รูจัก “เพชรปากชอง” และ “เนื้อทอง” กันสักนิด
นอยหนาลูกผสมพันธุใหมของ มก. ลูกใหญ เนื้อมาก เมล็ดนอย
ป 2536 สถานีวิจัยปากชอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเริ่มโครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงพันธุไม
ผลสกุลนอยหนา (Annona breeding) เพื่อที่จ ะสรางสาย
พันธุนอยหนาลูกผสม “อะติมัวยา” ขึ้นมาใหมใหมีคุณ ภาพ
ดีกวาพันธุเดิม คือ ใหไดผลขนาด 250 – 400 กรัม เนื้อมาก
เมล็ดนอย ผลไมแตกเมื่อแกจัด ความหวานไมนอยกวา 15
บริ ก ซ และมี อ ายุ ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย วยาวนาน ซึ่ ง ป จ จุ บั น
สามารถคัดเลือกพันธุใหมทมี่ ีลักษณะดีกวาพันธุพอและพันธุ
แม ตรงตามความตองการ จํานวน 15 สายพันธุ และพันธุดี
ที่สุ ด ที่ เ หมาะสมกั บ การปลู ก ในประเทศไทยซึ่ ง ไดทํ า การ
เผยแพรใหกับเกษตรกรไปทดลองปลูกแลวคือพันธุ “เพชรปากชอง”
รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ อาจารยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร และนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด
จากสถานี วิ จั ย ปากช อ ง สถาบั น อิ น ทรี จั น ทรสถิ ต ย เ พื่ อ การค น คว า และพั ฒ นาพื ช ศาสตร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ไดเปดเผยวา “นอยหนา พันธุเ พชรปากชอง” เกิด จากการผสมระหวางพัน ธุ
(Cherimoya x หนังครั่ง) xหนังเขียว # 102 ซึ่งเปนพันธุที่มีลักษณะของใบ
ขนาดกลาง รูป หอก กวาง 7.4 ซม. ยาว 14.9 ซม. สีเ ขียวเขมเสน ใบเดน
เห็นชัด ทรงพุมโปรงปานกลาง ดอกใหญสั้น กวาง 0.9 ซม. ยาว 2.8 ซม. ผล
ใหญรูปหัวใจ เฉลี่ยกวาง 9.0 ซม. ยาว 9.7 ซม. น้ําหนักผลเฉลี่ย 373.9 กรัม/
ผล ผิวผลเรียบ มีรองตาตื้นคลายนอยหนาหนัง ผลออนสีเขียวเขม เมื่อแกจัด
สีเขียวออนถึงขาวนวล เปลือกบางลอกเปลือกได ผลไมแตกเมื่อแกจัดหรือ
สุก เนื้อเหนียวแนนคลายหนาหนาหนังสีเ ขียว ปริมาณเนื้อ 73% เมล็ด สี
น้ําตาลออนเฉลี่ย 36 เมล็ด/ผล รสชาติหวานหอม ความหวาน 20 บริก ซ
อายุหลังเก็บ เกี่ยวยาวนาน เฉลี่ย 4-9 วัน และเมื่อตนมีอายุ 2 ปหลังปลูก
และตัดแตงกิ่งแลว สามารถบังคับใหออกดอกติดผลไดตลอดทั้งป การติดผล
ดกกระจายทั่วตน ขนาดผลสม่ําเสมอ ผลผลิตโดยเฉลี่ย 2.2 กก./ตน/ป อายุ 3 ป เฉลี่ย 4.4 กก./ตน/ป และอายุ 4 ป
เฉลี่ย 37.9 กก./ตน/ป”
“นอกจากพันธุเพชรปากชองแลว ยังมีอีกหนึ่งพันธุ คือ “พันธุเนื้อทอง” เกิดจากการผสมระหวางพันธุ
(Cherimoya x หนังเขียว) x หนังเขียว # 31 เปนพันธุที่มีลักษณะของใบขนาดใหญ รูปหอก กวาง 9.8 ซม. ยาว
18.3 ซม. ใบสีเขียวออกเหลืองเสนใบเดนเห็นชัดทรงพุมโปรง ดอกใหญสั้น กวาง 0.8 ซม. ยาว 2.9 ซม. ผลใหญ

รูปหัวใจเฉลี่ย กวาง 8.8 ซม. ยาว 9.9 ซม. น้ําหนักผลเฉลี่ย 489 กรัม/ผล ผิวผลเรียบไมมีรองตา ผลออนสีเขียว
