
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาทุเรียน 
2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียน 

กิจกรรม   วิจัยการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนลูกผสม 
กิจกรรมย่อย  การศึกษาการปรับเปลี่ยนทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมด้วยพันธุ์ลูกผสมใหม่ 

3. ชื่อการทดลอง  การศึกษาการปรับเปลี่ยนทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมด้วยพันธุ์ลูกผสมใหม่ในแหล่งผลิต 
ทุเรียนภาคตะวันออก 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง นางสาววีรญา  เต็มปีติกุล  สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
 ผู้ร่วมงาน  นายทรงพล  สมศรี  สังกัด  ส านักผู้เชี่ยวชาญ  
    นายทวีศักดิ์  แสงอุดม  สังกัด  สถาบันวิจัยพืชสวน 
    นายชูชาติ  วัฒนวรรณ          สังกัด  สวพ.6 
    นายสมนึก  ฉวนฉิม   สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
    นางเสาวณีย์  ศรีสุมา    สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

5. บทคัดย่อ 
เพ่ือศึกษาวิธีการเปลี่ยนพันธุ์และข้ันตอนการปรับเปลี่ยนทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมด้วยพันธุ์ลูกผสมใหม่จันทบุรี 1 

จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3 ได้คัดเลือกต้นทุเรียนพันธุ์เดิมที่ให้ผลผลิตแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ มาตัดยอดให้
เหลือกิ่งล่าง 1-2 กิ่ง เพื่อให้มีการแตกกิ่งใหม่จากต้นตอเดิม หลังจากตัดยอดประมาณ 5 เดือน ด าเนินการเปลี่ยน
พันธุ์โดยคัดเลือกยอดอ่อนที่มีขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร มาเปลี่ยนพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆ 3 วิธีการ ได้แก่ ติดตา 
เสียบข้าง และทาบกิ่ง  วิธีการละ 10 ต้น/พันธุ์ หลังจากเปลี่ยนพันธุ์ประมาณ 1 เดือน ตรวจสอบการเปลี่ยนพันธุ์
ส าเร็จพบว่า  วิธีการเสียบข้างให้เปอร์เซ็นต์ผลส าเร็จการเปลี่ยนพันธุ์สูงที่สุดทั้ง 3 พันธุ์  ส่วนวิธีการติดตาและทาบ
กิ่งเปลี่ยนพันธุ์ส าเร็จเพียงพันธุ์จันทบุรี 2 พันธุ์เดียวเท่านั้น เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงได้คัดเลือกวิธีการเสียบ
ข้างซึ่งเป็นวิธีการที่ให้เปอร์เซ็นต์ผลส าเร็จการเปลี่ยนพันธุ์สูงที่สุดมาด าเนินการเปลี่ยนพันธุ์ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 
1 จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3 พันธุ์ละ 30 ต้น หลังจากยอดพันธุ์มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงประมาณ 30-50 
เซนติเมตรให้ตัดแต่งก่ิงต้นพันธุ์เดิมออก ท าการป้องกันกิ่งฉีกหักเสียหายและเพ่ิมความแข็งแรงให้กับต้นเปลี่ยน
พันธุ์โดยการค้ ากิ่งด้วยไม้และเสริมก่ิง จากข้อมูลการเจริญเตบิโต พบว่าพันธุ์จันทบุรี 3 เป็นพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตบนตน้
ตอเดิมได้ดีกว่าพันธุ์จันทบุร ี1 จันทบุรี 2  โดยมีขนาดเสน้รอบวงล าต้นและความสูงต้นสงูที่สุดเทา่กับ 27.1 และ 261 
เซนติเมตร ตามล าดับ  หลังจากปรับเปลี่ยนทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมเป็นพันธุ์ลูกผสมใหม่แล้ว 2 ปี ทุเรียนเริ่มออกดอก  และเริ่มติด
ผลหลังเปลี่ยนพันธุ ์3 ปี ซึ่งเรว็กว่าการปลูกโดยใช้ต้นกล้าประมาณ 2-3 ปี 

6. ค าน า 
 ทุเรียนในนามราชาผลไม้เมืองร้อนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศในปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้ามี



