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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
 

--------------------------- 
 

1. แผนงานวิจัย     การวิจัยและพัฒนาพืชสวนสร้างรายได้เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 
 
2. โครงการวิจัย    วิจัยและพัฒนาพันธุ์ขนุน 

กิจกรรม       
 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)    การคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ด   
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)    Jackfruit Hybrids Selection from Seeding 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน   
หัวหน้าการทดลอง  นายทวีป  หลวงแก้ว  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
ผู้ร่วมงาน    

นางสาวกันยารัตน์  ตันยา  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
    นายบุญเชิด  แก้วสิทธิ์  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  

นายวราพงษ์  ภิระบรรณ์  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   
นายอภิรักษ์ วงค์ค าจันทร์  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร   
นายพินิจ  เขียวพุ่มพวง  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  

 
5. บทคัดย่อ 

 ขนุนเป็นไม้ผลที่อ่อนไหวง่ายต่อสภาพแวดล้อมที่ปลูกต่างกัน ยวงมีลักษณะบาง มีซังมากกว่าเนื้อ ผลมี
ขนาดเล็กลง เนื้อไม่แน่น ไส้ค่อนข้างใหญ่ เพ่ือต้องการตรวจสอบคุณสมบัติของสายต้นขนุน จึงได้ท าการศึกษา
คัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ด เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ขนุนให้ได้พันธุ์ที่ผลผลิตสูง มีคุณภาพและรสชาติดี 
เนื้อหนา สามารถเจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในเขตภาคเหนือตอนล่าง ด าเนินการคัดเลือกลูกผสมขนุน 8 สายต้น  
จ านวน 18 คู่ผสม ทั้งหมด 505 สายต้น ที่ได้จากการเพาะเมล็ด จากผลการทดลองพบว่า ได้ท าการคัดเลือกขนุน
ลูกผสมที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้จ านวน 10 คู่ผสม ขนุนลูกผสมสายต้น R7-4 ให้น้ าหนักต่อผลสูงที่สุด 17.7 
กิโลกรัม และให้เปอร์เซ็นต์เนื้อต่อน้ าหนักผลสูงที่สุด 52.8 เปอร์เซ็นต์ ขนุนลูกผสมสายต้น R10-5 ให้ขนาดยวง
กว้างที่สุด 5.68 เซนติเมตร และให้ยวงหนาที่สุด 1.20 เซนติเมตร ขนุนลูกผสมสายต้น R5-26 ให้ปริมาณของแข็ง
ทีล่ะลายน้ าสูงที่สุดที่ 33.5 oBrix ขนุนลูกผสมที่คัดเลือกไว้มีอายุตั้งแต่ดอกบานจนถึงเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 129-140 
วัน จากการทดลองนี้ได้ท าการคัดเลือกลูกผสมขนุนไว้จ านวน 10 สายต้น ที่ให้ผลผลิตต่อสูง (11.9-17.7 กิโลกรัม
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ต่อผล) ให้เปอร์เซ็นต์เนื้อต่อน้ าหนักผลสูง (42.5-52.8 %) และมีรสชาติหวานหอม ส าหรับน าไปปลูกเปรียบเทียบ
พันธุ์ในปี 2563-2568 ต่อไป  

 
 
 
  