ออน เมื่อแกจัดสีขาวนวลถึงเหลืองออน เปลือกหนา มีสวนของเม็ด
ทรายอยูระหวางเปลือกดานในกับเนื้อ เนื้อสามารถแยกออกเปนพู
ไดไมติดกัน ปริมาณเนื้อ 64% ผลไมแตกเมื่อแกจัดหรือสุก เมล็ดสี
ดําเฉลี่ย 42 เมล็ด/ผล รสชาติหวานหอม ความหวาน 20 บริกซ อายุ
หลังเก็บเกี่ย วยาวนาน เฉลี่ย 4.5 วัน เมื่อตนมีอายุ 2 ป หลังปลูก
และตัดแตงกิ่งแลว สามารถบังคับใหออกดอกติดผลไดตลอดทั้ง ป
การติดผลกระจายทั่วตน ขนาดผลสม่ําเสมอผลผลิตโดยเฉลี่ย 1.8 กก./ตน/ป อายุ 3 ป เฉลี่ย 2.14 กก./ตน/ป
และอายุ 4 ป เฉลี่ย 18.62 กก./ตน/ป”
รศ.ฉลองชัย ยังไดกลาวเพิ่มเติมวา “นอยหนาสามารถปลูกได
ในดินเกือบทุกชนิด ตั้งแตดินเหนียวจัด จนถึงดินทรายหรือดินลูกรัง แต
ชอบที่สุดคือดินรวนปนทราย มีการระบายน้ําไดดี หรือมีคา pH 5.5 7.5 สวนอากาศที่เ หมาะสมคือ อากาศร อน-แหง แตจ ะไม คอยชอบ
อากาศหนาวจัด หรือฝนตกชุกมากเกินไป เนื่องจากนอยหนาตองการ
ความแหงแลงพอสมควรเพื่อการสะสมอาหารและทิ้งใบ เมื่อทิ้งใบแลวจะแตกกิ่งใหมพรอมกับมีดอกออกมา
ดวย โดยธรรมชาติใบจะรวงตั้งแตเดือนธันวาคม-มกราคม แลวแตกกิ่งใหมพรอมดอกในเดือนกุมภาพันธ เก็บ
ผลไดในราวปลายเดือนมิถุนายน-กันยายน ของทุกป เกษตรกรมีความพึงพอใจกับผลผลิตเปนอยางมากเพราะ
สามารถขายไดราคาประมาณกิโลกรัมละ 50 – 70 บาท ทําใหเกษตรกรมีรายไดที่มั่นคง และนอกจากจะ
จําหนายผลผลิตไดแลวยังสามารถขยายพันธุเพาะตนกลาออกขายไดอีก”
“สําหรับการดูแลรักษาและใหน้ํา ตองกะระยะปลูกใหหางกันโดยประมาณ ใสปุยคอกที่สลายตัวแลว
ประมาณครึง่ บุงกี๋ เอาหนาดินลงคลุกกับปุยในหลุม แลวปลูกตนกลาลงไปใหตนตั้งตรงกลบดินคืนใหแนน ใช
เศษหญาแหง ฟางแหง หรือแกลบคลุมหนาดินรอบ ๆ โคนตน ควรปลูกในชวงฤดูฝนเพื่อใหตนกลาตั้งตัวไดเร็ว
ขึ้น และชวงหลังปลูกถึง 1 ป ในหนาแลงหรือฝนทิ้งชวง ควรใหน้ําชวย
พอมีอายุเกิน 1 ป ตนจะสามารถชวยตัวเองไดและเริ่มติดผลในปที่ 2
วิธีการใหน้ําอาจใชวิธีการใหแบบรองใชสายยางปลอยรดบริเวณโคน
ตนใหแบบฝนเทียมหรือแบบน้ําหยดก็ได”
รศ.ฉลองชัยไดแนะนําวา “การดูแลใหไดผลผลิตนอยหนาที่
สมบูรณ ตองทําการตัด แตงกิ่ง เมื่อติด ผล ใหตัดแตงผลที่รูปรางบิด
เบี้ยวออกใหเหลือแตผลรูปทรงที่ดีไว นอกจากนี้ตองปองกันโรคและแมลง เชน หนอนผีเสื้อ แมลงวันผลไมหรือ
แมงวันทอง และเพลี้ยตาง ๆ โดยใชถุงใยสัง เคราะหหรือถุง ผาซึ่งหาซื้อไดต ามรานขายของเคมีเกษตรทั่วไป

หอหุมผลนอยหนาเมื่อมีขนาดเทาลูกมะนาว หรืออาจใชแรงงานคน เครื่องจักรกล หรือสารเคมีฉีดพนเพื่อการ
ดูแลรักษาก็ได”
เกษตรกรและผูบริโภคที่ตองการปลูกนอยหนาลูกผสมพันธุใหมของ มก. ทั้ง “เพชรปากชอง” และ “เนื้อ
ทอง” ที่มีความพิเศษตรงที่ใหผลใหญ เนื้อมาก แตเมล็ดนอย สามารถขอรับคําแนะนําไดที่ สถานีวิจัยปากชอง
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