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ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุ์พลอยลินจง  

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสมชาย  ลินจง 
ที่อยู่  เลขที่ 49/6 หมู่ 14 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22170 
โทรศัพท์ 081-7812008 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ทุเรียนพันธุ์พลอยลินจง เป็นทุเรียนที่เกิดจากการเพาะเมล็ดเป็นต้นตอ โดยประมาณปี  
พ.ศ. 2550 นายสมชาย  ลินจง ไดซ้ื้อต้นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งเป็นต้นเสียบยอด มาปลูกในสวนที่ต าบลทุ่ง
เบญจา อ าเออท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แต่ยอดพันธุ์ดีได้ตายไป ท าให้ต้นตอมีกิ่งใหม่ขึ้นมาแทน  เมื่อปีพ.ศ. 2556 
นายสมชาย  ลินจง จึงได้พบว่าต้นทุเรียนนี้ให้ผลซึ่งเนื้อมีรสชาติเข้มปานกลาง หวานอมมัน และเมล็ดลีบ น้ าหนัก
ผล 2.8 – 4.0 กิโลกรัม จึงไดต้ิดตามความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์เป็นเวลา 5 ปี แล้วตั้งชื่อพันธุ์พลอยลินจง 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Ploy-Linchong’ วงศ์  Malvaceae  

ไม้ยืนต้น ไม้ผล 
ราก ต้นแมท่ีไ่ด้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว (tap root system)  
ต้น ทรงพุ่มรูปไข่ ยอดแหลม กิ่งก้านท ามุมเกือบตั้งฉากกับล าต้น  
ใบ ใบเดี่ยว  เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 6.9 เซนติเมตร ยาวประมาณ 22.6 

เซนติเมตร แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ สีเขียวเป็น
มัน ก้านใบยาวประมาณ 2.4 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.3 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (corymb) ดอกออกตามล าต้นและกิ่ง ดอกตูมรูปรี ปลายดอกแหลม 
กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้จ านวนมาก 

ผล ผลเดี่ยว รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน  กว้างประมาณ 19.1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 26.2 
เซนติเมตร ฐานผลกลม ปลายผลค่อนข้างมน มี 5 พู ร่องพูลึกปานกลาง เปลือกสีเขียวอม
เหลืองอ่อน เปลือกหนาประมาณ 1.0 เซนติเมตร หนามยาวปานกลาง และหนาแน่นปาน 
กลาง หนามแบบนูนปลายแหลมบริเวณกลางพู และแบบแหลมบริเวณร่องพู ก้านผลขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7.5 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผลนูน
น้อย เนื้อสีเหลืองอ่อน หนาประมาณ 0.5 – 2.0 เซนติเมตร มีกลิ่นอ่อน 

เมล็ด เมล็ดรูปรี กว้างประมาณ 3.9 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5.3 เซนติเมตร หนาประมาณ 1.3 
เซนติเมตร เมล็ดสีน้ าตาล เมล็ดลีบประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์  



3 
 

         
  

ทุเรียนพันธุพ์ลอยลินจง  
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ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุ์พลอยจันท์  

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสมชาย  ลินจง 
ที่อยู่  เลขที่ 49/6 หมู่ 14 ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี 22170 
โทรศัพท์ 081-781-2008 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ทุเรียนพันธุ์พลอยจันท์ เป็นทุเรียนที่เกิดจากเมล็ดของทุเรียนพันธุ์พวงมณีที่หล่นแล้วงอกเอง
ตามธรรมชาติ เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2551 บริเวณโรงเก็บวัสดุของสวนทุเรียนของนายสมชาย  ลินจง ต าบลทุ่ง
เบญจา อ าเออท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ต่อมาในปีพ.ศ. 2559 นายสมชาย  ลินจง ได้พบว่าต้นทุเรียนนี้ให้ผลซึ่งเนื้อ
มีรสชาติเข้มปานกลาง รสมันกว่าหวาน และผลมีขนาดกะทัดรัด น้ าหนักผล 2.5 – -3.5 กิโลกรัม จึงได้ติดตาม
ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์เป็นเวลา 2 ปี แล้วตั้งชื่อพันธุ์พลอยจันท์ เพ่ือเป็นเกียรติประวัติของชาวสวน
ทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Ploy-Chan’ วงศ์ Malvaceae ไม้ยืนต้น  