6. ค าน า 

ขนุนเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ สามารถปลูกได้ในดินทั่วไป และปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศในระดับ
ความสูงของพ้ืนที่ไม่เกิน 1,200 เมตร เป็นผลไม้ที่ขนาดของผลใหญ่ที่สุด (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2544) ขนุนเป็น
ไม้ผลที่ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีอินทรียวัตถุมากขนุนจะให้ผลผลิตสูง ความ
เป็นกรด-ด่างของดินที่เหมาะสม 6.0-7.5 ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 70-90% ปริมาณน้ าฝนประมาณ 2,000-
3,000 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 30 -40 องศาเซลเซียส (นิรนาม, 2559ก) ปัจจุบันขนุน
สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจาก
บริโภคในแบบผลไม้สดแล้ว เนื้อขนุนสุกยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้ เช่น ขนุนอบแห้งและขนุน
ในน้ าเชื่อมบรรจุกระป๋อง เป็นต้น เป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกหลายประเทศ ตลาดต้องการขนุนขนาดทรงกลม 
ผลสวย ไม่มีโรคแมลงรบกวน ส าหรับผลขนุนคุณภาพเกรดเอ ต้องมีน้ าหนักตั้งแต่ 9 กิโลกรัมขึ้นไป เนื่องจากตลาด
ต้องการสินค้าที่มีผลสวย เกษตรกรจึงต้องห่อผลขนุนไม่ให้มีโรคและแมลงรบกวน โดยธรรมชาติแล้ว ผลขนุนที่เริ่ม
แก่ จะขยายขนาดผลได้เร็วมาก เพราะเนื้อขนุนมีลักษณะค่อนข้างพอง ผู้ส่งออก ต้องการขนุนที่มีความสุกแก่ 80% 
ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว 120 วัน หรือประมาณ 4 เดือน (จิรวรรณและพาณิชย์ , 2557) ในปี 2560 ประเทศไทยมี
พ้ืนที่ปลูกขนุน (ขนุนหนัง) ทั้งสิ้นประมาณ 48,406 ไร่ ใน 59 จังหวัด มีจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกท้ังประเทศ 15,669 
ราย โดยมีผลผลิตรวมที่ 68,500 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยที่ 3,746 กิโลกรัมต่อไร่  ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยที่ 12.0 
บาทต่อกิโลกรัม แหล่งปลูกขนุนส าคัญส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 
ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี และจันทบุรี เป็นต้น  ส าหรับแหล่งปลูกขนุนที่ส าคัญในเขตภาคเหนือตอนล่างได้แก่ 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร และตาก โดยมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 1,101 ไร่ ผลผลิตรวม 427,870 กิโลกรัม 
และมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ 1,018 กิโลกรัม (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2560) ขนุนส่งออกไปขายที่ประเทศจีนและ
กัมพูชาจะคัดเลือกผลใหญ่ที่มีน้ าหนัก 10 กิโลกรัมข้ึนไป ส่วนตลาดในประเทศไทยน้ าหนักตั้งแต่ 7-10 กิโลกรัม (ชู
ชาติ, 2560) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) รายงานว่า ในปี 2559 ประเทศไทยส่งออกขนุนสด 
31,937,000 กิโลกรัม และในเดือนมกราคมถึงกันยายน 2560 ประเทศไทยส่งออกขนุนสด 23,451,000 กิโลกรัม 
ในปัจจุบันมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกขนุนเพ่ิมมากขึ้น ผู้ผลิตและผู้สงออกจึงได้พยายามผลักดันให้มีการสงออกทั้ง
แบบสดและแบบแปรรูป ส าหรับการส่งออกขนุนสดไปจ าหน่ายต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นตลาดในแถบเอเชีย เช่น 
ฮ่องกงและจีน  
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
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เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในประเทศที่ส าคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน 
และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทาง ชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตร คุณภาพสูง และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับ
การเพ่ิมผลิต ภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้
เดิม และสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น (ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) 

