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บทน า 

 มะขามเปรี้ยวเป็นพืชในสกุล Leguminosae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tamarindus indica L. ถิ่นก าเนิดเดมิ

เป็นพืชพื้นเมืองในทวีปอัฟริกาและกระจายไปในแถบลาตินอเมริกา หมู่เกาะคาริบเบียน และทวีปเอเชีย (Gibbon 

and Pain, 1985 ; Purseglove, 1986) มะขามเปรี้ยวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกพืชหนึ่ง ความต้องการของ

ตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี พบว่าปริมาณการส่งออกมะขามเปียก ปี 2554 มีจ านวน 3,150 ตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 

76.03 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมจากปี 2553 ที่มีปริมาณการส่งออก 2,011 ตัน มูลค่าการส่งออก 42.03 ล้านบาท 

(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2555) ตลาดต่างประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ประเทศ

ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา การพัฒนาด้านพันธุ์มะขามเปรี้ยวที่ใช้ประโยชน์จากฝักดิบและฝักแก่เพ่ือการ

แปรรูปและการผลิตมะขามเปียก ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้ท าการคัดเลือกสายพันธุ์มะขามเปรี้ยวพันธุ์ดี และได้

ออกเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 ใช้ชื่อพันธุ์ว่า มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะ

เกษ (ชูศักดิ์ และคณะ, 2544) ซึ่งปัจจุบันพันธุ์ดังกล่าวได้ออกแนะน าแก่เกษตรกรมาแล้วมากกว่า 20 ปี ดังนั้นเพื่อ

เป็นการพัฒนาด้านพันธุ์มะขามเปรี้ยวของกรมวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง จึงได้ท าการวิจัยเพื่อหาพันธุ์มะขาม

เปรี้ยวที่ให้ผลผลิตสูงกว่าหรือเทียบเท่าพันธุ์ศรีสะเกษ เพื่อเป็นทางเลือกและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป 

การปลูกมะขามเปรี้ยวด้วยเมล็ดที่ได้รับการผสมเกสร ท าให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรม ผลผลิตที่

ได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่ความแปรปรวนทางพันธุกรรมก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ไปในลักษณะที่ดี เช่น มีลักษณะ

เป็นเนื้อสีแดง ชาวบ้านมีความเชื่อว่าสามารถน าไปปรุงอาหารได้รสชาติที่อร่อย เมื่อน าไปตากแห้ง บดเป็นผงชง

รับประทานได้ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงในเรื่องลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะประจ าพันธุ์ 

คุณสมบัติพิเศษ รวมทั้งชนิดและปริมาณสาระส าคัญยังไม่มีการศึกษา จึงควรท าการวิจัยเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา

พัฒนาการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยและพัฒนามะขามเปรี้ยว ระยะที่ 2 ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 

2562 ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวใน



4 
 

ท้องถิ่น ระยะที่ 2 มี 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปใน

ท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ผลการทดลองพบว่า ด้านการเจริญเติบโตพบว่าสายพันธุ์ ศก. 048 ให้การเจริญเติบโตดีที่สุด 

เส้นรอบวงโคนต้นเท่ากับ 50.3 เซนติเมตร ความสูง 415.6 เซนติเมตร และขนาดทรงพุ่ม 390.9 เซนติเมตร ด้าน

ผลผลิตสายพันธุ์ศก. 048 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นสูงที่สุด เท่ากับ 4.46 กิโลกรัมต่อต้น ด้านความกว้างฝักมีขนาด

เท่ากันกับพันธุ์ศรีสะเกษ (ศก.019) เท่ากับ 2.82 เซนติเมตร จ านวนฝักต่อกิโลกรัมต่ าสุดเท่ากับ 49 ฝัก ปริมาณ

เนื้อสูงที่สุด ร้อยละ 47.43 และการทดลองที่ 2 การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่เพ่ือการแปรรูปใน

ท้องถิ่น (ระยะที่ 2) ผลการทดลอง พบว่า ด้านการเจริญเติบโตสายพันธุ์กาญจนบุรีมีการเจริญของเส้นรอบวงโคน

ต้นสูงที่สุดเท่ากับ 65.08 เซนติเมตร ด้านผลผลิต สายพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ศรีสะเกษให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากับ 

5.52 กิโลกรัม ความกว้างและความหนาฝักสายพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ศรีสะเกษมีความกว้างและความหนาฝัก

สูงที่สุดเท่ากับ 3.72 และ 2.06 เซนติเมตร จ านวนฝักต่อกิโลกรัมต่ าสุดคือ สายพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ศรีสะ

เกษ เท่ากับ 13 ฝัก กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกสายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง มี 1 การทดลอง คือ การคัดเลือก

สายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง (ระยะที่ 2) ท าการคัดเลือกพันธุ์และศึกษาองค์ประกอบของผลผลิต การวิเคราะห์

ปริมาณสารส าคัญ สามารถแบ่งมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ให้ผลผลิตสูงมีจ านวน 6 สายต้น 

โดยสายต้น พจ.03 ให้ผลผลิตสูงสุด 21.1 กิโลกรัม รองลงมาเป็นสายต้น พจ.08 พจ.13 พจ.09 พจ.14 และ 

พจ.10  กลุ่มที่  2  ให้น้ าหนักฝักสูงมีจ านวน 6 สายต้น โดยสายต้น พจ.10 ให้น้ าหนักฝักสูงสุด 14.5 กรัม 

รองลงมาเป็นสายต้น พจ.09 พจ.16 พจ.15 พจ.02 และ พจ.11 และกลุ่มที่ 3 ให้ปริมาณแอนโทไซยานินสูง มี

จ านวน 6 สายต้น โดยสายต้น พจ.03 ให้ปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด 493 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม 

รองลงมาเป็นสายต้น พจ.16 พจ.02 พจ.10 พจ.13 พจ.14  และปริมาณวิตามินซีสูงสุด จ านวน 1 สายต้น คือ สาย

ต้น พจ.01 ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด 2.49 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 100 กรัม 

ค าส าคัญ: มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง 

 

Abstract 

The research and development on sour tamarind: Phase 2 was conducted for four years 

from September 2015 October 2019. The project consisted two activities. The first activity was 

comparison of sour tamarind cultivars for processing (Phase 2). This activity included two 

experiments. The first experiment was comparison of sour tamarind cultivars for processing 

(Phase 2). The result showed that SK048 had the best growth with large trunk (50.3 centimeters 

circumference, 415.63 centimeters high and 390.91 centimeters canopy). The yield, SK048 

showed the best performance with high yield averaged from 4 consecutive years (at 5-8 years 
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old plant) was 4.46 kilogram per plant. SK048 gave the highest width pod equal with SK019 

which was 2.82 centimeters. SK019 gave the highest length pod as 15.41 centimeters. SK045 

gave the highest thickness pod as 1.91 centimeters. SK048 and SK019 gave large pod as 49.0 

pods and 50.0 pods, respectively. SK048 had the highest pulp as 47.43 percent. The second 

experiment was comparison of big pod sour tamarind cultivars for processing (Phase 2). The 

result found that big pod sour tamarind 'Kanchanaburi' had the highest circumference as 65.08 

centimeters. The lowest circumference was 'Nakhon Pathom' as 50.67 centimeters.  The high 

and canopy of all cultivars were not significantly different averaged between 366.25-379.06 and 

390.58-416.09 centimeters, respectively. The averaged highest yield at four years from 2016-

2019 was 'Si Sa Ket' as 5.52 kilogram per plant. 'Si Sa Ket' gave the highest width and thickness 

with 3.72 and 2.06 centimeters, respectively. The highest length pod was 'Kanchanaburi' and 'Si 

Sa Ket' with 19.22 and 17.48 centimeters, respectively. The lowest large pod was 'Si Sa Ket' as 

13 pods per kilograms. The second activity including one experiment was clonal selection of 

red flesh sour tamarind (Phase 2).  The clonal selection and yield component were studied. 

Chemical analysis could divide red flesh sour tamarind into three groups. Group 1 consisted of 

six clones. PC03 gave the highest yield at 21.1 kilograms and followed as PC08, PC13, PC09 

PC14 and PC10. Group 2 included six clones with high pod weight. The highest pod weight was 

PC10 with 14.5 grams and followed as PC09, PC16, PC15, PC02 and PC11. Group 3 showed high 

anthocyanin including six clones.  PC03 gave the highest anthocyanin at 493 milligrams per one-

kilogram fresh weight followed as PC16, PC02, PC10, PC13 and PC14. The highest vitamin C was 

PC01 at 2.49 milligrams per 100 gram flesh weight. 

Keywords: Clonal selection, Sour tamarind 'Sisaket' , Big pod tamarind, Red flesh sour tamarind 
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กิจกรรมที่ 1 การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวในท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

การทดลองที่ 1.1 การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

   Comparison of sour tamarind cultivars for processing (Phase 2) 

คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง  นายสมพงษ์        สุขเขตต์            สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

    ผู้ร่วมงาน    นางสาวสุภาวดี    สมภาค             สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

                      นางสาวจันทนา   โชคพาชื่น           สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

             นายธวัชชัย        นิ่มกิ่งรัตน์    สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

ค าส าคัญ : มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ 

Keywords : Si Sa Ket sour tamarind variety 

 

บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสายต้นมะขามเปรี้ยว

พันธุ์ดี สายพันธุ์ใหม่เพ่ือขอเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2562 ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี  วางแผนการทดลอง 

Randomized Complete Block Design (RCB) มี 4 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 พันธุ์ศรีสะ

เกษ 048 กรรมวิธีที่ 2 พันธุ์ศรีสะเกษ 045 กรรมวิธีที่ 3 พันธุ์ศรีสะเกษ (ศก.019) และกรรมวิธีที่ 4 พันธุ์ท้องถิ่น 

เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ท าการทดลองโดยใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง ท าการปลูกโดยใช้ระยะ

ปลูก(ระหว่างต้น x ระหว่างแถว) เท่ากันที่ 8 x 8 เมตร ผลการทดลองพบว่า การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยว

เพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น ด้านการเจริญเติบโตเมื่ออายุต้น 8 ปี สายพันธุ์ศก.048 มีการเจริญเติบโตทางด้านเส้นรอ

บวงโคนต้น ความสูง และขนาดทรงพุ่มสูงที่สุด อยู่ที่ 50.37 415.63 และ 390.91 เซนติเมตร ตามล าดับ ด้าน

ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดเฉลี่ย 4 ปี (อายุ 5-8 ปี)  คือสายพันธุ์ศก.048 ให้ผลผลิตอยู่ที่ 4.46 

กิโลกรัม ด้านคุณภาพผลผลิตเมื่ออายุ 8 ปี พันธุ์ที่ให้ความกว้างฝักสูงที่สุด คือสายพันธุ์ศก.048 เท่ากับพันธุ์ศรีสะ

เกษ (ศก.019) อยู่ที่ 2.82 เซนติเมตร พันธุ์ที่ให้ความยาวฝักสูงที่สุด  คือพันธุ์ศรีสะเกษ (ศก.019) อยู่ที่ 15.41 

เซนติเมตร พันธุ์ที่ให้ความหนาฝักสูงที่สุด คือสายพันธุ์ศก.045 อยู่ที่  1.91 เซนติเมตร พันธุ์ที่ให้จ านวนฝักต่อ

กิโลกรัมต่ าที่สุดคือสายพันธุ์ศก.048 และพันธุ์ศรีสะเกษ (ศก.019) อยู่ที่ 49.0 และ 50.0 ฝัก ตามล าดับ พันธุ์ที่ให้



7 
 

ปริมาณเนื้อสูงที่สุด คือสายพันธุ์ศก.048 อยู่ที่ร้อยละ 47.43 พันธุ์ที่ให้ปริมาณกรดทาร์ทาริคสูงที่สุด คือพันธุ์ศรีสะ

เกษ (ศก.019) อยู่ที่ร้อยละ 14.5  

 

 

 

Abstract 

The objectives of these study were to evaluate new sour tamarind cultivars for 

processing. The good cultivar could be released and will be a new recommended cultivar by 

the Department of Agriculture. The experiments were conducted at Si Sa Ket Horticultural 

Research Center for eight years from 2016–2019 The experiment was designed in a Randomized 

Complete Block Design (RCBD) with four replications. The treatments were four sour tamarind 

cultivars. The two selected sour tamarinds, namely SK045 and SK048 were compared with 2 

control cultivars including SK019 (commercial cultivar) and local cultivar. Grafted sour tamarind 

cultivars were planted at spacing of 8x8 meters. The result revealed that SK048 had the best 

growth with large trunk (50.37 centimeters circumference, 415.63 centimeters high and 390.91 

centimeters canopy). SK048 showed the best performance with high yield averaged from 4 

consecutive years (at 5-8 years old plant) was 4.46 kilogram per plant. SK048 gave the highest 

width pod equal with SK019 which was 2.82 centimeters. SK019 gave the highest length pod as 

15.41 centimeters. SK045 gave the highest thickness pod as 1.91 centimeters. SK048 and SK019 

gave large pod as 49.0 pods and 50.0 pods, respectively. SK048 had the highest pulp as 47.43 

percent. The highest tartaric acid was found in SK019 as 14.5 percent. 

