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กำรศึกษำเพ่ือรวบรวมจำกพ้ืนที่ประเทศไทยได้ทั้งหมด 86 ตัวอย่ำง ในปี 2559- 2560 ปลูกมะเขือ S. 
melongena ในกระถำง เพื่อขยำยปริมำณเมล็ดพันธุ์ ณ ส ำนักวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ ปทุมธำนี จ ำนวน 
50 ตัวอย่ำง และศึกษำท ำกำรทดลองประเมินลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของมะเขือผลสั้น จ ำนวน 17 ตัวอย่ำง 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร ตั้งแต่ กรกฎำคม 2560 วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB จ ำนวน 2 ซ้ ำ 
พบว่ำ ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำมะเขือทั้ง 17 ตัวอย่ำง ในระยะตั้งแต่งอกถึงออกดอก ติดผล สำมำรถแบ่ง
มะเขือได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ 1) ประเภทที่ 1 ผลเป็นทรงกลม ขนำดผลใหญ่เหมือนผลมะนำว เนื้อกรอบ 
จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง 2) ประเภทที่ 2 ผลเป็นทรงกลม ขนำดผลเล็กเหมือนไข่มุก ต้นเตี้ย ใช้เวลำสั้นในกำรออก
ดอกติดผล ออกดอกติดผลจ ำนวนมำก เนื้อกรอบ จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง 3) ประเภทที่ 3 ผลเป็นทรงรี เปลือกมัน 
มีรสหวำนกรอบ จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง 4) ประเภทที่ 4 มะเขือจำน รูปร่ำงทรงกลมแป้น มีร่องหยัก เปลือกบำง
เนื้อนุ่ม จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง มะเขือที่ให้น้ ำหนักผลผลิตสูงสุด 5 อันดับแรก อยู่ระหว่ำง 2,938.54 - 2,377.19 
กรัมต่อต้น ได้แก่ เปรำะม่วง (S35) มะเขือลำย (S43) มะเขือลำย/มะเขือคำงกบ (S41) มะเขือเปรำะพันธุ์
พิจิตร1 (DOAVG 00007) และ มะเขือเปรำะพันธุ์ลำยรี (S28) มะเขือที่ให้ปริมำณผลผลิตมำกกว่ำ 150 ผลต่อ
ต้น มี 4 ตัวอย่ำง ได้แก่ มะเขือกรอบพันธุ์เวียดนำม (S42) มะเขือขำวกรอบพันธุ์ขำวพวง (S18) มะเขือตอแหล 
(S71) และมะเขือเปรำะพันธุ์ลำยรี (S28) ซึ่งมะเขือทั้ง 4 ตัวอย่ำงเป็นมะเขือที่มีดอกเป็นช่อปริมำณดอก
มำกกว่ำ 3 ดอกต่อช่อ 
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Abstract 
 Seventy-three samples of Solanum melongena were collected from various localities 
in Thailand. In 2017-2018, fifty samples were selected for seed multiplication at Biotechnology 
Research and Development Office, Pathum Thani. The morphological characterization of S. 
melongena was investigated from seventeen samples between August 2017 to April 2018 at 
Phichit Agricultural Research and Development Center, which was designed experimental as 
RCB with two replicates. In this study, the morphological characters from germinating to 
fruiting of this species was divided into four morphological types as follows; Type I : round and 
large similar to lime-shape fruit (as long as broad), and very dense texture (9 samples), Type II : 
round and small size similar to pear-shape fruit (as long as broad), dwarf shrub, large amount 
and short time for flowering and fruiting, and very dense texture (3 samples), Type III : ellipsoid 
shape fruit (slightly longer than broad), glossy cortex, sweet and very dense texture, Type IV : 
round board shape fruit (broader than long), cortex thin surface and not smooth, and loose 
texture (2 samples). The highest weight of productivity (2938.54 – 2377.19 grams per plant) 
were found in Makur Pro Muang (S35), Makur Lay (S43), Makur Lay/ Makur Kang Kob (S41), 
Makur Pro Phichit 1 (DOAVG 00007) and Makur Pro Lay Ree (S28). The Makur Krob Vietnam 
(S42), Makur Krob Khao Phuang (S18), Makur Tolae (S71) and Makur Pro Lay Ree (S28) 
produced large amount of fruits more than 150 fruits per plant, which all of this samples were 
flowering more than 3 flowers per inflorescence. 
Keywords: Botanical characteristics, eggplant, Brinjal, 

 
6. ค าน า 

S. melongena  L. อยู่ในวงศ์ Solanaceae เป็นพืชผักที่เรำบริโภคส่วนของผลเป็นอำหำร นิยมมำกใน
แถบเอเชีย พบทั้งที่เป็นพืชล้มลุก ไม้พุ่ม สำมำรถปลูกได้ทั้งในเขตสภำพภูมิอำกำศร้อนและอบอุ่นของโลกซ่ึงพบ
มำกในอเมริกำเขตร้อน (Ohwi, 1965) พืชสกุลนี้มีถิ่นก ำเนิดในแถบเอเชียใต้ แถบตะวันออกของประเทศอินเดีย 
หลังจำกนั้นได้มีกำรน ำไปปลูกในแถบประเทศอำหรับ และแอฟริกำ (จำนุลักษณ์, 2535) ต่อมำได้น ำไปปลูก
เผยแพร่ไปทั่วทั้งในอเมริกำรกลำงและใต้มำกกว่ำ 2,000 ชนิด ในออสเตรเลียพบมำกว่ำ 200 ชนิด (Stanley 
and Ross, 1986)  ในปัจจุบันมะเขือจัดเป็นพืชผักที่มีบทบำทส ำคัญทั่วโลก โดยเฉพำะในประเทศเขตทวีปเอเชีย 
(จำนุลักษณ์, 2535) ในประเทศไทยนั้นพบมะเขือชนิดและพันธุ์ต่ำงๆ มำกมำย ทั้งพันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์ปลูก พันธุ์
ป่ำ พันธุ์ที่น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และ บำงชนิดมีกำรน ำเข้ำมำปลูกเป็นเวลำนำนแล้ว ท ำให้พืชสกุลนี้มีควำม
หลำกหลำยทั้งรูปทรงของผลที่แตกต่ำงกัน มีกำรเจริญเติบโตทั้งแบบพืชอำยุสั้นปีเดียวและอำยุหลำยปี ลักษณะ
ทรงต้นได้แก่ ไม้ยืนต้นขนำดเล็ก (small tree) ไม้พุ่ม (shrub) พบทั้งพวกท่ีมีและไม่มีหนำม มีขนปกคลุมมำก
น้อยต่ำงกัน ลักษณะของขนที่ปกคลุมก็มีควำมหลำกหลำยเช่น ขนแบบกระจุกดำว และขนเดียว แต่ที่พบส่วน
ใหญ่เป็นแบบกระจุกดำว รวมถึงต ำแหน่งที่พบที่แตกต่ำงกันไป (เกตแก้ว, 2534) ใบเป็นใบเดี่ยว รูปใบมีหลำย



ลักษณะ เช่น ovate, obovate, lanceolate และ oblong เป็นต้น ปลำยใบมีทั้งแหลม (acute) และป้ำน 
(obtuse) ฐำนใบมักไม่เท่ำกัน มีขนปกคลุมทั้งด้ำนท้องและหลังใบ กำรจัดเรียงใบเป็นแบบเรียงสลับ 
(alternate) (บรภำค, 2536) ดอกเป็นดอกสมบรูณ์เพศอำจเกิดแบบเดี่ยวหรือเป็นช่อ (cluster) มีจ ำนวน
มำกกว่ำ 2 ขึ้นไป ก้ำนของดอกเกิดระหว่ำงช่วงของใบด้ำนตรงข้ำมกับใบ ดอกส่วนใหญ่จะโน้มลงแต่บำงพันธุ์ชู
ขึ้น กลีบเลี้ยงมีสีเขียวหรือม่วง 5 กลีบ ฐำนของกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกมีตั้งแต่ 5-10 กลีบ 
รูปร่ำงคล้ำยดำว กลีบดอกอำจเชื่อมติดกันหรือแยกออกจำกกัน เกสรตัวผู้มี 5 อัน ก้ำนเกสรตัวผู้ติดอยู่กับกลีบ
ดอก อับละอองเกสรตัวผู้สีเหลืองมี 2-4 พู มีรูปิดตรงปลำย จะเปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำลอ่อนเมื่อถึงระยะปล่อย
ละอองเกสร เกสรตัวเมียมี 1 อัน ก้ำนชูเกสรตัวเมียมีควำมยำวแตกต่ำงกันจึงท ำให้มีอัตรำกำรผสมข้ำมแตกต่ำง
กัน สำมำรถจ ำแนกได้ 3 ชนิดคือ 

1. ก้ำนเกสรตัวเมียยำวกว่ำอับละอองเกสรตัวผู้ จะท ำให้มีอัตรำกำรผสมข้ำมสูง 
2. ก้ำนชูเกสรตัวเมียยำวปำนกลำง 
3. ก้ำนชูเกสรตัวเมียสั้น ท ำให้มีอัตรำกำรผสมตัวเองสูง 
มะเขือจัดเป็นพืชผสมตัวเองแต่มีอัตรำกำรผสมข้ำม 1-10 เปอร์เซ็นต์ (จำนุลักษณ์, 2535) ผลแบบ

เนื้อนุ่ม (berry) มีหลำกหลำยรูปทรงตั้งแต่ ผลกลม ผลรูปไข่ ไปจนถึงผลยำว นอกจำกนี้ยังมีหลำยสี  ได้แก่ สี
ขำว สีม่วง สีเขียว และสีเหลือง  ซึ่งมีระดับควำมเข้มและลำยที่แตกต่ำงกันไปตำมชนิดพันธุ์ (Yamaguchi, 
1983) เมล็ดมีขนำดเล็กแบนเป็นรูปไต จ ำนวนมำก น้ ำหนักเมล็ด 100 เมล็ด อยู่ในช่วง 0.1-0.4 กรัม (บรภำค, 
2536) กำรเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือควรลดควำมชื้นให้ได้ระดับควำมชื้นที่ 5-7 % (Doijode, 2001) ก่อนท ำกำร
อนุรักษ ์

รำยงำนของวินัย และคณะ (2545) พบพืชสกุลนี้ 15 ชนิดในภำคเหนือ มีกำรจัดจ ำแนกโดยใช้ลักษณะ
ประเภทของขน และ/หรือ หนำม ที่ปรำกฏบริเวณส่วนต่ำง ๆ ของต้น ใบ ดอก ผล หรือไม่มีหนำม ลักษณะวิสัย
ที่เป็นไม้พุ่มขนำดเล็ก หรือไม้ต้น รูปร่ำงของใบ และ/หรือผล กำรท ำรูปวิธำนในครั้งนี้สำมำรถจ ำแนกชนิดของ
พืชสกุลมะเขือได้ชัดเจน ส่วนข้อมูลด้ำนอื่น ได้แก่ แหล่งที่พบ กำรแพร่กระจำยพันธุ์ ระยะเวลำกำรออกดอก 
และระยะเวลำกำรติดผล โดยหนึ่งชนิดที่มีควำมหลำกหลำยสูงและมีบทบำทเป็นพืชผักท่ีนิยมบริโภคมำกท่ีสุดใน
สกุลนี้คือ S. melongena  L. ได้แก่ มะเขือเปรำะ มะเขือยำว มะเขือไข่เต่ำ และมะเขือจำน เป็นต้น โดยศึกษำ
ตลำดสินค้ำเกษตรในพื้นที่ จ.นครรำชสีมำ และ จ.สงขลำ ในปี 2555 พบว่ำมีกำรน ำมะเขือมำจ ำหน่ำยปริมำณ 
5,076.92 และ 800 กิโลกรัม/ครัวเรือน ตำมล ำดับ เป็นสินค้ำพวกมะเขือที่ส ำคัญได้แก่ มะเขือยำว และมะเขือ
ลำย (ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2555) 

คุณค่ำทำงอำหำรที่ส ำคัญ เช่น ผลมะเขือยำวที่รับประทำนได้หนัก 100 กรัม ประกอบด้วยน้ ำ 92 
กรัม โปรตีน 1.6 กรัม ไขมัน 0.2 กรัม คำร์โบไฮเดรต 4.0 กรัม เส้นใย 1.0 กรัม เถ้ำ 0.6 กรัม แคลเซียม 22 
มิลลิกรัม เหล็ก 0.9 มิลลิกรัม วิตำมินบี 1 0.08 มิลลิกรัม วิตำมินบี 2 0.07 มิลลิกรัม ไนอำซิน 0.7 กรัม 
วิตำมินซี 6.0 มิลลิกรัม พลังงำน 100 กิโลจูลต่อ 100 กรัม เมล็ดจ ำนวน 1,000 เมล็ด หนักประมำณ 4 กรัม 
(นิรนำม, 2543) ในมะเขือยำวสีม่วง 600 กรัม มีวิตำมิน P (Bioflavonoid) มำกกว่ำ 3,600 มิลลิกรัม ซึ่งมีควำม
จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนและกำรดูดซึมของวิตำมิน C ช่วยเพิ่มภูมิต้ำนทำนเชื้อโรคให้กับหลอดโลหิตฝอยไม่ให้แตก
ง่ำย (นิรนำม, 2530) และมะเขือเปรำะ 100 กรัม ให้พลังงำน 39 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โปรตีน 1.6 กรัม 



ไขมัน 0.5 กรัม คำร์โบไฮเดรต 7.1 กรัม แคลเซียม 7 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 10 มิลลิกรัม เหล็ก 0.8 มิลลิกรัม 
ไทอะมิน 0.11 มิลลิกรัม ไนอะซิน 0.6 มิลลิกรัม ไรโบฟลำวิน 0.06 มิลลิกรัม น้ ำ 90.2 กรัม วิตำมินเอรวม 
143 RE. วิตำมินซี 24 มิลลิกรัม (นิรนำม, 2557) 

จำกอิทธิพลทำงกำรค้ำจำกนำนำชำติ ท ำให้ควำมหลำกหลำยของมะเขือลดลงเหลือเพียงไม่กี่พันธุ์ที่
ชำวต่ำงชำติคุ้นเคย ได้แก่ มะเขือม่วงพันธุ์โตในตะวันตก และมะเขือม่วงยำวในจีนและญี่ปุ่น มีเพียงประเทศ
ไทยเท่ำนั้นที่ยังคงควำมหลำกหลำยของพันธุ์มะเขือไว้ได้ จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของต่ำงประเทศ โดยเฉพำะใน 
S. melongena  L. ยังมีมะเขือหลำกหลำยชนิดให้กิน เช่น มะเขือเปำะ มะเขือยำว มะเขือม่วง มะเขือจำน 
มะเขือขื่น มะเขือไข่ เป็นต้น (กลุ่มสื่อส่งเสริมกำรเกษตร, 2554) มีลักษณะเบื้องต้นแต่ละชนิดรำยละเอียดดังนี้ 
(ส ำนักเกษตรอ ำเภอเมืองเลย, 2542) 

1. มะเขือม่วงเล็ก (มะเขือห ำม้ำ) ทรงยำวป้อมคล้ำยมะเขือม่วงใหญ่ของฝรั่ง แต่ผอมกว่ำมำก ควำม
ยำวประมำณ 4 นิ้ว สีม่วงอ่อนปนลำยเขียวขำว มีเนื้อนุ่ม กินดิบมีรสขมเล็กน้อย แต่เมือสุกมีรสหวำนนิยมกิน
เป็นผักสดหรือผักต้มแนบกับน้ ำพริก หรือหั่นเฉียงเป็นแผ่นบำงชุบแป้งทอด 

2.มะเขือม่วงใหญ่ เป็นมะเขือน ำเข้ำ สีเข้มเป็นเงำมันเสมอกันทั้งผล เนื้อแน่นและละเอียดกว่ำมะเขือ
ม่วงเล็ก น ำมำผัดหรือหั่นเป็นแผ่นชุบแป้งทอด มีเนื้อมำก เนื้อแน่น ไม่มีเมล็ด แต่แทบไม่มีรสชำติ แพร่หลำยใน
ต่ำงประเทศ 

3. มะเขือแพะ เป็นมะเขือไทย ผิวสีม่วงอ่อนไม่มีเขียวสลับ ทรงสั้นป้อมกว่ำมะเขือม่วงเล็ก มีรสหวำน
เมื่อท ำสุก แต่สำมำรถใช้ทำนเป็นผักสดจิ้มน้ ำพริกได้ 

