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ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุ์เพียงพร 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นางเพียงพร ใจชื่น 
ที่อยู่  เลขที่ 47/3 หมู่ที่ 1 ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190 
โทรศัพท์ 0842095262 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 เมื่อปี พ.ศ. 2530 นางเพียงพร ใจชื่น ได้น าเมล็ดทุเรียนพันธุ์พวงมณีมาท าการเพาะเมล็ด
แบบผสมเปิดในพ้ืนที่สวนเพียงพร ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 
ต้นตอทุเรียนได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และได้ผลิดอกออกผล จึงน าออกจ าหน่าย แต่ด้วยเหตุที่ว่าคนรับซื้อ (ล้ง) 
ได้คัดทุเรียนต้นดังกล่าวออกและให้เหตุผลว่าทุเรียนพันธุ์ดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างจากทุเรียนพันธุ์พวงมณี 
จึงขอรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 10 บาท นางเพียงพร ใจชื่น จึงตัดสินใจน าทุเรียนไปขายเองที่วัดสระเก้า ท าให้
มีลูกค้าซื้อทุเรียนพันธุ์ดังกล่าวเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีรสชาติและเนื้อของทุเรียนที่แตกต่างจากทุเรียนพันธุ์อ่ืน 
คือ มีเนื้อละเอียด เหนียว ไม่เละง่าย เนื้อสีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นหอม จากนั้นได้มีการติดตาม
ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ของทุเรียนพันธุ์ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานถึง 18 ปี โดยในปี พ.ศ. 2558 
จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ของทุเรียนดังกล่าวว่า ทุเรียนพันธุ์เพียงพร 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L. วงศ์ Malvaceae ไม้ต้น ไม้ผล 
ราก ระบบรากแก้ว (tap root system)  
ต้น ทรงพุ่มก่ิงก้านไม่เป็นระเบียบ สูงประมาณ 20 เมตร 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 5.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 

18 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนโบมน ขอบใบเรียบ ก้านใบยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร 
ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (Corymb) ดอกออกใต้ท้องกิ่ง ดอกตูมรูปไข่ ปลายดอกแหลม กลีบดอก

สีขาวอมเหลือง มีเกสรเพศผู้จ านวนมาก 
ผล ผลเดี่ยว รูปรี กว้างประมาณ 20 เซนติเมตร ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ปลายแหลม ฐานผล

แหลม เปลือกสีเขียวอมเทา เปลือกหนาประมาณ 1.5 -  2.0 เซนติเมตร หนามค่อนข้าง
ละเอียดและค่อนข้างหนาแน่น หนามแบบนูนปลายแหลมบริเวณกลางพู ก้านผลยาว 
7 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผลนูน เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อหนาประมาณ 1.5 – 2.0 เซนติเมตร 

เมล็ด เมล็ดรูปค่อนข้างเป็นเหลี่ยม ขนาดกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร 
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ทุเรียนพันธุ์เพียงพร 
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ยูโฟรเบียลูกผสม (Euphorbia hybrid) 
พันธุ์ขอ (Khor) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสุทธิชัย สุวีรานุวัฒน์ 
ที่อยู่ เลขที่ 1013/29 ซอยปรีดีพนมยงค์ 43 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 090-901-8245 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ยูโฟรเบียลูกผสม พันธุ์ขอ เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง  Euphorbia francoisii × 
Euphorbia tulearensis ในสถานเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ (เลขที่ P-TH-000204) ซึ่งมีนายดุสิต มุกดาสนิท 
เป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้การผสมพันธุ์และเพาะเมล็ดกระท าโดยนายสุทธิชัย สุวีรานุวัฒน์ ประมาณปลายปี พ.ศ. 2560 
ซึ่งได้คัดเลือกแม่พันธุ์ที่มีลักษณะเด่นคือ ส่วนของด้านบนใบมีสีขาวและเป็นมัน ส่วนพ่อพันธุ์มีลักษณะใบเป็นแฉก
ชัดเจน ด้านบนใบมีสีเขียวและเป็นมัน ซึ่งเมื่อผสมแล้วได้ยูโฟรเบียลูกผสม พันธุ์ขอ ที่มีลักษณะเด่นคือ ใบแข็งแผ่
กางเต็มใบและส่วนของปลายใบงอขึ้น เป็นแฉกชัดเจน และยูโฟรเบียลูกผสม พันธุ์ขอ ได้รับรางวัล Premium 
Award ในงาน Siam Innovo Flora 2019 จากทางสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ยูโฟรเบียลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia hybrid วงศ์ Euphorbiaceae 

พืชอวบน้ า อายุหลายปี 
ราก ระบบรากแก้ว รากแก้วอวบน้ าสีขาว และมีรากแขนงอวบน้ าสีขาวแผ่ขยายรอบล าต้น โคนรากแก้ว

ที่เชื่อมกับโคนต้นสามารถขยายเป็นโขด (caudex) เมื่อมีการสะสมอาหารมากพอ 
ต้น ล าต้นอวบหนา (caudex) ต้นอายุประมาณ 2 ปี ล าต้นสีเขียวอ่อน มีหนามขนาดเล็กลักษณะ