 

บทน า 

 มะขามเปรี้ยวเป็นพืชในสกุล Leguminosae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tamarindus indica L. ถิ่นก าเนิดเดมิ

เป็นพืชพื้นเมืองในทวีปอัฟริกาและกระจายไปในแถบลาตินอเมริกา หมู่เกาะคาริบเบียน และทวีปเอเชีย (Gibbon 

and Pain, 1985 ; Purseglove, 1986) มะขามเปรี้ยวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกพืชหนึ่ง ความต้องการของ

ตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี พบว่าปริมาณการส่งออกมะขามเปียก ปี 2554 มีจ านวน 3,150 ตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 

76.03 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมจากปี 2553 ที่มีปริมาณการส่งออก 2,011 ตัน มูลค่าการส่งออก 42.03 ล้านบาท 
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(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2555) ตลาดต่างประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ประเทศ

ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา  

 การพัฒนาด้านพันธุ์มะขามเปรี้ยวที่ใช้ประโยชน์จากฝักดิบและฝักแก่เพ่ือการแปรรูปและการผลิต

มะขามเปียก ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้ท าการคัดเลือกสายพันธุ์มะขามเปรี้ยวพันธุ์ดี และได้ออกเป็นพันธุ์

แนะน าของกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537 ใช้ชื่อพันธุ์ว่า มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ (ชูศักดิ์ 

และคณะ, 2544) ซึ่งปัจจุบันพันธุ์ดังกล่าวได้ออกแนะน าแก่เกษตรกรมาแล้วมากกว่า 20 ปี ดังนั้นเพ่ือเป็นการ

พัฒนาด้านพันธุ์มะขามเปรี้ยวของกรมวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง จึงได้ท าการวิจัยเพ่ือหาพันธุ์มะขามเปรี้ยวที่ให้

ผลผลิตสูงกว่าหรือเทียบเท่าพันธุ์ศรีสะเกษ เพ่ือเป็นทางเลือกและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

   - อุปกรณ์ 

 1. ต้นพันธุ์มะขามเปรี้ยวศรีสะเกษ 048 ,ศรีสะเกษ 045 ,ศรีสะเกษ 019 และพันธุ์ท้องถิ่น ที่ได้จากการ

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการทาบกิ่ง 

 2. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 3. วัสดุคลุมดิน ฝางข้าว   

4. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ,13-13-21 และ 12-24-12 

5. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

  - วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) จ านวน 4 ซ้ า ประกอบไป

ด้วย 4 กรรมวิธี ดังนี้ 

- กรรมวิธีที่ 1 พันธุ์ศรีสะเกษ 048  

- กรรมวิธีที่ 2 พันธุ์ศรีสะเกษ 045  

- กรรมวิธีที่ 3 พันธุ์ศรีสะเกษ 019  

ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ การเตรียมต้นพันธุ์ใช้วิธีการทาบกิ่ง และน ามาเลี้ยงอนุบาลจน

เจริญเติบโตแข็งแรงแล้วย้ายลงในแปลงทดลอง ใช้ระยะปลูก (ระหว่างต้น x ระหว่างแถว) เท่ากับ 60 x 60 X 60 

เซนติเมตร มีการเตรียมหลุมโดยใช้ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัมต่อหลุม หินฟอสเฟต 0.5 กิโลกรัมต่อหลุม ปุ๋ยเคมี 15-15-

15 อัตรา 100 กรัมต่อหลุม ปฏิบัติดูแลรักษาให้น้ า พ่นสารเคมีก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น 
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เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการคัดเลือก 

1. ลักษณะทรงพุ่มกะทัดรัด ทรงพุ่มเป็นทรงกระบอกหรือทรงกลม 
2. ฝักใหญ่ตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร เปลือกหนา และฝักไม่แตก 
3. เนื้อมาก ตั้งแต่ 45 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนระหว่าง เนื้อ : เปลือก  เมล็ด และรก  

(placenta) เท่ากับ 1 : 1.22 ถึง 1 : 0.82  
4. เนื้อมีสีอ าพัน 
5. มีกรดทาร์ทาริค (Tartaric acid) มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ 
6. การเจริญเติบโตดี ติดฝักสม่ าเสมอ  

การบันทึกข้อมูล 

1. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม เส้นรอบวงล าต้นที่ระดับ

เหนือพ้ืนดิน 15 เซนติเมตร 

2. บันทึกข้อมูลผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตต่อต้น เปอร์เซ็นต์เนื้อ เปอร์เซ็นต์เปลือก 

เปอร์เซ็นต์เมล็ด เปอร์เซ็นต์รก ลักษณะและขนาดของฝัก   

3. การระบาดของโรคและแมลง   

- เวลาและสถานที่   

       เริ่มด าเนินการ ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2562 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  

 

ผลการวิจัย 

1. การเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงโคนต้นมะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น พบว่าเมื่ออายุ 8 ปี พันธุ์ที่

มีการเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงโคนต้นสูงที่สุดคือ สายพันธุ์ศก.048 พันธุ์ศรีสะเกษ (ศก.019) และสายพันธุ์ศก.

045  อยู่ที่ 50.37 48.93 และ 46.43 เซนติเมตร ตามล าดับ พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงโคนต้นต่ า

ที่สุดคือ พันธุ์ท้องถิ่น อยู่ที่ 35.06 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น (เซนติเมตร) มะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น 
             ปี 2555-2562 
 

พันธุ/์สายพันธ์ุ 

เส้นรอบวงโคนต้น (ซม.)  

1 ปี 

(2555) 

2 ปี 

(2556) 

3 ปี 

(2557) 

4 ปี 

(2558) 

5 ป ี

(2559) 

6 ป ี

(2560) 

7 ป ี

(2561) 

8 ป ี

(2562) 

สายพันธ์ุศก.045   2.42 bc 6.12 b 12.62 b 17.62 b 24.43 30.79 42.44 ab 46.43 a 
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สายพันธ์ุศก.048   2.52 ab 6.47 ab 14.06 ab 21.42 a 28.54 37.00 47.12 a 50.37 a 

พันธุ์ศรีสะเกษ   2.72 a 6.72 a 15.60 a 23.22 a 30.25 40.56 45.63 a 48.93 a 

พันธุ์ท้องถิ่น   2.17 c 6.42 c 11.91 b 15.35 c 20.12 27.75 32.26 b 35.06 b 

C.V. (%) 17.19 6.17  10.19 6.93 24.43 30.79 18.70 8.57 

หมายเหตุ : ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 

การเจริญเติบโตด้านความสูงมะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น พบว่าเมื่ออายุ 8 ปี พันธุ์ที่มีการ

เจริญเติบโตด้านความสูงสูงที่สุดคือสายพันธุ์ศก.048 และพันธุ์ศรีสะเกษ (ศก.019) อยู่ที่ 415.63 และ 380.63  

เซนติเมตร โดยไม่แตกต่างกับสายพันธุ์ศก.045 อยู่ที่ 372.08 เซนติเมตร พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต่ า

ที่สุด คือ พันธุ์ท้องถิ่น อยู่ที่ 276.25 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการเจริญเติบโตของความสูง (เซนติเมตร) มะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น 
             ปี 2555-2562 

พันธุ/์สายพันธ์ุ 

ความสูง (ซม.)  

1ปี 

(2555) 

2 ปี 

(2556) 

3 ปี 

(2557) 

4 ปี 

(2558) 

5 ปี 

(2559) 

6 ปี 

(2560) 

7 ป ี

(2561) 

8 ป ี

(2562) 

สายพันธ์ุศก.045 74.9 a 127.3 ab 163.2 b 240.7 a 276.1 ab 300.2 b 369.4 a 372.08 ab 

สายพันธ์ุศก.048 72.5 a 123.6 b 163.1 b 254.2 a 303.5 a 344.3 a 385.3 a 415.63 a 

พันธุ์ศรีสะเกษ 77.0 a 130.6 a 176.7 a 258.8 a 310.4 a 335.9 a 357.2 a 380.63 a 

พันธุท์้องถิ่น 60.5 b 95.2 c 156.7 b 191.4 b 235.0 b 260.9 c 289.3 b 276.25 b 

C.V. (%)  5.92  2.45    4.83   11.72    9.16    5.27    5.39 16.88 

หมายเหตุ : ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 
 

การเจริญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มมะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น พบว่าเมื่ออายุ 8 ปี 

พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มสูงที่สุดคือสายพันธุ์ศก.048 อยู่ที่ 390.91 เซนติเมตร โดยไม่

แตกต่างกับพันธุ์ศรีสะเกษ (ศก.019) อยู่ที่ 344.53 เซนติเมตร และพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตของเส้นผ่านศูนย์กลาง

ทรงพุ่มต่ าท่ีสุดคือพันธุ์ท้องถิ่น อยู่ที่ 268.91 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3 ข้อมูลการเจริญเติบโตของเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม (เซนติเมตร) มะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปใน
ท้องถิ่น ปี 2555-2562 

พันธุ/์สายพันธ์ุ 

เส้นผา่นศูนย์กลางทรงพุ่ม (ซม.)  

1ปี 

(2555) 

2 ปี 

(2556) 

3 ปี 

(2557) 

4 ปี 

(2558) 

5 ปี 

(2559) 

6 ปี 

(2560) 

7 ป ี

(2561) 

8 ป ี

(2562) 
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สายพันธ์ุศก.045 42.1 b 83.8 c 130.4 bc 202.7 a 221.0 250.7 ab 313.2 a 289.56 bc 

สายพันธ์ุศก.048 53.7 a 90.5 b 141.7 ab 190.1 ab 262.0 293.3 a 332.3 a 390.91 a 

พันธุ์ศรีสะเกษ 57.5 a 108.3 a 148.3 a 226.9 a 251.0 277.0 a 322.0 a 344.53 ab 

พันธุท์้องถิ่น 24.6 c 65.4d 126.6 c 139.2b 184.5 209.2 b 257.3 b 268.91 c 

C.V. (%) 6.4 3.7 5.4 18.6 16.8 15.0 6.1 13.03 

หมายเหตุ : ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT 
 

2. ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

ผลผลิตมะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น พบว่า พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดเฉลี่ย 4 ปี (อายุ 5-8 ปี)  

คือสายพันธุ์ศก.048 ให้ผลผลิตอยู่ที่ 4.46 กิโลกรัม พันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่ าที่สุดคือพันธุ์ท้องถิ่น ให้ผลผลิตอยู่ที่ 1.62 

กิโลกรัมต่อต้น (ตารางที่ 4) จากข้อมูลผลผลิตของมะขามเปรี้ยวจะเห็นว่าข้อมูลผลผลิตทุกสายพันธุ์จะสูงแบบปีเว้น

ปีเนื่องจากมะขามเปรี้ยวต้องน าอาหารที่สังเคราะห์ได้ไปเลี้ยงฝักท าให้มีการผลัดใบช้า ซึ่งปกติการผลัดใบจะเกิด

ในช่วงฤดูแล้งและมีการสะสมอาหารไว้ตามก่ิง เมื่อถึงฤดูฝนมะขามจะแตกใบอ่อน พร้อมทั้งออกดอกตามมา  

ตารางท่ี 4 ผลผลิตต่อต้นมะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น ปี 2559-2562 

พันธุ์/สายพันธุ์  ผลผลิตต่อต้น (กก.) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 เฉลี่ย 4 ปี 

สายพันธุ์ศก.045   0.77   0.30 b   5.01 b  4.13 a   2.55 

สายพันธุ์ศก.048   0.49   0.74 b 12.41 a  4.21 a 4.46 

พันธุ์ศรีสะเกษ   1.19   1.11 a   6.78 ab  3.49 a   3.14 

พันธุ์ท้องถิ่น   0.67   0.43 b   4.10 b  1.31 b   1.62 

C.V. (%) 26.22 29.00  24.61 37.62  

หมายเหตุ : ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT 

  

ความกว้างฝัก พันธุ์ที่ให้ความกว้างฝักสูงที่สุดเมื่ออายุ 8 ปี คือ สายพันธุ์ศก.048 เท่ากับพันธุ์ศรีสะเกษ 

(ศก.019) อยู่ที่ 2.82 เซนติเมตร พันธุ์ที่ให้ความกว้างฝักต่ าที่สุดคือสายพันธุ์ศก.045 อยู่ที่ 2.63 เซนติเมตร (ตาราง

ที่ 5) 

ความยาวฝัก พันธุ์ที่ให้ความยาวฝักสูงที่สุดเมื่ออายุ 8 ปี คือ พันธุ์ศรีสะเกษ (ศก.019) อยู่ที่ 15.41 

เซนติเมตร โดยไม่แตกต่างกับสายพันธุ์ศก.048 อยู่ที่ 14.72 เซนติเมตร พันธุ์ที่ให้ความยาวฝักต่ าที่สุดคือพันธุ์

ท้องถิ่นอยู่ที่ 12.39 เซนติเมตร (ตารางที่ 5) 
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ความหนาฝัก พันธุ์ที่ให้ความหนาฝักสูงที่สุดเมื่ออายุ 8 ปี คือสายพันธุ์ศก.045 อยู่ที่1.91 เซนติเมตร พันธุ์

ที่ให้ความหนาฝักต่ าท่ีสุดคือพันธุ์ท้องถิ่น อยู่ที่ 1.75 เซนติเมตร (ตารางท่ี 5) 

จ านวนฝักต่อกิโลกรัม พันธุ์ที่ให้จ านวนฝักต่อกิโลกรัมต่ าที่สุดคือสายพันธุ์ศก.048 และพันธุ์ศรีสะเกษ (ศก.

