


มะเก๋ียง (Syzygium nervosum A. Cunn. ex DC.) 

พันธุอารเอสพีจี–เอ็มเค–028 (RSPG-MK-028) 
 

ผูย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

ช่ือ-สกุล โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ท่ีอยู สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ 10303 

โทรศัพท 02-282-1850, 02-282-0665 

 

แหลงท่ีมาและประวัติพันธุ 

มะเก๋ียง เปนไมตนท่ีพบในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูในวงศ 

Myrtaceae มีชื่อวิทยาศาสตรวา Syzygium nervosum A. Cunn. ex DC. มะเก๋ียงสายพันธุ RSPG-MK-006 

เปนสายพันธุ ท่ีไดจากการสํารวจ ศึกษา คัดเลือก โดยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ .) จากจํานวนสายตนท่ีรวบรวมไวจํานวนท้ังสิ้น  

500 สายตนท่ัวประเทศไทย 

ป พ.ศ. 2537  สํารวจ  ศึกษา  บันทึกขอมูลระบบนิเวศวิทยา  ลักษณะสัณฐานวิทยา  

(Morphology) และจัดทําบัญชีตนลําดับท่ี 17 ในพ้ืนท่ีบานกลาง หมูท่ี  2 

ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ป พ.ศ. 2539  ติดตามการออกดอก  ติดผลและเก็บบันทึกขอมูลสัณฐานวิทยา  ตน ใบ ดอก 

ผลและเมล็ด องคประกอบทางเคมี รวมท้ังคุณคาทางโภชนาการ 

ป พ.ศ. 2540 ขยายตนพันธุกรรมโดยวิธีการตอนก่ิง และเพาะเมล็ด 

ป พ.ศ. 2542  นําตนพันธุกรรมท่ี เกิดจากการเพาะเมล็ด  และก่ิงตอน ลงปลูกรวบรวมไวท่ี

พ้ืนท่ีแปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมพืชมะเก๋ียง โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (สถาบันเทคโนโลยีเกษตร ลําปาง) 

ป พ.ศ. 2553-2558  ติดตามการออกดอก  ติดผลและเก็บบันทึกขอมูลสัณฐานวิทยา  ตน ใบ ดอก 

ผลและเมล็ด  องคประกอบทางเคมี  รวมท้ั งคุณคาทางโภชนาการ  และ

คัดเลือกจากจํานวนสายตนท้ังหมดท่ีปลูกรวบรวมไว 

 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเก๋ียง ชื่อวิทยาศาสตร Syzygium nervosum A. Cunn. ex DC. 

วงศ  Myrtaceae ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  ไมผล  

ราก มีระบบรากแกว  (top root system) เนื่องจากขยายพันธุแบบอาศัยเพศ และรากพิเศษ  

(adventitious root) จากการตอนก่ิง 
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ตน ไมตน  ประเภทผลัดใบ  ผิวเปลือกตนไมเรียบ  มีสีเทาดํา  สูง 13 เมตร  ทรงพุมตนโปรง  

แตกก่ิงกานสาขาออกทางดานขาง  ขนาดทรงพุมตน  แนวทิศเหนือ -ใต 9.60 เมตร  

แนวตะวันออก -ตก 10.10 เมตร ขนาดเสนรอบวงตน 1.04 เซนติเมตร  เหนือพ้ืนดิน  

ใบ ใบเดี่ยว ออกเปนคูตรงกันขาม  (opposite) ใบออนรูปใบหอก (lanceolate) สีเขียวอม

น้ําตาลแดง กานใบสีแดงเขม  (60-A) ใบแกรูปใบหอก (lanceolate) ความกวางของใบ

เฉลี่ย 8.23 เซนติเมตร ความยาวใบเฉลี่ย 20.62 เซนติเมตร โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ 

หนาและแข็ง สีเขียวเขม (137-A) กานใบสีน้ําตาลอมเขียว ยาวเฉลี่ย 1.98 เซนติเมตร 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง (panicle) ออกเปนชอตามก่ิงบนตน ดอกสมบูรณเพศ ชอดอก

มีขนาดปานกลาง กวาง 4.48 - 6.10 เซนติเมตร ยาว 4.68 - 7.22 เซนติเมตร จํานวน

ดอกยอยเฉลี่ย 46 ดอกตอชอ ดอกตูม ทรงไขกลับ  ดอกบานรูปกรวยสั้น สีเหลืองนวล  

(6-A) เกสรเพศผูมากกวา 100 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน 

ผล ผลสดมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด  (berry) รูปกลม (round) ผิวเปลือกผลบาง  เม่ือสุกแก

เต็มท่ีมีสีน้ําตาลแดงถึงสีดําเขม ความยาวผล  16.24 - 20.02 มิลลิเมตร ขนาดเสนผา น

ศูนยกลางผล  12.64 - 14.90 มิลลิเมตร ความหนาเนื้อผลสุก 2.96 - 3.84 มิลลิเมตร 

น้ําหนักผล 1.49 - 2.52 กรัม 

เมล็ด หนึ่งผลมี 1 เมล็ด ความยาวเมล็ด 9.49 - 12.97 มิลลิเมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางเมล็ด 

