


คํานํา 
 
  การปรับปรุงพันธุพืชหรือพัฒนาพันธุพืชใหไดมาซ่ึงพันธุใหม (new plant variety) หรือพันธุท่ีมี
ลักษณะท่ีดีท้ังคุณลักษณะทางดานปริมาณ (quantitative) และทางดานคุณภาพ (qualitative) เปนท่ีตองการของ
ผูบริโภคหรือนักปรับปรุงพันธุพืช ปจจัยที่สําคัญคือตองมีพอ-แมพันธุพืชท่ีมีฐานพันธุกรรมท่ีกวางหรือมีความ
หลากหลายทางดานพันธุกรรม (genetic diversity) พอสมควร อีกประการหนึ่งฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชเปนเร่ือง
จําเปนและสําคัญท่ีสุดเชนกันในการท่ีจะทราบประวัติความเปนมาตลอดจนคุณลักษณะประจําพันธุแตละพันธุพืช
เหลานั้นวามีลักษณะเดนหรือลักษณะดีอยางไร ทิศทางในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงพันธุพืชก็จะสะดวกข้ึนถามี
ฐานขอมูลท่ีดีพอ 
  ปจจุบันพันธุพืชใหมท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุโดยนักปรับปรุงพันธุพืช  ผูท่ี
ปรับปรุงพันธุพืชสามารถยื่นขอรับสิทธิเพ่ือคุมครองสิทธิ (Plant Variety Protection) ไดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542  ในการตรวจสอบพันธุพืชใหมตามกฎหมายฉบับนี้จําเปนตองอาศัยฐานขอมูล
เกี่ยวกับพันธุพืชมากพอสมควร  ตั้งแตป พ.ศ. 2540  เปนตนมา  กรมวิชาการเกษตรโดยสํานักคุมครองพันธุพืช
แหงชาติ ไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเช้ือพันธุพืชตาง ๆ "ภายใตโครงการอนุรักษพัฒนาพืชสมุนไพร 
พืชพื้นเมืองและจุลินทรีย"  เพื่ออนุรักษและใชประโยชนอยางสูงสุดของเช้ือพันธุพืช ในระยะเบื้องตนของ
โครงการดังกลาว (พ.ศ. 2540 - 2544) สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติรวมกับศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี 
สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยางและศูนยวิจัยขาวปทุมธานี สถาบันวิจัยขาว ได
ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเช้ือพันธุพืชจํานวน 4 พืชไดแก มะมวง ทุเรียน ยางพาราและขาว ในโอกาสนี้จึงได
จัดทําเอกสารวิชาการฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชเหลานี้ข้ึนมาโดยเปนเร่ืองเกี่ยวกับขอมูลสําหรับบันทึกลักษณะเชื้อ
พันธุพืช (descriptor) และรายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช (plant germplasm database) ชนิดตางๆ 
  ฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช ;  ทุเรียน (Plant Germplasm Database for Durian) เอกสารเลมนี้เปนสวน
หนึ่งของผลงานภายใตโครงการดังกลาว เปนเร่ืองเกี่ยวกับเช้ือพันธุทุเรียนท่ีพบและมีรายงานการปลูกเล้ียงใน
ประเทศไทยมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ภายในเลมจะประกอบดวยขอมูลสําหรับบันทึกลักษณะเชื้อพันธุทุเรียน 
การจัดจําแนกกลุมพันธุทุเรียน ช่ือพันธุ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ลักษณะประจําพันธุ ลักษณะทางดาน
การเกษตร ตลอดจนภาพประกอบลักษณะของผลทุเรียนประจําแตละพันธุ  ฐานขอมูลเช้ือพันธุทุเรียนนับวาเปน
คร้ังแรกในการจัดพิมพทางคณะผูจัดทํายินดีนอมรับคําติชมจากทานผูรูและผูเช่ียวชาญทุกทาน  เพ่ือปรับปรุง
แกไขขอมูลและความสมบูรณของฐานขอมูลเช้ือพันธุทุเรียนตอไป 
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บทนํา 
 
  พันธุพืชหรือเช้ือพันธุพืชเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุงพันธุและผสมพันธุใหไดพันธุท่ี
ดีโดยใหผลผลิตสูง เหมาะสมกับดินฟาอากาศ ตานทานโรคและศัตรูพืช ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและ
สุขอนามัยของประชาชน  ตลอดจนมีคุณภาพดีเปนท่ีตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ แตปจจุบันพันธุพืช
หรือเช้ือพันธุพืชตามธรรมชาติไดถูกทําลายลงจนใกลจะสูญพันธุโดยกิจกรรมของมนุษย  เชน  การบุกรุกทําลาย
ปาเพื่อทํามาหาเล้ียงชีพ  การขยายแหลงท่ีอยูอาศัย  การสรางเข่ือน  เปนตน  นอกจากน้ียังถูกทําลายโดยภัยทาง
ธรรมชาติ  เชน  ความแหงแลง  ความหนาวเย็น  น้ําทวม  ไฟปา  เปนตน  นักวิชาการดานพันธุพืช       นักอนุรักษ
ธรรมชาติไดตระหนักถึงความสูญหายของพันธุพืชซ่ึงถูกทําลายลงไปเร่ือยๆ  จึงไดรณรงคใหมีการรวมมือกัน
อนุรักษพันธุพืชตามธรรมชาติใหคงอยูสภาพเดิม  สวนนักพัฒนาพันธุพืชก็ไดทําการสํารวจ  รวบรวมและนํา
เทคนิคใหมๆ  เขามาใชในการเก็บรักษาเช้ือพันธุพืช  การแลกเปล่ียนเช้ือพันธุพืชและขอมูลทางดานเช้ือพันธุพืช  
เพื่อจะไดนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุและผสมพันธุใหไดพันธุพืชท่ีดีใหผลผลิตสูงและคุณภาพดี
ตอไป 
  กรมวิชาการเกษตรไดมีการรวบรวมและอนุรักษเช้ือพันธุพืชท้ังภายในประเทศและนําเขาจาก
ตางประเทศไวจํานวนมากท้ังชนิดและปริมาณไวตามศูนยและสถานีทดลองตางๆ ท่ัวประเทศ  นอกจากงาน
รวบรวมเก็บรักษา  ปลูกตออายุ  และการประเมินลักษณะประจําพันธุของเช้ือพันธุแตละชนิดแลว  ยังจําเปนตองมี
การบันทึกขอมูล (documentation) ไวเพื่อใชคนควา  อางอิง  หรือจัดทํารายงานภายหลังซ่ึงมีหลายรูปแบบ  เชน  
บันทึกลงในสมุดหรือกระดาษ  บันทึกลงในโปรแกรมซอฟแวรสําเร็จรูปตางๆ  เปนตน  การบันทึกขอมูลดังกลาว
ยิ่งนานวันยิ่งมีมากข้ึนและถาไมมีระบบการจัดเก็บท่ีดีแลว  ไมเปนระบบฐานเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  การคนหา
ขอมูล  การแลกเปล่ียนขอมูลในภายหลังจะลาชาและส้ินเปลืองแรงงานหรือคาใชจาย  เพราะเปลืองเน้ือท่ีในการ
เก็บ  บางครั้งไมทันสมัย  ขอมูลจึงเปนลักษณะขอมูลขยะ  การแกไขขอมูลเปนไปโดยยากและอาจมีการสับสนได
งาย  ท่ีสําคัญขอมูลอาจสูญหายไดโดยงาย  ปญหาเหลานี้แกไขไดโดยนําระบบการจัดการฐานขอมูล (Database  
Management  System)  ซ่ึงเปนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและการเรียกใชขอมูลจากฐานหรือไฟลขอมูลอยางมี
ระบบ  เพื่อใหการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและสมบูรณสูงสุด  วิธีนี้จําเปนตองมีโปรแกรมประยุกตใชกับ
คอมพิวเตอรเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลลงไฟล การเรียกใชขอมูลจากไฟล  การแกไขขอมูลให
ทันสมัยไดโดยงาย  การนําขอมูลออกมาวิเคราะหทางสถิติหรืออกแบบทํารายงานไดโดยสะดวก   

กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรโดยฝายนําพืชและอนุรักษพืชปา ปจจุบันเปล่ียนเปน “สํานัก
คุมครองพันธุพืชแหงชาติ” ซ่ึงเดิมมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการอนุรักษและจัดทําทะเบียนพันธุพืชท่ีมีการนําเขา
และแลกเปล่ียนพันธุจากตางประเทศ  เพื่อการศึกษา  ทดลอง  คนควาของนักวิชาการเกษตรและนักปรับปรุงพันธุ
พืชของกรมวิชาการเกษตร  ดังนั้นจึงมีการรวบรวมขอมูลทางดานเช้ือพันธุพืชท่ีมีการนําเขาไวสวนหนึ่ง  แตจาก
การที่กรมวิชาการเกษตรไมเคยมีฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช (plant germplasm database) ท่ีเปนระบบมากอน จึงไม
สามารถบริการขอมูลใหกับผูจะนําไปใชประโยชน ไดแก นักวิชาการเกษตรหรือนักปรับปรุงพันธุพืชของกรม
วิชาการเกษตร  ตลอดจนประชาชนผูสนใจไดวาขณะนี้มีทรัพยากรเช้ือพันธุพืชท่ีเก็บรวบรวมและอนุรักษไวใน



หนวยงานของกรมวิชาการเกษตรจํานวนเทาไร  อยูท่ีใดบางและมีลักษณะประจําพันธุเปนอยางไร  ดังนั้นสํานัก
คุมครองพันธุพืชแหงชาติ จึงมีแนวความคิดท่ีจะจัดทําฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชของกรมวิชาการเกษตรขึ้น  เพื่อ
รวบรวมเชื้อพันธุพืชท่ีกระจัดกระจายหรือจัดเปนรูปแบบตางๆ กัน  ใหเปนฐานขอมูลท่ีเปนระเบียบและมี
มาตราฐานสากล  โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยดําเนินการกลาวคือ  ใชระบบการจัดเก็บฐานขอมูลทาง
คอมพิวเตอร  ในการจัดฐานการฐานขอมูลมีลักษณะเปนระบบเช่ือมโยงเครือขายขึ้น  กลาวคือ  มีศูนยกลาง
รวบรวมขอมูลและในขณะเดียวกันสามารถกระจายการใชงาน (distributed database) ไปยังผูใชงาน (user) ท่ีอยู
ในเครือขายเดียวกันใหสามารถสืบคน  เรียกใช  ปรับปรุงขอมูลหรือโอนยายขอมูลระหวางกันไดงายและสะดวก
อยางเปนระบบ  จึงไดเสนอ "โครงการการจัดทําระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช" ไปยังสํานักงบประมาณเม่ือป 2539  
และสํานักงบประมาณไดอนุมัติใหดําเนินการการจัดทําระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชของกรมวิชาการเกษตร    
ภายใตโครงการอนุรักษ  พัฒนาพืชสมุนไพร  พืชพื้นเมืองและจุลินทรียไดตั้งแตป 2540 เปนตนมา  ซ่ึงสํานัก
คุมครองพันธุพืชแหงชาติไดดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคกลาวคือ สามารถเก็บรวบรวมฐานขอมูลเช้ือพันธุ
มะมวง ทุเรียน ขาว และยางพารา ไวไดมากพอสมควรและท่ีผานมาไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทํา
ระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชท้ัง 4 ชนิดพืชของกรมวิชาการเกษตร ในระยะเวลาและสถานที่ตางกันโดยไดเรียน
เชิญทานผูมีประสบการณจากภาคราชการ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังผูท่ีมีประสบการณในกลุมพืช
นั้นๆ ท่ัวประเทศมาใหความเห็นโดยมีเปาหมายของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คือ 

1. เพื่อทบทวน/ปรับปรุง โครงสรางฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชใหครบถวนสมบูรณ 
2. เพื่อทบทวน/ปรับปรุง ขอมูลท่ีทําการบันทึกในฐานขอมูลเช้ือพันธุใหมีความถูกตองชัดเจน

ในแตละลักษณะของพันธุพืช 
3. เพื่อนําขอมูล/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากนักวิชาการ  ผูมีประสบการณ มาพัฒนา

ฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช 
4. เพื่อใชเปนแบบอยางในการทําฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชชนิดอ่ืน ๆ ตอไป 
เอกสารเลมนี้ เปนสวนหนึ่งหลังจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาวซ่ึงไดปรับปรุง

ฐานขอมูลใหสมบูรณข้ึนและดําเนินการจัดพิมพไวเปนเอกสารทางดานวิชาการเพ่ือการใชประโยชนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดจําแนกกลุมพันธุทุเรียน 
 การจําแนกกลุมทุเรียนไทยเปนการจําแนกภายใตระดับ species พบวาลักษณะสามารถใชเปน

เคร่ืองจําแนกทุเรียนไทยไดแก รูปรางใบ ปลายใบ ฐานใบ  ทรงผล  และหนามผล (ดังตารางท่ี 1) ซ่ึงเปนลักษณะท่ี
คอนขางคงท่ีไมแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอม  การจัดจําแนกกลุมพันธุทุเรียนพอจะจําแนกออกไดเปน 6 กลุม 
ดังนี้ 

1. กลุมกบ มีลักษณะรูปรางใบ (leaf  shape) เปนแบบ ovate – oblong  ลักษณะปลายใบ (leaf  
apex) เปนแบบ acuminate – curve  ลักษณะฐานใบ  (leaf  base) เปนแบบ rounded – obtuse  ลักษณะทรงผลของ
กลุมกบนี้จะกระจายอยูใน 3 ลักษณะคือ กลม (rounded)  กลมรี (oval) กลมแปน (oblate) มีรูปรางของหนามผล 
(fruit  spine  shape) มีลักษณะโคงงอ (hooked)  ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โคงงอ (hooked) (acuminate-curve) กลมมน  (rounded-obtuse) 

กลมแปน  (oblate) กลม (rounded) กลมรี (oval) 

รูปไขขอบขนาน (oval-oblong) 
 

ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะทรงใบ  ปลายใบ  ฐานใบ  ทรงผลและหนามผลของทุเรียนในกลุมกบ 



รายชื่อพันธุทุเรียนท่ีจําแนกอยูในกลุมกบ ไดแก 
1.  กบแมเฒา   2. กบเล็บเหยี่ยว  3. กบตาขํา   4. กบพิกุล 
5.  กบวัดกลวย   6. กบชายนํ้า  7. กบสาวนอย(กบกานส้ัน) 8. กบสุวรรณ 
9.  กบเจาคุณ   10. กบตาทวม(กบดํา) 11. กบตาปุน   12. กบหนาศาล 
13. กบจําปา(กบแขงสิงห) 14. กบเบา  15. กบรัศมี   16. กบตาโห 
17. กบตาแจม   18. กบทองคํา  19. กบสีนาค   20. กบทองกอน 
21. กบไว   22. กบงู   23. กบตาเฒา   24. กบชมพู 
25. กบพลเทพ   26. กบพวง  27. กบวัดเพลง   28. กบกานเหลือง 
29. กบตานวล   30. กบตามาก  31. กบทองเพ็ง   32. กบราชเนตร 
33. กบแกว   34. กบตานุช  35. กบตามิตร   36. กลีบสมุทร 
37. กบตาแมน   38. การะเกด  39. กบซอนกล่ิน   40. กบตาเปน 
41. กบทองดี   42. กบธีระ  43. กบมังกร   44. กบลําเจียก 
45. กบหลังวิหาร   46. กบหัวลาน 
 

 2. กลุมลวง  มีลักษณะรูปรางใบ (leaf shape) รูปไขขอบขนาน (Oval-oblong) ลักษณะปลายใบ 
(leaf apex) แหลมเรียว (acuminate-acute) ลักษณะฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) และมน (obtuse) ลักษณะทรง
ผลกระจายอยูใน 2 ลักษณะ คือ ทรงกระบอก (cylindroidal) และรูปรี (elliptic) ลักษณะหนามผลเวา (concave) ดัง
ภาพท่ี 2 
 
 
รายชื่อพันธุทุเรียนท่ีจําแนกอยูในกลุมลวง ไดแก 
1. ลวงทอง   2.  ลวงมะรุม   3.  ชะนี 
4.  ชะนีกิ่งมวน   5.  ชมพูศรี   6.  ย่ํามะหวาด   
7.  สายหยุด   8. ชะนีกานยาว   9. ชะนีน้ําตาลทราย 
10. มดแดง   11. สีเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปรี  (elliptic) ทรงกระบอก  (cylindroidal) 

เวา  (concave)  

แหลมเรียว  
(acuminate-acute) 

รูปไขขอบขนาน   
(oval-oblong) 

แหลม  (acute) มน  (obtuse) 

 
 
ภาพท่ี 2  แสดงลักษณะรูปรางใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผลและหนามผลของทุเรียนในกลุมลวง 
 



  3. กลุมกานยาว มีลักษณะรูปรางใบ (leaf shape) ปอมปลายใบ (obovate-lanceolate) ลักษณะ
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (leaf base) เรียว (cuneate-acute) ลักษณะทรงผลเปน
รูปไขกลับ (obovate) และรูปกลม (rounded) รูปรางหนามผลนูน (convex) ดังภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  แสดงลักษณะรางใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผลและหนามผลของทุเรียนในกลุมกานยาว 
 
รายชื่อพันธุทุเรียนท่ีจําแนกอยูในกลุมกานยาว ไดแก 
1. กานยาว  2.กานยาววัดสัก (เหลืองประเสริฐ) 3. กานยาวสีนาค 
4.  กานยาวพวง  5 กานยาวใบดาง    6.  ทองสุก 
7.  ชมภูบาน  8.ตนใหญ 

 

ปอมปลายใบ  (obovate-lanceolate) เรียวแหลม (acuminate) เรียว  (cuneate-acute) 

กลม (rounded) รูปไขกลับ  (obovate) นูน  (convex) 

 



 4. กลุมกําปน   มีลักษณะรูปรางใบ (leaf  shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ลักษณะปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (caudate-acuminate) ลักษณะฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ลักษณะทรงผล ทรงขอบขนาน 
(oblong) รูปรางหนามผลแหลมตรง (pointed) ดังภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  แสดงลักษณะรูปรางใบ  ปลายใบ  ฐานใบ  ทรงผลและหนามผลของทุเรียนในกลุมกําปน 
 
รายชื่อพันธุทุเรียนท่ีจําแนกอยูในกลุมกําปน ไดแก 
1.  กําปนเดิม(กําปนขาว)  2.  กําปนเหลือง(เจากรม)  3.  กําปนแดง 
4.  กําปนตาแพ   5.  กําปนพวง   6.  ชายมะไฟ 
7.  ปนทอง   8.  เม็ดในกําปน   9.  เห-รา 
10.  หมอนเดิม   11.  หมอนทอง   12.  กําปนบางสีทอง 

ลุงเกตุ 

 

 

ยาวเรียว  (linear-oblong)   (caudate-acuminate) แหลม  (acute) 

ขอบขนาน  (oblong) แหลม (pointed) 

13.  



