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มะขามเปรี้ยวเปนพืชที่ปลูกไดงาย สามารถข้ึนได
ดีในดินแทบทุกชนิด ระกอบกับเปนพืช ท่ีมีความสํ าคัญ 
ทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงสามารถสงเปนสินคาออก 
ทํ ารายไดเขาประเทศปละหลายลานบาท และเน่ืองจาก 
ยังไมมีมะขามเปร้ียวพันธุดี สํ าหรับแนะนํ าใหเกษตรกร 
ปลูกเปนการคา สถาบันวิจัยพืชสวนโดยศูนยวิจัยพืช
สวน ศรีสะเกษ จึงไดท ําการรวบรวมตนแมพันธุมะขาม
เปร้ียว ที่มีลักษณะการใหผลผลิตสูงและคุณภาพดี  
จากแหลงปลูกตางๆ ที่สํ าคัญของประเทศโดยในป พ.ศ. 
2537 ไดนํ ายอดพันธุของตนแมพันธุเหลาน้ัน มาเสียบ
กับตนตอในแปลงรวบรวมพันธุมะขามเปร้ียว ซ่ึงปลูกไว

ม่ือป พ.ศ. 2526 จากนั้นท ําการบันทึก ขอมูลตางๆ เพ่ือใชในการคัดเลือกใหไดตนแมพันธุ
ะขามเปร้ียวพันธุดีโดยกํ าหนดหลักเกณฑที่สํ าคัญ ในการเลือกพันธุมะขามเปร้ียวไวดังน้ี  
ลาวคือ
ลักษณะทรงพุมเปนทรงกระบอกหรือทรงกลม มีการเจริญเติบโตดีใหผลผลิตสูงสม่ํ าเสมอ 

กมีขนาดใหญและตรงยาวไมนอยกวา 10 เซนติเมตรเปลือกหนาฝกไมแตกงาย มีเน้ือมากไม
อยกวา 45 % ข้ึนไป มีเมล็ด 33.9 % เปลือกกับรก 11.1 % เน้ือสีอํ าพัน เปอรเซ็นต กรด
ารทาริค (ความเปร้ียว) สูงมากกวา 12 %
ปรากฏวาจากการบันทึกขอมูลประมาณ 8 ป (ถึง พ.ศ. 2536) สามารถคัดเลือกตนแม

ันธมะขามเปรี้ยวพันธุด ี ที่ใหผลผลิตสูง และคุณภาพดีตรงตามหลักเกณฑ การคัดเลือกพันธุ
ปนท่ีนาพอใจ จึงต้ังช่ือวา "มะขามเปร้ียวศรีสะเกษ" (ศก.019)
ป 2537 กรมวิชาการเกษตรไดประกาศให มะขามเปร้ียว ศก.019 เปนพันธุแนะนํ า  

พื่อใหเกษตรกรไดม่ันใจในลักษณะท่ีดีตางๆของมะขามเปร้ียวน้ี

สารบัญ
มะขามเปร้ียว
ลักษณะประจํ าพันธุ
ลักษณะดีเดน
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
การปฎิบัติดูแลรักษา
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ลักษณะประจํ าพันธุ
! ตน

-เปนพุม รูปทรงกลม
! ใบ

-มีสีเขียว มีจ ํานวนใบยอยประมาณ 12 - 16 คู
! ดอก

-มีสีเหลืองร้ิวแดง เร่ิมออกดอกรุนแรกประมาณ
กลางเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม ระยะจากการ
ออกดอกถึงดอกบานใชเวลาประมาณ 17 วัน จากดอกบนถึง
ดอกติดฝกใชเวลาประมาณ 10 วัน หลังจากน้ันอีกประมาณ 
สามารถเก็บเก่ียวได

 ! ฝก
-ลักษณะฝกตรง ฝกใหญ มีขนาดกวางประมา

ยาวประมาณ 10.8-18 เซนติเมตร และหนาประมาณ 1.35-
เน้ือประมาณ 44-50 %

ลักษณะดีเดน
1. ใหผลผลิตสูง ประมาณ 9.13 กิโลกรัมตอตนตอป 

(คาเฉล่ียของผลผลิต 6 ป เม่ืออายุ 3 -8 ป) เม่ือเปรียบ
เทียบกับมะขามเปรี้ยวพันธุทั่วๆ ไป มะขามเปร้ียวศรีสะเกษ
จะใหผลผลิตสูงกวา 41.18 %

