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5. บทคัดย่อ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ได้ปรับปรุงพันธุ์ฟักข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองให้มีผลผลิตสูงและ
คุณสมบัติทางเคมีสูง คัดเลือกสายพันธุ์แบบบันทึกประวัติ โดยใช้ฟักข้าวพันธุ์เวียดนามและพันธุ์
พ้ืนเมืองเป็นพันธุ์พ่อแม่ ปี 2557 ท าการประเมินพันธุ์ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1  4 คู่ผสมเปรียบเทียบกับ
พันธุ์พ่อแม่ วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ พบว่า คู่ผสม เวียดนาม × เชียงใหม่ ให้ผล
ผลิตผลสุกแก่สูงสุด 25.1 กิโลกรัมต่อต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับคู่ผสม เชียงใหม่ × เวียดนาม ซ่ึง
ให้ผลผลิตผลสุกแก่รองลงมาคือ 22.0 กิโลกรัมต่อต้น ฟักข้าวคูผ่สมเชียงใหม่ × เวียดนาม ให้ค่าเฉลี่ย
น้ าหนักผลสุกแก่สูงสุด 975 กรัมต่อผล น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้งสูงสุด 42.9 กรัมต่อผล อายุเก็บเกี่ยว
หลังปลูก 157 วัน  ให้ปริมาณไลโคปีนสูงสุด 29.6 มิลลิกรัมต่อเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 100 กรัม และ
ปริมาณเบต้า-แคโรทีนสูงสุด 58.0 มิลลิกรัมต่อเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 100 กรัม ในปี 2558 น าเมล็ด     
ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ของคูผ่สมเชียงใหม่ × เวียดนาม ปลูกและคัดเลือกได ้ 3 สายพันธุ์ได้แก่      
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สายพันธุ์ (CM × VN) –10 สายพันธุ์ (CM × VN)–11 และสายพันธุ์ (CM × VN)–16 ให้น้ าหนักผลสุก
แก่ 1,067 1,164 และ 1,357 กรัมต่อผล ตามล าดับ  
 
ค าหลัก:  ฟักข้าว พันธุ์ลูกผสม ไลโคปีน เบต้า-แคโรทีน   

 
Abstract 

Phichit Agricultural Research and Development Center developed Thai local 
spiny bitter gourd for high yield and high physicochemical properties.  A pedigree 
method was used for selection where Vietnam and local varieties were used as 
parents. In 2014, four F1 hybrids of spiny bitter gourd were compared with parental 
varieties for the evaluation.  Randomized complete block design (RCBD) was used.   
Results showed that ripe fruit yield of F1 hybrid VN × CM was 25.1 kg/plant which 
was not significantly different from F1 hybrid CM × VN which gave the ripe fruit yield 
of 22 kg/plant.  F1 hybrid CM × VN gave the highest ripe fruit weight of 1,168 g/fruit 
and highest dry aril weight of 42.9 g/fruit.  Lycopene and beta-carotene of ripe fruit 
were 29.6 and 58.0 mg/100 g dry aril, respectively.   In 2015, F2 hybrid spiny bitter 
gourd seeds of CM × VN were grown and selected.  Three lines of spiny bitter gourd 
which gave high ripe fruit weights were selected; F2 hybrid (CM × VN) –10, (CM × VN)–
11 and (CM × VN)–16 which gave 1,067 1,164 and 1,357 g/fruit respectively. 