  5.  กลุมทองยอย  มีลักษณะรูปรางใบ (leaf shape) แบบปอมปลายใบ (obovate-lanceolate) 
ลักษณะปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ลักษณะทรงผลเปน
รูปไข (ovate) รูปรางหนามผลนูนปลายแหลม (pointed-convex) ดังภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5  แสดงลักษณะรูปรางใบ ปลายใบ  ฐานใบ ทรงผลและหนามผลของทุเรียนในกลุมทองยอย 
 
รายชื่อพันธุทุเรียนท่ีจําแนกอยูในกลุมทองยอย ไดแก 
1. ทองยอยเดิม   2. ทองยอยฉัตร   3. ฉัตร  
4. ฉัตรสีนาค   5. ฉัตรสีทอง   6. พวงฉัตร 
7. ทองใหม   8. นมสวรรค   9. ทับทิม 
10. ธรณีไหว   11. นกหยิบ   12. แดงรัศมี 
13. อีอ่ึง    14. อีทุย 

 

 

ปอมปลายใบ  (obovate-lanceolate) เรียวแหลม (acuminate) มน  (obtuse) 

รูปไข  (ovate) นูนปลายแหลม  (pointed-convex) 



   6. กลุมเบ็ดเตล็ด ทุเรียนท่ีจัดอยูในกลุมนี้มีลักษณะไมแนชัดบางลักษณะอาจเหมือนกับกลุมใด
กลุมหนึ่งใน 5 กลุมแรก  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะท่ีผันแปรออกไป เชนรูปรางใบ (leaf shape) จะมีลักษณะปอม
กลางใบ (elliptical) หรือรูปไขขอบขนาน (oval-oblong) ลักษณะของปลายใบ (leaf apex) เปน แหลมเรียว 
(acuminate-acute) หรือ cuspidate-acuminate ลักษณะฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) หรือ มน (obtuse)  
ลักษณะทรงผลกระจายกันอยูใน 3 ลักษณะ คือ กลมแปน (oblate)  กลมรี (oval) และทรงกระบอก (cylindroidal) 
หนามผลมีลักษณะเวาปลายแหลม (pointed-concave) หรือนูนปลายแหลม (pointed-convex) ดังภาพท่ี 6 
 

 

แหลมเรียว  
(acuminate-acute) 

 (cuspidate-acuminate) ปอมกลางใบ  (elliptical) รูปไขขอบขนาน 
(oval-oblong) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มน  (obtuse) แหลม  (acute) กลมแปน  (oblate) ทรงกระบอก  (cylindroidal) 

เวาปลายแหลม  (pointed-concave) 
 

นูนปลายแหลม  (pointed-concave) 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6  แสดงลักษณะรูปรางใบ  ปลายใบ  ฐานใบ ทรงผลหนามผล ของทุเรียนในกลุมเบ็ดเตล็ด 
 



รายชื่อพันธุทุเรียนท่ีจําแนกอยูในกลุมเบ็ดเตล็ด ไดแก 
 
 1. กะเทยเนื้อขาว   2. กะเทยเนื้อแดง  3. กะเทยเนื้อเหลือง 
 4. กระดุมทอง   5. กระดุมสีนาค   6. กระโปรงทอง 
 7. กระปุกทอง(กระปุกทองดี) 8. กอนทอง   9. เขียวตําลึง 
 10. ขุนทอง   11. จอกลอย   12. ชายมังคุด 
 13. แดงชางเขียน   14. แดงตานอย   15. แดงตาเผ่ือน 
 16. แดงสาวนอย   17. ดาวกระจาย   18. ตะพาบน้ํา 
 19. ตะโก(ทองแดง)  20. ตุมทอง   21. ทศพิณ 
 22. ทองคําตาพรวด  23. ทองมวน   24. ทองคํา 
 25. นกกระจิบ   26. บาตรทองคํา(อีบาตร)  27. บางขุนนนท 
 28. เปดถบ   29. ฝอยทอง   30. พวงมาลัย 
 31. พวงมณี   32. เม็ดในยายปราง  33. เม็ดในบางขุนนนท 
 34. ยินดี    35. ไอใหม   36. สีทอง 
 37. สีไพร   38. สาวชมเห็ด   39. สาวชมฟกทอง(ฟกทอง) 
 40. หางสิงห   41. เหรียญทอง   42. ไอเข 
 43. อินทรชิต   44. อีลา    45. อีลีบ 
 46. อียักษ   47. อีหนัก   48. ตอสามเสา 
 49. ทองนพคุณ   50. ทองหยอด   51. ทองหยบิ 
 52. นมสด   53. เนื้อหนา   54. โบราณ 
 55. ฟกขาว   56. พื้นเมืองเกาะชาง  57. มะนาว 
 58. เม็ดในกระดุม  59. เม็ดในกานยาว  60. เม็ดในลวง  
 61. เมล็ดพงษพันธุ  62. เมล็ดเผียน   63. เมล็ดลับแล 
 64. เมล็ดสม   65. เมล็ดอารีย   66. ยามแมวาด  
 67. ลวงเพาะเมล็ด  68. ลุงไหล   69. ลูกหนัก 
 70. สาเก   71. สาวใหญ   72. หมอนขาง  
 73. หมอนละอองฟา  74. หลงลับแล   75. หาลูกไมถึงผัว 
 76. เหมราช   77. เหลืองทอง   78. อีงอน 
 79. ไอเมน    80. กะเทยข้ัวส้ัน 
 
 
 
 



ใบ (leaf) กลุมพันธุ 

สายพันธุ ทรงใบ(leaf shape) ปลายใบ(leaf apex) ฐานใบ(leaf base) 

ทรงผล 
(fruit shape) 

หนามผล 
(fruit spine shape) 

ลักษณะพิเศษ หมายเหตุ 

1.กลุมกบ 
 
 
1) กบแมเฒา 
2) กบเล็บเหยี่ยว 
 
 
3) กบตาขํา       
4) กบพิกุล   
5) กบวัดกลวย 
6) กบชายน้ํา 
7) กบสาวนอย 
 
8) กบสุวรรณ 
9) กบเจาคุณ 
10) กบตาทวม 
11) กบตาปุน 
12) กบหนาศาล 
13) กบจําปา  

รูปไขขอบขนาน(oval-

oblong) 

 
 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปอมปลายใบ(obovate 
lanceolate) 
 
ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
ขอบขนาน(oblong) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ขอบขนาน(oblong) 
 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
 

Acuminate-curve 

 
 

Acuminate-curve 

Acuminate-curve 
 
 
Acuminate-curve  
เรียวแหลม(acuminate) 
caudate-acuminate 
เรียวแหลม(acuminate) 
cuspidate-acuminate 
 
Acuminate-curve  
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลมเรียว(acuminate-acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
 

กลมมน(rounded-

obtuse) 

 
กลมมน(rounded-obtuse) 
แหลม(acute) 
 
 
กลมมน(rounded-obtuse) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
แหลม(acute) 
มน (obtuse) 
แหลม(acute) 
 
กลมมน(rounded-obtuse) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 

 กลมมน(rounded-obtuse) 
มน(obtuse) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
 

กลม(rounded) 
กลมรี(oval) 
กลมแปน(oblate) 
กลมรี(oval) 
กลมรี(oval) 
 
 
รูปไข(ovate) 
กลมแปน(oblate) 
กลมแปน(oblate) 
รูปไข(ovate) 
ขอบขนาน(oblong) 
 

 รูปรี(elliptic) 
- 

รูปรี(elliptic) 
กลม(rounded) 
รูปรี(elliptic) 
รูปรี(elliptic) 
 

โคงงอ (hooked) 
 
 
โคงงอ (hooked) 
โคงงอ (hooked) 
 
 
เวาปลายแหลม(pointed-concave) 
แหลม (pointed) 
โคงงอ (hooked) 
นูน(convex) 
แหลม (pointed) 
 
โคงงอ (hooked) 

- 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 

- 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
แหลม (pointed) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนพันธุที่ชอบน้ํามาก 
 
 
 
 
 
ผลแกจะมีสีเหลือง 
 
 
 

 
 
 
 
เหมือนกบ

แมเฒาแต

ผลใหญกวา 
 
 
 
กบกานสั้น 
 
 
กบดํา 
 
 
กบแขงสิงห 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลทุเรียน จํานวน 146 สายพันธุ 

 



ใบ (leaf) ทรงผล กลุมพันธุ หนามผล 
สายพันธุ ทรงใบ(leaf shape) ปลายใบ(leaf apex) ฐานใบ(leaf base) (fruit shape) (fruit spine shape) 

ลักษณะพิเศษ หมายเหตุ 

14) นูนปลายแหลม(pointed-convex) -  
 
 
 

รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) เรียวแหลม(acuminate) เปนพันธุสุกเร็ว กลมมน(rounded-obtuse) กบเบา  
15) โคงงอ (hooked) รูปไขกลับ(obovate) เรียวแหลม(acuminate)  

 
 
 
 
 
 

มน(obtuse) กบรัศมี ขอบขนาน(oblong) 
กลมรี(oval) acuminate-curve มน(obtuse) 16)  กบตาโห   รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) โคงงอ (hooked) 
กลมแปน(oblate) เรียวแหลม(acuminate) มน(obtuse) 17)  กบตาแจม รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
กลมรี(oval) ทองคํา caudate-acuminate  

caudate-acuminate  
มน(obtuse) 18)  กบทองคํา       ยาวเรียว(linear-oblong) เวา(concave) 

กลมแปน(oblate)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มน(obtuse) 19)  กบสีนาค       ปอมกลางใบ (elliptical) นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
รูปไขกลับ(obovate) เรียวแหลม(acuminate) มน(obtuse) 20)  กบทองกอน  รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) เวาปลายแหลม(pointed-concave) 

21) - เรียวแหลม(acuminate) มน(obtuse) กบไว    รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) โคงงอ (hooked) 
22) กลมแปน(oblate)  เรียวแหลม(acuminate) ออกลูกตามลําตน แหลม(acute) กบงู   ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) โคงงอ (hooked) 
23) กลมรี(oval) Acuminate-curve กลมมน(rounded-obtuse) กบตาเฒา รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) โคงงอ (hooked) 
24) กลมแปน(oblate) เรียวแหลม(acuminate) แหลม(acute) กบชมพู รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) แหลม(pointed) 
25) มน(obtuse) กลม(rounded) เรียวแหลม(acuminate) กบพลเทพ รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) โคงงอ (hooked)  
26) - 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

caudate-acuminate 
cuspidate-acuminate 

เรียว (cuneate-acute) กบพวง           ยาวเรียว(linear-oblong) โคงงอ (hooked)  
27) แหลม(acute) กบวัดเพลง   ปอมกลางใบ (elliptical) โคงงอ (hooked)  
28) กลมมน(rounded-obtuse) กบกานเหลือง ยาวเรียว(linear-oblong) โคงงอ (hooked)  เรียวแหลม(acuminate) 
29) กลมมน(rounded-obtuse) กบตานวล  รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) โคงงอ (hooked) Acuminate-curve  
30) กลมมน(rounded-obtuse) กบตามาก  รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) โคงงอ (hooked) เรียวแหลม(acuminate) 
31) ทองเพ็ง กลมมน(rounded-obtuse) กบทองเพ็ง รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) โคงงอ (hooked) เรียวแหลม(acuminate) 

กลมมน(rounded-obtuse) 32)  กบราชเนตร ปอมกลางใบ(elliptical) โคงงอ (hooked) เรียวแหลม(acuminate)   
 เรียว (cauneate-acute) 33)  กบแกว  ปอมกลางใบ (elliptical) โคงงอ (hooked) แหลมเรียว(acuminate-acute) 

 



ใบ (leaf) กลุมพันธุ 

สายพันธุ ทรงใบ(leaf shape) ปลายใบ(leaf apex) ฐานใบ(leaf base) 

ทรงผล 
(fruit shape) 

หนามผล 
(fruit spine shape) 

ลักษณะพิเศษ หมายเหตุ 

34) กบตานุช 
35) กบตามิตร 
36) กลีบสมุทร 
37) กบตาแมน 
38) การะเกด 
39) กบซอนกลิ่น 
 
40)  กบธีระ            
41)  กบลําเจียก 
42)  กบหัวลาน 
2. กลุมลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
 ปอมปลายใบ(obovate-lanceolate) 
 
ปอมปลายใบ(obovate-lanceolate) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
 

Acuminate-curve  
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
 
caudate-acuminate 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลมเรียว(acuminate-
acute)  
 

กลมมน(rounded-obtuse) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
แหลม(acute) 
มน(obtuse) 
มน(obtuse) 
แหลม(acute) 
 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) และ มน 

(obtuse) 
 

- 
- 

กลมแปน(oblate) 
- 

กลม(rounded) 
รูปไขกลับ(obovate) 
 

- 
กลมรี(oval) 

- 
ทรงกระบอก

(cylindroidal) และ 
รูปรี(elliptic) 
 
 
 

โคงงอ (hooked) 
โคงงอ (hooked) 

- 
โคงงอ (hooked) 
โคงงอ (hooked) 
นูนนอย(lip) 
 

- 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 

- 
หนามเวา(concave) 
 
 

 
 
 
 
 
เปนพันธุที่ไมมี

กลิ่นฟุงกระจาย 

 
 
 
 
 
ซอนกลิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบ (leaf) กลุมพันธุ 

สายพันธุ ทรงใบ(leaf shape) ปลายใบ(leaf apex) ฐานใบ(leaf base) 

ทรงผล 
(fruit shape) 

หนามผล 
(fruit spine shape) 

ลักษณะพิเศษ 
หมาย

เหตุ 

47) ลวงทอง 
48) ลวงมะรุม 
49) ชะนี 
50) ชะนีกิ่งมวน   
51) ชมพูศรี   
 
52) ย่ํามะหวาด 
53) สายหยุด        
54) ชะนีกานยาว 
55) ชะนีน้ําตาล 

ทราย 
56) มดแดง  
57) สีเทา    
 
3. กลุมกานยาว 
 
58) กานยาว 
 

รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong)  
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong)  
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
 
ปอมปลายใบ(obovate lanceolate) 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) 
ปอมปลายใบ(obovate lanceolate) 
 

- 
- 

 
ปอมปลายใบ(obovate-lanceolate) 
 
ปอมปลายใบ(obovate-lanceola) 

เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลมเรียว(acuminate acute) 
แหลมเรียว(acuminate acute) 
 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลมเรียว(acuminate acute) 
แหลมเรียว(acuminate acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
 

- 
- 

 
เรียวแหลม(acuminate)  
 
เรียวแหลม(acuminate) 
 

แหลม(acute) 
มน(obtuse) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
 

- 
- 

 
เรียว (cuneate-acute) 
 
เรียว (cuneate-acute) 
 

รูปรี(elliptic) 
รูปรี(elliptic) 
กลมรี(oval) 
กลมรี(oval) 
ทรงกระบอก

(cylindroidal) 
รูปรี(elliptic) 
รูปรี(elliptic) 
กลมแปน(oblate) 
กลมรี(oval) 
 
รูปรี(elliptic) 
ทรงกระบอก

(cylindroidal) 
ไขกลับ(obovate) และ 
รูปกลม(rounded) 
กลมรี(oval) 
 

เวา(concave) 
เวา(concave) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
เวา(concave) 
เวา(concave) 
 
เวา(concave) 
เวา(concave) 
เวาปลายแหลม(pointed-concave) 
นูน(convex) 
 
เวา (concave) 
เวาปลายแหลม(pointed-concave) 
 
หนามนูน(convex) 
 
นูน(convex) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปนพันธุที่

ออนแอและตาย

งาย 
 

ลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายฉลวง/
หอยโขง 

 



ใบ (leaf) 
ทรงผล หนามผล กลุมพันธุ 

ลักษณะพิเศษ ทรงใบ(leaf shape) ปลายใบ(leaf apex) ฐานใบ(leaf 
base) 

(fruit shape) (fruit spine shape) สายพันธุ 
หมายเหตุ 

59) เหลือง

ประเสริฐ 
ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) เรียวแหลม(acuminate)  รูปไขกลับ (obovate) นูนปลายแหลม(pointed-convex)  

 
 
 
 
 

มน(obtuse) กานยาววัดสัก 
   

- 
 

   
60)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ปอมปลายใบ(obovate-
lanceolate) 

แหลมเรียว(acuminate-acute) นูนปลายแหลม(pointed-convex) แหลม(acute) กานยาวสีนาค 
    

61) ขอบขนาน(oblong) เรียวแหลม(acuminate) กลมรี ( oval ) เวา(concave) มน(obtuse) กานยาวพวง  
62) ขอบขนาน(oblong) เรียวแหลม(acuminate) รูปรี ( elliptic ) เวา(concave) มน(obtuse) กานยาวใบดาง 
63) รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) แหลมเรียว(acuminate-acute) รูปรี ( elliptic ) เวา(concave) มีหนามผลที่นอยมาก แหลม(acute) ทองสุก   
64) ยาวเรียว(linear-oblong) caudate-acuminate 

- 
ขอบขนาน (oblong) แหลม(pointed)  

 
 
 
 
 
 
 
 

แหลม(acute) ชมภูบาน  
65) - ไขกลับ(obovate) นูน(convex) - ตนใหญ       
4. กลุมกําปน ยาวเรียว(linear-oblong) เรียวแหลม(caudate-acuminate) แหลม(acute) ขอบขนาน (oblong) แหลม(pointed) 
67)  กําปนเดิม รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) แหลม(acute) กลมรี ( oval ) แหลม(pointed) caudate-acuminate  

caudate-acuminate 
 
caudate-acuminate 
 
caudate-acuminate 
caudate-acuminate 
 
caudate-acuminate 

68) กําปนขาว กําปนเนื้อ

เหลือง 
ยาวเรียว(linear-oblong) แหลม(acute) ขอบขนาน (oblong) แหลม(pointed) 

     
69) กําปนแดง ยาวเรียว(linear-oblong) แหลม(acute) ขอบขนาน (oblong) แหลม(pointed) 
 
70)  

    
กําปนตาแพ ยาวเรียว(linear-oblong) แหลม(acute) ขอบขนาน (oblong) แหลม(pointed) 

71) ผลคอนขางสีออก

น้ําตาลแดงเวลาแกจัด 
กําปนพวง ปอมกลางใบ (elliptical) แหลม(acute) ขอบขนาน (oblong) แหลม(pointed) 

 
72) 

    
 ชายมะไฟ ยาวเรียว(linear-oblong) แหลม(acute) ขอบขนาน (oblong) นูน(convex) 

  

กําปน

เจากรม 
กําปนดํา 



ใบ (leaf) ทรงผล หนามผล กลุมพันธุ 
ลักษณะพิเศษ 

(fruit shape) (fruit spine shape) สายพันธุ ทรงใบ(leaf shape) ปลายใบ(leaf apex) ฐานใบ(leaf base) 
หมายเหตุ 

73) ยาวเรียว(linear-oblong) caudate-acuminate 
caudate-acuminate 
cuspidate-acuminate 
caudate-acuminate  

แหลม(acute) ขอบขนาน(oblong)  นูนปลายแหลม(pointed-convex)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปนทอง 
74) ปอมกลางใบ (elliptical) แหลม(acute) ขอบขนาน(oblong) แหลม(pointed) เม็ดในกําปน 
75) ยาวเรียว(linear-oblong) แหลม(acute) ขอบขนาน(oblong) แหลม(pointed) เห-รา    
76) ปอมกลางใบ (elliptical) แหลม(acute) ขอบขนาน(oblong) แหลม(pointed) หมอนเดิม 
77) ยาวเรียว(linear-oblong) เรียวแหลม(acuminate) แหลม(acute) - 

- 
 

แหลม(pointed) หมอนทอง 
78) ยาวเรียว(linear-oblong) เรียวแหลม(acuminate) แหลม(acute) - 

 
ลุงเกตุ 

    
5. กลุมทองยอย ปอมปลายใบ(obovate-lanceolate) เรียวแหลม(acuminate) มน(obtuse) รูปไข(ovate) นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
79) ทองยอยเดิม ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) เรียวแหลม(acuminate) มน(obtuse) รูปไข(ovate) นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
80) ทรงผลมีจุกเห็นเดน ทองยอยฉัตร ปอมปลายใบ(obovate-lanceolate) เรียวแหลม(acuminate) มน(obtuse) รูปไข(ovate) นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
81)  

 
ฉัตร      ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) เรียวแหลม(acuminate) - รูปไข(ovate) นูนปลายแหลม(pointed-convex) 

82) ฉัตรสีนาค   ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) เรียวแหลม(acuminate) มน(obtuse) รูปไข(ovate) นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
83) ทรงพุมเปนรูปฉัตร 

ปลายกิ่งชี้ลงดิน 
ฉัตรสีทอง ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) เรียวแหลม(acuminate) มน(obtuse) รูปไข(ovate) นูนปลายแหลม(pointed-convex) 

84) พวงฉัตร ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) เรียวแหลม(acuminate) มน(obtuse) รูปไข(ovate) นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
85) เนื้อมีสีทองคลายทอง

ใหม ๆ  
ทองใหม  รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) แหลมเรียว(acuminate 

acute) 
มน(obtuse) รูปไข(ovate) นูน(convex) 

 
86) 

    
นมสวรรค  ยาวเรียว(linear-oblong) caudate-acuminate  แหลม (acute) รูปรี(elliptic) นูนปลายแหลม(pointed-convex) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



ใบ (leaf) ทรงผล หนามผล กลุมพันธุ ลักษณะ

พิเศษ (fruit shape) (fruit spine shape) สายพันธุ ทรงใบ(leaf shape) ปลายใบ(leaf apex) ฐานใบ(leaf base) 
หมายเหตุ 

88) นูนปลายแหลม(pointed-convex) ทับทิม    
89) ธรณีไหว 
90) นกหยิบ 
91) แดงรัศมี       
92) อีอึ่ง    
93) อีทุย   
6. กลุมเบ็ดเตล็ด 
94) กะเทยเนื้อขาว 
95) กะเทยเนื้อแดง 
 
96) กะเทยเนื้อ

เหลือง 
97) กระดุมทอง 
 
 
 
98) กระดุมสีนาค 
99) กระโปรงทอง 
100) กระปุกทองดี 
101) กอนทอง  
 
102) เขียวตําลึง 

ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) 
ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) 
ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) 

- 
 
ยาวเรียว(linear-oblong) 
ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) 
 
ยาวเรียว(linear-oblong) 
 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
 
 
 
ปอมปลายใบ(obovate-lanceolate) 
ขอบขนาน(oblong) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 

เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลมacuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 

- 
 
cuspidate-acuminate 
เรียวแหลม(acuminate) 
 
cuspidate-acuminate 
 
caudate-acuminate 
 
 
 
caudate-acuminate 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 

  
  แหลมเรียว(acuminate-acute) 

มน(obtuse) 
มน(obtuse) 
มน(obtuse) 
มน(obtuse) 
มน(obtuse) 

- 
 
แหลม(acute) 
มน(obtuse) 
 
มน(obtuse) 
 
กลมมน(rounded-obtuse) 
 
 
 
กลมมน(rounded-obtuse) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
 
แหลม(acute) 

รูปไข(ovate)  
 
 
 
 
 
 

รูปไข(ovate) 
รูปไข(ovate) 
รูปไข(ovate) 
รูปไข(ovate) 
รูปไข(ovate) 
 
รูปไข(ovate) 
ทรงกระบอก

(cylindroidal) 
กลมรี(oval) 
 
กลมแปน(oblate) 
 
 
 
กลมแปน(oblate) 
รูปไข(ovate) 

- 
ทรงกระบอก

(cylindroidal) 
กลมรี(oval) 

นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูน(convex) 
 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) เนื้อจะมีสีขาว 
แหลม(pointed)  

  
นูนปลายแหลม(pointed-convex) ผลสุกเร็วและ

รวงงาย  
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
 
 
 

- 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 

ปลูกขึ้นงาย

และโตเร็วกวา

พันธุอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระดุม 
 
 
 
 
 
กระปุกทอง 



ใบ (leaf) ทรงผล หนามผล กลุมพันธุ ลักษณะ

พิเศษ (fruit shape) (fruit spine shape) สายพันธุ ทรงใบ(leaf shape) ปลายใบ(leaf apex) ฐานใบ(leaf base) 
หมายเหตุ 

103) กลิ่นหอม

หวาน

เฉพาะตัว 

แหลม(acute) นูนปลายแหลม(pointed-convex) ขอบขนาน(oblong) ขุนทอง  
 
 
104) จอกลอย 
105) ชายมังคุด 
106) แดงชางเขียน 
107) แดงตานอย  
108) แดงตาเผื่อน 
109) แดงสาวนอย 
110) ดาวกระจาย    
111) ตะพาบน้ํา       
112) ตะโก     
113) ตุมทอง    
114) ทศพิณ 
115) ทองคําตาพรวด 
 