4.มะเขือจำน เป็นมะเขือพ้ืนเมือง ทรงกลมแป้น มีรอยหยัก มีทั้งสีม่วงและขำว มีเปลือกบำง เนื้อนุ่ม 
รสหวำนเมื่อท ำสุก ไม่ค่อยนิยมกินผลสด 

5. มะเขือเปรำะ เป็นมะเขือที่รู้จักแพร่หลำยในต่ำงประเทศเป็นพิเศษ จนเรียกว่ำ มะเขือไทย (Thai 
eggplant) ผลทรงกลมมีสีขำวอมเขียว มีกำรน ำไปใช้ใส่ในแกงหลำยชนิด หรือกินเป็นผักสดจิ้มน้ ำพริก 

6. มะเขือยำว ทรงผลยำวกลม มีทั้งสีเขียว ซึ่งนิยมแพร่หลำยในประเทศไทย สีม่วง มีมำกในประเทศ
ญี่ปุ่น และสีขำว น ำไปปรุงสุกจะมีรสหวำนกว่ำมะเขืออ่ืนๆ นอกจำกนี้ยังน ำมะเขือยำวอ่อนลูกเล็ก เรียกว่ำ 
“มะเขือตุ้งติ้ง” น ำมำรับประทำนเป็นผักสดจิ้มน้ ำพริก 

7. มะเขือตอแหล เป็นมะเขือขนำดเล็ก มีสีเขียวจำงๆ มีรสขื่นเล็กน้อย เนื้อเหนียว นิยมบริโภคเป็นผัก
สดจิ้มน้ ำพริก 

8. มะเขือกรอบ เป็นมะเขือขนำดเล็ก มีสีเหลือและขำว สีขำวอำจเรียกมะเขือบัวลอย จะมีควำมกรอบ
เป็นพิเศษและมีรสหวำน 

9. มะเขือเสวยหรือมะเขือเขียวเสวย เป็นมะเขือขนำดเล็ก มีสีเขียวเข้มปนเส้นลำยขำว กรอบแต่มีรส
ขมเล็กน้อย 

ด้วยลักษณะที่มีควำมหลำกหลำยจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น รวมถึงกำรที่เกษตรกรนิยมปลูกพืชพันธุ์ดีให้
ผลผลิตสูงทดแทนพันธุ์เดิม และกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติ ซึ่งเป็นกำรเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ของพืช  กำร
รวบรวมและอนุรักษ์เมล็ดเชื้อพันธุกรรมมะเขือจึงมีควำมจ ำเป็นต้องรวบรวมพันธุ์พ้ืนเมือง ที่เกษตรกรได้
เพำะปลูกและคัดเลือก เพ่ือเก็บไว้ใช้เองในท้องถิ่นที่มีควำมเหมำะสมกับท้องถิ่นนั้นและมีคุณลักษณะพิเศษ



เฉพำะตัวไว้ในธนำคำรเชื้อพันธุ์พืชส ำหรับกำรอนุรักษ์เชื้อพันธุ์มิให้สูญหำยไป เป็นส่วนช่วยอนุรักษ์แหล่ง
พันธุกรรมเพ่ือใชประโยชน์ในกำรเพ่ิมโอกำสส ำหรับกำรคัดเลือกลักษณะดีที่ต้องกำรในอนำคตต่อไป 

 
7. วิธีด าเนินการ 
 -  อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์บันทึกภำพ ได้แก่ กล้องถ่ำยรูป ขำตั้งกล้อง และ แผ่นเทียบสเกล 
2. แผ่นเทียบสีที่ก ำหนดโดยสำมคมพืชสวนโลก (Royal Horticultural Society: RHS) 
3. อุปกรณ์ส ำหรับเก็บตัวอย่ำง ได้แก่ ไม้บรรทัด เลนส์หรือแว่นขยำย กรรไกรตัดก่ิง ถุงชนิดต่ำงๆ ถุง

มือ ป้ำยติดบันทึก 
4. อุปกรณ์จดบันทึก เช่นแผ่นรองเขียน ปำกกำ ดินสอ กระดำษจดข้อมูล 
5. อุปกรณ์จัดท ำพรรณไม้อ้ำงอิง เช่น แผงไม้อัด กระดำษแข็ง แอลกอฮอล์ ขวดขนำดต่ำงๆ 
6. วัสดุอุปกรณ์เครื่องส ำหรับปฏิบัติกำรเมล็ดพันธุ์ เช่น กระดำษเพำะเมล็ด กล่องเพำะเมล็ด 
7. วัสดุอุปกรณ์เกษตร เช่น กระถำง ดินผสม ปุ๋ยเคมีสูตรต่ำงๆ สำรก ำจัดแมลง เป็นต้น 

 
 -  วิธีการ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะเขือ 
1.1  ศึกษำข้อมูลรำยละเอียดพันธุกรรมมะเขือ จำกบุคคลผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ 

ตลอดจนกำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร เช่น หนังสือ รำยงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำม สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เป็น
ต้น เพ่ือรวบรวมข้อมูลส ำหรับเก็บตัวอย่ำงพันธุกรรมพืชจำกแหล่งธรรมชำติ ขั้นตอนรวบรวมต้องกำรส่วนที่ใช้
ในกำรขยำยพันธุ์ที่ยังมีชีวิต ช่วงระยะเวลำกำรออกเก็บตัวอย่ำงต้องเลือกระยะที่สำมำรถเก็บส่วนที่ใช้ในกำร
ขยำยแพร่พันธุ์ได้ เช่น ช่วงที่ผลแก่เต็มที่ หรือต้นอ่อนงอก โดยพืชในสกุลนี้พบกำรออกดอกติดผลตลอดปี 
(วินัย, 2550) 

1.2  กำรศึกษำภำคสนำม เก็บรวบรวมพันธุกรรมมะเขือ จำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งแหล่งธรรมชำติ 
แหล่งปลูกตำมแปลงเกษตรกร ตลำด และศูนย์วิจัยต่ำงๆ เป็นต้น อย่ำงน้อย 50 ตัวอย่ำง โดยเลือกพ้ืนที่ออก
ส ำรวจ 

ภำคเหนือ  จ.น่ำน หรือ จ.พะเยำ  ภำคตะวันตก จ.ตำก หรือ จ.กำญจนบุรี 
ภำคกลำง จ.ก ำแพงเพชร หรือ จ.พิจิตร ภำคอีสำน จ.สกลนคร จ.นครพนม หรือ จ.มุกดำหำร 
ภำคตะวันออก จ.ตรำด หรือ จ.จันทบุรี ภำคใต้ จ.สุรำษฎร์ธำนี หรือ จ.นครศรีธรรมรำช 

1.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญ ข้อมูลที่ได้อำจเป็นข้อมูลเชิง
คุณภำพ (Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข ไม่ได้มีกำรให้รหัสตัวเลขที่จะน ำไปวิเครำะห์ทำงสถิติ แต่
เป็นข้อควำมหรือข้อสนเทศ ได้แก่ กำรบันทึกประวัติ และข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับพืชที่ได้รวบรวม ข้อมูล
เบื้องต้นดังกล่ำวจะถูกบันทึกลงใน Passport data รำยละเอียดในกำรบันทึก ได้แก่ ชื่อพันธุ์ ลักษณะพืช ถิ่นที่
อยู่ของพืช ลักษณะวิสัยของพืช ชื่อผู้เก็บ วันที่เก็บรวบรวม และสถำนที่เก็บรวบรวม  กำรใช้ประโยชน์ต่ำงๆ 
จำกเจ้ำของพันธุ์ ตลอดจนกำรบันทึกภำพถ่ำยสถำนที่ หรือกำรระบุต ำแหน่งบนพื้นโลกโดยใช้ระบบ GPS  



1.4  บันทึกข้อมูลของ Passport data และลักษณะของพืชเบื้องต้น 
1.5  เก็บผลผลิตที่มีกำรเจริญเต็มที่มำท ำควำมสะอำดเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ์และน ำเมล็ดพันธุ์ที่

ได้มำลดควำมชื้น โดยใช้ห้องลดควำมชื้น (25 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 15 เปอร์เซ็นต์) ให้ได้ระดับ
ควำมชื้นที่ 4-6 เปอร์เซ็นต์ (Doijode, 2001) น ำเมล็ดพันธุ์ที่ผ่ำนกำรลดควำมชื้นมำศึกษำเปอร์เซ็นต์ควำมงอก
ของเมล็ด โดยวิธี Top of paper ตำมวิธีของ ISTA (1999)  

 
2. ขั้นตอนการปลูกขยายเมล็ดเชื้อเชื้อพันธุ์มะเขือและผสมตัวเอง 
ในกรณีที่ได้เชื้อพันธุ์มะเขือแต่ละตัวอย่ำงปริมำณน้อยอำจปลูกเชื้อพันธุ์มะเขือเพ่ือขยำยเมล็ดและ

สร้ำงควำมสม่ ำเสมอของเชื้อพันธุ์ส ำหรับน ำไปปลูกประเมินเชื้อพันธุ์ต่อไป     
2.1 กำรปลูกเลี้ยงดูแล น ำตัวอย่ำงเชื้อพันธุ์ที่ได้จำกกำรรวบรวมที่มีปริมำณน้อยมำเพำะกล้ำ 

เมื่อได้ต้นกล้ำ จึงย้ำยลงปลูกในกระถำงขนำด 17 นิ้ว ก่อนย้ำยปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรำ 
50 กิโลกรัม/ไร่ หลังย้ำยปลูกประมำณ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรำ 40 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ือเร่งกำร
เจริญเติบโต ช่วงติดดอกมีกำรช่วยผสมตัวเองโดยกำรคลุมมุ่งขนำด 24 ตำ และใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรำ 50-
100 กิโลกรัม/ไร่ ฉีดยำฆ่ำแมลงเมื่อพบว่ำกำรระบำดของแมลง    

 

   
ภำพที่ 1 แสดงพ้ืนที่ออกส ำรวจภำคสนำม และตัวอย่ำงแบบบันทึกข้อมูลเบื้องต้น (Passport data) 

 
2.2 เก็บผลผลิตที่มีกำรเจริญเต็มที่มำท ำควำมสะอำดเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ์และน ำเมล็ดพันธุ์ที่

ได้มำลดควำมชื้น โดยใช้ห้องลดควำมชื้น (25 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 15 เปอร์เซ็นต์) ให้ได้ระดับ



ควำมชื้นที่ 4-6 เปอร์เซ็นต์ (Doijode, 2001) น ำเมล็ดพันธุ์ที่ผ่ำนกำรลดควำมชื้นมำศึกษำเปอร์เซ็นต์ควำมงอก
ของเมล็ด โดยวิธี Top of paper ตำมวิธีของ ISTA (1999) 

2.3 ด ำเนินกำรปลูกผสมตัวเองอย่ำงน้อย 2 ครั้ง เพื่อสร้ำงควำมสม่ ำเสมอของเชื้อพันธุ์
มะเขือที่ได้เก็บรวบรวมมำ ส ำหรับน ำไปใช้ประเมินลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำต่อไป  

 
3.  ขั้นตอนการปลูกประเมินเชื้อพันธุ์มะเขือ 

3.1 วำงแผนกำรปลูกประเมิน โดยวำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(Randomized Complete Block Design; RCBD) ทั้งหมด 2 ซ้ ำ ใช้ระยะปลูกระหว่ำงต้น 75 × 100 
เซนติเมตร ระยะห่ำงระหว่ำงแถว 100 เซนติเมตร ขนำดแปลง 2 × 7.5 เมตร ปลูก 10 ต้นต่อแถว 2 แถวต่อ
แปลง ตัวอย่ำงละ 1 แปลง (20 ต้น) เก็บข้อมูลลักษณะแถวคู่กลำงจ ำนวน 16 ต้นต่อแปลง  

 
ภำพที่ 2 แสดงแปลงปลูกประเมินเชื้อพันธุ์มะเขือ 

3.2 กำรปลูกและดูแลรักษำ น ำตัวอย่ำงเชื้อพันธุ์ที่ได้จำกกำรรวบรวมอย่ำงน้อย 15 ตัวอย่ำง 
มำเพำะกล้ำ เมื่อได้ต้นกล้ำ จึงย้ำยลงแปลงปลูก ก่อนย้ำยปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรำ 50 
กิโลกรัม/ไร่ หลังย้ำยปลูกประมำณ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรำ 40 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ือเร่งกำรเจริญเติบโต 
ช่วงออกดอกติดผลใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรำ 50-100 กิโลกรัม/ไร่ ฉีดยำฆ่ำแมลงเมื่อพบว่ำกำรระบำดของแมลง 

3.3 ศึกษำลักษณะประจ ำพันธุ์ของแต่ละตัวอย่ำง บันทึกข้อมูลลักษณะมะเขือในแปลงทดลอง 6 
ระยะ ตั้งแต่ระยะต้นกล้ำ ระยะเจริญเติบโตด้ำนล ำต้น ระยะออกดอก ระยะติดผล ระยะเก็บเกี่ยว และ ระยะ
เมล็ดพันธุ์ ศึกษำจำกต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด รวมประมำณ 30 ลักษณะ ดัดแปลงจำก Descriptors for 
Eggplant ของ IBPGR (ตำมเอกสำรแนบ) / Minimum Descriptors for Eggplant, Capsicum (sweet and 
hot pepper) and tomato ของ European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources 
(ECPGR)      

3.4 จัดท ำค ำบรรยำยลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ และตรวจสอบควำมถูกต้องของชนิดพันธุ์ 
โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช หรือศึกษำค้นคว้ำ
จำกเอกสำรวิชำกำรต่ำงๆ ตลอดจนปรึกษำผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์    
   3.5 บันทึกข้อมูล จัดท ำรำยงำนและสรุปผลกำรทดลอง  



 

ภำพที่ 3 แสดงแผนผังขั้นตอนกำรรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรม 



 
 -  เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรทดลอง เริ่มตั้งแต่  ตุลำคม 2558    สิ้นสุด  กันยำยน 2561 
สถำนที่ด ำเนินกำร  กลุ่ ม วิ จั ย พัฒนำธนำคำร เชื้ อ พันธุ์ พื ช และจุ ลิ นทรี ย์  ส ำนั ก วิ จั ย พัฒนำ

เทคโนโลยีชีวภำพ กรมวิชำกำรเกษตร 
     ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร กรมวิชำกำรเกษตร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ศึกษำข้อมูลรำยละเอียดพันธุกรรมมะเขือ ข้อมูลเบื้องต้นดังกล่ำวจะถูกบันทึกลงใน Passport 
data โดยศึกษำภำคสนำม เก็บรวบรวมพันธุกรรมมะเขือ จำกแหล่งต่ำง ๆ ทั้งแหล่งธรรมชำติ แหล่งปลูกตำม
แปลงเกษตรกร ตลำด และศูนย์วิจัยต่ำงๆ ได้แก่  

- ภำคตะวันตก : จังหวัดตำก จ ำนวน 23 ตัวอย่ำง 
- ภำคกลำง : จังหวัดก ำแพงเพชร และ จังหวัดพิจิตร จ ำนวน 13 ตัวอย่ำง 
- ภำคตะวันออก : จังหวัดตรำด และ จังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 8 ตัวอย่ำง 
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดำหำร จ ำนวน 18 ตัวอย่ำง 
- ภำคใต้ : จังหวัดสงขลำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และ จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 11 ตัวอย่ำง 
- ภำคเหนือ : จังหวัดแพร่ จังหวัดน่ำน และ จังหวัดอุตรดิตถ์ จ ำนวน 13 ตัวอย่ำง 

จำกกำรศึกษำภำคสนำม เก็บรวบรวมพันธุกรรมมะเขือ จำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งแหล่งธรรมชำติ แหล่งปลูก
ตำมแปลงเกษตรกร ตลำด และศูนย์วิจัยต่ำงๆ พบตัวตัวอย่ำงมะเขือทั้งหมด 86 ตัวอย่ำง สำมำรถแบ่งได้เป็น 
3 ชนิด ได้แก่ มะเขือ Solanum aethiopocum L. ,มะเขือ Solanum aculeatissimum Jacq. และ 
มะเขือ Solanum melongena L. 

