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5. บทคัดย่อ 

พืชสกุลมะระเป็นผักท่ีนิยมน ำมำใช้ประโยชน์ในแถบประเทศเขตร้อนทำงทวีปแอฟริกำ เอเชีย รวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์เป็นทั้งอำหำรและยำ ในกำรศึกษำนี้จึงได้ด ำเนินกำรรวบรวม  
เชื้อพันธุกรรมพืชสกุลมะระ (Momordica spp.) จำกแหล่งต่ำงๆ ของไทยได้ทั้งหมด 68 ตัวอย่ำง สำมำรถจัด
กลุ่มได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) M. charantia L. ได้แก่ มะระขี้นก 36 ตัวอย่ำง และมะระจีน 6 ตัวอย่ำง 2) M. 
cochinchinensis (Lour.) Spreng. ได้แก่ ฟักข้ำว 14 ตัวอย่ำง 3) M. subangulata Blume ได้แก่ ผักแมะ 
8 ตัวอย่ำง และ 4) Cucurbitaceae 4 ตัวอย่ำง ในปี 2560 ได้ปลูกมะระขี้นกเพ่ือขยำยปริมำณเมล็ดพันธุ์และ
ผสมตัวเอง 3 ครั้ง ได้แก่ ที่ส ำนักวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ ปทุมธำนี จ ำนวน 20 ตัวอย่ำง ปลูก 2 ครั้ง และ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร จ ำนวน 17 ตัวอย่ำง ในช่วง ก.พ.-มิ.ย. 2561 ได้ด ำเนินกำรทดลองโดย
ปลูกและประเมินลั กษณ ะทำงสัณ ฐำนวิทยำมะระขี้ นก ณ  ศูนย์วิ จั ยและพัฒ นำพืชผักเขตร้อน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน จ ำนวน 15 ตัวอย่ำง วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB จ ำนวน 
2 ซ้ ำ บันทึกข้อมูลลักษณะสัณฐำนวิทยำ 5 ระยะ รวม 59 ลักษณะ พบว่ำสำมำรถแบ่งกลุ่มมะระขี้นกได้เป็น 3 
ขนำด คือ ขนำดเล็กจ ำนวน 7 ตัวอย่ำง ขนำดกลำงจ ำนวน 7 ตัวอย่ำง และขนำดใหญ่ 1 ตัวอย่ำง 
ค าส าคัญ: มะระข้ีนก ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม  

Abstract 
 Genus Momordica is a famous vegetable for utilization in tropical countries of Africa, 
Asia and also Thailand, which can be used for food and medicine. In this study, sixty-eight 
samples of Momordica spp. were collected from various locations in Thailand. These 
samples were divided into four groups as follows; 1) M. charantia L. included Mara Khee Nok 
(36 samples) and Mara Chin (6 samples), 2) M. cochinchinenis (Lour.) Spreng. included  
Fak Khao (14 samples), 3) M. subangulata Blume included Phak Mae (8 samples), and 4) 



 

Cucurbitaceae (4 samples). In 2017, Mara Khee Nok was cultivated for seed multiplication by 
self-pollination with 3 generations. The first generation was studies at Biotechnology 
Research and Development Office with 20 samples, while the second and the third 
generations were cultivate at Phichit Agricultural Research and Development Center with 17 
samples. In February-June 2018, Mara Khee Nok was performed by cultivation and 
morphological characterization at Tropical Vegetable Research Center, Kamphaeng Saen 
Campus, Kasetsart University (15 samples). The experiment was designed as RCB with two 
replicates. Fifty-nine morphological characters of Mara Khee Nok were recorded into five 
states, which could be distinguished into 3 sizes as small size (7 samples), medium size (7 
samples), and large size (1 samples). 
Keywords: bitter gourd, genetic diversity 

 
6. ค าน า 

พืชสกุลมะระ (Momordica) จัดอยู่ในวงศ์แตง (Cucurbitaceae) เป็นพืชผักในเขตร้อนของแอฟริกำ 
อเมริกำกลำง จีนมลำยู และบำงประเทศในเขตร้อน (Salunkhe and Kadam, 1998) PROSEA (Plant 
Resources of South-East Asia 8 Pudoc.) ได้แบ่งพืชในสกุลนี้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ (Reyes, 1993) 

1. มะระ (Momordica charantia L.) มีถิ่นก ำเนิดในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสำมัญ 
คือ Bitter gourd, Bitter cucumber และ Balsam pear แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ var. minima 
(มะระขี้นก) มีผลเล็กๆ สั้นป้อม หัวและท้ำยแหลม  เส้นผ่ำนศูนย์กลำงผลน้อยกว่ำ 5 ซม. ผลยำวประมำณ 5 -
7.5 ซม. ผิวผลขรุขระ สีเขียวแก่ รสขมจัดกว่ำมะระจีน และกลุ่มที่สอง คือ var. maxima (มะระจีน) มีผลยำว
ใหญ่  เส้นผ่ำนศูนย์กลำงผลมำกกว่ำ 5 ซม. ผลยำวประมำณ 10-30 ซม. ผิวผลขรุขระร่องใหญ่ สีขำวอมเขียว 
(เอ้ืองฟ้ำ, 2542) มะระเป็นพืชปีเดียว สำมำรถปลูกได้ทุกฤดูกำล ล ำต้นเป็นเถำเลื้อย มีมือเกำะตำมข้อช่วยยึด
เกำะพยุงล ำต้น ใบเป็นใบเดี่ยว ขอบใบจักลึก ดอกเป็นดอกเดี่ยวสีเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ ดอกแยกเพศอยู่ใน
ต้นเดียวกัน (monoecious) ผลสุกสีเหลืองส้ม  มะระเป็นพืชผักที่ใช้ส่วนของผลบริโภค ส่วนยอดอ่อนของ
มะระก็ใช้รับประทำนได้และยังเป็นพืชผักสมุนไพรรักษำโรค (สุรชัย, 2535) สรรพคุณทำงยำคือ ช่วยให้เจริญ
อำหำร รักษำโรคเบำหวำน โดยลดปริมำณน้ ำตำลในเลือด แก้ไข้ บ ำรุงระดู รักษำอำกำรตกเลือด ข้ออักเสบ 
อำกำรผิดปกติของผิวหนัง แผลพุพอง พยำธิและรักษำโรคเก๊ำท์ เป็นต้น (ปัทมำ, 2541)  

2. ฟักข้ำว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) ชื่อสำมัญคือ Gac และ Spiny bitter 
gourd มีถิ่นก ำเนิดตั้งแต่ประเทศจีนตอนใต้ พม่ำ ไทย ลำว เขมร เวียดนำม มำเลเซีย บังกลำเทศ และ 
ฟิลิปปินส์ เป็นไม้ประเภทล้มลุก โดยเป็นเถำเลื้อย มีมือเกำะ ควำมกว้ำงยำวเท่ำกันประมำณ 6-15 ซม. ขอบใบ
หยักเว้ำลึกเป็นแฉก 3-5 แฉก ลักษณะดอกจะออกบริเวณข้อต่อระหว่ำงใบ หรือ ซอกใบ โดยออกข้อละดอก
ลักษณะคล้ำยดอกต ำลึง ลักษณะกลีบดอก ขำวอมเหลือง หรือขำวแกมเหลือง ก้ำนเกสรและกลีบละอองมีสี
ม่วงแกมด ำ หรือน้ ำตำลแกมม่วง ใบเลี้ยงประดับมีขน โดยดอกจะเป็นดอกแบบ เพศไม่สมบูรณ์ แยกเป็นดอก
ดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย และจะอยู่ต่ำงต้นกัน (dioecious)  ดอกเพศผู้จะมีสีเหลือง มีกลีบดอก 5 กลีบ 



 

ส่วนดอกเพศเมียจะมีขนำดเล็กกว่ำ ผลของฟักข้ำวจะมีรูปร่ำงกลมรี มีหนำมเล็กๆ อยู่รอบผล ผลอ่อนมีสีเขียว
อมเหลือง เจริญได้เองโดยไม่ต้องถูกผสม เมื่อผลสุกจะมีสีแดง หรือแดงอมส้ม ภำยในมีเมล็ดจ ำนวนมำกเรียงตัว
กันคล้ำยเมล็ดแตงสำมำรถขยำยพันธุ์โดยใช้เมล็ดหรือแยกรำกปลูก ในพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ  เนื่องจำกเป็นไม้เถำที่
ค่อนข้ำงต้องกำรน้ ำมำก ฟักข้ำวจะเริ่มมีดอกหลังจำกปลูกไปได้แล้วประมำณ 2-3 เดือน ดอกจะเริ่มออกในรำว
เดือนพฤษภำคมและให้ดอกจนถึงรำวเดือนสิงหำคม ผลสุกใช้เวลำโดยประมำณ 20 วัน เก็บเกี่ยวผลได้ในช่วง
เดือนกรกฎำคมถึงเดือนกุมภำพันธ์ และในหนึ่งฤดูกำลจะเก็บเกี่ยวสำมำรถได้ผลมำกถึง  30-60 ผล (นิรนำม, 
มปป.) ประเทศจีนได้ใช้เมล็ดแก่ของฟักข้ำวเป็นยำมำนำนกว่ำ 1 ,200 ปี สำมำรถใช้บ ำบัดอำกำรอักเสบบวม 
กลำก เกลื้อน ฝี อำกำรฟกช้ ำ ริดสีดวง แก้ท้องเสีย อำกำรผื่นคันและโรคผิวหนังติดเชื้อต่ำงๆ ทั้งในมนุษย์และ
สัตว์ต่ำงๆ กำรกินฟักข้ำวเป็นยำนั้นจะใช้เมล็ดแก่บดแห้ง เมล็ดฟักข้ำวบดแห้งผสมน้ำมันหรือน้ำส้มสำยชู
เล็กน้อยทำบริเวณที่มีอำกำร และใช้เยื่อเมล็ดแทนสีผสมอำหำร งำนวิจัยในประเทศจีนพบว่ำโปรตีนจำกเมล็ด
สำมำรถต้ำนอนุมูลอิสระและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเซลล์ตับในหลอดทดลอง เชื่อว่ำเป็นส่วนหนึ่ง
ของฤทธิ์ทำงชีวภำพของเมล็ดฟักข้ำว ถือว่ำลดควำมเสียหำยจำกอนุมูลอิสระจึงมีฤทธิ์ป้องกันมะเร็ง นอกจำกนี้
เมล็ดฟักข้ำวเป็นส่วนผสมของยำแก้ปวดกล้ำมเนื้อและคลำยกล้ำมเนื้อในเครื่องยำจีนหลำยต ำรับ และใน
ประเทศเวียดนำมก็มีกำรวิจัยทำงคลินิกที่มหำวิทยำลัยฮำนอย พบว่ำน้ ำมันจำกเยื่อเมล็ดฟักข้ำวเช่นเดียวกันซึ่ง
พบว่ำมีประสิทธิภำพในกำรรักษำมะเร็งตับ ในประเทศไทย ได้มีงำนวิจัยของ ม.มหิดลเกี่ยวกับสรรพคุณของ
เมล็ดฟักข้ำวพบโปรตีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งกำรเจริญของเชื้อเอชไอวี-เอดส์ และยับยั้งเซลล์มะเร็ง และได้ท ำกำรจด
สิทธิบัตรในประเทศไทยแล้ว ในงำนวิจัยอ่ืนของไทยและต่ำงประเทศพบว่ำ เมล็ดแก่ของฟักข้ำวมีโปรตีน  
มอร์มอโคลชิน-เอสและโคลชินิน-บี มีฤทธิ์ยับยั้งกำรท ำงำนของไรโบโซมซึ่งเป็นแหล่งผลิตกรดอะมิโน และต้ำน
กำรเจริญของเซลล์มะเร็งหลำยชนิดในหลอดทดลอง ซึ่งอำจน ำไปใช้พัฒนำเภสัชภัณฑ์ได้ในวันข้ำงหน้ำ  