เพียงไม่ก่ีพันธุ์ ท าให้เก็บเก่ียวผลผลิตได้ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน อีกท้ังต้นทุเรียนมีการตายอันเนื่องมาจากการ
เข้าท าลายของโรคและแมลงเป็นจ านวนมาก ปริมาณผลผลิตจึงมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) จึงได้มีการวิจัยเพื่อค้นคว้าหาพันธุ์ทุเรียนที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงต้นและ
ปลายฤดูกาลเพ่ือกระจายการผลิต โดยมีการสร้างลูกผสมและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนลูกผสมที่มีคุณภาพดี รสชาติ
หวานมัน เนื้อมีสีเหลืองเข้ม กลิ่นน้อย มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นไม่เกิน 105 วันหลังดอกบาน ที่เสนอให้เป็นพันธุ์
แนะน าและพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3 
(ทรงพล,2551 และ ทรงพล, 2553) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายให้กับเกษตรกรและผู้บริโภค 
 ในปัจจุบันนิยมใช้วิธีการเสียบยอดเนื่องจากมีความสะดวก สามารถขยายพันธุ์ได้ในปริมาณมาก ต้นกล้าที่
ได้มีความแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี (วิเชียร, 2546) การปลูกทุเรียนปัจจุบันนิยมปลูกโดยใช้ต้นกล้า  ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตทางด้านล าต้นและใบนาน 5-6 ปี จึงจะเริ่มติดดอก ออกผล (หิรัญและคณะ, 2542) 
ในสวนทุเรียนบางสวนมีต้นทุเรียนพันธุ์เดิมอยู่ ที่มีต้นทุนในการดูแลรักษาค่อนข้างสูงและให้ผลผลิตต่ า วิธีการ
เปลี่ยนพันธุ์บนต้นตอเดิมจึงน่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและย่นระยะเวลาในการให้ผลผลิตได้
เร็วขึ้น ดังนั้นจึงควรศึกษาหาวิธีการและขั้นตอนในการเปลี่ยนพันธุ์บนต้นตอเดิมที่เหมาะสม   เพื่อใช้เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการปลูกทดแทนพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอายุมาก 

7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

- ต้นทุเรียนสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ต้องการเปลี่ยนพันธุ์ 

- ต้นพันธุ์ทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3 

- วัสดุที่ใช้ในการเปลี่ยนพันธุ์ เช่น มีด ถุงพลาสติก เชือก 

- วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ยเคมี สารป้องกันก าจัดโรคและแมลง  
 วิธีการ 

1. จัดเตรียมต้นกล้าพันธุ์ลูกผสมใหม่ซึ่งเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร คือ พันธุ์จันทบุรี 1,
จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3  

2. เปรียบเทียบวิธีการเปลี่ยนพันธุ์บนต้นตอเดิม 3 วิธีการคือ การติดตา การเสียบข้าง และการทาบกิ่ง 
วิธีการละ 10 ต้น/พันธุ์ 

3. ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ผลส าเร็จจากการเปลี่ยนพันธุ์ในแต่ละวิธี 
4. คัดเลือกวิธีการเปลี่ยนพันธุ์บนต้นตอเดิมที่ดีที่สุดมาด าเนินการปรับเปลี่ยนพันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 

และจันทบุรี 3 พันธุ์ละ 30 ต้น 
5. ศึกษาข้ันตอนการปรับเปลี่ยนทุเรียนพันธุ์ใหม่บนต้นตอเดิม 
6. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต การออกดอก ติดผล 

 7. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดท ารายงาน 
 เวลา 

ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2558 



สถานที ่

- ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี  
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
คัดเลือกต้นทุเรียนพันธุ์เดิมที่ให้ผลผลิตแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนพันธุ์เป็นลูกผสมใหม่จันทบุรี 1จันทบุรี 2 

และจันทบุรี 3 ด าเนินการตัดแต่งก่ิงต้นทุเรียนพันธุ์เดิมโดยการตัดยอดให้เหลือกิ่งล่าง 1-2 กิ่ง  (ภาพท่ี 1)    
หลังจากตัดแต่งประมาณ 5 เดือน จะมีการแตกก่ิงใหม่จากต้นตอเดิม คัดเลือกยอดอ่อนขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร 
ท าการปรับเปลี่ยนพันธุ์โดยวิธกีารต่างๆ 3 วิธีการ วิธีการละ 10 ต้น/พันธุ์ ได้แก่ ติดตา เสียบข้าง และทาบก่ิง  
หลังจากเปลี่ยนพันธุ์ประมาณ 1 เดือน สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนพันธุ์ส าเร็จได้ ผลปรากฏว่า  วิธีการเสียบข้าง
ให้เปอร์เซ็นต์ผลส าเร็จการเปลี่ยนพันธุ์สูงที่สุดทั้ง 3 พันธุ์ โดยพันธุ์จันทบุรี 1 ให้เปอร์เซ็นต์ผลส าเร็จการเปลี่ยน
พันธุ์เท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์จันทบุรี 2 ให้เปอร์เซ็นต์ผลส าเร็จการเปลี่ยนพันธุ์เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ และพันธุ์
จันทบุรี 3 ให้เปอร์เซ็นต์ผลส าเร็จการเปลี่ยนพันธุ์เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเปลี่ยนพันธุ์ด้วยวิธีการติดตาและ
ทาบก่ิง มีเพียงพันธุ์จันทบุรี 2 เท่านั้น ที่ประสบผลส าเร็จในการเปลี่ยนพันธุ์เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์  ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์ผลส าเร็จการปรับเปลี่ยนทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมด้วยพันธุ์ลูกผสมใหม่ วิธีการต่างๆ 
 

พันธุ์ 
ผลส าเร็จการปรับเปลี่ยนพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆ (%) 