1. Solanum aethiopocum L. ได้แก่ มะเขือขม จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง เป็นพันธุ์พ้ืนเมือง ทั้ง 2 
ตัวอย่ำง 

2. Solanum aculeatissimum Jacq. ชื่อพ้อง S. xanthocarpum Schrad. et Wendl. ได้แก่ 
มะเขือขื่น จ ำนวน 11 ตัวอย่ำง ทั้งหมดเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง 

3. Solanum melongena L. ได้แก่ มะเขือยำว มะเขือเจ้ำพระยำ มะเขือจำน มะเขือไข่เต่ำ เป็นต้น 
จ ำนวน 73 ตัวอย่ำง พบว่ำส่วนใหญ่เป็นมะเขือพันธุ์ผสมเปิดที่ผลิตจำกบริษัท 44 ตัวอย่ำง (60.27 เปอร์เซ็นต์) 
พันธุ์ที่เกษตรกรปลูกต่อเชื้อพันธุ์มำเพ่ือขำย 18 ตัวอย่ำง (24.66 เปอร์เซ็นต์) และเป็นพันธุ์ พ้ืนเมือง 11 
ตัวอย่ำง (15.07 เปอร์เซ็นต)์ (ตำรำงที่ 1)  

 



   
   

    
    

   
   

   
  

ภำพที่ 4 ศึกษำภำคสนำม เก็บรวบรวมพันธุกรรมมะเขือ จำก แหล่งต่ำง ๆ  
ภำคเหนือ (จ.น่ำน จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์) : A – C       ภำคกลำง (จ.ก ำแพงเพชร และ จ.พิจิตร) : D - E 
ภำคอีสำน (จ.นครพนม และ จ.มุกดำหำร) : F –G         ภำคตะวันออก (จ.จันทบุรี และ จ.ตรำด) : H - I  
ภำคตะวันตก (จ.ตำก) : J - K             ภำคใต้ (จ.สงขลำ จ.สุรำษฎร์ธำนี และ จ. นครศรีธรรมรำช) : L - M 

 

A B C 

G D E F 

H I 

J K 

L 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลรำยละเอียดแหล่งที่เก็บพันธุกรรมมะเขือ (S. melongena L.) มะเขือขื่น (Solanum aculeatissimum Jacq.) และ มะเขือขม (S. aethiopocum L.) จำกแหล่ง

ต่ำง ๆ ทั้งแหล่งธรรมชำติ แหล่งปลูกตำมแปลงเกษตรกร ตลำด และศูนย์วิจัยต่ำงๆ ที่ผ่ำนขั้นตอนปลูกเชื้อพันธุ์มะเขือเพ่ือขยำยเมล็ดและผสมตัวเองส ำหรับน ำไปปลูกประเมินเชื้อพันธุ์ 

รหัส ชื่อ พันธุ ์ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
วันที่เก็บ
ตัวอยำ่ง 

ชนิดของ 
ตัวอยำ่ง ประเภทของพันธ ์

แหล่งที่ 
เก็บตัวอยำ่ง เจ้ำของ จังหวัด 

S1 มะเขือม่วง   S.  melongena L. 26/3/2558 ผล Farmer varieties On farm นำยหวด นพรัตน ์ ภูเก็ด 
S2 มะเขือยำว   S.  melongena L. 6/6/2557 เมล็ด Farmer varieties Market   น่ำน 
S3 มะเขือกรอบ   S.  melongena L. 6/6/2557 เมล็ด Farmer varieties Market   น่ำน 
S4 มะเขือกรอบลำยเขียว   S.  melongena L. 8/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Ministry   นครปฐม 
S5 มะเขือเปรำะเจ้ำพระยำ   S.  melongena L. 8/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Ministry   นครปฐม 
S6 มะเขือเปรำะคำงกบ1   S.  melongena L. 12/8/2557 เมล็ด Commercial varieties Ministry   ศรีสะเกษ 
S7 มะเขือเปรำะคำงกบ2   S.  melongena L. 12/8/2557 เมล็ด Commercial varieties Ministry   ศรีสะเกษ 
S8 มะเขือยำวพิจิตร1   S.  melongena L. 12/8/2557 เมล็ด Commercial varieties Ministry   ศรีสะเกษ 
S9 มะเขือเปรำะพิจิตร1   S.  melongena L. 12/8/2557 เมล็ด Commercial varieties Ministry   ศรีสะเกษ 
S10 มะเขือลำยคำงกบ   S.  melongena L. 8/7/2558 เมล็ด Commercial varieties Market นำงดำรำรัตน์  ศรีหำนำม ศรีสะเกษ 
S11 มะเขือหยกภูพำน   S.  melongena L. 8/7/2558 เมล็ด Commercial varieties Market นำงดำรำรัตน์  ศรีหำนำม ศรีสะเกษ 
S12 มะเขือ 160-4-6-5-9   S.  melongena L. 8/7/2558 เมล็ด Commercial varieties Market นำงดำรำรัตน์  ศรีหำนำม ศรีสะเกษ 
S13 มะเขือเปรำะ ลำยเสือ S.  melongena L. 18/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ก ำแพงเพชร 
S14 มะเขือยำวม่วง อัญชัญ S.  melongena L. 18/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ก ำแพงเพชร 
S15 มะเขือเปรำะคำงกบ ลำยไทย S.  melongena L. 18/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ก ำแพงเพชร 
S16 มะเขือเปรำะ ไข่เต่ำ S.  melongena L. 18/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ก ำแพงเพชร 
S17 มะเขือม่วงลิง คำววี ่ S.  melongena L. 18/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ก ำแพงเพชร 
S18 มะเขือขำวกรอบ ขำวพวง S.  melongena L. 18/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ก ำแพงเพชร 
S19 มะเขือเปรำะ หยดสวรรค์ S.  melongena L. 18/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ก ำแพงเพชร 
S20 มะเขือยำวเขียว   S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S21 มะเขือเจ้ำพระยำ   S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S22 มะเขือยำว   S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 



 

รหัส ชื่อ พันธุ ์ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
วันที่เก็บ
ตัวอยำ่ง 

ชนิดของ 
ตัวอยำ่ง ประเภทของพันธ ์

แหล่งที่ 
เก็บตัวอยำ่ง เจ้ำของ จังหวัด 

S23 มะเขือเปรำะเจ้ำพระยำ   S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S24 มะเขือม่วง ไวโอเลต8 S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S25 มะเขือเปรำะ น้ ำทิพย์หยด S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S26 มะเขือเปรำะคำงกบ รณพีร ์ S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S27 มะเขือเปรำะเจ้ำพระยำ   S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S28 มะเขือเปรำะ ลำยร ี S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S29 มะเขือเปรำะ ขำวไข่เต่ำ S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S30 มะเขือเปรำะ ไข่เต่ำม่วงจอมนำง S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S31 มะเขือเปรำะ ขำวกรอบ S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S32 มะเขือยำวเขียว   S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S33 มะเขือยำวม่วง   S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S34 มะเขือเปรำะเจ้ำพระยำ   S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S35 มะเขือเปรำะม่วง   S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S36 มะเขือไข่เต่ำขำว   S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S37 มะเขือเปรำะ มะเขือหยดน้ ำ ส่วนผึ้ง S.  melongena L. 15/9/2558 เมล็ด Commercial varieties Market   ตำก 
S38 มะเขือ ก้ำนกบ S.  melongena L. 28/12/2558 เมล็ด Old landraces On farm นำยตั๋ว ขัดแปง น่ำน 
S39 มะเขือขื่น   S. aculeatissimum Jacq. 21/12/2558 ผล Old landraces On farm นำงสำวนำรีรัตน ์ กอบจันทร์ เชียงใหม่ 
S40 มะเขือขื่น   S. aculeatissimum Jacq.. 21/12/2558 ผล Old landraces On farm   ขอนแก่น 
S41 มะเขือลำย/มะเขือคำงกบ   S.  melongena L. 21/12/2558 ผล Farmer varieties On farm นำยบรรจบ  นำหนองตูม ขอนแก่น 
S42 มะเขือกรอบ เวียดนำม S.  melongena L. 15/12/2558 ผล Farmer varieties On farm นำยบัญชำ ตะกูลศักดิ์ศร ี นครพนม 
S43 มะเขือลำย   S.  melongena L. 15/12/2558 ผล Old landraces On farm นำยบัญชำ ตะกูลศักดิ์ศร ี นครพนม 
S44 มะเขือขื่น   S. aculeatissimum Jacq. 15/12/2558 ผล Old landraces On farm คุณมนู นครพนม 
S45 มะเขือขื่น   S. aculeatissimum Jacq. 15/12/2558 ผล Old landraces On farm คุณสำยสมร เหมหงษ์ นครพนม 
S46 มะเขือหูหนู/หกูระต่ำย   S.  melongena L. 16/12/2558 ผล Farmer varieties On farm นำงจีระประภำ วงศ์ศรีรำ สกลนคร 
S47 มะเขือขื่น ไม่มีหนำมดอกขำว S. aculeatissimum Jacq. 17/12/2558 ผล Old landraces On farm คุณสว่ำง  ค ำประเทือง มุกดำหำร 



 

รหัส ชื่อ พันธุ ์ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
วันที่เก็บ
ตัวอยำ่ง 

ชนิดของ 
ตัวอยำ่ง ประเภทของพันธ ์

แหล่งที่ 
เก็บตัวอยำ่ง เจ้ำของ จังหวัด 

S48 มะเขือขื่น ไม่มีหนำมดอก่ม่วง S. aculeatissimum Jacq. 17/12/2558 ผล Old landraces On farm คุณสว่ำง  ค ำประเทือง มุกดำหำร 
S49 มะเขือขื่น ไม่มีหนำม ไม่ทรำบดอก S. aculeatissimum Jacq. 17/12/2558 ผล Old landraces On farm คุณสว่ำง  ค ำประเทือง มุกดำหำร 
S50 มะเขือขื่น   S. aculeatissimum Jacq. 17/12/2558 ผล Old landraces On farm คุณเสง่ืยม  แสงเชิด มุกดำหำร 
S51 มะเขือยำว  ทั่วไป S.  melongena L. 2/2/2559 เมล็ด Commercial varieties Market   ตรำด 
S52 มะเขือเปรำะ ทั่วไป S.  melongena L. 2/2/2559 เมล็ด Commercial varieties Market   ตรำด 
S53 มะเขือยำว ม่วงยำว S.  melongena L. 2/2/2559 เมล็ด Commercial varieties Market   ตรำด 
S54 มะเขือเปรำะ หยดน้ ำนำงพญำ S.  melongena L. 2/2/2559 เมล็ด Commercial varieties Market   ตรำด 
S55 มะเขือยำว ม่วงสั้น S.  melongena L. 2/2/2559 เมล็ด Commercial varieties Market   ตรำด 
S56 มะเขือยำว ยำวเขยีว S.  melongena L. 2/2/2559 เมล็ด Commercial varieties Market   ตรำด 
S57 มะเขือขม   S. aethiopicum L. 20/1/2559 เมล็ด Old landraces On farm นำยจะก่ำ กหปณะ ตำก 
S58 มะเขือกรอบ (สีม่วง)   S.  melongena L. 20/1/2559 เมล็ด Old landraces On farm นำยจะก่ำ กหปณะ ตำก 
S59 มะเขือกรอบ (สีเขียวลำย)   S.  melongena L. 20/1/2559 เมล็ด Old landraces On farm นำงนะกอ  พัฒนำวงศ์มูเซอ ตำก 
S60 มะเขือขม   S. aethiopicum L. 20/1/2559 เมล็ด Old landraces On farm นำงนะฟะ พัฒนำวงศ์มูเซอ ตำก 
S61 มะเขือขื่น   S. aculeatissimum Jacq. 9/3/2559 ผล Old landraces On farm   เลย 
S62 มะเขือพม่ำ   S.  melongena L. 5/2/2559 ผล Farmer varieties Market  ตลำดสดนครแม่สอด ตำก 
S64 มะเขืออ้อล้อ   S.  melongena L. 30/5/2559 ผล Farmer varieties On farm คุณกัลยำ  ช ำนำญรำช สุรำษฎร์ธำน ี
S65 มะเขือเปรำะ   S.  melongena L. 30/5/2559 ผล Farmer varieties On farm คุณกนิษฐำ  รักเขียว สุรำษฎร์ธำน ี
S66 มะเขือยำว   S.  melongena L. 30/5/2559 ผล Farmer varieties On farm คุณกนิษฐำ  รักเขียว สุรำษฎร์ธำน ี
S67 มะเขือ   S.  melongena L. 30/5/2559 ผล Farmer varieties Ministry คุณสำวิช  ชุมจินดำ สุรำษฎร์ธำน ี
S68 มะเขือมันลูกยำว   S.  melongena L. 1/6/2559 ผล Farmer varieties On farm คุณสอพีนะ  มูฮัมหมัด สงขลำ 
S69 มะเขือมันลูกกลม   S.  melongena L. 1/6/2559 ผล Farmer varieties On farm คุณสอพีนะ  มูฮัมหมัด สงขลำ 
S70 มะเขือเขียว   S.  melongena L. 1/6/2559 ผล Farmer varieties On farm คุณสอพีนะ  มูฮัมหมัด สงขลำ 
S71 มะเขือตอแหล   S.  melongena L. 1/6/2559 ผล Farmer varieties On farm คุณสอพีนะ  มูฮัมหมัด สงขลำ 
S72 มะเขือแกว้   S.  melongena L. 1/6/2559 ต้น Farmer varieties On farm คุณดะห์  มูฮัมหมัด สงขลำ 
S73 มะเขือไข่เต่ำเขียว   S.  melongena L. 15/7/2559 เมล็ด Old landraces On farm คุณอำรีรัตน ์ พูนปำล จันทบุรี 



 

รหัส ชื่อ พันธุ ์ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
วันที่เก็บ
ตัวอยำ่ง 

ชนิดของ 
ตัวอยำ่ง ประเภทของพันธ ์

แหล่งที่ 
เก็บตัวอยำ่ง เจ้ำของ จังหวัด 

S74 มะเขือเปรำะ   S.  melongena L. 15/7/2559 เมล็ด Old landraces On farm คุณอำรีรัตน ์ พูนปำล จันทบุรี 
S75 มะเขือขื่น   S. aculeatissimum Jacq. 15/8/2559 ผล Old landraces Market   น่ำน 
S76 มะเขือขื่น   S. aculeatissimum Jacq. 15/8/2559 ผล Old landraces On farm คุณต่ัว  ขัดแปง น่ำน 
S77 มะเขือตอแหล   S.  melongena L. 16/8/2559 เมล็ด Old landraces On farm คุณต่ัว  ขัดแปง น่ำน 
S78 มะเขือกรอบ (ผลลำย)   S.  melongena L. 16/8/2559 ผล Farmer varieties Market  ตลำดเทศบำล2 น่ำน 
S79 มะเขือม่วง   S.  melongena L. 19/8/2559 ผล Old landraces On farm บุญด ำรงค์  กรีนฟำร์ม อุตรดิตถ ์
S80 มะเขือกรอบโบรำณ   S.  melongena L. 19/8/2559 เมล็ด Old landraces On farm บุญด ำรงค์  กรีนฟำร์ม อุตรดิตถ ์
S81 มะเขือตอแหลสีมว่ง   S.  melongena L. 19/8/2559 เมล็ด Old landraces On farm บุญด ำรงค์  กรีนฟำร์ม อุตรดิตถ ์
S82 มะเขือกรอบขำว   S.  melongena L. 19/8/2559 เมล็ด Old landraces On farm บุญด ำรงค์  กรีนฟำร์ม อุตรดิตถ ์
S83 มะเขือขำว   S.  melongena L. 19/8/2559 เมล็ด Commercial varieties On farm บุญด ำรงค์  กรีนฟำร์ม อุตรดิตถ ์
S84 มะเขือเปรำะยำว   S.  melongena L. 6/7/2559 เมล็ด Farmer varieties On farm ดร.จรัญ  ดิษไชยวงศ์ พิจิตร 
S85 มะเขือเหลือง   S.  melongena L. 1/8/2559 ผล Commercial varieties Market ตลำดไท ปทุมธำน ี
S86 มะเขือจำนขำว   S.  melongena L. 10/3/2560 เมล็ด Commercial varieties Market   อยุธยำ 
S87 มะเขือเปรำะจำนม่วง   S.  melongena L. 10/3/2560 เมล็ด Commercial varieties Market   พิจิตร 

* แทบสีเทำ เป็นตัวอย่ำงเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คัดเลือกมำเพ่ือปลูกขยำยเมล็ดส ำหรับน ำไปประเมินเชื้อพันธุ์ต่อไป เนื่องจำกควำมงอกต่ ำ หรือต้นพันธุ์ตำย  และเลือกเฉพำะ  
S.  melongena L. ส ำหรับปลูกขยำยเมล็ดพันธุ์ 