3. ผักแมะ (Momordica subangulata Blume) ในอินโดนีเซียและมำเลเซีย เรียกว่ำ Kamas ใน
ประเทศไทยเรียกว่ำ Phak Mae (ผักแมะ) ไม้เถำล้มลุก ยำว 1-3 ม. มีหัวใต้ดิน ล ำต้นเกลี้ยง ดอกแยกเพศต่ำง
ต้น มือจับไม่แตกแขนง ใบเดี่ยว เรียงสลับ แฉกเป็นพู 3-5 แฉกตื้นๆ หรือเรียบ ใบรูปไข่ ยำวได้ประมำณ 20 
ซม. ปลำยใบแหลมหรือแหลมยำว โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย ปลำยตักเป็นติ่ง แผ่นใบไม่มีต่อม ก้ำน
ใบยำว 2-6 ซม ช่อดอกมีดอกเดียว ช่อดอกเพศผู้ มีใบประดับกลมๆ ขนำด 1-1.5 x 1-2 ซม. มีขนด้ำนนอก 
ก้ำนดอกยำว 3-5 มม. ฐำนดอกรูปถ้วยปำกกว้ำง ขนำด 2 x 4 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยำว 0.4-1 ซม. กลีบดอก
รูปไข่กลับ ยำว 2-3 ซม. ที่โคนกลีบ 2 กลีบ มีแผ่นเกล็ดกลมๆ กลีบที่ไม่มีแผ่นเกล็ดมีปื้นสีด ำที่โคนกลีบด้ำนใน 
ก้ำนเกสรเพศผู้ยำวประมำณ 3 มม. มีขนที่โคน อับเรณูชิดกันเป็นทรงกลม ปลำยย่น  โคนเป็นพูพับไปมำ  
ช่อดอกเพศเมีย ก้ำนดอกยำว 3-10 ซม. ใบประดับขนำดเล็กติดใต้จุดกึ่งกลำงก้ำนช่อดอก ก้ำนดอกยำว 1.5-9 
ซม. กลีบเลี้ยงรูปแถบ ยำว 4-5 มม. กลีบดอกรูปขอบขนำนแกมรูปไข่กลับ ยำว 2-2.5 ซม. รังไข่รูปกระสวย 
ยำว 0.8-1.2 ซม. เป็นสันปุ่มเล็กๆ ตำมยำว 8-10 สัน มีขนหยำบยำว ก้ำนเกสรเพศเมียยำวประมำณ 5 มม. 
ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 พู ปลำยแยก 2 แฉก ผลทรงรี ยำว 3-5 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนละเอียด มีสัน
ตำมยำว 8-10 สัน ก้ำนผลยำว 4-15 ซม. เมล็ดจ ำนวนมำก แบน ยำว 6-7 ซม.ผักแมะมีเขตกำรกระจำยพันธุ์
กว้ำง พบตั้งแต่จีนตอนใต้ พม่ำ ภูมิภำคอินโดจีนและมำเลเซีย ในไทยพบทุกภำค ขึ้นที่โล่ง ชำยป่ำเบญจพรรณ 
ป่ำดิบแล้ง ป่ำดิบชื้น และป่ำดิบเขำ จนถึงระดับวำมสูงประมำณ 1,100 เมตร ในไทยพบอีกชนิดย่อยคือ var. 



 

renigera (G. Don) W.J. de Wilde & Duyfjes ที่มีลักษณะต้นดูหนำกว่ำ ใบประดับในช่อดอกเพศผู้มีขนำด
ใหญ่กว่ำ และผลมีขนหยำบยำวหนำแน่น ใบของผักแมะมีแคลเซียมสูงถึง 112 มก.ซึ่งแคลเซียมเป็น
องค์ประกอบที่ส ำคัญของกระดูก และป้องกันโรคกระดูกพรุน ช่วยในกำรท ำงำนของระบบประสำท กล้ำมเนื้อ 
หัวใจและหลอดเลือด นอกจำกนี้ยังช่วยในกำรแข็งตัวของเลือด และควบคุมกำรหลั่งของฮอร์โมนบำงชนิด 

เนื่องจำกพืชสกุลมะระเป็นพืชที่มีประโยชน์ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ดังนั้นกำรที่จะใช้ประโยชน์จำกพืช
สกุลนี้ทำงด้ำนโภชนำกำรและสรรพคุณทำงยำจึงจ ำเป็นต้องมีกำรรวบรวมพันธุกรรมของพืชสกุลมะระไว้ให้มำก
ที่สุด เพ่ือน ำลักษณะที่ดีของเชื้อพันธุกรรมมำใช้ให้เป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งกำรอนุรักษ์พันธุ์พืชสกุล
มะระเป็นอีกแนวทำงหนึ่งในกำรป้องกันกำรสูญหำยของลักษณะบำงประกำรของพืชสกุลนี้ 

ปัจจุบันในธนำคำรเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตรมีกำรอนุรั กษ์เชื้อพันธุ์พืชสกุล Momordica 
จ ำนวน 2 ตัวอย่ำงพันธุ์ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์มะระ และฟักข้ำวอย่ำงละ 1 ตัวอย่ำง ซึ่งทั้ง 2 ตัวอย่ำงพันธุ์นี้ ทำง
ธนำคำรฯ ยังไม่มีข้อมูลต่ำงๆ ของเชื้อพันธุ์ดังกล่ำว เช่น ชื่อพันธุ์ กำรจ ำแนกลักษณะ ข้อมูลลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำ และลักษณะทำงกำรเกษตร ซึ่งมะระส่วนใหญ่ที่รับประทำนกันในปัจจุบันเป็นพันธุ์กำรค้ำที่ได้
จำกกำรปรับปรุง ด้วยเหตุนี้กำรรวบรวมและศึกษำเชื้อพันธุกรรมพืชสกุลนี้จึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรอนุรักษ์มะระ ทั้งพันธุ์ปลูก (พันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์พ้ืนเมอืง) และพันธุ์ป่ำมิให้
สูญหำย และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ต่อไป โดยเฉพำะกำรปรับปรุงพันธุ์และกำรศึกษำลักษณะทำงสัณฐำน
วิทยำ 

 
7. วิธีด าเนินการ 
 - อุปกรณ์ 

1. วัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรเมล็ดพันธุ์ เช่น ตู้เพำะเมล็ด ห้องลดควำมชื้น กระดำษเพำะเมล็ด  
ตู้อบลมร้อน กล่องเพำะเมล็ดพันธุ์  

2. วัสดุปลูก เช่น ถำดเพำะ ดินผสม ปุ๋ยเคมี สำรก ำจัดศัตรูพืช   
3. วัสดุอุปกรณ์ ส ำหรับเก็บข้อมูล เช่น กล้องถ่ำยรูป ไม้บรรทัด สำยวัด เลนส์หรือแว่นขยำย 

กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกร มีด ป้ำยติดบันทึก (Tag) ถุงมือ ถุงร้อน เครื่องชั่งน้ ำหนัก เวอร์เนีย แผ่นเทียบสีที่
ก ำหนดโดยสมำคมพืชสวนโลก (Royal Horticultural Society: RHS)  

4. อุปกรณ์จดบันทึก เช่น แผ่นรองเขียน ปำกกำ ดินสอ กระดำษจดข้อมูล ยำงลบ  
5. อุปกรณ์จัดท ำพรรณไม้อ้ำงอิง เช่น แผงไม้อัด กระดำษหนังสือพิมพ์ กระดำษแข็ง แอลกอฮอล์ 

ฟองน้ ำ สำยรัด ขวดแก้วขนำดต่ำงๆ 
 
 - วิธีการ 
การรวบรวมเชื้อพันธุ์พืชสกุล Momordica       

1. กำรรวบรวมข้อมูล ศึกษำข้อมูลรำยละเอียดพืชสกุลมะระ จำกเอกสำรวิชำกำรต่ำงๆ เช่น หนังสือ 
วำรสำร จัดเตรียม Descriptor for Momordica spp. ภำคภำษำไทย เพ่ือใช้ในกำรจ ำแนกชนิดพืชและกำร



 

ประเมินลักษณะสัณฐำนวิทยำ โดยรวบรวมและดัดแปลงจำก Descriptor for Bitter Gourd ของ IBPGR 
(1983) และ แบบบันทึกลักษณะกำรตรวจสอบพันธุ์มะระที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ของส ำนักคุ้มครอง
พันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร 

2. กำรรวบรวมเชื้อพันธุ์และข้อมูลเบื้องต้นของพืชสกุลมะระ เก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์พืชสกุลมะระจำก
แหล่งต่ำงๆ ตำมที่ได้วำงแผนไว้เช่น แปลงปลูกเกษตรกร แหล่งปลูกตำมธรรมชำติ ตลำด และศูนย์วิจัยต่ำงๆ 
เป็นต้น และบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของเชื้อพันธุ์ที่ได้เก็บรวบรวม (passport data) ได้แก่ กำรบันทึกประวัติและ
ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับพืชที่ได้รวบรวม เช่น ชื่อพันธุ์ พิกัดภูมิศำสตร์ของตัวอย่ำงเชื้อพันธุ์ ลักษณะพืช ลักษณะ
กำรใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นท่ีพบ วันที่ หมำยเลขประจ ำตัวอย่ำง ชื่อผู้เก็บรวบรวมและสถำนที่เก็บรวบรวม 

 พ้ืนที่เก็บรวบรวมตัวอย่ำงแบ่งเป็นภำคต่ำงๆ ดังนี้ 
- ภำคเหนือ บริเวณจังหวัดน่ำน พะเยำและอุตรดิตถ์ 
- ภำคกลำงและตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย และนครพนม 
- ภำคใต้ บริเวณจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมรำช ภูเก็ต และสงขลำ 

3. กำรปฏิบัติกำรเมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืชสกุล Momordica ที่ได้จำกกำรรวบรวม เช่นมะระขี้นก 
มะระจีน ผักแมะ และฟักข้ำว เมื่อท ำควำมสะอำดเมล็ดพันธุ์แล้วจึงน ำมำลดควำมชื้นของเมล็ดพันธุ์ให้อยู่
ในช่วง 5-6 เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงท ำกำรทดสอบควำมงอกของเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธี Between paper (BP) ตำมวิธี
ของ ISTA (2012) 

 
 
 
 

การปลูกขยายเมล็ดเชื้อพันธุ์มะระขี้นก      
เนื่องจำกเมล็ดเชื้อพันธุ์มะระขี้นกที่ได้ทั้ง 15 ตัวอย่ำง มีปริมำณไม่เพียงพอต่อกำรปลูกเพ่ือประเมิน

ลักษณะสัณฐำนวิทยำ และเพ่ือให้เชื้อพันธุ์มีควำมคงที่ทำงพันธุกรรมจึงจ ำเป็นต้องปลูกเพ่ือขยำยเมล็ดพันธุ์ 
และท ำกำรผสมตัวเองก่อนกำรด ำเนินกำรประเมินเชื้อพันธุ์มะระขี้นก 

กำรปลูกขยำยเชื้อพันธุ์มะระขี้นก คัดเลือกเชื้อพันธุ์ที่ได้รวบรวมมำปลูกขยำยเมล็ดเชื้อพันธุ์ก่อนน ำไป
ปลูกประเมิน จ ำนวน 15 ตัวอย่ำง โดยเพำะกล้ำในกระบะเพำะโดยหยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุม เมื่อต้นกล้ำ
งอกแล้วตัดให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม เมื่อเริ่มมีใบจริง 3-4 ใบ ย้ำยลงแปลงปลูก เมื่อครบ 2 สัปดำห์ ท ำค้ำงและ
คลุมมุ้งเพ่ือป้องกันกำรผสมข้ำมตัวอย่ำง เก็บผลที่อยู่ภำยในครอบมุ้ง และเลือกผลที่มีลักษณะคล้ำยๆ กันเพ่ือ
ใช้เป็นตัวแทนประชำกร เก็บผลผลิตที่เจริญสุกแก่เต็มที่มำแยกเมล็ดและท ำควำมสะอำดเมล็ดพันธุ์ จำกนั้น
ด ำเนินกำรปฏิบัติกำรเมล็ดพันธุ์โดยลดควำมชื้นของเมล็ดพันธุ์ให้อยู่ในช่วง 5-6 เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงท ำกำร
ทดสอบควำมงอกของเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธี Between paper (BP) ตำมวิธีของ ISTA (2012) 

 
การปลูกประเมินเชื้อพันธุ์และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะระขี้นก 



 

1. ปลูกประเมินเชื้อพันธุ์มะระขี้นกจ ำนวน 15 ตัวอย่ำงที่ได้เมล็ดจำกกำรปลูกขยำยเชื้อพันธุ์ โดยเพำะ
กล้ำในกระบะเพำะ หยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุม เมื่อต้นกล้ำงอกแล้วตัดให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม เมื่อเริ่มมีใบ
จริง 3-4 ใบ ย้ำยลงแปลงปลูก โดยวำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete 
Block Design; RCBD) ทั้งหมด 2 ซ้ ำ ใช้ระยะปลูกระหว่ำงต้น 100 เซนติเมตร ระยะห่ำงระหว่ำงแถว 100 
เซนติเมตร (ระยะปลูก 100 x 100 ซ.ม.) ขนำดแปลง 2 × 6 เมตร ปลูก 6 ต้นต่อแถว จ ำนวน 2 แถวต่อแปลง 
ตัวอย่ำงละ 1 แปลง (12 ต้น) เก็บข้อมูลลักษณะ 8 ต้นต่อแปลง โดยมีแนวป้องกันรวม คลุมแปลงปลูกด้วย
พลำสติกเพ่ือควบคุมควำมชื้นภำยในดินและป้องกันวัชพืช เมื่อครบ 2 สัปดำห์ จึงน ำไม้รวกมำท ำค้ำงเป็น
กระโจมสำมเหลี่ยมและผูกยอดขึงตำข่ำย เพ่ือให้เถำข้ึนไปเกำะ ให้น้ ำสัปดำห์ละ 5-6 ครั้ง 

