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มาตรฐานสินค้าเกษตร

ทุเรียน
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับผลทุเรียน (durian) ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Durio spp.
วงศ์ Bombacaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เพื่อนามาบริโภคสด
1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ใช้กับผลทุเรียนที่ใช้สาหรับการแปรรูป

2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 แกน (hard pulp) หมายถึง เนื้อทุเรียนบางส่วนทีม่ ีลักษณะแข็ง และมีสีอ่อนกว่าปกติ
2.2 เต่าเผา (tip burn) หมายถึง ปลายเนื้อทุเรียนบางส่วนที่หุ้มเมล็ดมีสีน้าตาล หรือน้าตาลไหม้
2.3 ไส้ซึม (water core หรือ wet core) หมายถึง ไส้กลางของผลฉ่าน้า ถ้าอาการรุนแรงจะลามไปถึงเนื้อ
ทุเรียนได้
2.4 พูสมบูรณ์ (fertile lobe) หมายถึง ลักษณะของพูทุเรียนที่เป็นพูเต็มตลอดความยาวของผล

3. คุณภาพ
3.1 ข้อกาหนดขั้นต่า
3.1.1 ผลทุเรียนทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อกาหนดเฉพาะของ
แต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้
(1) เป็นทุเรียนทั้งผลที่มีขั้วผล
(2) ตรงตามพันธุ์
(3) สด
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(4) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
(5) ไม่มีรอยแตกที่เปลือก
(6) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลทุเรียน
(7) ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อทุเรียน
(8) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่า และ/หรืออุณหภูมิสูง
(9) ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ
(10) เมื่อผลทุเรียนสุก ไม่มีความผิดปกติของเนื้อ ได้แก่ แกน เต่าเผา ไส้ซึม ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือรวมกันต้องไม่เกิน 5% ของส่วนที่บริโภคได้
3.1.2 ผลทุ เ รีย นต้อ งแก่ ไ ด้ ที่ขึ้ น กั บ พั น ธุ์ ฤดูก าล และแหล่ง ที่ ป ลูก มีก ารจัด การหลัง การเก็ บ เกี่ ย ว
การบรรจุและการขนส่งอย่างระมัดระวัง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
3.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ
ผลทุเรียนตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
3.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra Class)
ผลทุเรียนในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะหนามสมบูรณ์ ต้องมีจานวนพูสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 4 พู
ไม่ มี ค วามผิ ด ปกติ ด้ า นรู ป ทรงและไม่ มี ต าหนิ ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ห รื อ ต าหนิ ต้ อ งมองเห็ น ได้
ไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อทุเรียน คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
3.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I)
ผลทุเรียนในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือตาหนิได้เล็กน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรง โดยจานวนพูสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 3 พู และพูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู
และไม่ทาให้รูปทรงผลทุเรียนเสียไป
(2) ตาหนิเล็กน้อยซึ่งเกิดจากกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวหรือการขนส่ง เช่น รอยแผลเป็น
ตื้นๆ และหนามหักหรือช้า โดยขนาดของตาหนิโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของผลทุเรียน
ความผิดปกติหรือตาหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อทุเรียน คุณภาพ
ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
3.2.3 ชั้นสอง (Class II)
ผลทุเรียนในชั้นนี้รวมผลทุเรียนที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อกาหนดขั้นต่าที่กาหนด
ในข้อ 3.1 ผลทุเรียนในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือตาหนิได้ ดังต่อไปนี้
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(1) ความผิดปกติด้านรูปทรง โดยจานวนพูสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 2 พู และพูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่
ทาให้รูปทรงทุเรียนเสียไป
(2) ตาหนิเล็กน้อยซึ่งเกิดจากกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวหรือการขนส่ง เช่น รอยแผลเป็นตื้นๆ
และหนามหักหรือช้า โดยขนาดของตาหนิโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของผลทุเรียน
ความผิดปกติหรือตาหนิ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณ ภาพของเนื้อทุเรียนคุณภาพ
ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ

4. ขนาด
4.1 ผลทุเรียนที่เป็นพันธุ์ทางการค้าทั่วไปต้องมีน้าหนักต่อผล ดังนี้
4.1.1 พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 1.5 kg (กิโลกรัม) และไม่มากกว่า 4.5 kg
4.1.2 พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 1.5 kg และไม่มากกว่า 6 kg
4.1.3 พันธุ์ก้านยาว ไม่น้อยกว่า 1.5 kg และไม่มากกว่า 4 kg
4.1.4 พันธุ์กระดุมทอง ไม่น้อยกว่า 1.3 kg และไม่มากกว่า 4 kg
4.1.5 พันธุ์นวลทองจันทร์ ไม่น้อยกว่า 1.5 kg และไม่มากกว่า 4.5 kg
4.1.6 พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 1.0 kg
4.1.7 พันธุ์หลงลับแล ไม่น้อยกว่า 1.0 kg
4.1.8 พันธุ์อื่นๆ ที่เป็นพันธุ์ทางการค้า ไม่น้อยกว่า 0.5 kg
4.2 การกาหนดรหัสขนาดของทุเรียนพิจารณาจากน้าหนักต่อผล ตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 ขนาดของผลทุเรียน
รหัสขนาด
1
2
3
4
5

น้าหนักต่อผล
(กิโลกรัม)
4
 3-4
 2-3
 1-2
0.5-1

หมายเหตุ
การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยนาข้อกาหนดการแบ่งชั้น
คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อกาหนดเรื่องขนาด เพื่อกาหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อชั้น
ทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล

5. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุ/รุ่นที่ส่งมอบ สาหรับ
ผลทุเรียนที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดังนี้
5.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
5.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra Class)
ความคลาดเคลื่อนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจานวนหรือน้าหนักของผลทุเรียนที่มีคุณภาพไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนดของชั้นพิเศษ (ข้อ 3.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพชั้นที่หนึ่ง (ข้อ 3.2.2) หรือคุณภาพ
ยังอยู่ในเกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ ง (ข้อ 5.1.2) ทั้งนี้ไม่ให้มีความคลาดเคลื่อนของ
จานวนพู
5.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I)
ความคลาดเคลื่อนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจานวนหรือน้าหนักของผลทุเรียนที่มีคุณภาพไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนดของชั้นหนึ่ง (ข้อ 3.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 3.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่
ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 5.1.3) ทั้งนี้ไม่ให้มีความคลาดเคลื่อนของจานวนพู
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5.1.3 ชั้นสอง (Class II)
ความคลาดเคลื่อนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจานวนหรือน้าหนักของผลทุเรียนที่มีคุณภาพไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนดชั้นสอง (ข้อ 3.2.3) หรือไม่ได้ตามข้อกาหนดขั้นต่า (ข้อ 3.1) แต่ต้องไม่มีผลเน่าเสีย
หรือมีลักษณะอื่นที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค
5.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
ผลทุ เ รี ย นทุ ก รหั ส ขนาด มี ผ ลทุ เ รี ย นที่ ข นาดใหญ่ ห รื อ เล็ ก กว่ า ถั ด ไปหนึ่ ง ชั้ น ปนมาได้ ไ ม่ เ กิ น 25%
โดยจานวนหรือน้าหนักของผลทุเรียน

6. การบรรจุ
6.1 ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม สามารถป้องกันความเสียหาย
ที่มีผลกระทบต่อ คุณ ภาพของผลทุเรียนได้ วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาด และมีคุณ ภาพ
หากมีก ารใช้วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับ ที่มีข้อมูลทางการค้า ต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาว
ที่ไม่เป็นพิษ
6.2 ความสม่าเสมอ
ผลทุเรียนที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีการจัดเรียงเสนอสม่าเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ์ คุณภาพ
และขนาด กรณีที่มองเห็นผลทุเรียนจากภายนอกภาชนะบรรจุ ผลทุเรียนส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทน
ของผลิตผลทั้งหมด