2. อัตราสวนของเน้ือตอเปลือก เมล็ดและรก ประมาณ
1 : 1.12

4. ฝกมีลักษระตรง ทํ าใหสะดวกในการเก็บเก่ียวและแกะเอ
5. มีเปอรเซ็นตกรดทารทาริคสูงประมาณ 14 - 19 %

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
โดยทั่วไปมะขามเปร้ียวสามารถข้ึนไดดีในดินแทบทุกชนิด 

ดินลูกรัง แตดินท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือดินรวนปนทราย และควรม
เปร้ียวเปนพืชทนแลงไดดี สามารถข้ึนไดในท่ีคอนขางแหงแลง

! การปลูก
ควรมีการไถพรวนกํ าจัดวัชพืชในแปลงปลูกเสียกอน 

แปลงโดยใชระยะปลูก 8 * 8 เมตร (ระยะหางระหวางแถว 8
เมตร) ซึ่งจะปลูกได 25 ตนตอไร ควรมีการเตรียมหลุมปล
238 - 258 วัน ฝกก็จะแก 

ณ 1.95-2.6 เซนติเมตร 
1.67เซนติเมตร มีเปอรเซ็นต
สารบัญ

าเปลือกและเมล็ดออก

เปนตนวา ดินทราย ดินเหนียว 
กีารระบายน้ํ าที่ดีดวย มะขาม

ตอจากน้ันกํ าหนดหลุมปลูกใน
 เมตร ระยะหางระหวางตน 8 
กูขนาดกวาง*ยาว*ลึก เทากับ 
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60*60*60เซนติเมตร ดินท่ีขุดจากหลุมปลูกใหแยกเปนสองกอง คือดินช้ันบนและดินช้ันลาง 
ตากดินท่ีขุดข้ึนมาท้ิงไวประมาณ 2-3 สัปดาห แลวผสมดินท้ังสองกองดวยปุยคอกประมาณ 
1-2 บุงกี๋ตอหลุม จากน้ันจึงกลบดินลงไปในหลุมตามเดิม โดยเอาดินช้ันบนลงไวกนหลุมกอน
แลวจึงกลบทับดวยดินช้ันลาง การเตรียมตนพันธุท่ีจะปลูก

การปลูกมะขามเปร้ียวพันธุดีอาจใชวิธีปลูกมะขามตนตอลงในแปลงกอน เม่ือตนตออายุ
ไดประมาณ 1-1 1/2 ป หรือขนาดลํ าตนเทาแทงดินสอ จึงท ําการเสียบก่ิงโดยใชยอดมะขาม
เปร้ียวพันธุดีมาเสียบใชวิธีการเสียบขาง

อีกวิธีการหน่ึงคือการทาบกิ่ง โดยการเตรียมตนตอมะขามไวในแปลงเพาะกลา เม่ือตนตอ
มีอายุประมาณ 8 เดือน ก็ขุดนํ าตนตอมาหุมดวยขุยมะพราวบรรจุถุงพลาสติก แลวนะไปทาบ
กับมะขามเปรี้ยวพันธุที่ตองการ หลังจากทาบแลว 45 วัน สังเกตรากตนตอจะเดิน จึงตัดมา 
ปกชํ าในถุงพลาสติกบรรจุดิน จนเจริญเติบโตแลวนํ าลงปลูกในแปลง

สํ าหรับฤดูปลูกควรจะปลูกตนฤดูฝน เพราะเม่ือปลูกเสร็จแลวตนมะขามเปร้ียวท่ียังเล็กอยู
จะไดรับน้ํ าฝน สามารถต้ังตัวไดดีกอนจะเขาถึงฤดูแลง ตนมะขามเปร้ียวท่ีปลูกใหมควรจะยึดกับ
หลักเพื่อใหตนมะขามเปร้ียวขึ้นตรงไมโคนลมเนื่องจากลมแรง หากปลูกดวยกิ่งทาบหลังปลูก
แลวจํ าเปนตองแกะเอาเชือกฟาง หรือผาพลาสติกตรงรอยตอออกเพราะถาไมไดตนมะขาม
เปรี้ยวแคระแกร็นหรืออาจจะตายได

! การขยายพันธุ
วิธีการขยายพันธุมะขามเปร้ียวมีหลายวิธีดวยกัน เชน การเพาะเมล็ด การทาบกิ่ง  

การติดตา และการตอก่ิง แตวิธีที่นิยมและไดผลดีที่สุด มี 2 วิธี คือ การทาบกิ่ง และการตอก่ิง 
ซ่ึงจะไมอธิบายรายละเอียดในท่ีน้ี