116) ทองมวน     
117) นกกระจิบ 
118) บาตรทองคํา 
 
 

 
 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ปอมปลายใบ(obovate-lanceolate) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปอมปลายใบ(obovate-lanceolate) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
 ปอมกลางใบ (elliptical) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมปลายใบ(obovate-lanceolate) 
 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 

- 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
 

แหลมเรียว(acuminate acute) 
 
 
เรียวแหลม(acuminate)  
caudate-acuminate 
แหลมเรียว(acuminate-acute) 
แหลมเรียว(acuminate-acute) 
cuspidate-acuminate 
เรียวแหลม(acuminate) 
caudate-acuminate 
caudate-acuminate 
caudate-acuminate 
cuspidate-acuminate  
cuspidate-acuminate 
เรียวแหลม(acuminate) 
 
เรียวแหลม(acuminate) 

- 
Acuminate-curve 
 

 
 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
เรียว(cuneate-acute) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
แหลม(acute) 
เรียว(cuneate acute) 
 
แหลม(acute) 

- 
กลมมน(rounded-obtuse) 
  
 
 

กลมแปน(oblate) 
 
 
รูปรี(elliptic) 
กลมรี(oval) 
ทรงกระบอก 

- 
- 

รูปไขกลับ(obovate) 
รูปไข(ovate) 
กลมแปน(oblate) 
กลมรี(oval) 

- 
กลมแปน(oblate) 
กลมแปน(oblate) 
 
กลมรี(oval) 
กลมรี(oval) 
กลมรี(oval) 
 

 
 

 นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
น้ําหนักผลเบา นูน(convex) 

นูนปลายแหลม(pointed-convex)  
 
 
 
 
 

นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
แหลม(pointed) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 

- 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
 
แหลม(pointed) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
 

พูมีลักยิ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทองแดง 
 
 
ทองคําพรวด 
 
 
อีบาตร 



ใบ (leaf) ทรงผล หนามผล ลักษณะ

พิเศษ 

กลุมพันธุ 

(fruit shape) (fruit spine shape) สาพันธุ ทรงใบ(leaf shape) ปลายใบ(leaf apex) ฐานใบ(leaf base) 
หมายเหตุ 

121) เปดถบ 
122) ฝอยทอง 
 
 
 
123) พวงมาลัย 
124) พวงมณี  
125) เม็ดในยายปราง 
126) เม็ดในบางขุนนนท 
 
127) ยินดี       
128)สีทอง   
129)สีไพร    
130)สาวชมเห็ด 
131)สาวชมฟกทอง 
132)หางสิงห 
133)เหรียญทอง 
134)ไอเข     
135)อินทรชิต 
136)อีลา     
137)อีลีบ     

ปอมกลางใบ (elliptical) 
ยาวเรียว(linear-oblong) 
 
 
 
ยาวเรียว(linear-oblong) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ยาวเรียว(linear-oblong) 
ขอบขนาน(oblong) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ยาวเรียว(linear-oblong) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 

cuspidate-acuminate 
เรียวแหลม(acuminate) 
 
 
 
แหลมเรียว(acuminate-acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
cuspidate-acuminate 
cuspidate-acuminate 
 
เรียวแหลม(acuminate) 
caudate-acuminate 
caudate-acuminate 
Acuminate-curve 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม (acuminate) 
Acuminate-curve 
cuspidate-acuminate  
Acuminate-curve 
เรียวแหลม(acuminate) 
caudate-acuminate  

กลมมน(rounded-obtuse) - 
มน(obtuse) 
 
 
 
กลมมน(rounded-obtuse) 
แหลม(acute) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
แหลม(acute) 
 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 

- 
กลมมน(rounded-obtuse) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
กลมมน(rounded-obtuse) 
แหลม(acute) 

กลมรี(oval) 
รูปรี((elliptic) 
 
 
 
กลมรี(oval) 
รูปรี((elliptic) 
กลมแปน(oblate) 
กลมแปน(oblate) 
 
กลมแปน(oblate) 
กลมแปน(oblate) 
กลมรี(oval) 
รูปไขกลับ(obovate) 
กลมรี(oval) 
กลมรี(oval) 

- 
กลมรี(oval) 

- 
กลมรี(oval) 
ขอบขนาน(oblong) 

นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
 
 
 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
เวาปลายแหลม(pointed-concave) 
 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
แหลม(poited) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
เวาปลายแหลม(pointed-concave) 

- 
- 
- 
- 

นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาม

คอนขาง

แหลมและถี่ 
มเีนื้อนอย 
 
 
 
กิ่งขนานกับ

พื้นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟกทอง 
 
 
ตะเข 

ปลายกิ่งชี้ลงดิน 

 
 



ใบ (leaf) กลุมพันธุ 

สายพันธุ ทรงใบ(leaf shape) ปลายใบ(leaf apex) ฐานใบ(leaf base) 

ทรงผล 
(fruit shape) 

หนามผล 
(fruit spine shape) 

ลักษณะพิเศษ หมายเหตุ 

 

ผลเล็กเนื้อสี

เหลืองคลายจําปา 

 
 

เวาปลายแหลม(pointed-concave) 

เวาปลายแหลม(pointed-concave) 

เวาปลายแหลม(pointed-concave) 

นูนปลายแหลม(pointed-convex) 
- 

- 
 

แหลม(pointed) 

เวา (concave) 

นูน (convex) 

 
กลม(rounded) 

กลม(rounded) 

รูปไข(ovate) 

กลมรี(oval) 
กลมรี(oval) 
กลมรี(oval) 

กลมรี(oval) 

กลมรี(oval) 

- 
 

 
กลมมน(rounded-obtuse) 

กลมมน(rounded-obtuse) 

กลมมน(rounded-obtuse) 
- 

 

- 

แหลม(acute) 

แหลม(acute) 
แหลม(acute) 

แหลม(acute) 

 

 
 
 
 

138) อียักษ 
139) อีหนัก    
140) ทองหยอด 
 
141) ทองหยิบ 
142) นมสด   
 
143) ฟกขาว 
144) พื้นเมืองเกาะชาง 
145) เม็ดในกระดุม 
146) เม็ดในกานยาว 
 
 
 

รูปไขขอบขนาน(oval-oblong) 
ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) 

- 
 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมปลายใบ(obovate 
lanceolate) 
ปอมกลางใบ (elliptical) 

- 
ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) 
ปอมโคนใบ(ovate-lanceolate) 
 
 
 

caudate-acuminate 
cuspidate-acuminate 

- 
 

แหลมเรียว(acuminate-acute) 

แหลมเรียว(acuminate-acute) 

เรียวแหลม(acuminate) 

cuspidate-acuminate 
 
caudate-acuminate 

- 

 



การบันทึกลักษณะประจําเชื้อพันธุทุเรียน  
(Descriptors for Durian) 

 
 ฐานขอมูลเช้ือพันธุทุเรียน ในเอกสารเลมนี้ไดทําการบันทึกลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา (morphology) เปน
หลัก ประกอบดวย ลักษณะรูปทรง (shape) สีสัน (colour) ขนาด (size) ตลอดจนการบันทึกคุณภาพโดยใชประสาท
สัมผัส (panel test) และจํานวนนับเชิงปริมาณ เปนตน ในการบันทึกลักษณะแตละพันธุ ลักษณะท่ีสําคัญ คือ ลักษณะ
ประจําพันธุ (characteristics)  ซ่ึงเปนลักษณะท่ีไมมีการแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอม และลักษณะทางดาน
การเกษตร (agriculture descriptor) ซ่ึงเปนลักษณะอาจท่ีแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอม แตบางคร้ังจะเปนลักษณะท่ี
เดนและสําคัญของพันธุนั้น ๆ จึงไดบันทึกไว นอกจากนี้บางพันธุจะมีขอมูลในหัวขอบันทึกเพิ่มเติม (note) ไวดวย 
ขอมูลสวนนี้จะเปนขอมูลท่ีไดรับมาจากการบอกเลาของผูมีประสบการณในการจําแนกพันธุทุเรียนโดยประสบการณ 
ซ่ึงเปนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนโดยตรง ขอมูลสวนใหญจะมีภาษาอังกฤษและภาษาลาตินกํากับไวดวยเพื่อการคนควา
ในภายหลังและเปนมาตรฐานเดียวกัน  สําหรับการบันทึกสี (colour) จะบันทึกเปนรหัสสีโดยใชมาตรฐานการ
เปรียบเทียบสีจากแผนเทียบสี RHS  (Royal Horticultural Society Colour Chart)  ของประเทศอังกฤษ  เชน YG 10 C 
เปนตน  อยางไรก็ตามโครงสรางการบันทึกลักษณะประจําเช้ือพันธุทุเรียนของกรมวิชาการเกษตรจะประกอบดวย
หัวขอหลักดังตอไปนี้ 
 

1. ขอมูลเบ้ืองตน (Passport Data) 
2. การบริหารเช้ือพันธุ (Management) 
3. ลักษณะประจําพันธุ (Characterizations) 
4. การประเมินผล (Evaluation) 
5. รูปภาพประกอบ (Picture) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลเบื้องตน 
PASSPORT  DATA 

 

  ในการจดัทําระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุทุเรียน การบันทึกขอมูลเบ้ืองตนนับวาเปนส่ิงสําคัญอันดับแรก
ท้ังนี้เพื่อทราบประวัติของเช้ือพันธุทุเรียนท่ีตองการจะตรวจสอบและเพื่อการใชประโยชนในการเก็บรวบรวมขอมูล
และอนุรักษเช้ือพันธุทุเรียน  การแลกเปล่ียนเช้ือพันธุทุเรียนท้ังในและตางประเทศ  การขออนุญาตนําเขาหรือสงออก
ตามกฎ ระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของทางดานอนุรักษ ดานคุมครองและใชประโยชนจากเช้ือพันธุทุเรียนและ
รวมถึงการข้ึนทะเบียนพันธุทุเรียน การจดทะเบียนพันธุพืชตามกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิ เปนตน หัวขอการบันทึก
ขอมูลเบ้ืองตนในการตรวจสอบพันธุทุเรียน มีดังนี ้คือ 

 

1. หมายเลข  (accession  number) 
เช้ือพันธุทุเรียนแตละตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมจะตองมีรหสัหมายเลขกํากับไวทุกตัวอยางหรือทุกพนัธุเพื่อสะดวก

ในการเรียกใชขอมูลและอางอิงขอมูลในภายหลังได ในท่ีนีห้มายเลขประจําเช้ือพนัธุทุเรียนจะกาํหนดไวเปนตัวเลข
เรียงตามลําดับ เชน 0001 พันธุกบกานเหลือง, 0002 พันธุกบกนปาน  เปนตน 
 
2. ชื่อพันธุ (name) 
 
3. ชื่อเดิม (former name) 
 
4. ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) เชน Durio  zibethinus  Murray. เปนตน 
 
5. ประวัติพันธุ (Information) 

5.1 แม-พอพันธุ (pedigree) ในท่ีนี้หมายถึง การผสมพนัธุเทียมซ่ึงเกิดจากการกระทําโดยมนุษยเทานัน้ 
(artificial hybrid) 

5.2 ความเปนมา  
5.3 วันเดือนปท่ีแนะนํา (date)     (DDMMYYYY)* 
5.4 ช่ือและท่ีอยูสถาบันหรือหนวยงานที่ผลิตเช้ือพันธุทุเรียน (name and address of institution) 
 

 
*DD หมายถึง  เลข 2 หลัก แทน วันที่  

 MM หมายถึง เลข 2 หลัก แทน เดือน 
 YY หมายถึง  เลข 4 หลัก แทน ป 

 
6.  สถานภาพของพันธุ (status of sample) 



6.1 พันธุพื้นเมือง (indigenous) 
6.2 พันธุลูกผสม (artificial hybrids) 
6.3 พันธุตางประเทศ (introduction) 
6.4 อ่ืนๆ 
 

7. วันเดือนปท่ีไดรับ (acquisition date)    (DDMMYYYY) 
 
8. ลักษณะของตวัอยางท่ีไดรับ (type of material received) 

8.1 เมล็ด (seed) 
8.2 กิ่งพันธุ (scion) 
8.3 สวนขยายพันธุพืชในสภาพปลอดเช้ือ (in  vitro) 
8.4 อ่ืนๆ (other) เชน ตนพันธุ (planting material) โปรดระบุรายละเอียดการขยายพันธุ  

 
9. ปริมาณท่ีไดรับ (accession size) 

9.1 จํานวนนับเชิงปริมาณ (quantity) 
9.2 จํานวนนับเชิงน้ําหนกั (weight) 
9.3 ตามภาชนะบรรจุ (packing) 
 

10.  หมายเลขอ่ืนๆ (other number) 
10.1 หมายเลขเดิมท่ีเจาของเชื้อพันธุกําหนดไว (donor number) 
10.2 หมายเลขทะเบียนนําพชื (plant introduction number) 
10.3 อ่ืนๆ (other) 

 
11.  แหลงท่ีมา (source) 

11.1 ผูให (donor) 
- ช่ือและท่ีอยู (name and address) 
- วันท่ี / เดือน / ป ท่ีไดรับ (date)   (DDMMYYYY) 

11.2 ผูนําเขา (importer) 
- ช่ือและท่ีอยู (name and address) 
- วันท่ี / เดือน / ป ท่ีนําเขา (date)   (DDMMYYYY) 

 
11.3 ผูเก็บตัวอยาง (collector) 

- ช่ือและท่ีอยู (name and address) 
- วันท่ี / เดือน / ป ท่ีเก็บตัวอยาง (date)  (DDMMYYYY) 



11.4 แหลงท่ีมาภายในประเทศ (indigenous  source) 
-   ระบุช่ืออําเภอ / ช่ือจังหวดั 

11.5 แหลงท่ีมาจากตางประเทศ (introduction  source) 
-  ระบุช่ือประเทศหรือรหัสประเทศตาม ISO (international standard code for the       representation 

of name of countries) 
11.6.  ตําแหนงท่ีเกบ็ตัวอยาง  โดยระบุเสนรุงแลวตามดวยทิศเหนือหรือใต 
                (latitude of collection source) 

- ระบุเปนองศาของเสนรุงดานทิศเหนือหรือทิศใต 
11.7.  ตําแหนงท่ีเกบ็ตัวอยาง โดยระบุเสนแวงแลวตามดวยทิศเหนือหรือทิศใต 

(longitude of collection source) 
- ระบุเปนองศาของเสนแวงดานทิศเหนือหรือทิศใต 

11.8.  ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลของสถานท่ีเก็บตัวอยาง 
(latitude of collection source) 
- ระบุเปนความสูงของพื้นท่ีเหนือระดับน้ําทะเล (m) 

 
12.  ตัวอยางสําหรับทําตัวอยางแหง (herbarium specimen) 
 
13.  ภาพถาย (photograph) 
 
14. บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบริหารเช้ือพันธุทุเรียน 
MANAGEMENT 

 

 การบริหารเช้ือพันธุทุเรียนเปนการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเกี่ยวของกับหลักวิชาการและตามกฎระเบียบและ
กฎหมายตางๆ ท้ังนี้เพื่อการนําเช้ือพันธุทุเรียนไปใชประโยชนสูงสุด หวัขอท่ีควรพิจารณาดําเนนิการ  มีดังนี้คือ 
 
1. การกักกันพืชและการขออนุญาต (plant quarantine and permits)  

การนําเขาและสงออกเช้ือพันธุทุเรียน (Durio  zibethinus  Murray.) จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507  พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 และคําส่ังกรมวิชาการเกษตร ท่ี 352/2528 เร่ือง ระเบียบการนําพันธุพืชเขามา
ในประเทศไทยและกําหนดแหลงรวบรวมพันธุพืช เปนตน 

1.1 การนําเขา (import) 
- ใบอนุญาตนําเขา  (import  permit)                   Yes/No 
- ใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากประเทศตนทาง (Phytosanitary  Certificate)    Yes/No 
- การปองกันกําจัดศัตรูพืชทางกักกนัพืช (quarantine  treatment)       Yes/No 
- สถานกักพืช (Post Entry Quarantine)       Yes/No 
- ทะเบียนนําพชื (plant  introduction)          Yes/No 

1.2 การสงออก (export) 
- การปองกันกําจัดศัตรูพืชทางกักกนัพืช (quarantine  treatment)       Yes/No 
- ใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary  Certificate)      Yes/No 
- ใบอนุญาตสงออก (export permit)     Yes/No 

 
2. การแลกเปล่ียนพันธุระหวางประเทศ (exchange of  germplasm) 

2.1 ใหปฏิบัติตามระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยหลักเกณฑการแลกเปลี่ยนสวนขยายพันธุพืชระหวางประเทศ พ.ศ. 2531 ซึ่ง
ปริมาณสวนขยายพันธุพืชที่อนุญาตใหแลกเปลี่ยนกับตางประเทศตามระเบียบดังกลาวมีเง่ือนไขดังน้ี คือ 

  กลุมพันธุพืชสวน 
    กิ่งตาทุเรียน   พันธุละ  10  ตา 
    กิ่งพันธุทุเรียน   พันธุละ   5   ตน 

2.2 หมายเลข (accession  number) ท่ีสามารถแลกเปล่ียนพันธุ  (Passport  Data  I) 
- Yes/No 

3. การเก็บรวบรวมพันธุและอนุรักษ (collection  and conservation) 
3.1 แหลงรวบรวมและอนุรักษเช้ือพันธุทุเรียน(maintenance  site  of  collection) 

- ช่ือและท่ีอยู (name and  address)     รหัส/code 
- ผูดูแล (curator)       รหัส/code 



3.2 วิธีการเก็บรวบรวมและอนรัุกษเช้ือพันธุทุเรียน (methods) 
3.2.1 ex  situ (นอกที่เดิมตามธรรมชาติ) 

 - แปลงพันธุทุเรียน (field  collection)    รหัส/code 
3.2.2 in  vitro (สวนขยายพนัธุในสภาพปลอดเช้ือ)   รหัส/code 

 
 3.3  หมายเลขท่ีเก็บรวบรวม (accession  number)   (Passport  Data 1) 
 3.4  ปริมาณท่ีเก็บรวบรวม (collection  size)    (Passport  Data 5) 
 3.5  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม (period of  collection) 
 3.6  วิธีการจัดการ (management) 

3.6.1 การดูแลรักษา (maintenance and treatment) 
3.6.2 อ่ืนๆ (other) 

 
4. การนําไปใชประโยชน (economic  use) 
 
5. บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 



 



 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 



รายชื่อพนัธุทุเรียนไทย 

Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 

00001 กบกานเหลือง Kop  Kanlueang 

00002 กบกนปาน Kop  Konpan 

00003 กบแกว Kop  Kaeo 

00004 กบงู Kop  Ngu 

00005 กบจําปา / กบแขงสิงห Kop  Champa (Kop  khaengsing) 

00006 กบเจาคุณ Kop  Chaokhun 

00007 กบชมพู Kop  Chomphu 

00008 กบชายนํ้า Kop  Chainam 

00009 กบซอนกล่ิน / ซอนกล่ิน Kop  Sonklin (Sonklin) 

00010 กบตาขํา Kop  Takham 

00011 กบตาแจม Kop  Tachaem 

00012 กบตาเฒา Kop  Tathao 

00013 กบตาทวม / กบดํา Kop  Tathuam (Kop  dam) 

00014 กบตานวล Kop  Tanuan 

00015 กบตานุช Kop  Tanut 

00016 กบตาปุน Kop  Tapun 

00017 กบตาเปน Kop  Tapen 

00018 กบตามาก Kop  Tamak 

00019 กบตามิตร Kop  Tamit 

00020 กบตาแมน Kop  Tamaen 

00021 กบตาโห Kop  Taho 

00022 กบทองกอน / ทองกอน Kop  Thongkon (Thongkon) 

00023 กบทองคํา / ทองคํา Kop  Thongkam (Thongkam) 

00024 กบทองด ี Kop  Thongdi 

00025 กบทองเพ็ง / ทองเพ็ง Kop  Thongpheng (Thongpheng) 

00026 กบธีระ Kop  Thira 

00027 กบเบา Kop  Bao 

00028 กบพลเทพ Kop  Phonthep 

00029 กบพวง Kop  Phuang 

Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 



00030 กบพิกุล Kop  Phikun 

00031 กบมังกร Kop  Mangkon 

00032 กบแมเฒา Kop  Maethao 

00033 กบรัศมี Kop  Ratsami 

00034 กบราชเนตร Kop  Ratchanet 

00035 กบลําเจียก / ลําเจียก Kop  Lamchiak (Lumchiak) 

00036 กบเล็บเหยี่ยว Kop  Lep-yiao 

00037 กบวัดกลวย Kop  Watklual 

00038 กบวัดเพลง Kop  Watphleng 

00039 กบไว Kop  Wai 

00040 กบสาวนอย / กบกานส้ัน Kop  Saonoi (Kop  Kansan) 

00041 กบสีนาค Kop  Si-nak 

00042 กบสุวรรณ Kop  Suwan 

00043 กบหนาศาล Kop  Nasan 

00044 กบหลังวหิาร Kop  Langwihan 

00045 กบหัวลาน Kop  Hualan 

00046 กระดุมทอง / กระดุม Kradum  Thong (Kradum) 

00047 กระดุมสีนาค Kradum  Si-nak 

00048 กระปุกทอง / กระปุกทองด ี Krapuk  Thong (Krapuk  Thongdi) 

00049 กระโปรงทอง Kraprongthong 

00050 กลีบสมุทร Klip  Sa-mut 

00051 กอนทอง / ทองกอน Konthong (Thongkon) 