 

2. ศึกษำข้อมูลรำยละเอียดพันธุกรรมมะเขือเบื้องต้น โดยเลือกเมล็ดมีควำมงอก จ ำนวน 50 ตัวอย่ำง 
โดยศึกษำจำกขั้นตอนปลูกเชื้อพันธุ์มะเขือเพ่ือขยำยเมล็ดและผสมตัวเองส ำหรับน ำไปปลูกประเมินเชื้อพันธุ์ 
พร้อมตรวจสอบลักษณะข้อมูลพืชเบื้องต้น (Passport data) ที่ได้จำกกำรศึกษำภำคสนำม จ ำนวน 2 ครั้ง 
เพ่ือสร้ำงควำมสม่ ำเสมอของเชื้อพันธุ์ (กุมภำพันธ์ 2559- กุมภำพันธ์ 2560) 

  
    

  
    

ภำพที่ 5 ศึกษำข้อมูลรำยละเอียดพันธุกรรมมะเขือเบื้องต้น ระยะต้นกล้ำ (A) และย้ำยต้นกล้ำมะเขือลง
กระถำงขนำด 17 นิ้ว (B และ C) และต้นมะเขือที่คลุ้มมุ้ง เพ่ือช่วยผสมตัวเอง ในขั้นตอนกำรขยำยเมล็ดพันธุ์
มะเขือ (D) 
 จำกกำรปลูกขยำยพันธุ์พบว่ำ S.  melongena L. นั้นมีลักษณะต่ำงๆ ที่แตกต่ำงกันไป โดยสำมำรถแบ่ง
มะเขือตำมลักษณะของผลผลิตได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้  
1. ลักษณะผลสั้น จ ำพวกมะเขือเปรำะ ทั้งหมด 38 ตัวอย่ำง โดยมีรูปร่ำงผล แตกต่ำงกันไปดังนี้ 

1.1. ผลทรงกลม จ ำนวน 23 ตัวอย่ำง 
1.1.1. มะเขือเปรำะ ไม่มีลำย ผลมีสีเขียว จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง (S42, S71 และ S77) 
1.1.2. มะเขือเปรำะ ไม่มีลำย ผลมีสีขำว จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง (S18, S31 และ S83) 
1.1.3. มะเขือเปรำะ ไม่มีลำย ผลมีสีม่วง จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง (S35, S58 และ S81) 
1.1.4. มะเขือเปรำะเจ้ำพระยำ มีลำยขำวเขียวอ่อน จ ำนวน 6 ตัวอย่ำง (S25, S37, S65, S69, 

S82 และ S85) 

A B 

C D 



 

1.1.5. มะเขือเปรำะคำงกบ มีลำยขำวเขียวเข้ม จ ำนวน 7 ตัวอย่ำง (S3, S15, S26, S41, S43, 
S70 และ S80) 

1.1.6. มะเขือเปรำะ มีลำยม่วงเขียว จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง (S59) 
1.2. ผลทรงรี จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง 

1.2.1. มะเขือไข่เต่ำ ไม่มีลำย ผลสีขำว จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง (S16 และ S36) 
1.2.2. มะเขือไข่เต่ำ ไม่มีลำย ผลสีม่วง จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง (S30) 
1.2.3. มะเขือไข่เต่ำเขียว มีลำยขำวเขียวเข้ม จ ำนวน 6 ตัวอย่ำง (S4, S13, S28, S64, S73 และ S78) 

1.3. ผลกลมป่นทรงรี จ ำนวน จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง 
1.3.1. มะเขือเปรำะ/มะเขือไข่เต่ำ ไม่มีลำย ผลสีขำว จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง (S29) 
1.3.2. มะเขือเปรำะ/มะเขือไข่เต่ำ มีลำยขำวเขียวเข้ม จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง (S46) 

1.4. ผลทรงแบนแป้น เป็นร่องๆ จ ำนวน 4 ตัวอย่ำง 
1.4.1. มะเขือจำนเขียว มีลำยขำวเขียวเข้ม จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง (S38 และ S62) 
1.4.2. มะเขือจำนม่วง ไม่มีลำย ผลมีสีม่วง จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง (S30) 
1.4.3. มะเขือจำนขำว ไม่มีลำย ผลมีสีขำว จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง (S 79) 

2. ลักษณะผลยาว จ ำพวกมะเขือยำว ทั้งหมด 11 ตัวอย่ำง โดยมีรูปร่ำงผลแตกต่ำงกันดังนี้ 
2.1. ทรงยำว จ ำนวน 8 ตัวอย่ำง 

2.1.1. มะเขือยำว ไม่มีลำย ผลมีสีเขียว จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง (S32 และ S66) 
2.1.2. มะเขือยำว ไม่มีลำย ผลมีสีม่วง จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง (S1, S 33 และ S55) 
2.1.3. มะเขือยำว มีลำยม่วงเขียว จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง (S14 และ S17) 
2.1.4. มะเขือยำว มีลำยขำวเขียว จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง (S84) 

2.2. ทรงยำว ป่นทรงไข่ จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง (S2, S56 และ S 68) 
และพบไม่ตรงตำมพันธุ์ 1 ตัวอย่ำง คือ พันธุ์มะเขือยำว (S53) แต่ผลผลิตออกมำเป็นมะเขือขื่น (S. 
aculeatissimum Jacq ชื่อพ้อง S. xanthocarpum Schrad. et Wendl.) 

โดยพบว่ำมะเขือ S. melongena L. ส่วนใหญ่ที่เก็บรวบรวมจำกแหล่งต่ำงๆ พบเป็นลักษณะผลสั้น 
ทรงกลม จ ำพวกมะเขือเปรำะมำกที่สุด (46% ของ 50 ตัวอย่ำงที่ปลูกขยำย) ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะมะเขือชนิดนี้
นิยมบริโภค มีกำรบริโภคกันมำนำนและสำมำรถน ำใช้บริโภคได้ในหลำยรูปแบบ เช่นผลสดจิ้มน้ ำพริก น ำมำ
ปรุงอำหำรใส่ย ำ แกง ท ำส้มผัก ส้มป่ำอ่อม หรือกระทั้งดองน้ ำเกลือ ท ำให้มีกำรแพร่กระจำยอยู่ทั่วไป ทั้ง
รูปแบบพันธุ์พื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกต่อกันมำ และพันธุ์ที่บริษัทน ำมำปลูกเพ่ือเป็นกำรค้ำ อภิชำตและจันทรำ 
(2556) รำยงำนกำรใช้ประโยชน์มะเขือแต่ละชนิดตำมประเภทไว้ดังนี้ 
1. ลักษณะผลสั้น ได้แก่ มะเขือเปรำะ มะเขือไข่เต่ำ มะเขือจำน มะเขือขื่น และ มะเขือขม รำยละเอียดดังนี้ 

1.1 มะเขือเปรำะ ผลเป็นทรงกลม ขนำดผลมะนำว กินได้เป็นผักสดจิ้มน้ ำพริกและปรุงอำหำร เช่นใส่แกง
เผ็ดเนื่องจำกมะเขือจะอ่อนนุ่มและดูดน้ ำแกงไว้ และเมื่อสุกจะมีรสหวำนอ่อน ท ำห้แกงรสกลมกล่มขึ้น และยังเพ่ิม
สีสันให้แกง น ำมำย ำ ในประเทศไทยมีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย เรียกว่ำเป็น มะเขือไทย (Thai eggplant) ซึ่งซอด
คล้องกับกำรเก็บรวบรวมจำกแหล่งต่ำง ๆ ทั้งแหล่งธรรมชำติ แหล่งปลูกตำมแปลงว่ำพบมะเขือเปรำะมำกที่สุด 



 

1.2 มะเขือไข่เต่ำ ผลรี เปลือกมัน มีรสหวำนกรอบ เหมำะน ำมำบริโภคสด 
1.3 มะเขือจำน รูปร่ำงทรงกลมแป้น มีร่องหยัก เปลือกบำงเนื้อนุ่ม จะมีรสหวำนเมือสุก นิยมน ำมำใส่

แกงเผ็ด แกงคั่ว และแกงส้มน้ ำใส  หรือน ำไปเผำ ต้ม ใส่ลำบ ไม่นิยมบริโภคสด 
1.4 มะเขือเหลืองหรือมะเขือขื่น (Solanum aculeatissimum Jacq. ชื่อพ้อง S. xanthocarpum Schrad. 

et Wendl.) เป็นคนละพันธุ์กับมะเขือเปรำะที่รับประทำน มีลักษณะคล้ำยมะเขือเปรำะแต่เปลือกหนำเมื่อแก่หรือสุก
เป็นสีเหลืองอมส้มสด เปลือกผลด้ำนในเป็นสีเขียว เป็นเมือก มีรสขืน่และเหนียว น ำมำใส่ในส้มต ำ ย ำ แกงป่ำ 

1.5 มะเขือขม (Solanum aethiopocum L.) ผลกลมแบน ผิวผลมีรอยหยักตื้นรอบผล ผลแก่สีส้ม 
ผิวเป็นมัน ผลแก่น ำมำใช้ใส่แกงเผ็ด 
2. ลักษณะผลยาว ได้แก่ มะเขือม่วงเล็ก มะเขือแพะ และมะเขือยำว รำยละเอียดดังนี้ 

2.1 มะเขือม่วงเล็ก (มะเขือห ำม้ำ) ทรงยำวป้อมยำวประมำณ 4 นิ้ว สีม่วงอ่อนปนลำยเขียวขำว มีเนื้อ
นุ่มกินดิบมีรสขม นิยมเป็นผักต้มแนมน้ ำจิ้ม หั่นชุบแป้งทอด 

2.2 มะเขือแพะ สั้นและป้อมกว่ำมะเขือม่วงเล็ก ผิวสีม่วงอ่อน ไม่มีสีเขียวสลับ มีรสหวำนเมื่อสุก 
น ำมำผัด ชุบแป้ง ใส่แกงกะทิ 

2.3 มะเขือยำว มีทั้งสีเขียว สีม่วง และ สีขำว นิยมน ำไปปรุงสุกเป็นอำหำร ผัด เผำ ใสในแกงเผ็ด ชุป
ไข่ หรือน ำมำท ำซุปมะเขือยำว (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต ำมะเขือ (ภำคเหนือ) ถ้ำมะเขือยำวอ่อนหรือ
มะเขือตุ้งติ้ง นิยมน ำมำกินสด 
 มะเขือ (S. melongena) ถูกแบ่งประเภทโดยอำศัยลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำเบื้องต้น รำยงำนของ 
Isshiki และคณะ (1994) ได้อ้ำงถึง Hara (1944) ว่ำมะเขือถูกจัดแบ่งได้ 7 ชนิด ได้แก่ var depressum, var. 
esculentum, var oblong-cylindricum, var anguineum, var marunasu, var pumilio และ var 
viridscens แต่กำรจัดแบ่งลักษณะดังกล่ำวก็ยังไม่เด่นชัดนัก 

Bhat (2011) และ Rolfs (1919) ได้แบ่งชนิด (varieties) มะเขือหลักๆ ตำมลักษณะของรูปร่ำงของ
ผล ดังนี้ 

1. S. melongena var melongena (Sym: S. melongena var. esculenta Nees) เป็นชนิดที่มี
ลักษณะของผลกลม รีรูปไข่ และยำว 

2. S. melongena var serpentinum เป็นชนิดที่มีลักษณะของผลยำว คล้ำยงูเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2 
เซนติเมตร หรือน้อยกว่ำ แต่ยำว 30-40 เซนติเมตร 

3. S. melongena var depressum เป็นชนิดที่มีต้นเตี้ย ใช้เวลำสั้น ผลเล็กเหมือนไข่มุก  
4. S. melongena var insanum หรือ S. insanum เป็นมะเขือป่ำบรรพบุรุษของมะเขือ S. 

melongena ลักษณะต้นมีหนำมและผลขนำดเล็ก (Ranil et al., 2017) 
5. S. melongena var. bulsarensis L.  
กำรประเมินเชื้อพันธุ์มะเขือจะคัดเลือกมะเขือลักษณะผลสั้นที่มีผลผลิตที่ค่อนข้ำงสม่ ำเสมอและให้

เมล็ดพันธุ์ดีส ำหรับน ำปลูกประเมิน เนื่องจำกมะเขือชนิดนี้นิยมบริโภค มีกำรบริโภคกันมำนำนและสำมำรถ
น ำมำใช้บริโภคได้ในหลำยรูปแบบ ทั้งรับประทำนสดและประกอบอำหำร ท ำให้มีกำรแพร่กระจำยและมีควำม
หลำกหลำยสูง 



 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
ภำพแสดงลักษณะเมล็ดพันธุ์มะเขือที่ได้จำกกำรขยำยพันธุ์ จ ำนวน 50 ตัวอย่ำง 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลรำยละเอียดพันธุกรรมมะเขือ (S. melongena L.) ที่ได้ปลูกขยำยเมล็ดและผสมตัวเองส ำหรับน ำไปปลูกประเมินเชื้อพันธุ์  

รหัส ชื่อ พันธุ์ เหตุผลในกำรปลูก 
ลักษณะ

วิสัย 
ลักษณะวิสัยตัง 
กำรเจริญเติบโต 

สภำพถ่ิน 
ที่อยู ่

ชนิดของดิน กำรใช้ประโยชน ์ ประเภทมะเขือ 
คำดว่ำเป็น 
varieties 

หมำยเหตุ 
 

S1 มะเขือม่วง  เจริญเติบโตง่ำย ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ ชุบไข่ ผัดเต้ำเจ๊ียว มะเขือยำว serpentinum   
S2 มะเขือยำว  คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ ชุบไข่ ผัดเต้ำเจ๊ียว มะเขือยำว serpentinum ป่น 2 ลักษณะ ทรงยำว/ทรงไข่ 
S3 มะเขือกรอบ  คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ แกง มะเขือเปรำะ    
S4 มะเขือกรอบลำยเขียว  คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ มะเขือไข่เต่ำ    
S13 มะเขือเปรำะ ลำยเสือ เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ มะเขือไข่เต่ำ    
S14 มะเขือยำวม่วง อัญชัญ เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ ชุบไข่ ผัดเต้ำเจ๊ียว มะเขือยำว serpentinum   
S15 มะเขือเปรำะคำงกบ ลำยไทย เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ    
S16 มะเขือเปรำะ ไข่เต่ำ เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือไข่เต่ำ    
S17 มะเขือม่วงลิง คำววี่ เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก ย ำ มะเขือยำว serpentinum   
S18 มะเขือขำวกรอบ ขำวพวง เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี 

ผลผลิตสูง 
ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ    

S25 มะเขือเปรำะ น้ ำทิพย์หยด เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ    
S26 มะเขือเปรำะคำงกบ รณพีร์ เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก ย ำ แกง มะเขือเปรำะ    
S28 มะเขือเปรำะ ลำยร ี เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือไข่เต่ำ    
S29 มะเขือเปรำะ ขำวไข่เต่ำ เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ  ป่น 2 ลักษณะ ดอกขำว/ดอกม่วง 
S30 มะเขือเปรำะ ไข่เต่ำม่วงจอมนำง เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือไข่เต่ำ    
S31 มะเขือเปรำะ ขำวกรอบ เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ    
S32 มะเขือยำวเขียว  เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ ชุบไข่ ผัดเต้ำเจ๊ียว มะเขือยำว serpentinum ป่น 2 ลักษณะ ดอกขำว/ดอกม่วง 
S33 มะเขือยำวม่วง  เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ ชุบไข่ ผัดเต้ำเจ๊ียว มะเขือยำว serpentinum   
S35 มะเขือเปรำะม่วง  เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ    
S36 มะเขือไข่เต่ำขำว  เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือไข่เต่ำ    
S37 มะเขือเปรำะ มะเขือหยดน้ ำ ส่วนผึ้ง เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี 

ควำมต้องกำรตลำดสูง 
ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก แกง

เขียวหวำน 
มะเขือเปรำะ  ป่น 2 ลักษณะ ดอกเด่ียว/ดอกช่อ 

ผลลำย/ผลขำว 
S38 มะเขือ ก้ำนกบ เจริญเติบโตง่ำย ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ท ำแกงแค ต้มอ่อมเนื้อ  

