
1. พ้ืนทีป่ลูกทัง้หมด 86,846 ไร่ เน้ือทีเ่ก็บเก่ียว 84,011 ไร่ 
1. เมืองเพชรบูรณ์    26,213ไร่ 4. หนองไผ่ 8,060ไร่ 7.หล่มสัก 2,582ไร่
2. หล่มเก่า    22,715 ไร่ 5.น า้หนาว 3,763 ไร่ 8.วิเชียรบุรี 752 ไร่
3. ชนแดน    18,372 ไร่ 6.วังโป่ง 3,462 ไร่ 9.เขาค้อ 524 ไร่

2. สายพันธุม์ะขามหวาน
   29,213 ไร่ 4. พนัธ์ุขันตี 10,964 ไร่
   23,249 ไร่ 5. อืน่ ๆ 700 ไร่
   22,720 ไร่ 6. มะขามเปรี ยว 5,541 ไร่

3. ผลผลิตมะขามหวาน รวมทัง้หมด 41,837ตัน (เฉลีย่ ไร่ละ 498 กก.)
     14,548 ตัน 4. พนัธ์ุขันตี 5,460 ตัน
       11,312 ตัน 5. อืน่ ๆ 348 ตัน
       9,149  ตัน 6. มะขามเปรี ยว 5,264 ตัน (861กก./ไร่)

4. ช่วงเวลาทีผ่ลผลิตออกสูต่ลาด (15 ธันวาคม - 31 มีนาคม ของทกุปี)
พนัธ์ุเบา(ประกายทอง ศรีชมภู น า้ผึ ง)ผลผลิตออก กลางเดือนธันวาคม
พนัธ์ุกลาง (อินทผาลัม ขันตี) ผลผลิตออกต้นเดือนมกราคม
พนัธ์ุหนัก (สีทอง หมืน่จง ) ผลผลิตออกปลายเดือนมกราคม

5. มูลค่าผลผลิตมะขามหวาน(สด) ประมาณ 2,301 ล้านบาท (เฉลีย่ กิโลกรัมละ 55 บาท)
6. ลักษณะประจ าพันธุ์

1. สีทอง (นายหยัด) ถิน่ก้าเนิด ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
ฝักกลมใหญ่ โค้งงอเป็นคร่ึงวงกลม  เปลือกค่อนข้างหนาลอกง่าย 
เนื อสีน า้ตาลอมเหลือง รสชาติหวานจัด ผลผลิตออกปลาย เดือนมกราคม

2. ศรชีมภู ถิ่นก้าเนิด ต.น า้ร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์
ฝักโตปานกลางเหยียดตรง สะดวกต่อการบรรจุหบีหอ่เหมาะแก่การส่งออก
ด้านท้องและด้านสันหลังของฝักแบน ท้าใหด้้านข้างพองออก
นิยมน้ามาแกะเปลือกและผ่าเมล็ดออก เป็นมะขามไร้เมล็ด 
ผลผลิตออกปลายเดือนธันวาคม

ข้อมูลการผลิตมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563

อืน่ ๆ ได้แก่ หมืน่จง อินทผาลัม น า้ผึ ง พระโรจน์ ประกายเพชร เพชรอัมพร เพชรบัวทอง เพชรซับเปิป เป็นต้น

1. พนัธ์ุสีทอง(นายหยัด)
2. พนัธ์ุประกายทอง(ตาแป๊ะ)
3. พนัธ์ุศรีชมภู

1. พนัธ์ุสีทอง(นายหยัด)
2.  พนัธ์ุประกายทอง(ตาแปะ๊)

3. พนัธ์ุศรีชมภู



3.ประกายทอง(ตาแป๊ะ)  ถิน่ก้าเนิด ต.ชนแดน อ.ชนแดน
ฝักตรงมีขนาดใหญ่ใหญ่ กลม ตรง เปลือกบางไม่มีเหล่ียม มีเนื อหนาเหนียว 
รสชาติหวานสนิทผลผลิตออกเดือน ธันวาคม เป็นพนัธ์ุเบา

4. พันธุขั์นตี ถิน่ก้าเนิด ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์
ฝักตรงโตปานกลาง เปลือกหนา เนื อหนานุม่ แต่รสไม่จัดเท่าพนัธ์ุ ศรีชมภู
นิยมน้ามาท้าเป็นมะขามแปรรูบ เช่น มะขามคลุกต่างๆ 
ผลผลิตออกประมาณต้นเดือนมกราคม

7. กิจกรรมภายในงาน "มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2563(24 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2563)
   1. การประกวดผลผลิตมะขามหวาน (วันที ่27 มกราคม 2563)

พนัธ์ุศรีชมภู พนัธ์ุสีทอง พนัธ์ุประกายทอง
พนัธ์ุขันตี พนัธ์ุอืน่ๆ (ยกเว้น 4 พนัธ์ุ)

      รางวัลการประกวดผู้ชนะเลิศ (ผลผลิตมะขามหวาน)
รางวัลที ่1 โล่รางวัล พร้อมเงินสด 10,000 บาท
รางวัลที ่2 ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 5,000 บาท
รางวัลที ่3  ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 3,000 บาท 
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)  ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 1,000 บาท 

2. การประกวดสุดยอดมะขามหวาน (ที1่ ของแต่ละพันธุ์)ส ารวจสวนวันที2่8-29 มกราคม2563
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จา้นวน 1 รางวัล (ถ้วยพระราชทานฯ ปีนี เป็นปีแรก)

3. การประกวดผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป (28 มกราคม2563)
1.มะขามแช่อิม่สด
2.มะขามแช่อิม่อบแหง้
3. มะขามคลุก

      รางวัลการประกวดผู้ชนะเลิศ 
รางวัลที ่1 โล่รางวัล พร้อมเงินสด 3,000 บาท
รางวัลที ่2 ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 2,000 บาท
รางวัลที ่3  ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 1,000 บาท 
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)  ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 500 บาท 



4.การประกวดบอนไซ ประเภทมะขาม (ปีน้ีเป็นปีแรก) วันที ่30 มกราคม 2563
      รางวัลการประกวดผู้ชนะเลิศ 

รางวัลที ่1 โล่รางวัล พร้อมเงินสด 5,000 บาท
รางวัลที ่2 ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 3,000 บาท
รางวัลที ่3  ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 2,000 บาท 
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)  ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 1,000 บาท 

8. การรับรองมาตรฐาน GI มะขามหวานเพชรบูรณ์
ขึ นทะเบียนส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ มะขามหวานหวานเพชรบูรณ์  เมือ่วันที ่2 กุมภาพนัธ์ 2548

หมายถึง
มะขามหวานฝักตรง จากพนัธ์ุศรีชมภู ขันตี ประกายทอง ฝักดาบ หวานล่อน  และ
ฝักโค้ง จากพนัธ์ุสีทอง สีทองเบา น า้ผึ ง อินทผาลัม หมืน่จง แสงอาทิตย์ ซ่ึงปลูกในพื นทีจ่ังหวัดเพชรบูรณ์
 พรีพล สุธงษา โดย ส้านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที ่3 ธันวาคม 2562