019) อยู่ที่ 49.0 และ 50.0 ฝัก พันธุ์ที่ให้จ านวนฝักต่อกิโลกรัมสูงที่สุดคือพันธุ์ท้องถิ่น อยู่ที่ 63.5 ฝัก (ตารางท่ี 5) 

ในด้านขนาดของฝักมะขามเปรี้ยวที่เหมาะในการแปรรูป ฝักต้องมีลักษณะค่อนข้างกลม มีความยาวแบบ

ฝักดาบ(โค้งเล็กน้อย) ฝักมีลักษณะเรียบ ไม่ปรากฏข้อคอดบนฝัก เพ่ือสะดวกในการแกะเปลือกในการแปรรูปฝัก

ดิบ และเพ่ือลดการแตกหักเสียหาย 

ตารางที่ 5 ขนาดฝักและจ านวนฝักต่อกิโลกรัมของมะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น ปี 2562  

            (อายุต้น 8 ปี) 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ขนาดฝัก(ซม.) จ านวนฝักต่อ

กิโลกรัม กว้าง ยาว หนา 

สายพันธุ์ศก.045 2.63 b 13.82 b 1.91 a 52.2 b 

สายพันธุ์ศก.048 2.82 a 14.72 ab 1.76 c 49.0 a 

พันธุ์ศรีสะเกษ 2.82 a 15.41 a 1.84 b 50.0 a 

พันธุ์ท้องถิ่น 2.71 b 12.39 c 1.75 c 63.5 c 

C.V. (%) 2.20 6.06 1.90 1.97 

หมายเหตุ : ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT 

 
ปริมาณเนื้อ พันธุ์ที่ให้ปริมาณเนื้อสูงที่สุดเมื่ออายุ 8 ปี คือสายพันธุ์ศก.048 อยู่ที่ร้อยละ 47.43 โดยไม่

แตกต่างกับสายพันธุ์ศก.045 อยู่ที่ร้อยละ 46.47 พันธุ์ที่ให้ปริมาณเนื้อต่ าที่สุดคือพันธุ์ท้องถิ่น อยู่ที่ร้อยละ 43.89 
(ตารางท่ี 6)  

ปริมาณกรดทาร์ทาริค พันธุ์ที่ให้ปริมาณกรดทาร์ทาริคสูงที่สุดเมื่ออายุ 8 ปี คือพันธุ์ศรีสะเกษ (ศก.019) 
อยู่ที่ร้อยละ 14.5 พันธุ์ที่ให้ปริมาณกรดทาร์ทาริคต่ าที่สุดคือสายพันธุ์ศก.045 อยู่ที่ร้อยละ 12.5 (ตารางที่ 6) 

ตารางท่ี 6 องค์ประกอบของฝักและปริมาณกรดทาร์ทาริคของมะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น ปี 2562  
 (อายุต้น 8 ปี) 

พันธุ์/สายพันธุ์ ปริมาณเนื้อ  

(ร้อยละ) 

เปลือก  

(ร้อยละ) 

เมล็ด  

(ร้อยละ) 

ปริมาณกรดทาร์ทาริค 

(ร้อยละ) 

สายพันธุ์ศก.045 46.47 ab 25.05 a 23.74 b 12.5 

สายพันธุ์ศก.048 47.43 a 23.00 b 24.46 b 13.0 
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พันธุ์ศรีสะเกษ 46.27 b 21.94 c 27.21 a 14.5 

พันธุ์ท้องถิ่น 43.89 c 24.89 a 27.02 a 14.0 

C.V. (%)  1.52     2.24     1.85      - 

หมายเหตุ : ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผลการทดลองการเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น พบว่า มะขามเปรี้ยวสายพันธุ์

ศรีสะเกษ 048 สามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าทุกพันธุ์  โดยดูจากข้อมูลการเจริญเมื่ออายุ 8 ปี ทั้งขนาดเส้นรอบวง

โคนต้น ความสูงต้น และขนาดทรงพุ่ม ด้านผลผลิตพบว่ามะขามเปรี้ยวสายพันธุ์ศรีสะเกษ 048 ให้ผลผลิตสูงที่สุด

โดยดูจากผลผลิตเฉลี่ย 4 ปี (อายุ 5-8 ปี) เท่ากับ 4.46 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบศรีสะเกษ 019 ที่

ให้ผลผลิต 3.14 กิโลกรัมต่อต้น หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 42 นอกจากนี้ปริมาณเนื้อสูงคิดเป็นร้อยละ 47.9 ซึ่ งสูง

กว่าพันธุ์เปรียบเทียบศรีสะเกษ 019 ที่ให้ปริมาณเนื้อร้อยละ 43.2 หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 11 

 

เอกสารอ้างอิง 

ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ ศศิธร วสุนันต์ มงคล จ าปาทองและประเสริฐ อนุพันธุ์. 2544. การคัดเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ยวใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานผลงานวิจัยประจ าปี  2544. ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, 
สถาบันวิจัยพืชสวน. 

ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ ศศิธร วสุนันต์ รักชัย คุรุบรรเจิดจิต สุภาพร ชุมพงษ์ สิริวิภา สัจจพงษ์ ณัชพงษ์ ผุดผ่อง  
ปรีชา เชยชุ่ม วิลาวัลย์ ใคร่ครวญ วีรพล ชัชวาลวงศ์ บัณฑิต จันทร์งาม ช านาญ กสิบาล อนันต์ สุนทร
เกษมสุข และประเสริฐ อนุพันธุ์. 2544. การทดสอบมะขามเปรี้ยวสายพันธุดีในท้องถิ่น. 
รายงานผลงานวิจัยประจ าปี 2544. ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, สถาบันวิจัยพืชสวน. 

ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ รักชัย คุรุบรรเจิดจิต มั่น รังสน ช านาญ กสิบาล สิริวิภา สัจจพงษ์ วัชรี ประชาศรัยสรเดช 
และประเสริฐ อนุพันธุ์. 2544. การคัดเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ยวที่ชนะการประกวด. รายงานผลงาน 
วิจัยประจ าปี 2544. ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, สถาบันวิจัยพืชสวน. 

พาวิน มะโนชัย.2530. ไม้ผลเขตร้อน. เอกสารประกอบการสอน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โ จ้ 
เชียงใหม่. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2554.ข้อมูลด้านสถิติการส่งออก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง 
 เกษตรและสหกรณ.์ 
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กิจกรรมที่ 1 การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวในท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

การทดลอง 1.2  การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่เพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 

Comparison of big pod sour tamarind cultivars for processing (Phase 2) 

 

คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง  นายสมพงษ์        สุขเขตต์            สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

    ผู้ร่วมงาน    นางสาวสุภาวดี    สมภาค             สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

                      นางสาวจันทนา   โชคพาชื่น          สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

             นายธวัชชัย        นิ่มกิ่งรัตน์    สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

 

ค าส าคัญ: มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ 

Keywords: Sour giant tamarind 
 

บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่เพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสายต้นมะขาม

เปรี้ยวฝักใหญ่พันธุ์ดี สายพันธุ์ใหม่เพ่ือขอเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืช

สวนศรีสะเกษ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2562 ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี วางแผนการทดลอง

แบบ Randomized Complete Block Design (RCB) มี 4 ซ้ า ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 ฝัก

ใหญ่ศรีสะเกษ กรรมวิธีที่ 2 ฝักใหญ่กาญจนบุรี และกรรมวิธีที่ 3 ฝักใหญ่นครปฐม ท าการทดลองโดยใช้ต้นพันธุ์ที่

ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง ท าการปลูกโดยใช้ระยะปลูก (ระหว่างต้น x ระหว่างแถว) เท่ากันที่ 8 x 8 

เมตร ผลการทดลองพบว่า การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ เพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น ด้าน การ

เจริญเติบโตเมื่ออายุต้น 8 ปี  พันธุ์ฝักใหญ่กาญจนบุรีมีเส้นรอบวงโคนต้นสูงที่สุดอยู่ที่ 65.08 เซนติเมตร พันธุ์ที่มี

เส้นรอบวงโคนต้นต่ าที่สุดคือฝักใหญ่นครปฐม อยู่ที่ 50.67 เซนติเมตร การเจริญทางด้านความสูงของต้นพบว่าไม่มี

ความแตกต่างทางสถิติมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 366.25-379.06 เซนติเมตร การเจริญทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางทรง

พุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติมีค่าอยู่ระหว่าง 390.58-416.09 เซนติเมตร ด้านผลผลิตเฉลี่ย 4 ปี (2559-

2562) พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดคือพันธุ์ฝักใหญ่ศรีสะเกษเท่ากับ 5.52 กิโลกรัม ด้านคุณภาพผลผลิตเมื่ออายุ 8 ปี 
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พันธุ์ที่ให้ความกว้างฝักสูงที่สุดคือพันธุ์ฝักใหญ่ศรีสะเกษเท่ากับ 3.72 เซนติเมตร พันธุ์ที่ให้ความยาวฝักสูงที่สุดคือ

พันธุ์ฝักใหญ่กาญจนบุรี และฝักใหญ่ศรีสะเกษ อยู่ที่ 19.22 และ17.48 เซนติเมตร ตามล าดับ พันธุ์ที่ให้ความหนา

ฝักสูงที่สุดคือพันธุ์ฝักใหญ่ศรีสะเกษเท่ากับ 2.06 เซนติเมตร พันธุ์ที่ให้จ านวนฝักต่อกิโลกรัมต่ าที่สุดคือพันธุ์ฝักใหญ่

ศรีสะเกษ เท่ากับ 13 ฝัก 

 

 

 

 

Abstract 

The objectives of these study were to evaluate big pod sour tamarind cultivars for 

processing. The good cultivar could be released and will be a new recommended cultivar by 

the Department of Agriculture. The experiments were conducted at Si Sa Ket Horticultural 

Research Center for eight years from 2016–2019. The experiment was designed in a Randomized 

Complete Block Design (RCBD) with four replications. The three big pod sour tamarind including 

'Si Sa Ket', 'Kanchanaburi' and 'Nakhon Pathom' were compared. Grafted tamarind cultivars were 

planted at spacing of 8x8 meters. The results showed that big pod sour tamarind 'Kanchanaburi' 

had the highest circumference as 65.08 centimeters. The lowest circumference was 'Nakhon 

Pathom' as 50.67 centimeters.  The high and canopy of all cultivars were not significantly 

different averaged between 366.25-379.06 and 390.58-416.09 centimeters, respectively. The 

averaged highest yield at four years (from 2016-2019) was 'Si Sa Ket' as 5.52 kilogram per plant. 

'Si Sa Ket' gave the highest width and thickness with 3.72 and 2.06 centimeters, respectively. 

The highest length pod was 'Kanchanaburi' and 'Si Sa Ket' with 19.22 and 17.48 centimeters, 

respectively. The lowest large pod was 'Si Sa Ket' as 13 pods per kilograms. 