ไม้ผล 
ราก ต้นแม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว (tap root system)  
ต้น ทรงพุ่มรูปค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยม ยอดแหลม กิ่งก้านท ามุมเกือบตั้งฉากกับล าต้น  
ใบ ใบเดี่ยว  เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 5.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8.5 

เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ห่อตัวเล็กน้อย  แผ่นใบเป็นคลื่น
เล็กน้อย สีเขียวเป็นมัน ก้านใบยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.3 
เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (corymb) ดอกออกตามล าต้นและก่ิง ดอกตูมรูปร ีปลายดอก 
แหลม กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้จ านวนมาก 

ผล ผลเดี่ยว รูปค่อนข้างกลม  กว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ฐาน
ผลมน ปลายผลค่อนข้างมน มี 5 พู ร่องพูตื้น เปลือกสีเขียวอ่อน เปลือกหนาประมาณ 1.0 
เซนติเมตร หนามยาวปานกลาง และหนาแน่นปานกลาง หนามแบบนูนปลายแหลมบริเวณ
กลางพู และแบบแหลมบริเวณร่ องพู ก้ านผลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.4 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 5.1 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผลนูนน้อย เนื้อสีเหลืองค่อนข้างเข้ม หนา
ประมาณ 0.5 – 1.5 เซนติเมตร มีกลิ่นอ่อน 

เมล็ด เมล็ดรูปรี กว้างประมาณ 2.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร หนาประมาณ 1.2 
เซนติเมตร เมล็ดสีน้ าตาล เมล็ดลีบประมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์
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ทุเรียนพันธุพ์ลอยจันท์  
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ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุ์ทองบางสะพาน  

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทุเบียน 
ชื่อ–สกุล  นายธวัชชัย  เทศร าลึก 
ที่อยู่ เลขที่ 157/1 หมู่ที่ 8 ต. ก าเนิดนพคุณ อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ 081-348-7595 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน ได้จากการคัดเลือก ในพ้ืนที่ของสวนมีตังค์ อ าเออบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีนายธวัชชัย  เทศร าลึก เป็นผู้ดูแลสวน  โดยในปี พ.ศ. 2526 นายสมัย  เทศร าลึก ได้
น ากิ่งพันธ์ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จากจังหวัดนนทบุรีมาปลูกอายในสวน แต่ปลูกไประยะหนึ่งยอดของต้นทุเรียน
เกิดหัก ต้นตอจากการเพาะเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์ จึงแตกยอดใหม่ขึ้นมา ซึ่งได้ปล่อยให้ต้นเจริญเติบโต
จนกระทั่งออกดอกและติดผล ในปี พ.ศ. 2533  นายธวัชชัย  เทศร าลึก พบว่าเนื้อของทุเรียนพันธุ์นี้มีความ
แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน คือ เนื้อละเอียด เหนียว ไม่เละง่าย สีเหลืองเข้มคล้ายทองค า มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวขณะอยู่ใน
ล าคอ รสชาติมันอมหวาน เข้มปานกลาง น้ าหนักผล 2.0 – 5.4 กิโลกรัม จากนั้นติดตามความคงตัวของลักษณะ
ประจ าพันธุ์เป็นเวลา 25 ปี จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า ทองบางสะพาน  
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Thong Bang Saphan’ 

วงศ์  Malvaceae ไม้ยืนต้น ไม้ผล 
ราก ต้นแม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว (tap root system) ต้นที่ได้จากการตอนกิ่ง 

เป็นรากพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ทรงพุ่มรูปสามเหลี่ยม ยอดแหลม กิ่งก้านท ามุมเกือบตั้งฉากกับล าต้น  
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 5.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 16.1 

