
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาทุเรียน 
2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียน 

กิจกรรม   การส ารวจ รวบรวม จ าแนกและคัดเลือกทุเรียนในประเทศไทย 
กิจกรรมย่อย การคัดเลือกและเปรียบเทียบทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมือง 

3. ชื่อการทดลอง  การคัดเลือกและเปรียบเทียบทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองทีมีศักยภาพการผลิตใน
เชิงการค้า 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง นางสาววีรญา  เต็มปีติกุล  สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
 ผู้ร่วมงาน  นายทรงพล  สมศรี  สังกัด  ส านักผู้เชี่ยวชาญ  
    นางสาวศิริพร  วรกุลด ารงชัย สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
    นางชมภู  จันที             สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
    นายสมนึก  ฉวนฉิม   สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
    นางเสาวณีย์  ศรีสุมา    สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

5. บทคัดย่อ 
การคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์พ้ืนเมืองได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมือง

ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ปี 2554-2558 
ได้ข้อมูลคุณภาพผลผลิตทั้งหมด 77 สายพันธุ์ พบว่า ทุเรียนพื้นเมืองมีน้ าหนักผลตั้งแต่ 0.74-4.06 กก. โดยทุเรียน
พันธุ์จอกลอยมีขนาดผลเล็กที่สุด (0.74 กก.) และทุเรียนพันธุ์สาวชมฟักและฉัตรสีทอง เป็นทุเรียนที่มีขนาดผล
ใหญ่ที่สุดมีน้ าหนักมากกว่า 4 กก.  โดยทุเรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักผลประมาณ 2-3 กก. และมีความหนาเนื้อ
ใกล้เคียงกันประมาณ 1.11-1.38 ซม. มีทุเรียนที่มีเนื้อหนามากกว่า 2 ซม. อยู่ 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ก าปั่นเดิม และ
หมอนทอง ที่มีความหนาเนื้อเท่ากับ 2.41 และ 2.23 ซม. ตามล าดับ ทุเรียนส่วนใหญ่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผล
มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ มีเพียง 13 พันธุ์เท่านั้นที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผลไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดลีบมีตั้งแต่
พันธุ์ที่ไม่มีเมล็ดลีบเลยจนถึงมีเมล็ดลีบสูงมากถึง 98.45 เปอร์เซ็นต์ ทุเรียนพื้นเมืองโดยส่วนใหญ่มีรสชาติหวาน
และมันเพียงเล็กน้อย มีเพียง 27 พันธุ์เท่านั้นที่มีรสชาติหวานมันปานกลางจนถึงหวานมันดีมาก และเมื่อคัดเลือก
พันธุ์ที่มีลักษณะดีโดยอาศัยหลักเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์ที่ดัดแปลงมาจากมาตรฐานทุเรียนของประเทศไทย ใน
ลักษณะ คุณภาพการรับประทานดีปานกลางขึ้นไป  น้ าหนักผลตั้งแต่ 2-4 กก. และเปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผลมากกว่า 
20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า มีทุเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์จ านวน 21 พันธุ์ ได้แก่ กบซ่อนกลิ่น, กบตาข า, กบทองค า, กบแม่
เฒ่า, กบรัศมี, กบสุวรรณ, กบหลังวิหาร, กระดุม, ก้านยาว, ก้านยาวสีนาค, ก าปั่นด า, ก าปั่นเดิม, ชมพูศรี, ชะนี, 
ชายมะไฟ, ชายมังคุด, นกหยิบ, พวงมณี, เมล็ดเผียน, เมล็ดพงพันธ์ และหมอนทอง   

 
 



6. ค าน า 
 ทุเรียนในนามราชาผลไม้เมืองร้อนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศในปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้ามี
เพียงไม่ก่ีพันธุ์ ท าให้เก็บเก่ียวผลผลิตได้ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน อีกท้ังต้นทุเรียนมีการตายอันเนื่องมาจากการ
เข้าท าลายของโรคและแมลงเป็นจ านวนมาก ปริมาณผลผลิตจึงมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ทุเรียนที่นิยมปลูกเป็นการค้ามีเพียงไม่กี่พันธุ์ ได้แก่ กระดุม ชะนี หมอนทอง และ
ก้านยาว แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการรับประทานทุเรียนที่หลากหลายมากข้ึน เช่น พวงมณี นกหยิบ 
ทุเรียนพันธุ์หลินลับแล หลงลับแล  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาพันธุ์ทุเรียนต่อไป 
 

