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บทคัดย่อ 
  
  การคัดเลือกสายต้นทุเรียนพ้ืนเมืองที่มีลักษณะดีเด่น เพ่ือการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ 
และแนะน าพันธุ์ให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้ามากขึ้น ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 โดยท าการ
ส ารวจและคัดเลือกสายต้นทุเรียนพ้ืนเมืองพันธุ์ดี ในแหล่งปลูกที่ส าคัญในเขตภาคเหนือตอนล่างที่
จังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย โดยใช้เกณฑ์ ในการคัดเลือก คือ เนื้อผลมีรสชาติดี เนื้อมีสีเหลืองเข้ม สีสวย 
เนื้อหนา เมล็ดลีบ ผลมีขนาดใหญ่ โดยคัดเลือกได้สายต้นดีเด่นพบว่ามีทั้งสิ้น 15 สายต้น พบ ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 13 สายต้น สุโขทัย จ านวน 2 สายต้น ส าหรับ สายต้นที่ดีเด่นที่สุดด้าน
ขนาดทรงผลใหญ่  น้ าหนักผลสุกมากกว่า 1.5 กิโลกรัมขึ้นไป รสชาติดี เนื้อมากเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค มีจ านวน 5 สายต้น คือ สายต้น อต.04 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 2.3 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ย
กว้าง 17.5 ซม. ยาว 20 ซม. สีผิวผลสุก(YG152A) ทรงผลรูปไข่กลับ  รูปทรงหนามนูน  สีเนื้อมีสีเหลือง 
(YO23B) เนื้อละเอียด มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 29.6 องศาบริกซ์ รสชาติหวานมัน แหล่งปลูกอยู่ที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รองมาเป็น สท.04 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 2.1 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ย
กว้าง 17 ซม. ยาว 24 ซม. สีผิวผลสุก(YG152A) รูปทรงผลกลมรี  รูปทรงหนามโค้งงอ สีเนื้อ(Y10D) 
เนื้อละเอียด มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 27.1 องศาบริกซ์ รสชาติหวานมัน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย   อต.46 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.9 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 15 ซม. 
ยาว 18 ซม. สีผิวผลสุก(YG152B) รูปทรงผลขอบขนาน  รูปทรงหนามนูนปลายแหลม สีเนื้อ(GY160B) 
เนื้อละเอียด มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 33.4 องศาบริกซ์ รสชาติมันมากกว่าหวาน แหล่งปลูกอยู่ที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อต.19 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.8 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 15 
ซม. ยาว 18 ซม.สีผิวผลสุก(GN138C) รูปทรงผลขอบขนาน  รูปทรงหนามนูนปลายแหลม สีเนื้อ(YG5D) 
เนื้อละเอียด  มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 29.8 องศาบริกซ์ รสชาติมันมากกว่าหวาน แหล่งปลูกอยู่ที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อต.06 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 15 
ซม. ยาว 20.5 ซม. สีผิวผลสุก(Y13B) รูปทรงผลขอบขนาน  รูปทรงหนามนูนปลายแหลม สีเนื้อ(Y13B) 
เนื้อละเอียด  มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 35.3 องศาบริกซ์ รสชาติมันมากกว่าหวาน แหล่งปลูกอยู่ที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ค าน า 
 ทุเรียนเป็นไม้ผลเขตร้อนที่มีความต้องการสภาพภูมิอากาศเฉพาะตัว ไม่สามารถขึ้นได้ในพ้ืนที่