 
Keywords:  spiny bitter gourd, F1 hybrid, lycopene, beta-carotene 
 
6. ค าน า 

ฟักข้าว (spiny bitter gourd, baby jackfruit, sweet gourd และcochinchin gourd ) พืช
วงศ์แตง (Cucurbitaceae) ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. เป็น
ไม้เถาเลื้อยพัน มีมือเกาะ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ ใบรูปหัวใจหรือรูปไข่ ขอบใบหยักเว้าลึกเป็น
แฉก ดอกเป็นดอกเดี่ยวพบที่ซอกใบ ดอกแยกเพศต่างต้น (dioecious) (สุธาทิพย์, 2550)   ผลสุกแก่
เต็มทีส่ีแดง แต่ละผลหนักตั้งแต่ 0.5-2 กิโลกรัม ผลสุกเนื้อในหนา ภายในมีเยื่อหุ้มเมล็ด (aril) สีแดง
ให้เมล็ดเกาะ เนื้อผลรับประทานได้ ในประเทศเวียดนามใช้เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงและเมล็ด (มีน้ ามัน) 
เป็นยา ในฟักข้าว 1 ผล มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง 150-200 กรัม (เนตรชนก, 2555) การปลูกฟักข้าวใน
ประเทศไทยกระจายปลูกในเกษตรกรรายย่อย ยังไม่มีการปลูกฟักข้าวเชิงพาณิชย์ ท าให้ไม่มีผลผลิต
มากพอที่จะส่งออก จึงน าเข้าผลฟักข้าวจากประเทศเวียดนาม (เนตรชนก, 2555) ปัจจุบันมีผู้น าเยื่อ
หุ้มเมล็ดนี้ผลิตเป็นเครื่องดื่ม อาหารเสริมจ าหน่ายในต่างประเทศ ทั้งนี้ในเยื่อหุ้มเมล็ดของผลสุกมีสาร
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กลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoid) ชื่อ ไลโคปีน (lycopene) ได้รับการพิสูจน์จากวงการแพทย์พบว่า  
ไลโคปีน ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular) และมะเร็ง
บางชนิด (Collins et al., 2006) ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด 
และมะเร็งกระเพาะอาหาร (พรพิศ, 2553)  เยื่อหุ้มเมล็ดในผลสุกของฟักข้าว มีสารไลโคปีนสูง
มากกว่า 76 เท่าของที่พบในมะเขือเทศ และพบเบต้า-แคโรทีน (ß-carotene) ปริมาณสูงรองลงมา
จากไลโคปีน (วิมล, 2551)  นอกจากจะเป็นแหล่งให้แคโรทีนอยด์ (carotenoid) ที่ดี โดยเฉพาะไลโค
ปีนและเบต้า-แคโรทีนแล้ว ยังมีแนวโน้มที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพได้ในอนาคต แต่ยังต้องรอผล
การศึกษาทางเภสัชวิทยาและทางคลินิกต่อไปอีก (วิมล, 2551)   

การศึกษาปริมาณไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนในตัวอย่างฟักข้าวสายต้น (clone) ต่างๆ พบว่า 
ปริมาณไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนมีความสัมพันธ์กันสูงในทางบวก (ปวันรัตน์และคณะ, 2557) ในพืช
อ่ืนคือ มะเขือเทศพบว่า ปริมาณไลโคปีนขึ้นอยู่กับพันธุ์ แหล่งปลูก และอายุเก็บเกี่ยว การคัดเลือก
พันธุ์ การใช้ปุ๋ย และอายุเก็บเกี่ยว ช่วยเพ่ิมปริมาณไลโคปีนได้ (Shi and Maguer, 2000)  ปริมาณไล
โคปีนและเบต้าแคโรทีนในพืช ผันแปรไปตามชนิด พันธุ์ และสภาพแวดล้อม การปรับปรุงพันธุ์พืชโดย
การผสมข้ามพันธุ์/ชนิด ช่วยเพิ่มปริมาณไลโคปีนได้ (Collins et al., 2006)  

ปี 2552-2555 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ท าการคัดเลือกและทดสอบพันธุ์     ฟักข้าว
พันธุ์ไทย 2 พันธุ์ (cultivar) คือ พันธุ์พิจิตรและพันธุ์เชียงใหม่ และพันธุ์เวียดนาม มีความแปรปรวน
ของผลผลิตและปริมาณไลโคปีนในพันธุ์เดียวกัน แต่ต่างต้นกัน ช่วยถ่ายละอองเรณูในแต่ละต้นเก็บ
เมล็ดพันธุ์แยกต้นพบว่า  ฟักข้าวพันธุ์เวียดนามมีลักษณะเด่นคือ ให้น้ าหนักผล และน้ าหนักเยื่อหุ้ม
เมล็ด มากกว่าฟักข้าวพันธุ์ไทย ฟักข้าวพันธุ์ไทยมีลักษณะเด่นคือ จ านวนผลมาก และเก็บเกี่ยวเร็ว แต่
ยังมีลักษณะด้อยที่ต้องปรับปรุงคือ น้ าหนักผล และน้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ด ปี 2555-2556 ท าการผสม
ข้ามฟักข้าวพันธุ์ไทยกับพันธุ์เวียดนาม ได้เมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1  (F1 hybrid) ปี 2557 ปลูกประเมิน
พันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 เพ่ือน าลูกผสมที่ผ่านการประเมิน ในด้านน้ าหนักผล  น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ด 
ปริมาณไลโคปีน และอายุเก็บเกี่ยว ไปปลูกคัดเลือกต่อชั่วที่ 2 (F2) ในปี 2558 โดยวิธีบันทึกประวัติ 
(pedigree method)  