การปฏิบัติดูแลรักษา
1.การใหน้ํ า
ในระยะปลูกใหม หากฝนไมตก จ ําเปนตองรดน้ํ าทุก 1-2 วัน ประมาณ 1 สัปดาห  

จนกวาจะต้ังตัวได จากน้ัน จึงเวนชวงเวลาการรดน้ํ าใหหางกวาเดิมอาจจะเปน 3 หรือ 7 วันตอ
คร้ังเฉพาะในชวงฤดูแลง ของปแรก

2.การกํ าจัดวัชพืช
ในระยะที่ตนยังเล็กอยู จํ าเปนตองกํ าจัดวัชพืชเปนระยะไป อยาใหวัชพืชแยงน้ํ า  

และอาหารได การทํ าความสะอาดรอบโคนตน นอกจะเปนการกํ าจัดวัชพืชแลวยังสามารถ
ทํ าลายแหลงอาศัยของ โรคแมลงไดดวย

3.การใสปุย
สํ าหรับมะขามตนเล็ก ยังไมออกผล อาย ุ 1-3 ป ควรใหปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 

450 กรัมตอตน (ประมาณ 1 กระปองนม) ในปแรกแบงใส 3 คร้ัง (4 เดือนตอคร้ัง) จ ํานวน 
100,150,200 กรัม ตามละดับ สํ าหรับปตอๆไป ใหเพ่ิมปุยมากข้ึนตามจํ านวนอายุท่ีมากข้ึน 
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เม่ือมะขามตกผลแลว ควรใสปุย สูตร 13-13-21 โดยแบงใส 2 คร้ัง คือชวงตนฝนและปลาย
ฝน ซ่ึงจะชวยใหมีการติดผลมากข้ึนอัตราท่ีใสคํ านวณจากสูตรดังน้ี

เชนตนมะขามอายุ 2 ป ตองใสปุยสูตร 13-13-21 จ ํานวน 2/2 = 1 กก. โดยแบงใส
ตนฝน 1/2 กก. และปลายฝนอีก 1/2 กก. รวมเปน 1กก.

! การเก็บเกี่ยว
มะขามเปร้ียวจะแกและสามารถเก็บเกี่ยวไดใชชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ  

ของปถัดไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับแหลงปลูกและสภาพดินฟาอากาศดวย การเก็บเกี่ยวควรใชกรรไกร
ตัดแตงกิ่ง ตัดที่ขั้วให หลุดออกจากกิ่ง ถามะขามตนโตใหใชบันไดข้ึนเก็บเก่ียวฝกท่ีอยูสูง

หลังจากเก็บเกี่ยวแลวนํ าฝกมะขามเปร้ียวมาแกะเอาเปลือกและเมล็ดออกจากน้ันนํ าเน้ือ
มะขาม ที่แกะไดเรียกวา มะขามเปยก บรรจุลงในภาชนะตางๆ เชน ถุงพลาสติก หรือ เขง  
เพือ่จ ําหนายตอไป

สํ าหรับวิธีการเก็บรักษามะขามเปยกไวนานๆ เพื่อจะนํ ามาจํ าหนายในชวงที่มีราคาสูง 
โดยท่ีเน้ือมะขาม ไมเปล่ียนเปนสีคล้ํ าท ําไดโดยการนํ ามะขามเปยกท่ีบรรจุในภาชนะ ไปเก็บไว
ในหองเย็นท่ีอุณหภูมิต่ํ า คือ 5 อาศาเซลเซียส ซ่ึงสามารถชะลอการเกิดสีดํ าของเน้ือมะขามได
ประมาณ 10 เดือน

! การดูแลรักษาตนมะขามหลังการเก็บเกี่ยว
หลังเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวแลว ใหทํ าการตัดแตงกิ่งมะขามเปร้ียว โดยตัดแตงกิ่งที่ไม

สมบูรณ ก่ิงท่ีเปนโรคหรือมีแมลงทํ าลายหรือก่ิงท่ีถูกตัดออก และใหใชสีนํ ้าพลาสติกหรือยาปาย
กันราทาที่รอยแผล เพ่ือปองกันราท่ีจะเกิดข้ึนภายหลัง สํ าหรับก่ิงท่ีถูกตัดออก ควรรีบนํ าออก
จากแปลงมะขามเปร้ียวไปท้ิง หรือท ําลายท่ีอ่ืน โดยเฉพาะกิ่งที่เปนโรค หรือแมลง ควรรีบ
ทํ าลายโดยการนํ าไปเผาทิ้ง เพ่ือปองกัน การแพรระบาดของโรคหรือแมลง

. . . . . . . . . . . . . .
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