรมวิธีที่ไม่ตัดแต่งก่ิงจะให้ผลผลิตฝักสมบูรณ์มากที่สุดทั้ง ปี 54-56 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เนื่องจาก
มะขามจะออกดอกบริเวณปลายกิ่ง ท าให้ต้นมะขามท่ีไม่ได้ตัดแต่งทรงพุ่ม ได้ผลผลิตมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามใน



การตัดแต่งทรงพุ่มมะขามนั้น ควรมีการตัดแต่งควบคุมทรงตั้งแต่ต้นเล็กๆ เพ่ือให้ได้ทรงพุ่มที่ต้องการ และต้อง
อาศัยระยะเวลาหลายปีจึงจะทราบว่าทรงพุ่มแบบใด สามารถให้ผลผลิตมะขามได้คุณภาพดีท่ีสุด ส่วนในการ
ทดลอง ผลของการถ่ายละอองเกสรต่างพันธุ์ต่อความผันแปรคุณลักษณะมะขามหวานเพชรบูรณ์  จากการผสม 6 
คู่ผสม ประกอบด้วยมะขามหวาม 3 พันธุ์ ได้แก่ สีทอง ศรีชมพู และ ขันตี พบว่า ลักษณะมะขามที่แสดงออกหลัง
การผสม จะแสดงออกเป็นลักษณะของพันธุ์แม่ แต่การที่ดอกมะขามมีขนาดเล็ก การท าการผสมเกสรอาจมีการท า
ให้ดอกมะขามบอบช้ า ท าให้ดอกมะขามร่วงก่อนการติดฝัก และมะขามมีอายุตั้งแต่ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวได้มี
ระยะเวลาหลายเดือน ท าให้ช่วงเวลาหลังการผสมฝักท่ีติดแล้วอาจถูกท าลายจากโรค แมลง สภาพอากาศท่ีแห้ง
แล้ง จนเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้ฝักมะขามที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นการถ่ายละอองเกสรต่างพันธุ์ของมะขามจึงไม่
เหมาะที่จะเป็นการท าให้ได้ผลผลิตมะขามที่ได้คุณภาพดีขึ้น แต่ควรเป็นวิธีการการปรับปรุงพันธุ์มะขาม เพ่ือให้ได้
พันธุ์ที่ดีข้ึน 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพมะขามหวาน 
2. เป็นข้อมูลให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจในการผลิตมะขามหวานน าไปใช้ประโยชน์ 

 
11. ค าขอบคุณ  

คณะผู้ท าวิจัยโครงการฯ ขอบพระคุณ สวนมะขามหวานไร่บุญคง ของรต.เทวัน จันทมาลา อ าเภอเมือง 
จงัหวัดเพชรบูรณ์ และสวนมะขามหวานของนายวีรสิทธิ์ ศรีสวาท อ.ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์สถานที่ในการทดสอบครั้งนี้ในการด าเนินการให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
12. เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์.  2548.  การผลิตมะขามหวาน  จ.เพชรบูรณ์  ปี  2548.   

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์.   
25  หน้า. 

Gambles, J.S. 1992.  A  Manual  of  Indian  Timbers.  London  Sampson  Low,  Marston & Co.     
         866  p. 
 

 

13. ภาคผนวก  
 

ภาพที่ 1  แสดงลักษณะของมะขามหวาน  5 พันธุ์  ของการศึกษาจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของ 
   มะขามหวานเพชรบูรณ์  

ศรีชมภู ขันตี สีทอง ประกายทอง หมื่นจง 



     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
ภาพที่  2 แสดงลักษณะฝักมะขามหวานจากคู่ผสมต่างๆ ของผลของการถ่ายละอองเกสรต่างพันธุ์ต่อความผันแปร 
             คุณลักษณะมะขามหวานเพชรบูรณ์  

คู่ผสม ลักษณะฝักมะขามหวานจากคู่ผสมต่างๆ 
สีทองxขันตี 

 

 

 



 
 

 
ศรีชมภxูสีทอง 

 

 

 

 

 
 

 
 
ภาพที่  2 แสดงลักษณะฝักมะขามหวานจากคู่ผสมต่างๆ ของผลของการถ่ายละอองเกสรต่างพันธุ์ต่อความผันแปร 
             คุณลักษณะมะขามหวานเพชรบูรณ์ (ต่อ) 

คู่ผสม ลักษณะฝักมะขามหวานจากคู่ผสมต่างๆ 
สีทองxศรีชมภ ู

 

 



ศรีชมภxู ขันตี 

 
 

 
 

 

 
 


