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บทคัดย่อ 

การสร้างสวนมะม่วงสายพันธุ์ใหม่เพ่ือการส่งออก (ระยะท่ี 2) เพ่ือผสมและสร้างมะม่วงลูกผสมสาย

พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะดีเด่น เป็นที่ต้องการของตลาด ระยะเวลาด าเนินการตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2558 รวม 

4 ปี ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ผลการทดลองพบว่า ศูนย์วิจัยพืช

สวนศรีสะเกษ ได้พันธุ์มะม่วงลูกผสม 15 คู่ผสม จากมะม่วง 14 พันธุ์ และ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 14 คู่ผสม 

จากมะม่วง 11 พันธุ์ การใช้แม่พันธุ์เป็นมะม่วงน  าดอกไม้ และมหาชนก มีเปอร์เซ็นต์การผสมติดน้อย และ

มะม่วงมีลักษณะ polyembryony ที่ 1 เมล็ด จะได้ต้นมะม่วงมากกว่า 1 ต้น ซึ่งจะได้ท าการตรวจสอบ

เครื่องหมายโมเลกุล ในลูกผสมที่เกิดจากเมล็ดเดียวกันต่อไป 

Abstract 

 The creation of new mango varieties for export (Phase II) study was conducted at two 

different locations, Si Sa Ket Horticultural Research Center and Sukhothai Horticultural 

Research Center during 2012–2015 for 4 years duration. The objectives of this study were 

created new mango varieties with high good characteristics that mango markets expectation 

through hybridization. The results showed that, the fifteen F1-hybrids mango varieties were 

obtained from fourteen mango varieties at Si Sa Ket Horticultural Research Center location. 

The fourteen F1-hybrids mango varieties were obtained from eleven mango varieties at 

Sukhothai Horticultural Research Center location. The used of Namdokmai and Mahacharnok 

varieties as the female parent were cause low fertilization rates. The occurrence of 



polyembryony is found in the mango cultivars that the condition which two or more plants 

develop from a single seed. Further, we will identify by using molecular approaches to 

confirm the F1-hybrids mango varieties. 

 

5. ค าน า 

 มะม่วงเป็นไม้ผลที่ส าคัญของประเทศไทย มีพื นที่ปลูกมากกว่า 2 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 2.1 ล้านตัน 

ประเทศไทยจัดเป็นผู้ผลิตมะม่วงเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากประเทศอินเดีย แมกซิโก และปากีสถาน พันธุ์

มะม่วงที่เป็นที่รู้จักของตลาดต่างประเทศมีจ ากัด พันธุ์ที่ได้รับความนิยม คือ น  าดอกไม้เบอร์ 4 และน  าดอกไม้สี

ทอง ซึ่ งส่งออกในรูปผลไม้สด และบรรจุกระป๋อง ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 

สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และรัสเซีย พันธุ์มะม่วงของไทยมีมากกว่า 170 พันธ์ แต่เป็นที่นิยม

ปลูกและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค มีเพียง 10-20 พันธุ์ จึงจะเห็นได้ว่า เรายังขาดการน าพันธุกรรมที่มีอยู่มาใช้

ประโยชน์อย่างจริงจัง โดยน าพันธุ์กรรมที่มีอยู่มาหาจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์ เพ่ือน าเสนอแก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะ

เป็นการบริโภคดิบ บริโภคสุก หรือการแปรรูป เพ่ือเปิดตลาดมะม่วงของไทยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ น 

6. ระเบียบวิธีการวิจัย 

- อุปกรณ์  

1. ต้นพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ มะม่วงพันธุ์ไทยและมะม่วงพันธุ์ต่างประเทศ  

2.อุปกรณ์ท าหมันดอกและถุงคลุมช่อดอก 

3. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  

4. วัสดุคลุมดิน ฟางข้าว 

5. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 13-13-21 และ 12-24-12  

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

- วิธีการทดลอง 

 การวางแผนการทดลอง ไม่มีการวางแผนการทดลอง 

วิธีการด าเนินงาน ท าการจับคู่ผสมแบบสลับพ่อสลับแม่ ท าการผสมด้วยมือ (Hand Pollination) 

โดยมีการท าหมันตัวผู้ในดอกสมบูรณ์เพศก่อนที่ดอกจะบาน แล้วท าการคลุมด้วยถุงคลุมช่อดอก (รีเมย์) ท า

การผสมในตอนเช้าโดยน าเกสรตัวผู้มาแตะบนยอดเกสรตัวเมียของดอกท่ีท าหมัน แล้วคลุมด้วยถุงคลุมช่อ

ดอกไว้ จนติดผลขนาด 1 เซนติเมตร จึงเปิดถุงออก การผสมอีกวิธีหนึ่งคือ การกางมุ้งเพ่ือปล่อยแมลง (ผึ ง) 

ช่วยผสมเกสร 

น าลูกผสมที่ได้ไปท าการเพาะในถุงและน าลงปลูกในแปลงขนาด 3x4 เมตร (ระหว่างต้นxระหว่าง