00052 กะเทยข้ัวส้ัน Kathoei  Khuasan 

00053 กะเทยเนื้อขาว Kathoei  Nueakhao 

00054 กะเทยเนื้อแดง Kathoei  Nueadaeng 

00055 กะเทยเนื้อเหลือง Kathoei  Nuealueang 
00056 กานยาว Kanyao 

00057 กานยาวใบดาง Kanyao  Baidang 

00058 กานยาวพวง Kanyao  Phuang 

00059 กานยาววัดสัก / เหลืองประเสริฐ Kanyao  Watsak (Lueangprasoet) 
 
 



Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 

00060 กานยาวสีนาค Kanyao  Si-nak 

00061 กานส้ัน / สาวนอยเรือนงาม Kansan (Saonoi  Rueanngam) 

00062 การะเกด Karaket 

00063 กําปนเดิม / กําปนขาว Kampan  Doem  (Kampan  Khao) 

00064 กําปนแดง / กาํปนดํา Kampan  Daeng  (Kampan  Dam) 

00065 กําปนเนื้อเหลือง / เจากรม Kampan  Nuealueang  (Chaokrom) 

00066 กําปนตาเพง Kampan  Taphang 

00067 กําปนบางสีทอง Kampan  Bangsithong 
00068 กําปนพวง Kampan  Phuang 

00069 ขุนทอง Khunthong 

00070 เขียวตําลึง Khiaotamlueng 

00071 จอกลอย Chok-loi 

00072 จําปา Champa 

00073 ฉัตร Chat 

00074 ฉัตรสีทอง Chat  Sithong 

00075 ฉัตรสีนาค Chat  Si-nak 

00076 ชมพูพาน Chomphu  Phan 

00077 ชมพูศรี Chomphu  Sri 

00078 ชะน ี Chani 

00079 ชะนีกานยาว Chani  Kanyao 

00080 ชะนีกิ่งมวน Chani  Kingmuan 

00081 ชะนีน้ําตาลทราย Chani  Namtansai 

00082 ชายมะไฟ Chai  Mafai 
00083 ชายมังคุด Chai  Mangkhut 

00084 ดาวกระจาย Daokrachai 

00085 แดงชางเขียน Daeng  Changkhian 

00086 แดงตานอย Daeng  Tanoi 

00087 แดงตาเผ่ือน Daeng  Taphuean 

00088 แดงรัศมี Daeng  Ratsami 

00089 แดงสาวนอย Daeng  Saonoi 
 



Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 

00090 ตนใหญ Tonyai 

00091 ตอสามเสา Tosamsao 

00092 ตะโก (ทองแดง) Tako (Thongdaeng) 

00093 ตะพาบน้ํา Taphapnam 

00094 ตุมทอง Tumthong 
00095 ทศพิณ Totsapin 
00096 ทองคําตาพรวด / ทองคําพรวด Thongkam  Tapruat (Thongkam  Pruat) 
00097 ทองนพคุณ Thongnoppakun 

00098 ทองมวน Thongmuan 
00099 ทองยอยฉัตร Thongyoichat 

00100 ทองยอยเดิม Thongyoidoem 

00101 ทองสุก Thongsuk 

00102 ทองหยอด Thongyot 

00103 ทองหยิบ Thongyip 

00104 ทองใหม Thongmai 

00105 ทับทิม Taptim 

00106 ธรณีไหว Thoraniwai 

00107 นกกระจิบ Nokkrachip 

00108 นกหยิบ Nokyip 

00109 นมสด Nomsot 

00110 นมสวรรค Nomsawan 

00111 เนื้อหนา Nueana 

00112 บางขุนนนท Bangkhunnon 

00113 บาตรทองคํา / อีบาตร Batthongkam  (E-bat) 

00114 โบราณ Boran 

00115 ปนทอง Pinthong 

00116 เปดถบ Petthop 

00117 ฝอยทอง Foithong 

00118 พวงฉัตร Phuang  Chat 

00120 พวงมาลัย Phuang  Malai 

00119 พวงมณ ี Phuang  Mani 



Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 

00122 ฟกขาว Fakkhao 

00123 มดแดง Motdaeng 
00124 มะนาว Ma-nao 

00125 เม็ดในกระดุม Metnai  Kradum 

00126 เม็ดในกานยาว Metnai  Kanyao 

00127 เม็ดในกําปน Metnai  Kampan 

00128 เม็ดในบางขุนนนท Metnai  Bangkhunnon 

00129 เม็ดในยายปราง Metnai  Yaiprang 

00130 เม็ดในลวง Metnai  Luang 
00131 เมล็ดพงษพนัธุ Malet  Phongphan 
00132 เมล็ดเผียน Malet  Phian 

00133 เมล็ดลับแล Malet  Lap-lae 

00134 เมล็ดสม Malet  Som 

00135 เมล็ดอารีย Malet  Ar-ri 

00136 ยามแมหวาด Yammaewat 

00137 ย่ํามะหวาด Yammawat 

00138 ยินด ี Yindi 

00139 ลวงทอง Luang Thong 

00140 ลวงเพาะเมล็ด Luang  Pomalet 

00141 ลวงมะรุม Luang  Marum 

00142 ลุงเกตุ Lungket 

00143 ลุงไหล Lunglai 

00144 ลูกหนัก Luknak 

00145 สาเก Sa-ke 

00146 สายหยดุ Saiyut 

00147 สาวชมฟกทอง / ฟกทอง Saochom  Fakthong  (Fakthong) 

00148 สาวชมเห็ด Saochomhet 

00149 สาวใหญ Saoyai 

00150 สีทอง Sithong 

00151 สีเทา / นายฉลวย / หอยโขง Sithao (Naichaluai / Hoikhong) 

00152 สีไพร Siprai 



Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 

00153 หมอนขาง Monkhang 

00154 หมอนเดิม Mondoem 

00155 หมอนทอง Monthong 

00156 หมอนละอองฟา Monla-ongfa 

00157 หลงลับแล Longlap-lae 

00158 หลินลับแล Linlap-lae 

00159 หางสิงห Hangsing 

00160 หาลูกไมถึงผัว Halukmaithuengphua 

00161 เหมราช Hemmarat 

00162 เห-รา He-ra 

00163 เหรียญทอง Rianthong 

00164 เหลืองทอง Lueangthong 

00165 อินทรชิต Inthorachit 

00166 อีงอน E-ngon 

00167 อีทุย E-tui 

00168 อียักษ E-yak 

00169 อีลา / อีหนัก E-la (E-nak) 

00170 อีลีบนายทิพย E-lipnaitip 

00171 อีลีบ E-lip 

00172 อีอ่ึง E-eueng 

00173 ไอเข / ตะเข Eaikhe  (Ta-khe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหลงรวบรวมพันธุทุเรียนในความรับผดิชอบกรมวิชาการเกษตรท่ีมีการบันทึกขอมูลอยู 
ในฐานขอมูล  เชื้อพันธุพืช  สํานักคุมครองพันธุพชืแหงชาต ิ

  

สถานท่ีรวบรวมพันธุทุเรียน ชื่อพันธุทุเรียนท่ีรวบรวม 
ศูนยวจิัยพืชสวนจนัทบุรี 
ต. ตะปอน อ.ขลุง  
จ. จันทบุรี 
โทร (039) 397-030 
        (039) 397-076 

กบงู  กบเจาคุณ  กบชายนํ้า  กซอนกล่ิน  กบดํา  กบตาขํา  กบทองดํา   
กบตาทวม กบทองคํา  กบธีระ  กบเบา  กบมังกร  กบแมเฒา  กบรัศมี   
กบเล็บเหยี่ยว  กบวัดกลวย  กบสีนวล  กบสุวรรณ  กบหนาศาล           
กบหลังวหิาร  กบหัวลาน  กระดุมทอง  กะเทยข้ัวส้ัน  กะเทยเนื้อขาว  
กะเทยเนื้อแดง  กะปุกทองดี  กลวย  กานยาว  กานยาววัดสัก   
กานยาวสีนาค  กานส้ัน  กําปนขาว  กําปนดาํ  กําปนตาเพง   
กําปนบางสีทอง  กําปนพลวง  กําปนเหลือง  กอนทอง   
ขุนทอง  ขุนนนท  เขียวตําลึง   
จอกลอย  จําปา  จําปาใน   
ฉัตรสีทอง  ชมพูบาน  ชมพศูรี  ชะน ี ชะน ี ชะรีน้ําตาลทราย  ชายมะไฟ  
ชายมังคุด 
ดาวกระจาย  แดงสาวนอย 
ตะพาบน้ํา  ตนใหญ 
ทองยอยฉัตร  ทองยอยเดิม  ทองมวน  ทองหยิบ  ทองใหม  ทับทิม 
ธรณีไหว 
นกหยิบ  นมสด  นมสวรรค 
ปนทอง  ฝอยทอง  พวงมณี  มดแดง  เม็ดในกระดุม  เม็ดในกานยาว  ยาม
แมหวาด  ยนิด ี
ลวงทอง  ลวง  ลุงเกตุ  ล่ิม 
สาวชมเห็ด 
หมอนทอง  หางสิงห 
อีทุย 

 
 
ท่ีมา :  รายงานผลการดําเนนิการโครงการอนุรักษและพัฒนาพืช สมุนไพร    
           พืชเมืองและจุลินทรีย  ป 2540-2544  สถาบันวิจัยพืชสวน 

 



ช่ือพันธุ    กบกานเหลือง (Kop Kanleuang) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลเก็บเกี่ยว (harvesting season) ตรง
ฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
ช่ือพันธุ    กบแกว (Kop Kaeo) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) เรียว (cauneate-acute) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลเก็บเกี่ยว (harvesting season) ตรง
ฤดูกาล (season)  อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบงู (Kop Ngu) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกบ พบท่ี จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
โคนใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรี (oval) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (Acute) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาว
กานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) 
หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบ
ข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked ) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ 
(fruit texture) ปานกลาง (intermediate) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) 
 บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
---------------------------------- 

 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบจําปา (Kop Cham pa) หรือ 
   กบแขงสิงห (Gob Khaengsing) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (acute) ดอก (flower) รูปรางของ
ดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (oval-oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล 
(fruit) ทรงผล (fruit shape) ทรงร ี(elliptic) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) 
ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน 
(lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล 
(fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) 
หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก(abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) น้ําหนักผล (fruit weight) 1.93 กิโลกรัม กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) 
หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ปานกลาง (intermediate) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเนื้อ 
(fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ฤดกูาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ   กบเจาคุณ (Kop Chaokhunun) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกบแมเฒา 

แหลงท่ีคนพบ บางกอกนอย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของ
ดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (oval-oblong)  ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtuse) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    กบชมพู (Kop Chomphu) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกบ 

แหลงท่ีคนพบ จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาว
กานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนาม
ผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at 
the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล
(proximal spine) หนามงุมเขา (hooked ) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก(abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ   กบชายนํ้า (Kop Chainam) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกบ 

แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี จ.จนัทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจานพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน(obtuse) ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (oval-oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล 
(fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) บุม.(depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) 
ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน 
(lip) หนามผล (fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) งุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัว
ผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) 
รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture)ละเอียด (fine) เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณ
นาในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ทรงผลมีรูปทรงท่ีไมเปนระเบียบแตพูเห็นเดนชัด ปลายผลหรือกนผลบุม หนามผลไมเปนระเบียบ หนามคมและแข็ง 
มีฐาน (โคน)หนามผลใหญ พันธุนี้เปนพันธุเปลือกหนาและแข็ง ปอกเปลือกยาก กานผลใหญและแข็ง กานผลโปน (นูน) เนื้อมี
สีเหลือง เนื้อละเอียด รสชาติหวาน ลักษณะเดนของพันธุนี้คือ เปนพันธุท่ีชอน ามาก ชอบข้ึนใกลน้ํา ทนฝน ไมมีอาการไสซึม 
ฝนตกเมล็ดไมแกร็นปลูก พันธนี้ตองไดรับนํ้าสมํ่าเสมอตลอดป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบซอนกลิ่น (Kop Sonklin) 
   หรือ ซอนกลิ่น (Sonklin) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) รี (ellipical) ปลายดอก
ตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) 
ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) ขอบนูน (lip) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine 
at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) 
เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) นอย (scarce)  
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบตาขํา (Kop Takham) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกบแมเฒาเกิดท่ี ต. ราง บางกรวย 
แหลงท่ีคนพบ   จันทบุรี จ.ระยอง และ จ. ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
โคนใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ดอก (flower) 
รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมร ี(oval) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรง
ผล (fruit shape) รูปไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) บุม (depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกาน
ผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล 
(fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม (pointed-concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล 
(fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) 
หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 23 เซนติเมตร ความกวางผล 22 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 64 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 0..35 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.75 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผล
ถึงปากปลิง 7 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 370 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.95 เซนติเมตร สีเนื้อผล
สุก (flesh colour of ripe fruit) YO 18 A กลิน่ของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นแรง (strong) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี 
ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณนํ้าในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,440 กรัม ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.03 เซนติเมตร ความ
ยาว 5.44 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 170 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บ
เกี่ยว (harvesting index) 132 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบตาแจม (Kop Tachaem) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   เกิดจากการเพาะเมล็ด 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก(flower) รปูราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมร ี (oval) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม(acute) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาว
กานผล (fruit peduncle length) สั้น (short) นอยกวา 5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบวงแหวน (funnel) 
หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณ
ปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical 
spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100 ผล ความยาวผล 24 เซนติเมตร ความกวางผล 22 เซนติเมตร เสน
รอบวงผล 64.68 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 0.31 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.23เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึง
ปากปลิง 5.26 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 600 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 2.08 เซนติเมตร สีเนื้อผล
สุก (flesh colour of ripe fruit) YO 16 D กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวา
หวาน ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell wieght) 2,030 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) Y 147 C จํานวนเมล็ด
ลีบ/เมล็ดเต็ม -/100 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.86 เซนติเมตร ความยาว 4.73 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด 
(weight of stone) 70 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season)ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบตาเฒา (Kop Tathao) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   เกิดจากการเพาะเมล็ดกบ 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไขขอบขนาน 
(oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมรี (oval) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (intermediate) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล 
(fruit spine shape) โคงงอ (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวานลักษณะของเน้ือ 
(fruit texture) ปานกลาง (intermediate) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบตาทวม (Kop Tathuam)  หรือ กบดํา (Kop dam) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   เกิดจากการเพาะเมล็ดกบ 

แหลงท่ีคนพบ สวนนายพายัพ วัฒนา จ. จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) รูปรี (elliptical) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล 
(fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล 
(fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนาม
รอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล(fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 22.24 เซนติเมตร ความกวางผล 17 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 56.04 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.38 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.47 เซนติเมตร ความ
ยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 5.37 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 510 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1..51 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YOG 16 B กลิน่ของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติ
ของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณนํ้าใน
เนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,250 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green 
fruit) YG 146 C จํานวนเมล็ดลีบ/เมล็ดเต็ม 69/31 ขนาดของเมล็ด (stone size)ความกวาง (width) 2 เซนติเมตร ความยาว 5.16 
เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 110 กรัม 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบตานวล (Kop Tanuan) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    กบตานุช (Kop Tanut) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ บางกอกนอย กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบตาปุน (Kop Tapun) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี และ จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (obtuse) ดอก (flower) 
รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ไขกลับ (obovate) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) 
ทรงผล (fruit shape) กลม (oval) ปลายผล (fruit apex) บุม (depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม (depressed) ความยาว
กานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 70 ผล ความยาวผล 22.24 เซนติเมตร ความกวางผล 21.30 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 58.6 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.09 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.97 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัว
ผลถึงปากปลิง 5.21 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 650 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 6.12 เซนติเมตร สี
เนื้อผลสุก (flesh colour of mature ripe fruit) YO 13 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) 
มันมากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit 
juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,047 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 
152 ABC จํานวนเมล็ดลีบ/เมล็ดเต็ม 23/77 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.78 เซนติเมตร ความยาว 5.47 
เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 239 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ทุเรียนพันธุนี้ทรงพุมแข็งแรง ทรงพุมเปนฉัตร ใบขนาดใหญหนาและสีเขียวเขมผลแกจัดมีสีเหลืองรสชาติ 
หวานเล็กนอยกล่ินหอมหวานเน้ือละเอียดเหนียวนิ่ม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบตามาก (Kop Tamak) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (obtuse) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    กบตามิตร (Kop Tamit) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใน (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (obtuse) หนามผล (fruit spine) 
รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตามฤดูกาล (season) 
อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบตาแมน (Kop Tamaen) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) หนามผล (fruit spine) รูปราง
หนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลติ (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือพันธุ    กบตาโห (Kop Taho) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี 
   จ.ระยอง จ. ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) โคง (acuminate-curve) ฐานใบ (leaf base) มน(obtuse) tผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมร ี(oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคงงอ 
(hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ความยาวผล 20.08 เซนติเมตร ความกวางผล 18.43 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 58.05 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit 
weight) 2.05 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.23 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลงิ 5.21 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล 
(flesh weight) 370 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1..4 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 15 D กลิ่น
ของเน้ือ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) 
เสนใยในเน้ือ(fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell eight)1,600 
กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 148 C จํานวนเมล็ดลีบ/เมล็ดเต็ม 60/40 ขนาดของเมลด็ (stone size) ความ
กวาง (width) 2.76 เซนติเมตร ความยาว 4.23 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shapeof stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด 
(weight of stone) 80 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    กบทองกอน (Kop Thongkon) 
   หรือ ทองกอน (Thongkon) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   เกิดจากการเพาะเมล็ดกบ 

แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ไขขอบ
ขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) รูปรางของ
ดอกตูม (flower shape) กลมรี (oval) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ 
(obovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle 
length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปราง
หนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม (pointed-concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the 
center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก(abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ความยาวผล 23.28 เซนติเมตร ความกวางผล 20.96 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 68.65 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit 
weight) 4.2 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.58 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 6.77 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล 
(flesh weight) 1,640 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 9.97 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 20 B 
กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลกัษณะของเน้ือ (fruit texture) หยาบ 
(coarse) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell 
weight) 2,210 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 148 A จํานวนเมล็ดลบี/เมล็ดเต็ม 40/60 ขนาดของเมล็ด 
(stone size) ความกวาง (width) 3.11 เซนติเมตร ความยาว 5.56 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน 
(oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 340 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ    กบทองคํา (Kop Thongkam)  
หรือ ทองคํา (Thongkam) 

ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี 
   จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม 
(flower shape) กลมร ี(oval) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี(oval) ปลายผล 
(fruit apex) บุม (depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม (depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง 
(medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit 
spine shape) เวา (concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มหีนาม 
(present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา(hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก(abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100 ผล ความยาวผล 23.1 เซนติเมตร ความกวางผล 21.02 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 66 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.87 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.16 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผล
ถึงปากปลิง 9.31 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 726 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.06 เซนติเมตร สีเนื้อ
ผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 13 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี 
ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณนํ้าในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,890 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 152 A ขนาดของเมล็ด 
(stone size) ความกวาง (width) 3.5 เซนติเมตร ความยาว 5.47 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน 
(oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 252 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือพันธุ    กบทองดี (Kop Thongdi) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    กบทองเพ็ง (Kop Thongpheng) 
   หรือ ทองเพ็ง (Thongpheng) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ดอก 
(flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล (fruit) หนามผล 
(fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก(abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-110 วัน 
ลักษณะพิเศษ (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    กบธีระ (Kop Thira) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี 
   จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) caudateacuminateฐาน
ใบ (leaf base) แหลม (acute) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก(abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



ช่ือพันธุ    กบเบา (Kop Bao) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   เพาะจากเมล็ดกบ 

แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape) กลมรี 
(oval) ปลายดอกตูม (flower apex) กลม (rounded) ผล (fruit) รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล 
(fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล 
(fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked ) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ความยาวผล 20.26 เซนติเมตร ความกวางผล 17.68 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 55.13 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit 
weight) 1.93 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.06 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลงิ 4.03 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล 
(flesh weight) 760 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.46 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of ripe fruit) YG 10 C กลิ่น
ของเน้ือ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) 
เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 
1,070 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 147 C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 69/31 ขนาดของเมล็ด (stone 
size) ความกวาง (width) 3.14 เซนติเมตร ความยาว 5.84 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) 
น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 140 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

ทรงผลเปนทรงกระบอก ลักษณะพูเห็นไมเดนชัด น้ําหนักผลเฉลี่ยประมาณ 2.5 กิโลกรัม ปลายผลปานท้ังหัวและ ทาย 
และมีขนาดใกลเคียง สีเปลือกมีสีเขียวเขม รองหนามมีสีน้ําตาลแซม ลักษณะเดนของพันธุนี้คือ มีลักษณะหนามคูตรงบริเวณ
กลางพูเปนยาวหัวทาย และเปนพันธุสุกเร็ว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ   กบพลเทพ (Kop Phonthep) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เจาคุณพลเทพเปนคนเพาะเมล็ด  

แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape) กลม 
(rounded) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลม (rounded) ปลายผล (fruit apex) ปาน 
(flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 
เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคง
งอ (hooked) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนาม
ปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

ช่ือพันธุ    กบพวง (Kop Phuang) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ บางกอกนอย กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) เรียว (cauneateacute) ดอก (flower) รูปรางของดอก
ตูม (flower shape) รี (elliptic) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล 
(fruit spine shape) โคงงอ (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    กบแมเฒา (Kop Maethao) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดการะเกดแมเฒา 