เซนติเมตร  ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย สีเขียวเป็น
มัน ก้านใบยาวประมาณ 1.9 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.25 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (corymb) ดอกออกตามล าต้นและก่ิง ดอกตูมรูปไข่ ปลายดอก 
แหลม กลีบดอกสีขาวอมเหลือง เกสรเพศผู้จ านวนมาก 

ผล ผลเดี่ยว รูปไข่  กว้างประมาณ 17.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 21.8 เซนติเมตร ฐานผลกลม 
บุ๋มลงเล็กน้อย ปลายผลค่อนข้างมน มี 5 พู ร่องพูลึกปานกลาง เปลือกสีเขียวอมเทาอ่อน 
เปลือกหนาประมาณ 1.3 เซนติเมตร หนามค่อนข้างสั้น และหนาแน่นปานกลาง หนามแบบ
นูนปลายแหลมบริเวณกลางพู และแบบแหลมบริเวณร่องพู ก้านผลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5.8 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผลนูนน้อย เนื้อละเอียด
พอควร สีเหลืองเข้ม หนาประมาณ 1.0 – 2.2 เซนติเมตร มีกลิ่นอ่อน 

เมล็ด เมล็ดรูปรี กว้างประมาณ 4.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 9.8 เซนติเมตร หนาประมาณ 1.8 
เซนติเมตร เมล็ดสีน้ าตาลเข้ม เมล็ดลีบประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์
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ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน  



8 
 

ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุ์สายน้ าผึ้ง  

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายบุญส่ง  โชคช่วยพัฒนากิจ 
ที่อยู่  เลขที่ 75/1 หมู่ 2 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี 22120 
โทรศัพท์ 084-209-5462 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ทุเรียนพันธุ์สายน้ าผึ้ง เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพันธุ์กระดุมทอง เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดย
ต้นทุเรียนพันธุ์แม่มีทุเรียนพันธุ์ชะนีล้อมรอบอยู่ ในพ้ืนที่สวนของครอบครัวโชคช่วยพัฒนากิจ อ าเออท่าใหม่ 
จันทบุรี  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2540 นายบุญส่ง  โชคช่วยพัฒนากิจ จึงไดพบว่าเนื้อของทุเรียนพันธุ์นี้มีความโดด
เด่นด้านรสชาติเข้ม รสหวานจัด มันปานกลางค่อนข้างน้อย ผลมีขนาดเล็ก น้ าหนักผล 0.2 – 1.0 กิโลกรัม  จึง
คัดเลือกต้นทุเรียนเพ่ือให้มั่นใจในความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์เป็นเวลากว่า 20 ปี ซึ่งในปีพ.ศ. 2561 นาย
วัชระพงษ์ บัวแก้ว ได้แนะน าว่าควรมชีื่อพันธุ์เพ่ือสะดวกในการท าตลาด จึงไดตั้งชื่อพันธุ์ว่า สายน้ าผึ้ง  
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Sai Num Puang’ วงศ์  Malvaceae  

ไม้ยืนต้น ไม้ผล 
ราก ต้นแม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว (tap root system)  
ต้น ทรงพุ่มรูปไข่ กิ่งก้านท ามุมเกือบตั้งฉากกับล าต้น  
ใบ ใบเดี่ยว  เรียงเวียนสลับ  รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง ประมาณ 4.5 เซนติเมตร ยาว

ประมาณ 13 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่น
เล็กน้อย ห่อเข้าหากัน สีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (corymb) ดอกออกตามล าต้นและกิ่ง ดอกตูมรูปทรงกลม ปลาย
ดอกมน กลีบดอกสีขาวอมเขียว เกสรเพศผู้จ านวนมาก 