เขตร้อนที่มีน้ าค้างแข็ง (frost)  พบว่าการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้าน (vegetative) ของทุเรียนจะ
หยุดชะงัก หากอุณหภูมิประจ าวันเฉลี่ย 22   องศาเซลเซียส และใบอ่อนจะร่วงถ้ามีอุณหภูมิต่ ากว่า 9  
องศาเซลเซียส พบว่า ทุเรียนสามารถทนทานต่ออุณหภูมิ สูงสุดถึง 46  องศาเซลเซียส มีรายงานว่า 
สามารถปลูกทุเรียนได้ที่ระดับละติจูดที่ 18 องศาเหนือ ในประเทศพม่า แต่ที่เหมาะสมที่สุดได้แก่  พ้ืนที่
ระหว่างละติจูดที่ 15  องศาเหนือ ปริมาณน้ าฝนระหว่าง 1,600 -3,000 มม. ต่อปี 
 พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช, 2497) ได้กล่าวถึงการปลูกทุเรียนในประเทศ
ไทยว่า ในภาคเหนือมีที่จังหวัดแพร่ ที่บ้านป่าแดง และที่จังหวัดน่านโดยมีลักษณะเจริญเติบโตดีพอใช้ 
และมีลูกทุกปี 
 ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่ามีการปลูกทุเรียนเป็นจ านวนมากในทุกภาคของประเทศไทยเช่น 
ภาคเหนือ ที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัด ศรีษะเกษ นครพนม 
หนองคาย ภาคกลางที่จังหวัดนนทบุรี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี ภาคใต้ที่ส าคัญได้แก่ จังหวัดชุมพร         
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และตรัง และภาคตะวันออก ที่ส าคัญได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 
ระยอง ปราจีนบุรี และตราด เป็นต้น 
 ทุเรียน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า DuriozibethinusMurr. เป็นผลไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมากพืชหนึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรชาวสวนได้ปีละไม่น้อยโดยในปี 2555  ประเทศไทยมีพ้ืนที่
ปลูกประมาณ 657,080 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 527,327 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,379 ล้านบาท 
(สถิติการเกษตร 2555) ส าหรับในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 
28,052 ไร่ โดยปลูกมากในเขตอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์และอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้
ผลผลิตประมาณ 14 ,441 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 448,537 บาท ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 907 
กิโลกรัมต่อไร่ ทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขไทยที่เกษตรกรปลูกอยู่เดิมส่วนมากจะเป็นทุเรียนพันธุ์
พ้ืนเมืองที่ปลูกมาจากการเพาะเมล็ด ซึ่งมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง มีทั้งลักษณะที่ดีและไม่ดีปน
กันไป แต่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะด้อยมากกว่า ซึ่งต้นทุเรียนพ้ืนเมืองในปัจจุบันส่วนใหญ่เกษตรกรได้ท า
การเปลี่ยนยอดไปเป็นทุเรียนพันธุ์การค้ามากขึ้น เช่น พันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว เป็นต้น  
 การขยายพันธุ์ทุเรียนด้วยเมล็ดท าให้เกิดทุเรียนพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเป็นจ านวนมากและ “ทุเรียน
พันธุ์” พ่ึงจะมีขึ้นเมื่อประมาณ 100 กว่าปี ที่ผ่านมาคงเป็น “ทุเรียนพ้ืนเมือง” แต่เมื่อน ามาปลูกในสวน
ผสมข้ามกันไปมา น าเมล็ดไปปลูกได้ต้นที่ดีก็ขยายพันธุ์กันต่อๆ มา ตัวอย่างทุเรียนพันธุ์ใหม่ซึ่งเกิดจาก