ปัญหาที่ส าคัญในการผลิตไม้ผลชนิดนี้ก็คือ ขนุนเป็นไม้ผลที่อ่อนไหว ขนุนพันธุ์เดียวกันแต่ปลูกในสภาพ
พ้ืนที่ต่างกันผลผลิตที่ได้อาจไม่เหมือนกัน ปลูกพ้ืนที่หนึ่งได้ผลผลิตดี แต่เอาไปปลูกที่ อ่ืนกลับได้ผลผลิตไม่ ดี
เหมือนเดิม ขนุนบางพันธุ์เมื่อปลูกปีแรกๆ ให้ผลผลิตดี แต่เมื่อขนุนมีอายุหลายปียวงจะมีลักษณะบาง และมีซัง
เยอะมากกว่าเนื้อ ผลผลิตมีขนาดเล็กลง บางพันธุ์ผลแก่จัดใกล้เก็บเกี่ยวแล้วมีฝนตกลงมาท าให้เนื้อมีรสจืดชืดหรือ
อมเปรี้ยว  เนื้อมีลักษณะเป็นสนิม และเมล็ดงอกในท าให้มีกลิ่นเหม็น บางพันธุ์เนื้อมีรสชาติจืดชืดถ้ามีฝนตกช่วงติด
ผล บางพันธุ์เนื้อไม่แน่น ไส้ค่อนข้างใหญ่  ในปี 2539-2543 ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรได้ท าการรวบรวมพันธุ์ขนุน
พันธุ์ดีทั้งที่เป็นพันธุ์การค้า และพันธุ์ที่ยังไม่เป็นการค้า จากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศไว้จ านวน 61 พันธุ์ เพ่ือศึกษา
ลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผลผลิต ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์ ในปี 2542 ศูนย์วิจัย
พืชสวนพิจิตรได้ท าการผสมพันธุ์ขนุนสายต้นทะวาย  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพขนุนนอกฤดู โดยท าการผสมพันธุ์ขนุน
ทวายจ านวน 8 สายต้นแบบพบกันหมดรวม 18 คู่ผสม ได้แก่มาเลย์ × เหลืองบางเตย  มาเลย์ × เหลืองพิชัย  
มาเลย์ × ทองประเสริฐ  เหลืองพิชัย × มาเลย์  เหลืองพิชัย × ทองประเสริฐ  เหลืองพิชัย × เหลืองบางเตย  ทอง
ประเสริฐ × มาเลย์  ทองประเสริฐ × เหลืองพิชัย  ทองเกษตร × เหลืองบางเตย  เหลืองบางเตย × มาเลย์  เหลือง
บางเตย × ทองประเสริฐ  เหลืองบางเตย × เหลืองพิชัย  กระบกคู่ × เหลืองพิชัย  เหลืองบางเตย × กระบกคู่  
เหรียญบาท × ทองประเสริฐ  พจ.009 × มาเลย์  มาเลย์ × พจ.009  เหรียญบาท × มาเลย์  ในปี 2543 
ด าเนินการปลูกขนุนลูกผสมทวายจ านวน 18 คู่ผสม จ านวน 1,152 สายต้น  แต่หลังจากปลูกขนุนพันธุ์ลูกผสม
ทวายพบปัญหางานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ขนุนสายต้นทะวาย  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพขนุนนอกฤดู ไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณให้ด าเนินการวิจัยต่อ ท าให้ขาดข้อมูลการคัดเลือกขนุนพันธุ์ลูกผสมทวาย  ในปี 2561-2562 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรได้ด าเนินการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ด เพ่ือหาพันธุ์ขนุนที่มี
เจริญเติบโตดี ขนาดของผลใหญ่สม่ าเสมอ ผลผลิตสูง รสชาติหวาน หอม กรอบ เนื้อไม่เละ ไส้กลางของผลเล็ก 
เมล็ดเล็ก และยวงใหญ่ ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และสามารถเจริญเติบโตปรับตั วได้ดี
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  

ดังนั้น ในปี 2561-2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจึงได้ด าเนินการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้
จากการเพาะเมล็ด เพ่ือหาพันธุ์ขนุนที่มีเจริญเติบโตดี ขนาดของผลใหญ่สม่ าเสมอ ผลผลิตสูง รสชาติหวาน หอม 
กรอบ เนื้อไม่เละ ไส้กลางของผลเล็ก เมล็ดเล็ก และยวงใหญ่ ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 
และสามารถเจริญเติบโตปรับตัวได้ดีในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือที่จะท าการเปรียบเทียบพันธุ์ในปี 2563 -2568 
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และเสนอเป็นพันธุ์แนะน าเฉพาะพ้ืนที่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรน าพันธุ์ไปปลูกเป็น
การค้าต่อไปได้   

 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. สายต้นขนุนลูกผสม 
2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16, 13-13-21, 9-25-25 
3. สารควบคุมการเจริญเติบโต 
4. สารป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
5. สารเคมีก าจัดวัชพืช 
6. อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิง 
7. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล 

วิธีการ 
แบบและวิธีการทดลอง 

ไม่วางแผนการทดลอง 
การคัดเลือกลูกผสมขนุน 8 สายต้น  จ านวน 18 คู่ผสม  ทั้งหมด 505 สายต้น ที่ได้จากการเพาะ