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

เมล็ดฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 จ านวน 4 คูผ่สมได้แก่ คู่ผสม พิจิตร × เวียดนาม (PC × VN), 
เชียงใหม่ × เวียดนาม (CM × VN), เวียดนาม × พิจิตร (VN × PC) เวียดนาม × เชียงใหม่ (VN × 
CM) และพันธุ์พ่อแม่ 2 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่ (CM) และพันธุ์เวียดนาม (VN) ถาดเพาะ พีต 
(peat) ท่อพีวีซี (PVC) ท่อพีอี (PE) บอลวาล์วพีวีซี หัวฉีดฝอย (sprinkler) ปูนขาว ปุ๋ยคอก ซอไม้ไผ่ 
แผงตะแกรงเหล็กไวร์เมช (wire mesh) เครื่องชั่งไฟฟ้า และตู้อบพืช 
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- วิธีการ 
ก าหนดมาตรฐานการคัดเลือกพันธุ์ฟักข้าวคือ น้ าหนักผลสุกแก่มากกว่า 650 กรัมต่อผล น้ าหนัก

เยื่อหุ้มเมล็ดแห้งมากกว่า 25 กรัมต่อผล อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูกน้อยกว่า 150 วัน และปริมาณไลโค
ปีนไม่น้อยกว่า 60 ไมโครกรัมต่อเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 1 กรัม (6 มิลลิกรัมกรัมต่อเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 100 
กรัม) 

ปี 2557  วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block: RCB) 
เมล็ดฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1   4 คู่ผสม ได้แก่ คู่ผสม พิจิตร × เวียดนาม, เชียงใหม่ × เวียดนาม ,  
เวียดนาม × พิจิตร และ เวียดนาม × เชียงใหม่ , พันธุ์พ่อแม่ (parents) 2 พันธุ์ ได้แก ่ พันธุ์เชียงใหม่ 
และพันธุ์เวียดนาม เป็นกรรมวิธี รวม 6 กรรมวิธี ปลูกกรรมวิธีละ 4 ต้น ท า 4 ซ้ า 

ปี 2558  ปลูกคัดเลือกฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2  จากลูกผสมชั่วที่ 1  ที่ผ่านการประเมิน 1 คู่ผสม 

การปลูกและดูแลรักษา  
วิเคราะห์ดิน ปรับสภาพดินด้วยปูนขาวอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ตามผลวิเคราะห์ แช่เมล็ดในน้ า

สะอาดนาน 5 ชั่วโมง แกะเปลือกเมล็ดออก น าเอนโดสเปิร์ม มาเพาะในถาดหลุม ใช้พตีเป็นวัสดุเพาะ 
ย้ายกล้าระยะมีใบจริง 2 ใบ ซึ่งมีอายุ 14 วัน ลงในถุงช า 4 × 8 นิ้ว ใช้ดินผสมปุ๋ยคอกและแกลบด า 
อัตราส่วน 2 : 1 : 1 โดยปริมาตร เป็นวัสดุช า  

เตรียมแปลงปลูกเป็นผืนใหญ่ปรับผิวแปลงให้สม่ าเสมอ ขุดหลุมปลูกขนาด 50 × 50 × 50 
เซนติเมตร รองก้นหลุมก่อนปลูก โดยใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 5 กิโลกรัมต่อหลุม ระยะปลูก 3 × 3 เมตร 
ปลูก 1 ต้นต่อหลุม เมื่อกล้าอายุ 2 เดือน ปักไม้รวกท าค้างสูงจากพ้ืนดิน 2 เมตร หลุมละ 1 ค้าง ปัก
ข้างหลุม ใช้แผงตะแกรงเหล็กไวร์เมช (wire mesh) ขนาด 1.5 × 1.5 เมตร เป็นค้างด้านบน ปักซอ
ไม้ไผ่ 4 ท่อน แต่ละท่อนสูงจากพ้ืนดิน 2 เมตร ค้ ายันแผงตะแกรงเหล็กไวร์เมชทั้ง 4 มุม  ให้น้ าแบบ
ฉีดฝอย ปริมาณน้ าที่ให้ สังเกตดินในแปลงเปียกชื้น จึงหยุดให้  ก าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน ระยะติด
ผล ใส่ปุ๋ยคอกครั้งที่ 2 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้น ห่างจากโคนต้น 50 เซนติเมตร พรวนดินและให้น้ า
หลังใส่ปุ๋ยคอก 

