เรียบเรียง/ภาพ : ชูศกั ดิ์ สัจจพงษ
ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
กรมวิชาการเกษตร
เผยแพรโดย
กองเกษตรสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร

มะขามเปรี้ยว
มะขามเปรี้ยวเปนพืชที่ปลูกไดงาย สามารถขึน้ ได
ดีในดินแทบทุกชนิด ระกอบกับเปนพืช ทีม่ คี วามสําคัญ
สารบัญ
ทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ซึง่ สามารถสงเปนสินคาออก
มะขามเปรีย้ ว
ทํารายไดเขาประเทศปละหลายลานบาท และเนือ่ งจาก
ลักษณะประจําพันธุ
ยังไมมมี ะขามเปรีย้ วพันธุด ี สําหรับแนะนําใหเกษตรกร
ลักษณะดีเดน
ปลูกเปนการคา สถาบันวิจัยพืชสวนโดยศูนยวิจัยพืช
สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม สวน ศรีสะเกษ จึงไดทาการรวบรวมต
ํ
นแมพนั ธุม ะขาม
เปรี้ ย ว ที่ มี ลั ก ษณะการให ผ ลผลิ ต สู ง และคุ ณ ภาพดี
การปฎิบตั ดิ แู ลรักษา
จากแหลงปลูกตางๆ ที่สําคัญของประเทศโดยในป พ.ศ.
2537 ไดนํายอดพันธุข องตนแมพนั ธุเ หลานัน้ มาเสียบ
กับตนตอในแปลงรวบรวมพันธุม ะขามเปรีย้ ว ซึง่ ปลูกไว
เมื่อป พ.ศ. 2526 จากนั้นทําการบันทึก ขอมูลตางๆ เพือ่ ใชในการคัดเลือกใหไดตน แมพนั ธุ
มะขามเปรี้ยวพันธุดีโดยกํ าหนดหลักเกณฑที่สํ าคัญ ในการเลือกพันธุมะขามเปรี้ยวไวดังนี้
กลาวคือ
ลักษณะทรงพุม เปนทรงกระบอกหรือทรงกลม มีการเจริญเติบโตดีใหผลผลิตสูงสมํ่าเสมอ
ฝกมีขนาดใหญและตรงยาวไมนอยกวา 10 เซนติเมตรเปลือกหนาฝกไมแตกงาย มีเนือ้ มากไม
นอยกวา 45 % ขึน้ ไป มีเมล็ด 33.9 % เปลือกกับรก 11.1 % เนือ้ สีอําพัน เปอรเซ็นต กรด
ทารทาริค (ความเปรีย้ ว) สูงมากกวา 12 %
ปรากฏวาจากการบันทึกขอมูลประมาณ 8 ป (ถึง พ.ศ. 2536) สามารถคัดเลือกตนแม
พันธมะขามเปรี้ยวพันธุดี ที่ใหผลผลิตสูง และคุณภาพดีตรงตามหลักเกณฑ การคัดเลือกพันธุ
เปนทีน่ า พอใจ จึงตัง้ ชือ่ วา "มะขามเปรีย้ วศรีสะเกษ" (ศก.019)
ป 2537 กรมวิชาการเกษตรไดประกาศให มะขามเปรีย้ ว ศก.019 เปนพันธุแ นะนํา
เพื่อใหเกษตรกรไดมน่ั ใจในลักษณะทีด่ ตี า งๆของมะขามเปรีย้ วนี้
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ลักษณะประจําพันธุ
! ตน
-เปนพุม รูปทรงกลม

! ใบ
-มีสีเขียว มีจานวนใบย
ํ
อยประมาณ 12 - 16 คู

! ดอก
-มีสีเหลืองริ้วแดง เริม่ ออกดอกรุน แรกประมาณ
กลางเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม ระยะจากการ
ออกดอกถึงดอกบานใชเวลาประมาณ 17 วัน จากดอกบนถึง
ดอกติดฝกใชเวลาประมาณ 10 วัน หลังจากนัน้ อีกประมาณ 238 - 258 วัน ฝกก็จะแก
สามารถเก็บเกีย่ วได

! ฝก
-ลั ก ษณะฝ ก ตรง ฝ ก ใหญ มี ขนาดกวางประมาณ 1.95-2.6 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 10.8-18 เซนติเมตร และหนาประมาณ 1.35-1.67เซนติเมตร มีเปอรเซ็นต
เนื้อประมาณ 44-50 %