และลวกจ้ิมน้ ำพริก 
มะเขือจำน    

S41 มะเขือลำย/มะเขือคำงกบ  เจริญเติบโตง่ำย ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ท ำส้มผัก ส้มป่ำอ่อม มะเขือเปรำะ    
S42 มะเขือกรอบ เวียดนำม เจริญเติบโตง่ำย  ต้ำนทำนโรคแมลง 

ปรับตัวดี 
ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ดองน้ ำเกลือ ท ำแกง

เขียวหวำน 
มะเขือเปรำะ    

S43 มะเขือลำย  ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ    



 

รหัส ชื่อ พันธุ์ เหตุผลในกำรปลูก 
ลักษณะ

วิสัย 
ลักษณะวิสัยตัง 
กำรเจริญเติบโต 

สภำพถ่ิน 
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ชนิดของดิน กำรใช้ประโยชน ์ ประเภทมะเขือ 
คำดว่ำเป็น 
varieties 

หมำยเหตุ 
 

S46 มะเขือหูหนู/หูกระต่ำย  คุณภำพผลดี ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ  ป่น 2 ลักษณะ มีหนำม/ไม่มีหนำม 
ดอกเด่ียว/ดอกช่อ 

S53 มะเขือยำว ม่วงยำว เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ ชุบไข่ ผัดเต้ำเจ๊ียว -  ไม่ตรงตำมพันธุ์ เป็นมะเขือขื่น 

S55 มะเขือยำว ม่วงสั้น เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ ชุบไข่ ผัดเต้ำเจ๊ียว มะเขือยำว serpentinum   
S56 มะเขือยำว ยำวเขียว เจริญเติบโตง่ำย คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ ชุบไข่ ผัดเต้ำเจ๊ียว มะเขือยำว serpentinum ป่น 2 ลักษณะ ทรงยำว/ทรงไข่ 
S58 มะเขือกรอบ (สีม่วง)  คุณภำพผลดี ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก ย ำ มะเขือเปรำะ    
S59 มะเขือกรอบ (สีเขียวลำย)  คุณภำพผลดี ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผัด ต้มจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ    
S62 มะเขือพม่ำ  ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ใส่แกง มะเขือจำน    
S64 มะเขืออ้อล้อ  เจริญเติบโตง่ำย ปรับตัวดี ผลผลิตสูง ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ใส่แกง มะเขือไข่เต่ำ    
S65 มะเขือเปรำะ  ปรับตัวดี  ควำมต้องกำรตลำดสูง ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก แกงหมู มะเขือเปรำะ  ป่น 2 ลักษณะ ดอกขำว/ดอกม่วง 
S66 มะเขือยำว  ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย น ำมำแกง ลวกจ้ิมน้ ำพริก ย ำ มะเขือยำว serpentinum   
S68 มะเขือมันลูกยำว  ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วน ย ำ ชุบไข่ ผัดเต้ำเจ๊ียว มะเขือยำว serpentinum ป่น 2 ลักษณะ ดอกเด่ียว/ดอกช่อ 
S69 มะเขือมันลูกกลม  ปรับตัวดี  ควำมต้องกำรตลำดสูง ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วน ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก ย ำ มะเขือเปรำะ    
S70 มะเขือเขียว  ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วน ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก แกงหมู มะเขือเปรำะ  ป่น 2 ลักษณะ ดอกขำว/ดอกม่วง 
S71 มะเขือตอแหล  เจริญเติบโตง่ำย ปรับตัวดี ผลผลิตสูง ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วน ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก แกง

เขียวหวำน 
มะเขือเปรำะ    

S73 มะเขือไข่เต่ำเขียว  ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือไข่เต่ำ    
S77 มะเขือตอแหล  เจริญเติบโตง่ำย ปรับตัวดี ผลผลิตสูง ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ทรำย ย ำ ท ำแกง มะเขือเปรำะ    
S78 มะเขือกรอบ (ผลลำย)  ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ทรำย ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก ย ำ มะเขือไข่เต่ำ    
S79 มะเขือม่วง  เจริญเติบโตง่ำย ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนเหนียว ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก แกงแค มะเขือจำน    
S80 มะเขือกรอบโบรำณ  ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนเหนียว ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก แกง มะเขือเปรำะ  ป่น 2 ลักษณะ ดอกเด่ียว/ดอกช่อ 
S81 มะเขือตอแหลสีม่วง  ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนเหนียว ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ    
S82 มะเขือกรอบขำว  เจริญเติบโตง่ำย  ผลผลิตมคีุณภำพ ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนเหนียว ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ    
S83 มะเขือขำว  เจริญเติบโตง่ำย  ผลผลิตมีคุณภำพ ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนเหนียว ผลอ่อนจ้ิมน้ ำพริก มะเขือเปรำะ    
S84 มะเขือเปรำะยำว  ปรับตัวดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ย ำ แกง มะเขือยำว serpentinum   

S85 มะเขือเหลือง  คุณภำพผลดี ควำมต้องกำรตลำดสูง ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ใส่แกง มะเขือเปรำะ    
S86 มะเขือจำนขำว  คุณภำพผลดี ไม้พุ่ม ต้ังตรง แดด ร่วนป่นทรำย ต ำน้ ำพริก แกง มะเขือจำน    

* แทบสีเทำ เป็นตัวอย่ำงเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คัดเลือกมำเพ่ือปลูกประเมินเชื้อพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร เนื่องจำกคัดเลือกเฉพำะมะเขือลักษณะผลสั้นที่ค่อนข้ำงสม่ ำเสมอและให้
เมล็ดพันธุ์ดีเพียงพอกับกำรปลูกประเมินต่อ 



 

3. ขั้นตอนการปลูกประเมินเชื้อพันธุ์มะเขือ   
คัดเลือกมะเขือลักษณะผลสั้นที่มีผลผลิตที่ค่อนข้ำงสม่ ำเสมอและให้เมล็ดพันธุ์ดีส ำหรับน ำปลูก

ประเมิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร จ ำนวน 17 ตัวอย่ำง โดยปลูกพันธุ์ มะเขือเปรำะพิจิตร 1 
(DOAVG 00007) เป็นพันธุ์แนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรเพ่ือเปรียบเทียบ รวมทั้งสิ้นเป็น 18 ตัวอย่ำง โดย
เพำะเมล็ดเมื่อวันที่ 17 กรกฏำคม 2560 และน ำต้นกล้ำลงปลูกในแปลงวันที่ 17 สิงหำคม 2560 โดยปลูก 1 
ต้น/หลุ่ม ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูก 300 กรัม/หลุม ระหว่ำงกำรปลูกประเมินที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เกษตรพิจิตร ประสบปัญหำพบฝนตกหนักและน้ ำท่วมขังในเดือนตุลำคม 2560 ส่งผลต่อต้นพันธุ์มะเขือจำน
ขำว (S86) ที่ใช้ปลูกประเมินลักษณะสัณฐำนวิทยำ ท ำให้สำมำรถประเมินได้จ ำนวน 17 ตัวอย่ำง 

 

  
    

  
    

ภำพที่ 6 แปลงปลูกประเมินลักษณะสัณฐำนวิทยำมะเขือ หลังจำกย้ำยปลูกมะเขือประมำณ 1 เดือน (A และ 
B) หลังจำกย้ำยปลูกมะเขือประมำณ 2 เดือน และหลังประสบปัญหำน้ ำท่วมขัง ณ ศวพ.พิจิตร (C และ D) 

 
สภำพพ้ืนที่ภำยในศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตรสำมำรถแบ่งชุดดินเป็น 3 ชุด คือ ชุดตะพำน

หิน ชุดอุตรดิตถ์ และ ชุดบำงมูลนำก สภำพดินเป็นดินร่วนเหนียว (ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร , 
2549) ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ค่ำอินทรีย์วัตถุในดิน (Organic Matter; OM) มีค่ำ 2.79 g/100 g มีผลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อ
กำรเกิดธำตุอำหำรพร้อมใช้เพ่ือกำรเจริญเติบโตของพืช นอกจำกนั้นยังเป็นแหล่งอำหำรพืช เช่น ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และ ซัลเฟอร์  

C D 

A B 



 

2. ค่ำฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์(Available Phosphorus; Avai. P) มีค่ำ 305.0 mg/kg ฟอสฟอรัส 
เป็นธำตุอำหำรที่พืชต้องกำรมำกธำตุหนึ่งที่จ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช กำรใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัส
ในดินมีปัจจัยต่ำง ๆ ควบคุม เช่น ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน, ชนิดของแร่ดินเหนียว เป็นต้น 

3. ปริมำณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable potassium; Exch. K) มีค่ำ 249.6 mg/kg 
โพแทสเซียมในดินที่พืชน ำเอำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ มีก ำเนิดมำจำกกำรสลำยตัวของหินและแร่มำกมำยหลำย
ชนิดในดิน โพแทสเซียมที่อยู่ในรูปอนุมูลบวก หรือโพแทสเซียมไอออน (K+)  

4. ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน (pH) มีค่ำ 6.49 ดินที่มีค่ำ pH ใกล้เคียงกับควำมเป็นกลำง 
หรือประมำณ 6.5 จะสำมำรถปลูกต้นไม้ได้ดีที่สุด ค่ำ pH ในดิน จะช่วยท ำให้พืชดูดซับสำรอำหำรได้ดีขึ้น แต่
ไม่ได้มีผลกับกำรเจริญเติบโตของพืชโดยตรง  

ข้อมูลสภำพภูมิอำกำศ ณ จังหวัดพิจิตร ระยะเวลำระหว่ำงเดือน สิงหำคม 2560 – เมษำยน 2561 
ข้อมูลจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27.73 องศำเซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ 77.7 เปอร์เซ็นต์ 
(ภำพที่ 7) ส่วนปริมำณน้ ำฝนพบว่ำในเดือน กันยำยน 2560 มีปริมำณน้ ำฝนสูงสุด 310.9 มิลลิเมตร ซึ่งส่งผล
ต่อกำรท่วมขังของน้ ำที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร ในเดือนตุลำคม 2560 (ภำพที่ 8) ควำมเร็วลม
เฉลี่ย 2.51 knots (ภำพที่ 9) 

 

 
 

ภำพที่ 7 อุณหภูมิและควำมชื้นสัมพันธ์ ระหว่ำงเดือน สิงหำคม 2560 – เมษำยน 2561 ณ จังหวัดพิจิตร 
 

 
ภำพที่ 8 ปริมำณน้ ำฝนและจ ำนวนวันที่ฝนตก ระหว่ำงเดือน สิงหำคม 2560 – เมษำยน 2561 ณ จังหวัดพิจิตร 
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ภำพที่ 9 ควำมเร็วลม ระหว่ำงเดือน สิงหำคม 2560 – เมษำยน 2561 ณ จังหวัดพิจิตร 

 

กำรประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมพืชลักษณะมะเขือ ประมำณ 30 ลักษณะ ดัดแปลงจำก Descriptors 
for Eggplant ของ IBPGR (ตำมเอกสำรแนบ) / Minimum Descriptors for Eggplant, Capsicum (sweet and 
hot pepper) and tomato ของ European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources 
(ECPGR) ทั้งหมด 6 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นกล้ำ ระยะเจริญเติบโตด้ำนล ำต้น ระยะออกดอก ระยะติดผล ระยะเก็บ
เกี่ยว และ ระยะเมล็ดพันธุ์ รำยละเอียดดังนี้ 
1. ระยะต้นกล้า  

กำรประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมพืชลักษณะต้นกล้ำของมะเขือจ ำนวน 17 ตัวอย่ำง (ตำรำงที่ 3) พบว่ำ
มะเขือมีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกตั้ง 37 – 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ควำมงอก 80 - 100 
เปอร์เซ็นต์ จ ำนวน 15 ตัวอย่ำง คิดเป็น 88.24 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์ควำมงอกต่ ำกว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์ 
จ ำนวน 2 สำยพันธุ์ คิดเป็น 11.76 เปอร์เซ็นต์ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มเท่ำกับ 87 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดพันธุ์ใช้เวลำใน
กำรงอกครั้งแรก 5 วัน โดยสีของใบเลี้ยงเป็นสีเขียว (Green Group 143A) และอัตรำส่วนระหว่ำงควำมยำวต่อ
ควำมกว้ำงของใบเลี้ยงอยู่ในช่วงขนำดน้อยกว่ำ 2 (น้อยมำก) ทั้ง 17 ตัวอย่ำง แต่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญ ซึ่งพบว่ำมะเขือกรอบ พันธุ์เวียดนำมมีอัตรำส่วนควำมยำวต่อควำมกว้ำงใบเลี้ยงสูงสุดที่ 1.33  
2. ระยะเจริญเติบโตด้านล าต้น  

ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือระยะเจริญเติบโต พบว่ำมะเขือส่วนใหญ่มีลักษณะวิสัยกำร
เจริญเติบโตเป็นแบบตั้งตรง (Upright) ยกเว้นมะเขือกรอบ (สีเขียวลำย) มีลักษณะวิสัยกำรเจริญเติบโตแบบกึ่ง
นอน (Intermediate) ควำมสูงอยู่ในช่วง 50-70 เซนติเมตร ส่วนควำมกว้ำงอยู่ในช่วง 60 - 90 เซนติเมตร 
โดยมะเขือขำวกรอบพันธุ์ขำวพวงมีขนำดต้นเล็กที่สุด ต้นสูง 27.24 เซนติเมตร กว้ำง 50.04 เซนติเมตร และ 
มะเขือกรอบ (สีเขียวลำย) มีขนำดต้นใหญ่ที่สุด ต้นสูง 73.85 เซนติเมตร กว้ำง 92.41 เซนติเมตร  

แผ่นใบของมะเขือทั้ง 17 ตัวอย่ำง วัดจำกใบที่ใหญ่ที่สุดไม่พบหนำมที่ใบ ปริมำณขนใบต่อตำรำง
มิลลิเมตรอยู่ในช่วงน้อยมำก (น้อยกว่ำ 20) ควำมลึกของร่องแผ่นใบอยู่ในช่วงน้อยถึงปำนกลำง แผ่นใบมีควำม
ยำวอยู่ในช่วงปำนกลำง (~20 เซนติเมตร) ถึง สั้น (~10 เซนติเมตร) ควำมกว้ำงส่วนอยู่ในช่วงปำนกลำง  
(~10 เซนติเมตร) ยกเว้น มะเขือเปรำะม่วง และมะเขือพันธุ์ก้ำนกบอยู่ในยำว (~15 เซนติเมตร) และ มะเขือ
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ขำวกรอบพันธุ์ขำวพวงอยู่ในช่วงสั้น (~5 เซนติเมตร) โดย มะเขือขำวกรอบพันธุ์พวงขำวมีขนำดของแผ่นใบเล็ก
ที่สุด และมะเขือพันธุ์ก้ำนกบมีขนำดของแผนใบใหญ่ที่ สุด ปลำยใบมีรูปร่ำงปำนปลำง (~75๐) ถึง ป้ำน  
(~110๐) สีก้ำนใบมีทั้ง สีเขียวจ ำนวน 10 ตัวอย่ำงคิดเป็น 58.82 เปอร์เซ็นต์ และสีม่วงแกมเขียว จ ำนวน 7 
ตัวอย่ำง คิดเป็น 41.18 เปอร์เซ็นต์ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4 

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือจ ำนวน 17 ตัวอย่ำงในระยะต้นกล้ำ 

รหัส ชื่อ พันธุ์ เมล็ด
งอก
ครั้ง
แรก
หลัง
เพำะ 
(วัน) 

ควำม
งอก
หลัง
เพำะ 
14 วัน 
(%) 

ควำมยำวใบ
เลี้ยง 
(mm) 

ควำมกว้ำง
ใบเลี้ยง 
(mm) 

ขนำดใบเลี้ยง 
(อัตรำส่วน

ระหว่ำงควำม
ยำว/ควำม

กว้ำง) 

ขนำดใบเลี้ยง 
(อัตรำส่วน
ระหว่ำง

ควำมยำว/
ควำมกว้ำง) 

ตำม 
description 

สีใบเลี้ยง 
 

สีใบ
เลี้ยง 

 

S18 มะเขอืขำวกรอบ ขำวพวง 5 93 21.58 fg 18.30 ef 1.18 e-i น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

S28 มะเขอืเปรำะ ลำยรี 5 100 22.63 def 17.78 f 1.28 abc น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

S35 มะเขอืเปรำะม่วง   5 99 21.83 efg 17.90 f 1.22 b-g น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