 

บทน า 

 มะขามเปรี้ยวเป็นพืชในสกุล Leguminosae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tamarindus indica L. ถิ่นก าเนิดเดิม

เป็นพืชพ้ืนเมืองในทวีปอัฟริกาและกระจายไปในแถบลาตินอเมริกา หมู่เกาะคาริบเบียน และทวีปเอเชีย (Gibbon 

and Pain, 1985 ; Purseglove, 1986) มะขามเปรี้ยวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกพืชหนึ่ง ความต้องการของ

ตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี พบว่าปริมาณการส่งออกมะขามเปียก ปี 2554 มีจ านวน 3,150 ตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 

76.03 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมจากปี 2553 ที่มีปริมาณการส่งออก 2 ,011 ตัน มูลค่าการส่งออก 42.03 ล้านบาท 
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(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2555) ตลาดต่างประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ประเทศ

ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา ในด้านมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่นิยมใช้มาแปรรูปเป็นมะขามแช่อ่ิมเนื่องจากฝักมี

ขนาดใหญ่ รูปทรงสวยงาม จ าหน่ายได้ราคาดี ส่วนใหญ่ราคาในตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-150 บาท 

 ในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรยังไม่มีพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ออกแนะน าแก่เกษตรกร มีแต่พันธุ์ของ

เอกชน ดังนั้นศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษจึงได้เริ่มพัฒนาด้านพันธุ์ตั้งแต่ปี 2545 เพ่ือที่จะหาพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝัก

ใหญ่ที่มีศักยภาพดีแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรต่อไป 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

    - อุปกรณ์ 

 1. ต้นพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ศรีสะเกษ, ฝักใหญ่กาญจนบุรี และฝักใหญ่นครปฐม ที่ได้จากการ

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการทาบกิ่ง 

 2. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

 3. วัสดุคลุมดิน ฝางข้าว   

4. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ,13-13-21 และ 12-24-12 

5. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

 

    - วิธีการ 

แบบและวิธีการวิจัยมี 2 การทดลอง ดังนี้ 

 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) จ านวน 4 ซ้ า   

ประกอบไปด้วย 3 กรรมวิธี ดังนี้ 

- กรรมวิธีที่ 1 มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ศรีสะเกษ  

- กรรมวิธีที่ 2 มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่กาญจนบุรี 

- กรรมวิธีที่ 3 มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่นครปฐม 

ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ การเตรียมต้นพันธุ์ใช้วิธีการทาบกิ่ง และน ามาเลี้ยงอนุบาลจน

เจริญเติบโตแข็งแรงแล้วย้ายลงในแปลงทดลอง ใช้ระยะปลูก (ระหว่างต้น x ระหว่างแถว) เท่ากับ 60 x 60 X 60 

เซนติเมตร มีการเตรียมหลุมโดยใช้ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัมต่อหลุม หินฟอสเฟต 0.5 กิโลกรัมต่อหลุม ปุ๋ยเคมี 15-15-

15 อัตรา 100 กรัมต่อหลุม ปฏิบัติดูแลรักษาให้น้ า พ่นสารเคมีก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น 

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการคัดเลือก 

                 1. มีเนื้อแน่น 

2. สีเนื้อหลังการดองมีสีเหลืองทอง 
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            3. ฝักใหญ่ตรง ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เปลือกหนา และฝักไม่แตก 

4. เปลือกแกะง่าย 

5. มีกรดทาร์ทาริค (Tartaric acid) มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์   

การบันทึกข้อมูล 

1. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม เส้นรอบวงล าต้นที่ระดับ

เหนือพ้ืนดิน 15 เซนติเมตร 

2. บันทึกข้อมูลผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตต่อต้น และขนาดของฝัก   

3. การระบาดของโรคและแมลง   

    - เวลาและสถานที่   

       เริ่มด าเนินการ ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2562 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

1. การเจริญเติบโต 

เส้นรอบวงโคนต้น พันธุ์ที่ให้การเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้นสูงที่สุดเมื่ออายุ 8 ปี คือพันธุ์ฝักใหญ่

กาญจนบุรีมีเส้นรอบวงโคนต้นสูงที่สุดอยู่ที่ 65.08 เซนติเมตร พันธุ์ที่ให้การเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น

ต่ าสุดคือฝักใหญ่นครปฐม อยู่ที่ 50.67 เซนติเมตร (ตารางที่ 7) 

ตารางท่ี 7  ข้อมูลการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้น (เซนติเมตร) มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่เพ่ือการแปรรูปใน 

   ท้องถิ่น ปี 2555-2562 
 

พันธุ/์สายพันธ์ุ 

เส้นรอบวงโคนต้น (ซม.)  

1 ปี 

(2555) 

2 ปี 

(2556) 

3 ปี 

(2557) 

4 ปี 

(2558) 

5 ปี 

(2559) 

6 ปี 

(2560) 

7 ป ี

(2561) 

8 ปี 

(2562) 

ฝักใหญ่ศรสีะเกษ  2.82a 6.95b 20.37a 36.9a 36.11 38.56 51.56 56.93 b 

ฝักใหญ่กาญจนบุร ี 3.12a 7.75a 22.01a 40.04a 41.75 45.68 59.38 65.08 a 
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ฝักใหญ่นครปฐม 2.42c 6.60b 17.12b 30.29b 31.12 39.93 49.42 50.67 c 

CV (%) 5.07 4.65 5.43 10.38 12.45 13.39 11.52 3.32 

หมายเหตุ : ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

 

ความสูงต้น การเจริญเติบโตทางด้านความสูงของต้นเมื่ออายุ 8 ปี พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 366.25-379.06 เซนติเมตร (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลการเจริญเติบโตของความสูง (เซนติเมตร) มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่เพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น  
   ปี 2555-2562 

พันธุ/์สายพันธุ์ 
ความสูง (ซม.)  

1ปี 

(2555) 

2 ปี 

(2556) 

3 ปี 

(2557) 

4 ปี 

(2558) 

5 ป ี

(2559) 

6 ป ี

(2560) 

7 ป ี

(2561) 

8 ป ี

(2562) 

ฝักใหญ่ศรสีะเกษ 82.52 b 127.38 a 180.38 ab 206.52 b 308.56 326.56 347.69 379.06 

ฝักใหญ่กาญจนบุร ี 87.32 c 130.13 a 186.63 a 220.51 a 300.00 307.81 321.50 368.13 

ฝักใหญ่นครปฐม 77.87 c 107.00 b 170.53 b 180.95 c 296.88 313.75 365.63 366.25 

CV (%) 2.24 2.54 3.29 3.71 12.29 10.60 10.79 11.30 

หมายเหตุ : ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 
 
เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม การเจริญทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มเมื่ออายุ 8 ปี พบว่าไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติมีค่าอยู่ระหว่าง 390.58-416.09 เซนติเมตร 

 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลการเจริญเติบโตของทรงพุ่ม (เซนติเมตร) มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่เพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น  
    ปี 2555-2562 

พันธุ/์สายพันธ์ุ 

เส้นผา่นศูนย์กลางทรงพุ่ม (ซม.)  

1ปี 

(2555) 

2 ปี 

(2556) 

3 ปี 

(2557) 

4 ปี 

(2558) 

5 ปี 

(2559) 

6 ปี 

(2560) 

7 ป ี

(2561) 

8 ป ี

(2562) 

ฝักใหญ่ศรสีะเกษ 60.32 a 152.20 b 191.84 ab 267.58  339.97 323.22 369.13 404.97 

ฝักใหญ่กาญจนบุร ี 61.92 a 159.57 a 219.72 a 288.48  342.00 347.72 383.63 416.09 

ฝักใหญ่นครปฐม 50.77 b 146.38 b 163.79 b 248.62  293.72 280.00 329.67 390.58 

CV (%) 1.9 2.47 10.11 8.72 11.87 10.93 14.74 9.59 
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หมายเหตุ : ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT 
 

2. ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

ผลผลิตต่อต้นเฉลี่ย 4 ปี (2559-2562) พันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อต้นสูงที่สุดคือพันธุ์ฝักใหญ่ศรีสะเกษ เท่ากับ 

5.52 กิโลกรัม พันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อต้นต่ าที่สุดคือฝักใหญ่นครปฐม เท่ากับ 2.77 กิโลกรัม (ตารางที่ 10)  จากข้อมูล

ผลผลิตของมะขามเปรี้ยวจะเห็นว่าข้อมูลผลผลิตทุกสายพันธุ์จะสูงแบบปีเว้นปีเนื่องจากมะขามเปรี้ยวต้องน า

อาหารที่สังเคราะห์ได้ไปเลี้ยงฝักท าให้มีการผลัดใบช้า ซึ่งปกติการผลัดใบจะเกิดในช่วงฤดูแล้งและมีการสะสม

อาหารไว้ตามกิ่ง เมื่อถึงฤดูฝนมะขามจะแตกใบอ่อน พร้อมทั้งออกดอกตามมา 

ตารางท่ี 10 ผลผลิตต่อต้นของมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ ปี 2559-2562 
 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
 ผลผลิตต่อต้น (กก.) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 เฉลี่ย 4 ปี 

ฝักใหญ่ศรีสะเกษ 1.00 0.34 12.34 8.42 5.52 

ฝักใหญ่กาญจนบุรี 0.96 0.71 7.22 6.06 3.73 

ฝักใหญ่นครปฐม 0.95 0.33 5.35 4.47 2.77 

C.V. (%) 59.30 18.21 23.00 14.45  

หมายเหตุ : ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันท่ีมีอักษรเหมือนกัน ไม่ต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธ ีDMRT 

ความกว้างฝัก พันธุ์ที่ให้ความกว้างฝักสูงที่สุดเมื่ออายุ 8 ปี คือพันธุ์ฝักใหญ่ศรีสะเกษเท่ากับ 3.72 

เซนติเมตร พันธุ์ที่ให้ความกว้างฝักต่ าที่สุดคือพันธุ์ฝักใหญ่กาญจนบุรี และฝักใหญ่นครปฐม อยู่ที่ 3.36 และ 3.49 

เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 11) 

ความยาวฝัก พันธุ์ที่ให้ความยาวฝักสูงที่สุดเมื่ออายุ 8 ปี คือพันธุ์ฝักใหญ่กาญจนบุรี และฝักใหญ่ศรีสะเกษ 

อยู่ที่ 19.23 และ17.48 เซนติเมตร ตามล าดับ พันธุ์ที่ให้ความยาวฝักต่ าสุดคือพันธุ์ฝักใหญ่นครปฐม อยู่ที่ 15.65 

เซนติเมตร (ตารางท่ี 11) 

ความหนาฝัก พันธุ์ที่ ให้ความหนาฝักสูงที่สุดเมื่ออายุ 8 ปี คือพันธุ์ฝักใหญ่ศรีสะเกษเท่ากับ 2.06 

เซนติเมตร พันธุ์ที่ให้ความหนาฝักต่ าที่สุดคือพันธุ์ฝักใหญ่นครปฐม และฝักใหญ่กาญจนบุรี เท่ากับ 1.85 และ 1.86 

เซนติเมตรตามล าดับ (ตารางท่ี 11) 

จ านวนฝักต่อกิโลกรัม พันธุ์ที่ให้จ านวนฝักต่อกิโลกรัมต่ าที่สุดเมื่ออายุ 8 ปี คือพันธุ์ฝักใหญ่ศรีสะเกษ 

เท่ากับ 13.00 ฝัก พันธุ์ที่ให้จ านวนฝักต่อกิโลกรัมสูงที่สุดคือพันธุ์ฝักใหญ่กาญจนบุรี เท่ากับ 15.50 ฝัก  (ตารางที่ 

11) 

ตารางที่ 11 ขนาดฝักและจ านวนฝักต่อกิโลกรัมของมะขามเปรี้ยวฝักใหญส่ายพันธุ์ต่างๆ ปี 2562 (อายุต้น 8 ปี) 



20 
 

พันธุ์/สายพันธุ์ 
ขนาดฝัก(ซม.) จ านวนฝักต่อ

กิโลกรัม กว้าง ยาว หนา 

ฝักใหญ่ศรีสะเกษ 3.72 a 17.48 a 2.06 a 13.00 a 

ฝักใหญ่กาญจนบุรี 3.36 b 19.22 a 1.86 b 15.50 c 

ฝักใหญ่นครปฐม 3.49 b 15.65 b 1.85 b 14.25 b 

C.V. (%) 2.99 5.94 1.86 4.82 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่เพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น พบว่า มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ทั้ง 3 

พันธุ์ เมื่ออายุ 8 ปี มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูง และขนาดทรงพุ่มไม่แตกต่างกัน ส่วนการเจริญเติบโตทาง

เส้นรอบวงโคนต้น มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่กาญจนบุรีมีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นสูงที่สุด เท่ากับ 65.08 เซนติเมตร 

ด้านผลผลิตพบว่ามะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ศรีสะเกษให้ผลผลิตสูงที่สุดโดยดูจากผลผลิตเฉลี่ย 4 ปี (อายุ 5 -8 ปี) 

เท่ากับ 5.52 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่งสูงกว่ามะขามเปรี้ยวฝักใหญ่กาญจนบุรี และมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่นครปฐม ที่ให้ผล

ผลิต 3.73 และ 2.77 กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 48 และ 99 ตามล าดับ ขนาดฝักพบว่า

มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ศรีสะเกษให้ความกว้าง และความหนาฝักสูงกว่าทุกพันธุ์ นอกจากนี้จ านวนฝักต่อกิโลกรัมต่ า

ที่สุดเท่ากับ 13 ฝัก ซึ่งต่ ากว่าพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่นครปฐม และมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่กาญจนบุรี ที่ให้

จ านวนฝักต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 14.25 และ 15.50 ฝัก ตามล าดับ ซึ่งจ านวนฝักต่อกิโลกรัมยิ่งต่ าแสดงว่าฝักมีขนาด

ใหญ่ อย่างไรก็ดี การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ครั้งนี้ มีจ านวนพันธุ์ที่น ามาเปรียบเทียบครั้งนี้น้อยพันธุ์

ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือในข้อมูล ควรมีการรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์เพ่ิมเติมเพราะกรมวิชาการเกษตรยังไม่มี

การออกพันธุ์แนะน ามะขามเปรี้ยวฝักใหญ่มาก่อน 
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กิจกรรมที่ 2  การคัดเลือกสายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง 