 

การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เช่น พันธุ์ชะนี ได้จากเมล็ดพันธุ์ลวง พันธุ์ก้านยาวได้จากเมล็ดพันธุ์ทองสุกและ
พันธุ์กบเล็บเหยี่ยว ได้จากเมล็ดพันธุ์การะเกด เป็นต้น  
 ในอดีตการปลูกทุเรียนของชาวสวนเมืองลับแลท าได้โดยเพาะต้นกล้าทุเรียนจากเมล็ดโดยใช้
เมล็ดจากผลที่มีคุณภาพดีน าไปเพาะในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อต้นกล้าทุเรียนมีอายุประมาณ 1 ปี หรือสูงราว 
1 ฟุตก็จะน าไปปลูกในฤดูฝน และมีการให้น้ าบ้างในช่วงฤดูแล้ง การขยายพันธุ์ทุเรียนด้วยเมล็ดของ
ชาวสวนเมืองลับแล ท าให้เกิดทุเรียนต้นใหม่ข้ึนมาเป็นจ านวนมาก เพราะจากการส ารวจทุเรียนเมืองลับ
แลปี พ.ศ. 2542 พบว่ามีต้นทุเรียนซึ่งเกิดจากการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือที่ชาวสวนเรียกว่า “ทุเรียน
พ้ืนเมือง”อยู่ถึง 101,255 ต้น ขึ้นการจายอยู่ในพ้ืนที่ 3 ต าบลทางตอนเหนือของลับแล คือ ต าบลฝาย
หลวง ต าบลแม่พูล และต าบลนานกกก ในลักษณะการท าสวนแบบนี้ เป็นลักษณะการท าสวนแบบ”วน
เกษตร”(agroforestry) และยังพบอีกว่าชาวสวนเมืองลับแลมีการตั้งชื่อทุเรียนที่เกิดจากการขยายพันธุ์
ด้วยเมล็ดแตกต่างกันไป เช่น หนามเขียวหนามแดง หนามแหลม หนามแซว หนามเต่ย ในขาว ในเหลือง 
ในสีราน มะปินและวัวแดง เป็นต้น  
 การขยายพันธุ์ทุเรียนด้วยเมล็ดของชาว สวนเมืองลับแลก็ได้รับผลเช่นเดียวกันเพราะนอกจาก
จะได้ปริมาณต้นทุเรียนเป็นจ านวนมากแล้วปรากฏว่ายังเป็นแหล่งก าเนิดพันธุ์ดีถึง 3 พันธุ์ คือ พันธุ์หลง
ลับแล พันธุ์หลินลับแล (ผามูบ) และพันธุ์แก้วลับแล โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หลงลับแลเป็นทุเรียนพันธุ์ดี
ของเมืองลับแลที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ พันธุ์ทุเรียนเมืองลับแลทั้ง 3 พันธุ์จึงเป็นความส าเร็จอย่าง
งดงามในการปรับปรุงบ ารุงพันธุ์ ของชาวสวนเมืองลับแลในพ้ืนที่ปลูกทุเรียนเพียง 24,227 ไร่ ด้วย
ระยะเวลาพัฒนาการยาวนานนับร้อยปี  
 ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการตลาดและการผลิต ดังนั้นจึงมีความจ า เป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาด้านผลผลิตและคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ
และตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการก าหนดมาตรฐานทางกายภาพเช่นรูปทรง น้ าหนัก ลักษณะเนื้อสี
เนื้อ สีเปลือกสุก ฯลฯ ตลอดจนรสชาติที่ดี การจัดการระบบการจัดการสวน เช่นพันธุ์ ปลูก กิ่งพันธุ์ที่ดี
เหมาะสม สภาพแวดล้อมและแหล่งน้ าที่ดี การคัดเลือกสายต้นพันธุ์ดีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยรักษาเชื้อ
พันธุกรรมพันธุ์ดีไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ไป ด้วยเหตุนี้ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จึงได้ด าเนินการ
ส ารวจและคัดเลือกสายต้นทุเรียนพ้ืนเมืองพันธุ์ดีในเขตภาคเหนือตอนล่างขึ้นเพ่ือให้ได้สายต้นทุเรียน
พันธุ์ใหม่ที่มีรสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภครวมทั้งสิ้นจ านวน 15 สายต้นเพ่ือรักษาไว้เป็น
เชื้อพันธุกรรมให้เกษตรกรและผู้สนใจได้น าไปปลูกขยายต่อไป 
  

วิธีด าเนินการ 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  

  - เครื่องมือและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล  อุณหภูมิ อากาศ และดิน ความยาวนานของแสง 
ความเข้มของแสง ความ ชื่นสัมพัทธ์  ปริมาณน้ าฝน และลักษณะทางกายภาพและเคมีของดิน 

  - พันธุ์ทุเรียน 



 

  - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล 
  - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เก็บเก่ียวผลผลิต  
 วิธีด าเนินการ 

         1. คัดเลือกสายต้นทุเรียนพ้ืนเมืองพันธุ์ดีตามแหล่งปลูกของเกษตรกรและจากต้นที่
ชนะการประกวดในเขตอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

   2. บันทึกข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกสายต้นที่ชนะการประกวด 
   3. น าผลผลิตมาบันทึกลักษณะคุณภาพ ท าเครื่องหมาย จัดท าประวัติลักษณะสายต้น
พันธุ์ดีในแหล่งปลูกต่างๆ  
   4. บันทึกข้อมูลผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต อายุเก็บเก่ียว รสชาติ TSS  
   5. ข้อมูลการท าลายของโรคแมลง หรือการทนทานต่อโรคแมลง 
   6.บันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ดิน พร้อมเก็บตัวอย่างดิน และใบของต้นที่คัดเลือกได้ 
วิเคราะห์ธาตุอาหาร  
  