7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

- ต้นทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองจากแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  

- วัสดุอุวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ยเคมี สารป้องกันก าจัดโรคและแมลง 

- วัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต เช่น เครื่องชั่งน้ าหนัก กระดาษเทียบสี   
 วิธีการ 

1. ดูแล บ ารุงรักษาต้นทุเรียนสายพันธุ์พ้ืนเมือง แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

2. บันทึกข้อมูลคุณภาพผลผลิต 
3. คัดเลือกทุเรียนที่มีคุณลักษณะดี โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้   
 - น้ าหนักผลตั้งแต่ 2.0-4.0 กิโลกรัม 
 - เปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผลตั้งแต่ 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
 - คุณภาพในการรับประทานตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป (ปานกลาง ดี และดีมาก) 
4. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดท ารายงาน 

 เวลา 
ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2558 

สถานที ่

- ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี  
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนสายพันธุ์พ้ืนเมืองในปี 2554-2558 จ านวนทั้งหมด 77 สายพันธุ์ 

พบว่า ทุเรียนพ้ืนเมืองมีน้ าหนักผลตั้งแต่ 0.74-4.06 กก. โดยทุเรียนพันธุ์จอกลอยมีขนาดผลเล็กท่ีสุด มีน้ าหนักผล



เพียง 740 กรัม และมีทุเรียนที่มีผลขนาดใหญ่มีน้ าหนักมากกว่า 4 กก. 2 พันธุ์ ได้แก่ สาวชมฟัก (4.06 กก.) และ
ฉัตรสีทอง (4.05 กก.) ทุเรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักผลประมาณ 2-3 กก. จ านวน 43 สายพันธุ์ ได้แก่ กบซ่อนกลิ่น, 
กบตาท้วม, กบทองค า, กบแม่เฒ่า, กบรัศมี, กบวัดกล้วย, กบสีนาค, กบสุวรรณ, กบหน้าศาล, กระดุม, กระเทย
เนื้อขาว, กระปุกทองดี, ก้านยาว, การะเกด, ก าปั่นด า, ก าปั่นเดิม, ก าปั่นแดง, ก าปั่นเนื้อเหลือง, ก าปั่นบางสีทอง, 
ขุนทอง, ชมพูศรี, ชะนี, ชายมะไฟ, ชายมังคุด, ดาวกระจาย, ต้นสามเส้า, ต้นใหญ่, ทองแดง, ทองเพ็ง, ทองย้อย
เดิม, ทองสุก, ธรณีไหว, นมสวรรค์, บางกอก, ปิ่นทอง, พวงมณี, เมล็ดเผียน, เมล็ดพงพันธ์, ย่ ามะหวาด, ยินดี, ลวง
ทอง, สีทอง และอีบาตร ทุเรียนสายพันธุ์พ้ืนเมืองส่วนใหญ่มีความหนาเนื้อใกล้เคียงกันประมาณ 1.11-1.38 ซม. 
จ านวน  43 พันธุ์ ได้แก่ กบเจ้าคุณ, กบด า, กบตาข า, กบทองเพ็ง, กบมังกร, กบแม่เฒ่า, กบรัศมี, กบสีนาค, กบ
สุวรรณ, กบหน้าศาล, กบหลังวิหาร, กระเทยเนื้อขาว, ก้านยาวสีนาค, การะเกด, ก าปั่นด า, ก าปั่นแดง, ก าปั่นเนื้อ
เหลือง, ก าปั่นบางสีทอง, ขุนทอง, ฉัตรสีทอง, ชะนี, ต้นสามเส้า, ต้นใหญ่, ตะพาบน้ า, ทองก้อน, ทองเพ็ง, ทูล
ถวาย, นมสวรรค์, บางกอก, ปิ่นทอง, ฝอยทอง, พวงมณี, เมล็ดพงพันธ์, ยินดี, ลวงทอง, สาวชมฟักทอง, สาวชม
เห็ด, สาวใหญ่, สีทอง, หลงลับแล, อีลีบ, ไอ้เม่น และไอ้ใหม่ มีทุเรียน 10 พันธุ์ ที่เนื้อบาง หนาไม่ถึง 1 ซม. โดย
ทุเรียนพันธุ์เหลืองทองมีเนื้อที่บางที่สุดเท่ากับ 0.63 ซม. มีทุเรียนที่มีเนื้อหนามากกว่า 2 ซม. อยู่ 2 พันธุ์ ได้แก่ 
พันธุ์ก าปั่นเดิม และหมอนทอง ที่มีความหนาเนื้อเท่ากับ 2.41 และ 2.23 ซม. ตามล าดับ ทุเรียนส่วนใหญ่มี
เปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผลมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ มีเพียง 13 พันธุ์เท่านั้นที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผลไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนเมล็ดลีบมีตั้งแต่พันธุ์ที่ไม่มีเมล็ดลีบเลยจนถึงมีเมล็ดลีบสูงมากถึง 98.45 เปอร์เซ็นต์ แต่ทุเรียนพ้ืนเมืองโดย
ส่วนใหญ่มีรสชาติหวานและมันน้อย มีเพียง 27 พันธุ์เท่านั้นที่มีรสชาติหวานมันปานกลางจนถึงหวานมันดีมาก 
และเมื่อคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะดีโดยอาศัยหลักเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์ที่ดัดแปลงมาจากมาตรฐานทุเรียนของ
ประเทศไทย (กรมวิชาการเกษตร, 2543) ในลักษณะ คุณภาพการรับประทานดีปานกลางขึ้นไป  น้ าหนักผลตั้งแต่ 
2-4 กก. และเปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผลมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า มีทุเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์จ านวน 21 พันธุ์ ได้แก่ 
กบซ่อนกลิ่น, กบตาข า, กบทองค า, กบแม่เฒ่า, กบรัศมี, กบสุวรรณ, กบหลังวิหาร, กระดุม, ก้านยาว, ก้านยาวสี
นาค, ก าปั่นด า, ก าปั่นเดิม, ชมพูศรี, ชะนี, ชายมะไฟ, ชายมังคุด, นกหยิบ, พวงมณี, เมล็ดเผียน, เมล็ดพงพันธ์ 
และหมอนทอง ดังแสดงในตารางที่ 1   
   