การทดลอง   การคัดเลือกสายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง (ระยะท่ี 2) 

      Clonal Selection of Red flesh Sour Tamarind (Phase 2) 

คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง :  นางสาวดรุณี  เพ็งฤกษ์  สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

ผู้ร่วมงาน            :  นายวราพงษ์  ภิระบรรณ์  สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

         นางสาวมนัสชญา สายพนัส  สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

         นายพินิจ  เขียวพุ่มพวง       สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

ค าส าคัญ : มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง คัดเลือกสายต้น ผลผลิต แอนโทไซยานิน 

Key word : red tamarind,  clonal selection, yield, anthocyanin 

 

บทคัดย่อ 

ท าก ารคั ด เลื อ กส ายต้ น ม ะขาม เป รี้ ย ว เนื้ อ สี แ ด ง (ระยะที่  2) ใน ระห ว่ า งปี  2559-2562                     

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่มีผลผลิตสูงและมีปริมาณสารส าคัญสูงส าหรับใช้คัดเลือกสาย

พันธุ์ โดยส ารวจแหล่งปลูกมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงในแหล่งปลูกต่างๆแบบ Clonal selection ได้แก่ จังหวัดพิจิตร 

เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี ไต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง น ากิ่งมาขยายพันธุ์โดยวิธีการเสียบยอดและ

ปลูกในแปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร จ านวน 16 สายพันธุ์ ท าการคัดเลือกพันธุ์จาก

การศึกษาองค์ประกอบของผลผลิตและการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ สามารถแบ่งมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงเป็น 3 

กลุ่ม จ านวน 10 สายพันธุ์ ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มผลผลิตสูง            กลุ่มฝักใหญ่ และกลุ่ม

สารส าคัญสูง โดยกลุ่มที่ 1 ให้ผลผลิตสูงมีจ านวน 6 สายต้น โดยสายต้น พจ.03          ให้ผลผลิตสูงสุด 21.1 

กิโลกรัม รองลงมาเป็นสายต้น พจ.08 พจ.13 พจ.09 พจ.14 และ พจ.10  กลุ่มที่ 2  ให้น้ าหนักฝักสูงมีจ านวน 6 

สายต้น โดยสายต้น พจ.10 ให้น้ าหนักฝักสูงสุด 14.5 กรัม รองลงมาเป็นสายต้น พจ.09 พจ.16 พจ.15 พจ.02 

และ พจ.11 และกลุ่มที่ 3 ให้ปริมาณแอนโทไซยานินสูง มีจ านวน 6 สายต้น โดยสายต้น พจ.03 ให้ปริมาณแอนโท

ไซยานินสูงสุด 493 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม รองลงมาเป็นสายต้น พจ.16 พจ.02 พจ.10 พจ.13 พจ.14  
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และปริมาณวิตามินซีสูงสุด จ านวน 1 สายต้น คือ สายต้น พจ.01 ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด 2.49 มิลลิกรัมต่อเนื้อ

มะขาม 100 กรัม ในการเลือกสายพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงไปปลูกเพ่ือผลิตเป็นการค้าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

ของการน าไปใช้ประโยชน์ว่าต้องการผลผลิตสูง ขนาดฝักใหญ่หรือ สารส าคัญสูง และ ควรท าการศึกษา

เปรียบเทียบพันธุ์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศต่อไป เนื่องจากมีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและอาจมี

อิทธิพลต่อผลผลิต โดยน าองค์ความรู้ที่ได้น าไปใช้พัฒนางานวิจัยต่อไป 
 

 

 

Abstract 

The sixteen clones of red tamarinds were collected from Phichit, Petchabun, Samut 

Sakorn, and Prachinburi to assess the yield and quality of tamarinds at Phichit research and 

development center under Department of Agriculture, Thailand during 2 0 1 6 -2 0 1 9 . The red 

tamarind was classified into 3  groups which depended on utilization, comprising of yield, fruit 

size, and chemical composition. The first group was high yield consisted of 6  clones. The 

highest yield was PCT03 (21.1 kg.) followed by PCT08 , PCT13 , PCT09 , PCT14 , and PCT10. The 

second group was fruit size which was measured by the weight of fruit comprised of 6 clones. 

The highest weight of fruit was PCT10  (14 .5  grams) followed by PCT09 , PCT16 , PCT02 , and 

PCT11. The third group was the chemical composition. This research measured the quantity of 

Anthocyanin and VitaminC. The highest Anthocyanin content was PCT03 (493 mg./1 ,000 grams 

of pulp) followed by PCT16 , PCT02 , PCT10 , PCT13 , and PCT14. In terms of VitaminC content, 

the highest VitaminC content was PCT01 (2.49 mg/100 grams of pulp). These data will be the 

guideline for the next step of the tamarind breeding program in order to select the dominant 

clone in the aspect of utilization. Furthermore, the investigation of the influence of 

environmental factors on the productivity of red tamarind is needed. 

 

 

บทน า 

มะขาม (Tamarindus indica.,T.occidentalis Garth., T.Officinalis Hook.) ได้ถูกจ าแนกไว้ 2 

แบบ คือ แบบที่ 1 จ าแนกไว้ใน order Rosales, family Leguminosae, sub-family Caesalpiniaceae หรือ 

Caesalpinioideae และแบบที่  2 อยู่ใน order Leguminosae, sub-family Caesalpiniaceae (Hickey and 

King, 2000) จัดเป็นไม้ผลยืนต้นที่มีพุ่มขนาดใหญ่ข้ามปีหรือพืชหลายปี เติบโตช้า มีแหล่งก าเนิดเป็นพืชพ้ืนเมืองอยู่
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ในเขตร้อนของทวีปแอฟริกาบริเวณอบีสซีเนียจนถึงบริเวณลุ่มน้ าแซมเบไซในประเทศอินเดียตอนใต้ (Salunke 

and Dejai, 1984) เป็นพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจอีกพืชหนึ่งที่ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นที่ต้องการ

ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปริมาณความต้องการมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562) สาย

พันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยแบ่งกลุ่มตามรสชาติได้เป็น 2 กลุ่ม คือ มะขามหวานและมะขามเปรี้ยว (ประเสริฐ , 

2522) โดยมะขามหวาน(sweet tamarind) มีพ้ืนที่ปลูกเป็นการค้าในภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และ

หลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(กนก , 2534) ส่วนมะขามเปรี้ยว(sour tamarind) มีการปลูกเป็น

การค้าน้อยมาก ส่วนใหญ่ปลูกด้วยเมล็ดแบบปล่อยทิ้งตามหัวไร่ปลายนาหรือเมล็ดงอกข้ึนเองตามธรรมชาติ ท าให้

มีการเกิดการกลายพันธุ์ในหลายลักษณะโดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้มีพันธุ์แนะน าให้ เกษตรกรปลูกเป็น

การค้า 2 พันธุ์คือ มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ(ศก 019) และมะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ(ศก 014) (กรมส่งเสริม

การเกษตร,2549) และปัจจุบันศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้มีพันธุ์รับรองให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 1 พันธุ์คือ 

มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ 1  นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ที่ค้นพบโดยเกษตรกรผู้ปลูกอีกจ านวนหลายสายพันธุ์แต่ยังไม่มี

รายงานเชิงวิชาการทั้งในด้านลักษณะประจ าพันธุ์และผลผลิต  

มะขามเปรี้ยวมีการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมะขาม

เปรี้ยวส่วนใหญ่เมื่อฝักอ่อนจะมีเนื้อสีเขียวและเวลาฝักแก่จะมีเนื้อสีน้ าตาลอ่อนหรือสีน้ าตาลเข้มแล้วแต่ลักษณะ

พันธุกรรมของสายพันธุ์นั้นๆ แต่จากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติของมะขามเปรี้ยวทั่วไปพบว่ามีการกลายพันธุ์ใน

ลักษณะมีเนื้อสีแดง  โดยเมื่อฝักอ่อนเนื้อจะเป็นสีแดงและเมื่อฝักแก่เนื้อจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูไม่เป็นสีน้ าตาล

เหมือนมะขามเปรี้ยวทั่วไปและมีรสชาติเปรี้ยวจัด โดยยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามีถิ่นก าเนิดมาจากแหล่งไหน 

และยังไม่มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ลักษณะประจ าพันธุ์การให้ผลผลิต  คุณสมบัติ

พิเศษของพันธุ์ที่มีลักษณะโดดเด่นกว่ามะขามเปรี้ยวทั่วไปรวมทั้งวิเคราะห์สารส าคัญที่เป็นส่วนประกอบของ

มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจ รวบรวมพันธุ์ดีที่มีอยู่ในทั่วภูมิภาคของประเทศเพ่ือการ

อนุรักษ์พันธุกรรมไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์  ประเมินและทดสอบสายพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ดีที่ตรงตามความ

ต้องการของตลาดและการใช้ประโยชน์ ส าหรับเป็นข้อแนะน าให้เกษตรกรปลูกต่อไปในอนาคต 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

- อุปกรณ์       

1. ต้นพันธุ์ต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง  

2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี เช่น สูตร 15-15-15  

3. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เช่น  คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ เมทาแล็กซิล คาร์โบซัลแฟน และอะบาแม็กติน 
 

- วิธีการ 
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จากการส ารวจและรวบรวมพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่มีอยู่ในทั่วภูมิภาคของประเทศในปี 2557-2558 

สามารถรวบรวมมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงได้จ านวน 16 สายต้น จากแหล่งปลูก 4 จังหวัด (ตาราง 1) 

ตาราง 1 แหล่งพันธุ์ที่พบมะเปรี้ยวเนื้อสีแดงในแหล่งปลูกต่างๆ ปี 2557-2558 

จังหวัด แหล่งปลูก/แหล่งที่พบ จ านวน (ต้น)      รหัสสายต้น 

พิจิตร ต.ท่าหลวง อ.เมือง 1          พจ.01 
  ต.สามง่าม อ.สามง่าม  1          พจ.02 
  ต.หนองโสน อ.สามง่าม  2          พจ.03 , พจ.04 
  อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 6       พจ.05, พจ.06 ,พจ.07 
           พจ.08, พจ.09, พจ.10 
  ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน  1          พจ.11 
  ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก  2          พจ.12 , พจ.13 

เพชรบูรณ์ ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน  1          พจ.14 
 

สมุทรสาคร    1 
         พจ.15 

ปราจีนบุรี   1          พจ.16 

น ายอดพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่ได้จากการส ารวจมาเสียบยอดและปลูกรวบรวมไว้ภายในศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรพิจิตร ใช้ระยะปลูก 6x6 เมตร สายต้นละ 3 ต้น ท าการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ

สายพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง หลังจากนั้นในปี 2559-2562  ได้ท าการคัดเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่

ปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงดังกล่าว  โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ ทรงพุ่มเป็น

ทรงกระบอกหรือทรงกลม การเจริญเติบโตดี ติดฝักสม่ าเสมอ ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แนะน าเดิม ฝักมีขนาดใหญ่ โค้ง

เล็กน้อย ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูง  ขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์

ดังนี้ (ภาพ 1) 

1.) การรวบรวมพันธุ์ 

 ปี 2557-2558 ส ารวจและรวบรวมพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่มีอยู่ในทั่วภูมิภาคของประเทศ

ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ พิจิตร เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี โดยเป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการเสียบยอด และ

น ามาปลูกไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร จ านวน 16             สายต้น ได้แก่ 

พจ.01 พจ.02 พจ.03 พจ.04 พจ.05 พจ.06 พจ.07 พจ.08 พจ.09 พจ.10 พจ.11 พจ.12 พจ.13 พจ.14 พจ.15 

และ พจ.16 ใช้ระยะปลูก 6x6 เมตร ปลูกสายต้นละ 3 ต้น  

2) การคัดเลือกพันธุ์ 
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 ปี 2559-2562 ปฏิบัติดูแลรักษา และคัดเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงจากแปลงรวบรวม

พันธุ์ดังกล่าว ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง 

ดังนี้ ทรงพุ่มเป็นทรงกระบอกหรือทรงกลม การเจริญเติบโตดี ติดฝักสม่ าเสมอ ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แนะน าเดิม ฝักมี

ขนาดใหญ่ โค้งเล็กน้อย ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีปริมาณสาร แอนโทไซยานินสูง  ท าการจ าแนก

สายพันธุ์และบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ โดยจ าแนกพันธุ์ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ยว (ชูศักดิ์และ

คณะ, 2544) 

ระยะเวลา ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ สถานที่ (จ านวนแปลง) 

ปี 2557-2558 ส ารวจ รวบรวมพันธุ์ และปลูกมะขาม

เปรี้ยวเนื้อสีแดง ที่มีอยู่ ในทั่วภูมิภาคของ

ประเทศ   ได้จ านวน 16 สายต้น (พจ.01 ถึง 

พจ.16)  

 

ศวพ.พิจิตร (1) 

ปี 2559-2562 ท าการคัดเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ว เนื้อสี

แดง ที่ปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ์ จ านวน 16              

สายต้น (พจ.01 ถึง พจ.16)  