ติดตา เสียบข้าง ทาบก่ิง 
จันทบุรี 1 0  60 0 
จันทบุรี 2 20 70 20 
จันทบุรี 3 0 20 0 

 
คัดเลือกวิธีการเสียบข้างมาด าเนินการปรับเปลี่ยนพันธุ์ทุเรียนลูกผสมใหม่ จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 และ

จนัทบุรี 3  พันธุ์ละ 30 ต้น เมื่อยอดพันธุ์มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ท าการตัด
แต่งกิ่งเดิมออก และท าการป้องกันกิ่งฉีกหักเสียหายโดยการค้ ากิ่งด้วยไม้ (ภาพที่ 2) และเพ่ิมความแข็งแรงให้กับ
ต้นเปลี่ยนพันธุ์โดยการเสริมก่ิง (ภาพท่ี 3) 

จากข้อมลูการเจริญเติบโต พบว่าพันธุ์จันทบุรี 3 เป็นพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตบนต้นตอเดิมได้ดีกว่าพันธุ์อ่ืน มีขนาด
เส้นรอบวงล าต้นและความสูงต้นสูงที่สุดเท่ากับ 27.1 และ 261 เซนติเมตร ตามล าดับ รองลงมาคือพันธุ์จันทบุรี 2 ที่มีขนาด
เส้นรอบวงล าต้น ความสูงต้น และความกว้างทรงพุ่มเท่ากับ  23.5, 258 และ 308 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

หลังจากปรับเปลีย่นทุเรยีนพันธุด์ั้งเดิมเป็นพันธุ์ลูกผสมใหม่แลว้ 2 ปี ทุเรยีนจะเริ่มออกดอก  และเริ่มติดผลหลัง
เปลี่ยนพันธุ์ 3 ปี ซึ่งเรว็กวา่การปลูกโดยใช้ตน้กล้าประมาณ 2-3 ปี 



ตารางที่ 2   ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตต้นทุเรยีนที่ท าการปรับเปลี่ยนพันธุ์เป็นลูกผสมใหม่จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 และจันทบุรี 3   

พันธุ ์
เส้นรอบวงล าตน้  

(ซม.) 
ความสูงต้น 

 (ซม.) 
ความกว้างทรงพุ่ม 

 (ซม.) 
จันทบุรี 1 20.2 248 258 
จันทบุรี 2 23.5 258 308 
จันทบุรี 3 27.1 261 292 

 

 
 
ภาพที่ 1 การตัดแต่งกิ่งต้นทุเรียนพันธุ์เดิมโดยการตัดยอดให้เหลือก่ิงล่าง 1-2 กิ่ง เพื่อปรับเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ 
 

 
 
ภาพที่ 2 การค้ ากิ่ง 



 
 
ภาพที่ 3 การเสริมกิ่ง 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 วิธีการเสียบข้างเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการเปลี่ยนพันธุ์บนต้นตอเดิมเนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยน
พันธุ์ส าเร็จสูงที่สุด โดยเริ่มต้นจากการตัดยอดต้นทุเรียนพันธุ์เดิมให้เหลือก่ิงล่าง 1-2 กิ่ง  หลังจากนั้นประมาณ 5 
เดือน จะมีการแตกก่ิงใหม่จากต้นตอเดิม คัดเลือกยอดอ่อนขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร ท าการปรับเปลี่ยนพันธุ์โดย
วิธีการเสียบข้าง เมื่อยอดพันธุ์มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ท าการตัดแต่งกิ่งเดิม
ออก และท าการป้องกันก่ิงฉีกหักเสียหายโดยการค้ ากิ่งด้วยไม้ และเพ่ิมความแข็งแรงให้กับต้นเปลี่ยนพันธุ์โดยการ
เสริมก่ิง หลังจากเปลีย่นพันธุ์ทุเรียน 2 ปี ทุเรียนเริ่มออกดอก  และเริ่มติดผลหลังเปลี่ยนพันธุ ์3 ปี 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เกษตรกรสามารถน าไปใช้เป็นทางเลือกในการสร้างสวนทดแทนพันธุ์ดั้งเดิมได้ 
 

11. เอกสารอ้างอิง 
ทรงพล สมศรี. 2551. ทุเรียนไทยและการปรับปรุงพันธุ์ : กรณีศึกษาพันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 จันทบุรี 3. กรม

วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร. 206 หน้า. 
ทรงพล สมศรี. 2553. รายงานแผนงานวิจัยการศึกษาและพัฒนาทุเรียน. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กรุงเทพมหานคร. 253 หน้า. 
วิเชียร ทองพันชั่ง. 2546. ทุเรียน. โครงการหนังสือเกษตรชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร. 

143 หน้า. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. รายงานประจ าปี 2556 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร. 151 หน้า. 



ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2557. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้มปี 2557. ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร. 183 หน้า. 

หิรัญ หิรัญประดิษฐ์  สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก  เสริมสุข สลักเพ็ชร์. 2542. เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน. ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร. 190 หน้า. 