 
 

เวลาและสถานที่ 
 

 ท าการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม  2554  ถึง  กันยายน  2558   ไร่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และ อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 
  จากการส ารวจและคัดเลือกสายต้นทุเรียนพ้ืนเมืองพันธุ์ดีในแหล่งปลูกที่ส าคัญในพ้ืนที่เขต
ภาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2554-2558 พบสายต้นดีเด่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 13 สาย
ต้น, สุโขทัย จ านวน 2 สายต้น รวมทั้งหมด 15 สายต้น  
  เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านผลผลิต คุณภาพของผลผลิต และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการคัดเลือก 
พบว่าสายต้นทุเรียนพ้ืนเมืองพันธุ์ดีที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และแนะน าพันธุ์ให้เกษตรกรปลูกเป็น
การค้าหรือเพ่ือเป็นการอนุรักษเ์ชื้อพันธุกรรมทุเรียนพันธุ์ดีไว้มากข้ึน ดังนี้ 

           สายต้นดีเด่นด้านผลผลิตมีคุณภาพรสชาติดีหวานมัน เนื้อละเอียดเหนียว สีเนื้อมีสีเหลือง 
ผลขนาดใหญ่ ขนาดผลเกิน 1.5 กก./ผล พบว่ามี 5 สายต้น ดังนี้  สายต้นที่ดีเด่นที่สุด คือ  อต.04 มี
น้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 2.3 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 17.5 ซม. ยาว 20 ซม. สีผิว เปลือกสุกสีเขียว
เหลือง(YG152A)  ทรงผลรูปไข่กลับ  รูปทรงหนามนูน  สีเนื้อเหลืองส้ม (YO23B) เนื้อละเอียดเหนียว มี



 

กลิ่นปานกลาง มีเส้นใยเล็กน้อย ปริมาณน้ าในเนื้อปานกลาง มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 29.6 องศาบ
ริกซ์ รสชาติหวานมัน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รองมาเป็น สท.04 มีน้ าหนักผลสุก 
เฉลี่ย 2.1 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 17 ซม. ยาว 24 ซม. สีผิวเปลือกสุกสีเขียวเหลือง(YG152A) 
รูปทรงผลกลมรี  รูปทรงหนามโค้งงอ สีเนื้อเหลืองอ่อน(Y10D) เนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นปานกลาง มี
เส้นใยเล็กน้อย ปริมาณน้ าในเนื้อปานกลาง มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 27.1 องศาบริกซ์ รสชาติ
หวานมัน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อต.46 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.9 กิโลกรัม 
ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 15 ซม. ยาว 18 ซม. สีผิว เปลือกสุกสีเขียวเหลือง(YG152B) รูปทรงผลขอบ
ขนาน  รูปทรงหนามนูนปลายแหลม สีเนื้อเหลืองเทา(GY160B) เนื้อละเอียดเหนียวมาก มีกลิ่นอ่อน ไม่มี
เส้นใย ปริมาณน้ าในเนื้อน้อย  มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 33.4 องศาบริกซ์ รสชาติหวานมากกว่ามัน 
แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อต.19 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.8 กิโลกรัม ขนาดของผล
เฉลี่ยกว้าง 15 ซม. ยาว 18 ซม. สีผิวเปลือกสุกสีเขียว (G (N138C)) รูปทรงผลขอบขนาน  รูปทรงหนาม
นูนปลายแหลม สีเนื้อเหลืองอ่อน(YG5D) เนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นปานกลาง มีเส้นใยเล็กน้อย มี
เปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 29.8 องศาบริกซ์ รสชาติมันมากกว่าหวาน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ อต.06 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 15 ซม. ยาว 20 .5 
ซม. สีผิวเปลือกสุกสีเขียวเหลือง (YG146C) รูปทรงผลขอบขนาน  รูปทรงหนามนูนปลายแหลม สีเนื้อ
เหลืองเข้ม (Y13B) เนื้อละเอียด มีกลิ่นปานกลาง มีเส้นใยเล็กน้อย มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 35.3 
องศาบริกซ ์รสชาติหวานมากกว่ามัน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

    