 
ภาพที่ 1 แสดงแปลงปลูกประเมินเชื้อพันธุ์มะระขี้นก 

 

 2. กำรประเมินและจดบันทึกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ บันทึกลักษณะต่ำงๆ โดยดัดแปลงจำก 
Descriptor for Bitter Gourd ของ IBPGR (1983) และ แบบบันทึกลักษณะกำรตรวจสอบพันธุ์มะระที่ขอจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ของส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร และเอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ โดย
แบ่งเป็นกำรบันทึกลักษณะ 4 ช่วง ประมำณ 30 ลักษณะดังนี้ 
   2.1 ช่วงกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ประมำณ 10 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะต้น ควำมสูง ขนำด
ควำมกว้ำงและยำวของใบเลี้ยง รูปร่ำงและขนำดใบ ลักษณะขอบใบ รอยหยักบนแผ่นใบ จ ำนวนพูของแผ่นใบ 
รูปร่ำงปลำยใบ และสีของใบ 
   2.2 ช่วงกำรออกดอก ประมำณ 6 ลักษณะ ได้แก่ จ ำนวนวันที่ดอกเพศผู้และเพศเมียบำน
หลังจำกเพำะกล้ำ ต ำแหน่งของข้อที่เกิดดอกเพศผู้และเพศเมียดอกแรกบนล ำต้นหลัก สีของรังไข่ ควำมยำว
ก้ำนดอกเพศเมีย และเส้นผ่ำศูนย์กลำงของดอกเพศเมียขณะบำน 
   2.3 ช่วงเก็บเกี่ยว ประมำณ 10 ลักษณะ ได้แก่ น้ ำหนักผลสด ควำมยำวและควำมกว้ำงของ
ผล ควำมหนำของเนื้อผล ลักษณะโคนและปลำยผล ควำมยำวก้ำนผล ลักษณะผิวผล ควำมยำวของขั้วผลถึงใบ
ประดับ และอำยุเก็บเก่ียวครั้งแรกนับจำกวันเพำะถึงวันเก็บเกี่ยว 50 เปอร์เซ็นต ์



 

   2.4 ช่วงหลังเก็บเกี่ยว ประมำณ 7 ลักษณะ ได้แก่ จ ำนวนเมล็ดต่อผล สีของเมล็ด รูปร่ำงของ
เมล็ด ลักษณะผิวเปลือกหุ้มเมล็ด แถบสีของผิวเปลือกเมล็ด สีเยื่อหุ้มเอนโดสเปิร์ม และน้ ำหนักของเมล็ด
จ ำนวน 100 เมล็ด (กรัม) 
  3. บันทึกข้อมูล จัดท ำรำยงำนและสรุปผลกำรทดลอง 
 - เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรทดลอง เริ่มตั้งแต่  ตุลำคม 2558    สิ้นสุด  กันยำยน 2561 
สถำนที่ด ำเนินกำร  กลุ่ ม วิ จั ย พั ฒ นำธน ำคำร เชื้ อ พั น ธุ์ พื ช และจุ ลิ น ท รี ย์  ส ำนั ก วิ จั ย พัฒ น ำ 

เทคโนโลยีชีวภำพ กรมวิชำกำรเกษตร 
     ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร กรมวิชำกำรเกษตร 
     ศูนย์วิจัยและพัฒนำพืชผักเขตรอ้น มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตก ำแพงแสน 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การรวบรวมเชื้อพันธุ์พืชสกุล Momordica 
 ด ำเนินกำรส ำรวจและรวบรวมเชื้อพันธุ์พืชสกุล Momordica จำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งแหล่งธรรมชำติ 
แหล่งปลูกตำมแปลงเกษตรกร ตลำด และศูนย์วิจัยต่ำงๆ จำกภำคต่ำงๆ (ภำพท่ี 2) ได้แก่  

1. ภำคเหนือ ได้แก่ จังหวัด น่ำน พิจิตร ก ำแพงเพชร ตำก แพร่ อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ จ ำนวน 
30 ตัวอย่ำง 

2. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด นครพนม มุกดำหำร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร 
และขอนแก่น จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง 

3. ภำคกลำง ได้แก่ ปทุมธำนี อุทัยธำนี กรุงเทพฯ ลพบุรี สุพรรณบุรี อยุธยำ และนครปฐม จ ำนวน 
11 ตัวอย่ำง 

4. ภำคตะวันออก ได้แก่ ตรำด และจันทบุรี จ ำนวน 5 ตัวอย่ำง 
5. ภำคตะวันตก ได้แก่ กำญจนบุรี จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง 
6. ภำคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต พังงำ นรำธิวำส ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี และสงขลำ จ ำนวน 

10 ตัวอย่ำง 
รวมได้ตัวอย่ำงพืชจ ำนวน 68 ตัวอย่ำง (ตำรำงที่ 1) แบ่งออกเป็น 

1. M. charantia L. ได้แก่ มะระขี้นก 36 ตัวอย่ำง และมะระจีน 6 ตัวอย่ำง (ภำพท่ี 3) 
2. M. cochinchinensis (Lour.) Spreng. ได้แก่ ฟักข้ำว 14 ตัวอย่ำง (ภำพท่ี 4) 
3. M. subangulata Blume ได้แก่ ผักแมะ 8 ตัวอย่ำง (ภำพท่ี 5) 
4. Cucurbitaceae ได้แก่ มะนอยป่ำ ขี้กำ กระดอม กระดึง 

 



 

   

   
ภาพที่ 2 กำรรวบรวมเชื้อพันธุ์พืชสกุลมะระ (Momordica spp.) จำกแหล่งต่ำงๆ 

 

   
ภาพที่ 3 กำรรวบรวมเชื้อพันธุ์มะระขี้นกและมะระจีน (M. charantia L.) 

 

   
ภาพที่ 4 กำรรวบรวมเชื้อพันธุ์ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) Spreng 

 



 

     
ภาพที่ 5 กำรรวบรวมเชื้อพันธุ์ผักแมะ (M. subangulata Blume) 

 

ตารางที่ 1 รำยละเอียดข้อมูลของเชื้อพันธุกรรมพืชสกุล Momordica ที่ได้จำกกำรส ำรวจรวบรวมจำกแหล่งต่ำง  ๆ
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ ชื่อวทิยำศำสตร์ วันที่เก็บ

ตัวอย่ำง 
ชนิดของ ประเภทของพันธุ ์ แหล่งที ่ จังหวัด 
ตัวอย่ำง เก็บตัวอยำ่ง 

1 มะระขี้นก M. charantia L. 26/3/2558 ผล Farmer varieties On farm ภูเก็ด 

2 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. 

24/3/2558 ผล Landraces Local พังงำ 

3 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. 

6/6/2557 ผล Landraces Market ปทุมธำน ี

4 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. 

6/6/2557 ผล Landraces Local อุทัยธำนี 

5 มะระขี้นก M. charantia L. 6/6/2557 เมล็ด Landraces Market น่ำน 

6 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. 

28/7/2557 ผล Landraces Local นรำธิวำส 

7 ผักแมะ M. subangulata Blume 4/4/2556 ผล Landraces Market ประจวบคีรีขันธ์ 
8 มะระขี้นก M. charantia L. 15/9/2558 ผล Farmer varieties On farm พิจิตร 

9 มะระขี้นก M. charantia L. 18/9/2558 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market ก ำแพงเพชร 

10 มะระขี้นก M. charantia L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market ตำก 

11 มะระขี้นก M. charantia L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market ตำก 

12 มะระจีน M. charantia L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market ตำก 

13 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. 

9/4/2558 ผล Landraces Local ชุมพร 

14 ลูกยอง, ผัก
แมะ 

M. subangulata Blume 9/4/2558 ผล Landraces Local ชุมพร 

15 มะระขี้นก,  
มะห่อย 

M. charantia L. 26/12/2558 ผล Landraces Market น่ำน 

16 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 15/12/2558 ผล Landraces Local นครพนม 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ ชื่อวทิยำศำสตร์ วันที่เก็บ
ตัวอย่ำง 

ชนิดของ ประเภทของพันธุ ์ แหล่งที ่ จังหวัด 

ตัวอย่ำง เก็บตัวอยำ่ง 
Spreng. 

17 มะระขี้นก M. charantia L. 15/12/2558 ผล Landraces Local นครพนม 

18 มะระขี้นก M. charantia L. 26/12/2558 ผล Landraces Local มุกดำหำร 
19 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 

Spreng. 
11/1/2559 ผล Landraces Market ร้อยเอ็ด 

20 มะระขี้นก M. charantia L. 2/2/2559 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market ตรำด 

21 มะระจีน M. charantia L. 2/3/2559 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market จันทบุรี 

22 มะระขมดอย M. charantia L. 20/1/2559 เมล็ด Landraces Local ตำก 
23 มะระขี้นก M. charantia L. 25/2/2559 ผล Farmer varieties Local กรุงเทพ 

24 มะนอยป่ำ Cucurbitaceae 26/12/2558 ผล Landraces Local กรุงเทพ 

25 ขี้กำ Cucurbitaceae 3/9/2559 ผล Landraces Local เลย 
26 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 

Spreng. 
26/5/2559 ผล Landraces Market ศรีสะเกษ 

27 ผักแมะ,  
ลูกแมะ 

M. subangulata Blume 13/6/2559 ผล Landraces Local สุรำษฎร์ธำนี 

28 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. 

6/1/2559 ผล Landraces Local สงขลำ 

29 มะระขี้นก M. charantia L. 6/1/2559 ผล Landraces Local สงขลำ 
30 มะระขี้นก M. charantia L. 6/4/2559 ผล Landraces Market ประจวบคีรีขันธ์ 

31 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. 

12/7/2559 ผล Landraces Local จันทบุรี 

32 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. 

15/7/2559 ผล Landraces Local จันทบุรี 

33 มะไห,่ ผักแมะ M. subangulata Blume 16/8/2559 ผล Landraces Local น่ำน 

34 มะระขี้นก M. charantia L. 16/8/2559 ผล Landraces Local น่ำน 

35 มะไห ่ M. subangulata Blume 16/8/2559 ผล Landraces Local น่ำน 
36 มะไห ่ M. subangulata Blume 16/8/2559 ผล Landraces Local น่ำน 

37 มะไห ่ M. subangulata Blume 16/8/2559 ผล Landraces Local น่ำน 

38 มะระขี้นก M. charantia L. 16/8/2559 ผล Farmer varieties Market น่ำน 

39 ผักไห,่ ผัก
แมะ 

M. subangulata Blume 16/8/2559 ผล Landraces Local น่ำน 

40 มะระจีน M. charantia L. 17/8/2559 ผล Farmer varieties On farm น่ำน 
41 มะระขี้นก M. charantia L. 18/8/2559 ผล Landraces On farm แพร่ 

42 มะระขี้นก M. charantia L. 18/8/2559 ผล Landraces On farm แพร่ 

43 มะระขี้นก M. charantia L. 18/8/2559 ผล Landraces On farm แพร่ 



 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ ชื่อวทิยำศำสตร์ วันที่เก็บ
ตัวอย่ำง 

ชนิดของ ประเภทของพันธุ ์ แหล่งที ่ จังหวัด 

ตัวอย่ำง เก็บตัวอยำ่ง 
44 มะระขี้นก,  

มะห่อย 
M. charantia L. 16/8/2559 ผล Landraces Local น่ำน 

45 มะระขี้นก M. charantia L. 19/8/2559 ผล Landraces On farm อุตรดิตถ ์

46 มะระขี้นก M. charantia L. 19/8/2559 ผล Landraces On farm อุตรดิตถ ์

47 กระดอม Cucurbitaceae 19/8/2559 ผล Landraces On farm จันทบุรี 
48 มะระขี้นก M. charantia L. 20/8/2559 เมล็ด Farmer varieties Market พิจิตร 

49 มะระขี้นก M. charantia L. 20/8/2559 เมล็ด Farmer varieties Market พิจิตร 

50 มะระขี้นก M. charantia L. 20/8/2559 ผล Landraces Local พิจิตร 

51 กระดึง Cucurbitaceae 26/8/2559 ผล Landraces Local ร้อยเอ็ด 
52 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 

Spreng. 
25/8/2559 ผล Landraces Local กำญจนบุรี 

53 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. 

22/8/2559 ผล Landraces Local กำญจนบุรี 

54 มะระจีน M. charantia L. 25/8/2559 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market ลพบุรี 

55 ฟักข้ำว M. cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. 