เมล็ดดังนี้ 
1. มาเลย์ x เหลืองบางเตย  จ านวน  39  สายต้น  
2. มาเลย์ x เหลืองพิชัย   จ านวน  39  สายต้น 
3. มาเลย์ x ทองประเสริฐ            จ านวน  27  สายต้น 
4. เหลืองพิชัย x มาเลย์           จ านวน  36  สายต้น 
5. เหลืองพิชัย x ทองประเสริฐ   จ านวน  24  สายต้น 
6. เหลืองพิชัย x เหลืองบางเตย   จ านวน  39  สายต้น 
7. ทองประเสริฐ x มาเลย์           จ านวน  44  สายต้น 
8. ทองประเสริฐ x เหลืองพิชัย    จ านวน  37  สายต้น 
9. ทองเกษตร x เหลืองบางเตย    จ านวน  51  สายต้น 
10. เหลืองบางเตย x มาเลย์           จ านวน  37  สายต้น 
11. เหลืองบางเตย x ทองประเสริฐ   จ านวน  37  สายต้น 
12. เหลืองบางเตย x เหลืองพิชัย  จ านวน    5  สายต้น 
13. กระบกคู่ x เหลืองพิชัย           จ านวน  23  สายต้น 
14. เหลืองบางเตย x กระบกคู่   จ านวน  20  สายต้น 
15. เหรียญบาท x ทองประเสริฐ  จ านวน  21  สายต้น 
16. พจ.009 x มาเลย์              จ านวน  12  สายต้น 
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17. มาเลย์ x พจ.009    จ านวน    7  สายต้น 
18. เหรียญบาท x มาเลย์   จ านวน    7  สายต้น 

การปลูกและดูแลรักษา 
- ด าเนินการคัดเลือกขนุนพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการเพาะเมล็ดจ านวน 8 สายต้น  ที่เป็น

ผลจากการผสมพันธุ์รวมจ านวน 18 คู่ผสม  จ านวนลูกผสมทั้งหมด 505 สายต้น  
  - ห่อผลขนุนที่อายุ 40-50 วัน ด้วยถุงตาข่ายสีฟ้า  
  - เก็บเกี่ยวขนุนที่แก่จัด ผลมีลักษณะหนามห่าง  ใบเลี้ยงที่ขั้วผลซีดจาง  น้ ายางที่ขั้วผล

จางใส 
- ดูแลรักษาขนุนพันธุ์ลูกผสมโดยให้น้ า 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ (ช่วงฤดูแล้ง) ใส่ปุ๋ยคอกและ

ปุ๋ยเคมี เพ่ือบ ารุงต้นตามช่วงระยะการเจริญเติบโต (บ ารุงต้น , สร้างตาดอก, บ ารุงผล) ก าจัดวัชพืชบริเวณแปลง
ทดลอง พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชตามความจ าเป็น   

การบันทึกข้อมูล 
-  เก็บข้อมูลที่ส าคัญตามข้อก าหนดของ Descriptors for Jackfruit (IPGRI, 2000) เช่น 

ฤดูการออกดอก  อายุการเก็บเก่ียว  สีผล  และทรงผล เป็นต้น 
-  ความยาวผล ความยาวเส้นรอบวงของผล และน้ าหนักต่อผล 
- คุณภาพผลผลิตได้แก่  น้ าหนักเปลือกซัง น้ าหนักเมล็ด จ านวนเมล็ดต่อผล น้ าหนัก

แกน และสัดส่วนของผล (สัดส่วนของเนื้อ เปลือกซัง เมล็ด และแกน) ขนาดของยวง (ความกว้าง ความยาว และ
ความหนา) น้ าหนักเนื้อ และสีของยวง   

- ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (Total Soluble Solids; %TSS) 
- ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา 
เกณฑ์การคัดเลือกดังนี้   
ก.  ออกดอกทวายอย่างน้อยปีละ 2 รุ่น  
ข.  ปริมาณเนื้อมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักผล  
ค.  น้ าหนักต่อผลมากกว่า 10 กิโลกรัม  
ง.  เปอร์เซ็นต์ความหวานมากกว่า 20 oBrix 
จ.  มีกลิ่นหอม  
ฉ.  สีของเนื้อ (ยวง) Yellow group 13A 

เวลาและสถานที่ 
- เริ่มต้น ตุลาคมปี 2560  สิ้นสุด กันยายนปี 2562 
- ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
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จากผลการทดลองคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ด จ านวน 18 คู่ผสม ทั้งหมด 505 สายต้น ที่
ได้จากการเพาะเมล็ด ท าการคัดเลือกได้สายต้นขนุนลูกผสมที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้จ านวน 10 สายต้น ส าหรับ
ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในปี 2563-2568 มีผลการทดลองดังนี้ 