7. ฉลากและเครื่องหมาย
7.1 ผลิตผลที่จาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค
ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ สิ่งห่อหุ้ม สิ่งผูกมัด ป้ายสินค้าหรือบนผลิตผล โดยต้อง
มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อผลิตผล
ให้ระบุข้อความว่า “ทุเรียน” และ “ชื่อพันธุ์ทุเรียน”
(2) น้าหนักสุทธิ
(3) ชั้นคุณภาพ
(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด
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(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือผู้นาเข้า และ/หรือผู้จาหน่าย
ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจาหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่สานักงาน
ใหญ่ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่นาเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้นาเข้า
(6) ข้อมูลแหล่งผลิต
ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ
(7) วันที่ผลิต และ/หรือบรรจุ
(8) ภาษา
กรณี ที่ผลิตเพื่ อจ าหน่า ยในประเทศต้องใช้ข้อความเป็น ภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่า งประเทศด้วยก็ได้
กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้
7.2 ผลิตผลที่ไม่ได้จาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค
ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารกากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องมองเห็น
ได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อผลิตผล
ให้ระบุข้อความว่า “ทุเรียน” และ “ชื่อพันธุ์ทุเรียน”
(2) น้าหนักสุทธิ
(3) ชั้นคุณภาพ
(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด
(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือผู้นาเข้า และ/หรือผู้จาหน่าย
ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจาหน่าย ทั้งนี้ อาจแสดงชื่อและที่อยู่สานักงาน
ใหญ่ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่นาเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้นาเข้า
(6) ข้อมูลแหล่งผลิต
ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ
(7) วันที่ผลิต และ/หรือบรรจุ
(8) ภาษา
กรณี ที่ผลิตเพื่ อจ าหน่า ยในประเทศต้องใช้ข้อความเป็น ภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่า งประเทศด้วยก็ได้
กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้
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7.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การใช้เครื่อ งหมายรับ รองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดลักษณะ
ของเครื่ อ งหมาย การใช้ เครื่อ งหมาย และการแสดงเครื่ องหมายรั บ รองมาตรฐานกับ สิ น ค้ า เกษตร
พ.ศ. 2553 และประกาศสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

8. สารปนเปื้อน
ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในผลทุเรียนให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง1/

9. สารพิษตกค้าง
ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลทุเรียนให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2/ และ มกษ.
9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้

10. สุขลักษณะ
ผลทุเรียนต้อ งผ่า นกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9035 มาตรฐานสินค้า
เกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

11. วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง
11.1 วิธีวิเคราะห์
ให้ใช้ตามตารางที่ 2 ดังนี้

1/
2/

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
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ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์

ข้อก้าหนด

วิธีวิเคราะห์

หลักการ

1. คุณภาพตามข้อกาหนดขั้นต่า

ตรวจพินิจ

-

(ข้อ 3.1.1)
2. ผลทุเรียนแก่ได้ที่
(ข้อ 3.1.2)

2.1 ตรวจพินิจลักษณะภายนอก
2.2 ตรวจพินิจลักษณะภายใน
2.3 คานวณหาน้าหนักเนื้อแห้ง
(รายละเอียดดังภาคผนวก ข.)

3. ความผิดปกติด้านรูปทรงและ
ตาหนิ

การวิเคราะห์โดยน้าหนัก
(Gravimetry)

ตรวจพินิจ

-

ชั่งน้าหนัก

การวิเคราะห์โดยน้าหนัก
(Gravimetry)

(ข้อ 3.2)
4. ขนาด
(ข้อ 4)
11.2 วิธีชักตัวอย่าง
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกาหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับ
วิธีชักตัวอย่าง
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ภาคผนวก ก
ภาพแสดงตัวอย่างผลทุเรียน

(ก) พันธุ์ชะนี ผลมีลักษณะเป็นทรงกระบอก (cylindroidal) หรือรูปรี (elliptic)

(ข) พันธุหมอนทอง
์
ผลมีลักษณะเป็นทรงขอบขนาน (oblong)

(ค) พันธุ์ก้านยาว ผลมีลักษณะกลมรี (oval) หรือรูปไข่ (ovate)
ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างผลทุเรียนพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1)
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(ง) พันธุ์กระดุมทอง ผลมีลักษณะกลมแป้น (oblate) หรือทรงกระบอก (cylindroidal)

(จ) พันธุ์พวงมณี ผลมีลักษณะรูปรี (elliptic)

(ฉ) พันธุ์นวลทองจันทร์ ผลมีลักษณะรูปรี (elliptic)
ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างผลทุเรียนพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1) (ต่อ)
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(ช) พันธุ์หลงลับแล ผลมีลักษณะกลมรี (oval)
ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างผลทุเรียนพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1) (ต่อ)

ก้านผล
ขั้วผล

ปากปลิง

พูสมบูรณ์

ภาพที่ ก.2 ผลทุเรียนทังผลที่มีขัวผล (ข้อ 3.1 (1))