S36 มะเขอืไข่เต่ำขำว   5 95 20.821 g 16.21 g 1.29 ab น้อยมำก Green Group 143B เขียว 

S38 มะเขอื ก้ำนกบ 5 98 24.10 c 19.50 d 1.24 b-f น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

S41 มะเขอืลำย/
มะเขอืคำงกบ 

  5 93 23.06 cde 19.96 cd 1.16 f-i น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

S42 มะเขอืกรอบ เวียดนำม 5 90 27.54 a 20.83 bc 1.33 a น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

S43 มะเขอืลำย   5 99 26.58 ab 23.82 a 1.11 i น้อยมำก Green Group 143B เขียว 

S58 มะเขอืกรอบ  
(สีม่วง) 

 5 93 26.20 b 21.85 b 1.20 c-h น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

S59 มะเขอืกรอบ 
(สีเขียวลำย) 

 5 92 26.92 ab 23.75 a 1.14 hi น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

S62 มะเขอืพม่ำ   5 81 21.04 g 18.10 ef 1.17 e-i น้อยมำก Green Group 143B เขียว 

S69 มะเขอืมนัลูกกลม   5 99 20.70 g 17.50 f 1.19 d-i น้อยมำก Green Group 143B เขียว 

S71 มะเขอืตอแหล   5 37 18.06 h 13.42 h 1.35 a น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

S78 มะเขอืกรอบ  
(ผลลำย) 

 5 80 25.87 b  21.55 b 1.20 c-h น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

S82 มะเขอืกรอบขำว   5 63 21.80 efg 17.26 fg 1.27 a-d น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

S83 มะเขอืขำว   5 86 23.80 cd 20.85 bc 1.14 ghi น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

DOAVG 
7 

มะเขอืเปรำะ พิจิตร1 5 81 23.83 cd 19.24 de 1.24 b-e น้อยมำก Green Group 143A เขียว 

ค่ำเฉลี่ย    87 23.31 19.28 1.217    
F-test     ** ** **    
CV (%)     5.2 5.8 6.0    

 
 
 
 
 



 

3. ระยะออกดอก  
จำกกำรประเมินมะเขือทั้ง 17 ตัวอย่ำง พบว่ำวันออกดอกล่ำช้ำกว่ำปกติ โดยมะเขือส่วนใหญ่อำยุออก

ดอกมำกกว่ำ 100 วัน มีเพียง 4 ตัวอย่ำงออกดอกก่อน 100 วัน ซึ่งปกติมะเขือเปรำะมีอำยุตั้งแต่เพำะถึงเก็บ
เกี่ยวอยู่ที่ประมำณ 60-85 วันเท่ำนั้น (วสันต์, 2554) อำจเนื่องจำกในเดือนกันยำยน 2560 ฝนตกปริมำณสูง
ท ำให้เกิดกำรท่วมขังของน้ ำที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร ในเดือนตุลำคม 2560 ส่งผลต่อกำรออก
ดอกของมะเขือทั้ง 17 ตัวอย่ำง รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5 

มะเขือ 7 ตัวอย่ำงออกดอกเป็นดอกเดียว และอีก 10 ตัวอย่ำง ออกดอกเป็นดอกช่อ โดยมะเขือขำว
กรอบพันธุ์ขำวพวงมีดอกสูงสุดเฉลี่ย 6.63 ดอกต่อช่อ สีของกลีบดอกมีสีตั้งแต่สีขำวและมีกำรเข้มขึ้นของสีม่วง 
จำกม่วงซีด ม่วงอ่อน จนถึงม่วงเข้ม ใน S. melongena เช่นเดียวกับในรำยงำนของ Naujeer (2009) 

สีของดอก  แบ่งเป็นสีขำว 8 ตัวอย่ำง ได้แก่ สีขำว 6 ตัวอย่ำงและสีขำวอมเขียว 2 ตัวอย่ำง  
แบ่งเป็นสีม่วง 9 ตัวอย่ำง ได้แก่ สีม่วงซีด 1 ตัวอย่ำง สีม่วงอ่อน 3 ตัวอย่ำง และสีม่วงเข้ม 
5 ตัวอย่ำง 
 

4. ระยะติดผล และระยะเก็บเกี่ยว  
ผลของมะเขือทั้ง 17 ตัวอย่ำง พบว่ำมีกำรออกผลในทิศทำงห้อยระย้ำ ยกเว้นมะเขือขำวกรอบพันธุ์

ขำวพวง (S18) ผลออกชี้ตั้งขึ้น โดยผลมะเขือทุกพันธุ์ไม่มีหนำมที่กลีบเลี้ยง รูปร่ำงทรงผลสังเกตจำกต ำแหน่งที่
กว้ำงที่สุดอยู่ท่ี ½ ของผลจำกข้ัวผลถึงปลำยผล ทรงผลตรง (fruit straight) ผลส่วนใหญ่อัตรส่วนควำมยำวผล
เท่ำกับควำมกว้ำงผล ยกเว้นมะเขือ 3 ตัวอย่ำง อัตรำส่วนควำมยำวผลยำวกว่ำควำมกว้ำงเล็กน้อยได้แก่ มะเขือ
เปรำะพันธุ์ลำยรี (S28) มะเขือไข่เต่ำขำว (S36) และมะเขือกรอบ (ผลลำย) (S78) ส่วนมะเขืออีก 2 ตัวอย่ำง 
อัตรำส่วนควำมกว้ำงผลยำวกว่ำควำมยำวผล ได้แก่มะเขือพันธุ์ก้ำนกบ (S38) และมะเขือพม่ำ (S62) โดยทั้ง 2 
ตัวอย่ำงพบร่องท่ีผลเล็กน้อยเม่ือตัดขวำงผล นอกนั้นเป็นทรงกลมไม่มีร่อง 
 สีผลสุกเชิงพำณิชย์ของมะเขือทั้ง 17 ตัวอย่ำงพบว่ำมีมะเขือ 11 ตัวอย่ำง เป็นสีเขียว 3 ตัวอย่ำง 
เป็นสีขำว และ อีก 3 ตัวอย่ำงเป็นสีม่วง โดยมะเขือ 4 ตัวอย่ำงสีผลสม่ ำเสมอ 3 ตัวอย่ำงสีกระด ำกระด่ำง 7 
ตัวอย่ำงมีสีผลเป็นลำย และ 3 ตัวอย่ำงสีผลเป็นลำยตำข่ำย ซึ่งเมื่อผลสุกเชิงสรีรวิทยำทั้ง 17 ตัวอย่ำงเป็นสี
เหลืองส้ม (Yellow-Orange Group) ควำมแตกต่ำงของสีนั้นมีกำรรำยงำนของ Bhat (2011) ว่ำ มะเขือที่มีผล
สีม่วงมีปริมำณของ ทองแดง (copper) และกิจกรรมของเอนไซต์ polyphenol oxidase สูงเมื่อเทียบกับ
มะเขือผลสีขำว และพบว่ำมะเขือผลสีม่วงมีเม็ดสี (pigment) สีม่วงประกอบด้วย phenolic flavonoid 
phyto-chemicals หรือ anthocyanin ซึ่งช่วยในด้ำนสุขภำพ กำรต้ำนโรคมะเร็งและปัญหำอ่ืน ๆ เช่น อำยุ 
กำรอักเสบ และควำมผิดปกติของระบบประสำท ขณะเดียวกันจะพบ เหล็ก (Fe) และกิจกรรมของเอนไซต์ 
catalase สูงที่สุดในมะเขือผลสีเขียว และน้อยที่สุดในมะเขือผลสีขำว ท ำให้มะเขือผลสีเขียวมี processing 
properties ดีกว่ำมะเขือผลสีม่วง แต่มีกำรรำยงำนว่ำมะเขือผลสีขำวในประเทศมอริเชียส (Mauritius) ดีต่อ
ผู้ป่วยโรคเบำหวำนและมีกำรบริโภคอย่ำงแพร่หลำยในส่วนอ่ืนๆ ของโลก ซึ่งเป็นส่วนช่วยในกำรเพ่ืมควำม
หลำกหลำยชองเชื้อพันธุกรรมมะเขือ (Naujeer, 2009) 

 



 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือจ ำนวน 17 ตัวอย่ำงในระยะเจริญเติบโตด้ำนล ำต้น 
รหัส ชื่อ พันธุ ์ ลักษณะ

กำร
เจรญิ 
เติบโต 

ควำมสูง 
ล ำต้น (cm) 

ควำมกวำ้ง 
ล ำต้น (cm) 

ปริ 
มำณ
หนำม
ที่ใบ 

ควำมลึกของ
ร่องแผ่นใบ 

ควำม
ยำวใบ 

ควำมยำวใบ 
(cm) 

ควำม
กว้ำงใบ 

ควำมกวำ้ง
ใบ (cm) 

ปริมำณ
ขนบนใบ 

ปริมำณ
ขนบน
ใบเฉลี่ย 

รูปร่ำง
ปลำยใบ 

รูปร่ำงปลำย
ใบ (องศำ) 

สีก้ำนใบ 

S18 มะเขือขำวกรอบ ขำวพวง ต้ังตรง 27.24 a 50.04 a ไม่มี น้อย สั้น 9.72 a สั้น 6.05 a น้อยมำก 2.00  ป้ำน 110.63 b เขียว 

S28 มะเขือเปรำะ ลำยรี ต้ังตรง 60.10 c-g 77.37 bcd ไม่มี ปำนกลำง ปำนกลำง 15.47 cde ปำนกลำง 9.63 bcd น้อยมำก 3.87 ปำนกลำง 79.69 ab เขียว 
S35 มะเขือเปรำะม่วง  ต้ังตรง 67.44 fgh 84.44 cd ไม่มี ปำนกลำง ปำนกลำง 18.70 fg ยำว 13.56 fg น้อยมำก 2.24 ป้ำน 102.82 ab ม่วงแกมเขียว 
S36 มะเขือไข่เต่ำขำว  ต้ังตรง 54.66 b-e 67.44 a-d ไม่มี น้อย สั้น 13.45 bc ปำนกลำง 8.850 b น้อยมำก 1.56 ป้ำน 98.44 ab เขียว 
S38 มะเขือ ก้ำนกบ ต้ังตรง 66.50 e-h 85.82 cd ไม่มี ปำนกลำง ปำนกลำง 20.97 g ยำว 14.97 g น้อยมำก 1.50 ปำนกลำง 61.57 a เขียว 
S41 มะเขือลำย/มะเขือคำงกบ  ต้ังตรง 62.07 d-h 71.88 a-d ไม่มี น้อย สั่น 12.20 b ปำนกลำง 8.51 b น้อยมำก 2.41 ปำนกลำง 90.63 ab ม่วงแกมเขียว 
S42 มะเขือกรอบ เวียดนำม ต้ังตรง 49.94 bcd 61.35 abc ไม่มี น้อย สั้น 13.01 bc ปำนกลำง 8.11 b น้อยมำก 6.54 ป้ำน 100.63 ab เขียว 
S43 มะเขือลำย  ต้ังตรง 72.19 gh 93.25 d ไม่มี ปำนกลำง ปำนกลำง 16.38 def ปำนกลำง 11.30 de น้อยมำก 3.44 ป้ำน 94.07 ab ม่วงแกมเขียว 
S58 มะเขือกรอบ (สีม่วง)  ต้ังตรง 61.79 d-h 83.51 cd ไม่มี น้อย-ปำนกลำง ปำนกลำง 15.33 cde ปำนกลำง 11.13 de น้อยมำก 1.87 ป้ำน 102.19 ab ม่วงแกมเขียว 
S59 มะเขือกรอบ  

(สีเขียวลำย) 
 กึ่งนอน 73.85 h 92.41 d ไม่มี น้อย ปำนกลำง 15.53 cde ปำนกลำง 10.71 cde น้อยมำก 1.81 ปำ้น 94.07 ab ม่วงแกมเขียว 

S62 มะเขือพม่ำ  ต้ังตรง 58.35 b-f 78.19 bcd ไม่มี น้อย-ปำนกลำง ปำนกลำง 17.48 ef ปำนกลำง 12.42 ef น้อยมำก 3.31 ป้ำน 97.82 ab เขียว 
S69 มะเขือมันลูกกลม  ต้ังตรง 49.07 bc 59.69 abc ไม่มี ปำนกลำง สั้น 13.66 bc ปำนกลำง 9.04 bc น้อยมำก 2.56 ปำนกลำง 82.55 ab เขียว 
S71 มะเขือตอแหล  ต้ังตรง 46.94 b 55.38 ab ไม่มี น้อย-ปำนกลำง สั้น 12.38 b ปำนกลำง 8.32 b น้อยมำก 2.01 ป้ำน 93.76 ab เขียว 
S78 มะเขือกรอบ  

(ผลลำย) 
 ต้ังตรง 54.76 b 66.94 a-d ไม่มี ปำนกลำง สั้น 13.66 bc ปำนกลำง 8.57 b น้อยมำก 3.75 ปำนกลำง 83.44 ab ม่วงแกมเขียว 

S82 มะเขือกรอบขำว  ต้ังตรง 57.32 b-f 63.51 abc ไม่มี ปำนกลำง ปำนกลำง 15.34 cde ปำนกลำง 11.17 de น้อยมำก 3.24 ปำนกลำง 88.75 ab เขียว 
S83 มะเขือขำว  ต้ังตรง 71.73 gh 75.25 a-d ไม่มี ปำนกลำง สั้น 14.53 bcd ปำนกลำง 11.37 de น้อยมำก 3.62 ป้ำน 95.63 ab ม่วงแกมเขียว 
DOAVG 7 มะเขือเปรำะ พิจิตร1 ต้ังตรง 64.88 e-h 79.19 bcd ไม่มี ปำนกลำง ป่ำนกลำง 17.85 ef ปำนกลำง 12.08 ef น้อยมำก 3.87 ป้ำน 99.07 ab เขียว 

ค่ำเฉลี่ย    58.75 73.27    15.04  10.338  2.92  92.69  
F-test    ** *    **  **  ns  ns  
CV (%)    8.9 14.9    7.2  7.8  28.59  20.5  

 



 

 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือจ ำนวน 17 ตัวอย่ำงในระยะออกดอก 

รหัส ชื่อ พันธุ ์ จ ำนวนวันที่ดอกบำน  

50 % (วัน) 

จ ำนวนดอก
ต่อช่อ 

สีของกลีบดอก สีของกลีบดอก 

S18 มะเขอืขำวกรอบ ขำวพวง 98 6.63 Pupple Group 76C สีม่วงซีด 

S28 มะเขอืเปรำะ ลำยรี 103 3.44 Pupple Group 77C  สีม่วงออ่น 

S35 มะเขอืเปรำะม่วง   110 1.00 Pupple-violet Group N82C สีม่วงเขม้ 

S36 มะเขอืไข่เต่ำขำว   101 2.81 White Group NN155B สีขำว 

S38 มะเขอื ก้ำนกบ 111 1.00 White Group NN155B สีขำว 

S41 มะเขอืลำย/มะเขอืคำงกบ   99 1.06 Pupple-violet Group N82B สีม่วงเขม้ 

S42 มะเขอืกรอบ เวียดนำม 97 3.44 White Group NN155B สีขำว 

S43 มะเขอืลำย   98 1.06 Pupple-violet Group N82C สีม่วงเขม้ 

S58 มะเขอืกรอบ (สีม่วง)   120 1.19 Pupple-violet Group N82D สีม่วงออ่น 

S59 มะเขอืกรอบ (สีเขียวลำย)   100 1.06 Pupple Group 76A สีม่วงออ่น 

S62 มะเขอืพม่ำ   117 1.75 White Group NN155A สีขำวอมเขียว 

S69 มะเขอืมนัลูกกลม   120 1.31 White Group NN 155B สีขำว 

S71 มะเขอืตอแหล   112 3.88 White Group NN155B สีขำว 

S78 มะเขอืกรอบ (ผลลำย)   117 2.50 Pupple-violet Group N82B สีม่วงเขม้ 

S82 มะเขอืกรอบขำว   121 2.56 White Group NN155B สีขำว 

S83 มะเขอืขำว   120 1.06 Pupple-violet Group N82C สีม่วงเขม้ 

DOAVG 7 มะเขอืเปรำะ พิจิตร1 117 1.06 White Group NN155A สีขำวอมเขียว 
 

  

  
    

ภำพที่ 6 แปลงปลูกประเมินลักษณะสัณฐำนวิทยำมะเขือ หลังจำกย้ำยปลูกมะเขือประมำณ 4 เดือน (A และ 
C) กำรประเมินลักษณะช่วงระยะออกดอก ระยะติดผล และระยะเก็บเกี่ยว (B และ D) 