ผล ผลเดี่ยว รูปค่อนข้างกลมถึงรูปไข่ กว้างประมาณ 13.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15.5
เซนติเมตร ปลายผลมน ฐานผลมนและบุ๋มเล็กน้อย มี 5 พู ร่องพูตื้น เปลือกสีเขียวอ่อน 
เปลือกหนาประมาณ 0.8 เซนติเมตร หนามยาวปานกลาง ค่อนข้างละเอียด และค่อนข้าง
หนาแน่น หนามแบบโค้งงอบริเวณกลางพู และแบบแหลมบริเวณรอ่งพู ก้านผลขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 2.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14.0 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผลนูนน้อย เนื้อ
ละเอียด นุ่มคล้ายครีม ไมมีเส้นใย สีเหลืองค่อนข้างเข้ม มีน้ าน้อย เนื้อหนาประมาณ 0 – 2.0 
เซนติเมตร เนื่องจากบางพู เนื้ออาจหุ้มเมล็ดไม่สมบูรณ์ 

เมล็ด เมล็ดรูปรี กว้างประมาณ 2.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.1 เซนติเมตร หนาประมาณ 1.0 
เซนติเมตร เมล็ดสีน้ าตาล มีเมล็ดลีบได้สูงสุด 70 เปอร์เซ็นต ์
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ทุเรียนพันธุ์สายน้ าผึ้ง 
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ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุ์แกลง 1  

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายเสริมศักดิ์ เปรมกมล 
ที่อยู่  เลขที่ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลกระแสบน อ าเออแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ 089-833-2880 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ทุเรียนพันธุ์แกลง 1 ได้จากการเพาะเมล็ดเพ่ือใช้เป็นต้นตอของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ในพ้ืนที่สวนลุง
เสริม โดยมีนายเสริมศักดิ์ เปรมกมล เป็นผู้ดูแลสวน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 จากนั้นได้น ากิ่งพันธุ์ของทุเรียน
พันธุ์หมอนทองมาเสียบยอดบนต้นตอ ปรากฏว่ากิ่งพันธุ์หมอนทองไม่เจริญเติบโต กิ่งของต้นตอจึงเจริญเติบโตเป็น
ยอดใหม่ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2545 - 2546 จึงได้ออกดอกและติดผล พบว่าเนื้อของทุเรียนพันธุ์นี้มีความ 
แตกตางจากพันธุ์อ่ืน คือ เนื้อละเอียด ไม่มีเส้นใย สีเหลืองเข้ม มีกลิ่นอ่อนๆ เฉพาะตัว และรสชาติเข้มหวานอมมัน 
น้ าหนักผล 2 – 3 กิโลกรัม  นายเสริมศักดิ์ จึงขยายพันธุ์เพ่ือติดตามความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์เป็นเวลา 6 
ปี จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า แกลง 1 ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2559 ได้เคยน าทุเรียนพันธุ์นี้เข้าประกวดในงานเทศกาลผลไม้และ
ของดีเมืองแกลง แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1    
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียน พันธุ แกลง 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Klaeng 1’ 

วงศ์  Malvaceae ไม้ยืนต้น ไม้ผล 
ราก ต้นแม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว (tap root system) ต้นที่ได้จากการตอน 
 กิ่งเป็นรากพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ทรงพุ่มรูปไข่ กิ่งก้านท ามุมเกือบตั้งฉากกับล าต้น  
ใบ ใบเดี่ยว  เรียงเวียนสลับ  รูปขอบขนาน กว้าง ประมาณ 4.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13 

เซนติเมตร  สีเขียวเข้มเป็นมัน  แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ห่อเข้าหากัน ปลายใบเรียวแหลม 
โคนใบมน ขอบใบเรียบ  ก้านใบยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (corymb) ดอกออกตามล าต้นและก่ิง ดอกตูมรูปกลม ปลายดอก 
กลม กลีบดอกสีขาวอมเขียว เกสรเพศผู้จ านวนมาก 

ผล ผลเดี่ยว รูปค่อนข้างกลมถึงรูปไข่  กว้างประมาณ 13.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 16
เซนติเมตร ปลายผลค่อนข้างมน ฐานผลบุ๋มเล็กน้อย ส่วนใหญ่มี 6 พู ร่องพูตื้น เปลือกสีเขียว
อ่อน เปลือกหนาประมาณ 1.0 เซนติเมตร หนามค่อนข้างละเอียดและหนาแน่นปานกลาง 
หนามแบบนูนปลายแหลมบริเวณกลางพู และแบบแหลมบริเวณรองพู ก้านผลขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 2.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14.0 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผลนูนน้อย เนื้อ
ละเอียด ไมมีเส้นใย สีเหลืองเข้ม และรสชาติเข้ม หวานอมมัน หนาประมาณ 1.5 – 2.0 
เซนติเมตร 