แหลงท่ีคนพบ จ. นนทบุรี  
จ.จันทบุรี จ.ระยอง 

สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปน
ระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) 
ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน ( rounded obtuse) ดอก (flower) 
รูปรางของดอกตูม (flower shape) กลมร ี(oval) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี 
(oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle 
length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปราง
หนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked ) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of 
distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนาม
งุมเขา (hooked) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 24.05 เซนติเมตร ความกวางผล 20.5 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 64 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.5 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.7 เซนติเมตร ความยาว
จากข้ัวผลถึงปากปลิง 4.5 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 730 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.63 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) Y OG 22 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิน่ออน (mild) รสชาติ
ของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) หยาบ (coarse) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (present) ปริมาณน้ําใน
เนื้อ (fruit juiciness)นอย (scarce) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,600 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GN 199 
B ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 5.57 เซนติเมตร ความยาว 5.75 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) 
ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 252 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บ
เกี่ยว (harvesting index) 132 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ทรงผลทรงกลม ปลายผลแหลมกวาดานข้ัวผล หนามผลแหลมยาว หนามตรงกลางพูมรีอง การสุกของผลชา ทนตอ
สภาพดิน ฟา อากาศ ชอบน้ํา ผิวเปลือกบาง รสชาติหวานมันจัด เนื้อแหง ละเอียด นับวาเปนพันธุเศรษฐกิจพันธุหนึ่ง 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบพิกุล (Kop PiKun) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เปนทุเรียนพันธุใหม 

แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม(acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded -obtuse) ดอก (flower) 
รูปรางของดอกตูม (flower shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมร ี (oval) ปลายผล (fruit apex) บุม (depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) กลมแปน (oblate) ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล 
(fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the 
center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ 
(fruit texture) ละเอียด(fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) นอย (scarce) ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ    กบรัศมี (Kop Ratsami) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกบ 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี  
จ.ระยอง 

สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching)  
ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม 
(acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอก
ตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) 
ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked ) 
หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit 
spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100 ความยาวผล 24 เซนติเมตร ความกวางผล 20 เซนติเมตร เสนรอบ
วงผล 63 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.73 กิโลกรมั ความกวางปากปลิง 1.95 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถงึปาก
ปลิง 6.94 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 659 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.23 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ 
(flesh colour of mature green fruit) Y O16B,C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมัน
พอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness)ปาน
กลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,889 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 16 B,C  น้ําหนัก
เมล็ด(weight of stone) 182 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index)115 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ทุเรียนพันธุนี้ ทรงตนแข็งแรงเมื่อตนมีอายุมากจะมีเปลือกเปนสะเก็ด กิ่งแผยื่นขนานพับพื้น บางก่ิงยอยลงในดิน ใบ
หนา ยาวรโีคนใบมีลักษณะมน ผลทุเรียนพันธุนี้จะมีลักษณะรูปทรงใหญกลม มีสีเขียวเขมหนามถี่ สีเขียวเขม รสชาติของ
ทุเรียนพันธุนี้จะหวานมัน กลิ่นเนื้อหอม เนือ้ละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบราชเนตร (Kop Ratchanet) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded obtuse) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคงงอ (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

ช่ือพันธุ    กบลําเจียก (Kop Lumchiak) 
   หรือลําเจียก (Lumchiak) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบสวนนายชอง ศศิผลิน 
   อ. บางกอกนอย กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching)  
ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ  
(leaf shape) รูปไขขอบขนาน (oval – oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) 
ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี (oval) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม 
(pointed convex) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    กบเล็บเหยี่ยว (Kop Leb-yiao) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกบแมเฒา 

แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปน
ระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมกวาง (width) 
ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมปลายใบ (obovate-
lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ 
(leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape) กลมร ี(oval) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี
(oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม (depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle 
length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปราง
หนามผล (fruit spine shape) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม 
(present) หนาม 

 

ปลายผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 26.5 เซนติเมตร ความกวางผล 20.5 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 64.5 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.8 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.63 เซนติเมตร ความ
ยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 8.2 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 790 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.22 
เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) GO 170 D กลิ่นของเนือ้ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ 
(taste) มันมากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) หยาบ (coarse) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเนื้อ 
(fruit juiciness) นอย (scarce) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,800 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 195 A 
ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.23 เซนติเมตร ความยาว 5.33 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) 
ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GOG 164 A น้ําหนักเมลด็ (weight of stone) 210 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 132 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

เปนพันธุท่ีมีเนื้อคุณภาพเหมือนกบแมเฒาทุกอยาง แตมีขนาดผลท่ีใหญกวา หนามผลมีหนามคูตรงบริเวณกลางพู 
ปลายหนามงุมเขาหากัน เหมือนเล็บเหยี่ยว 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบวัดกลวย (Kop Watklual) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกบ 

แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง  
   จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบ
ขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม 
(flower shape) กลมร ี(oval) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมแปน(oblate) ปลาย
ผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปาน
กลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล 
(fruit spine shape) โคงงอ (hooked) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมี
หนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง 
(hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100 ผล ความยาวผล 27.63 เซนติเมตร ความกวางผล 19.3 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 60.86 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.6 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.16 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัว
ผลถึงปากปลิง 9.06 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 380 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.7 เซนติเมตร สี
เนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 20 A กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมัน
พอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 3,100 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 147 C จํานวน
เมล็ดลีบตอเมลด็เต็ม 76/24 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.17 เซนติเมตร ความยาว 5.56 เซนติเมตร รปูทรง
ของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 80 กรมั ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรง
ฤดูกาล (season) อายุการเก็บเก่ียว(harvesting index) 130 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ   กบวัดเพลง (Kop Watphleng) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ. นนทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) รูปรางหนามผล (fruit spine 
shape) โคงงอ (hooked) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) 
หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    กบไว (Kop Wai) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกบ 

แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape) กลมร ี (oval) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ปลายผล (fruit apex) ปาน 
(flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 
เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) โคง
งอ (hooked) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (present) หนาม
ปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ปานกลาง (intermediate) เสนใยใน
เนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    กบสาวนอย (Kop Saonoi) หรอื 
   กบกานส้ัน (Kop Kansan) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง 
   และ จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 

การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบ
ขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล(fruit) ทรงผล (fruit shape) ขอบ
ขนาน (oblong) ปลายผล (fruit apex) บุม (depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) สั้น (short) <5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รปูราง
หนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of 
distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) 
หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100 ผล ความยาวผล 23.5 เซนติเมตร ความกวางผล 17 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 58 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 23.5 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.78 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผล
ถึงปากปลิง 4.14 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 620 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.84 เซนติเมตร สีเนื้อ
ผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 12 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวา
หวาน ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) นอย 
(scarce) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,420 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 153 B จํานวนเมล็ดลีบตอ
เมล็ดเต็ม 17/83 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.54 เซนติเมตร ความยาว 5.29 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด 
(shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 500 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบสีนาค Kop Si-nak) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   เพาะจากเมล็ดกบ 

แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี  
จ.นนทบุรี 

สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปน
ระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape)  
ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก(flower) รูปรางของดอก
ตูม (flower shape) กลมร ี(oval) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมแปน (oblate) 
ปลายผล (fruit apex) แหลม (acute) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม (depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปาน
กลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล 
(fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point 
of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) 
หนามงุมเขา (hooked) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 80-100 ผล ความยาวผล 19.48 เซนติเมตร ความกวางผล 19.48 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 61.04 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.31 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.69 เซนติเมตร ความ
ยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 4.76 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 468 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.58 
เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y O16 B กลิ่นของเนือ้ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ 
(taste) หวานมนัพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ปานกลาง (intermediate) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําใน
เนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,549 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YC 146 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.09 เซนติเมตร ความยาว 4.94 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด 
(shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 3.29 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 102 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

ทุเรียนพันธุนี้ทรงตนแข็งแรง ทรงพุมเปนรูปฉัตร ใบมีขนาดเล็ก ปลายใบแหลม ผลมีขนาดปานกลาง สําหรับรสชาติ
ของทุเรียนพันธุนี้ จะมีรสชาติหวานมัน ปานกลาง กลิ่นเนื้อหอม เนื้อทุเรียนจะละเอียดจะมีความเหนียว เนื้อสีเหลอืงเขม 
 
 
 
 
 
 



อพันธุ    กบสุวรรณ (Kop Suwan) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกบเปลือกสีทอง 

แหลงท่ีคนพบ จ. นนทบุรี  
จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง 

สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปน
ระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) 
ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) acuminate curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน ( rounded-obtuse) ดอก (flower) 
รูปรางของดอกตูม (flower shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) มน(obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) 
รูปร ี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) บุม (depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รปูรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape)โคงงอ (hooked) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center 
point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal 
spine) หนามตรง (vertical) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-130 ผล ความยาวผล 23 เซนติเมตร ความกวางผล 19 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 52.5 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.35 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผล
ถึงปากปลิง 6 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 860 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.06 เซนติเมตร สีเนื้อผล
สุก (flesh colour of ripe fruit) Y 12 AB กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นแรง (strong) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมนัพอดี 
ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,068 กรัม จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 43/57 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความ
กวาง (width) 3.10 เซนติเมตร ความยาว 5.02 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด 
(weight of stone) 155 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 102 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

ทรงผลทรงกลม พูไมเดนชัด ข้ันขนาดปานกลาง กานผลโปนเล็กนอย หนามยาวปานกลางแตไมถึงคลายกับพันธุกบ
แมเฒา หนามเปนระเบียบคลายพันธุกานยาว ขนาดผลโต น้ําหนักผลเฉลี่ยประมาณ 2.5 กิโลกรัม เปนพันธุท่ีออนไหวตอ สภาพ
ดินฟาอากาศ มักพบอาการไสซึม ไมทนฝน ดูแลรักษายาก ลักษณะเดนของพันธุนี้คือ เนื้อมีสีเหลืองทองคลายสีทองสุกแลว 
(ใหม) สีผลเขียวสด 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบหนาศาล (Kop Nasan) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี  

จ.ระยอง และ นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปน
ระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) 
ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) แหลมเรียว (acuminate acute) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) 
รูปรางของดอกตูม (flower shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) รูปรี (oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) สั้น (short) <5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รปูราง
หนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the 
center point of distal) ไมมีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามงุมเขา (hooked ) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 24.6 เซนติเมตร ความกวางผล 19.3 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 58.6 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.1กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.1 เซนติเมตร ความยาว
จากข้ัวผลถึงปากปลิง 9.31 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 500 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.9 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 14 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติ
ของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณนํ้าใน
เนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,500 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green 
fruit) YG 152 C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 40/60 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.5 เซนติเมตร ความยาว 
5.47 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) น้ําหนักเมล็ด (weight of 
stone) 20 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ  กระดุมทอง (Kradum Thong)  
หรือ กระดุม (Kradum) 

ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ  แหลงท่ีคนพบบางกอกนอยตลิ่งชัน 

 จ. นนทบุรี จ.จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching)  
ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) caudate 
acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (obtuse) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape) กลมรี (oval) ปลายดอกตูม 
(flower apex) กลม (rounded) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะ
ฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกาน
ผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed 
convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (present) หนามปลาย
ผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked ) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 13.5 เซนติเมตร ความกวางผล 13.15 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 41 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 0.75กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.01 เซนติเมตร ความยาว
จากข้ัวผลถึงปากปลิง 4.5 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 150 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.6 เซนติเมตร 
สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) Y 111A-YO14C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของ
เนื้อ (taste) มันมากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณนํ้าใน
เนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 500 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green 
fruit) YG146C-153A จํานวนเมล็ดลีบตอเมลด็เต็ม 47/53 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.15 เซนติเมตร 
ความยาว 3.10 เซนติเมตร รปูทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) น้ําหนักเมล็ด 
(weight of stone) 80 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 90-100 วนั 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ทุเรียนพันธุนี้ ทรงตนดี เปนพันธุท่ีปลูกข้ึนงายและโตเร็วกวาพันธุอื่นๆ ท้ังหมดในบรรดาทุเรียนพันธุอืน่ เปนพันธุท่ี
ปลูกแลวไมคอยท้ิงก่ิง ลักษณะใบจะมีขนานคอนขางใหญ แผนในสองขางหอเขาหากันแผนใบเปนคลื่นเล็กนอย ผลของทุเรียน
พันธุนี้คอนขางกลมแบน หัวและทายคอยขางปาน ข้ันคอยขางส้ันเล็ก โคนจะใหญปลายเรียว หนามจะส้ันถี่ ฐานของหนามมี 5 
เหลี่ยม ฐานกวาง หนามมีลักษณะแบน หนามตอนหัวและกนผลเล็กและถี่ รองพูต้ืน เนื้อละเอียด ออนนุม มีสีเหลืองออน 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กบหัวลาน (Kop Hualan) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ 
(leaf base) แหลม (acute) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) 
มาก(abundant) การติดผล(fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    กระดุมสีนาค (Kradum Sri-nak) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ. นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (obovate- lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded obtuse) ดอก 
(flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape) กลมร ี(oval) ปลายดอกตูม (flower apex) กลม (rounded) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมแปน (oblate) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) 
รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed -convex) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดกูาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุ
การเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ช่ือพันธุ  กระปุกทอง (Krapuk Thong) หรือ 

 

 กระปุกทองดี (Krapuk Thongdi) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ แหลงท่ีคนพบบางกอกนอย 

 จ. นนทบุรี จ.จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching)  
ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไขขอบขนาด (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียว
แหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape) ขอบขนาน (oblong) 
ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) บุม (depressed) 
ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม (depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) สั้น (short) < 5 เซนติเมตร รูปรางกานผล 
(fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed 
convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล 
(fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked ) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 ขนาดผล (fruit size) ความยาวผล 121.08 เซนติเมตร ความกวางผล 191 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 57.32 เซนติเมตร 
น้ําหนักผล (fruit weight) 2.05 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.05 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 5.12 เซนติเมตร 
น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 784 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.11 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุข (flesh colour of 
mature ripe fruit) YO12C,YO11B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นแรง (strong) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี 
ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ปานกลาง (intermediate) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) 
ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,662 กรัม สีเปลือกผลดบิ (skin colour of green fruit) 
YO152AB,146BC ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.95 เซนติเมตร ความยาว 5.06 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด 
(weight of stone) 84 กรัม  
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กลีบสมุทร (Klib Sa-mut) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกบแมเฒา 

แหลงท่ีคนพบ จ. ธนบุรี จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ(notorderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape)รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ(leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) รปูราง
ของดอกตูม (at preblossom stage) รูปไขกลับ (obovate) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม(acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมร ี(oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รปูรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape)โคงงอ (hooked) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center 
point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal 
spine) หนามตรง (vertical spine) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 164 
C สีเปลือกผลสุก (husk colour) Y11 B ฤดกูาลเก็บเกี่ยว (harvesting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting 
index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กอนทอง (Konthong)  
หรือ ทองกอน (Thongkon) 

ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
แหลงท่ีคนพบ จ. ระยอง จ.นนทบุรี 

   และบางกอกนอย 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape) รูปไขกลับ (obovate) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) 
ทรงกระบอก (cylindrical) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล 
(fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล 
(fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) 
หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง(intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 29 เซนติเมตร ความกวางผล 21.85 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 63.4 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.63 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.16 เซนติเมตร ความ
ยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 2.45 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 760 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.92 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 10 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติ
ของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) หยาบ (coarse) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณนํ้าใน
เนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,600 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green 
fruit) YG 146 จํานวนเมล็ดลบีตอเมล็ดเต็ม -/100 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.76 เซนติเมตร ความยาว 5.4 
เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 170 กรัม ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กะเทยข้ัวสั้น (Kathoei Khuasan) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน (roundedobtuse) ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) 
ทรงผล (fruit shape) กลมร ี(oval) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาว
กานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) 
หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณ
ปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical 
spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked ) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 19 เซนติเมตร ความกวางผล 16 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 55.5 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.7 กิโลกรัม  ความกวางปากปลิง 1.51 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผล
ถึงปากปลิง 4.28 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 415 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.18 เซนติเมตร สีเนื้อ
ผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 11 B กลิน่ของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี 
ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ปานกลาง (intermediate) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) 
นอย (scarce) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,010 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 153 A  จํานวนเมล็ด
ลีบ/เมล็ดเต็ม 15/85 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.78 เซนติเมตร ความยาว 4.80 เซนติเมตร รูปทรงของ
เมล็ด (shape of stone ) ขอบขนาน (oblong) สีเมล็ด (stone colour) GO 164 C 170  น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 185 กรัม 
ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 132 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กะเทยเน้ือขาว (Kathoei Nueakhao) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ บางกอกนอย ตลิ่งชัน จ.นนทบุรี  
   จ.ระยอง จ. จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape)ยาวเรยีว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม 
(flower shape at preblossom stage) กลมรี (oval) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูป
ไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม (depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle 
length) สั้น (short) <5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ชอบนูน ( lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล 
(fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point 
of distal) มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) 
หนามงุมเขา (hooked spine) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 

การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 26.03 เซนติเมตร ความกวางผล 19.84 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 60.72 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.33 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.54 เซนติเมตร ความ
ยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 4.51 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 820 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.66 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 11 D กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติ
ของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ํา
ในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,120 กรัม จํานวนเมล็ดลีบ/เมล็ดเต็ม 86/14 
ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.92 เซนติเมตร ความยาว 5.05 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด ( shape of stone) 
ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 90 กรมั ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บ
เกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
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ช่ือพันธุ    กะเทยเน้ือแดง (Kathoei Nueadaeng) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
โคนใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (oval-oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล 
(fruit) ทรงผล (fruit shape) ทรงกระบอก (cylindrical) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม 
(depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) สั้น (short) <5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน 
(lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล 
(fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนาม 
รอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit 
setting) ปานกลาง(intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 23.38 เซนติเมตร 
ความกวางผล 19.54 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 57.65 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.78 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 
2.35 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 4.56 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 80 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh 
thickness) 1.66 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 11 D กลิน่ของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน 
(mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมากกวามัน ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี 
(absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,770 กรัม สีเปลือกผลดิบ 
(skin colour of green fruit) YG 146 C จํานวนเมล็ดลีบ/เมลด็เต็ม 85/15 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.12 
เซนติเมตร ความยาว 5.4 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด ( shape of seed) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 
140 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กะเทยเน้ือเหลือง (Kathoei Nuealueang) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ บางกอกนอย ตลิ่งชัน จ.นนทบุรี 
   จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape)ยาวเรยีว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล(fruit shape) กลมร ี
(oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) รปูรางกานผล (fruit peduncle shape) 
ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม(pointed-convex) หนามผลรอบจุด
ศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent)หนามปลายผล (fruit spine apex) หนาม
ตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล 
(fruitsetting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลติตอตนเมื่ออายไุด 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 26.5 เซนติเมตร 
ความกวางผล 20.5 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 67 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.44 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.08 
เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 6.99 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 940กรัม ความหนาเน้ือ (flesh 
thickness) 1.19 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 12 C กลิ่นของเนื้อ(flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) 
รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ปานกลาง(intermediate) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี 
(present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) นอย (scarce) น้ําหนักเปลือก (huskweight) 1,960 กรัม สีเปลือก (husk colour) YG 
152 B จํานวนเมล็ดลีบ/เมล็ดเต็ม 20/80 ขนาดของเมล็ด (seed size)ความกวาง (width) 4.04 เซนติเมตร ความยาว (lenght) 5.62 
เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (seed shape) ขอบขนาน(oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 164 B น้ําหนักเมลด็ (seed 
weight) 540 กรัม ฤดูกาลเก็บเก่ียว (harvestingseason) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

ทรงผลคลายพนัธุชะนีแตมีขนาดผลใหญกวา หนามผลมีขนาดใหญกวาพันธุชะนี เมล็ดเล็ก รสชาติหวานมัน ผลสุก 
เร็วและรวงงาย ข้ัวผลไมเหนียว เนื้อมีสีเหลอืงเขม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กานยาว (Kanyao) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เกิดจากเมล็ดพันธุทองสุก 

แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี จ.จนัทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
ปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลมเรียว (acuminate-acute) 
ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม 
(acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี (oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน.(flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน 
(flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ยาว (long) >11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) เรียบ 
(uniform) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล 
(fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนาม 
รอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) นอย (little) การติดผล (fruit 
setting) นอย (little) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 60-70 ผล ความยาวผล 23 เซนติเมตร ความกวางผล 19 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 61 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.4 เซนติเมตร ความยาวจาก
ข้ัวผลถึงปากปลิง 10 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 740 กรมั ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.5 เซนติเมตร สี
เนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 14 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมัน
พอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,480 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 147 C  จํานวน
เมล็ดลีบ/เมล็ดเต็ม 70/30 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.65 เซนติเมตร ความยาว 5.5 เซนติเมตร รูปทรงของ
เมล็ด (shape of stone ) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 180 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-115 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กานยาวใบดาง (Kanyao Baidang) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบ
ขนาน.(oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) ปลายดอกตูม 
(flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptical) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐาน
ผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวา (concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center 
point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal 
spine) หนามงุมเขา (hooked ) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก (flowering) นอย (little) การติดผล (fruit 
setting) นอย (little) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 60-70 ผล กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) ปานกลาง 
(intermediate) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี 
(absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) นอย (scarce) ฤดูกาลผลติ (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว 
(harvesting index) 100-115 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กานยาวพวง (Kanyao Phuang) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เกิดจากเมล็ดกานยาว 

แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี จ.จนัทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบ
ขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม 
(flower shape at preblossom stage) แหลม (acute) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูป
รี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle 
length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine)รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวา (concave) หนามผล
รอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) 
หนามตรง (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก (flowering) นอย (little) การติดผล (fruit 
setting) นอย (little) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 60-70 ผล กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) ปานกลาง 
(intermediate) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี 
(absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) นอย (scarce) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว 
(harvesting index) 100-115 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ  กานยาววัดสัก (Kanyao Watsak) 
 หรือ เหลอืงประเสริฐ (Lueangprasoet) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ  เปนพันธุกานยาวท่ีเกิดท่ีวัดสัก 
 เดิมช่ือวาเหลอืงประเสริฐ 
 แตเจาพระยาแพทยพงษาวิสุทธาบดี 
 ใหช่ือวา สายทอง เพราะกานยาวกวาพันธุแม 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคน
ใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) รปูรางของ
ดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) รปูไขกลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลกัษณะฐานผล (fruit base) บุม (depressed) ความยาว
กานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (intermediate) 5-11 เซนติเมตร รปูรางกานผล (fruit peduncle shape) เรียบ (uniform) 
หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณ
ปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนาม 
ตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก(flowering) นอย (little) การติดผล (fruit 
setting) นอย (little) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 60-70 ผล สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 14 C 
ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) นอย (scarce) 
สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 147 B รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-115 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ  กานยาวสีนาค (Kanyao Si-nak) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ  เกิดจากการเพาะเมล็ดกานยาว 

แหลงท่ีคนพบ สวนนายเลิศ แหสกุล 
 คลองบางซอน จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching)  
ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ  
(leaf shape) ปอมปลายใบ (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล 
(fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี (oval) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) 
ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (intermediate) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) เรียบ 
(uniform) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุด
ศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนาม
ตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) นอย (little) การติดผล (fruit 
setting) นอย (little) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 60-70 ผล ความยาวผล 24.4 เซนติเมตร ความกวางผล 21.5 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 60.8 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.11 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.2 เซนติเมตร ความยาว
จากข้ัวผลถึงปากปลิง 5.9 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 720 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.67 เซนติเมตร 
สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 10 C-11 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) ปานกลาง (intermediate) รสชาติของเน้ือ 
(taste) หวานมนัพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) หยาบ (coarse) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit 
juiciness) มาก (juicy) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,130 กรัม สีเปลือกผลดิบ ( skin colour of green fruit) YG 152 D ขนาด
ของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.2 เซนติเมตร ความยาว 7 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน 
(oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 230 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว ( 
harvesting index) 100-115 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ  กานส้ัน (Kansan ) หรือ สาวนอยเรอืนงาม (Saonoi Rueanngam) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ แหลงท่ีคนพบ จ. ปราจีนบุรี จ.นนทบุรี บางกอกนอย กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรยีว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) ปอมโคนใบ (ovate-lanceolate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมร ี(oval) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened)  ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) สั้น (short) < 5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) นูนนอย (lip) หนามผล (fruit spine) รูปราง
หนามผล (fruit spine shape) นูน (cinvex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มี
หนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine)หนามรอบข้ัวผล  (proximal spine) หนามงุมเขา 
(hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)ผลผลิต
ตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 120 ผล ความยาวผล 25 เซนติเมตร ความกวางผล 22 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 64 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.8 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.23 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลงิ 3.72 
เซนติเมตร ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.29 เซนติเมตร กลิ่นของเนือ้ (flesh aroma) ออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) 
หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ปานกลาง (medium) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit 
juiciness) นอย (scarce)  สีเมล็ด (seed colour) Y 14 D ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว 
(harvesting index) 130 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กําปนเดิม (Kampan Doem) 
   หรือ กําปนขาว (Kampan Khao) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เปนพันธุดั้งเดิม 

แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี  
จ.ระยอง 

สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) cuadate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รปูรางของ
ดอกตูม (flower shape at preblossom stage) แหลม (acute) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมร ี (oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลกัษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ปานกลาง (intermediate) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center 
point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal 
spine) หนามงุมเขา (hooked) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) 
การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ความยาวผล 24.94 เซนติเมตร ความกวางผล 20.26 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 
57.22 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.97 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.18 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 
4.4 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 914 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.06 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh 
colour of ripe fruit) Y12D,8D,10D,11B  กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) ปานกลาง (intermediate) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมัน
พอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,560 กรมั สีเปลือกผลดบิ (skin colour of green fruit) 
YG152A,YG153D,11C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 31/69 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.78 เซนติเมตร 
ความยาว 4.92 เซนติเมตร รปูทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 100 กรัม 
ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ  กําปนเนื้อแดง (Kampan Doem) 
หรือ กําปนดํา (Kampan Dam) 

ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ แหลงท่ีคนพบ จ. ปราจีนบุรี  
 จ.นนทบุรี 
  บางกอกนอย กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรยีว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม 
(flower shape at preblossom stage) แหลม (acute) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) 
ขอบขนาน (oblong) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ปานกลาง (intermediate) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the 
center point of distal) ไมมหีนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) นอย (little) การติดผล (fruit 
setting) นอย (little) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 60-70 ผล ความยาวผล 25.5 เซนติเมตร ความกวางผล 22.5 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 64.75 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.3 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.26 เซนติเมตร ความ
ยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 7.56 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 815 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.98 
เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) GO 165 C-11 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) ปานกลาง (intermediate) รสชาติ
ของเน้ือ (taste) หวานมากกวามัน ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (present) ปริมาณน้ํา
ในเน้ือ (fruit juiciness) นอย (scarce) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,098 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) Y 10 C 
จํานวนเมล็ดลบีตอเมล็ดเต็ม 37/63 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.81 เซนติเมตร ความยาว 6.03 เซนติเมตร 
รูปทรงของเมลด็ (shape of stone ) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 360 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-115 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ  กําปนเนื้อเหลือง (Kampan Nuealeuang) 
หรือ เจากรม (Chaokrom) 

ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ  เพาะจากเมล็ดกําปนขาว ท่ีสวนวัด

เสาวคนธ 
 ต.บางย่ีขัน อ.บางกอกนอย กรงุเทพฯ 

แหลงท่ีคนพบ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรยีว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (frower) รูปรางของดอกตูม 
(flower shape at preblossom stage) กลม (rounded) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) 
ขอบขนาน (oblong) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed)  ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center 
point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal 
spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก (flowering) ปานกลาง(intermediate) 
การติดผล (fruit setting) นอย (little) ความยาวผล 23.61เซนติเมตร ความกวางผล 19.04 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 60.58 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.93 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.57 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 4.63 
เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 790 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.87 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour 
of ripe fruit) YG 4 D กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ 
(fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) 
น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,800 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 147 C จํานวนเมล็ดลีบ/เมล็ดเต็ม 48/52 
ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.71 เซนติเมตร ความยาว 5.31 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 210 
กรัม ฤดูกาลผลติ (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว(harvesting index) 140-150 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    กําปนตาเพง (Kampan Taphang) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกําปนเดิม 
แหลงท่ีคนพบ   จ. นนทบุรี จ.จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรยีว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (frower) รูปรางของดอกตูม 
(flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed)  ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center 
point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal 
spine) หนามงุมเขา (hooked) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล 
(fruit setting) นอย (little)  กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเนื้อ 
(fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) นอย (scarce)  
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    กําปนบางสีทอง  

(Kampan Bangsithong) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุ
การเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



ช่ือพันธุ    กําปนพวง (Kampan Phuang) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) caudate -acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) ปลายดอกตูม 
(flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายผล (fruit apex) แหลม (point) ลักษณะ
ฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล 
(fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the 
center point of distal) ไม มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามงุมเขา (hooked spine) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก (flowering) ปานกลาง(intermediate) 
การติดผล (fruit setting) นอย (little) กลิ่นของเน้ือ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี 
ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) นอย (scarce) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรง
ฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ขุนนนท (Khun Non) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลม (rounded) ปลายผล(fruit apex) ปาน (flattened) ลกัษณะ
ฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit pedunclelength) สั้น (short) <5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit 
peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine)รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม (pointed-concave) 
หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit 
spine apex) หนามตรง(vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) 
ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100 ผล ความยาวผล 16 เซนติเมตร ความกวางผล 16.6 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 51.33 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight)1.48 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.45 เซนติเมตร ความ
ยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 5.20 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 386.66 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.86 
เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 11 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) ออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวาน
มากกวามัน ลกัษณะของเน้ือ (fruit texture) ปานกลาง (medium) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit 
juiciness) นอย (little) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 866.66 กรัม สีเปลือก (shell colour) YG 146 C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 
47/53 ความกวางของเมล็ด 2.25 เซนติเมตร ความยาวของเมล็ด 4.42 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด( shape of stone) ขอบขนาน 
(oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 164 B น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 226.66 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรง
ฤดูกาล (season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

 

-----------------------------------------
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ช่ือพันธุ    ขุนทอง (Khunthong) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบ
ขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) แหลมเรียว (acuminate-acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของ
ดอกตูม (flower shape at preblossom stage) รูปไข (ovate) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม (depressed) ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical 
spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked ) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การออกดอก (flowering) นอย (little) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออาย1ุ5 ป ๅ(fruit 
bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 18.5 เซนติเมตร ความกวางผล 16.4 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 56 เซนติเมตร น้ําหนักผล 
(fruit weight) 1.53 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.06 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 8.31 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอ
ผล (flesh weight) 356 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness)0.87 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 
10A,11A กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) ปานกลาง (intermediate) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit 
texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนัก
เปลือก (shell weight) 955 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YC 145 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง 
(width) 2.6 เซนติเมตร ความยาว 4.6 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong)น้ํา หนักเมล็ด (weight of 
stone) 223 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว(harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
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ช่ือพันธุ    เขียวตําลึง (Khiaotamlueng) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายฉงน เมทวัน จ.จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) แหลมเรียว (acuminate-acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรง
ผล (fruit shape) กลมร ี(oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกาน
ผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล 
(fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบ
ข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked ) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    จอกลอย (Chok-loi) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบ
ขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม 
(flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (oval-oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) ทรงร ี(elliptic) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัว
ผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 18.7 เซนติเมตร ความกวางผล 13.5 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 44.4 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.05 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.84 เซนติเมตร ความ
ยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 5.24 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 170 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.81 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 165 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิน่ออน (mild) รสชาติ
ของเน้ือ (taste) หวานมาก ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) หยาบ (coarse) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเนื้อ 
(fruit juiciness) มาก (juicy) จํานวนพูตอผล (carpel) 1/3 สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 16 C ขนาดของเมล็ด 
(stone size) ความกวาง (width) 2.58 เซนติเมตร ความยาว 5.56 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 80 กรัม ฤดกูาลผลิต 
(fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

 

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------------- 
 



ช่ือพันธุ    จําปา (Champa) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดกําปน 

แหลงท่ีคนพบ  จ.จันทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมปลายใบ (obovate- lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) acuminate curve ฐานใบ 
(leaf base) เรียว (cuneate- acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลม (rounded)  ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะ
ฐานผล (fruit base) บุม (depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) สั้น (short) < 5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit 
peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุด
ศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนาม
ตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง(intermediate) ความ
ยาวผล 23.5 เซนติเมตร ความกวางผล 20.5 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 67.5 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.3 กิโลกรัม 
ความกวางปากปลิง 1.7 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 8.5 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 1,150 กรมั ความ
หนาเนื้อ (flesh thickness) 1.0 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 14 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) กลิ่นแรง 
(strong) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมากกวามัน ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) มีละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี 
(absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ(fruit juiciness) นอย (scarce) น้ําหนักเปลือก 1,650 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) 
GO 166 D จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 58/42 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง(width) 2.5 เซนติเมตร ความยาว 5.9 
เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีเมล็ด (stone colour) GO 105 B น้ําหนักเมล็ด (weight of 
stone) 500 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล ( season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

 

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------------- 
 
 



ช่ือพันธุ    ฉัตร (Chat) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    ไดจากการเพาะเมล็ดทองยอย 
แหลงท่ีคนพบ   จ.นนทบุรี จ.จนัทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคน
ใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข (ovate) ความยาวกาน
ผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) นูน
ปลายแหลม (pointed-convex) หนามรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at the center point of distal ) ไมมีหนาม 
(absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked 
spine) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) 
มาก (abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 70-100 ผล ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (coarse) เสน
ใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรง
ฤดูกาล ( season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ช่ือพันธุ    ฉัตรสีนาค (Chat Si-ant) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    ไดจากการเพาะเมล็ดทองยอย 
แหลงท่ีคนพบ   จ.นนทบุรี จ.จนัทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคน
ใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน(obtuse) ผล (fruit ) ทรงผล (fruit 
shape) รูปไข (ovate) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง(medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) 
รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit spine at 
the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) 
มาก (abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 70-100 ผล ฤดูกาลผลิต(fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุ
การเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



ช่ือพันธุ    ฉัตรสีทอง (Chat Sihong) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
แหลงท่ีคนพบ   จ.จันทบุรี และ จ.อุตรดิตถ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคน
ใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน(obtuse) ดอก (flower) รูปรางของ
ดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลม (rounded) ปลายดอกตูม(flower apex) กลม (rounded) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) รูปไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล ( fruit 
peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รปูรางกานผล ( fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบ
ข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) 
มาก (abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 70-100 ผล ความยาวผล 22.52 เซนติเมตร ความกวางผล 21.64 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 67.64 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.15 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.43 เซนติเมตร ความ
ยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 5.07 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 956 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.16 เซนติเมตร 
สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO15 BC กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) ปาน
กลาง ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,772 กรัม เปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG146B จํานวนเมล็ด
ลีบตอเมล็ดเต็ม 18/82 นาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.71 เซนติเมตร ความยาว 4.71 เซนติเมตร รูปทรงของ
เมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 422 กรัม ฤดกูาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

 

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
 



ช่ือพันธุ    ชมพูพาน (Chomphu Phan) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
แหลงท่ีคนพบ   จ.จันทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรยีว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ขอบ
ขนาน (oblong) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of 
distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนาม
ตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บันทึกเพิ่มเติม (notes)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ช่ือพันธุ    ชมพูศรี (Chomphu Sri) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดลวง  

แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปขอบ
ขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) แหลมเรียว (acuminate-acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม(acute) ดอก (flower) รูปรางของ
ดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลม (rounded) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) ทรงกระบอก (cylindrical) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาว
กานผล ( peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล 
(fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) เวา (concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center 
point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal 
spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) 
ปานกลาง (intermediate) ความยาวผล 28 เซนติเมตร ความกวางผล 23 เซนติเมตร เสนรอบวงผล    69 เซนติเมตร น้ําหนักผล 
(fruit weight) 3.8 กิโลกรัม ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) หยาบ (coarse) เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเนื้อ 
(fruit juiciness) มาก (abundant) สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 152 C ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



ช่ือพันธุ    ชะนี (Chani) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดลวง  แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี และ จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม(acute) ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) รูปไขกลับ (obovate) ปลายดอกตูม(flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรง
ผล (fruit shape) กลมร ี(oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกาน
ผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล 
(fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) นามรอบข้ัว
ผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-110 ผล ความยาวผล 24 เซนติเมตร ความกวางผล 17 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 55 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.5 เซนติเมตร ความยาวจาก
ข้ัวผลถึงปากปลิง 5.5 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 740 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.66 เซนติเมตร สีเนื้อผล
สุก (flesh colour of ripe fruit) YO16 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมาก ลักษณะ
ของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณนํ้าในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,480 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) Y146 D จํานวนเมล็ดลีบตอ
เมล็ดเต็ม 70/30 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.65 เซนติเมตร ความยาว 5.5 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด 
(shape of stone)ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 180 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 117 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

 

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
----------------------------------------------- 
 



ช่ือพันธุ    ชะนีกานยาว (Chani Kanyao) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคน
ใบ (ovate lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม(acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม (pointed concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at 
the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง(intermediate) การติด
ผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมือ่อายุได 15 ป (fruit bearing) 120 ผล ความยาวผล 18.66 เซนติเมตร 
ความกวางผล 16.33 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 50.66 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.52 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 
1.56 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 7.8 เซนติเมตร   น้ําหนักเน้ือ (flesh weight) 483.33 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh 
thickness) 0.05 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 10 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติ
ของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ปานกลาง (medium) เสนใยในเน้ือ (fiber) นอย (less) ปริมาณ
น้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (flesh weight) 686.66 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of 
ripe fruit) GO 152 C จํานวนเมล็ดลีบตอเมลด็เต็ม 5/95 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.28 เซนติเมตร ความ
ยาว 5.36 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 165 B น้ําหนักเมล็ด 
(weight of stone) 350 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล ( season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

 

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
-------------------------------------- 
 
 



ช่ือพันธุ    ชะนีกิ่งมวน (Chani Kingmuan) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดลวง 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบ
ขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) แหลมเรยีว (acuminate-acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางดอก
ตูม (flower shape at preblossom stage) รูปไขกลับ (obovate) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมร ี (oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลกัษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวา (concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of 
distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) 
หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-110 ผล กลิ่นของเน้ือ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) 
รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมากกวามัน ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) 
ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว 
(harvesting index) 117 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ชะนีน้ําตาลทราย (Chani Namtansai) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
ปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) 
รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล 
(fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี (oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) 
ความยาวกานผล ( fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล ( fruit peduncle shape) เรียบ 
(uniform) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบ
ข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked spine) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) กลิ่นของเน้ือ (flesh aroma) ปานกลาง (medium) รสชาติของเน้ือ (taste) ปานกลาง (intermediate) ลักษณะ
ของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณนํ้าในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล ( season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ชายมะไฟ (Chai Mafai) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เพาะจากเมล็ดก่ําปนขาว แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรยีว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate -acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม 
(flower shape at preblossom stage) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายผล (fruit apex) 
ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 
เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูน 
(convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit 
spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked spine) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 80-100 ผล ความยาวผล 24.13 เซนติเมตร ความกวางผล 20 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 63 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.30 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึง
ปากปลิง 8 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 117 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.56 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh 
colour of ripe fruit) Y138,25C23B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นแรง (strong) รสชาติของเน้ือ (taste) ปานกลาง ลักษณะ
ของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณนํ้าในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,057 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) Y164B จํานวนเมลด็ลีบตอ
เมล็ดเต็ม 36/64 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง 3.95 เซนติเมตร ความยาว 6.66 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of 
stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone ) 213 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการ
เก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

 

ผลคอนขางสีออกน้ําตาล
แดงในเวลาแกจัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ชายมังคุด (Chai MungKhut) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ นายทองสุข รอดพน 
   จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมร ี (oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลกัษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) สั้น (short) < 5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปราง
หนามผล (fruit spine shape) นูน (convex)  หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมี
หนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง 
(vertical ) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) 
ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 29.9 เซนติเมตร ความกวางผล 
20.95 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 68.05 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 4.78 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.4 เซนติเมตร 
ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลงิ 4.3 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 1,030 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 2.14 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG10B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของ
เนื้อ (taste) มนัมากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) หยาบ (coarse) เสนใยในเนื้อ (fiber)ปานกลาง (intermediate) 
ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)น้ําหนักเปลือก (shell weight) 3,660 กรัม สีเปลือกผลดิบ(skin colour 
of green fruit) YG147C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม -/100 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.45 เซนติเมตร 
ความยาว 4.75 เซนติเมตร รูปรางของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน(oblong)น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 90 กรัม ฤดูกาล
ผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

 

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------------- 
 



ช่ือพันธุ    ซอนกลิ่น (Chon klin) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมปลายใบ 
(obolanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม(acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) 
รูปไขกลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) 
ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) ขอบนูน (lip) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม 
(pointed concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล 
(fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง(intermediate) เสนใย
ในเน้ือ (fiber) มี (present) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 เปนพันธุท่ีไมมีกลิ่นฟุงกระจาย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือพันธุ    ดาวกระจาย  (Daokrachai) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   เพาะจากเมล็ด พันธุกําปนขาว แหลงท่ีคนพบ 

ต.บางบํารุง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ  
(not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน 
(roundedobtuse) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape at 
preblossom stage) รูปไขกลับ (obovate) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข 
(ovate) ปลายผล (fruit apex) บุม(depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle 
length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รปูราง
หนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมี
หนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked ) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    แดงชางเขียน (Deang Changkhian) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายชอง ศศิผลิน 
   บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) แหลมเรียว (acuminate-acute) ฐานใบ (leaf base)แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) ทรงกระบอก (cyindroidal) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (short) 5-11 เซนติเมตร หนามผล 
(fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (point convex) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    แดงตานอย (Deang Tanoi) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายไพสิต หิรัญศิริ 
   บางกอกนอย จ. กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) สั้น 
(short) < 5 เซนติเมตร ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมปลายใบ (obovate-lanceolate)  ปลายใบ (leaf apex) แหลมเรียว 
(acuminate acute) ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded- obtuse)  ผล (fruit) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง 
(medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



ช่ือพันธุ    แดงตาเผื่อน  (Deang Taphuean) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายทองสุข  รอดพน จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ความยาว
กานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร  หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) 
นูนปลายแหลม (pointed-convex) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index)100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    แดงรัศมี (Deang  Ratsami) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    ไดจากการเพาะเมล็ดพันธุลวง 

แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคน
ใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน(obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) รูปไข (ovate) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง(medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) 
รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) 
ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว(harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    แดงสาวนอย (Deang  Sanoi) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายชอง ศศิผลิน 
   บางกอกนอย จ. กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
ปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) เรียว(cuneate- acute) ดอก 
(flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรี (oval) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล 
(fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม 
(depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง(medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) 
ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุด
ศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง 
(vertical spine)  หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked ) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 24.24 เซนติเมตร ความกวางผล 
21.74 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 67.48 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.67 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.74 เซนติเมตร 
ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลงิ 4.25 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 990 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.98 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YOG 16C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติ
ของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) หยาบ (coarse) เสนใยในเนื้อ (fiber) มี (present) ปริมาณน้ําใน
เนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,280 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green) 
YG 145C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 39/61 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.75 เซนติเมตร ความยาว 6.6 
เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 270 กรัม ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