16/10/2559 ผล Landraces Local สุพรรณบุรี 

56 มะระขี้นก M. charantia L. 10/9/2559 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market อยุธยำ 

57 มะระขี้นก M. charantia L. 10/9/2559 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market อยุธยำ 

58 มะระจีน M. charantia L. 10/9/2559 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market พิจิตร 

59 มะระขี้นก M. charantia L. 10/9/2559 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market พิจิตร 

60 มะระขี้นก M. charantia L. 10/9/2559 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market พิจิตร 

61 มะระจีน M. charantia L. 14/7/2559 ผล Farmer varieties On farm สกลนคร 

62 มะระขี้นก M. charantia L. 26/3/2559 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market นครปฐม 

63 มะระขี้นก M. charantia L. 20/4/2559 เมล็ด Farmer varieties On farm ศรีสะเกษ 

64 มะระขี้นก M. charantia L. 14/7/2559 ผล Farmer varieties On farm ขอนแก่น 
65 มะระขี้นก M. charantia L. 22/9/2559 ผล Landraces Local พิจิตร 

66 มะระขี้นก M. charantia L. 18/12/2559 ผล Landraces Local ปทุมธำน ี

67 มะระขี้นก M. charantia L. 19/12/2559 ผล Landraces Local กรุงเทพ 
68 มะระขี้นก M. charantia L. 11/10/2559 ผล Farmer varieties On farm เพชรบูรณ์ 

 



 

การปลูกขยายเมล็ดเชื้อพันธุ์มะระขี้นก 

ด ำเนินกำรปลูกขยำยเพ่ิมจ ำนวนเมล็ดเชื้อพันธุ์มะระขี้นกที่ได้จำกกำรส ำรวจเพ่ือใช้ในกำรปลูก
ประเมินเชื้อพันธุ์ ซึ่งในกำรปลูกขยำยเมล็ดพันธุ์ได้ท ำกำรผสมตัวเอง (Self pollination) เพ่ือรักษำควำมคงตัว
ทำงพันธุกรรมของพันธุ์นั้นๆ โดยได้ท ำกำรปลูกขยำยในปี 2560 (ตำรำงที่ 2 ) จ ำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ที่
ส ำนักวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ (สทช. คลอง6) จ ำนวน 20 ตัวอย่ำง ปลูก 2 ครั้ง (ภำพที่  6) แล้วคัดเลือก
ตัวอย่ำงที่มีควำมสม่ ำเสมอของพันธุ์ปลูกขยำยเมล็ดพันธุ์อีกครั้งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร จ.พิจิตร 
(ศวพ.พิจิตร) จ ำนวน 17 ตัวอย่ำง (ภำพท่ี 7) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 รำยละเอียดข้อมูลของเชื้อพันธุกรรมมะระขี้นกที่ปลูกขยำยเมล็ดและผสมตัวเอง จ ำนวน 20 
ตัวอย่ำง 

ล ำดับ
ที ่

รหัส ชื่อ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
สถำนที่ปลูก

ขยำยเมล็ดพันธุ ์
วันที่เก็บ
ตัวอยำ่ง 

ชนิดของ 
ประเภทของพันธุ ์

แหล่งที่ 
จังหวัด 

ตัวอยำ่ง 
เก็บ

ตัวอยำ่ง 
1 M8 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. และ ศวพ.

พิจิตร 
15/9/2558 ผล Farmer 

varieties 
On 

farm 
พิจิตร 

2 M9 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

18/9/2558 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market ก ำแพงเพชร 

3 M10 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

15/9/2558 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market ตำก 

4 M11 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

15/9/2558 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market ตำก 

5 M15 มะระขี้นก,  
มะห่อย 

M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

26/12/2558 ผล  Landraces Market น่ำน 

6 M17 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

15/12/2558 ผล  Landraces Local นครพนม 

7 M23 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

25/2/2559 ผล Farmer 
varieties 

Local กรุงเทพ 

8 M29 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. 6/1/2559 ผล  Landraces Local สงขลำ 
9 M30 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. และ ศวพ.

พิจิตร 
6/4/2559 ผล  Landraces Market ประจวบคีรีขันธ ์

10 M34 มะระขี้นก  M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

16/8/2559 ผล  Landraces Local น่ำน 

11 M41 มะระขี้นก  M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

18/8/2559 ผล  Landraces On 
farm 

แพร ่



 

ล ำดับ
ที ่

รหัส ชื่อ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
สถำนที่ปลูก

ขยำยเมล็ดพันธุ ์
วันที่เก็บ
ตัวอยำ่ง 

ชนิดของ 
ประเภทของพันธุ ์

แหล่งที่ 
จังหวัด 

ตัวอยำ่ง 
เก็บ

ตัวอยำ่ง 
12 M44 มะระขี้นก,  

มะห่อย 
M. charantia L. สทช. และ ศวพ.

พิจิตร 
16/8/2559 ผล  Landraces Local น่ำน 

13 M46 มะระขี้นก  M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

19/8/2559 ผล  Landraces On 
farm 

อุตรดิตถ์ 

14 M48 มะระขี้นก  M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

20/8/2559 เมล็ด Farmer 
varieties 

Market พิจิตร 

15 M50 มะระขี้นก  M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

20/8/2559 ผล  Landraces Local พิจิตร 

16 M57 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

10/3/2560 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market อยุธยำ 

17 M61 มะระจีน M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

14/7/2559 ผล Farmer 
varieties 

On 
farm 

สกลนคร 

18 M62 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. 26/3/2560 เมล็ด Commercial 
varieties 

Market นครปฐม 

19 M63 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. และ ศวพ.
พิจิตร 

20/4/2560 เมล็ด Farmer 
varieties 

On 
farm 

ศรีสะเกษ 

20 M66 มะระขี้นก M. charantia L. สทช. 18/12/2560 ผล  Landraces Local ปทุมธำน ี

 

 

 

  

   



 

   
ภาพที่ 6 กำรปลูกขยำยเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกท่ี สทช. คลอง 6 

 

     

             
ภาพที่ 7 กำรปลูกขยำยเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกท่ี ศวพ.พิจิตร 

 

    
ภาพที่ 8 ควำมหลำกหลำยของขนำดและลักษณะผลมะระขี้นกที่ได้จำกกำรปลูกขยำยเมล็ดพันธุ์ 

 



 

     

 
ภาพที่ 9 ลักษณะผลมะระขี้นกสุกท่ีได้จำกกำรปลูกขยำยเมล็ดพันธุ์ 

 

การปลูกประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมมะระขี้นก 
ปีงบประมำณ 2561 ได้ด ำเนินกำรปลูกและประเมินลักษณะสัณฐำนวิทยำของมะระขี้นก โดยใช้เมล็ด

เชื้อพันธุ์ที่ได้จำกกำรปลูกขยำยปริมำณเมล็ดและผ่ำนกำรผสมตัวเอง จ ำนวน 15 ตัวอย่ำง (ตำรำงที่ 3) ปลูกที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนำพืชผักเขตร้อน ภำควิชำพืชสวน คณะเกษตร มหำวิทยำลั ยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
ก ำแพงแสน (TVRC) จ ำนวน 2 ซ้ ำ ได้แก่ตัวอย่ำงหมำยเลข M8, M9, M10, M11, M15, M17, M23, M30, 
M41, M44, M46, M50, M57, M61 และ M63 เพำะเมล็ดเมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561 โดยเพำะกล้ำใน
กระบะเพำะ หยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุม เมื่อต้นกล้ำงอกแล้วตัดให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม เมื่อเริ่มมีใบจริง 3-4 
ใบ ย้ำยลงแปลงปลูก ย้ำยลงปลูกในแปลงเมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561  

 

ตารางที่ 3 รำยละเอียดข้อมูลของเชื้อพันธุกรรมมะระขี้นกที่ปลูกประเมินลักษณะเชื้อพันธุ์ จ ำนวน 15 
ตัวอย่ำง 

ล ำดับ
ที ่

รหัส ชื่อ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
วันที่เก็บ
ตัวอยำ่ง 

ชนิดของ 
ประเภทของพันธุ ์

แหล่งที่ 
จังหวัด 

ตัวอยำ่ง 
เก็บ

ตัวอยำ่ง 
1 M8 มะระขี้นก M. charantia L. 15/9/2558 ผล Farmer varieties On farm พิจิตร 
2 M9 มะระขี้นก M. charantia L. 18/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market ก ำแพงเพชร 
3 M10 มะระขี้นก M. charantia L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market ตำก 
4 M11 มะระขี้นก M. charantia L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market ตำก 

5 M15 
มะระขี้นก,  
มะห่อย M. charantia L. 

26/12/2558 ผล  Landraces Market น่ำน 

6 M17 มะระขี้นก M. charantia L. 15/12/2558 ผล  Landraces Local นครพนม 
7 M23 มะระขี้นก M. charantia L. 25/2/2559 ผล Farmer varieties Local กรุงเทพ 
8 M30 มะระขี้นก M. charantia L. 6/4/2559 ผล  Landraces Market ประจวบคีรีขันธ ์
9 M41 มะระขี้นก  M. charantia L. 18/8/2559 ผล  Landraces On farm แพร่ 

10 M44 
มะระขี้นก,  
มะห่อย M. charantia L. 

16/8/2559 ผล  Landraces Local น่ำน 

11 M46 มะระขี้นก  M. charantia L. 19/8/2559 ผล  Landraces On farm อุตรดิตถ์ 



 

ล ำดับ
ที ่

รหัส ชื่อ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
วันที่เก็บ
ตัวอยำ่ง 

ชนิดของ 
ประเภทของพันธุ ์

แหล่งที่ 
จังหวัด 

ตัวอยำ่ง 
เก็บ

ตัวอยำ่ง 
12 M50 มะระขี้นก  M. charantia L. 20/8/2559 ผล  Landraces Local พิจิตร 
13 M57 มะระขี้นก M. charantia L. 10/3/2560 เมล็ด Commercial varieties Market อยุธยำ 
14 M61 มะระจีน M. charantia L. 14/7/2559 ผล Farmer varieties On farm สกลนคร 
15 M63 มะระขี้นก M. charantia L. 20/4/2560 เมล็ด Farmer varieties On farm ศรีสะเกษ 

 
สภำพ พ้ืนที่ บ ริ เวณ ศูนย์ วิ จั ยและพัฒ นำพืชผั ก เขตร้อน  ภ ำควิช ำพื ชสวน  คณ ะเกษตร 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  (TVRC) จ ำแนกชุดดินได้ เป็นชุดดินก ำแพงแสน 
(Kamphaeng Saen Series: Ks) (ส ำนักส ำรวจและวิจัยทรัพยำกรดิน กรมพัฒนำที่ดิน, ม.ป.ป.) มีรำยละเอียด
ดังนี้ 

สภำพพ้ืนที่รำบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย กำรไหล่บ่ำของน้ ำบนผิวดินปำนกลำงถึงช้ำ สภำพ
ซึมผ่ำนได้ของน้ ำปำนกลำง  

ลักษณะและคุณสมบัติของดิน (ตำรำงที่ 4) เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรำยแป้งหรือดินร่วน สี
น้ ำตำลหรือน้ ำตำลเข้ม ปฏิกิริยำดินเป็นด่ำงอ่อน (pH 8.0) ดินบนตอนล่ำงเป็นดินร่วนปนทรำยแป้งหรือดิน
ร่วนเหนียวปนทรำยแป้งหรือดินร่วน สีน้ ำตำลหรือน้ ำตำลปนเหลือง ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงถึงด่ำงอ่อน (pH 
7.0-8.0) ดินล่ำงตอนล่ำงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง สีน้ ำตำลถึงน้ ำตำลเข้ม พบเกล็ดแร่ไมกำตลอดหน้ำ
ตัดของดินและมวลสำรพวกปูนสะสมปะปนอยู่ในดินชั้นล่ำง ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงถึงด่ำงอ่อน (pH 7.0-8.0) 

 
ตารางท่ี 4 รำยละเอียดลักษณะและคุณสมบัติของชุดดินก ำแพงแสน 

ควำมลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ 
ควำมจุ

แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ควำมอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ควำมอุดม
สมบูรณ์ 

0-25 สูง ต่ ำ สูง สูง สูง สูง 

25-50 ปำนกลำง ต่ ำ สูง สูง สูง ปำนกลำง 

50-100 ปำนกลำง ต่ ำ สูง สูง สูง ปำนกลำง 

 
ข้อมูลสภำพภูมิอำกำศจังหวัดนครปฐม ระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์ – มิถุนำยน 2561 ที่ได้รับจำกกรม

อุตุนิยมวิทยำ มีรำยละเอียด ดังนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 28.5 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 78.2 เปอร์เซ็นต์ 
(ภำพที่ 10) ส่วนปริมำณน้ ำฝนพบว่ำในเดือน พฤษภำคม 2561 มีปริมำณน้ ำฝนสูงสุด 220.5 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่
ในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมะระขี้นกเกือบครบทุกตัวอย่ำงแล้ว จึงท ำให้ไม่มีผลกระทบต่อกำรประเมินลักษณะ
สัณฐำนวิทยำ (ภำพที ่11) ควำมเร็วลมเฉลี่ย 1.16 knots (ภำพท่ี 12) 