แถว) หลังจากนั นน ายอดพันธุ์ที่ได้ไปขยายพันธุ์แบบเสียบข้าง (side grafting) บนต้นพันธุ์ที่มีอายุพร้อมให้

ผลผลิต เพ่ือประเมินคุณภาพลูกผสมที่ได้ในเบื องต้น 



 การบันทึกข้อมูล โดยบันทึกลักษณะผลของมะม่วงลูกผสม ชั่วที่ 2 (F2) 
- เวลาและสถานที่   

เริ่มด าเนินการ ตุลาคม 2554 สิ นสุด กันยายน 2558 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะ และศูนย์วิจัยพืช
สวนสุโขทัย 
7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

แปลงทดสอบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พบว่า ได้ท าการจับคู่ผสมจ านวน 33 คู่ผสมและผสมได้

จ านวน 15 คู่ผสม ปี 2555 ได้ 1 คู่ผสม คือ Lippen x ศรีสะเกษ 0083 ปี 2556 ได้ 6 คู่ผสม คือ 1. น  าดอกไม้

ตาเลี๊ยบ x ศรีสะเกษ 0095 2. ศรีสะเกษ0008 x น  าดอกไม้สีทอง.3. ศรีสะเกษ0083 x salamยาว 4. ศรีสะ

เกษ0080 x Kent 5. Salamยาว x น  าดอกไม้สีทอง และ 6. น  าดอกไม้สีทอง x Salamยาว ปี 2558 ได้ 8 

คู่ผสม คือ 1. ศรีสะเกษ0080 x Lippen 2. ศรีสะเกษ 0082 x Kensington 3. ศรีสะเกษ 0080 x R2E2 4. 

น  าดอกไม้สีทอง x R2E2 5. น  าดอกไม้สีทอง x Salamยาว 6. ศรีสะเกษ 0072 x Senzation 7. ศรีสะเกษ 

0083 x Kensington และ 8. R2E2 x น  าดอกไม้สีทอง  

 แปลงทดสอบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย พบว่า ได้ท าการจับคู่ผสมจ านวน 24 คู่ผสม และผสมได้

จ านวน 14 คู่ผสม ปี 2555 ได้ 2 คู่ผสม คือ .Keitt x มหาชนก และ 2. Duncan x มหาชนก ปี 2556 ได้ 7 

คู่ผสม คือ 1. Keitt x มหาชนก 2. มหาชนก x haden 3. Kensington x มหาชนก4. Duncan x มหาชนก    

5.Salamกลม x มหาชนก 6. มหาชนก x Salamกลม และ7. Irwin x มหาชนก ปี 2558 ได้ 5 คู่ผสม คือ 1. 

Zill x มหาชนก 2.Aromanis x มหาชนก  3. ออนซอน  x มหาชนก 4. ยู่ เหวิน  x มหาชนก  และ 5. 

Kensington x มหาชนก (ตารางท่ี 1) 

จากการทดลอง พบว่า การใช้แม่พันธุ์เป็นมะม่วงน  าดอกไม้ และมหาชนก ท าให้มีเปอร์เซ็นต์การผสม

ติดน้อย เมื่อน ามะม่วงลูกผสมที่ได้ ไปเพาะกล้า พบว่า มีลักษณะ polyembryony ซึ่งจะท าให้ ใน 1 เมล็ด ได้

ต้นมะม่วงมากกว่า 1 ต้น จะได้ท าการตรวจสอบเครื่องหมายโมเลกุล ในลูกผสมที่เกิดจากเมล็ดเดียวกันต่อไป 

ตารางท่ี 1 มะม่วงลูกผสมที่ท าการปรับปรุง ทีศู่นย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  
           ปี 2555-2558 

ปี ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 
  จ านวนคู่ผสม ลูกผสมที่ได้ จ านวนคู่ผสม ลูกผสมที่ได้ 

2555 33 1 คู่ คือ Lippen x ศรีสะเกษ 0083 
 

24 2 คู่ผสม คือ 
1. Keitt x มหาชนก 
2. Duncan x มหาชนก 



 

8. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 ได้พันธุ์มะม่วงลูกผสม จ านวน 29 คู่ผสม เป็นลูกผสมจากศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 15 คู่ผสม จาก

มะม่วง 14 พันธุ์ คือ น  าดอกไม้สีทอง น  าดอกไม้ตาเลี๊ยบ ศรีสะเกษ0008 0072 0080 0082 0083 0095 

Lippen Kent Kensington R2E2 Senzation และ salamยาว เป็นลูกผสมจากศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 14 

คู่ผสม จากมะม่วง 11 พันธุ์ คือ มหาชนก ออนซอน ยู่เหวิน Aromanis Duncan Irwin Keitt Kensington 

Salamกลม Zill haden การใช้แม่พันธุ์เป็นมะม่วงน  าดอกไม้ และมหาชนก ท าให้มีเปอร์เซ็นต์การผสมติดน้อย 

และมะม่วงมีลักษณะ polyembryony ท าให้ได้แต่ละลูกผสมมากกว่า 1 ต้น ใน 1 เมล็ด จึงต้องมีการ