การถ่ายละอองเรณูและเก็บเกี่ยว 
ใช้แรงงานคนช่วยถ่ายละอองเรณูในแต่ละต้น เก็บเกี่ยวผลผลิตสุกแก่แยกต้น นับจ านวนผล และ

ชั่งน้ าหนักผล 

คุณสมบัติทางเคมี 
น าผลสุกแก่มาแยกเยื่อหุ้มเมล็ดออกจากเมล็ด ชั่งน้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดสด อบเยื่อหุ้มเมล็ดให้แห้ง

ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนักแห้ง น าเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง วิเคราะห์หา
ปริมาณไลโคปีน ใช้วิธี Colorimetric method and detected by HPLC/DAD และวิเคราะห์หา
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ปริมาณเบต้า-แคโรทีน ใช้วิธี High performance liquid chromatography (HPLC) (ปวันรัตน ์
และคณะ, 2557)  

การบันทึกข้อมูล 
อายุเก็บเกี่ยว ผลผลิตผลสุกแก่ (ripe fruit yield) จ านวน และน้ าหนักผลสุกแก่ น้ าหนักเยื่อหุ้ม

เมล็ดสด น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง ปริมาณไลโคปีน และเบต้า-แคโรทีน 
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกรรมวิธี โดยวิธี Duncan’s 

Multiple range test (DMRT) 
- เวลาและสถานที่ 

      เริ่มต้น ปี 2557 สิ้นสุด ปี 2558 
   แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
             และห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปี 2557 ปลูกฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 จ านวน 4 คู่ผสม และพันธุ์พ่อแม่ 2 พันธุ์ ปลูกเมื่อวันที่ 1 

พฤษภาคม 2557 เก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 
1. ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 
1.1 ผลผลิตผลสุกแก่  

ฟักข้าวทั้ง 4 คู่ผสม ให้ผลผลิตผลสุกแก่ตั้งแต่ 15.6-25.1 กิโลกรัมต่อต้น  คู่ผสม เวียดนาม × 
เชียงใหม่ ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตผลสุกแก่สูงสุด 25.1 กิโลกรัมต่อต้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับคู่ผสม 
เชียงใหม่ × เวียดนาม ซึ่งให้ผลผลิตผลสุกแก่รองลงมาคือ 22.0 กิโลกรัมต่อต้น แต่แตกต่างกันทาง
สถิติกับพันธุ์เชียงใหม่ และพันธุ์เวียดนาม ซึ่งน้ าหนักผลสุกแก่ต่ าสุด 13.4 และ12.5 กิโลกรัมต่อต้น 
ตามล าดับ คู่ผสม เชียงใหม่ × เวียดนาม ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสุกแก่สูงสุด 975 กรัมต่อผล แตกต่าง
กันทางสถิติกับคู่ผสม เวียดนาม × เชียงใหม่ ซึ่งให้น้ าหนักผลสุกแก่รองลงมาคือ 812 กรัมต่อผล 
คู่ผสม พิจิตร × เวียดนาม ให้จ านวนผลสุกแก่สูงสุด 50 ผลต่อต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับคู่ผสม 
เวียดนาม × พิจิตร ซึ่งให้จ านวนผลสุกแก่รองลงมาคือ 40 ผลต่อต้น (ตาราง 1.1)  
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ตาราง 1.1  ผลผลิตผลสุกแก่ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ์พ่อแม ่
              ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557 

กรรมวิธี 
ผลผลิตผลสุกแก่ 

 (กก./ต้น) 1/ 
น้ าหนักผลสุกแก่ 

(กรัม)/ผล 1/ 
จ านวนผลสุกแก่/ต้น 1/ 

พิจิตร × เวียดนาม   17.3 ab   399 cd 50 a 
เชียงใหม่ × เวียดนาม   22.0 ab  975 a  26 ab 
เวียดนาม × พิจิตร     15.6 abc    432 cd 40 a 
เวียดนาม × เชียงใหม่  25.1 a   812 b  31 ab 
เชียงใหม่   13.4 bc  571 c 24 b 
เวียดนาม   12.5 bc    538 cd  22 b 