 
 



 

                 
 

ภาพที่ 10 อุณหภูมิและควำมชื้นสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์ – มิถุนำยน 2561  
 

 
ภาพที่ 11 ปริมำณน้ ำฝนและจ ำนวนวันที่ฝนตกที่จังหวัดนครปฐม ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – มิถุนำยน 2561   
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ภาพที่ 12 ควำมเร็วลมที่จังหวัดนครปฐม ระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์ – มิถุนำยน 2561  
 

   
ภาพที่ 13 กำรเพำะเมล็ดมะระข้ีนกส ำหรับปลูกประเมินลักษณะสัณฐำนวิทยำ 

 
 มะระขี้นกเป็นพืชผสมข้ำมจึงท ำให้มีควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรมสูง แม้ปลูกตัวอย่ำงเดียวกันโดยใช้
เมล็ดที่ได้จำกต้นเดียวกันก็สำมำรถให้ผลผลิตที่มีควำมแตกต่ำงกันได้ ในกำรทดลองนี้จึงได้ท ำกำรผสมตัวเองใน
แต่ละตัวอย่ำง 3 ครั้งเพ่ือเป็นกำรลดควำมแปรปรวนดังกล่ำวก่อนท ำกำรปลูกเพ่ือประเมินเชื้อพันธุ์ กำร
ประเมินลักษณะสัณฐำนวิทยำใช้แบบบันทึกลักษณะสัณฐำนวิทยำโดยดัดแปลงจำก Descriptor for Bitter 
Gourd ของ IBPGR (1983) และ แบบบันทึกลักษณะกำรตรวจสอบพันธุ์มะระที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
ใหม่ ของส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร แบ่งกำรบันทึกออกเป็น 5 ระยะ รวม 59 ลักษณะได้แก่ 

1. ระยะต้นกล้ำ 7 ลักษณะ ได้แก่ จ ำนวนวันที่เมล็ดเริ่มงอก %ควำมงอก ควำมยำวใบเลี้ยง ควำม
กว้ำงใบเลี้ยง ขนำดใบเลี้ยง และสีใบเลี้ยง 

2. ระยะเจริญเติบโตทำงล ำต้น 14 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ควำมยำวและ
เส้นผ่ำศูนย์กลำงของเถำหลัก ควำมยำวปล้อง ลักษณะปลำยใบจริงใบแรก ลักษณะขอบใบจริงใบ
แรก สีแผ่นใบ รูปร่ำงแผ่นใบ ควำมลึกของร่องแผ่นใบ รูปร่ำงปลำยใบและขอบใบ จ ำนวนร่องต่อ
ใบ ควำมยำวก้ำนใบ และอำยุเมื่อเริ่มเลื้อย   

3. ระยะออกดอก 10 ลักษณะ ได้แก่ จ ำนวนวันที่ดอกเพศผู้และเพศเมียบำน 50%  ต ำแหน่งของข้อ
ที่เกิดดอกเพศผู้และเพศเมียดอกแรกบนล ำต้นหลัก รูปร่ำงดอกเพศเมีย สีของรังไข่ ควำมยำวและ
ควำมกว้ำงของรังไข่ รูปร่ำงรังไข่ และช่วงเวลำในกำรผสมเกสร  

4. ระยะติดผล 19 ลักษณะ ได้แก่ กำรติดผล จ ำนวนวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเชิงพำณิชย์ สีผลอ่อน
น้ ำหนักและรูปร่ำงผลที่ระยะเก็บเกี่ยวเชิงพำณิชย์ ควำมยำว ควำมกว้ำง และควำมหนำของผล
ระยะเก็บเกี่ยวเชิงพำณิชย์ ผิวของผล รูปแบบปุ่มบนผล และสีของเนื้อผลที่ระยะเก็บเกี่ยวเชิง
พำณิชย์ ลักษณะไหล่และปลำยผลที่ระยะเก็บเกี่ยวเชิงพำณิชย์ ควำมยำวก้ำนผลและขั้วผลที่
ระยะเก็บเกี่ยวเชิงพำณิชย์ ขนำดผล จ ำนวนวันที่เก็บเกี่ยวผลสุกทำงสรีรวิทยำ สีของผลสุก และ
ควำมง่ำยของกำรเกิดรอยแตกท่ีผลในระยะสุกแก่ทำงสรีรวิทยำ   

5. ระยะเมล็ดพันธุ์ 9 ลักษณะ ได้แก่ สีของเมล็ด รอยหยักของเปลือกเมล็ด รูปทรงเมล็ด ควำมยำว 
ควำมกว้ำง และควำมหนำของเมล็ด เนื้อผิวของเปลือกเมล็ด จ ำนวนเมล็ดต่อผลที่ระยะสุกแก่ทำง
สรีรวิทยำ และน้ ำหนัก 100 เมล็ด  



 

กำรประเมินลักษณะสัณฐำนวิทยำของเชื้อพันธุ์มะระขี้นกในระยะต้นกล้ำจ ำนวน 7 ลักษณะ (ตำรำงที่ 5) 
พบว่ำเมล็ดพันธุ์ของมะระข้ีนกทั้ง 15 ตัวอย่ำงมีควำมงอก 65-100 เปอร์เซ็นต์ สีใบเลี้ยงของมะระขี้นกทั้ง 15 
ตัวอย่ำง เป็นสีเขียว (Green Group 137B, 138A หรือ 139B) อัตรำส่วนระหว่ำงควำมยำวต่อควำมกว้ำงใบ
เลี้ยงสำมำรถแบ่งกลุ่มของขนำดใบเลี้ยงได้ 2 กลุ่ม คือขนำดปำนกลำงและขนำดใหญ่ ซึ่ง M46 มีขนำดใหญ่
ที่สุด  

 
 ตารางท่ี 5 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะระขี้นก จ ำนวน 15 ตัวอย่ำงในระยะต้นกล้ำ 

หัส 
  

ชื่อ 
  

เมล็ดงอก
คร้ังแรก
หลังเพาะ 

(วัน) 

ความงอก
หลังเพาะ 
14 วัน 
(%)  

ความยาวใบ
เลี้ยง 
(ซม.) 

ความกว้าง
ใบเลีย้ง 
(ซม.) 

ขนาดใบเลีย้ง  
(อัตราส่วน

ระหว่างความ
ยาว/ความ

กว้าง) 

ขนาดใบเลีย้ง  สีใบเลีย้ง 
สีใบ
เลี้ยง 

M8 มะระขี้นก 5 100 1.16 cde 0.69 a 1.68 ปำนกลำง Green Group 139B เขียว 
M9 มะระขี้นก 5 100 1.24 abc 0.71 a 1.75 ปำนกลำง Green Group 138A เขียว 
M10 มะระขี้นก 5 100 1.15 cde 0.62 abc 1.85 ปำนกลำง Green Group 139B เขียว 
M11 มะระขี้นก 5 100 1.16 cde 0.70 a 1.66 ปำนกลำง Green Group 137B เขียว 
M15 มะระขี้นก 5 75 1.13 de 0.70 a 1.61 ปำนกลำง Green Group 138A เขียว 
M17 มะระขี้นก 5 78 1.21 a-d 0.64 ab 1.89 ปำนกลำง Green Group 138A เขียว 
M23 มะระขี้นก 5 100 1.22 a-d 0.66 ab 1.85 ปำนกลำง Green Group 137B เขียว 
M30 มะระขี้นก 5 79 1.02 f 0.65 ab 1.57 ปำนกลำง Green Group 139B เขียว 
M41 มะระขี้นก 5 76 1.14 de 0.59 bc 1.93 ใหญ่ Green Group 138A เขียว 
M44 มะระขี้นก 6 69 1.30 a 0.58 bc 2.24 ใหญ่ Green Group 139B เขียว 
M46 มะระขี้นก 6 72 1.28 ab 0.55 c 2.33 ใหญ่ Green Group 138A เขียว 
M50 มะระขี้นก 7 65 1.22 a-d 0.68 a 1.79 ปำนกลำง Green Group 139B เขียว 
M57 มะระขี้นก 5 100 1.20 bcd 0.71 a 1.69 ปำนกลำง Green Group 138A เขียว 
M61 มะระขี้นก 5 100 1.20 bcd 0.69 a 1.74 ปำนกลำง Green Group 138A เขียว 

M63 มะระขี้นก 5 100 1.08 ef 0.71 a 1.52 ปำนกลำง Green Group 138A เขียว 

ค่ำเฉลี่ย       1.18 0.66           

F-test       ** **           

CV (%)       3.4 5.7           

 

  
ภาพที่ 14 แปลงปลูกประเมินเชื้อพันธุ์มะระขี้นกระยะต้นกล้ำ 

 



 

 จำกข้อมูลกำรประเมินลักษณะสัณฐำนวิทยำของเชื้อพันธุ์มะระขี้นกในระยะเจริญเติบโตทำงล ำต้นจ ำนวน 
14 ลักษณะ (ตำรำงที่ 6) พบว่ำมะระขี้นกทั้ง 15 ตัวอย่ำงมีกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นปกติ-แข็งแรงมีควำมยำว
ของเถำหลักมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญโดย M23 มีควำมยำวเถำหลักมำกที่สุดคือ 195 เซนติเมตร 
ในขณะที่ M57 มีควำมยำวเถำหลักน้อยที่สุดคือ 139 เซนติเมตร ซึ่งสอดคล้องกันกับขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
เถำหลักของ M23 มีขนำดใหญ่ที่สุดคือ 4.76 มิลลิเมตร และควำมยำวปล้องเถำหลักของ M57 มีขนำดสั้นที่สุด
คือ 23.51 มิลลิเมตร ลักษณะปลำยใบจริงใบแรกของมะระขี้นกทั้ง 15 ตัวอย่ำง มีลักษณะเป็นติ่งแหลมติ่ง
เดี ยว  (cuspidate) หรือ  สำมติ่ ง  (tricuspidate) และมี ลั กษณ ะขอบใบจริงใบแรกเป็ นหยักซี่ ฟั นถี่ 
(denticutate) สีแผ่นใบเป็นสีเขียว (Green Group 137) รูปร่ำงแผ่นใบเป็นรูปหัวใจ (cordate) หรือทรงกลม 
(round) ใบของมะระขี้นกส่วนใหญ่มีจ ำนวนร่อง 5 ร่องต่อแผ่นใบและควำมยำวก้ำนใบมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญยิ่ง โดย M61 และ M23 อยู่ในกลุ่มที่มีควำมยำวมำกที่สุดคือ 67.54 และ 64.69 มิลลิเมตร 
ตำมล ำดับ (ภำพที่ 16) อำยุเมื่อเริ่มเลื้อยของมะระขี้นกทั้ง 15 ตัวอย่ำงอยู่ในช่วง 22-33 วันหลังย้ำยกล้ำ โดย 
M10 มีอำยุสั้นที่สุดในขณะที่ M44 มีอำยุยำวที่สุด 

 

 
ภาพที่ 15 แปลงปลูกประเมินเชื้อพันธุ์มะระขี้นกระยะเจริญเติบโตทำงล ำต้น 

 
 

 



 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะระขี้นก จ ำนวน 15 ตัวอย่ำงในระยะเจริญเติบโตด้ำนล ำต้น 
 

รหัส ชื่อ 
กำรเจริญ 

เติบโตของล ำ
ต้น 

ควำมยำว 
เถำหลัก 
(ซม.) 

เส้นผ่ำศูนย์กลำง 
เถำหลัก (มม.) 

ควำมยำวปล้อง 
เถำหลัก (มม.) 

ลักษณะปลำย 
ใบจริงใบแรก 

ลักษณะ
ขอบ 

ใบจริงใบ
แรก 

สีแผ่นใบ สีแผ่นใบ 
รูปร่ำง 
แผ่นใบ 

ควำม
ลึกของ 
ร่อง

แผ่นใบ 

รูปร่ำง 
ปลำย
ใบ 

รูปร่ำง 
ขอบใบ 

จ ำนวน
ร่องต่อ 
แผ่นใบ 

ควำมยำว 
ก้ำนใบ 
(มม.) 