สายต้นดีเด่นด้านผลผลิตมีคุณภาพรสชาติดีหวานมัน เนื้อละเอียดเหนียว แต่ขนาดผลไม่
เกิน 1.5 กก./ผล พบว่ามี 10 สายต้น ดังนี้ สท.09 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.3 กิโลกรัม ขนาดของผล
เฉลี่ยกว้าง 15 ซม. ยาว 19 ซม. สีผิวเปลือกสุกสีเขียว(G137A) เนื้อสีเหลืองเข้ม (Y11B)  เนื้อละเอียด มี
กลิ่นปานกลาง มีเส้นใยเล็กน้อย มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 39.3 องศาบริกซ์ รสชาติหวานมากกว่า
มัน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อต.45 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.3 กิโลกรัม ขนาด
ของผลเฉลี่ยกว้าง 13 ซม. ยาว 19 ซม. รูปทรงกลมรี รูปทรงหนามแหลม สีผิวเปลือกสุกสีเขียวเหลือง 
(YG 146 B) เนื้อสีเหลืองส้มอ่อน (YO21C) เนื้อระเอียดเหนียวปานกลาง มีกลิ่นปานกลาง มีเส้นใย
เล็กน้อย ปริมาณน้ าในเนื้อน้อย มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 37.3 องศาบริกซ์ รสชาติหวานมากกว่า
มัน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อต.09 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.3 กิโลกรัม ขนาดของ
ผลเฉลี่ยกว้าง 15 ซม. ยาว 17 ซม.รูปทรงกลมรี รูปทรงหนามแหลม สีผิวเปลือกสุกสีเขียว(G137C) เนื้อ
สีเหลืองเข้ม (Y13B) เนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นปานกลาง มีเส้นใยเล็กน้อย ปริมาณน้ าในเนื้อน้อย มี
เปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 33.1 องศาบริกซ์ รสชาติมันมากกว่าหวาน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ อต.03 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.2 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 13 ซม. ยาว 19.2 
ซม.รูปทรงกลมรี รูปทรงหนามแหลม สีผิวเปลือกสุกสีเขียวส้มเทา (GO165C)  เนื้อสีเหลืองเทาอ่อน 



 

(GY160B) เนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นปานกลาง มีเส้นใยเล็กน้อย ปริมาณน้ าในเนื้อน้อย มีเปอร์เซ็นต์
ความหวานเฉลี่ย 34.8 องศาบริกซ์ รสชาติหวานมากกว่ามัน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ อต.18 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.1 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 13 ซม. ยาว 18 ซม.
รูปทรงกลมรี รูปทรงหนามแหลม สีผิวเปลือกสุกสีเขียวน้ าตาลเทา(GB199A) เนื้อสีเหลือง (Y4D) เนื้อ
ละเอียดเหนียว มีกลิ่นปานกลาง มีเส้นใยเล็กน้อย ปริมาณน้ าในเนื้อน้อย มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 
32.6 องศาบริกซ์ รสชาติมันมากกว่าหวาน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อต.02 มี
น้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 1.1 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 14.5 ซม. ยาว 20 ซม.รูปทรงกลมรี รูปทรง
หนามนูน สีผิวเปลือกสุกสีเขียวเหลือง(G152B) เนื้อสีเหลืองเข้ม (Y13B) เนื้อละเอียด มีกลิ่นปานกลาง มี
เส้นใยเล็กน้อย ปริมาณน้ าในเนื้อน้อย มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 37.7 องศาบริกซ์ รสชาติหวาน
มากกว่ามัน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อต.11 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 0.98 กิโลกรัม 
ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 13 ซม. ยาว 16 ซม.รูปทรงไข่กลับ รูปทรงหนามแหลม สีผิวเปลือกสุกสีเขียว
อ่อน (G143B) เนื้อสีเหลือง (Y9C) เนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นปานกลาง มีเส้นใยเล็กน้อย ปริมาณน้ าใน
เนื้อน้อย มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 32.6 องศาบริกซ์ รสชาติมันมากกว่าหวาน แหล่งปลูกอยู่ที่
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อต.01 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 0.96กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 14 
ซม. ยาว 15 ซม. รูปทรงกลมรี รูปทรงหนามนูน สีผิวเปลือกสุกสีเขียวเหลือง(G152B)  เนื้อสีเหลืองเข้ม 
(Y13B) เนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นปานกลาง มีเส้นใยเล็กน้อย ปริมาณน้ าในเนื้อน้อย มีเปอร์เซ็นต์ความ
หวานเฉลี่ย 37.7 องศาบริกซ์ รสชาติหวานมากกว่ามัน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
อต.17 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 0.90 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 13 ซม. ยาว 15 ซม. รูปทรงกลมรี 
รูปทรงหนามแหลม สีผิวเปลือกสุกสีเขียวเหลือง(YG152C) เนื้อสีเหลือง (YO15C)  ) เนื้อละเอียดเหนียว 
มีกลิ่นปานกลาง มีเส้นใยเล็กน้อย ปริมาณน้ าในเนื้อน้อย มีเปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 38.7 องศาบริกซ์ 
รสชาติหวานมากกว่ามัน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อต.12 มีน้ าหนักผลสุก เฉลี่ย 
0.61 กิโลกรัม ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 10 ซม. ยาว 13.5 ซม.สีผิวเปลือกสุกสีเขียวเหลือง(YG146C) 
เนื้อสีเหลือง (Y3A) เนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นปานกลาง มีเส้นใยเล็กน้อย ปริมาณน้ าในเนื้อน้อย มี
เปอร์เซ็นต์ความหวานเฉลี่ย 31.9 องศาบริกซ์ รสชาติมันมากกว่าหวาน แหล่งปลูกอยู่ที่อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