 

A B 

C D 



 

กำรปลูกมะเขือจ ำนวน 17 ตัวอย่ำง พบว่ำผลผลิตของมะเขือเฉลี่ย 1,877.93 กรัมต่อต้น มะเขือที่ให้
น้ ำหนักผลผลิตสูงสุด 5 อันดับแรก อยู่ระหว่ำง 2,938.54 - 2,377.19 กรัมต่อต้น ได้แก่ เปรำะม่วง (S35) 
มะเขือลำย (S43) มะเขือลำย/มะเขือคำงกบ (S41) มะเขือเปรำะพันธุ์พิจิตร1 (DOAVG 00007) และ มะเขือ
เปรำะพันธุ์ลำยรี (S28)  

ปริมำณผลผลิตเฉลี่ย 109.80 ผลต่อต้น มะเขือที่ให้ปริมำณผลผลิตมำกกว่ำ 150 ผลต่อต้น มี 4 
ตัวอย่ำง ได้แก่ มะเขือกรอบพันธุ์เวียดนำม (S42) มะเขือขำวกรอบพันธุ์ขำวพวง (S18) มะเขือตอแหล (S71) 
และมะเขือเปรำะพันธุ์ลำยรี (S28) ซึ่งมะเขือทั้ง 4 ตัวอย่ำงเป็นมะเขือที่มีดอกเป็นช่อปริมำณดอกมำกกว่ำ 3 
ดอกต่อช่อ และมะเขือที่ให้ปริมำณผลผลิตสูงส่วนใหญ่เป็นประเภทที่ท่ีมีผลขนำดเล็กใช้เวลำสั้นในกำรออกดอก
ติด โดยมะเขือที่ให้ผลผลิตและปริมำณผลผลิตสูงอำจจะเป็นสำยพันธุ์ที่มีศักยภำพในกำรปรับตัวให้เข้ำกับ
สภำพแวดล้อมได้ดี  

มะเขือทั้ง 17 ตัวอย่ำงมีรสชำติปำนกลำงถึงหวำน โดยมีมะเขือรสชำติหวำน 8 ตัวอย่ำง คิดเป็น 
47.06 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ มะเขือเปรำะพันธุ์ลำยรี (S28) มะเขือเปรำะม่วง (S35) มะเขือไข่เต่ำขำว (S36) 
มะเขือลำย (S43) มะเขือกรอบ (สีเขียวลำย) (S59) มะเขือกรอบ (ผลลำย) (S78) มะเขือขำว (S83) และ 
มะเขือเปรำะพันธุ์พิจิตร1 (DOAVG 00007) ควำมขื่นของมะเขือขึ้นอยู่กับปริมำณ glycoalkaloids มีค่ำตั้งแต่ 
0.37-4.83 % ต่อน้ ำหนักสด 100 กรัม (Bhat, 2011) 

โดยมะเขือผลสั้นส่วนใหญ่เป็นมะเขือเนื้อแน่น 11 ตัวอย่ำง คิดเป็น 64.71 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อปำนกลำง 
4 ตัวอย่ำง คิดเป็น 23.53 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมะเขือเนื้อหลวม (ร่วน) 1 ตัวอย่ำง ได้แก่ มะเขือพันธุ์ก้ำนกบ และ
เนื้อหลวมมำก (ฟู) 1 ตัวอย่ำง ได้แก่ มะเขือพม่ำ ซึ่งมะเขือทั้ง 2 ตัวอย่ำงเป็นมะเขือประเภทมะเขือจำน ซึ่ง
เป็นมะเขือที่นิยมน ำมำประกอบอำหำรหรือท ำให้สุก ไม่นิยมบริโภคสด 
 
5. ระยะเมล็ดพันธุ์ 

เมล็ดของมะเขือทั้ง 17 ตัวอย่ำง มีสีน้ ำตำลเหลือง (Greyed-orange Group) ขนำดเมล็ดปำนกลำง 
(~3 มิลลิเมตร) น้ ำหนักเมล็ด 100 เมล็ด เฉลี่ย 0.26 กรัม มะเขือส่วนใหญ่มีจ ำนวนเมล็ดต่อผลมำกกว่ำ 500 
เมล็ด ยกเว้นมะเขือขำวกรอบพันธุ์ขำวพวง (S18) มะเขือกรอบพันธุ์เวียดนำม (S42) และมะเขือตอแหล (S71) 
เพียง 3 ตัวอย่ำง ที่มีจ ำนวนเมล็ด ~300 เมล็ดต่อผล ซึ่งทั้ง 3 ตัวอย่ำงเป็นมะเขือที่มีผลขนำดเล็ก 

 
พืชหลำยชนิดมีกำรใช้ระบบในกำรจัดจ ำแนกโดยอำศัยลักษณะกำรพัฒนำที่ได้รับกำรสืบทอดและ

สำมำรถสังเกตุได้ง่ำย โดยมีกำรศึกษำกำรจัดกลุ่มมะเขืออำศัยลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ 20 ลักษณะ แสดง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง S. melogena กับ species ใกล้เคียงและพันธุ์ป่ำ ซึ่งมีควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์
สูง และมีพันธุ์พ้ืนเมืองจ ำนวนมำก ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำที่ใช้เช่น รูปร่ำงผล (ยำว กึ่งยำว กลม ไข่ รี แป้น) 
และสีของผล (สีขำว สีเยว สีม่วง หรือ สีด ำ) และ ขนำดผล (ใหญ่ หรือ เล็ก / แคบหรือกว้ำง) ซึ่งเป็นลักษณะที่
สังเกตุได้ง่ำย (Naujeer, 2009) 

 



 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือจ ำนวน 17 ตัวอย่ำงในระยะติดผลและระยะเก็บเกี่ยว  
รหัส ชื่อ พันธุ ์ ควำม

ยำว
ของผล
(cm) 

ควำมยำว
ของผล  

ควำม
กว้ำงของ
ผล (cm) 

ควำม
กว้ำงของ

ผล  

ควำมยำว
กลีบเล้ียง 

(cm) 

อัตรำสว่น
ระหว่ำงควำม
ยำว/ควำม
กว้ำงผล 

สัดส่วน
ควำมยำว
ของกลีบ

เล้ียง 

สัดส่วน
ควำมยำว
ของกลีบ

เล้ียง  

กำรมี
หนำม
ที่กลีบ
เล้ียง 

รูปร่ำงทรง
ผล จำกขัว้
ผลถึงปลำย

ผล 

ควำม
โค้งของ

ผล 

รูปร่ำง
ปลำย
ผล 

ทิศทำงกำร
ชี้ของผล 

ภำพตัด 
ขวำงมะเขือ 

S18 มะเขือขำวกรอบ ขำวพวง 2.01 a สั้น 2.07 a เล็ก 1.62 ab ยำวเท่ำกับกว้ำง 78.08 a ยำวมำก ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง โค้งมน ผลชี้ต้ังข้ึน ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S28 มะเขือเปรำะ ลำยรี 4.38 de ปำนกลำง 2.51 ab ปำนกลำง 2.05 cd ยำวกว่ำกว้ำง
เล็กน้อย 

46.55 f ปำนกลำง ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง โค้งมน ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S35 มะเขือเปรำะม่วง  3.57 c ปำนกลำง 4.00 cd ปำนกลำง 2.70 gh ยำวเท่ำกับกว้ำง 76.16 ab ยำวมำก ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง บุ๋มลงไป ผลกกึ่งห้อย ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S36 มะเขือไข่เต่ำขำว  4.10 d ปำนกลำง 2.80 b ปำนกลำง 1.93 bc ยำวกว่ำกว้ำง
เล็กน้อย 

47.71 f ปำนกลำง ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง โค้งมน ผลกกึ่งห้อย ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S38 มะเขือ ก้ำนกบ 5.34 g ปำนกลำง 7.34 f กว้ำง 3.70 i กว้ำงกว่ำยำว 69.66 abc ยำว ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง บุ๋มลงไป ผลห้อยระย้ำ มีร่องเล็กน้อย 

S41 มะเขือลำย/มะเขือคำงกบ  4.25 d ปำนกลำง 3.55 c เล็ก 2.30 def ยำวเท่ำกับกว้ำง 54.08 ef ปำนกลำง ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง โค้งมน ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S42 มะเขือกรอบ เวียดนำม 2.74 b สั้น 2.36 ab เล็ก 1.49 a ยำวเท่ำกับกว้ำง 54.67 ef ปำนกลำง ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง โค้งมน ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S43 มะเขือลำย  4.23 d ปำนกลำง 4.46 de ปำนกลำง 2.94 h ยำวเท่ำกับกว้ำง 69.47 abc ยำว ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง บุ๋มลงไป ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S58 มะเขือกรอบ (สีม่วง)  3.62 c ปำนกลำง 3.59 c เล็ก 2.21 c-f ยำวเท่ำกับกว้ำง 61.65 cde ยำว ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง โค้งมน ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S59 มะเขือกรอบ (สีเขียวลำย)  3.08 b สั้น 3.84 cd เล็ก 2.16 cde ยำวเท่ำกับกว้ำง 70.17 abc ยำว ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง บุ๋มลงไป ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S62 มะเขือพม่ำ  6.82 h ปำนกลำง 8.75 g กว้ำง 3.95 i กว้ำงกว่ำยำว 58.05 de ปำนกลำง ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง บุ๋มลงไป ผลห้อยระย้ำ มีร่องเล็กน้อย 

S69 มะเขือมันลูกกลม  4.13 d ปำนกลำง 4.19 cde ปำนกลำง 2.50 efg ยำวเท่ำกับกว้ำง 60.70 cde ยำว ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง บุ๋มลงไป ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S71 มะเขือตอแหล  3.01 b สั้น 2.50 ab เล็ก 1.65 ab ยำวเท่ำกับกว้ำง 54.75 ef ปำนกลำง ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง โค้งมน ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S78 มะเขือกรอบ (ผลลำย)  4.74 ef ปำนกลำง 2.83 b ปำนกลำง 2.53 fg ยำวกว่ำกว้ำง
เล็กน้อย 

53.31 ef ปำนกลำง ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง โค้งมน ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S82 มะเขือกรอบขำว  4.965 fg ปำนกลำง 3.83 cd ปำนกลำง 2.57 fg ยำวเท่ำกับกว้ำง 51.92 ef ปำนกลำง ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง โค้งมน ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

S83 มะเขือขำว  5.26 g ปำนกลำง 4.77 e ปำนกลำง 2.55 fg ยำวเท่ำกับกว้ำง 48.54 f ปำนกลำง ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง โค้งมน ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

DOAVG 7 มะเขือเปรำะ พิจิตร1 4.16 d ปำนกลำง 4.47 de ปำนกลำง 2.72 gh ยำวเท่ำกับกว้ำง 65.29 bcd ยำว ไม่มี ต ำแหน่งที่ ½ ผลตรง บุ๋มลงไป ผลห้อยระย้ำ ทรงกลม ไม่มีร่อง 

ค่ำเฉลี่ย   4.14  3.99  2.44  60.05        
F-test   **  **  **  **        
CV (%)   4.7  7.6  6.3  7.77        

 



 

 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือจ ำนวน 17 ตัวอย่ำงในระยะติดผลและระยะเก็บเกี่ยว (ต่อ) 

รหัส ชื่อ พันธุ ์ สีของผลที่สุกในเชิง
พำณิชย ์

สีของผลที่
สุกในเชิง
พำณิชย ์

กำรกระจำย
ตัวของสีผล
ที่สุกในเชิง
พำณิชย ์

สีของผลที่สุกในเชิง
สรีรวิทยำ 

สีของผลที่
สุกในเชิง
สรีรวิทยำ 

รสชำติ
ของผล 

ควำมแน่นเนื้อ
ผลสด 

ควำม 
สำมำรถ
ในกำร
ขนส่ง 

ปริมำณ
มะเขือต่อ

ต้น 

ปริมำณ
มะเขือต่อ
ต้น (กรัม) 

ปริมำณผล
ต่อต้น (ผล) 

S18 มะเขือขำวกรอบ ขำวพวง White Group 155A สีขำวน้ ำนม สม่ ำเสมอ Yellow-Orange Group 14A สีเหลืองส้ม ปำนกลำง หนำแน่น ปำนกลำง ปำนกลำง 1,217.30 g 261.33 a 

S28 มะเขือเปรำะ ลำยรี Green Group NN137C สีเขียว ลำย Yellow-Orange Group 17A สีเหลืองส้ม หวำน หนำแน่น ปำนกลำง มำก 2,377.19 ab 156.93 b 

S35 มะเขือเปรำะม่วง  Purple Group 77A สีม่วง กระด ำกระด่ำง Yellow-Orange Group 15A สีเหลืองส้ม หวำน ปำนกลำง ปำนกลำง มำก 2,938.54 a 111.12 c 

S36 มะเขือไข่เต่ำขำว  White Group 155A สีขำวน้ ำนม ลำย Yellow-Orange Group 14A สีเหลืองส้ม หวำน ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง 1,336.12 efg 105.90 c 

S38 มะเขือ ก้ำนกบ Yellow-Green Group 144A สีเขียว ลำย Yellow-Orange Group 14A สีเหลืองส้ม ปำนกลำง หลวม (ร่วน) ปำนกลำง มำก 2,117.71 bcd 28.51 gh 

S41 มะเขือลำย/มะเขือคำงกบ  Green Group 137B สีเขียว ตำข่ำย Yellow-Orange Group 17A สีเหลืองส้ม ปำนกลำง หนำแน่น ปำนกลำง มำก 2,666.15 ab 112.86 c 

S42 มะเขือกรอบ เวียดนำม Yellow-Green Group 145C สีเขียว สม่ ำเสมอ Yellow-Orange Group 14A สีเหลืองส้ม ปำนกลำง หนำแน่น ปำนกลำง มำก 1,994.47 b-f 324.25 a 

S43 มะเขือลำย  Green Group N137B สีเขียว ตำข่ำย Yellow-Orange Group 15A สีเหลืองส้ม หวำน หนำแน่น ปำนกลำง มำก 2,706.19 ab 87.03 cde 

S58 มะเขือกรอบ (สีม่วง)  Purple Group N78D สีม่วง กระด ำกระด่ำง Yellow-Orange Group 14A สีเหลืองส้ม ปำนกลำง หนำแน่น ปำนกลำง ปำนกลำง 1,538.59 c-g 76.57 c-f 

S59 มะเขือกรอบ (สีเขียวลำย)  Purple Group N77A สีม่วงด ำ กระด ำกระด่ำง Yellow-Orange Group 17A สีเหลืองส้ม หวำน ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง 1,121.98 g 72.65 c-f 

S62 มะเขือพม่ำ  Yellow-Green Group 144A สีเขียว ตำข่ำย Yellow-Orange Group 14A สีเหลืองส้ม ปำนกลำง หลวมมำก (ฟูๆ) ปำนกลำง มำก 2,036.56 b-e 19.75 h 

S69 มะเขือมันลูกกลม  Yellow-Green Group 145C สีเขียว ลำย Yellow-Orange Group 15A สีเหลืองส้ม ปำนกลำง หนำแน่น ปำนกลำง ปำนกลำง 1,392.79 d-g 58.89 ef 

S71 มะเขือตอแหล  Yellow-Green Group 145B สีเขียว สม่ ำเสมอ Yellow-Orange Group 14A สีเหลืองส้ม ปำนกลำง หนำแน่น ปำนกลำง ปำนกลำง 994.76 g 161.73 b 

S78 มะเขือกรอบ (ผลลำย)  Green Group 137C สีเขียว ลำย Yellow-Orange Group 17A สีเหลืองส้ม หวำน ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง 1,451.11 c-g 96.59 cd 

S82 มะเขือกรอบ  Yellow-Green Group 145B สีเขียว ลำย Yellow-Orange Group 15A สีเหลืองส้ม ปำนกลำง หนำแน่น ปำนกลำง ปำนกลำง 1,277.60 fg 45.30 fg 

S83 มะเขือขำว  White Group NN155A สีขำวน้ ำนม สม่ ำเสมอ Yellow-Orange Group 14A สีเหลืองส้ม หวำน หนำแน่น ปำนกลำง มำก 2,157.59 bc 66.45 def 