อำยุเมื่อล ำ
ต้น 

เริ่มเลื้อย 
(วัน) 

M8 มะระข้ีนก ปกติ 177 abc 4.05 bc 35.98 a ต่ิงแหลมต่ิงเดียว หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137B เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 5 51.26 cd 27 
M9 มะระข้ีนก ปกติ 159 bcd 3.18 d 28.98 bcd ต่ิงแหลมต่ิงเดียว หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137C เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 7 43.07 ef 25 
M10 มะระข้ีนก แข็งแรง 149 cd 4.47 a 27.59 bcd ต่ิงแหลมต่ิงเดียว หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137B เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 7 55.31 bc 22 
M11 มะระข้ีนก แข็งแรง 166 a-d 4.23 ab 27.97 bcd ต่ิงแหลมต่ิงเดียว หยักซีฟ่ันถ่ี Green Group 137C เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 5 56.21 bc 24 
M15 มะระข้ีนก แข็งแรง 178 abc 3.45 d 28.06 bcd ต่ิงแหลมต่ิงเดียว หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137B เขียว ทรงกลม มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 5 53.82 cd 27 
M17 มะระข้ีนก แข็งแรง 186 ab 4.28 ab 27.09 bcd ต่ิงแหลมต่ิงเดียว หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137C เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 5 51.40 cd 30 
M23 มะระข้ีนก แข็งแรง 195 a 4.76 a 33.01 ab สำมต่ิง หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137C เขียว ทรงกลม มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 7 64.69 a 28 
M30 มะระข้ีนก แข็งแรง 188 ab 3.57 cd 29.03 bcd ต่ิงแหลมต่ิงเดียว หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137B เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 5 62.36 ab 31 
M41 มะระข้ีนก แข็งแรง 173 abc 3.29 d 27.97 bcd ต่ิงแหลมต่ิงเดียว หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137C เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 5 49.93 cde 32 
M44 มะระข้ีนก ปกติ 165 bcd 4.16 b 27.77 bcd สำมต่ิง หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137C เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 7 37.13 f 33 
M46 มะระข้ีนก แข็งแรง 189 ab 4.26 ab 24.55 cd สำมต่ิง หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137C เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 5 47.02 de 29 
M50 มะระข้ีนก แข็งแรง 181 ab 3.24 d 30.02 bc ต่ิงแหลมต่ิงเดียว หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137C เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 5 38.75 f 29 
M57 มะระข้ีนก แข็งแรง 139 d 4.25 ab 23.51 d ต่ิงแหลมต่ิงเดียว หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137B เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 5 57.19 bc 29 
M61 มะระข้ีนก แข็งแรง 173 abc 4.49 ab 29.11 bcd สำมต่ิง หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137B เขียว ทรงกลม มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 7 67.54 a 27 
M63 มะระข้ีนก แข็งแรง 161 bcd 4.09 bc 29.40 bcd ต่ิงแหลมต่ิงเดียว หยักซี่ฟันถ่ี Green Group 137B เขียว รูปหัวใจ มำก แหลม จักฟันเลื่อยถึงหยักซี่ฟัน 5 53.49 cd 28 
ค่ำเฉลี่ย     172 3.98 28.57           52.61  
F-test     * ** *           **  
CV (%)     7.2 6.1 8.6           6.2  

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 จำกข้อมูลกำรประเมินลักษณะของเชื้อพันธุ์มะระขี้นกจ ำนวน 15 ตัวอย่ำง ในระยะออกดอกได้ข้อมูล 10 
ลักษณะ (ตำรำงที่ 7) พบว่ำมะระขี้นกทั้ง 15 ตัวอย่ำง มีจ ำนวนวันที่ดอกเพศผู้บำน 50 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในช่วง 
35-45 วันหลังย้ำยปลูก และมีจ ำนวนวันที่ดอกเพศเมียบำน 50 เปอร์เซ็นต์อยู่ในช่วง 44 -51 วันหลังย้ำยปลูก 
โดย M8 มีจ ำนวนวันน้อยที่สุดในขณะที่ M30 และ M41 มีจ ำนวนวันมำกที่สุดคือ 51 วัน รูปร่ำงดอกเพศเมีย
ของมะระข้ีนกทั้ง 15 ตัวอย่ำงเป็นทรงกลมและมีช่วงเวลำในกำรผสมเกสรคือช่วงเช้ำ 
 สีของรังไข่ของมะระขี้นกทั้ง 15 ตัวอย่ำง ส่วนใหญ่มีสีเขียว (Green Group 137 A, B, C หรือ D) 
ควำมยำวและควำมกว้ำงรังไข่มีควำมสัมพันธ์กันโดย M61 มีควำมยำวและควำมกว้ำงมำกที่สุดคือ 18.69 
มิลลิเมตร ในขณะที่ M17 มีขนำดรังไข่เล็กที่สุดคือยำว 8.65 มิลลิเมตร กว้ำง 3.2 มิลลิเมตร มะระขี้นกทั้ง 15 
ตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีรูปทรงรี โดยมีทรงรี 10 ตัวอย่ำง ทรงกลม 3 ตัวอย่ำงและทรงขอบขนำน 2 ตัวอย่ำง 

 

  
ภาพที่ 17 แปลงปลูกประเมินเชื้อพันธุ์มะระขี้นกระยะออกดอก 

   
 
 
 



 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะระขี้นก จ ำนวน 15 ตัวอย่ำงในระยะออกดอก 
 

รหัส ชื่อ 

จ ำนวนวันที่
ดอก 

เพศผู้บำน
50% (วัน) 

จ ำนวนวันที่ดอก 
เพศเมียบำน50% 

(วัน) 

ต ำแหน่งดอกเพศ 
ผู้ดอกแรก (ข้อที่) 

ต ำแหน่งดอกเพศ 
เมียดอกแรก (ข้อที่) 

รูปร่ำงดอก 
เพศเมีย 

สีของรังไข่ สีของรังไข่ 
ควำมยำว 
รังไข่ (มม.) 

ควำมกวำ้ง 
รังไข่ (มม.) 

รูปร่ำง 
รังไข่ 

ช่วงเวลำ
ใน 

กำรผสม
เกสร 

M8 มะระขี้นก 39 44 3 12 ทรงกลม Green Group 137A เขียว 9.39 cde 3.7 d-g ทรงรี เช้ำ 
M9 มะระขี้นก 35 45 3 10 ทรงกลม Green Group 137B เขียว 10.91 bcd 4.4 b ทรงรี เช้ำ 
M10 มะระขี้นก 36 45 3 9 ทรงกลม Green Group 137B เขียว 10.83 bcd 4.3 bc ทรงรี เช้ำ 
M11 มะระขี้นก 38 45 3 11 ทรงกลม Green Group 137B เขียว 11.27 bc 3.9 b-e ทรงรี เช้ำ 
M15 มะระขี้นก 39 50 5 16 ทรงกลม Green Group 137C เขียว 9.65 cde 3.4 d-g ทรงรี เช้ำ 
M17 มะระขี้นก 42 50 4 15 ทรงกลม Green Group 137B เขียว 8.65 e 3.2 g ทรงกลม เช้ำ 
M23 มะระขี้นก 39 47 3 13 ทรงกลม Green Group N137D เขียวเข้ม 12.28 b 4.0 bcd ทรงขอบขนำน เช้ำ 
M30 มะระขี้นก 40 51 3 15 ทรงกลม Green Group 137D เขียว 11.11 bcd 3.4 d-g ทรงรี เช้ำ 
M41 มะระขี้นก 45 51 3 8 ทรงกลม Green Group 137D เขียว 9.19 de 3.4 efg ทรงกลม เช้ำ 
M44 มะระขี้นก 44 50 3 11 ทรงกลม Green Group 137D เขียว 10.46 b-e 3.3 fg ทรงรี เช้ำ 
M46 มะระขี้นก 38 50 3 3 ทรงกลม Green Group 137D เขียว 8.49 e 3.8 c-f ทรงกลม เช้ำ 
M50 มะระขี้นก 41 46 4 11 ทรงกลม Green Group 137C เขียว 9.56 cde 3.5 d-g ทรงรี เช้ำ 
M57 มะระขี้นก 36 48 3 15 ทรงกลม Green Group 137B เขียว 10.81 bcd 3.7 d-g ทรงรี เช้ำ 
M61 มะระขี้นก 36 49 3 14 ทรงกลม Green Group 137B เขียว 18.69 a 5.0 a ทรงขอบขนำน เช้ำ 
M63 มะระขี้นก 36 50 3 17 ทรงกลม Green Group 137D เขียว 9.61 cde 4.0 bcd ทรงรี เช้ำ 
ค่ำเฉลี่ย         10.73 3.8   
F-test         ** **   
CV (%)         7.8 6.1   

 
 



 

 
 
 
 

     

     
     

     
     

     
     

 

ภาพที่ 18 ภำพแสดงลักษณะของดอกเพศผู้มะระขี้นกท้ัง 15 ตัวอย่ำง 

M8 M9 M10 M11 M15 

M17 M23 M30 M41 M44 

M46 M50 M57 M61 M63 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

     
     

     
     

     

M8 M9 M10 M11 M15 

M17 M23 M30 M41 

M44 

M46 M50 M57 M61 M63 



 

     

 

ภาพที่ 19 ภำพแสดงลักษณะของดอกเพศเมียมะระขี้นกทั้ง 15 ตัวอย่ำง 
 
 
 



 

ระยะติดผลของมะระขี้นก จ ำนวน 15 ตัวอย่ำงพบว่ำ ส่วนใหญ่มีกำรติดผลมำก  (ติดผลมำก 7 
ตัวอย่ำง ปำนกลำงและน้อยอย่ำงละ 4 ตัวอย่ำง) มีจ ำนวนวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเชิงพำณิชย์อยู่ในช่วง 52 -59 
วัน โดย M61 และ M63 มีอำยุยำวที่สุด ส่วน M10 มีอำยุสั้นที่สุด สีของผลอ่อนมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม 
และขนำดผล น้ ำหนักผล ควำมยำวผล และควำมกว้ำงผลที่ระยะเก็บเกี่ยวเชิงพำณิชย์มีควำมสัมพันธ์กัน
สำมำรถจัดกลุ่มได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผลขนำดใหญ่ ได้แก่ M23 มีน้ ำหนักผล 54.3 กรัม ยำว 132.61 มิลลิเมตร กว้ำง 55.82 
มิลลิเมตร  

กลุ่มที่ 2 ผลขนำดกลำง จ ำนวน 7 ตัวอย่ำง ได้แก่ M8, M9, M10, M11, M57, M 61 และ M63 
มีน้ ำหนักผลอยู่ในช่วง 19.6-38.0 กรัม ควำมยำว 77.44-99.18 มิลลิเมตร กว้ำง 32.62-44.43 มิลลิเมตร 

กลุ่มที่  3 ผลขนำดเล็ก จ ำนวน 7 ตัวอย่ำง ได้แก่M15, M17, M30, M44, M46 และ M50 มี
น้ ำหนักผล 4.3 -8.3 กรัม ยำว 49.02-53.16 มิลลิเมตร กว้ำง 18.66-25.12 มิลลิเมตร 

M23 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีขนำดผลใหญ่มีควำมหนำของผลมำกที่สุดคือ 11.03 มิลลิเมตร ในขณะที่ 
M17 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีขนำดผลเล็กมีควำมหนำของผลน้อยที่สุดคือ 2.13 มิลลิเมตร 
 รูปร่ำงของผลที่ระยะเก็บเกี่ยวเชิงพำณิชย์มีรูปทรงกระสวย ยกเว้น M23 รูปทรงขอบขนำด ควำมยำว
ก้ำนผลและข้ัวผลของมะระขี้นกท้ัง 15 ตัวอย่ำง มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่ง โดย M50 มีควำมยำวก้ำน
ผลมำกที่สุด คือ 76.66 มิลลิเมตร และ M44 มีควำมยำวน้อยที่สุดคือ 47.50 มิลลิเมตร ส่วน M8 มีควำมยำว
ขั้วผลมำกที่สุดคือ 15.72 มิลลิเมตร และ M61 สั้นที่สุด 7.69 มิลลิเมตร สีของเนื้อผลที่ระยะเก็บเกี่ยวเชิง
พำณิชย์ ส่วนใหญ่มีสีเขียวยกเว้น M15, M17 และ M46 มีสีผลขำวเหลือง จ ำนวนวันที่เก็บเกี่ยวของมะระขี้นก
อยู่ในช่วง 58-67 วัน โดย M50 มีอำยุกำรเก็บเกี่ยวสั้นที่สุด ส่วน M 30 มีอำยุยำวที่สุด สีผลสุกส่วนใหญ่มีสีส้ม
ยกเว้น M30, M41 และ M57 มีสีส้มเข้ม ควำมง่ำยของกำรเกิดรอยแตกที่ผลในระยะสุกแก่ทำงสรีระวิทยำ 
พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นปำนกลำง 9 ตัวอย่ำง มำกและน้อยอย่ำงละ 3 ตัวอย่ำง 

  
ภาพที่ 20 แปลงปลูกประเมินเชื้อพันธุ์มะระขี้นกระยะเก็บเกี่ยว 

 
มะระขี้นกทั้ง 15 ตัวอย่ำง สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ขนำด ตำมควำมยำวของผล ได้แก่ มะระขี้นก

ขนำดเล็ก (ควำมยำวผล 30-60 ม.ม.) มะระขี้นกขนำดกลำง (ควำมยำวผล 61-120 ม.ม.) และมะระขี้นกขนำด
ใหญ่ (ควำมยำวผลมำกกว่ำ 121 ม.ม.) 
  