C.V. (%) 39.0 18.6 46.2 
1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ในแนวตั้งเดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 
5% โดยวิธี DMRT 
   
1.2  ผลผลิตเยื่อหุ้มเมล็ด 

ฟักข้าวคู่ผสม เชียงใหม่ × เวียดนาม ให้น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดสดสูงสุด 224 กรัมต่อผล แตกต่าง
กันทางสถิติกับคู่ผสมเวียดนาม × เชียงใหม่ ซึ่งให้น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดสดรองลงมาคือ 127 กรัมต่อผล 
พันธุ์เชียงใหม่ และพันธุ์เวียดนาม ให้น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดสด 117 และ 113 กรัมต่อผล ตามล าดับ 
คู่ผสม เชียงใหม่ × เวียดนาม ให้น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้งสูงสุด 42.9 กรัมต่อผล แตกต่างกันทางสถิติ
กับ พันธุ์เวียดนาม และพันธุ์เชียงใหม่ ซึ่งให้น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้งรองลงมาคือ 29.6 และ 27.7 
กรัมต่อผล ตามล าดับ  (ตาราง 1.2) 
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ตาราง 1.2  ผลผลิตเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ์พ่อแม่  
              ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557 

กรรมวิธี 
น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดสด  

(กรัม)/ผล 1/ 
น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 

(กรัม)/ผล 1/ 
พิจิตร × เวียดนาม 57.6 c 13.3 c 
เชียงใหม่ × เวียดนาม 224 a 42.9 a 
เวียดนาม × พิจิตร   70.1 bc 13.7 c 
เวียดนาม × เชียงใหม่ 127 b 27.7 b 
เชียงใหม่ 117 b 27.7 b 
เวียดนาม   113 bc  29.6 b 

C.V. (%) 32.0 31.5 
   1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ในแนวตั้งเดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ   
     5% โดยวิธี DMRT 

 
1.3  ลักษณะทางพืชสวน 

ฟักข้าวทั้ง 4 คู่ผสม พันธุ์เชียงใหม่ และพันธุ์เวียดนาม มีอายุออกดอกเพศเมียหลังปลูกตั้งแต ่81- 
98 วัน และอายุเก็บเกี่ยวผลสุกแก่หลังถ่ายละอองเรณูตั้งแต่ 56-71 วัน และไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ทั้ง 4 คู่ผสม มีอายุเก็บเก่ียวผลสุกแก่หลังปลูกตั้งแต่ 157-171 วัน และไม่แตกต่างกันทางสถิติ คู่ผสม
เชียงใหม่ × เวียดนาม มีอายุเก็บเก็บเกี่ยวผลสุกแก่หลังปลูกเร็วที่สุด 157 วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
กับพันธุ์เชียงใหม่ ซึ่งมีอายุเก็บเก่ียวผลสุกแก่หลังปลูก 161 วัน แต่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์
เวียดนาม ซ่ึงมีอายุเก็บเกี่ยวผลสุกแก่หลังปลูกช้าที่สุด 186 วัน (ตาราง 1.3) 
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ตาราง 1.3   ลักษณะทางพืชสวนของฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ์พ่อแม่ 
               ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557 

กรรมวิธี 
อายุออกดอกเพศเมีย 

หลังปลูก (วัน) 
อายุเก็บเกี่ยวผลสุกแก่ (วัน) 

หลังถ่ายละอองเรณู หลังปลูก 
พิจิตร × เวียดนาม 88 a 56 a  168 ab  
เชียงใหม่ × เวียดนาม 96 a 56 a 157 a  
เวียดนาม × พิจิตร 96 a 59 a   175 ab  
เวียดนาม × เชียงใหม่ 81 a 56 a   171 ab 
เชียงใหม่ 95 a 66 a  161 a  
เวียดนาม 98 a 71 a  186 b  

C.V. (%) 19.2 17.2 8.2 
1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ในแนวตั้งเดียวกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 
5% โดยวิธี DMRT 
 