  จากการคัดเลือกสายต้นทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีตามแหล่งปลูกต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่างพบ
สายต้นที่มีลักษณะดีเด่นหลายสายต้นโดยเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์และสุโขทัย พบสายต้นที่ดีเด่นมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เชิงเขามีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง มีอุณหภูมิที่
เหมาะสม  ดินเป็นดินร่วนถึงร่วนเหนียวค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ทุเรียนจึงเจริญเติบโต และให้ผลผลิตดีทุก
ปี แต่เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นเขาสูงท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมหรือวางแผนระบบการ
จัดการการให้น้ าได้โดยเฉพาะในปีที่ฝนทิ้งช่วง และฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล ท าให้ผลผลิตทุเรียนไม่ได้
คุณภาพดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาการจัดระบบการปลูกและขยายพันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมือง



 

พันธุ์ดี ในสภาพพ้ืนที่ที่มีการจัดการได้ง่าย โดยเฉพาะสายต้นที่ดีเด่นเพ่ือ ส่งเสริมให้เกษตรกรทุกภาค
ของประเทศปลูกมากยิ่งขึ้น  
 

สรุปผลและค าแนะน า 
 

  จากการส ารวจและคัดเลือกสายต้นทุเรียนพ้ืนเมืองพันธุ์ดีในแหล่งปลูกที่ส าคัญในพ้ืนที่
เขตภาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2554-2558 พบสายต้นดีเด่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 13 
สายต้น, สุโขทัย จ านวน 2 สายต้น รวมทั้งหมด 15 สายต้น จ าแนกออกเป็นสายต้นที่ดีเด่นที่สุดด้าน
ผลผลิตมีคุณภาพรสชาติดี เนื้อละเอียดเหนียว สีเนื้อมีสีเหลือง ผลขนาดใหญ่ ขนาดผลเกิน 1.5 กก./ผล 
ได้จ านวน 5 สายต้น  ได้แก่ อต.04, สท.04, อต.46, อต.19, อต.06 และสายต้นดีเด่นด้านผลผลิตมี
คุณภาพรสชาติดี  ขนาดผลเล็กถึงปานกลางขนาดไม่เกิน 1.5 กก./ผล ได้จ านวน 10 สายต้น ได้แก่ สท.
09, อต.45, อต.09, อต.03, อต.18, อต.02, อต.11, อต.01, อต.17, อต.12 ซึ่งสายต้นทุเรียนพ้ืนเมือง
พันธุ์ดีทั้งหมดที่คัดเลือกได้ เป็นสายต้นที่เหมาะในการแนะน าให้เกษตรกรแต่ละท้องถิ่นปลูกเป็นการค้า 
และเพ่ือการอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์ เนื่องจากผลการส ารวจพบว่าปัจจุบันนี้ต้นทุเรียนพ้ืนเมืองได้ถูกโค่น
หรือท าการเปลี่ยนยอดไปเป็นทุเรียนพันธุ์การค้ามากขึ้นท าให้ลดปริมาณลงไปเป็นอย่างมาก 