 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะระขี้นก จ ำนวน 15 ตัวอย่ำงในระยะติดผล 
 

รหัส ชื่อ 

จ ำนวน
วันที่
เก็บ
เกี่ยว 

ผลผลิต
เชิง

พำณิชย์ 
(วัน) 

สีของผลอ่อน 
สีของผล

อ่อน 

น้ ำหนกัผล
ที่ระยะ

เก็บเกี่ยว 
เชิง

พำณิชย์ 
(กรัม) 

ควำมยำว
ผลที่ระยะ
เก็บเกี่ยว 

เชิง
พำณิชย์ 
(มม.) 

ควำม
กว้ำงผลที่
ระยะเก็บ

เกี่ยว 
เชิง

พำณิชย์ 
(มม.) 

ควำมหนำ
ผลที่ระยะ
เก็บเกี่ยว 

เชิง
พำณิชย์ 
(มม.) 

ขนำดผล 

รูปร่ำงผลที่
ระยะเก็บ

เกี่ยว 
เชิงพำณิชย์ 

ผิวของผล
ที่ระยะ

เก็บเกี่ยว 
เชิง

พำณิชย์ 

รูปแบบ
ของปุ่มบน
ผลที่ระยะ 
เก็บเกี่ยว

เชิง
พำณิชย์ 

ลักษณะ
ไหล่ของ

ผลที่
ระยะ 

เก็บเกี่ยว
เชิง

พำณิชย์ 

ลักษณะ
ปลำยผล
ที่ระยะ 

เก็บเกี่ยว
เชิง

พำณิชย์ 

ควำมยำว
ของแต่ละ
ก้ำนผลที่

ระยะ 
เก็บเกี่ยวเชิง

พำณิชย์ 
(มม.) 

ควำมยำว
ของขัว้ผล
ที่ระยะ 

เก็บเกี่ยว
เชิงพำณิชย์ 

(มม.) 

M8 มะระขี้นก 54 Yellow-Green Group 146A เขียวออ่น 20.3 c 82.59 d 38.90 d 6.07 bc ปำนกลำง กระสวย ปุ่มแหลม ปุ่มถี่ๆ แหลม แหลม 56.81 e 15.72 a 
M9 มะระขี้นก 56 Green Group 137C เขียว 19.6 c 99.18 b 44.43 b 6.32 b ปำนกลำง กระสวย ปุ่มแหลม ปุ่มถี่ๆ แหลม แหลม 54.32 ef 10.75 de 
M10 มะระขี้นก 52 Green Group 137A เขียว 22.7 c 81.66 d 35.72 f 4.69 efg ปำนกลำง กระสวย ปุ่ม ปุ่มมนๆ แหลม แหลม 49.60 fg 15.17 ab 
M11 มะระขี้นก 54 Green Group 137A เขียว 21.5 c 95.76 bc 37.77 de 5.44 cde ปำนกลำง กระสวย ปุ่ม ปุ่มถี่ๆ แหลม แหลม 59.49 de 14.22 abc 
M15 มะระขี้นก 57 Green Group 137B เขียว 4.3 d 51.17 e 22.82 ij 4.26 fgh เล็ก กระสวย ปุ่มแหลม ปุ่มถี่ๆ แหลม แหลม 68.02 bc 9.13 ef 
M17 มะระขี้นก 57 Yellow-Green Group 145B เขียวออ่น 5.5 d 49.02 e 18.66 k 2.13 j เล็ก กระสวย ปุ่มแหลม ปุ่มถี่ๆ แหลม แหลม 50.20 fg 12.79 bcd 
M23 มะระขี้นก 56 Green Group N137B เขียวเขม้ 54.3 a 132.61 a 55.82 a 11.03 a ใหญ่ ขอบขนำน ปุ่ม ปุ่มมนๆ แหลม แหลม 57.39 e 10.28 def 
M30 มะระขี้นก 58 Green Group 143C เขียวออ่น 5.5 d 53.16 e 25.12 h 3.97 gh เล็ก กระสวย ปุ่มแหลม ปุ่มถี่ๆ แหลม แหลม 64.74 cd 8.90 ef 
M41 มะระขี้นก 58 Green Group 145A เขียวออ่น 4.8 d 52.10 e 24.49 hi 3.54 hi เล็ก กระสวย ปุ่มแหลม ปุ่มถี่ๆ แหลม แหลม 68.46 bc 12.57 cd 
M44 มะระขี้นก 55 Green Group 143A เขียว 5.4 d 49.86 e 21.36 j 2.89 i เล็ก กระสวย ปุ่มแหลม ปุ่มถี่ๆ แหลม แหลม 47.50 g 8.04 f 
M46 มะระขี้นก 57 Green Group 145A เขียวออ่น 8.3 d 49.12 e 22.37 j 3.73 h เล็ก กระสวย ปุ่มแหลม ปำนกลำง แหลม แหลม 72.21 ab 9.70 ef 
M50 มะระขี้นก 52 Green Group 143C เขียวออ่น 6.8 d 51.32 e 21.86 j 2.83 ij เล็ก กระสวย ปุ่มแหลม ปุ่มถี่ๆ แหลม แหลม 76.66 a 7.84 f 
M57 มะระขี้นก 55 Green Group 137B เขียว 18.9 c 91.55 c 32.62 g 4.98 ef ปำนกลำง กระสวย ปุ่มแหลม ปุ่มถี่ๆ แหลม แหลม 56.44 e 9.33 ef 
M61 มะระขี้นก 59 Green Group 137D เขียวออ่น 38.0 b 92.33 c 41.69 c 5.92 bcd ปำนกลำง กระสวย ปุ่ม ปำนกลำง แหลม แหลม 66.18 c 7.69 f 
M63 มะระขี้นก 59 Green Group 137A เขียว 19.7 c 77.44 d 36.20 ef 5.21 de ปำนกลำง กระสวย ปุ่มแหลม ปุ่มถี่ๆ แหลม แหลม 55.38 ef 8.04 f 
ค่ำเฉลี่ย         17.00 76.52 31.99 4.87            60.22 10.68 
F-test         ** ** ** **            ** ** 
CV (%)         11.3 3.6 2.7 6.8            4.2 10.4 

 



 

 
 
 
ตารางท่ี 8 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะระขี้นก จ ำนวน 15 ตัวอย่ำงในระยะติดผล (ต่อ) 
 

รหัส ช่ือ 
สีของเนื้อผลทีร่ะยะเก็บเกี่ยวเชิง

พำณิชย ์

สีของเนื้อผลที่
ระยะเก็บ
เกี่ยวเชิง
พำณิชย ์

กำรติดผล 

จ ำนวนวันท่ีเก็บ
เกี่ยวผล 

สุกทำงสรรีวิทยำ 
(วัน) 

สีของผลสุก สีของผลสุก 

ควำมง่ำยของกำรเกิด
รอยแตกที่ผล 

ในระยะสุกแก่ทำง
สรีรวิทยำ 

M8 มะระขี้นก Yellow-Green Group 144B เขียว มำก 61 Yellow-Orange Group 17A ส้ม มำก 
M9 มะระขี้นก Yellow-Green Group 145D เขียว มำก 62 Yellow-Orange Group 23A ส้ม น้อย 
M10 มะระขี้นก Yellow-Green Group 145D เขียว มำก 60 Yellow-Orange Group 23A ส้ม ปำนกลำง 
M11 มะระขี้นก Yellow-Green Group 145D เขียว ปำนกลำง 62 Yellow-Orange Group 23A ส้ม ปำนกลำง 
M15 มะระขี้นก Yellow Group 2D ขำวเหลือง มำก 65 Yellow-Orange Group 23A ส้ม ปำนกลำง 
M17 มะระขี้นก Yellow Group 2D ขำวเหลือง ปำนกลำง 66 Orange Group 24A ส้ม ปำนกลำง 
M23 มะระขี้นก Yellow-Green Group 144B เขียว น้อย 66 Orange Group 24A ส้ม มำก 
M30 มะระขี้นก Yellow-Green Group 145C เขียว ปำนกลำง 67 Orange Group 25A ส้มเข้ม ปำนกลำง 
M41 มะระขี้นก Yellow-Green Group 145C เขียว น้อย 65 Orange Group N25D ส้มเข้ม ปำนกลำง 
M44 มะระขี้นก Yellow-Green Group 145A เขียว น้อย 63 Yellow-Orange Group 23A ส้ม ปำนกลำง 
M46 มะระขี้นก Yellow Group 2D ขำวเหลือง น้อย 66 Orange Group 24A ส้ม มำก 
M50 มะระขี้นก Yellow-Green Group 145A เขียว ปำนกลำง 58 Yellow-Orange Group 23A ส้ม ปำนกลำง 
M57 มะระขี้นก Yellow-Green Group 145D เขียว มำก 64 Orange Group 25A ส้มเข้ม น้อย 
M61 มะระขี้นก Yellow-Green Group 145D เขียว มำก 65 Yellow-Orange Group 23B ส้ม น้อย 



 

M63 มะระขี้นก Yellow-Green Group 145D เขียว มำก 67 Yellow-Orange Group 23A ส้ม ปำนกลำง 

 
 



 

     

     
     

     
     

     
     

ภาพที่ 21 ภำพแสดงลักษณะของผลแก่เชิงพำณิชย์ของมะระขี้นกทั้ง 15 ตัวอย่ำง 
 
 
 
 
 
 

M8 M9 M10 M11 M15 

M17 M23 M30 M41 M44 

M46 M50 M57 M61 M63 



 

 
     

     
     

     
     

     
     

ภาพที่ 22 ภำพแสดงลักษณะของผลแก่เชิงสรีรวิทยำของมะระขี้นกทั้ง 15 ตัวอย่ำง 
 
จำกกำรประเมินลักษณะเมล็ดพันธุ์ของเชื้อพันธุ์มะระขี้นก พบว่ำเมล็ดมะระขี้นกทั้ง 15 ตัวอย่ำง 

มีสีค่อนข้ำงแตกต่ำงกัน เมล็ดมะระขี้นกของผลที่มีขนำดเล็กส่วนใหญ่ไม่มีรอยหยักที่เปลือกเมล็ด ยกเว้น 
M46 มีรอยหยัก ในขณะที่เมล็ดของผลที่มีขนำด กลำงและใหญ่จะมีรอยหยักที่เปลือกเมล็ด สอดคล้องกัน

M17 M23 M30 M41 M44 

M46 M50 M57 M61 M63 

M8 M9 M10 M11 M15 



 

กับรูปทรงเมล็ด ซึ่งเมล็ดมะระขี้นกของผลที่มีขนำดเล็กส่วนใหญ่จะมีรูปทรงรี ยกเว้น M46 มีรูปร่ำงทรงไข่
เช่นเดียวกับเมล็ดของผลที่มีขนำดกลำงและใหญ่ 

ควำมยำว ควำมกว้ำง ควำมหนำของเมล็ด และน้ ำหนัก 100 เมล็ด มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำง
เดียวกัน คือ  

กลุ่มที่ 1 เมล็ดของผลที่มีขนำดใหญ่ (M23) และขนำดกลำง (M8, M9, M10, M11, M57, M61 
และ M63) เมล็ดจะมีควำมยำวอยู่ในช่วง 12.43-14.61 มิลลิเมตร กว้ำง 6.94-9.09 มิลลิเมตร หนำ 3.33-
4.17 มิลลิเมตร และมีน้ ำหนัก 100 เมล็ด อยู่ในช่วง 12.85-17.98 กรัม 

กลุ่มที่ 2 เมล็ดของผลที่มีขนำดเล็ก (M15, M17, M30, M41, M44, M46 และ M50) เมล็ด
มีควำมยำวอยู่ในช่วง 8.14-10.96 มิลลิเมตร กว้ำง 4.29-5.99 มิลลิเมตร หนำ น2.25-3.21 มิลลิเมตร 
และมีน้ ำหนัก100 เมล็ด อยู่ในช่วง 4.79-6.83 กรัม 

ผิวเปลือกเมล็ดของมะระขี้นกมีลักษณะตั้งแต่ละเอียดจนถึงหยำบมำก M9, M23 และ M61 
มีจ ำนวนเมล็ดต่อผลสุกมำกที่สุดคือ 19 เมล็ด ในขณะที่ M15, M17 และ M46 มีจ ำนวนเมล็ดต่อผล
น้อยที่สุดคือ 9 เมล็ด 
 



 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะระขี้นก จ ำนวน 15 ตัวอย่ำงในระยะเมล็ดพันธุ์ 
 

รหัส ชื่อ สีของเมล็ด 
. 