น้ าหนักผล 
ด้านน้ าหนักต่อผล จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนลูกผสมสายต้น R7-4 

ให้น้ าหนักต่อผลสูงที่สุดที่ 17.7 กิโลกรัม ขนุนลูกผสมสายต้น R17-13, R10-1 และ R6-24 ให้ผลผลิตต่อต้น
รองลงมาที่ 17.3, 16.7 และ 15.9 กิโลกรัม ตามล าดับ  เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองประเสริฐให้น้ าหนักต่อผลที่ 15.2 
กิโลกรัม (ตารางท่ี 1) 

ขนาดผล 
ด้านความยาวของผล จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนลูกผสมสายต้น R7-

4 ให้ความยาวของผลยาวที่สุด 55.0 เซนติเมตร ขนุนลูกผสมสายต้น R17-12, R6-26 และ R5-26 ให้ความยาว
ของผลรองลงมาที่ 53.0, 52.7 และ 52.1 เซนติเมตร ตามล าดับ เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองประเสริฐที่ให้ความยาว
ของผล 50.8 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1)   

ด้านเส้นรอบวงของผล จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนลูกผสมสายต้น 
R7-4 ให้เส้นรอบวงของผลยาวที่สุด 97.0 เซนติเมตร ขนุนลูกผสมสายต้น R6-24, R9-6 และ R17-13 ให้เส้นรอบ 
วงของผลยาวรองลงมาที่ 96.0, 95.0 และ 94.0 เซนติเมตร ตามล าดับ เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองประเสริฐที่ให้เส้น
รอบวงของผลที ่91.0 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1)   

สีเนื้อ 
ด้านสีของเนื้อ จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนสายต้นลูกผสม R7-4, R10-

1, R17-13, R17-2, R10-5, R9-6 และ R6-24 ให้สีของเนื้อ Group Y 13A ขณะที่ขนุนลูกผสมสายต้น R5-26 และ 
R6-26 ให้สีของเนื้อ Group Y 13B  ส่วนขนุนลูกผสม R9-9 ให้สีของเนื้อ Group Y 12A เปรียบเทียบกับพันธุ์ทอง
ประเสริฐที่ใหส้ีของเนื้อ Group Y 13A (ตารางที่ 1)   

 
 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลผลผลิตด้านน้ าหนักต่อผล ขนาดผล และสีเนื้อ ที่เป็นผลจากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการ
เพาะเมล็ด ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2561-2562 
 

สายต้น 
 

น้ าหนักต่อผล 
(กิโลกรัม) 

ขนาดผล  
สีเนื้อ1/ 

(Group 12 และ 13) 
ความยาว 

(เซนติเมตร) 
เส้นรอบวง 
(เซนติเมตร) 

            R7-4 17.7 52.7 85.0 Y 13A 
            R10-1 16.7 49.2 89.5 Y 13A 
            R5-26 11.9 52.1 84.0 Y 13B 
            R17-13 17.3 50.0 94.0 Y 13A 
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            R17-2 14.7 53.0 90.0 Y 13A 
            R10-5 12.4 51.0 92.0 Y 13A 
            R9-6 14.6 50.0 95.0 Y 13A 
            R9-9 14.5 48.0 91.0 Y 12A 
            R6-26 12.0 55.0 97.0 Y 13B 
            R6-24 15.9 52.0 96.0 Y 13A 

ทองประเสริฐ (check) 15.2 50.8 91.0 Y 13A 

หมายเหตุ   1/ สีของเนื้อใช้แผ่นเทียบสีกลุ่มสีเหลืองของ The Royal Horticultural Society (RHS)  
 