 

ศวพ.พิจิตร (1) 

  ปี 2562 ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี 

จ านวน 10 สายต้น 

ศวพ.พิจิตร (1) 

 

ภาพ 1 แผนภูมิข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง 
 

 ปฏิบัติดูแลรักษาสายต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อแดงแปลงรวบรวมพันธุ์ดี ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

พิจิตร โดยให้น้ าด้วยมินิสปริงเกลอร์ในปริมาณที่เพียงพอช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนาน         ใส่ปุ๋ยคอก (ข้ีวัว) 

อัตรา 10 กิโลกรัมต่อต้น และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสมปุ๋ยสูตร 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 500 กรัมต่อต้น 

ก าจัดวัชพืชบริเวณแปลงทดลองด้วยเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังและดายโคนเดือนละครั้ง พ่นสารป้องกันก าจัดโรค

และแมลงศัตรูพืชอย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อพบการระบาด   

น าสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก มาจ าแนกความแตกต่างทางพันธุกรรมในระดับดีเอ็นเอด้วยเทคนิคโมเลกุล

เครื่องหมาย ตรวจสอบเปรียบเทียบเอกลักษณ์พันธุกรรมของตัวอย่าง โดยใช้ DNA marker ชนิด AFLP marker 

และรายงานผลเป็น Phylogenetic tree 
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การวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ การทดสอบวิตามินซีใช้วิธีทดสอบอ้างอิงของ Compendium of 

method for food analysis (2003) p2-112 to 2-114 และการทดสอบปริมาณ แอน โท ไซยานิ น  (eq. 

anthocyanin-3-glucoside) ใช้วิธีทดสอบอ้างอิงของ In house method base on AOAC Official method 

2005.2 

- บันทึกข้อมูล  

ลักษณะประจ าพันธุ์(characteristics) บันทึกลักษณะต่างๆเช่น ทรงพุ่ม การเจริญเติบโต ล าต้น ใบ 

ดอก และฝัก โดยวัดขนาดด้วย Vernier calipers และเทียบสีด้วย RSH Colors Chart  และลักษณะทางการ

เกษตร (Agricultural descriptors) ที่ดีเด่นของพันธุ์ 
 

- เวลาและสถานที่     

เริ่มต้น  :   ตุลาคม  2559   สิ้นสุด กันยายน   2562 

สถานที่ :   1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  

           2. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

ผลการวิจัย 

ปี 2559-2562 ปฏิบัติดูแลรักษา และท าการคัดเลือกสายพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงจากแปลงรวบรวม

พันธุ์ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ยว (ชูศักดิ์และคณะ, 

2544) ดังนี้ 

- ทรงพุ่มเป็นทรงกระบอกหรือทรงกลม  

- การเจริญเติบโตดี ติดฝักสม่ าเสมอ  

- ผลผลิตสูง ฝักมีขนาดใหญ่ โค้งเล็กน้อย และฝักหนา  

- มีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูง   

1. การเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตทางด้านเส้นรอบวงโคนต้น เมื่ออายุ 5 ปี มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงสายต้น พจ.09 ให้เส้นรอ

บวงโคนต้นสูงสุด 65.4 เซนติเมตร รองลงมาเป็นสายต้น พจ.02 ให้เส้นรอบวงโคนต้น 64.0 เซนติเมตร และสาย

ต้น พจ.15 ให้เส้นรอบวงโคนต้นต่ าสุด 44.3 เซนติเมตร (ตาราง 2) ด้านความสูง         เมื่ออายุ 5 ปี มะขาม

เปรี้ยวเนื้อสีแดงสายต้น พจ.13 ให้ความสูงต้นสูงสุด 494 เซนติเมตร รองลงมาเป็น  สายต้น พจ.09 ให้ความสูงต้น 

487 เซนติเมตร และสายต้น พจ.15 ให้ความสูงต้นต่ าสุด 255 เซนติเมตร (ตาราง 3) ด้านทรงพุ่ม เมื่ออายุ 5 ปี 

มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงสายต้น พจ.06 ให้เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มสูงสุด 590 เซนติเมตร รองลงมาเป็นสายต้น 

พจ.16 ให้เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม  578 เซนติเมตร และ      สายต้น พจ.14 ให้เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มต่ าสุด 

482 เซนติเมตร (ตาราง 4) 
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จากการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงในรอบปี พบว่ามะขามเปรี้ยว เนื้อสีแดง

สามารถติดฝักได้ตลอดทั้งปี 
 

ตาราง 2 เส้นรอบวงโคนต้นของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงสายต้นต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

            ป ี2558-2562 
 

สายต้น 
เส้นรอบวงโคนต้น (ซม.) 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 
(2558) (2559) (2560) (2561) (2562) 

พจ.01 7.71 25.8 36.8 45.0 52.6 
พจ.02 7.59 28.3 44.5 55.5 64.0 
พจ.03 5.34 22.4 34.7 43.6 53.8 
พจ.04 4.79 21.6 32.2 42.4 55.0 
พจ.05 4.27 20.0 28.8 40.5 47.5 
พจ.06 6.57 24.9 38.3 48.7 59.8 
พจ.07 3.32 19.8 32.1 41.9 51.4 
พจ.08 7.43 23.1 37.3 46.5 57.3 
พจ.09 8.00 26.3 41.6 54.2 65.4 
พจ.10 7.98 27.0 40.9 51.0 61.8 
พจ.11 6.53 26.0 36.5 45.0 59.6 
พจ.12 6.03 18.4 29.8 39.4 49.9 
พจ.13 5.37 21.9 34.0 45.8 59.1 
พจ.14 4.86 22.2 33.3 41.7 52.0 
พจ.15 5.33 20.5 30.8 39.0 44.3 
พจ.16 8.56 26.5 41.4 49.0 61.3 
เฉลี่ย 6.23 23.4 35.8 45.6 55.9 
 

ตาราง 3  ความสูงของต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงสายต้นต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

   ปี 2558-2562 
 

สายต้น 
ความสูง (ซม.) 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ป ี
(2558) (2559) (2560) (2561) (2562) 

พจ.01 78.5 236 248 287 388 
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พจ.02 79.6 220 281 370 475 

พจ.03 82.3 234 265 324 403 

พจ.04 72.2 233 286 335 432 

พจ.05 77.7 215 281 329 441 

พจ.06 30.8 276 360 394 446 

พจ.07 55.3 206 268 374 470 

พจ.08 104 278 333 355 470 

พจ.09 73.7 250 298 373 487 

พจ.10 114 260 343 368 485 

พจ.11 117 246 304 364 470 

พจ.12 77.8 202 283 337 430 

พจ.13 105 246 296 426 494 

พจ.14 63.8 231 276 338 402 

พจ.15 62.0 263 298 308 255 

พจ.16 105 238 335 371 469 

เฉลี่ย 81.2 240 297 353 439 

 

ตาราง 4  เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มของต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงสายต้นต่างๆ  

  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2558-2562 
 

สายต้น 
เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม (ซม.) 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 
(2558) (2559) (2560) (2561) (2562) 

พจ.01 114 279 294 376 494 

พจ.02 116 242 276 415 569 

พจ.03 68.6 247 260 346 494 

พจ.04 48.7 231 236 320 513 

พจ.05 63.2 221 228 361 517 

พจ.06 97.0 309 309 426 590 

พจ.07 59.2 237 266 402 561 

พจ.08 133 261 270 444 558 
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พจ.09 90.8 281 302 462 563 

พจ.10 124 255 308 443 553 

พจ.11 114 229 261 358 533 

พจ.12 84.9 203 253 358 518 

พจ.13 81.6 264 267 407 571 

พจ.14 49.3 221 237 349 482 

พจ.15 96.9 261 249 310 493 

พจ.16 139 254 303 413 578 

เฉลี่ย 92.5 250 270 387 537 
 

 

2. ผลผลิต 

สายต้น พจ.03 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3 ปี สูงสุด 21.06 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมาเป็นสายต้น พจ.08 และ 

พจ.13 ให้ผลผลิต 19.36  และ 9.20 กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ ส่วนสายต้น พจ.15 ที่ให้ผลผลิตต่ าสุด 3.25 

กิโลกรัมต่อต้น (ตาราง 5) มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงเมื่ออายุมากผลผลิตยิ่งสูงขึ้น โดยปกติจะเริ่มผลัดใบประมาณ

เดือนเมษายน เมื่อใบเพลสลาดก็จะเริ่มออกดอกประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน อีกประมาณ 45 วัน กจ็ะเป็น

ฝักทยอยให้เก็บไปได้เรื่อยๆ และเดือนกันยายนก็จะเริ่มติดดอกอีกหนึ่งรอบ หรือถ้ามีการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างดีก็

สามารถติดดอกได้ถึง 3 ชุด จากการติดดอกในรอบแรกประมาณเดือนมกราคม ฝักจะแก่สามารถเก็บมาท าเป็น

มะขามเปียก ส่วนฝักอ่อนนิยมน ามาต าน้ าพริกและแปรรูปเป็นน้ ามะขามแดง เมื่อฝักเริ่มใหญ่ขยายเนื้อเยื่อที่หุ้ม

เมล็ดจะหนา ถ้าน ามาแปรรูปเป็นน้ ารสชาติจะออกฝาด ที่ส าคัญเนื้อเยอะก็ยิ่งเปรี้ยว เมื่อน ามาท าเป็นน้ ามะขาม

แดงก็ต้องใส่น้ าตาลมาก ท าให้ไม่ดีต่อสุขภาพ  

ดังนั้น จึงต้องใช้ฝักมะขามน ามาใช้ประโยชน์อายุไม่เกิน 5 เดือนหลังดอกบาน จากลักษณะของผลผลิต 

พบว่า มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่ให้ความหนาฝักสูงสุด คือ สายต้น พจ.08  ให้ความหนาฝัก 1.71 เซนติเมตร 

รองลงมาเป็นสายต้น พจ.10 พจ.05 พจ.16 พจ.12 และ พจ.04 ให้ความหนาฝัก เท่ากับ 1.27 1.20 1.17 1.16 

และ 1.15 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนสายต้น พจ.10 ให้น้ าหนักฝักสูงสุด 14.5 กรัมต่อฝัก รองลงมาเป็นสายต้น 

พจ.09 พจ.16 พจ.15 พจ.02 พจ.11 พจ.08 พจ.05 และ พจ.13 ตามล าดับ ให้น้ าหนักฝัก เท่ากับ 14.5 14.1 

11.1 10.2 9.90 9.09 8.93 8.93 และ 8.70 กรัม ตามล าดับ ส าหรับ สายต้น พจ.10 มีจ านวนฝักต่อกิโลกรัมน้อย

สุดเท่ากับ 69 ฝักต่อกิโลกรัม ฝักมีขนาดใหญ่และโค้งเล็กน้อย รองลงมาเป็นสายต้น พจ.09 มีจ านวนฝักต่อกิโลกรัม

เท่ากับ 71 ฝักต่อกิโลกรัม ฝักมีขนาดใหญ่และโค้งเล็กน้อย ส่วนสายต้น พจ.03 มีจ านวนฝักต่อกิโลกรัมมากสุด

เท่ากับ 140 ฝักต่อกิโลกรัม (ตาราง 6)  
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ลักษณะเนื้อในของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงเมื่อเป็นฝักอ่อนมากๆ จะเป็นสีแดงเข้ม จากนั้นจึงเริ่ม 

เปลี่ยนเป็นสีแดงสด และเมื่อแก่สีจะเริ่มขาว ยอดอ่อนของมะขามแดงทางใบจะเป็นสีแดง แต่ถ้าเป็นมะขาม

ธรรมดาทางใบจะสีเขียว  
ตาราง 5 ผลผลิตต่อต้นของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงสายต้นต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

  ปี 2560-2562 

สายต้น 
ผลผลิตต่อต้น (กก.) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 เฉลี่ย 3 ป ี

พจ.01 3.65 6.10 5.65 5.13 

พจ.02 0.25 9.94 3.49 4.56 

พจ.03 0.19 59.0 3.99 21.1 

พจ.04 0.21 6.81 7.28 4.77 

พจ.05 0.00 16.2 2.70 6.30 

พจ.06 3.31 0.00 3.50 2.27 

พจ.07 0.32 19.0 1.70 7.01 

พจ.08 0.00 51.2 6.88 19.4 

พจ.09 0.00 10.5 12.0 7.50 

พจ.10 0.08 12.8 7.32 6.73 

พจ.11 0.14 12.6 5.08 5.94 

พจ.12 0.01 10.0 3.95 4.65 

พจ.13 0.25 26.1 1.26 9.20 

พจ.14 0.31 16.5 3.90 6.90 

พจ.15 0.05 8.69 1.00 3.25 

พจ.16 0.21 11.6 3.45 5.09 
 

ตาราง 6 ขนาดฝักและจ านวนฝักต่อกิโลกรัมของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงสายต้นต่างๆ  

       ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562 (อายุต้น 5 ปี) 

สายต้น 
ขนาดฝัก (ซม.) 