ตารางท่ี 1 คุณภาพผลผลิตทุเรียนสายพันธุ์พ้ืนเมือง 77 สายพันธุ์ 

  สายพันธุ์ 
นน.ผล 
(กก.) 

ความหนาเนื้อ 
(ซม.) 

เนื้อ/ผล 
(%) 

เมล็ดลีบ 
(%) 

คุณภาพ
รับประทาน 

ความ
หวาน 

ความ
มัน 

1 กบเจ้าคุณ  3.23 1.23 26.45 40.22 4  น้อย   น้อย  

2 กบซ่อนกลิ่น  2.82 1.01 28.87 63.68 6  มาก   มาก  

3 กบด า 3.11 1.24 23.56 48.49 4  น้อย   กลาง  

4 กบตาข า 3.03 1.38 28.55 98.21 5  กลาง   กลาง  

5 กบตาท้วม 2.42 1.56 25.02 83.70 4  กลาง   น้อย  



  สายพันธุ์ 
นน.ผล 
(กก.) 

ความหนาเนื้อ 
(ซม.) 

เนื้อ/ผล 
(%) 

เมล็ดลีบ 
(%) 

คุณภาพ
รับประทาน 

ความ
หวาน 

ความ
มัน 

6 กบทองค า 2.50 1.42 26.40 95.83 6 มาก มาก 

7 กบทองเพ็ง  3.71 1.25 31.99 56.31 4 กลาง น้อย 

8 กบมังกร 3.45 1.26 21.07 49.07 4 กลาง น้อย 

9 กบแม่เฒ่า 2.56 1.25 22.94 39.52 6  มาก   มาก  

10 กบรัศมี 2.88 1.33 20.92 17.72 5  มาก   น้อย  

11 กบล าเจียก 3.52 1.01 11.27 63.89 4 น้อย น้อย 

12 กบวัดกล้วย 2.78 1.03 19.06 22.22 4  น้อย   กลาง  

13 กบสีนาค 2.64 1.37 18.86 38.18 5  มาก   กลาง  

14 กบสุวรรณ 2.40 1.22 24.02 78.41 6 มาก มาก 

15 กบหน้าศาล 2.11 1.18 17.64 93.33 4 น้อย กลาง 

16 กบหลังวิหาร 3.40 1.22 24.89 46.23 5  มาก   กลาง  

17 กระดุม 2.07 0.93 24.80 40.62 5 มาก กลาง 

18 กระเทยเนื้อขาว 2.96 1.32 27.11 55.83 3 น้อย ไม่มัน 

19 กระปุกทองดี 2.00 1.01 21.89 54.00 4 น้อย น้อย 

20 ก้านยาว 2.27 0.98 29.14 46.75 6  มาก   กลาง  

21 ก้านยาวสีนาค 3.18 1.30 32.03 11.27 6 มาก กลาง 

22 ก้านสั้น 1.92 0.99 33.19 82.86 4 น้อย น้อย 

23 การะเกด 2.09 1.11 22.74 20.37 4 น้อย น้อย 

24 ก าปั่นด า 2.74 1.17 34.83 20.10 5  กลาง   กลาง  

25 ก าปั่นเดิม 2.59 2.41 28.97 55.56 5 กลาง กลาง 

26 ก าปั่นแดง 2.73 1.21 26.86 33.33 4 น้อย น้อย 

27 ก าปั่นตาแพ 1.23 0.93 25.37 51.14 4 น้อย น้อย 

28 ก าปั่นเนื้อเหลือง 2.60 1.21 21.19 46.21 4 น้อย น้อย 

29 ก าปั่นบางสีทอง 2.54 1.33 25.39 0.00 4  กลาง   กลาง  