ลักษณะดีเดน
1. ใหผลผลิตสูง ประมาณ 9.13 กิโลกรัมตอตนตอป
(คาเฉลีย่ ของผลผลิต 6 ป เมือ่ อายุ 3 -8 ป) เมือ่ เปรียบ
เทียบกับมะขามเปรี้ยวพันธุทั่วๆ ไป มะขามเปรีย้ วศรีสะเกษ
จะใหผลผลิตสูงกวา 41.18 %
2. อัตราสวนของเนือ้ ตอเปลือก เมล็ดและรก ประมาณ
1 : 1.12
4. ฝกมีลักษระตรง ทําใหสะดวกในการเก็บเกีย่ วและแกะเอาเปลือกและเมล็ดออก
5. มีเปอรเซ็นตกรดทารทาริคสูงประมาณ 14 - 19 %

สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
โดยทั่วไปมะขามเปรีย้ วสามารถขึน้ ไดดใี นดินแทบทุกชนิด เปนตนวา ดินทราย ดินเหนียว
ดินลูกรัง แตดนิ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือดินรวนปนทราย และควรมีการระบายนําที
้ ่ดีดวย มะขาม
เปรี้ยวเปนพืชทนแลงไดดี สามารถขึน้ ไดในทีค่ อ นขางแหงแลง

! การปลูก
ควรมีการไถพรวนกํ าจัดวัชพืชในแปลงปลูกเสียกอน ตอจากนั้นกําหนดหลุมปลูกใน
แปลงโดยใชระยะปลูก 8 * 8 เมตร (ระยะหางระหวางแถว 8 เมตร ระยะหางระหวางตน 8
เมตร) ซึ่งจะปลูกได 25 ตนตอไร ควรมีการเตรียมหลุมปลูกขนาดกวาง*ยาว*ลึก เทากับ

หนากอนนี้
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60*60*60เซนติเมตร ดินทีข่ ดุ จากหลุมปลูกใหแยกเปนสองกอง คือดินชัน้ บนและดินชัน้ ลาง
ตากดินที่ขุดขึน้ มาทิง้ ไวประมาณ 2-3 สัปดาห แลวผสมดินทัง้ สองกองดวยปุย คอกประมาณ
1-2 บุงกี๋ตอหลุม จากนัน้ จึงกลบดินลงไปในหลุมตามเดิม โดยเอาดินชัน้ บนลงไวกน หลุมกอน
แลวจึงกลบทับดวยดินชัน้ ลาง การเตรียมตนพันธุท จ่ี ะปลูก
การปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุดีอาจใชวธิ ปี ลูกมะขามตนตอลงในแปลงกอน เมือ่ ตนตออายุ
ไดประมาณ 1-1 1/2 ป หรือขนาดลําตนเทาแทงดินสอ จึงทําการเสียบกิง่ โดยใชยอดมะขาม
เปรี้ยวพันธุด มี าเสียบใชวธิ กี ารเสียบขาง
อีกวิธีการหนึ่งคือการทาบกิ่ง โดยการเตรียมตนตอมะขามไวในแปลงเพาะกลา เมือ่ ตนตอ
มีอายุประมาณ 8 เดือน ก็ขดุ นําตนตอมาหุม ดวยขุยมะพราวบรรจุถงุ พลาสติก แลวนะไปทาบ
กับมะขามเปรี้ยวพันธุที่ตองการ หลังจากทาบแลว 45 วัน สังเกตรากตนตอจะเดิน จึงตัดมา
ปกชําในถุงพลาสติกบรรจุดนิ จนเจริญเติบโตแลวนําลงปลูกในแปลง
สําหรับฤดูปลูกควรจะปลูกตนฤดูฝน เพราะเมือ่ ปลูกเสร็จแลวตนมะขามเปรีย้ วทีย่ งั เล็กอยู
จะไดรับนํ้าฝน สามารถตัง้ ตัวไดดกี อ นจะเขาถึงฤดูแลง ตนมะขามเปรีย้ วทีป่ ลูกใหมควรจะยึดกับ
หลักเพื่อใหตนมะขามเปรี้ยวขึ้นตรงไมโคนลมเนื่องจากลมแรง หากปลูกดวยกิ่งทาบหลังปลูก
แลวจําเปนตองแกะเอาเชือกฟาง หรือผาพลาสติกตรงรอยตอออกเพราะถาไมไดตนมะขาม
เปรี้ยวแคระแกร็นหรืออาจจะตายได

! การขยายพันธุ
วิธีการขยายพันธุมะขามเปรี้ยวมีหลายวิธีดวยกัน เชน การเพาะเมล็ด การทาบกิ่ง
การติดตา และการตอกิง่ แตวิธีที่นิยมและไดผลดีที่สุด มี 2 วิธี คือ การทาบกิ่ง และการตอกิง่
ซึ่งจะไมอธิบายรายละเอียดในทีน่ ้ี