 

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 
 



ช่ือพันธุ    ตนใหญ (Ton yai) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) ปลายผล 
(fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน 
(flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) 
นูนนอย (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัว
ผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 22 เซนติเมตร ความกวางผล 15 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 47 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.2 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.49 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึง
ปากปลิง 4.60 เซนติเมตร ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.89 เซนติเมตร กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติ
ของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําใน
เนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง(intermediate) สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) Y 14 D ฤดูกาลผลติ (fruiting season) ใน
ฤดูกาล ( season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    ตะโก (Tako) หรือ ทองแดง (Thong daeng) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ.ระยอง จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน(rounded-obtuse) ดอก (flower) 
รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong)  ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล 
(fruit) ทรงผล(fruit shape) กลมร ี (oval) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) 
ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบวง
แหวน (funnel) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุด
ศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง 
(vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    ตะพาบน้ํา (Taphapnam) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายชอง ศศิผลิน บางกอกนอย กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน (roundedobtuse)  ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรง
ผล (fruit shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) บุม(depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาว
กานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง(medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนาม
ผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัว
ผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 ความยาวผล 24.73 เซนติเมตร ความกวางผล 21.50 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 66.12 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit 
weight) 3.86 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 5.41เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (fresh 
weight) 1,070 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.73 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG11C 
กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mind) รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) หยาบ 
(coarse) เสนใยในเน้ือ (fiber) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) มาก(juicy) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,390 
กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG147C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 79/21 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความ
กวาง (width) 3.07 เซนติเมตร ความยาว 5.80 เซนติเมตร รูปรางของเมลด็ (shape of stone)ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด 
(weight of stone) 260 กรัม 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

 

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
-------------------------------- 
 



ช่ือพันธุ    ตุมทอง (Tumthong) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายไพสิต หิรัญศิริ 
   บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (Arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน(rounded-obtuse) ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (ovaloblong)  ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปาน
กลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    ทศพิณ (Thosapin) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล(fruit) ทรงผล (fruit shape) 
กลมแปน (oblate) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รูปราง
หนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



ช่ือพันธุ    ทองคําตาพรวด (Thong Tapruat) 
   หรือ ทองคําพรวด (Thongkam Pruat) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf)รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมปลาย
ใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) เรียว (cauneate-acute) ดอก (flower) 
รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (oval-oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม 
(acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมแปน (oblate) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 
เซนติเมตร หนามผล (fruit spine)  รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed convex) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 27.37 เซนติเมตร ความกวางผล 
20.23 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 62.83 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.03 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.26 เซนติเมตร 
ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลงิ 6.59 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 582 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.22 
เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 14D กลิ่นของเนือ้ (flesh aroma) ปานกลาง (intermediate) รสชาติของ
เนื้อ (taste) หวานมันพอดี  ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ 
(fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,453 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) 
YG 52B,C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 20/80 ขนาดของเมล็ด (stone size)ความกวาง (width) 3.08 เซนติเมตร ความยาว 5.06 
เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 95 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ตรงฤดูกาล ( season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ทองนพคุณ (Thongnoppakun) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล ( season) อายุ
การเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes)…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ช่ือพันธุ    ทองมวน (Thongmuan) 
ช่ือวิทยาศาสตร    Durio zibethinus Murray 
ประวัติ                    แหลงท่ีคนพบสวนของนายฉงน เมทวัน จ. จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ     พันธุพื้นเมือง 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ 
(not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไขขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม(acute) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (oval-
oblong)  ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี (oval) ปลายผล (fruit apex) บุม 
(depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 
เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบวงแหวน (funnel) หนามผล (fruit spine)รูปรางหนามผล (fruit spine 
shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนาม
ปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) ปาน
กลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 23.1 เซนติเมตร ความกวางผล 
18.62 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 57.85 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.49 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.17 เซนติเมตร 
ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลงิ 5.32 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 550 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.78 
เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO17D กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นแรง (strong) รสชาติของเน้ือ 
(taste) หวานมากกวามัน  ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ 
(fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,830 กรัม จํานวนเมล็ดลีบตอเมลด็เต็ม 76/24 ขนาดของ
เมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.5 เซนติเมตร ความยาว 5.75 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone)ขอบขนาน 
(oblong)น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 140 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว 
(harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes)  …………………………………………………………………………………………………………… 

 



ช่ือพันธุ    ทองยอยฉัตร (Thongyoichat) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    ไดจากการเพาะเมล็ดทองยอยเดิม 

แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี จ.จนัทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
ปลายใบ (obvate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน(obtuse) ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลม (rounded) ปลายดอกตูม(flower apex) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) รปูไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at 
the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 120-130 ผล ความยาวผล 23 เซนติเมตร ความกวางผล 20 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 60 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.5 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.5 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึง
ปากปลิง 5.6 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 600 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.55 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit) GOG 163 A กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) ปานกลาง (medium) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมัน
พอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) หยาบ (coarse) เสนใยในเน้ือ (fiber) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,400 กรมั สีเปลือกผลสกุ (skin colour ripe fruit) YOG 22 B ขนาดของเมล็ด 
(stone size) ความกวาง (width) 2.8 เซนติเมตร ความยาว 4.2 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) 
สีเมล็ด (stone colour) GGG 191 B น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 500 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) 
อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 

 

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 
 



ช่ือพันธุ  ทองยอยเดิม (Thongyoidoem) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ  เปนพันธุดั่งเดิม 

แหลงท่ีคนพบ จ.กรุงเทพฯ จ.จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปน
ระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) 
ปอมโคนใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียว
แหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน(obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม 
(pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 
เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) นูนนอย (lip) หนามผล (fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) นูน
ปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) 
หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 120-130 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล ( season) อายุ
การเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    ทองสุก (Thongsuk) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) ปลาย
ดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) 
ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) รูปหนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวา (concave) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    ทองหยอด (Thongyot) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) นูนนอย (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลาย
แหลม (pointed concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนาม
ปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 21 เซนติเมตร ความกวางผล 17.5 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 55 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.03 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.66 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผล
ถึงปากปลิง 5.28 เซนติเมตร น้าํหนักเนื้อ (flesh weight) 690 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.71 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ 
(flesh colour of mature green fruit) YG 152 B กลิ่นของเนือ้ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวา
หวาน  ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ปานกลาง (intermediate) เสนใยในเนื้อ (fiber) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit 
juiciness) นอย (scarce) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 960 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 152 B จํานวน
เมล็ดลีบตอเมลด็เต็ม 26/74 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.27 เซนติเมตร ความยาว 5.07 เซนติเมตร รูปทรง
ของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีเมล็ด (stone colour) GO 165 C น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 380 กรัม 
ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ทองหยิบ (Thongyip) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) แหลมเรยีว (acuminate acute) ฐาน
ใบ (leaf base) กลมมน (rounded- obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลม (rounded) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) 
ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) 
หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) 
หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 16 เซนติเมตร ความกวางผล 15 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 46 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.16 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.18 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผล
ถึงปากปลิง 8.27 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 361.25 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.65 เซนติเมตร สีเนื้อ 
(flesh colour of mature green fruit) Y 10 D กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิน่ออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมากกวา
มัน ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเนื้อ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 605 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) Y 152 C  จํานวนเมล็ด
ลีบตอเมล็ดเต็ม 56/44 ความกวาง 3.13 เซนติเมตร ความยาว 4.40 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด 
(stone colour) GO 164 C น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 193.75 กรัม ฤดกูาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล ( season) อายุ
การเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ทองใหม (Thongmai) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไขขอบขนาน (oval- oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐาน
ใบ (leaf base) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล 
(fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit 
peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุด
ศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง 
(vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering)ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต
ตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 120 ผล ความยาวผล27.5 เซนติเมตร ความกวางผล 18 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 64 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruitweight) 3.38 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.72 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 5.86
เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 640 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.44 เซนติเมตรสีเนื้อผลสุก (flesh colour of 
ripe fruit) Y 16 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh 
texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเนื้อ(fiber) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) นอย (scarce) น้ําหนักเปลือก 
(huskweight) 2,500 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) GO 152 B จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 20/80 ขนาดของ
เมล็ด (seed size) ความกวาง (width) 3.18 เซนติเมตร ความยาว (lenght)5.08 เซนติเมตร รูปทรงของเมลด็ (seed shape) ขอบ
ขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour)GO 165 B น้ําหนักเมล็ด (seed weight) 240 กรัม ฤดูกาลเก็บเกี่ยว (harvesting season) 
ตรงฤดูกาล ( season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ทับทิม (Taptim) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี และ จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ 
(not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (ovate-
lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) มน(obtuse) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape at 
preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รปูไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) 
ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม (depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม 
(pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลาย
ผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked spine) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) 
ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 80 ผล ความยาวผล 26.19 เซนติเมตร ความกวางผล 
19.15 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 59 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.53 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.95 เซนติเมตร 
ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลงิ 5.51 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 470 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.05 
เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO15A กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) 
หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) 
ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,956 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG152  จํานวน
เมล็ดลีบตอเมลด็เต็ม 30/70 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.27 เซนติเมตร ความยาว 5.13 เซนติเมตร รูปทรง
ของเมล็ด (shape of stone)ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมลด็ (weight of stone) 189.33 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรง
ฤดูกาล (season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ธรณีไหว (Thoraniwai) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ไขขอบ
ขนาน (oval oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ดอก (flower) รูปรางของดอก
ตูม (flower shape at preblossom stage) กลม (rounded) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) รูปไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ยาว (long) > 11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปราง
หนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center 
point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal 
spine) หนามงุมเขา (hooked spine) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 ความยาวผล 18.68 เซนติเมตร ความกวางผล 18.56 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 59.16 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit 
weight) 2.14 กิโลกรัม ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 8.5 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 552 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh 
thickness) 1.17 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 20 B  กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) 
รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณ
น้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,176 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of 
green fruit) YG 148 ABC,YG 152 CB จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 31/69 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.18 
เซนติเมตร ความยาว 5.68 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 
244 กรัม 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    นกกระจิบ (Nokkrachip) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายอรุณ บุญแยม จ.จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) 
ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปาน
กลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล 
(fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of 
distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนาม
ตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุ
การเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    นกหยิบ (Nokyip) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคน
ใบ (ovate lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน(obtuse) ดอก (flower) รูปรางของ
ดอกตูม (at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) 
รูปไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed)  ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) สั้น (short)< 5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปราง
หนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center 
point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal 
spine) หนามงุมเขา (hooked spine) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การติดดอก (frowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) 
ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 80 ผล ขนาดผล (fruit size) ความยาวผล 24 เซนติเมตร 
ความกวางผล 20 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 61 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.06 
เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 3.30 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อตอผล (flesh weight) 710 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh 
thickness) 1.73 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 16 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นปานกลาง 
(intermediate) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี 
(absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (husk weight) 1,700 กรัม สีเปลือก (husk 
colour) YG 148 C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม -/100 ขนาดของเมล็ด (seed size) ความกวาง (width) 3.6 เซนติเมตร ความยาว 
(lenght) 5.43 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (seed shape) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (seed weight) 210 กรัม ฤดูกาลผลิต 
(fruit season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 102 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    นมสด (Nomsot) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape) กลมรีขอบขนาน (oval ob long) ปลายดอกตูม (flower apex) มน 
(obtuse) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมปลายใบ (obovate lanceolate) ปลายใบ (lea apex) cuspibate acuminate ฐาน
ใบ (leaf base) แหลม (acute) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การติดดอก (flowering) มาก (abadant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abadant) ฤดูกาลผลิต (fruit season) ในฤดูกาล (mid season) อายุการเก็บเกี่ยว 130 วัน 
ลักษณะพิเศษ (notes) 
 ทรงผลและทรงตนคลายกับพันธุหมอนทองมากแตหนามผลจะมีขนาดเล็กกวา-และขนาดผลจะเล็กกวาพันธุหมอนทอง 
เนื้อมีสีขาว เนื้อละเอียดคลายพันธุกําปน เมล็ดโต แข็งแรง ลักษณะเดนของพันธุนี้คือเนือ้มีสีขาวคลายนมสด มีลายเสนแบงพู
ชัดเจน และมีหนามผลเปนหนามคูตรงบริเวณกลางพูเห็นเดนชัดมาก เปนทุเรียนพันธุพื้นเมอืงท่ีทนแลงมากท่ีสุดพันธุหน่ึง 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ    นมสวรรค (Nonsawan) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    ไดจากการเพาะเมล็ดทองยอย 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม 
(flower shape at preblossom stage) รูปไขกลับ (obovate) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) รูปร ี(elliptic) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รปูรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at 
the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง(intermediate) การ
ติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 70 ผล ความยาวผล 22.64 
เซนติเมตร ความกวางผล 19 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 59 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.08 กิโลกรัม ความกวางปาก
ปลิง 1.84 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 5.7 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 385 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh 
thickness) 0.86 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 10AB กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) ปานกลาง (medium) 
รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) 
ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,520 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin 
colour of green fruit) YG 153 C,D จํานวนเมล็ดลีบตอเมลด็เต็ม 8/92 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง ( width) 2.61 
เซนติเมตร ความยาว 5.76 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 
175 กรัม 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    บางขุนนนท (Bangkhunnon) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) แหลมเรียว (acuminate-acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาว
กานผล (fruit pedunclelength) สั้น (short) <5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine)รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม (pointed-concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง(vertical spine) หนามรอบข้ัว
ผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล กลิ่นของเน้ือ (flesh aroma) ปานกลาง (medium) รสชาติ
ของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวาน  ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ํา
ในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    บาตรทองคํา (อีบาตร) (Batthongkamm (E-bat)) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายจรูญ ถูกจิตร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ทรง
ผล (fruit shape) กลมรี (oval) ความยาวความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปราง
หนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointedconvex)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติด ผล (fruit 
setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรง
ฤดูกาล (season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ  ปนทอง (Pinthong) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ เกิดจากการเพาะพันธุกําปน 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล(fruit) ทรงผล (fruit shape) ขอบ
ขนาน (oblong) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รปูรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at 
the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง(intermediate) 
ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 80-100 ผล ความยาวผล 22 เซนติเมตร ความกวางผล 19 เซนติเมตร เสนรอบวง
ผล 59 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.97 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.30 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 
8 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 717 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.56 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of 
ripe fruit) Y 138 กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นแรง (strong) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh 
texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนัก
เปลือก (shell weight) 2,057 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) Y 164 B จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 36/64 ขนาด
ของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.93 เซนติเมตร ความยาว 6.67 เซนติเมตร รปูทรงของเมล็ด ขอบขนาน (oblong) 
น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 213 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting 
index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ    ฝอยทอง (Foithong) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murrayy 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว 
(linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ดอก (flower) ปลายดอกตูม 
(fruit apex) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล 
(fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit 
peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) 
หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine 
apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 110-120 ผล ความยาวผล 19 เซนติเมตร ความกวางผล 14.12 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 46 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.23 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.8 เซนติเมตร ความยาว
จากข้ัวผลถึงปากปลิง 4.6 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 282 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.93 เซนติเมตร สี
เนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 12B,C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mind) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมัน
พอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (coarse) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) 
ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 894 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 152B,C,D 
จํานวนเมล็ดลบีตอเมล็ดเต็ม 78/22 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 1.86 เซนติเมตร ความยาว 3.78 รูปทรงของ
เมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight ofstone) 63 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 95 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    เปดถม (Petthop) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   เกิดจากการเพาะพันธุกําปน 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ  (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) กลมร ี(oval) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    พวงฉัตร (Phuang Chat) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    ไดจากการเพาะเมล็ดทองยอย 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
โคนใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน(obtuse) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) รูปไข (ovate) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง(medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



 

ช่ือพันธุ    พวงมณี (Phaung Mani) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี  

และ จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 

 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรี (oval) ปลายดอกตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) รูปรี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit 
peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รปูรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit 
spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at 
the center point of distal) มีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine)  หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 110-120 ผล ความยาวผล 18.38 เซนติเมตร ความกวางผล 14.88 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 48.16 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.36 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.87 เซนติเมตร ความ
ยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 6.92 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 253 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.67 
เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO24B,D กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mind) รสชาติของเน้ือ 
(taste) หวานมนัพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (coarse) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเนื้อ 
(fruit juiciness) ปานกลาง(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 948 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) 
YG153B,C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 39/61 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 1.98 เซนติเมตร ความยาว 5.26 
เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (stone shape) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 159 กรมั ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ   พวงมาลัย (Phuang Malai) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายไพสิต หิรัญศิริ 
   บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว 
(linear- oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) กลมมน(rounded- obtuse) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) กลมร ี (oval) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed convex) ความ
ยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (short) 5-11 เซนติเมตร 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ  พื้นเมืองเกาะชาง (Phuenmueang Kochang) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี (oval) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม 
(depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle 
shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รปูรางหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลาย
ผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) 
หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    ฟกขาว (Fakkhao) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not 
orderly) ใบ (leaf) กิ่งรูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปลายใบ (leaf apex) caudate- acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน 
(rounded - obtuse) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมร ี(oval) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลม (rounded) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล 
(fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม (pointed concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนาม
รอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 16 เซนติเมตร ความกวางผล 16 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 52 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.4 กิโลกรัม  ความกวางปากปลิง 1.72 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผล
ถึงปากปลิง 7.11 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 500 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.15 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก 
(flesh colour of ripe fruit) Y 11 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวาน 
ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ปานกลาง (medium) เสนใยในเนื้อ (fiber) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 720 กรมั สีเปลือกผลดบิ (skin colour of green fruit) YG 152 C จํานวน
เมล็ดลีบตอเมลด็เต็ม 31/69 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.33 เซนติเมตร ความยาว 4.80 เซนติเมตร รปูทรง
ของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 180 กรมั ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรง
ฤดูกาล (season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 120 วัน 
 

ช่ือพันธุ    มดแดง (Motdaeng) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptic) ปลายผล 
(fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน 
(flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง 
(medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) 
ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวา (concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล 
(fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) 
หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)…………………………………………………………………………………. 

 

 



ช่ือพันธุ    เม็ดในกระดุม (Metnai Kradum) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (ovate- lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี(oval) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลกัษณะ
ฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) สั้น (short) < 5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit 
peduncle shape) ขอบนูน(lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม (pointed concave) 
หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine 
apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง(intermediate) 
ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 120 ผล ความยาวผล 20 เซนติเมตร ความกวางผล 16 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 
52 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.82 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.74 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 
4.76 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 585 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.77 เซนติเมตร สีเนื้อผลสกุ (flesh 
colour of ripe fruit) Y 10 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mind) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของ
เนื้อ (flesh texture) ปานกลาง (intermediate) เสนใยในเน้ือ (fiber) มี (present) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 800 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of green fruit) GO 152 C จํานวนเมลด็ลีบ
ตอเมล็ดเต็ม 22/78 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.69 เซนติเมตร ความยาว 5.22 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด 
(seed shape) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 164 B น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 435 กรัม ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting setting) 90 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    เม็ดในกานยาว (Matnai Kanyao) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (ovate- 
lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ 
(leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี
(oval) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit 
base) บุม (depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit 
peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวา (concave) หนามผลรอบจุด
ศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง 
(vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical spine) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100 ผล ความยาวผล 25.5 เซนติเมตร ความกวางผล 21 เซนติเมตร เสน
รอบวงผล 62.5 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.02 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.5 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึง
ปากปลิง 4.5 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 820 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.2 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh 
colour of ripe fruit) Y 10 A กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mind) รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวาน ลักษณะ
ของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (coarse) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง
(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,900 กรัม สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) GO 177 C จํานวนเมล็ดลีบ
ตอเมล็ดเต็ม 17/83  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง ( width) 2.23 เซนติเมตร ความยาว 5.30 เซนติเมตร รูปทรงของ
เมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 165 B น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 300 กรัม 
ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือพันธุ    เม็ดในกําปน (Matnai Kampan) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex)  (caudate-acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) ขอบขนาน (oblong) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ   เม็ดในบางขุนนนท (Metnai Bangkhunnon) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี จ.ปราจีนบุร ี
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (ovaส-oblong) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม(acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล 
(fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม (pointed-concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบ
ข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    เม็ดในยายปราง (Matnai Yaiprang) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 

แหลงท่ีคนพบ สวนนายเสริม ฉิมชาญเวช จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอม
กลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาว
กานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) 
หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลาย
ผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) 
หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    เม็ดในลวง (Metnai Luang) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง(intermediate) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

ช่ือพันธุ    ยามแมหวาด (Yammaewat) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 24 เซนติเมตร ความกวางผล 19 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 66 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 4.18 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.76 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผล
ถึงปากปลิง 5.07 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 1,507.5 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.50 เซนติเมตร สีเนื้อผล
สุก (flesh colour of ripe fruit) Y 11 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวาน 
ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) หยาบ (coarse) เสนใยในเน้ือ (fiber) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,260 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 146 C  จํานวนเมล็ด
ลีบตอเมล็ดเต็ม 61/39 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.82 เซนติเมตร ความยาว 5.97 เซนติเมตร รูปทรงของ
เมล็ด (stone shape) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 146 B น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 412 กรัม 
ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว(harvesting index) 130 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    ย่ํามะหวาด (Yummawat) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    เกิดจากเพาะเมล็ดลวง 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) เปนระเบียบ (orderly) ใบ 
(leaf) รูปรางของใบ (leaf shape)ปอมปลายใบ (obovate-lanceolate) ปลายใบ 
(Leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก 
(flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรขีอบ
ขนาน (oval-oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) 
ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) 
ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวา (concave) 
หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine 
apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง(intermediate) การ
ติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ความยาวผล 27.31 เซนติเมตร ความกวางผล 18.72 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 
56.78 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.94 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.79 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 
5.41 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 750 กรัม  ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 2.15 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit ) YG 9D น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,790 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 
146D จํานวนเมล็ดลีบตอเมลด็เต็ม 100/100 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.48 เซนติเมตร ความยาว 6.26 
เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 180 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว 
(harvesting index) 103-105 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ยินดี (Yindi) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ จ. จันทบุรี จ.ระยอง  