30 ขุนทอง 2.18 1.38 14.33 0.00 4 น้อย กลาง 

31 จอกลอย 0.74 0.83 27.43 28.61 5  กลาง   น้อย  

32 ฉัตรสีทอง 4.05 1.32 21.37 57.06 4  น้อย   กลาง  

33 ชมพูศรี 2.46 1.59 46.29 91.11 5  กลาง   กลาง  

34 ชมพูพาน 1.65 1.02 44.74 85.28 5 กลาง กลาง 
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35 ชะนี 2.99 1.26 27.03 65.78 6  มาก   กลาง  

36 ชายมะไฟ 2.76 1.77 24.79 93.33 6 มาก มาก 

37 ชายมังคุด 2.59 1.65 30.99 57.20 6 มาก มาก 

38 ดาวกระจาย 2.19 1.84 42.96 98.45 4  น้อย   น้อย  

39 ดาวทอง 1.62 0.87 37.52 81.52 3 น้อย ไม่มัน 

40 ต้นสามเส้า 2.99 1.14 28.46 34.62 3 ไม่หวาน น้อย 

41 ต้นใหญ่ 2.47 1.28 19.87 31.11 4  กลาง   น้อย  

42 ตะพาบน้ า 3.38 1.27 33.24 28.17 4  กลาง   น้อย  

43 ทองก้อน 3.16 1.23 39.57 44.57 3 ไม่หวาน น้อย 

44 ทองแดง 2.55 1.80 26.49 57.14 4  น้อย   น้อย  

45 ทองเพ็ง 2.46 1.30 27.31 25.25 3  น้อย   ไม่มัน  

46 ทองย้อยเดิม 2.26 1.63 28.19 41.73 4 น้อย น้อย 

47 ทองใหม่ 3.05 0.98 20.77 16.11 4  กลาง   น้อย  

48 ทองสุก 2.03 0.95 23.58 42.21 4 น้อย น้อย 

49 ทับทิม 3.45 1.52 25.23 11.15 4 น้อย กลาง 

50 ทูลถวาย 3.23 1.25 37.92 74.28 4  น้อย  กลาง  

51 ธรณีไหว 2.87 1.53 26.03 61.11 4 น้อย กลาง 

52 นกหยิบ 3.57 1.64 30.00 68.00 6 มาก มาก 

53 นมสวรรค์ 2.60 1.35 22.60 30.00 4 น้อย กลาง 

54 เนื้อเหลือง 1.86 1.43 15.09 30.56 4 กลาง กลาง 

55 บางกอก 2.22 1.25 23.54 54.00 3 ไม่หวาน น้อย 

56 ปิ่นทอง 2.13 1.22 22.31 43.00 4 กลาง น้อย 

57 ฝอยทอง 1.84 1.23 23.93 76.84 4  กลาง   น้อย  

58 พวงมณี 2.13 1.23 21.25 62.24 7 มากที่สุด มาก 

59 เมล็ดเผียน 2.56 1.51 32.79 55.00 6 มาก มาก 

60 เมล็ดพงพันธ์ 2.00 1.31 30.13 16.90 5 กลาง มาก 

61 เมล็ดสม 3.21 1.54 17.23 41.67 4 น้อย น้อย 

62 ย่ ามะหวาด 2.16 1.89 35.34 65.46 4 น้อย น้อย 

63 ยินดี 2.24 1.16 19.06 50.00 3 ไม่หวาน น้อย 
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64 ลวงทอง 2.08 1.30 16.06 70.27 5 กลาง กลาง 