 ขนาดยวง 
 ด้านความกว้างของยวง จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนลูกผสมสายต้น 
R10-5 ให้ขนาดของยวงกว้างที่สุดที่ 5.68 เซนติเมตร ขนุนลูกผสมสายต้น R9-6, R9-9 และ R10-1 ให้ขนาดของ
ยวงรองลงมาที่ 5.30, 5.20 และ 5.20 เซนติเมตร ตามล าดับ เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองประเสริฐที่ให้ความกว้างของ
ยวงที่ 5.30 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2)    
 ด้านความยาวของยวง จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนลูกผสมสายต้น R6-
26 ให้ความยาวของยวงยาวที่สุดที่ 8.20 เซนติเมตร ขนุนลูกผสมสายต้น R9-6, R10-1 และ R10-5 ให้ความยาว
ของยวงรองลงมาที่ 7.50, 7.50 และ 6.91 เซนติเมตร ตามล าดับ เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองประเสริฐที่ให้ความยาว
ของยวงที่ 6.25 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2)    
 ด้านความหนาของยวง จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนลูกผสมสายต้น 
R10-5 ให้ความหนาของยวงหนาที่สุดที่ 1.20 เซนติเมตร ขนุนลูกผสมสายต้น R9-6, R10-1 และ R17-13 ให้ความ
หนาของยวงรองลงมาที่ 0.93, 0.80 และ 0.78 เซนติเมตร ตามล าดับ เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองประเสริฐที่ให้ความ
หนาของยวงที่ 0.80 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)    
 น้ าหนักเนื้อ 
 ด้านน้ าหนักของเนื้อ จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนลูกผสมสายต้น R7-4 
ให้น้ าหนักของเนื้อต่อผลสูงที่สุดที่ 9.35 กิโลกรัม (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเนื้อต่อน้ าหนักผลเท่ากับ 52.8 %) ขนุน
ลูกผสมสายต้น R6-24 ให้น้ าหนักของเนื้อต่อผลรองลงมาที่ 8.35 กิโลกรัม (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเนื้อต่อน้ าหนักผล
เท่ากับ 52.5 %) ขนุนลูกผสมสายต้น R17-13 ให้น้ าหนักของเนื้อต่อผล 9.00 กิโลกรัม (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเนื้อ
ต่อน้ าหนักผลเท่ากับ 52.0 เปอร์เซ็นต์) ขนุนลูกผสมสายต้น R5-26 ที่ให้น้ าหนักของเนื้อต่อผล 6.13 กิโลกรัม (คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ของเนื้อต่อน้ าหนักผลเท่ากับ 51.5 %) เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองประเสริฐที่ให้น้ าหนักของเนื้อต่อผล 
7.68 กิโลกรัม (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเนื้อต่อน้ าหนักผลเท่ากับ 50.0 %) (ตารางท่ี 2)    
  
ตารางท่ี 2  ข้อมูลขนาดยวง น้ าหนักเนื้อ และเปอร์เซ็นต์เนื้อต่อน้ าหนักผล ที่เป็นผลจากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่

ได้จากการเพาะเมล็ด ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2561-2562 
 ขนาดยวง  เปอร์เซ็นต์เนื้อ
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สายต้น ความกว้าง 
(เซนติเมตร) 

ความยาว 
(เซนติเมตร) 

ความหนา 
(เซนติเมตร) 

น้ าหนักเนื้อต่อผล 
(กิโลกรัม) 

ต่อนน.ผล 
(เปอร์เซ็นต์) 

            R7-4 4.90 6.10 0.75 9.35 52.8 
            R10-1 5.20 7.50 0.80 8.47 50.7 
            R5-26 5.10 5.80 0.75 6.13 51.5 
            R17-13 5.10 6.20 0.78 9.00 52.0 
            R17-2 5.03 6.26 0.75 6.25 42.5 
            R10-5 5.68 6.91 1.20 6.34 51.1 
            R9-6 5.30 7.50 0.93 7.08 42.5 
            R9-9 5.20 6.00 0.76 7.40 51.0 
            R6-26 5.10 8.20 0.75 6.00 50.0 
            R6-24 5.00 6.50 0.70 8.35 52.5 
ทองประเสริฐ (check) 5.30 6.25 0.80 7.68 50.0 

 
น้ าหนักแกน 
ด้านน้ าหนักของแกน จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนลูกผสมสายต้น R5-

26 ให้น้ าหนักของแกนน้อยที่สุดที่ 0.60 กิโลกรัม ขนุนลูกผสมสายต้น R6-26, R7-4 และ R9-9 ให้น้ าหนักของแกน
รองลงมาที่ 0.68, 0.71 และ 0.77 กิโลกรัม ตามล าดับ เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองประเสริฐที่ให้น้ าหนักของแกนที่ 
0.89 กิโลกรัม (ตารางท่ี 3)    