มกษ. 3-2556

(ก) รอยแตกที่เปลือก (ข้อ 3.1(5))

12

(ข) มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก
(ข้อ 3.1 (6) )

แกน

(ค) ร่องรอยการทาลายของศัตรูพืช (ข้อ 3.1 (7)) (ง) ความผิดปกติของเนื้อ (ข้อ 3.1 (10))

ไส้ซึม

เต่าเผา
(จ) ความผิดปกติของเนื้อ (ข้อ 3.1 (10))

(ฉ) ความผิดปกติของเนื้อ (ข้อ 3.1 (10))

ภาพที่ ก.3 ตัวอย่างผลทุเรียนที่ไม่ผ่านข้อก้าหนดขันต่้า (ข้อ 3.1)
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ภาคผนวก ข
วิธีวิเคราะห์ส้าหรับผลทุเรียนแก่ได้ที่
ข.2.1 ตรวจพินิจลักษณะภายนอกของผลทุเรียนแก่ได้ที่
(1) ก้านผลแข็ง สีเข้ม เมื่อสัมผัสผิวก้ านผลจะรู้สึกสากมือ บริเวณรอยต่อระหว่างก้า นผล ซึ่งเรียกว่าปลิง
จะบวมโต
(2) ปลายหนามแห้ง มีสีน้าตาล ร่องหนามห่าง เมื่อบีบปลายหนามเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีความยืดหยุ่นมาก
(3) สังเกตเห็นรอยเป็นแนวยาวบริเวณกลางพูได้ชัดขึ้น ยกเว้นพันธุ์ก้านยาว
ข.2.2 ตรวจพินิจลักษณะภายในของผลทุเรียนแก่ได้ที่ของแต่ละพันธุ์
(1) กระดุมทอง : เนื้อมีสีเหลือง เมล็ดสีน้าตาล โดยมีจานวนวันสุกหลังการเก็บเกี่ยวในสภาพธรรมชาติ
ประมาณ 4-5 วัน
(2) ชะนี : เนื้อมีสีเหลือง เมล็ดสีน้าตาลปนครีม โดยมีจานวนวันสุกหลังการเก็บเกี่ยวในสภาพธรรมชาติ
ประมาณ 4-5 วัน
(3) หมอนทอง : เนื้ อ มีสี เหลื อ งอ่ อ น เมล็ ดสี น้ าตาลปนครี ม โดยมีจานวนวัน สุ กหลังการเก็บ เกี่ย ว
ในสภาพธรรมชาติประมาณ 6-9 วัน
ข.2.3 ค้านวณหาน้าหนักเนือแห้งของทุเรียน1/
ข.2.3.1 มีเกณฑ์กาหนดของผลทุเรียนแต่ละพันธุ์ ดังนี้
(1) กระดุมทอง : มีน้าหนักเนื้อแห้งขั้นต่า 27%
(2) ชะนี : มีน้าหนักเนื้อแห้งขั้นต่า 30 %
(3) หมอนทอง : มีน้าหนักเนื้อแห้งขั้นต่า 32%
(4) พวงมณี : มีน้าหนักเนื้อแห้งขั้นต่า 30%

1/

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การใช้น้าหนักแห้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานความแก่ในทุเรียนพันธุ์กระดุม, ชะนี และพวงมณี
(พ.ศ. 2546) ของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึง่ ได้รับความร่วมมือในการดาเนินโครงการ
จากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการ
เกษตร
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ข. 2.3.2 วิธกี ารวิเคราะห์หาน้าหนักเนื้อแห้งของทุเรียน
(1) นาผลทุเรียนมาผ่าเอาเนื้อในแต่ละผล ผลละ 3 พู โดยสุ่มจากเฉพาะส่วนกลางพู
(2) นาเนื้อทุเรียนที่ได้มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 1x1x5 มิลลิเมตร และทาการคลุกเคล้า
ให้เข้ากันแล้วสุ่มชั่งใส่ภาชนะจานวน 20 กรัมต่อผล
(3) นาไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 70๐C (องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หรือจนมีน้าหนักแห้งคงที่
แล้วคานวณค่าน้าหนักแห้งจากสูตรคานวณ ดังนี้

น้าหนักเนื้อแห้งของทุเรียน (%) = น้าหนักหลังอบ
X 100
น้าหนักก่อนอบ
10010
01001
00100