นน.ฝัก (ก.) จ านวนฝัก/กก. 
กว้าง ยาว หนา 

พจ.01 1.47 9.98 1.01 7.87 127 
พจ.02 1.66 11.86 0.88 9.90 101 
พจ.03 1.41 8.95 1.08 7.14 140 
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พจ.04 1.82 9.55 1.15 8.62 116 
พจ.05 1.42 10.19 1.20 8.93 112 
พจ.06 1.47 9.17 1.12 7.30 137 
พจ.07 1.55 8.47 0.99 8.33 120 
พจ.08 1.60  9.32 1.71 8.93 112 
พจ.09 1.74 11.52 1.11 14.1 71.0 
พจ.10 1.71  9.92 1.27 14.5 69.0 
พจ.11 1.38 8.42 0.95 9.09 110 
พจ.12 1.23 8.59 1.16 7.69 130 
พจ.13 1.53 9.7 0.89 8.70 115 
พจ.14 1.64 9.93 1.05 8.62 116 
พจ.15 1.07 9.24 1.00 10.2 98.0 
พจ.16 1.40 8.81  1.17 11.1 90.0 

 

3. คุณสมบัติทางเคมี 

จากการทดสอบปริมาณสารส าคัญของเนื้อมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง ด าเนินการเก็บตัวอย่างมะขาม
เปรี้ยวเนื้อสีแดงจากต้นที่ปลูกในแต่ละแหล่งปลูก ที่ให้ผลผลิตฝักมะขามเนื้อสีแดงจ านวน 8 สายต้น ได้แก่ สายต้น 
พจ.01 พจ.02 พจ.03 พจ.10 พจ.11 พจ.12 พจ.14 และ พจ.16 เปรียบเทียบกับมะขามเปรี้ยวทั่วไปของเกษตรกร 
โดยท าการส่งทดสอบเพ่ือหาปริมาณสารส าคัญ ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
เชียงใหม่ โดยท าการทดสอบสาร 3 ชนิด ได้แก่ วิตามินซี แอนโทไซยานิน และ สารประกอบฟีนอล จากผลการ
ทดสอบปริมาณวิตามินซี พบว่า สายต้น พจ.01 ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด 2.49 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 100 กรัม 
รองลงมาเป็นมะขามเปรี้ยวทั่วไปของเกษตรกร ให้ปริมาณวิตามินซี 2.06 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 100 กรัม และ
สายต้น พจ.10 ให้ปริมาณวิตามินซีต่ าสุด 1.40 มิลลิกรัมต่อมะขาม 100 กรัม และ มะขามเปรี้ยวทั่วไปของ
เกษตรกร พบว่า ให้ปริมาณวิตามินซี 2.06 มิลลิกรัมต่อมะขาม 100 กรัม (ตาราง 7) 

ปริมาณแอนโทไซยานิน พบว่า สายต้น พจ.03 ให้ปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด 493  มิลลิกรัมต่อเนื้อ
มะขาม 1 กิโลกรัม รองลงมาเป็นสายต้น พจ.16 ให้ปริมาณปริมาณแอนโทไซยานิน 475 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 1 
กิโลกรัม ส่วนสายต้น พจ.12 ให้ปริมาณปริมาณแอนโทไซยานินต่ าสุด 204 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม 
ส่วนมะขามเปรี้ยวทั่วไปของเกษตรกร ไม่พบปริมาณแอนโทไซยานิน (ตาราง 7)   

สารประกอบฟีนอล ท าการวิเคราะห์ Polyphenolic Compound ในเนื้อมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง 
และมะขามเปรี้ยวทั่วไป พบว่า มะเปรี้ยวเนื้อสีแดง ให้ปริมาณ Gallic acid  450 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 1 
กิโลกรัม สูงกว่าในมะขามเปรี้ยวทั่วไป ที่ให้ปริมาณ Gallic acid  320 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม ส่วน
ปริมาณสาร Tannic acid พบว่า มะขามเปรี้ยวทั่วไปของเกษตรกร ให้ปริมาณสาร Tannic acid  เท่ากับ 1,700 
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มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าในมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง ที่ให้ปริมาณ Tannic acid เท่ากับ 1,190 
มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม (ตาราง 8) 

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแอนโทไซยานิน ของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงสายต้น พจ.01 และ 
พจ.13 เมื่อมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงอายุฝักที่ 1 2 3 4 และ 5 เดือนหลังดอกบาน  พบว่า สายต้น พจ.13       ที ่
อายุ 1 เดือนหลังดอกบาน ให้ปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด 924 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาเป็นสายต้น พจ.01  
ให้ปริมาณแอนโทไซยานิน 918 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนสายต้น พจ.01 อายุ 5 เดือนหลังดอกบาน ให้ปริมาณ
แอนโทไซยานินน้อยสุด 185 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า ยิ่งมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงมีอายุฝักมากข้ึน 
ท าให้ปริมาณแอนโทไซยานินมีค่าลดลง (ตาราง 9)  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าฝักมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่เป็นฝักอ่อนจะมีปริมาณสารส าคัญสูงกว่าฝักที่แก่              
จึงเหมาะส าหรับการน าไปใช้ในการผลิตยาสมุนไพร ส าหรับฝักเล็กเหมาะส าหรับการน าไปผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพนิยมรับประทานมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง แปรรูปเป็นเครื่องดื่ม
สมุนไพร "น้ ามะขามแดง" เป็นสินค้า OTOP ด้วยสรรพคุณอันโดดเด่นโดยเฉพาะแอนโทไซยานินซึ่งถือว่าสูงมาก
หากเทียบกับผลไม้ชนิดอ่ืน ส าหรับสรรพคุณของมะขามแดงนั้นสามารถช่วยบ ารุงเลือด บ ารุงผิวพรรณ บ ารุง
สายตา บ ารุงกระดูกและฟัน ลดความดัน บรรเทาอาการ ไอขับเสมหะ บรรเทาอาการท้องผูก ลดไขมัน และ
เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค เป็นต้น 

 

ตาราง 7 ปริมาณวิตามินซีและแอนโทไซยานินของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงจากต้นแหล่งพันธุ์ปลูกต่างๆ  
  ปี 2562 

 

วิธีทดสอบอ้างอิง : วิตามินซี : Compendium of method for food analysis (2003) p2-112 to 2-114 
แอนโทไซยานิน : In house method base on AOAC Official medthod 2005.02 

 

สายต้น 
วิตามินซี 

(มก./เนื้อมะขาม 100 ก.) 
แอนโทไซยานิน 

(มก./เนื้อมะขาม 1 กก.) 
พจ.01 2.49 237 

พจ.02 1.64 433 

พจ.03 1.17 493 

พจ.10 1.40 415 

พจ.11 1.42 340 

พจ.12 1.85 204 

พจ.13 1.77 397 

พจ.14 1.58 354 

พจ.16 1.24 475 

มะขามเปรี้ยวทั่วไป 2.06 Not Detected 



34 
 

 

ตาราง 8 สารประกอบฟีนอลของเนื้อมะขามเปรี้ยวทั่วไปและมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง ปี 2562 

รายการทดสอบ หน่วย 
L

OD 
มะขามเปรี้ยว 

ทั่วไป 
มะขามเปรี้ยว 

เนื้อสีแดง 
Polyphenolic Compound     

 
  

1.Gallic acid mg/kg - 320 450 
2. Eriodictyol mg/kg - 5.32 6.17 
3. Apigenin mg/kg - 6.73 8.11 
4. Isoquercetin mg/kg - 25.1 44.2 
5. Kaempferol mg/kg 5.00 Not Detected Not Detected 
6. Quercetin mg/kg - 20.57 36.94 
7. Hydroquinin mg/kg 5.00 Not Detected Not Detected 
8. Rutin mg/kg 5.00 Not Detected Not Detected 
9. Catechin mg/kg 5.00 Not Detected Not Detected 
10. Tannic acid mg/kg - 1,700 1,190 

วิธีทดสอบอ้างอิง : In-house method based on Bolivian journal of chemistry, vol 24, 2007 (By LC/DAD/MSD) 
 

ตาราง 9 ปริมาณสารแอนโทไซยานินในมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงในช่วงอายุต่างๆ ปี  2562 

สายต้น 

ปริมาณแอนโทไซยานิน (มก./เนื้อมะขาม 1 กก.) 

อายุหลังดอกบาน (เดือน) 

1 2 3 4 5 

พจ.01 918 652 345 379 185 

พจ.13 924 881 702 668 397 
       วิธีทดสอบอ้างอิง : แอนโทไซยานิน : In house method base on AOAC Official medthod 2005.02 

4. ลักษณะประจ าพันธุ์ 

บันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ของต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง เมื่ออายุ 5 ปีหลังปลูก จ านวน 4 ลักษณะ 
พบว่า ลักษณะต้นส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทรงกลม สีเปลือกต้นเป็นสีเทาอ่อน เทา เทาเข้ม และน้ าตาลเข้ม 
ลักษณะของใบ พบว่า มีความยาวก้านใบอยู่ในช่วง 7.1 -11.2 เซนติเมตร สีของก้านใบเป็นสีเขียวและน้ าตาล 
รูปร่างของใบย่อยเป็นรูปของขนาน สีของยอดอ่อนมีทั้งสีเขียวอมเหลือง ชมพูอมเขียว เขียวอมแดง และแดง ส่วน
ลักษณะของดอก พบว่า สีของกลีบดอกตูมเป็นสีเขียวอมเหลือง แดงปนเหลือง เหลืองปนชมพู ชมพูอมเหลือง สี
ของกลีบดอกเป็นสีแดงปนเหลือง เหลืองปนชมพู ชมพูอมเหลือง และแดงอมเหลือง ส าหรับลักษณะของฝัก พบว่า 
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สีของเนื้อที่ระยะฝักอ่อนเป็นสีแดง มีความโค้งของฝักท้ังแบบตรง โค้ง และโค้งเล็กน้อย ส่วนรูปร่างของโคนฝักเป็น
แบบเฉียงและมน และมีรูปร่างปลายฝักเป็นแบบปลายแหลมและมน (ตาราง 10) 

จ าแนกความแตกต่างทางพันธุกรรมของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง 16 สายต้น ได้แก่  สายต้น พจ.01 

พจ.02  พจ.03  พจ.05  พจ.06  พจ.08  พจ.10 พจ.11 พจ.13  พจ.14  พจ.15  และ พจ.16      จากการ

ประเมินความใกล้ชิดทางพันธุกรรม พบว่า ทั้ง 12 สายต้น มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมร้อยละ 83 (ภาพ 2) โดย

สามารถแบ่งความใกล้ชิดทางพันธุกรรมได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ สายต้น พจ.01  และ (พจ.14 ,พจ.15)   

กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ สายต้น (พจ.03,พจ.11)  และ พจ.06 

กลุ่มท่ี 3 ได้แก่ สายต้น พจ.02  และ พจ.16  

กลุ่มท่ี 4 ได้แก่ สายต้น พจ.05  และ พจ.13   

กลุ่มท่ี 5 ได้แก่ สายต้น พจ.08  และ พจ.10  
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ตาราง 10 ลักษณะประจ าพันธุ์ของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดง เมื่ออายุ 5 ปีหลังปลูก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562 

สายต้น 
ต้น ใบ                 ดอก                                                     ฝัก 

ลักษณะ สีเปลือก ความยาว สีของ รูปร่างของ สีของ สีของ สีของ สีของเนื้อ ความโค้ง รูปร่าง รูปร่าง 
ทรงต้น บริเวณต้น ก้านใบ (ซม.) ก้านใบ ใบย่อย ยอดอ่อน ดอกตูม กลีบดอก ที่ระยะฝักออ่น ของฝัก ของโคนฝัก ของปลายฝัก 

พจ.01 กลม เทา 6.5 เขียว รปขอบขนาน เขียวอมเหลือง เขียวอมเหลือง แดงปนเหลือง แดง ตรง เฉียง แหลม 

พจ.02 กลม น้ าตาล 10.4 เขียว รปขอบขนาน เหลือง เขียวอมเหลือง แดงปนเหลือง แดง โค้งเล็กน้อย มน มน 

พจ.03 กลม เทา 8.2 เขียว รปขอบขนาน แดงอมเหลือง แดงปนเหลือง เหลืองปนชมพู แดง โค้งเล็กน้อย มน มน 

พจ.04 กลม เทา 11.2 น้ าตาล รปขอบขนาน ชมพูปนเขียว แดงอมเหลือง เหลืองปนชมพู แดง โค้งเล็กน้อย มน มน 

พจ.05 กลม เทา 8.5 เขียว รูปขอบขนาน แดง แดงปนเหลือง แดงปนเหลือง แดง โค้งเล็กน้อย มน แหลม 

พจ.06 กลม เทา 7.5 เขียว รูปขอบขนาน แดง แดงปนเหลือง แดงปนเหลือง แดง โค้งเล็กน้อย เฉียง แหลม 

พจ.07 กลม เทา 8 เขียว รูปขอบขนาน แดง แดงปนเหลือง แดงปนเหลือง แดง โค้งเล็กน้อย เฉียง มน 