เมล็ด เมล็ดรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร หนาประมาณ  
1 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ าตาลอ่อน มีเมล็ดลีบได้สูงสุด 30 เปอร์เซ็นต ์  
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ทุเรียนพันธุ์แกลง 1  
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ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุ์พวงมณี  

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นางมณี  เฉลิมพงษ์ 
ที่อยู่  เลขที่ 15 หมู่ 10 บ้านหนองขอน ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 
โทรศัพท์ - 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ทุเรียนพันธุ์พวงมณี ได้จากการคัดเลือกโดยนายศิริ เฉลิมพงษ์ (ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว) ร่วมกับนางมณี 
เฉลิมพงษ์ จากต้นทุเรียนซึ่งขึ้นอยู่ในพ้ืนที่สวนของครอบครัวเฉลิมพงษ์ ที่บ้านหนองขอน ต าบลคมบาง อ าเออ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2508 เนื่องจากเนื้อของทุเรียนพันธุ์นี้มีความละเอียด สีเหลือ
งอมส้ม รสชาติเข้ม หวานจัด อมมันเล็กน้อย และเมล็ดลีบ แม้ผลจะมีขนาดเล็ก แต่ติดผลเป็นพวง น้ าหนักผล 1.2 
– 2.2 กิโลกรัม ซึ่งขณะนั้นเรียกชื่อกันในครอบครัวเฉลิมพงษ์ว่าพันธุ์อีเนื้อแดง ทั้งนี้คาดว่าขณะที่คัดเลือก ต้น
ทุเรียนพันธุ์นี้น่าจะมีอายุประมาณ 20 ปี  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2510 จึงได้ทุเรียนพันธุ์นี้เข้าประกวดในงาน
ประกวดผลไม้ ของส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จึงเรียกชื่อใหม่ว่า พันธุ์ 
พวงมณี  ต่อมาได้ขยายพันธุ์เพ่ือผลิตลูกจ าหน่าย ซึ่งพบว่ามีความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ และได้รับรางวัล
จากการส่งเข้าประกวดหลายครั้ง การที่พันธุ์ทุเรียนเกือบทั้งหมดเกิดในจังหวัดนนทบุรี แต่ทุเรียนพันธุ์พวงมณีซึ่ง
เกิดในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่โดดเด่น ท าให้ชาวสวนจันทบุรี ยกย่องให้ทุเรียนพันธุ์นี้ เป็นพันธุ์
ทุเรียนประจ าจังหวัดจันทบุรี 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียน พันธุ์พวงมณี ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Puang Manee’ 

วงศ์  Malvaceae ไม้ยืนต้น ไม้ผล 
ราก ต้นแม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว (tap root system) ต้นที่ได้จากการตอนกิ่ง 

เป็นรากพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ทรงพุมรูปไข่ ยอดแหลม กิ่งก้านท ามุมเกือบตั้งฉากกับล าต้น  
ใบ ใบเดี่ยว  เรียงเวียนสลับ  รูปไข่ กว้างประมาณ 3.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7.1 เซนติเมตร  

สีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ  ก้านใบ
ยาวประมาณ 2.0 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.3 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (corymb) ดอกออกตามล าต้นและก่ิง ดอกตูมรูปร ีปลายดอก 
แหลม กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้จ านวนมาก 