จ านวนเมล็ดและน้ าหนักเมล็ด 
ด้านจ านวนเมล็ด จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนลูกผสมสายต้น R5-26 

ให้จ านวนเมล็ดต่อผลน้อยที่สุด 107 เมล็ด (คิดเทียบกับน้ าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 0.75 กิโลกรัม) ขนุนลูกผสมสาย
ต้น R6-26 ให้จ านวนเมล็ดต่อผลรองลงมา 108 เมล็ด (คิดเทียบกับน้ าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 0.85 กิโลกรัม) ขนุน
ลูกผสมสายต้น R10-5 ให้จ านวนเมล็ดต่อผล 111 เมล็ด (คิดเทียบกับน้ าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 0.85 กิโลกรัม) 
ขนุนลูกผสมสายต้น R9-9 ให้จ านวนเมล็ดต่อผล 130 เมล็ด (คิดเทียบกับน้ าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 0.88 กิโลกรัม)        
เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองประเสริฐที่ให้จ านวนเมล็ดต่อผลที่ 137 เมล็ด (คิดเทียบกับน้ าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 0.88
กิโลกรัม (ตารางท่ี 3) 

น้ าหนักเปลือก-ซัง 
ด้านน้ าหนักเปลือก-ซัง จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนลูกผสมสายต้น 

R510-5 ให้น้ าหนักเปลือก-ซังต่อผลต่ าที่สุด 4.34 กิโลกรัม ขนุนลูกผสมสายต้น R5-26, R6-26 และ R9-9 ให้
น้ าหนักเปลือก-ซังรองลงมาที่ 4.36, 4.40 และ 5.26 กิโลกรัม ตามล าดับ เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองประเสริฐที่
น้ าหนักเปลือก-ซังที่ 5.42 กิโลกรัม (ตารางท่ี 3)  
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ตารางที่ 3  ข้อมูลผลผลิตด้านน้ าหนักแกน จ านวนเมล็ด น้ าหนักเมล็ด และน้ าหนักเปลือก-ซัง ที่เป็นผลจากการ

คัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ด ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2561-2562 
 

สายต้น 
น้ าหนักแกนต่อผล 

(กิโลกรัม) 
จ านวนเมล็ดต่อผล 

(เมล็ด) 
น้ าหนักเมล็ด  

100 เมล็ด (กิโลกรัม) 
น้ าหนักเปลือก-ซังต่อผล 

(กิโลกรัม) 
            R7-4 0.71 159 0.66 6.58 
            R10-1 0.97 150 0.87 5.95 
            R5-26 0.60 107 0.75 4.36 
            R17-13 0.80 155 0.73 6.36 
            R17-2 1.20 132 1.14 5.75 
            R10-5 0.78 111 0.85 4.34 
            R9-6 0.91 131 0.91 5.42 
            R9-9 0.77 130 0.88 5.26 
            R6-26 0.68 108 0.85 4.40 
            R6-24 0.84 143 0.73 5.66 
ทองประเสริฐ (check) 0.89 137 0.88 5.42 

 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ (TSS) และรสชาติ 

 ด้านปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (TSS) หรือค่าความหวาน จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการ
เพาะเมล็ดพบว่า พบว่า ขนุนลูกผสมสายต้น R5-26 และ R6-24 ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงที่สุดเท่ากัน 
33.5 oBrix ขนุนสายต้น  R6-26, R17-13, R9-9, R17-2, R10-1, R9-6, R7-4 และ R10-5 ให้ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้รองลงมาที่ 32.0, 25.8, 25.0, 25.0, 19.6, 19.4, 15.4  และ 15.2 oBrix  ตามล าดับ เปรียบเทียบกับ
พันธุ์ทองประเสริฐที่ให้ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 22.5 oBrix ด้านรสชาติพบว่า ขนุนลูกผสมที่ได้รับการ
คัดเลือกให้รสชาติที่หวานหอม (ตารางที่ 4)  
 อายุการเก็บเกี่ยว 
 ด้านอายุการเก็บเกี่ยว จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ดพบว่า ขนุนลูกผสมที่ได้รับการ
คัดเลือกทุกสายต้นเป็นสายต้นที่ทะวาย และมีอายุการเก็บเกี่ยวหลังดอกบานอยู่ระหว่าง 129 -143 วัน 
เปรียบเทียบกับพันธุ์ทองประเสริฐที่มีอายุการเก็บเกี่ยวหลังดอกบานที่ 147 วัน (ตารางท่ี 4) 
  