พจ.08 กลม เทา 8.5 เขียว รูปขอบขนาน แดงอมเหลือง แดงอมเหลือง ชมพูอมเหลือง แดง โค้ง เฉียง มน 

พจ.09 กลม เทา 7.9 เขียว รูปขอบขนาน เขียวอมเหลือง เขียวอมเหลือง แดงอมเหลือง แดง โค้ง มน แหลม 

พจ.10 กลม เทา 9.1 เขียว รูปขอบขนาน แดง เหลืองปนชมพู แดงปนเหลือง แดง โค้งเล็กน้อย เฉียง มน 

พจ.11 กลม เทาเข้ม 9.6 น้ าตาล รูปขอบขนาน เขียวอมแดง ชมพูอมเหลือง แดงปนเหลือง แดง ตรง เฉียง มน 

พจ.12 กลม เทา 8.6 น้ าตาล รูปขอบขนาน ชมพูปนเขียว ชมพูอมเหลือง แดงปนเหลือง แดง โค้งเล็กน้อย มน มน 

พจ.13 กลม เทา 8.1 เขียว รูปขอบขนาน เขียวอมเหลือง ชมพูอมเหลือง แดงปนเหลือง แดง โค้ง มน แหลม 

พจ.14 กลม เทาอ่อน 8.9 เขียว รูปขอบขนาน เขียวอมเหลือง เหลืองปนชมพู แดงปนเหลือง แดง ตรง มน แหลม 

พจ.15 กลม เทาอ่อน 8.7 น้ าตาล รูปขอบขนาน เขียวอมเหลือง เขียวอมเหลือง แดงปนเหลือง แดง ตรง มน แหลม 

พจ.16 กลม น้ าตาลเข้ม 10.4 เขียว รูปขอบขนาน ชมพูอมเขียว เขียวอมเหลือง เหลืองปนชมพู แดง ตรง เฉียง มน 
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ภาพ 2  เดนโดรแกรมความแตกต่างทางพันธุกรรมของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงตรวจสอบเปรียบเทียบ

เอกลักษณ์พันธุกรรมของตัวอย่าง โดยใช้ DNA marker ชนดิ AFLP marker จ านวน 12 สายต้น 
 

จากข้อมูลเบื้องต้นของมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงสายพันธุ์ที่รวบรวมได้ทั้ง 16 สายต้น ซึ่งมีการกระจาย

ตัวของเชื้อพันธุ์ไปยังภูมิภาคๆต่างของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยพันธุ์ทั้งหมดเกิดจากการกลายพันธุ์ด้วยการ

เพาะเมล็ดหรืองอกข้ึนเองตามธรรมชาติ ยังไม่มีสายพันธุ์ใดที่เกิดจากการผสมพันธุ์หรือปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์ 

กนก(2534) รายงานว่ามะขามหวานที่ปลูกเป็นการค้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ พันธุ์ส่วนมากเกิดจากการกลายพันธุ์

มาจากสายพันธุ์หลัก 6-7 สายพันธุ์ ได้แก่ หมื่นจง พันธุ์สีทอง พันธุ์ศรีชมพู พันธุ์อินทผาลัม พันธุ์ขันตี และพันธุ์

น้ าผึ้ง ส่วนมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่พันธุ์ดีที่รวบรวม ส่วนมากได้จากแหล่งปลูกของเกษตรกรเจ้าของพันธุ์ที่ได้เชื้อ

พันธุ์มาแล้วตั้งชื่อพันธุ์เองในหลายจังหวัดของภาคกลางและยังไม่มีรายงานทางวิชาการที่อ้างอิงได้ มีแต่การ

บอกกล่าวของเกษตรกรเจ้าของพันธุ์เท่านั้น เช่นเดียวกับมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงที่มีการขยายพันธุ์โดยเมล็ด

ปลูกในหลายพื้นท่ีแล้วมีการกลายพันธุ์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมที่ปลูก  

มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงสายพันธุ์ที่รวบรวมทั้ง 16 สายต้น มีลักษณะโดยทั่วไปที่คล้ายกันมาก คือ 

ลักษณะของล าต้น ใบ ดอก และเนื้อสีแดง ส่วนที่แตกต่างกันชัดเจน คือ ลักษณะของฝักของแต่ละ                   

สายต้น สอดคล้องกับรายงานของ กวิศร์ และคณะ(2552) ว่ามะขามเปรี้ยว 5 พันธุ์จากการเปรียบเทียบ

ลักษณะประจ าพันธุ์มีลักษณะที่เหมือนกันคือ ลักษณะทรงพุ่ม สีเปลือกล าต้น สีใบ สีฝัก สีเนื้อ และมีลักษณะที่

ต่างกัน คือ ฝัก ความหนาเนื้อ และรสชาติ เป็นต้น  อย่างไรก็ตามเชื้อพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงมีความ

หลากหลายทางพันธุ์กรรม โดยเฉพาะผล ซึ่งลักษณะทางกายภาพของผลมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงจะถูกควบคุม

พจ.01 

พจ.14 

พจ.15 

พจ.03 

พจ.11 

พจ.06 

พจ.02 

พจ.16 

พจ.05 

พจ.13 

พจ.08 

พจ.10 
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ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อม 45% และอีก 55% จะถูกควบคุมโดยพันธุกรรม (genetic) นอกจากนี้ลักษณะทาง

เคมีของผลมะขามป้อมซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ (Mawalagedera 

et. al., 2014) และยิ่งไปกว่านั้นพบว่าปริมาณสาร phenolic และฤทธิ์ต้านทานสารอนุมูลอิสระจะถูกควบคุม

ด้วยลักษณะทางพันธุ์กรรม (genotype) แต่ลักษณะของขนาดผลนั้นจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสภาพแวดล้อม  

จากการส ารวจมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งจากแหล่งธรรมชาติ สวน
เกษตรกร และแหล่งการค้า ในพื้นที่จังหวัด พิจิตร เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี พบว่า มะขามเปรี้ยว
ในประเทศไทยมีความหลากหลายของพันธุกรรม ค่อนข้างสูง ได้มะขามป้อมที่มีลักษณะดีจ านวน 34 สายต้น 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มฝักใหญ่ ผลผลิตสูง และกลุ่มที่มีสารส าคัญสูง ผลมะขามเปรี้ยวเนื้อ         สีแดง
ที่เก็บมาจากแหล่งต่างๆ มีลักษณะทางกายภาพของฝักที่ต่างกัน (ภาพผนวก 1 และ 2) ลักษณะทางกายภาพนี้ 
เป็นลักษณะที่แสดงออกถึงความแตกต่างทางพันธุกรรม ในการเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงปลูกเพ่ือผลิต
เป็นการค้าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ประโยชน์ว่าต้องการขนาดฝักใหญ่ ผลผลิตสูง หรือสารส าคัญ
สูง และ ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ในแต่ละภาคของประเทศต่อไป เนื่องจากมีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันและอาจมีอิทธิพลต่อผลผลิต โดยน าองค์ความรู้ที่ได้น าไปใช้พัฒนางานวิจัยต่อไป รวมทั้งขยายกิ่ง
พันธุ์ต้นที่ให้ฝักขนาดใหญ่ ผลผลิตสูง และมีส าคัญสูง เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกมะขามเปรี้ยวเนื้อสี
แดงตามพ้ืนที่ว่างเปล่า เนื่องจากมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงเป็นพืชที่ทนแล้งและทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนได้
ดีและมีอายุยืนนาน จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ในระยะยาว การปลูกมะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงในสภาพสวนยัง
เป็นการแก้ปัญหาการท าลายป่าได้อีกทางหนึ่ง สามารถพัฒนาจากพืชป่ามาเป็นพืชปลูกได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า
เป็นพืชที่มีศักยภาพในอนาคตเพราะตลาดต้องการน าวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกจ านวนมาก เช่น 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง ยาสมุนไพร รวมทั้งยาแผนโบราณ และยาแผนปัจจุบัน 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการรวบรวมพันธุ์มะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงในแหล่งปลูกต่างๆ จ านวน 16 สายต้น และท าการ

คัดเลือกพันธุ์จากการศึกษาองค์ประกอบของผลผลิตและการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ สามารถแบ่งมะขาม

เปรี้ยวเนื้อสีแดงเป็น 3 กลุ่ม จ านวน 10 สายต้น (ภาพผนวก 3-12) ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่ม

ผลผลิตสูง กลุ่มฝักใหญ่ และกลุ่มสารส าคัญสูง โดยกลุ่มที่ 1 ให้ผลผลิตสูงมีจ านวน 6 สายต้น โดยสายต้น 

พจ.03 ให้ผลผลิตสูงสุด 21.1 กิโลกรัม รองลงมาเป็นสายต้น พจ.08 พจ.13 พจ.09 พจ.14 และ พจ .10       

กลุ่มที่ 2 ให้น้ าหนักฝักสูงมีจ านวน 6 สายต้น โดยสายต้น พจ.10 ให้น้ าหนักฝักสูงสุด 14.5 กรัม รองลงมาเป็น

สายต้น พจ.09 พจ.16 พจ.15 พจ.02 และ พจ.11 และกลุ่มที่ 3 ให้ปริมาณแอนโทไซยานินสูง มีจ านวน 6 สาย

ต้น  โดยสายต้น พจ.03 ให้ปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด 493 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม รองลงมา

เป็นสายต้น พจ.16 พจ.02 พจ.10 พจ.13 พจ.14  และปริมาณวิตามินซีสูงสุด จ านวน 1 สายต้น คือ สายต้น 

พจ.01 ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด 2.49 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 100 กรัม ในการเลือกสายพันธุ์มะขามเปรี้ยว

เนื้อสีแดงไปปลูกเพ่ือผลิตเป็นการค้าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ประโยชน์ว่าต้องการผลผลิตสูง 
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ขนาดฝักใหญ่หรือ สารส าคัญสูง และ ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศต่อไป 

เนื่องจากมีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและอาจมีอิทธิพลต่อผลผลิต  โดยน าองค์ความรู้ที่ได้น าไปใช้

พัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวเพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น (ระยะที่ 2) พบว่าเมื่ออายุ 8 ปี สามารถ

คัดเลือกได้พันธุ์ที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี คือสายพันธุ์ศรีสะเกษ 048 มีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีเส้น

รอบวงโคนต้นเท่ากับ 50.3 เซนติเมตร ความสูง 415.6 เซนติเมตร และขนาดทรงพุ่ม 390.9 เซนติเมตร ด้าน

ผลผลิตสายพันธุ์ศรีสะเกษ 048 ให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 4.46 กิโลกรัมต่อต้น ด้านความกว้างฝักมีขนาดเท่ากัน

กับพันธุ์ศรีสะเกษ (ศก. 019) เท่ากับ 2.82 เซนติเมตร มีจ านวนฝักต่อกิโลกรัมต่ าสุดเท่ากับ 49 ฝักต่อกิโลกรัม 

มีปริมาณเนื้อสูงสุดร้อยละ 47.43  

การเปรียบเทียบพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่เพ่ือการแปรรูปในท้องถิ่น (ระยะที่ 2) สามารถคัดเลือกสาย

พันธุ์ที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีคือสายพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ศรีสะเกษ ให้ผลผลิตต่อต้นสูงสุด เท่ากับ 

5.52 กิโลกรัม มีความกว้างและความหนาฝักสูงสุดเท่ากับ 3.72 และ 2.06 เซนติเมตร จ านวนฝักต่อกิโลกรัม

ต่ าสุดเท่ากับ 13 ฝัก 

การคัดเลือกสายพันธุ์ต้นมะขามเปรี้ยวเนื้อแดง (ระยะที่ 2) ท าการศึกษาองค์ประกอบของผลผลิตและ

วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ สามารถน ามะขามเปรี้ยวเนื้อสีแดงแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ให้ผลผลิตสู ง มี 6 

สายต้น โดยสายต้น พจ.03 ให้ผลผลิตสูงสุด 21.1 กิโลกรัม รองลงมาเป็นสายต้น พจ.08 พจ.13 พจ.09 พจ.14 

และพจ.10 กลุ่มที่ 2 ให้น้ าหนักฝักสูงมีจ านวน 6 สายต้น โดยสายต้น พจ.10 ให้น้ าหนักฝักสูงสุด 14.5 กรัม 

รองลงมาเป็นสายต้น พจ.09 พจ.16 พจ.15 พจ.02 และ พจ.11 และกลุ่มที่ 3 ให้ปริมาณแอนโทไซยานินสูง มี

จ านวน 6 สายต้น โดยสายต้น พจ.03 ให้ปริมาณแอนโทไซยานินสูงสุด 493 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 1 กิโลกรัม 

รองลงมาเป็นสายต้น พจ.16 พจ.02 พจ.10 พจ.13 พจ.14  และปริมาณวิตามินซีสูงสุด จ านวน 1 สายต้น คือ 

สายต้น พจ.01 ให้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด 2.49 มิลลิกรัมต่อเนื้อมะขาม 100 กรัม 
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