ผล ผลเดี่ยว รูปค่อนข้างกลมถึงรูปไข่  กว้างประมาณ 15.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 18.5 
เซนติเมตร ฐานผลกลม ปลายผลค่อนข้างมน มี 5 พู ร่องพูตื้น เปลือกสีเขียวอมเหลืองอ่อน 
เปลือกหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร หนามค่อนข้างสั้น และหนาแน่นปานกลาง หนามแบบ
นูนปลายแหลมบริเวณกลางพู และแบบแหลมบริเวณรองพู ก้านผลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6.0 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผลนูนน้อย เนื้อละเอียด ไม่
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มีเส้นใย สีเหลืองอมส้ม มีน้ าปานกลาง และรสชาติเข้มปานกลาง หวานอมมัน หนาประมาณ 
0.5 – 1.0 เซนติเมตร มีกลิ่นอ่อน 

เมล็ด เมล็ดรูปรี กว้างประมาณ 2.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.8 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.8 
เซนติเมตร เมล็ดสีน้ าตาลอ่อน เมล็ดลีบประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

    
 

  
 

  

ทุเรียนพันธุพ์วงมณ ี 
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ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุ์ฉัตรมงคล 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นางมณี เฉลิมพงษ์ 
ที่อยู่  เลขที่ 15 หมู่ 10 บ้านหนองขอน ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 
โทรศัพท์ - 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ทุเรียนพันธุ์ฉัตรมงคล ได้จากการคัดเลือกต้นทุเรียนซึ่งขึ้นอยู่ในพ้ืนที่สวนของครอบครัวเฉลิมพงษ์ โดยนาง
มณี เฉลิมพงษ์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545 ขณะที่คัดเลือก ต้นทุเรียนพันธุ์นี้น่าจะมีอายุประมาณ 40 - 50 ปี  
เนื่องจากเนื้อของทุเรียนพันธุ์นี้มีความละเอียด สีเหลืองอมส้ม รสชาติเข้ม หวานจัด อมมันเล็กน้อย และเมล็ดลีบ 
จึงได้ขยายพันธุ์เพ่ือติดตามความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์เป็นเวลา 10 ปี จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ฉัตรมงคล 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียน พันธุฉัตรมงคล ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Chatmongkol’ 

วงศ์  Malvaceae ไม้ยืนต้น ไม้ผล 
ราก ต้นแม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว (tap root system) ต้นที่ได้จากการตอน 
 กิ่งเป็นรากพิเศษ (adventitious root) 
ต้น ทรงพุ่มรูปสามเหลี่ยม ยอดแหลม กิ่งก้านท ามุมเกือบตั้งฉากกับล าต้น  
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขนาน กว้างประมาณ 6.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20.3 

เซนติเมตร  สีเขียวเป็นมัน  แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบ
เรียบ ห่อตัวเล็กน้อย  ก้านใบยาวประมาณ 2.0 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.3 
เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (corymb) ดอกออกตามล าต้นและก่ิง ดอกตูมรูปร ีปลายดอก 
แหลม กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้จ านวนมาก 

ผล ผลเดี่ยว รูปค่อนข้างกลม  กว้างประมาณ 20 เซนติเมตร ยาวประมาณ 22 เซนติเมตร ฐาน
ผลกลม ปลายผลค่อนข้างมน มี 5 พู ร่องพูตื้น เปลือกสีเขียวอมเหลืองอ่อน เปลือกหนา
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร หนามคอนข้างสั้น และหนาแน่นปานกลาง หนามแบบนูนปลาย
แหลมบริเวณกลางพู และแบบแหลมบริเวณรองพู ก้านผลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
1.9 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7.3 เซนติเมตร รอยตอขั้วผลนูนน้อย เนื้อละเอียด เหนียว สี
เหลืองค่อนข้างเข้ม มีน้ าน้อย และรสชาติเข้มปานกลาง มันน าหวาน หนาประมาณ 1.0 – 2.5 
เซนติเมตร มีกลิ่นอ่อน 

เมล็ด เมล็ดรูปรี กว้างประมาณ 2.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร หนาประมาณ 1.2 
เซนติเมตร เมล็ดสีน้ าตาลเข้ม เมล็ดลีบประมาณ 30% 

ลักษณะอ่ืน ๆ  น้ าหนักผล 2.5 – 4.0 กิโลกรัม  
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