1.4  คุณสมบัติทางเคมี  

พบว่า คู่ผสม เชียงใหม่ × เวียดนาม ให้ปริมาณไลโคปีนสูงสุด 29.6 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักเยื่อหุ้ม
เมล็ดแห้ง 100 กรัม และให้ปริมาณเบต้า-แคโรทีนสูงสุด 58.0 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 
100 กรัม พันธุ์เวียดนาม ให้ปริมาณไลโคปีน 1.45 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 100 กรัม  
และให้ปริมาณเบต้า-แคโรทีน 6.68 มิลลิกรัมต่อเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 100 กรัม (ตาราง 1.4)   ผลการ
ทดลองนี้พบว่า ปริมาณไลโคปีนและเบต้า-แคโรทีน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน  

 
ตาราง 1.4   ปริมาณไลโคปีนและเบต้า-แคโรทีน ในเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 และ 
                พันธุ์พ่อแม่ ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557 

กรรมวิธี 
ปริมาณไลโคปีน   

(มก./เยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 100 กรัม) 
ปริมาณเบต้า-แคโรทีน 

(มก./เยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 100 กรัม) 
พิจิตร × เวียดนาม 2.13        49.5 
เชียงใหม่ × เวียดนาม 29.6        58.0 
เวียดนาม × พิจิตร 2.61        5.35 
เวียดนาม × เชียงใหม่ 4.75        38.0 
เชียงใหม่ 14.7        1.58 
เวียดนาม 1.45        6.68 
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2. ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 
ปี 2558 เพาะเมล็ดฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) ของฟักข้าวคู่ผสม เชียงใหม่ × เวียดนาม ซึงผ่าน

มาตรฐานการคัดเลือก ปลูกฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ลงแปลงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 จ านวน 45 
ต้น พบว่า เป็นต้นเพศเมีย 16 ต้น (สายพันธุ์) เก็บเกี่ยวผลสุกแก่แยกต้น ตั้งแต่วันที่ 14-30 กันยายน 
2558 ได้เมล็ดลูกผสมชั่วที่ 3 (F3)  

2.1 ผลผลิตผลสุกแก่ 
พบว่า ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2  3 สายพันธุ์ได้แก่ สายพันธุ์ (CM × VN) –10 สายพันธุ์ (CM × 

VN) –11 และสายพันธุ์ (CM × VN) –16 ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสุกแก่ 1,067 1,164 และ 1,357 กรัม
ต่อผล ตามล าดับ ให้จ านวนผลสุกแก่ 2, 1 และ 2 ผลต่อต้น ตามล าดับ สายพันธุ์อ่ืนยังไม่ให้ผลผลิต 
(ตาราง 2.1)    
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ตาราง 2.1  ผลผลิตผลสุกแก่ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
              ปี 2558 

สายพันธุ์  
น้ าหนักผลสุกแก่ 

(กรัม)/ผล 1/ 
จ านวนผลสุกแก่/ต้น  

(CM × VN) -1 - - 
(CM × VN) -2 - - 
(CM × VN) -3 - - 
(CM × VN) -4 - - 
(CM × VN) –5 - - 
(CM × VN) –6 - - 
(CM × VN) –7 - - 
(CM × VN) –8 - - 
(CM × VN) –9 - - 
(CM × VN) –10 1,067 2 
(CM × VN) –11 1,164 1 
(CM × VN) –12 - - 
(CM × VN) –13 - - 
(CM × VN) –14 - - 
(CM × VN) –15 - - 
(CM × VN) –16 1,357     2 

1/ ค่าเฉลี่ยผลผลิตตั้งแต่วันที่ 14-30 กันยายน 2558 
 
2.2  ผลผลิตเยื่อหุ้มเมล็ด 

พบว่า ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2  3 สายพันธุ์ได้แก่ สายพันธุ์ (CM × VN) –10 สายพันธุ์ (CM × 
VN) –11 และสายพันธุ์ (CM × VN) –16 ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดสด 210, 192 และ 175 
กรัมต่อผล ตามล าดับ และให้น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 49.5, 52.0 และ 29.6 กรัมต่อผล 
ตามล าดับ (ตาราง 2.2)    
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ตาราง 2.2  ผลผลิตเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   
               ปี 2558 