คล้ายเส้นขน ขนาดความสูงของล าต้น 1 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร พุ่มกว้าง
ประมาณ 13 – 15 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น ใบเป็นรูปไข่กลับ ใบหนาแข็ง ด้านบนใบ มีหน้าตัดโค้งเป็นรูปตัวยู ขอบใบ
จนถึงปลายใบมีลักษณะยกขึ้นเหนือพ้ืนที่กลางใบ ลักษณะคล้ายถ้วย มีสีเขียวอ่อน ใบเป็นมัน 
คล้ายมีไข (wax) ปกคลุม ใบใหญ่ที่สุดกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม มีแฉก 4 - 5 แฉกต่อใบ เส้นใบนูนเป็นสันชัดเจน และใบมีสีชมพูอ่อนตั้งแต่โคน
จนถึงประมาณกลางใบ ก้านใบสั้นติดกับล าต้น ยาวประมาณ 0.3 - 0.5 เซนติเมตร ด้านล่างใบ 
เส้นใบลักษณะเป็นร่องชัดเจน บริเวณเส้นใบมีสีเขียวเข้ม พ้ืนที่ด้านล่างใบเป็นสีเขียวอ่อน ขอบ
ใบมีสีชมพูเข้ม 

ดอก ดอกออกเป็นช่อ ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ดอกมี 
ขนาดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบดอกสีเขียวปนน้ าตาล มี 2 กลีบดอก 
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ยูโฟรเบียลูกผสมพันธุ์ขอ (Khor) 
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ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุ์ทองบูเก๊ะตา 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายบุญเลิศ ศรีสวัสดิ์ 
ที่อยู่  เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 8 บ้านยะลิติง ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160 
โทรศัพท์ 098-2711618 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ทุเรียนพันธุ์ทองบูเก๊ะตา เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2532 
ในพ้ืนที่สวนของครอบครัวศรีสวัสดิ์ ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส แต่ไม่ได้ดูแลมากนัก ต่อมาประมาณป ี
พ.ศ. 2558 นายบุญเลิศ ศรีสวัสดิ์ ได้พบว่าเนื้อของทุเรียนพันธุ์นี้ที่หล่นอยู่โคนต้น มีรสชาติหวานอมมันเล็กน้อย 
รสเข้มปานกลางค่อนข้างมาก เนื้อละเอียดเนียน แน่นปานกลางค่อนข้างร่วน และคงสภาพเนื้อได้ดี มีความโดดเด่น
ที่เนื้อมีกลิ่นหอมอ่อนเฉพาะตัว คล้ายกลิ่นมะม่วงกระล่อนผสมกลิ่นน้ าผึ้ง จึงคัดเลือกต้นทุเรียนเพ่ือให้มั่นใจในความ
คงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์เป็นเวลาอีก 3 ปี ซึ่งใน ปี พ.ศ. 2561 จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า ทองบูเก๊ะตา เพ่ือสะดวกใน
การท าตลาด 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L. วงศ์ Malvaceae ไม้ต้น ไม้ผล 
ราก ระบบรากแก้ว (tap root system)  
ต้น ทรงพุ่มรูปไข่ค่อนข้างป้อม กิ่งกา้นท ามุมแหลมกับล าต้น 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 5.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 

14.5 เซนติเมตร ปลายใบยาว เรียวแหลม โคนใบกลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย
ตามแนวเส้นใบ ห่อเข้าหากัน สีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (Corymb) ดอกออกตามล าต้นและกิ่ง ดอกตูมรูปทรงกลม ปลายดอกมน 
กลีบดอกสีขาวอมเขียว มีเกสรเพศผู้จ านวนมาก 

ผล ผลเดี่ยว รูปค่อนข้างกลมถึงรูปไข่ กว้างประมาณ 18.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20.8 เซนติเมตร 
ปลายผลเว้า ฐานผลเว้า มี 5 พู ร่องพูตื้น เปลือกสีน้ าตาลเทา ร่องหนามมีสีเขียว เปลือกหนา
ประมาณ 0.8 เซนติเมตร หนามกลางพูยาว 0.5 เซนติเมตร หนามใกล้ร่องพูยาว 1.3 เซนติเมตร 
หนาแน่นปานกลาง หนามแบบโค้งงอบริเวณกลางพู และแบบแหลมบริเวณ ร่องพู ก้านผล
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.8 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผล
นูนน้อย เนื้อหนา 1.5 – 2.0 เซนติเมตร สีเหลือง ละเอียดเนียน แน่นปานกลางค่อนข้างร่วน 
มีเส้นใยละเอียดเล็กน้อย มีแป้งปานกลาง มีน้ าในเนื้อปานกลาง รสชาติหวานอมมันเล็กน้อย 
รสเข้มปานกลางค่อนข้างมาก กลิ่นอ่อนคล้ายกลิ่นดอกทุเรียนหรือคล้ายกลิ่นมะม่วงกะล่อน
ผสมกลิ่นน้ าผึ้ง ผลมีน้ าหนัก 1.2 – 3.6 กิโลกรัม 
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เมล็ด เมล็ดรูปรี กว้างประมาณ 4.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7.0 เซนติเมตร หนาประมาณ 
3.0 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ าตา 

 

  

  

   
ทุเรียนพันธุ์ทองบูเก๊ะตา 