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

 
1. เป็นการอนุรักษ์สายต้นทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดีไม่ให้สูญพันธุ์ 
2. เกษตรกรสามารถน าสายต้นดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกไปปลูกขยายพันธุ์ได้  
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ภาพลักษณะสายต้นดีเด่นด้านขนาดผลเกิน 1.5 กก./ผล 
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อต.19 

   
 

 
อต.04 



 

      
 



 

ภาคผนวก 
 

ตารางข้อมูลผลผลิตทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ดี อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  

ที ่ รหัส 
นน.

(กรัม) 

ขนาด
ทรงผล 
กว้าง
(ซม.) 

ยาว
(ซม.) 

จ านวน
พู 

สีเปลือกสุก 
นน.

เปลือก 
(กรัม) 

นน.
เนื้อ 

(กรัม) 

ความ
หนาเนื้อ 
(มม.) 

สีเนื้อ 
จน.
เมล็ด 

นน.
เมล็ด 
(กรัม) 

ขนาดเมล็ด 
เมล็ด

ดี 
เมล็ด
ตาย 

สีของ
เมล็ด 

ความ
หวาน 
(obrix) 

รสชาติ   
(%ความชอบ) 

กว้าง 
(ซม.) 

ยาว
(ซม.) 

1 อต.04 2300 17.5 20.0 4 YG 152 A 1300 595 9.3 Y 13 C 12 155 2.6 4.1 7 5 GR 167 A 29.6 95 
2 สท.04 2130 17.0 24.0 5 GB N199 D 1500 470 6.9 Y 10 D 13 170 2.4 4.2 6 7 O 26 A 27.1 90 
3 อต.46 1950 15.0 18.0 5 GY 160  B 1070 540 8.0 GY 160 B 16 340 2.3 5.0 16 4 O 26 B 33.4 90 
4 อต.19 1800 15.0 18.0 5 G N 138 C 880 410 5.3 YG 5 D 18 490 2.2 4.2 18 - O N25 B 29.8 85 
5 อต.06 1520 15.0 20.5 5 YG 146 C 1000 340 5.2 Y 13 B 6 200 2.5 4.1 5 1 O 26 A 35.3 85 
6 สท.09 1320 15.0 19.0 5 G 137 A 660 435 8.6 Y 11 B 10 230 2.5 4.6 10 - O 26 B 39.3 80 
7 อต.45 1300 13.0 19.0 5 YG 146 C 450 370 8.0 GY 160 B 11 180 2.5 5.0 4 7 O 25 B 37.3 80 
8 อต.09 1300 15.0 17.0 6 Y 7 B 680 329 5.9 Y 13 B 18 277 2.3 3.9 17 1 O 26 A 33.1 75 
9 อต.03 1200 13.0 19.2 5 GO 165 G 700 400 10.0 GY 160 B 16 110 2.8 4.1 16 6 YO 22 A 34.8 75 
10 อต.18 1160 13.0 18.0 5 GB 199 A 720 495 4.9 Y 4 D 13 140 2.3 4.0 7 6 O 25 B 32.6 75 
11 อต.02 1140 14.5 20.0 5 YG 152 B 980 125 8.3 Y 13 B 3 45 2.0 3.2 1 2 O 26 B 37.7 70 
12 อต.11 980 13.0 16.0 6 G 143 B 760 150 0.2 Y 9 C 8 70 2.1 5.4 3 5 YO 22 B 32.6 70 
13 อต.01 960 14.0 15.0 5 YG 152 B 560 200 4.9 Y 13 B 10 245 2.6 4.9 7 3 O 26 B 37.7 70 
14 อต.17 900 13.0 15.0 5 YG 152 C 500 450 5.2 YO 15 C 6 110 3.5 5.5 3 3 O 24 A 38.7 65 
15 อต.12 610 10.0 13.5 5 YG 146 C 500 100 13.8 Y 3 A 5 25 1.0 2.2 - 5 O 24 A 31.9 65 

หมายเหตุ : คอลัมนร์สชาติ หมายถึง ผลการประเมินจากผู้ชิม 20 ราย ท่ีให้คะแนนในเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกัน  

 