ตารางที่ 4  ข้อมูลผลผลิตด้านปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ รสชาติ อายุเก็บเกี่ยว และรูปทรงผล ที่เป็นผลจาก

การคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ด ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2561 -
2562 
 

สายต้น 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ 
(Total Soluble Solids; TSS) 

  
รสชาติ 

 
อายุเก็บเกี่ยว1/ 
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(oBrix) (วัน) 

            R7-4 15.4 หวานหอม 143 
            R10-1 19.6 หวานหอม 143 
            R5-26 33.5 หวานหอม 143 
            R17-13 25.8 หวานหอม 136 
            R17-2 25.0 หวานหอม 140 
            R10-5 15.2 หวานหอม 133 
            R9-6 19.4 หวานหอม 140 
            R9-9 25.0 หวานหอม 129 
            R6-26 32.0 หวานหอม 129 
            R6-24 33.5 หวานหอม 136 
ทองประเสริฐ (check) 22.5 หวานหอม 147 

หมายเหตุ    1/ อายุเกบ็เกี่ยวขนุนนับหลังจากวันดอกบาน 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลการคัดเลือกลูกผสมขนุนที่ได้จากการเพาะเมล็ด ที่ได้จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนจาก 8 สายต้น  
จ านวน 18 คู่ผสม ทั้งหมด 505 สายต้น จากการเพาะเมล็ด เปรียบเทียบกับขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ ท าให้ได้ขนุน
ลูกผสมจ านวน 10 สายต้น ที่ให้ผลผลิตต่อต้นสูง (11.9-17.7 กิโลกรัมต่อผล) ให้เปอร์เซ็นต์เนื้อต่อน้ าหนักผลสูง 
(42.5-52.8 %) และมีรสชาติหวานหอม ส าหรับน าไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในปี 2563-2568 ต่อไป  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลที่ได้จากการคัดเลือกลูกผสมขนุนท าให้ได้ขนุนลูกผสมจ านวน 10 สายต้นได้แก่ R7-4, R10-1, R5-26, 
R17-13, R17-2, R10-5, R9 6, R9-9, R6-26 และ R6-24 ส าหรับน าไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในปี 2563-2568 
เมื่องานเปรียบเทียบพันธุ์สายต้นขนุนลูกผสมสิ้นสุดลงในปี 2568 คาดว่าจะสามารถเสนอพันธุ์ขนุนลูกผสมเป็น
พันธุ์แนะน าไดอ้ย่างน้อย 1 พันธุ์ 
 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
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http://www.doae.go.th/
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13. ภาคผนวก 
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ภาพผนวก 1  ข้อมูลอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2560, 2561 และ 2562 
 

https://books.google.co.th/books?id=NwcKlmkud6UC&pg=PA156&lpg=PA156&dq=Hossain,+A.K.M.A.+and+Haq,+N.+(2006)+Jackfruit,+Artocarpus+heterophyllus&source=bl&ots=nXN3ReZlfd&sig=8b-olWiioEtQTTHk4dO70Jql1zo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiE_IHyzeDNAhUBxpQKHSvtAnsQ6AEIHDAA
http://www.bioversityinternational.org/Descriptors%20for%20jackfruit%20Artocarpus%20heterophy
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Journal+of+the+Japanese+Society+for+Horticultural+Science%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Journal+of+the+Japanese+Society+for+Horticultural+Science%22
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ภาพผนวก 2  ข้อมูลปริมาณความชื้น (%) ที่ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2560, 2561 และ 2562 
 

 
ภาพผนวก 3  ข้อมูลปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) ที่ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2560, 2561 และ 

2562 

   
ภาพผนวก 4  ลักษณะตัวอย่างเนื้อขนุนสายต้นลูกผสม R9-6 (ซ้าย) , R6-26 (กลาง) และทองประเสริฐ (ขวา)   
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ภาพผนวก 5  ลักษณะตัวอย่างรูปทรงผลขนุนสายต้นลูกผสม R9-6 (ซ้าย) , R6-26 (กลาง) และทองประเสริฐ 

(ขวา)    
 

  
ภาพผนวก 6  วิธีการวัดขนาดยวงของขนุนสายต้นลูกผสม    
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