สีของเมล็ด 
รอยหยักของ 
เปลือกเมล็ด 

รูปทรงของเมล็ด 
ควำมยำว 

ของเมล็ด (มม.) 
ควำมกว้ำง 

ของเมล็ด (มม.) 
ควำมหนำ 

ของเมล็ด (มม.) 
เนื้อผิวของ 
เปลือกเมล็ด 

จ ำนวนเมล็ดต่อ
ผลที่ระยะ 
สุกแก่ทำง
สรีรวิทยำ 

น้ ำหนัก 100  
เมล็ด (ก.) 

M8 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 164A สีเหลืองอ่อนและน้ ำตำลที่กลำงเมล็ด มี รูปไข่ 13.37 bc 7.48 b 3.62 bcd หยำบมำก 15 abc 18.30 a 
M9 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 161A สีเหลืองอ่อนและน้ ำตำลที่กลำงเมล็ด มี รูปไข่ 18.99 a 7.63 b 3.73 bc หยำบ 19 a 19.69 a 
M10 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 165B สีน้ ำตำลอ่อนและน้ ำตำลที่กลำงเมล็ด มี รูปไข่ 12.43 bc 7.34 b 3.64 bcd ปำนกลำง 18 ab 13.91 bc 
M11 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 165B สีน้ ำตำลอ่อนและน้ ำตำลที่กลำงเมล็ด มี รูปไข่ 12.46 bc 7.26 b 3.53 b-e หยำบ 14 abc 13.15 bc 
M15 มะระข้ีนก Brown Group 200A สีด ำและครีม ไม่มี รูปร ี 10.98 bc 5.99 c 3.21 ef ละเอียด 9c 6.05 d 
M17 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 162C สีด ำและครีม ไม่มี รูปร ี 8.14 c 4.29 d 2.25 h ละเอียด 9c 6.83 d 
M23 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 161A สีน้ ำตำลอ่อนและน้ ำตำลที่กลำงเมล็ด มี รูปไข่ 14.61 ab 9.09 a 4.17 a ปำนกลำง 19 a 17.98 a 
M30 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 161A สีเหลืองอ่อนและน้ ำตำลที่กลำงเมล็ด ไม่มี รูปร ี 8.48 c 4.45 d 2.59 h ละเอียด 10 bc 5.83 d 
M41 มะระข้ีนก Brown Group 200A สีด ำและครีม ไม่มี รูปร ี 9.32 bc 4.55 d 2.95 fg ละเอียด 10 bc 5.93 d 
M44 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 164A สีน้ ำตำลอ่อนและด ำ ไม่มี รูปร ี 9.25 bc 4.66 d 2.81 gh ละเอียด 12 abc 5.98 d 
M46 มะระข้ีนก Brown Group 200A สีด ำและครีม มี รูปไข่ 9.51 bc 4.83 d 2.71 gh ละเอียด 9 c 6.67 d 
M50 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 163B สีเหลืองอ่อนและน้ ำตำลที่กลำงเมล็ด ไม่มี รูปร ี 8.20 c 4.44 d 2.62 gh ปำนกลำง 10 c 4.79 d 
M57 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 165B สีน้ ำตำล มี รูปไข่ 12.54 bc 7.25 b 3.39 cde หยำบ 10 c 16.52 ab 
M61 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 165B สีน้ ำตำล มี รูปไข่ 14.46 ab 7.08 bc 3.79 b หยำบ 19 a 17.58 a 
M63 มะระข้ีนก Greyed-Orange Group 161A สีเหลืองอ่อนและน้ ำตำลที่กลำงเมล็ด มี รูปไข่ 12.96 bc 6.94 bc 3.33 de หยำบ 11 bc 12.85 c 

ค่ำเฉลี่ย           11.71 6.22 3.24   13 11.47 

F-test           * ** **   * ** 

CV (%)           19.9 8.5 4.6   8.47 13.5 

 
 
 
 
 



 

 
 



 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. พืชสกุลมะระที่ได้จำกกำรรวบรวมในกำรทดลองนี้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่  

- M. charantia L. ได้แก่ มะระขี้นก 36 ตัวอย่ำง และมะระจีน 6 ตัวอย่ำง  
- M. cochinchinensis (Lour.) Spreng. ได้แก่ ฟักข้ำว 14 ตัวอย่ำง  
- M. subangulata Blume ได้แก่ ผักแมะ 8 ตัวอย่ำง  

2. จำกกำรประเมินลักษณะสัณฐำนวิทยำมะระขี้นก M. charantia L ในกำรทดลองนี้ สำสำรถ
แบ่งกลุ่มมะระข้ีนกได้เป็น 3 ขนำด คือ ขนำดใหญ่ กลำง และเล็ก 

3. เมล็ดของผลขนำดกลำงและใหญ่มีควำมงอก 100 เปอร์เซ็นต์ และมีจ ำนวนวันในกำรงอกครั้งแรก 5 
วันหลังเพำะ ในขณะที่เมล็ดของผลขนำดเล็กมีควำมงอกอยู่ในช่วง 65 – 79 เปอร์เซ็นต์ และมีจ ำนวนวันในกำรงอก
ครั้งแรกอยู่ในช่วง 5-7 วัน แสดงให้เห็นว่ำเมล็ดของผลขนำดกลำงและใหญ่มีควำมแข็งแรงมำกกว่ำเมล็ดของผล
ขนำดเล็ก 

4. ข้อเสนอแนะ  ควรน ำมะระข้ีนกที่ได้ประเมินลักษณะสัณฐำนวิทยำแล้ววิเครำะห์หำสำรส ำคัญใน
แต่ละตัวอย่ำง เพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จำกผลกำรทดลองนี้ได้ข้อมูลลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและเมล็ดพันธุ์ของมะระขี้นก ที่ผ่ำนกำรจัดกำรเชื้อ
พันธุ์อย่ำงเป็นระบบมำตรฐำนและพร้อมส ำหรับกำรเก็บรักษำในธนำคำรเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร 

 
11. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกรมวิชำกำรเกษตรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติที่สนับสนุนงบวิจัยครั้งนี้ 
ขอขอบคุณส ำนักวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร และ ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
พืชผักเขตร้อน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน สถำนที่ท ำกำรวิจัย และขอขอบคุณคณะผู้ร่วม
วิจัยทุกท่ำนที่สนับสนุนและร่วมงำนวิจัยอย่ำงเต็มที่  
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13. ภาคผนวก  
ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมกว้ำงใบเลี้ยงมะระขี้นก  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.20571429 0.20571429 1.49 ns 
TRE (T) 14 7.30857143 0.56219780 4.07 ** 
ERROR 14 1.79428571 0.13802198   

TOTAL 29 9.30857143     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ  
 

ตารางภาคผนวกที่ 2 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวใบเลี้ยงมะระขี้นก 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.17285714 0.17285714 1.06 ns 
TRE (T) 14 14.77857143 1.13681319 6.95 ** 
ERROR 14 2.12714286 0.16362637   

TOTAL 29 17.07857143     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ  
 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/central/%20Ks.htm


 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวเถำหลักของต้นมะระขี้นก 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 34.133333 34.133333 <1 
TRE (T) 14 6828.866667 487.776190 3.16 * 
ERROR 14 2162.866667 154.490476   

TOTAL 29 9025.866667     

* = ต่ำงกันทำงสถิตโิดยเทียบกบั LSD .05  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
ตารางภาคผนวกที่ 4 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของเส้นผ่ำศูนย์กลำงเถำหลักของต้นมะระขี้นก 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.06816333 0.06816333 1.15 ns 
TRE (T) 14 7.13018 0.50929857 8.56 ** 
ERROR 14 0.83288667 0.05949191   

TOTAL 29 8.03123     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ  
 

ตารางภาคผนวกที่ 5 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวปล้องของเถำหลักของต้นมะระขี้นก 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 14.9672033 14.9672033 2.45 ns 
TRE (T) 14 248.9922800 17.7851629 2.92 * 
ERROR 14 85.4035467 6.1002533   

TOTAL 29 349.3630300     

* = ต่ำงกันทำงสถิตโิดยเทียบกบั LSD .05  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ  
 

ตารางภาคผนวกที่ 6 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวก้ำนใบมะระขี้นก  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 73.852830 73.852830 6.94 * 
TRE (T) 14 2144.072220 153.148016 14.39 ** 
ERROR 14 149.027020 10.644787   

TOTAL 29 2366.952070     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  



 

* = ต่ำงกันทำงสถิตโิดยเทียบกบั LSD .05 
 
ตารางภาคผนวกที่ 7 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวรังไข่ของมะระขี้นก  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.8101633 0.8101633 1.16 ns 
TRE (T) 14 167.1893000 11.9420929 17.17 ** 
ERROR 14 9.7384867 0.6956062   

TOTAL 29 177.7379500     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
ตารางภาคผนวกที่ 8 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมกว้ำงรังไข่ของมะระขี้นก  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.04880333 0.04880333 <1 
TRE (T) 14 6.70002000 0.47857286 8.93 ** 
ERROR 14 0.75044667 0.05360333   

TOTAL 29 7.49927000     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
 

ตารางภาคผนวกที่ 9 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของน้ ำหนักผลมะระขีน้กที่ระยะเก็บเก่ียวเชิงพำณชิย์  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 27.078000 27.075000 7.38 * 
TRE (T) 14 5597.686667 399.834762 108.95 ** 
ERROR 14 51.380000 3.670000   

TOTAL 29 5676.141667     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
* = ต่ำงกันทำงสถิตโิดยเทียบกบั LSD .05 
 

ตารางภาคผนวกที่ 10 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวผลมะระขีน้กที่ระยะเก็บเกี่ยวเชิงพำณชิย์  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.94341 0.94341 <1 
TRE (T) 14 23922.71725 1708.76552 226.46 ** 
ERROR 14 105.63969 7.54569   



 

TOTAL 29 24029.30035     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
 

ตารางภาคผนวกที่ 11 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมกว้ำงผลมะระขีน้กที่ระยะเก็บเก่ียวเชิงพำณชิย์  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.392163 0.392163 <1 
TRE (T) 14 3206.655147 229.046796 302.09 ** 
ERROR 14 10.614987 0.758213   

TOTAL 29 3217.662297     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
ตารางภาคผนวกที่ 12 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมหนำผลมะระขีน้กที่ระยะเก็บเก่ียวเชิงพำณิชย์  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.0034133 0.0034133 <1 
TRE (T) 14 125.9041667 8.9931548 81.10 ** 
ERROR 14 1.5524867 0.1108919   

TOTAL 29 127.4600667     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
 

ตารางภาคผนวกที่ 13 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวแตล่ะก้ำนผลมะระขี้นกทีร่ะยะเก็บเก่ียวเชิง
พำณิชย์  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.062563 0.062563 <1 
TRE (T) 14 2132.641700 152.331550 23.50 ** 
ERROR 14 90.744487 6.481749   

TOTAL 29 2223.448750     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
 

ตารางภาคผนวกที่ 14 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวก้ำนช่อผลมะระขีน้กที่ระยะเก็บเก่ียวเชิง
พำณิชย์  



 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.4864133 0.4864133 <1 
TRE (T) 14 211.1935467 15.0852533 12.14 ** 
ERROR 14 17.3977867 1.2426990   

TOTAL 29 229.0777467     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 15 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวเมล็ดมะระขี้นก 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 7.0956033 7.0956033 1.31 ns 
TRE (T) 14 255.1904467 18.2278890 3.37 * 
ERROR 14 75.6974467 5.4069605   

TOTAL 29 337.9834967     

* = ต่ำงกันทำงสถิตโิดยเทียบกบั LSD .05  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
 

ตารางภาคผนวกที่ 16 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมกว้ำงเมล็ดมะระขี้นก 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.67200333 0.67200333 2.41 ns 
TRE (T) 14 67.37878000 4.81277000 17.24 ** 
ERROR 14 3.90744667 0.27910333   

TOTAL 29 71.95823000     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
 

ตารางภาคผนวกที่ 17 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมหนำเมล็ดมะระขี้นก 



 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.27840333 0.27840333 12.83 ** 
TRE (T) 14 7.37648667 0.52689191 24.28 ** 
ERROR 14 0.30384667 0.02170333   

TOTAL 29 7.95873667     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
 

ตารางภาคผนวกที่ 18 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของจ ำนวนเมล็ดต่อผลมะระขี้นกสุกทำงสรีรวิทยำ โดยใช้คำ่ 
Transformed to Log(X+1) 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.00329566 0.00329566 <1 
TRE (T) 14 0.36006523 0.03273320 3.51 * 
ERROR 14 0.10264910 0.00933174   

TOTAL 29 0.46600999     

* = ต่ำงกันทำงสถิตโิดยเทียบกบั LSD .05  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
ตารางภาคผนวกที่ 19 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของน้ ำหนักเมล็ดมะระขี้นก 100 เมล็ด 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 3.2340833 3.2340833 1.34 ns 
TRE (T) 14 882.4162667 63.0297333 26.18 ** 
ERROR 14 33.7090667 2.4077905   

TOTAL 29 919.3594167     

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD . 
01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิต ิ
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