65 สาวชมฟักทอง 4.06 1.15 24.70 0.00 4 น้อย น้อย 

66 สาวชมเห็ด 1.85 1.11 13.55 81.11 4 น้อย น้อย 

67 สาวใหญ่ 1.86 1.23 28.38 76.92 4  น้อย   กลาง  

68 สีทอง 2.14 1.25 18.57 15.00 5  มาก   กลาง  

69 หมอนข้าง 3.03 1.74 25.68 65.95 4 น้อย กลาง 

70 หมอนทอง 3.40 2.23 32.69 88.71 6  กลาง   มาก  

71 หลงลับแล 1.12 1.14 29.49 93.33 6  มาก   มาก  

72 เหลืองทอง 1.22 0.63 26.41 5.92 4  กลาง   น้อย  

73 อีลีบ 3.50 1.26 34.00 98.00 4 น้อย น้อย 

74 อีงอน 1.38 0.89 16.30 96.34 4 น้อย น้อย 

75 อีบาตร 2.10 1.78 25.71 0.00 4  น้อย   กลาง  

76 ไอ้เม่น 1.58 1.21 23.10 48.48 4  น้อย   กลาง  

77 ไอ้ใหม่ 1.82 1.26 37.36 55.56 4  กลาง   น้อย  
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
  จากการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ปี 2554-2558 ได้ข้อมูลคุณภาพผลผลิตทั้งหมด 77 สาย
พันธุ์ พบว่า ทุเรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักผลประมาณ 2-3 กก. โดยทุเรียนพันธุ์จอกลอยมีน้ าหนักผลน้อยที่สุดเพียง 
740 กรัม และทุเรียนพันธุ์สาวชมฟักและฉัตรสีทอง เป็นทุเรียนที่มีน้ าหนักผลมากท่ีสุดเท่ากับ 4.06 และ 4.05 กก. 
ตามล าดับ  มีความหนาเนื้อใกล้เคียงกันประมาณ 1.11-1.38 ซม. ทุเรียนพันธุ์ก าปั่นเดิม และหมอนทอง มีความ
หนาเนื้อมากท่ีสุดเท่ากับ 2.41 และ 2.23 ซม. ตามล าดับ ทุเรียนส่วนใหญ่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผลมากกว่า 20 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดลีบมีตั้งแต่พันธุ์ที่ไม่มีเมล็ดลีบเลยจนถึงมีเมล็ดลีบสูงมากถึง 98.45 เปอร์เซ็นต์ ทุเรียน
พ้ืนเมืองโดยส่วนใหญ่มีรสชาติหวานและมันเพียงเล็กน้อย มีเพียง 27 พันธุ์เท่านั้นที่มีรสชาติหวานมันปานกลาง
จนถึงหวานมันดีมาก และเมื่อคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะดีโดยอาศัยหลักเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์ที่ดัดแปลงมาจาก
มาตรฐานทุเรียนของประเทศไทย ในลักษณะ คุณภาพการรับประทานดีปานกลางข้ึนไป  น้ าหนักผลต้ังแต่ 2-4 กก. 
และเปอร์เซ็นต์เนื้อต่อผลมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า มีทุเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์จ านวน 21 พันธุ์ ได้แก่ กบ
ซ่อนกลิ่น, กบตาข า, กบทองค า, กบแม่เฒ่า, กบรัศมี, กบสุวรรณ, กบหลังวิหาร, กระดุม, ก้านยาว, ก้านยาวสีนาค, 
ก าปั่นด า, ก าปั่นเดิม, ชมพูศรี, ชะนี, ชายมะไฟ, ชายมังคุด, นกหยิบ, พวงมณี, เมล็ดเผียน, เมล็ดพงพันธ์ และ
หมอนทอง   



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกพันธุ์ปลูกของเกษตรกร และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาพันธุ์ต่อไป 
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