สายพันธุ์  
น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดสด  

(กรัม)/ผล 1/ 
น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง  

(กรัม)/ผล1/ 

(CM × VN) -1 - - 
(CM × VN) -2 - - 
(CM × VN) -3 - - 
(CM × VN) -4 - - 
(CM × VN) –5 - - 
(CM × VN) –6 - - 
(CM × VN) –7 - - 
(CM × VN) –8 - - 
(CM × VN) –9 - - 
(CM × VN) –10 210 49.5 
(CM × VN) –11 192 52.0 
(CM × VN) –12 - - 
(CM × VN) –13 - - 
(CM × VN) –14 - - 
(CM × VN) –15 - - 
(CM × VN) –16   175 29.6  

1/ ค่าเฉลี่ยผลผลิตตั้งแต่วันที่ 14-30 กันยายน 2558 
 

2.3  ลักษณะทางพืชสวน 
ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2  3 สายพันธุ์ซ่ึงให้ผลผลิตได้แก่ สายพันธุ์ (CM × VN) –10 สายพันธุ์ (CM 

× VN) –11 และสายพันธุ์ (CM × VN) –16 มีอายุออกดอกเพศเมียหลังปลูก 87, 122 และ 115 วัน 
ตามล าดับ อายุเก็บเกี่ยวผลสุกแก่หลังถ่ายละอองเรณู 55, 68 และ 59 วัน ตามล าดับ และมีอายุเก็บ
เกี่ยวผลสุกแก่หลังปลูก 181, 190 และ 174 วัน ตามล าดับ (ตาราง 2.3)  
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 ตาราง 2.3  ลักษณะทางพืชสวนของฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 
               ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2557 

สายพันธุ์  
อายุออกดอกเพศเมีย 

หลังปลูก (วัน) 1/ 
อายุเก็บเกี่ยวผลสุกแก่ (วัน) 

หลังถ่ายละอองเรณู หลังปลูก 
(CM × VN) -1 123 - - 
(CM × VN) -2 177 - - 
(CM × VN) -3 277 - - 
(CM × VN) -4 169 - - 
(CM × VN) –5 156 - - 
(CM × VN) –6 150 - - 
(CM × VN) –7 84 - - 
(CM × VN) –8 94 - - 
(CM × VN) –9 154 - - 
(CM × VN) –10   87 55 181 
(CM × VN) –11 122 68 190 
(CM × VN) –12 126 - - 
(CM × VN) –13  86 - - 
(CM × VN) –14 125 - - 
(CM × VN) –15 105 - - 
(CM × VN) –16 115 59 174  

1/ อายุออกดอกเพศเมียตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน -30 กันยายน 2558 
 

คัดเลือกฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ได้ 3 สายพันธุ์ได้แก่ สายพันธุ์ (CM × VN) –10 สายพันธุ์ 
(CM × VN) –11 และสายพันธุ์ (CM × VN) –16  

 
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 ปี 2557 ปลูกประเมินพันธุ์ฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 1  คัดเลือกได้คูผ่สมเชียงใหม่ × เวียดนาม ใน
ปี 2557-2558 ให้ผลผลิตผลสุกแก ่22 กิโลกรัมต่อต้น น้ าหนักผลสุกแก่ 975 กรัมต่อผล อายุเก็บ
เกี่ยวหลังปลูก 157 วัน  น้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 42.9 กรัมต่อผล ปริมาณไลโคปีน 29.6 มิลลิกรัม
ต่อน้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ดแห้ง 100 กรัม ปริมาณเบต้า-แคโรทีน 58.0 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักเยื่อหุ้มเมล็ด
แห้ง 100 กรัม  
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ปี 2558 ปลูกฟักข้าวลูกผสมชั่วที่ 2 ของคูผ่สมเชียงใหม่ × เวียดนาม คัดเลือกลูกผสมชั่วที่ 2 
ได ้3 สายพันธุ์ได้แก่ สายพันธุ์ (CM × VN) –10 สายพันธุ์ (CM × VN) –11 และสายพันธุ์ (CM × VN) 
–16  ในปี 2558 ให้น้ าหนักผลสุกแก่เฉลี่ย 1,067 1,164 และ 1,357 กรัมต่อผล ตามล าดับ  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ปี 2559 วิเคราะห์หาปริมาณไลโคปีนและเบต้า-แคโรทีน ในลูกผสมชั่วที่  2  ของคู่ผสม     

เชียงใหม่ × เวียดนาม คัดเลือกลูกผสมชั่วที่ 2 อย่างน้อย 1 สายพันธุ์ เพ่ือน าไปปลูกคัดเลือกต่อในชั่ว
ที่ 3 (F3)   
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