DOAVG 7 มะเขือเปรำะ พิจิตร1 yellow-green-green 145C สีเขียว ลำย Yellow-Orange Group 15A สีเหลืองส้ม หวำน หนำแน่น ปำนกลำง ปำนกลำง 2,600.17 ab 81.10 cde 

ค่ำเฉลี่ย            1,877.93 109.80 
F-test            ** ** 
CV (%)            16.5 8.99 

 



 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือจ ำนวน 17 ตัวอย่ำงในระยะเมล็ดพันธุ์ 
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ต่อผล 
จ ำนวน
เมล็ดตอ่

ผล 

ขนำด
เมล็ด 
(mm) 

ขนำดเมล็ด น้ ำหนกั
เมล็ด 100 

เมล็ด (g) 
S18 มะเขอืขำวกรอบ ขำวพวง Greyed-orange Group 164B น้ ำตำลเหลือง 321.82 g มำก 3.02 efg ปำนกลำง 0.23 cd 

S28 มะเขอืเปรำะ ลำยรี Greyed-orange Group 165C น้ ำตำลเหลือง 561.45 ef มำกที่สุด 2.90 gh ปำนกลำง 0.26 bcd 

S35 มะเขอืเปรำะม่วง   Greyed-orange Group 165C น้ ำตำลเหลือง 1,603.30 b มำกที่สุด 3.00 efg ปำนกลำง 0.21 d 

S36 มะเขอืไข่เต่ำขำว   Greyed-orange Group 165C น้ ำตำลเหลือง 831.69 cde มำกที่สุด 3.00 efg ปำนกลำง 0.28 bc 

S38 มะเขอื ก้ำนกบ Greyed-orange Group 164B น้ ำตำลเหลือง 2,557.41 a มำกที่สุด 2.94 fgh ปำนกลำง 0.28 bc 

S41 มะเขอืลำย/มะเขอืคำงกบ   Greyed-orange Group 164B น้ ำตำลเหลือง 635.97 e มำกที่สุด 3.15 cde ปำนกลำง 0.29 abc 

S42 มะเขอืกรอบ เวียดนำม Greyed-orange Group 164B น้ ำตำลเหลือง 341.60 g มำก 2.68 i ปำนกลำง 0.23 bcd 

S43 มะเขอืลำย   Greyed-orange Group 165C น้ ำตำลเหลือง 1,429.40 b มำกที่สุด 3.31 b ปำนกลำง 0.29 ab 

S58 มะเขอืกรอบ (สีม่วง)   Greyed-orange Group 165C น้ ำตำลเหลือง 1,525.38 b มำกที่สุด 2.86 gh ปำนกลำง 0.21 d 

S59 มะเขอืกรอบ (สีเขียวลำย)   Greyed-orange Group 165C น้ ำตำลเหลือง 1,124.18 bcd มำกที่สุด 3.50 a ปำนกลำง 0.25 bcd 

S62 มะเขอืพม่ำ   Greyed-orange Group 165C น้ ำตำลเหลือง 1,512.40 b มำกที่สุด 3.23 bcd ปำนกลำง 0.33 a 

S69 มะเขอืมนัลูกกลม   Greyed-orange Group 165C น้ ำตำลเหลือง 1,253.49 bc มำกที่สุด 3.00 efg ปำนกลำง 0.26 bcd 

S71 มะเขอืตอแหล   Greyed-orange Group 165C น้ ำตำลเหลือง 396.89 fg มำก 2.82 hi ปำนกลำง 0.25 bcd 

S78 มะเขอืกรอบ (ผลลำย)   Greyed-orange Group 165C น้ ำตำลเหลือง 738.07 de มำกที่สุด 2.86 gh ปำนกลำง 0.25 bcd 

S82 มะเขอืกรอบขำว   Greyed-orange Group 164B น้ ำตำลเหลือง 828.95 cde มำกที่สุด 3.25 bc ปำนกลำง 0.28 abc 

S83 มะเขอืขำว   Greyed-orange Group 164B น้ ำตำลเหลือง 1,444.37 b มำกที่สุด 2.95 fgh ปำนกลำง 0.26 bcd 

DOAVG 7 มะเขอืเปรำะ พิจิตร1 Greyed-orange Group 165C น้ ำตำลเหลือง 1,561.69 b มำกที่สุด 3.08 def ปำนกลำง 0.21 d 

ค่ำเฉลี่ย     1,098.12  3.03  0.26 

F-test     **  **  ** 
CV (%)     9.48  2.3  8.9 

 
จำกกำรปลูกประเมินเชื้อพันธุ์มะเขือผลสั้นจ ำนวน 17 ตัวอย่ำง สำมำรถแบ่งมะเขือได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ 
1. มะเขือเปรำะ ผลเป็นทรงกลม ขนำดผลใหญ่เหมือนผลมะนำว เนื้อกรอบ จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง ได้แก่ 

มะเขือเปรำะม่วง (S35) มะเขือลำย/มะเขือคำงกบ (S41) มะเขือลำย (S43) มะเขือกรอบ (สีม่วง) (S58) มะเขือ
กรอบ (สีเขียวลำย) (S59) มะเขือมันลูกกลม (S69)  มะเขือกรอบขำว (S82) มะเขือขำว (S83) และมะเขือเปรำะ
พันธุ์พิจิตร1 (DOAVG 00007) 

2. มะเขือเปรำะ ผลเป็นทรงกลม ขนำดผลเล็กเหมือนไข่มุก ต้นเตี้ย ใช้เวลำสั้นในกำรออกดอกติดผล เนื้อ
กรอบ จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง ได้แก่ มะเขือขำวกรอบพันธุ์ขำวพวง (S18) มะเขือกรอบพันธุ์เวียดนำม (S42) และ 
มะเขือตอแหล (S71) 

3. มะเขือไข่เต่ำ ผลรี เปลือกมัน มีรสหวำนกรอบ จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง ได้แก่มะเขือเปรำะพันธุ์ลำยรี (S28) 
มะเขือไข่เต่ำขำว (S36) และมะเขือกรอบ (ผลลำย) (S78) 

4. มะเขือจำน รูปร่ำงทรงกลมแป้น มีร่องหยัก เปลือกบำงเนื้อนุ่ม จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง ได้แก่มะเขือพันธุ์
ก้ำนกบ (S38) และมะเขือพม่ำ (S62) 
 
 



 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. กำรศึกษำภำคสนำม พบตัวตัวอย่ำงมะเขือทั้งหมด 86 ตัวอย่ำง สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ มะเขือ 

Solanum aethiopocum L. ,มะเขือ Solanum aculeatissimum Jacq. และ มะเขือ Solanum 
melongena L. 

2. กำรปลูกขยำยพันธุ์ S.  melongena L. สำมำรถแบ่งมะเขือตำมลักษณะของผลผลิตได้เป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่ มะเขือผลสั้น และมะเขือผลยำว โดยพบเป็นมะเขือเปรำะลักษณะผลสั้น รูปทรงกลม คิดเป็น 46% ของ 50 
ตัวอย่ำงที่ปลูกขยำย 

3. กำรปลูกประเมินเชื้อพันธุ์มะเขือผลสั้นจ ำนวน 17 ตัวอย่ำง สำมำรถแบ่งมะเขือได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ 
- มะเขือเปรำะ ผลเป็นทรงกลม ขนำดผลใหญ่เหมือนผลมะนำว เนื้อกรอบ จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง ได้แก่ 

มะเขือเปรำะม่วง (S35) มะเขือลำย/มะเขือคำงกบ (S41) มะเขือลำย (S43) มะเขือกรอบ (สีม่วง) (S58) มะเขือ
กรอบ (สีเขียวลำย) (S59) มะเขือมันลูกกลม (S69)  มะเขือกรอบขำว (S82) มะเขือขำว (S83) และมะเขือเปรำะ
พันธุ์พิจิตร1 (DOAVG 00007) 

- มะเขือเปรำะ ผลเป็นทรงกลม ขนำดผลเล็กเหมือนไข่มุก ต้นเตี้ย ใช้เวลำสั้นในกำรออกดอกติดผล เนื้อ
กรอบ จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง ได้แก่ มะเขือขำวกรอบพันธุ์ขำวพวง (S18) มะเขือกรอบพันธุ์เวียดนำม (S42) และ 
มะเขือตอแหล (S71) 

- มะเขือไข่เต่ำ ผลรี เปลือกมัน มีรสหวำนกรอบ จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง ได้แก่มะเขือเปรำะพันธุ์ลำยรี (S28) 
มะเขือไข่เต่ำขำว (S36) และมะเขือกรอบ (ผลลำย) (S78) 

- มะเขือจำน รูปร่ำงทรงกลมแป้น มีร่องหยัก เปลือกบำงเนื้อนุ่ม จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง ได้แก่มะเขือพันธุ์ก้ำน
กบ (S38) และมะเขือพม่ำ (S62) 

4. มะเขือทีใ่ห้น้ ำหนักผลผลิตสูงสุด 5 อันดับแรก อยู่ระหว่ำง 2,938.54 - 2,377.19 กรัมต่อต้น ได้แก่ 
เปรำะม่วง (S35) มะเขือลำย (S43) มะเขือลำย/มะเขือคำงกบ (S41) มะเขือเปรำะพันธุ์พิจิตร1 (DOAVG 00007) 
และ มะเขือเปรำะพันธุ์ลำยรี (S28)  

5. มะเขือที่ให้ปริมำณผลผลิตมำกกว่ำ 150 ผลต่อต้น มี 4 ตัวอย่ำง ได้แก่ มะเขือกรอบพันธุ์เวียดนำม 
(S42) มะเขือขำวกรอบพันธุ์ขำวพวง (S18) มะเขือตอแหล (S71) และมะเขือเปรำะพันธุ์ลำยรี (S28) ซึ่งมะเขือทั้ง 
4 ตัวอย่ำงเป็นมะเขือที่มีดอกเป็นช่อปริมำณดอกมำกกว่ำ 3 ดอกต่อช่อ 

6. ควรมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสำรส ำคัญ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวอย่ำง 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ได้ข้อมูลลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ และกำรใช้ประโยชน์ของเชื้อพันธุกรรมมะเขือ อย่ำงน้อย 15 ตัวอย่ำง

พันธุ์ ส ำหรับกำรพัฒนำและปรับปรุงพันธุ์ต่อไป หรือคัดเลือกสำยพันธุ์ที่ต้องกับควำมต้องกำรและปลูกทดสอบใน
พ้ืนที่ 

2.  เพ่ือกำรอนุรักษ์พันธุกรรมมะเขือมิให้สูญหำยมีควำมหลำกหลำยของเมล็ดเชื้อพันธุกรรมมะเขือเพ่ิมขึ้น 
สร้ำงควำมม่ันคงทำงอำหำร  

3. สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ทำงวิชำกำร 
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13. ภาคผนวก  
ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวใบเลี้ยงมะเขือ  

SV DF SS MS F 

TRE (T) 16 890.760313 55.672520 38.33 ** 
ERROR 116 172.839562 1.452433  

TOTAL 135 1063.599876   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
 
ตารางภาคผนวกที่ 2 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมกว้ำงใบเลี้ยงมะเขือ  

SV DF SS MS F 

TRE (T) 16 921.557324 57.597333 45.49 ** 
ERROR 116 150.678900 1.266209  

TOTAL 135 1072.236224   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
 
ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของอัตรำส่วนระหว่ำงควำมยำวต่อควำมกว้ำงใบเลี้ยง
มะเขือ  

SV DF SS MS F 

TRE (T) 16 0.59030588 0.03689412 6.91 ** 
ERROR 116 0.63498750 0.00533603  

TOTAL 135 1.22529338   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
 
ตารางภาคผนวกที่ 4 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมสูงของต้นมะเขือ  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 164.648012 164.648012 <1 
TRE (T) 16 4222.205312 263.887832 9.70** 
ERROR 16 435.275288 27.204706  

TOTAL 33 4822.128612   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ  
 



 

ตารางภาคผนวกที่ 5 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมกว้ำงของต้นมะเขือ  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 78.553600 78.553600 <1 
TRE (T) 16 5179.797912 323.737369 2.71* 
ERROR 16 1908.558700 119.284919  

TOTAL 33 7166.910212   

* = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .05  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ  
 
ตารางภาคผนวกที่ 6 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวใบของมะเขือ  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 3.4115559 3.4115559 2.93 ns 
TRE (T) 16 237.9667941 14.8729246 12.79** 
ERROR 16 18.5995941 1.1624746  

TOTAL 33 259.9779441   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ  
 
ตารางภาคผนวกที่ 7 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมกว้ำงใบของมะเขือ  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 2.2880118 2.2880118 3.49 ns 
TRE (T) 16 161.9042941 10.1190184 15.44 ** 
ERROR 16 10.4873882 0.6554618  

TOTAL 33 174.6796941   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ  
 
 
 
 
 
 



 

ตารางภาคผนวกที่ 8 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของขนใบโดยใช้ค่ำ Transformed to Ln(X+1) 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.00008309 0.00008309 <1 
TRE (T) 16 2.76876456 0.17304779 1.21ns 
ERROR 16 2.28856627 0.14303539  

TOTAL 33    

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 9 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของปลำยใบของมะเขือ  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 3.3234382 3.3234382 <1 
TRE (T) 16 130.8577471 8.1786092 <1 
ERROR 16 143.0839118 8.9427445  

TOTAL 33 277.2650971   

ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ  
 
ตารางภาคผนวกที่ 10 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวของผล (วัดจำกฐำนของกลีบเลี้ยงถึง
ปลำยผล)  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.00795294 0.00795294 <1 
TRE (T) 16 40.49550588 2.53096912 67.22** 
ERROR 16 0.60244706 0.03765294  

TOTAL 33 41.10590588   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางภาคผนวกที่ 11 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมกว้ำงของผล (วัดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของผล)  

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.01281176 0.01281176 <1 
TRE (T) 16 97.90267647 6.11891728 66.73** 
ERROR 16 1.46708824 0.09169301  

TOTAL 33 99.38257647   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 12 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมยำวกลีบเลี้ยง 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.04026176 0.04026176 1.72 ns 
TRE (T) 16 14.11251176 0.88203199 37.70** 
ERROR 16 0.37428824 0.02339301  

TOTAL 33 14.52706176   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 13 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของสัดส่วนควำมยำวกลีบเลี้ยง (วัดเป็น% เทียบกับ
ควำมยำวผล) โดยใช้ค่ำ Transformed to Ln(X+1) 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.00330981 0.00330981 <1 
TRE (T) 16 0.85159839 0.05322490 10.12** 
ERROR 16 0.08416227 0.00526014  

TOTAL 33 0.93907047   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 
 
 
 
 



 

ตารางภาคผนวกที่ 14 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของควำมหนำเนื้อผล 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.82306176 0.82306176 2.55 ns 
TRE (T) 16 59.62894706 3.72680919 11.53** 
ERROR 16 5.17228824 0.32326801  

TOTAL 33 65.62429706   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 15 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของจ ำนวนผลต่อต้นโดยใช้ค่ำ Transformed to 
Sqr(X) 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.4070927 0.4070927 <1 
TRE (T) 16 387.9373275 24.2460830 30.46** 
ERROR 16 12.7345491 0.7959093  

TOTAL 33 401.0789694   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 16 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของปริมำณผลผลิตต่อต้น 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 93336.98 93336.98 <1 
TRE (T) 16 12704058.93 794003.68 5.17** 
ERROR 16 1542675.44 96417.22  

TOTAL 33 14340071.34   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 
 
 
 
 



 

ตารางภาคผนวกที่ 17 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของปริมำณจ ำนวนเมล็ดต่อผลโดยใช้ค่ำ 
Transformed to Log(X+0.5) 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.00043927 0.00043927 <1 
TRE (T) 16 2.22437762 0.13902360 17.51** 
ERROR 16 0.12703740 0.00793984  

TOTAL 33 2.35185429   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 18 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของปริมำณขนำดเมล็ด 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.00322238 0.00322238 <1 
TRE (T) 16 1.33906953 0.08369185 16.73** 
ERROR 16 0.08002612 0.00500163  

TOTAL 33 1.42231803   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 19 ข้อมูลวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของน้ ำหนักเมล็ด 100 เมล็ด 

SV DF SS MS F 

REP (R) 1 0.00021250 0.00021250 <1 
TRE (T) 16 0.03291394 0.00205712 3.99** 
ERROR 16 0.00824700 0.00051544  

TOTAL 33 0.04137344   

** = ต่ำงกันทำงสถิติโดยเทียบกับ LSD .01  
ns = ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
 