การปฏิบัติดูแลรักษา
1.การใหนาํ้
ในระยะปลูกใหม หากฝนไมตก จําเปนตองรดนําทุ
้ ก 1-2 วัน ประมาณ 1 สัปดาห
จนกวาจะตัง้ ตัวได จากนัน้ จึงเวนชวงเวลาการรดนํ้าใหหางกวาเดิมอาจจะเปน 3 หรือ 7 วันตอ
ครั้งเฉพาะในชวงฤดูแลง ของปแรก
2.การกําจัดวัชพืช
ในระยะที่ ต  น ยั ง เล็ ก อยู  จํ าเป น ต อ งกํ าจั ด วั ช พื ช เป น ระยะไป อย า ให วั ช พื ช แย ง นํ้ า
และอาหารได การทํ าความสะอาดรอบโคนตน นอกจะเปนการกําจัดวัชพืชแลวยังสามารถ
ทําลายแหลงอาศัยของ โรคแมลงไดดว ย
3.การใสปุย
สําหรับมะขามตนเล็ก ยังไมออกผล อายุ 1-3 ป ควรใหปุยสูตร 12-24-12 อัตรา
450 กรัมตอตน (ประมาณ 1 กระปองนม) ในปแรกแบงใส 3 ครัง้ (4 เดือนตอครัง้ ) จํานวน
100,150,200 กรัม ตามละดับ สําหรับปตอๆไป ใหเพิม่ ปุย มากขึน้ ตามจํานวนอายุทม่ี ากขึน้
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เมื่อมะขามตกผลแลว ควรใสปยุ สูตร 13-13-21 โดยแบงใส 2 ครัง้ คือชวงตนฝนและปลาย
ฝน ซึ่งจะชวยใหมกี ารติดผลมากขึน้ อัตราทีใ่ สคํานวณจากสูตรดังนี้
เชนตนมะขามอายุ 2 ป ตองใสปยุ สูตร 13-13-21 จํานวน 2/2 = 1 กก. โดยแบงใส
ตนฝน 1/2 กก. และปลายฝนอีก 1/2 กก. รวมเปน 1กก.

! การเก็บเกี่ยว
มะขามเปรี้ยวจะแกและสามารถเก็บเกี่ยวไดใชชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ
ของปถัดไป ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั แหลงปลูกและสภาพดินฟาอากาศดวย การเก็บเกี่ยวควรใชกรรไกร
ตัดแตงกิ่ง ตัดที่ขั้วให หลุดออกจากกิ่ง ถามะขามตนโตใหใชบนั ไดขึน้ เก็บเกีย่ วฝกทีอ่ ยูส งู
หลังจากเก็บเกี่ยวแลวนําฝกมะขามเปรี้ยวมาแกะเอาเปลือกและเมล็ดออกจากนั้นนําเนื้อ
มะขาม ที่แกะไดเรียกวา มะขามเปยก บรรจุลงในภาชนะตางๆ เชน ถุงพลาสติก หรือ เขง
เพือ่ จําหนายตอไป
สํ าหรับวิธีการเก็บรักษามะขามเปยกไวนานๆ เพื่อจะนํามาจําหนายในชวงที่มีราคาสูง
โดยทีเ่ นือ้ มะขาม ไมเปลีย่ นเปนสีคลําทํ
้ าไดโดยการนํามะขามเปยกทีบ่ รรจุในภาชนะ ไปเก็บไว
ในหองเย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ่ํา คือ 5 อาศาเซลเซียส ซึง่ สามารถชะลอการเกิดสีดาของเนื
ํ
อ้ มะขามได
ประมาณ 10 เดือน

! การดูแลรักษาตนมะขามหลังการเก็บเกี่ยว
หลังเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวแลว ใหทําการตัดแตงกิ่งมะขามเปรี้ยว โดยตัดแตงกิ่งที่ไม
สมบูรณ กิง่ ทีเ่ ปนโรคหรือมีแมลงทําลายหรือกิง่ ทีถ่ กู ตัดออก และใหใชสีนํ้าพลาสติกหรือยาปาย
กันราทาที่รอยแผล เพือ่ ปองกันราทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลัง สําหรับกิง่ ทีถ่ กู ตัดออก ควรรีบนําออก
จากแปลงมะขามเปรีย้ วไปทิง้ หรือทําลายทีอ่ น่ื โดยเฉพาะกิ่งที่เปนโรค หรือแมลง ควรรีบ
ทําลายโดยการนําไปเผาทิ้ง เพือ่ ปองกัน การแพรระบาดของโรคหรือแมลง
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