และ จ. อุตรดิตถ 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปน
ระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูป
ไขขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม 
(acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม(acute) ดอก (flower) รปูรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน 
(oblong) ปลายดอกตูม(flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) 
ปาน(flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง(medium) 5-11 
เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบวงแหวน (funnel) หนามผล (fruit spine)รูปรางหนามผล (fruit spine 
shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมี
หนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา 
(hooked) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) มาก (abundant)การติดผล 
(fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100 ผล  ความยาวผล 14.32 เซนติเมตร 
ความกวางผล 16.45 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 54.02 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.50 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 
1.42 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 10.56 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 340 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh 
thickness) 0.91 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YOG46AB กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่น
ออน (mind) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอยีด (fine) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไมมี 
(absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,084 กรัม สีเปลือกผลดิบ 
(skin colour of green fruit) YG146B,C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 8/92 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.99 
เซนติเมตร ความยาว 4.97 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (stone shape) ขอบขนาน (oblong)  น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 116 
กรัม ฤดูกาลผลติ (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 102 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ  ลวง/ลวงทอง (Luang/Luang Thong) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murray 
ประวัติ  เพาะจากเมล็ดลวง 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (fruit) รปูราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) 
ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลกัษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาว
กานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) นูนนอย (lip) หนาม
ผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวา (concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center 
point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal 
spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit 
setting) ปานกลาง (intermediate) ความยาวผล 23.8 เซนติเมตร ความกวางผล 18.63 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 65.23 
เซนติเมตร ความกวางปากปลิง 2.06 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 6.38 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 740 
กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 2.17 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YOG 14D กลิ่นของเนื้อ 
(flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (coarse) เสน
ใยในเน้ือ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,400 
กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 146 D ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.13 เซนติเมตร 
ความยาว 6.26 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 120 กรัม 
ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ลวงเพาะเมล็ด (Luang Pomalet) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (ovate - lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม 
(acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดกูาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุ
การเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    ลวงมะรุม (Luang Marum) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   เพาะจากลวง 

แหลงท่ีคนพบ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน(obtuse) ผล (fruit) ทรงผล(fruit 
shape) รูปรี (elliptic) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง(intermediate) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล 
(fruit spine shape) เวา (concave) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ลุงเกตุ (Lungket) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรยีว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ 
(leaf base) แหลม (acute) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit 
setting) มาก (abundant) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

ช่ือพันธุ    ลุงไหล (Lunglai) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
 

 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี(oval) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน 
(flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) 
ขอบนูน(lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล 
(fruit spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนาม
รอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 16.5 เซนติเมตร ความกวางผล 14.5 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 39 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 0.8 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.50 เซนติเมตร ความยาว
จากข้ัวผลถึงปากปลิง 5.12 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG146 C ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรง
ฤดูกาล (season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    ลูกหนัก (Luknak) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptic) 
ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) 
ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนาม
ผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม (pointed concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of 
distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) 
หนามตรง (vertical spine) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (medium) การออกดอก (flowering) ปานกลาง(intermediate) ความ
ยาวผล 30 เซนติเมตร ความกวางผล 20.5 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 63.5 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.5 กิโลกรัม 
ความกวางปากปลิง 1.6 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 6 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 1,180 กรัม ความ
หนาเนื้อ (flesh thickness) 0.91 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 12 B กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่น
ออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) มันมากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอยีด (coarse) เสนใยในเน้ือ (fiber) ไม
มี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,100 กรัม สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) GO 152 C จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 69/31 ขนาดของเมล็ด(stone size) ความกวาง (width) 
2.82 เซนติเมตร ความยาว 4.72 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) 
GO 165 A น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 220 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    สายหยุด (Saiyut) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ   เพาะจากเมล็ดลวง 

แหลงท่ีคนพบ จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบ
ขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) แหลมเรยีว (acuminate-acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ผล (fruit) ทรงผล (fruit 
shape) รูปร ี (elliptic) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened)  ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวา 
(concave) 
ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    สาวชมฟกทอง (ฟกทอง) 
   (Saochom Fakthong (Fakthong) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 
ประวัติ    แหลงท่ีคนพบ สวนนางไสว ทัศนียเวช 
   จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปราง
ของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรี (oval) ปลายดอกตูม (flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล 
(fruit shape) กลมร ี(oval) ปลายผล (fruit apex) บุม (depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม (depressed) ความยาวกานผล 
(fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล 
(fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม (pointed-concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนาม
รอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical spine) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ    สาวชมเห็ด (Saochomhet) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murray 

แหลงท่ีคนพบ สวนนายเสริม ฉิมชาญเวช จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไข
ขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของ
ดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (oval-oblong) ปลายดอก ตูม (flower apex) มน (obtuse) ผล 
(fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน 
(flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รูปรางหนาม
ผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of 
distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนาม
ตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 ความยาวผล 22.56 เซนติเมตร ความกวางผล 17.58 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 54.70 เซนติเมตร น้ําหนักผล 1.97 
กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.02 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 6.34 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 432 
กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.96 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 16D กลิ่นของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกลิ่นออน (mind) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (fruit texture) ละเอียด (coarse) เสนใยใน
เนื้อ (fiber) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,284 กรัม 
สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 146 B จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 36/64 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความ
กวาง (width) 3.18 เซนติเมตร ความยาว 5.19 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด ( stone shape) ขอบขนาน (oblong) สีเมล็ด (stone 
colour) GO 164 A น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 258 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ  สีทอง (Sithong) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murr 
ประวัติ แหลงท่ีคนพบ สวนนายชอง ศศิผลิน 
 อ.บางกอกนอย กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ พันธุพื้นเมือง 
 

 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudateacuminate ฐานใบ (leaf base) แหลม 
(acute) รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลมรีขอบขนาน (oval-oblong) ปลายดอกตูม (flower apex) 
แหลม (acute) ทรงผล (fruit shape) กลมแปน (oblate) ปลายผล (fruit apex) บุม (depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) บุม 
(depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) สั้น (short) 5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน
(lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนาม
รอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 

 

ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors) 
 ความยาวผล 24.79 เซนติเมตร ความกวางผล 22.19 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 68.11 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit 
weight) 4.21 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.3 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึงปากปลิง 3.06 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh 
weight) 350 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.73 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ(flesh colour of mature green fruit ) YOG14C 
กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ(taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด 
(coarse) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell 
weight) 3,250 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG147C จํานวนเมล็ดลบีตอเมล็ดเต็ม 78/22 ขนาดของเมล็ด 
(stone size) ความกวาง (width) 3.22 เซนติเมตร ความยาว 6.08 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน 
(oblong) น้ําหนักเมล็ด (stone of weight) 60 กรัม 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ  สีเทา (Sithao) 
หรือ นายฉลวย (Naichaluai)/หอยโขง 
(Hoikhong)) 

ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murr. 
สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
 ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ทรงกระบอก (cylindrical) 
ปลายผล (fruit apex) บุม (depressed) ลักษณะฐานผล (fruit base) 
บุม (depressed) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle 
shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม (pointed- concave) หนามผล
รอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) 
หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked ) 

 

ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors) 
การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) 
ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 18.5 เซนติเมตร ความกวางผล 15.5 เซนติเมตร เสน
รอบวงผล 43 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.3 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.38 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึง
ปากปลิง 5.03 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG148 B ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    สีไพร (Siprai) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายเสริม ฉิมชาญเวช จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) cuspidateacuminate ฐานใบ (leaf base) 
แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมร ี(oval) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 
เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit 
spine shape) นูนปลายแหลม (pointed convex) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

ช่ือพันธุ    หมอนขาง (Monkhang) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    หมอนเดิม (Mondoem) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
ประวัติ   เกิดจากการเพาะเมล็ดกําปน 

แหลงท่ีคนพบ จ.ระยอง จ.จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ (leaf base) 
แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit 
base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) 
รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) 
ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน(growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) นอย 
(scarce) ผลผลติตอตนเมื่ออายไุด 15 ป (fruit bearing) 70-80 ผล 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
ช่ือพันธุ  หมอนทอง (Monthong) 

 

ช่ือวิทยาศาสตร  Durio zibethinus Murr. 
ประวัติ  เพาะจากเมล็ดกําปน 

แหลงท่ีคนพบ จ.จันทบุรี  
จ.ระยอง 

สถานภาพพันธุ  พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม(acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ดอก (flower) รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossomstage) ขอบขนาน (oblong) ปลายดอกตูม 
(flower apex) แหลม (acute) ผล (fruit) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) 
ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน 
(lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit 
spine at the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัว
ผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 70-80 ผล ความยาวผล 26 เซนติเมตร ความกวางผล 21 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 65 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 4 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.5 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึง
ปากปลิง 16.5 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 1,140 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 2.21 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก 
(flesh colour of ripe fruit) Y8C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะ
ของเน้ือ (flesh texture) หยาบ (coarse) เสนใยในเน้ือ (fibrous) มี (present) ปริมาณนํ้าในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,300 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG160D จํานวนเมลด็ลีบ
ตอเมล็ดเต็ม 76/24 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3 เซนติเมตร ความยาวเมล็ด 5.5 เซนติเมตร รูปทรงของ
เมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone ) 140 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล 
(season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 130 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

ช่ือพันธุ    หมอนละอองฟา (Monla-ongfa) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไขขอบขนาน (oval -oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม(acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) 
ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) เวาปลายแหลม 
(pointed - concave) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนาม
ปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล(fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 23.5 เซนติเมตร ความกวางผล 17.5 
เซนติเมตร เสนรอบวงผล 54.5 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.6 เซนติเมตร ความยาว
จากข้ัวผลถึงปากปลิง 6.5 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 500 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.3 เซนติเมตร สีเนื้อ
ผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 13 C กลิน่ของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมากกวา
มัน ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,300 กรัม 
สีเปลือกผลดิบ (skik colour of green fruit) GB 199 A จํานวนเมล็ดลีบตอเมล็ดเต็ม 77/23 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความ
กวาง (width) 1.88 เซนติเมตร ความยาว 4.90 เซนติเมตร รปูทรงของเมล็ด (stone of shape) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด 
(stone colour) GO 165 B น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 150 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บ
เกี่ยว (harvesting index) 130 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    หลงลับแล (Longlap-lae) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดกูาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุ
การเก็บเกี่ยว (harvesting index)120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    หางสิงห (Hangsing) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
ประวัติ   แหลงคนพบ สวนนายผอง สุกลุด จ.ระยอง 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวางใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong)ปลายใบ (leaf apex) เรยีวแหลม(acuminate)ดอก (flower) 
รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossomstage) กลมมน (rounded-obtuse)ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี 
(oval)ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    หาลูกไมถึงผวั(Halukmaithuengphua) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
 ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปร ี(elliptic) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน 
(flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) สั้น (short) < 5 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน 
(lip) หนามผล (fruit) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล (fruit spine at 
the center point of distal) มีหนาม (present) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามงุมเขา (hooked spine) หนามรอบข้ัวผล 
(proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 

 

ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 18 เซนติเมตร ความกวางผล 14 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 47 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.1 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.52 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผล
ถึงปากปลิง 4.55 เซนติเมตร ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.38 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) Y 13 D 
กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมากกวามัน ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ปาน
กลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) นอย (scarce) ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ    เหมราช (Hammarat) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
 ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit 
base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit 
peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) แหลม (pointed) หนามผลรอบจุด
ศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง 
(vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามงุมเขา (hooked) 
ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 24 เซนติเมตร ความกวางผล 20 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 64 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 2.9 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 2.06 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผล
ถึงปากปลิง 7.33 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 773 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.99 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ 
(flesh colour of mature green fruit) OG 24 C กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) มัน
มากกวาหวาน ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit 
juiciness) นอย (little) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 1,867 กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 153 C จาํนวน
เมล็ดลีบตอเมลด็เต็ม 38/62 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.06 เซนติเมตร ความยาว 4.99 เซนติเมตร รปูทรง
ของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) สีของเมล็ด (stone colour) GO 162 C น้ําหนักเมล็ด (weight of stone) 267 กรัม 
ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    เห-รา (He-ra) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
แหลงท่ีคนพบ   จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ ( characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ขอบขนาน (oblong) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine 
shape) แหลม (pointed) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    เหรียญทอง (Rianthong) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายสุริน ประภักดี จ.ปราจีนบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf base) 
กลมมน (rounded-obtuse) ผล(fruit) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    เหลืองทอง (Lueangthong) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมดคนใบ (ovate-lanceolate)  ฐานใบ (leaf base) แหลมเรียว (acuminate-
acute)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    อินทรชิต (Inthorachit) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายทองสุข รอดพัน จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง ใบ(leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไขขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) acuminate-curve ฐานใบ (leaf 
base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit)ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ    อีทุย (E-tui) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
 

 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน 
(flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) 
ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูน (convex) หนามผลรอบจุดศูนยกลางปลายผล 
(fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) 
หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ช่ือพันธุ    อียักษ (E-yak) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายชอง ศศิผลิน 
   บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไขขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex)  caudate-acuminate ฐานใบ 
(leaf base) แหลม (acute) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง 
(medium) 5-11 เซนติเมตร 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



ช่ือพันธุ    อีลา (E-La) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
แหลงท่ีคนพบ   สวนนายชอง ศศิผลิน 
   บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไขขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ 
(leaf base) กลมมน (rounded- obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) 
ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    อีลีบ (E-Lip) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
แหลงท่ีคนพบ   จ. จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) รูปไขขอบขนาน (oval-oblong) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ 
(leaf base) แหลม (acute) รูปรางของดอกตูม (flower shape at preblossom stage) กลม (rounded) ปลายดอกตูม (flower apex) 
มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) ขอบขนาน(oblong) ปลายผล (fruit apex) แหลม (pointed) ลักษณะฐานผล (fruit 
base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร รูปรางกานผล (fruit 
peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) 
หนามผลรอบจุด ศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนามปลายผล (fruit spine 
apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 

 

ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) 
การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 70 ผล ความยาวผล 19.4 
เซนติเมตร ความกวางผล 16 เซนติเมตร เสนรอบวงผล 50 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 1.42 กิโลกรัม ความกวางปาก
ปลิง 1.50 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถงึปากปลิง 4.80 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 491 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh 
thickness) 1.12 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO16BC กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นแรง(strong) 
รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมันพอดี ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) 
ปริมาณน้ําในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 780 กรัม สีเปลือกผลดบิ (skin 
colour of green fruit) YG152B,C จํานวนเมล็ดลีบตอเมลด็เต็ม 53/47 ขนาดของเมล็ด (stone size)ความกวาง (width) 2.48 
เซนติเมตร ความยาว 5.13 เซนติเมตร รูปทรงของเมล็ด (shape of stone) ขอบขนาน (oblong) น้ําหนักเมล็ด (weight of stone ) 
157 กรัม ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    อีลีบนายทิพย (E-lipnaithip) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
 ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) cuspidate-acuminate  
ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) ปานกลาง (intermediate) การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) 
การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 70 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 110 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
ช่ือพันธุ    อีอึ่ง (E-eueng) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
แหลงท่ีคนพบ   บางกอกนอย 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ 
(leaf base) มน (obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข (ovate) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง 
(medium) 5-11 เซนติเมตร หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม (pointed-convex) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit 
setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) อายุการเก็บเก่ียว (harvesting index) 100-120 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ    อีหนัก (E-nak) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
แหลงท่ีคนพบ   จ. จันทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
 
 
 
 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง ใบ (leaf) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (ovate-lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) caudate-acuminate ฐานใบ 
(leaf base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไข (ovate) ปลายผล (fruit apex) ปาน (flattened) 
ลักษณะฐานผล (fruit base) ปาน (flattened) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปานกลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
รูปรางกานผล (fruit peduncle shape) ขอบนูน (lip) หนามผล (fruit spine) รูปรางหนามผล (fruit spine shape) นูนปลายแหลม 
(pointed-convex) หนามผลรอบจุด ศูนยกลางปลายผล (fruit spine at the center point of distal) ไมมีหนาม (absent) หนาม
ปลายผล (fruit spine apex) หนามตรง (vertical spine) หนามรอบข้ัวผล (proximal spine) หนามตรง (vertical) 
ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors) 
 การเจริญเติบโตของตน (growth habit) เร็ว  การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก 
(abundant) ผลผลิตตอตนเมื่ออายุได 15 ป (fruit bearing) 100-120 ผล ความยาวผล 36 เซนติเมตร ความกวางผล 19 เซนติเมตร 
เสนรอบวงผล 63 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 3.7 กิโลกรัม ความกวางปากปลิง 1.5 เซนติเมตร ความยาวจากข้ัวผลถึง
ปากปลิง 6 เซนติเมตร น้ําหนักเนื้อ (flesh weight) 1,000 กรัม ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.6 เซนติเมตร สีเนื้อผลสุก (flesh 
colour of ripe fruit) YO 16 B  กลิ่นของเนื้อ (flesh aroma) มีกลิ่นออน (mild) รสชาติของเน้ือ (taste) หวานมากกวามัน ลักษณะ
ของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) น้ําหนักเปลือก (shell weight) 2,200  กรัม สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GB 199 A,C จํานวนเมล็ด
ลีบตอเมล็ดเต็ม 48/52  ขนาดของเมล็ด (stone size)ความกวาง (width) 2.6 เซนติเมตร ความยาว 2.7 เซนติเมตร รูปทรงของ
เมล็ด (shape of stone) ไขกลับ (obovate)  สีเมล็ด (stone colour) GO 167 B  น้ําหนักเมล็ด (weight of stone ) 500 กรัม ฤดูกาล
ผลิต (fruiting season) ตรงฤดูกาล (season) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 130 วัน 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ    ไอเข (Eai-Khe) หรือ ตะเข (Ta-khe) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Durio zibethinus Murr. 
ประวัติ   แหลงท่ีคนพบ สวนนายเสริม ฉิมชาญเวช จ.นนทบุรี 
สถานภาพพันธุ   พันธุพื้นเมือง 
ลักษณะประจําพันธุ(characteristics) 
 การจัดเรียงกิ่ง (arrangement of branching) ไมเปนระเบียบ (not orderly) การทํามุมกับลําตน มุมต้ังฉาก,มุมแคบ,มุม
กวาง  รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ใบ (leaf)ปลายใบ (leaf apex) cuspidate-acuminate ฐานใบ (leaf 
base) กลมมน (rounded-obtuse) ผล(fruit) ทรงผล (fruit shape) กลมรี (oval) ความยาวกานผล (fruit peduncle length) ปาน
กลาง (medium) 5-11 เซนติเมตร 
ลักษณะทางการเกษตร(agricultural descriptors) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



คํานิยม 
 คณะผูจัดทําขอแสดงความขอบคุณคณะบุคคลผูมีรายนามตอไปนี้ท่ีใหความสนับสนนุท้ังทางดาน

ขอมูล พันธุทุเรียน รูปภาพสไลด สถานท่ีศึกษา ความคิดเห็น คําปรึกษา ตลอดกําลังใจในการจัดทําเอกสารเลมนี้ให
สัมฤทธ์ิผลข้ึนมา ดังรายนามตอไปนี ้

1.  คุณสงวน  บุญญฤทธ์ิ  (นามสกุลเดิม)  เกษตรกรชาวสวนทุเรียน จังหวดัจันทบุรี  อดีตลูกจางศูนยวิจัย
พืชสวนจนัทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน ผูซ่ึงเปนบุคคลแรกท่ีจุดประกายใหคณะผูจดัทําริเร่ิมสนใจในการจําทํา
ฐานขอมูลเช้ือพันธุทุเรียนข้ึนมา 

2.  ผ.อ. สุขวัฒน  จัทรปรรณิก  ผูอํานวยการศูนยวจิัยพืชสวยจนัทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน ท่ีใหความ
สนับสนุนอนุเคราะหดานวิชาการ สถานท่ีศึกษา นกัวิชาการ ลูกจาง และใหคําปรึกษาต้ังแตเร่ิมตนดวยดีตลอดมา 

3.  นายชาตรี  โสวรรณตระกูล  นักอนรัุกษทุเรียนไทยแหงสวนละอองฟา จังหวดันครนายก ท่ีเอ้ือเฟอ
ขอมูลประวัตทุิเรียนไทยและตัวอยางพันธุดั้งเดิมทุเรียนไทยเพื่อศึกษาขอมูลจํานวนมากมาย 

4.   คณะท่ีปรึกษาทุกทานท่ีใหคําปรึกษาดวยดตีลอดมา 
5. คณะผูเรียงพิมพนองๆ ลูกจางสํานกัคุมครองพันธุพืชทุกทานท่ีทํางานกันอยางเต็มท่ีชวยจัดทํารางและ

เรียงพิมพเอกสารเลมนี้อยางอดทน 
ทายสุดนี้คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณทานอธิบดีอนันต  ดาโลดม  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่ีสนบัสนุนท้ัง

ทางดานนโยบายและอนุมัติงบประมาณในการทําคร้ังนี้ 
 
          คณะผูจัดทํา 
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