6.88 - 8.97 มิลลิเมตร น้ําหนักเมล็ด  0.40 - 0.88 กรัม  

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ใขอมูลคุณคาทางโภชนาการ 
 

องคประกอบ 

On dry basis 

หมายเลขปฏิบัติการ 

 L.53/06909.5 L.53/06909.21 

ความชื้น                                    รอยละ 81.80 83.70 

โปรตีน(NX6.25)                          รอยละ 0.56 0.72 

ไขมัน                                       รอยละ 0.53 0.71 

กาก                                        รอยละ 4.61 4.33 

เถา                                         รอยละ 0.92 0.91 

คารโบไฮเดรท (โดยการคํานวณ)       รอยละ 11.58 9.63 

คาพลังงานความรอน   กิโลแคลอรี่/100 กรัม 53.30 47.80 

น้ําตาลท้ังหมด (คิดเปนน้ําตาลอินเวิรต) 

ฟรักโตส                                   รอยละ 2.01 1.35 

กลูโคส                                     รอยละ 1.37 0.96 

ซูโคส                                       รอยละ - - 
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ปริมาณแรธาตุและโลหะหนัก  

แคลเซียม                 มิลลิกรัม / 100 กรัม 144.60 144.80 

แมกนีเซียม               มิลลิกรัม / 100 กรัม 22.40 35.90 

โซเดียม                   มิลลิกรัม / 100 กรัม 3.26 2.48 

โพแทสเซียม             มิลลิกรัม / 100 กรัม 277.90 220.10 

ฟอสฟอรัส                มิลลิกรัม / 100 กรัม 19.20 19.10 

เหล็ก                      มิลลิกรัม / 100 กรัม 0.39 0.54 

สังกะสี                    มิลลิกรัม / 100 กรัม 0.13 0.17 

ตะก่ัว                      มิลลิกรัม / กิโลกรัม ไมพบ ไมพบ 

ปรอท                     มิลลิกรัม / กิโลกรัม ไมพบ ไมพบ 

ปริมาณวิตามิน 

วิตามินบี1                ไมโครกรัม / 100 กรัม 71.40 65.60 

วิตามินบี2                ไมโครกรัม / 100 กรัม 74.80 89.30 

วิตามินซี                  มิลลิกรัม / กิโลกรัม ไมพบ ไมพบ 

วิตามินอี                  มิลลิกรัม / กิโลกรัม 2.00 ไมพบ 

สี (เบตา-คาโรทีน)       หนวยสากล / 100 กรัม 224.70 399.40 
 

(ท่ีมาของขอมูล : กรมวิทยาศาสตรบริการ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ วิธีทดสอบ In-house method based on 

AOAC (2005) 977.15 and 999.11 และ In-house method based on AOAC (2010) 

920.151,920.152,922.06,923.03,953.17,967.21,970.65,977.20 and 985.3) 
 

2. เริ่มแทงตาดอกชวงปลายเดือนมกราคม และดอกบานชวงปลายเดือนเมษายน 

3. ผลสุกชวงเดือนสิงหาคม 

4. ปริมาณของแข็งท่ี ละลายได 5.53 - 8.06 องศาบริกซ สัดสวนเนื้อผล โดยน้ําหนักสด

เทากับ 63.98 - 79.73 เปอรเซ็นต 

5. สัดสวนเมล็ดโดยน้ําหนักสดเทากับ 20.27 - 36.02 เปอรเซ็นต 

6. ขอมูลคุณภาพหลังการเก็บเก่ียว (หมายเลขปฏิบัติการ RIT-ต 2036/33/2) 

โดยวิธีการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลดวยเทคนิค HPLC  การวิเคราะห Total 

Anthocyyanin (AOAC,2005) และการวิเคราะหปริมาณกรดดวยการไตรเตรท  ผลการ

วิเคราะหพบวา มีกลูโคส รอยละ 3.4 ฟรักโทส  (ท่ีมาของขอมูล : คณะเกษตรศาสตร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก) 

ลักษณะเดน เปนมะเก๋ียง สายพันธุหนักท่ีมีผลขนาดใหญ ใหผลผลิตอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังให

วิตามินซีและวิตามินอีสูง ซ่ึงวิตามินซี เปนวิตามินท่ีละลายไดในน้ํา ชวยตอตาน

อนุมูลอิสระ ชะลอความแก และลดการเกิดริ้วรอยแหงวัย ชวยในการรักษาและปองกัน
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โรคหวัด ชวยตอตานการสรางสารไนโตรซ ามีน (สารกอมะเร็ง ) และชวยปองกัน

การติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิด สวนวิตามินอี เปนวิตามินท่ีละลายไดในไขมัน 

ชวยปกปองและตอตานอนุมูลอิสระ ชวยลดเลือนริ้วรอยกอนวัย ชวยลดอาการวัยทอง

ในสตรีวัยทอง และยังชวยเสริมประสิทธิภาพของวิตามินเอ คณะกรรมการดําเนิ นงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เห็นสมควรในการขอรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ

พันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 

มะเกี๋ยงพันธุอารเอสพีจี–เอ็มเค–028 (RSPG-MK-028) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