ตรวจสอบเครื่องหมายโมเลกุล ในลูกผสมที่เกิดจากเมล็ดเดียวกันต่อไป 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าลูกผสมที่ได้ไปสร้างแปลงรวบรวมและคัดเลือกลูกผสมที่ได้ โดยมีการตรวจสอบเครื่องหมายโมเลกุล 

10. ค าขอบคุณ 

- 

 

2556 33 6 คู่ผสม คือ 
1. น  าดอกไม้ตาเลี๊ยบxศรสีะเกษ 
0095 
2. ศรีสะเกษ0008 x น  าดอกไมส้ี
ทอง 
3.ศรีสะเกษ0083 x salamยาว 
4. ศรีสะเกษ0080 x Kent 
5. Salamยาว x น  าดอกไม้สีทอง 
6. น  าดอกไม้สีทอง x Salamยาว 

17 7 คู่ผสม คือ 
1. Keitt x มหาชนก  
2. มหาชนก x haden 
3. Kensington x มหาชนก 
4. Duncan x มหาชนก 
5. Salamกลม x มหาชนก 
6. มหาชนก x Salam กลม 
7. Irwin x มหาชนก 

2557 33 8 คู่ผสม คือ 
1. ศรีสะเกษ0080 x Lippen 
2. ศรีสะเกษ 0082 x Kensington 
3. ศรีสะเกษ 0080 x R2E2 
4. น  าดอกไม้สีทอง x R2E2 
5. น  าดอกไม้สีทอง x Salamยาว 
6. ศรีสะเกษ 0072 x Senzation 
7. ศรีสะเกษ 0083 x Kensington 
8. R2E2 x น  าดอกไม้สีทอง 

17 5 คู่ผสม คือ   
1. Zill x มหาชนก 
2.Aromanis x มหาชนก 
3. ออนซอน x มหาชนก 
4. ยู่เหวิน x มหาชนก 
5. Kensington x มหาชนก 

รวม   15 คู่ผสม   14 คู่ผสม 
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1.พันธุ์แก้วศรีสะเกษ  คุณภาพการดองดี  เปอร์เซ็นต์เนื อสูงทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี   

2.พันธุ์ตลับนาค  ขนาดของผลใหญ่ ผลผลิตต่อต้นสูง เปอร์เซ็นต์เนื อสูง ออกดอกติดผลสม่ าเสมอ ต้น
สมบูรณ์แข็งแรง   

3.พันธุ์โชคอนันต์  ออกดอกติดผลสม่ าเสมอและออกดอกติดผลนอกฤดู  สามารถขยายเวลาการผลิต
ได้  เปลือกผลหนา  สีผิวเปลือกขณะสุกเหลืองสด   

4.พันธุ์บุญบันดาล  ออกดอกติดผลเร็วและง่าย รูปทรงของผลสม่ าเสมอ สุกรสชาติหวานหอม ทนแล้ง
ได้ดี สามารถปลูกระยะชิดได้   

5.พันธุ์สามปี  ผลสุกมีกลิ่นหอม เนื อสีเหลืองเข้ม ผลผลิตสูง แต่ขนาดผลค่อนข้างเล็ก และ เปอร์เซ็นต์
เนื อน้อย    

6.พันธุ์เขียวมรกต  ผลใหญ่  เก็บเกี่ยวผลผลิตช้ากว่าพันธุ์อ่ืน  พันธุ์ Sensation  ผลผลิตสูง ผลใหญ่ 
เปลือกผลสีม่วง โรคและแมลงรบกวนน้อย เป็นพันธุ์หนักสามารถขยายเวลาการผลิตได้ เนื่องจากผลแก่ช้ากว่า
พันธุ์มะม่วงไทย   



7.พันธุ์ Palmer  ผลผลิตสูงและสม่ าเสมอ  ทนทานต่อโรคและแมลง และสภาพแวดล้อมได้ดี  
พัฒนาการของผลช้ากว่ามะม่วงพันธุ์ไทย จึงเก็บเก่ียวผลล่ากว่า   

8.พันธุ์ Keitt  ผลใหญ่ ผลผลิตสูง สีผิวเปลือกสวย % เนื อมาก เนื อแน่น โรคและแมลงมีน้อย    

9.พันธุ์ Irwin  ผลสุกสีแดงสด สีเนื อเหลืองอมส้ม ผลผลิตสูง   

10.พันธุ์ Ruby  เปอร์เซ็นต์เนื อสูงมาก รสหวานอมเปรี ยว   

11.พันธุ์  Aromanis  ออกดอกติดผลเร็ว ผลผลิตสูง กลิ่นหอมเป็นพันธุ์การค้าของต่างประเทศ    

12.พันธุ์ Sunset  ผลผลิตสูง มีกลิ่นหอม สีเนื อเหลืองสวยงาม เหมาะส าหรับท าน  ามะม่วง แต่อ่อนแอ
ต่อโรคแอนแทรคโนส  และพันธุ์อ่ืนๆ 

 


