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ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ มกษ. 3-2546 เรื่อง ทุเรียน  

เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2546 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่ว ไป เมื่อวันที่  

19 ธันวาคม 2546 เพื่อเป็นการปรับปรุงให้มาตรฐานมีเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานฉบับเดิม 

เพื่อให้ทุเรียนของไทยเป็นที่ยอมรับทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระดับชาติและระดับสากล   

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  

มาตรฐานสินค้าเกษตร. มกษ. 3-2546. ทุเรียน. กรุงเทพฯ: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ.  

ASEAN 2012. ASEAN Standard for Durian. ASEAN Stan 1:2006, Rev. 1-2012. Public 

Affairs Office ASEAN Secretariat. Jakarta, Indonesia. 11p.  
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ทุเรียน  

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับผลทุเรียน (durian) ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Durio spp. 

วงศ์ Bombacaceae พันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้า เพื่อน ามาบริโภคสด 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ใช้กับผลทุเรียนที่ใช้ส าหรับการแปรรูป  

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้  

2.1 แกน (hard pulp) หมายถึง เนื้อทุเรียนบางส่วนทีม่ีลักษณะแข็ง และมีสีอ่อนกว่าปกติ   

2.2  เต่าเผา (tip burn) หมายถึง ปลายเนื้อทุเรียนบางส่วนที่หุ้มเมล็ดมีสีน้ าตาล หรือน้ าตาลไหม้  

2.3 ไส้ซึม (water core หรือ wet core) หมายถึง ไส้กลางของผลฉ่ าน้ า ถ้าอาการรุนแรงจะลามไปถึงเนื้อ

ทุเรียนได้  

2.4 พูสมบูรณ์ (fertile lobe) หมายถึง ลักษณะของพูทุเรียนที่เป็นพูเต็มตลอดความยาวของผล 

3. คุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.1 ข้อก าหนดขั้นต่ า 

3.1.1 ผลทุเรียนทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของ 

แต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้  

(1) เป็นทุเรียนทั้งผลที่มีขั้วผล  

(2) ตรงตามพันธุ์ 

(3) สด 
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(4) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ 

(5) ไม่มีรอยแตกที่เปลือก 

(6)  ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลทุเรียน 

(7) ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อทุเรียน  

(8) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และ/หรืออุณหภูมิสูง 

(9) ไม่มีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ  

(10) เมื่อผลทุเรียนสุก ไม่มีความผิดปกติของเนื้อ ได้แก่ แกน เต่าเผา ไส้ซึม ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือรวมกันต้องไม่เกิน 5% ของส่วนที่บริโภคได้   

3.1.2 ผลทุเรียนต้องแก่ได้ที่ขึ้นกับพันธุ์ ฤดูกาล และแหล่งที่ปลูก มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  

การบรรจุและการขนส่งอย่างระมัดระวัง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เม่ือถึงปลายทาง  

3.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ 

ผลทุเรียนตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

3.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra Class) 

ผลทุเรียนในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะหนามสมบูรณ์ ต้องมีจ านวนพูสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 4 พู 

ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงและไม่มีต าหนิ ในกรณีที่มีความผิดปกติหรือต าหนิต้องมองเห็นได้  

ไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อทุเรียน คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา 

และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

3.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ผลทุเรียนในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือต าหนิได้เล็กน้อย ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรง โดยจ านวนพูสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 3 พู และพูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู 

และไม่ท าให้รูปทรงผลทุเรียนเสียไป 

(2) ต าหนิเล็กน้อยซึ่งเกิดจากกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวหรือการขนส่ง เช่น รอยแผลเป็น

ตื้นๆ และหนามหักหรือช้ า โดยขนาดของต าหนิโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของผลทุเรียน 

ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อทุเรียน คุณภาพ

ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

3.2.3 ชั้นสอง (Class II) 

ผลทุเรียนในชั้นนี้รวมผลทุเรียนที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ าที่ก าหนด

ในข้อ 3.1 ผลทุเรียนในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิได้ ดังต่อไปนี้  
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(1) ความผิดปกติด้านรูปทรง โดยจ านวนพูสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 2 พู และพูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่

ท าให้รูปทรงทุเรียนเสียไป 

(2) ต าหนิเล็กน้อยซึ่งเกิดจากกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวหรือการขนส่ง เช่น รอยแผลเป็นตื้นๆ 

และหนามหักหรือช้ า โดยขนาดของต าหนิโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของผลทุเรียน 

ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อทุเรียนคุณภาพ

ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

4. ขนาด 

4.1 ผลทุเรียนที่เป็นพันธุ์ทางการค้าทั่วไปต้องมีน้ าหนักต่อผล 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 พันธุ์พวงมณ ีไม่น้อยกว่า 1.0 kg   

4.1.7 พันธุ์หลงลับแล ไม่น้อยกว่า 1.0 kg  

4.1.8 พันธุ์อื่นๆ ที่เป็นพันธุ์ทางการค้า ไม่น้อยกว่า 0.5 kg  

4.2 การก าหนดรหัสขนาดของทุเรียนพิจารณาจากน้ าหนักต่อผล ตามตารางท่ี 1 ดังนี้  
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ตารางที่ 1 ขนาดของผลทุเรียน 

รหัสขนาด น ้าหนักต่อผล  

(กิโลกรัม) 

1  4 

2  3-4 

3  2-3 

4  1-2 

5 0.5-1 

หมายเหต ุ

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่งชั้น

คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อชั้น 

ทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

5. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุ/รุ่นที่ส่งมอบ ส าหรับ

ผลทุเรียนที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดังนี้ 

5.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

5.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra Class) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลทุเรียนที่มีคุณภาพไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดของชั้นพิเศษ (ข้อ 3.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพชั้นที่หนึ่ง (ข้อ 3.2.2) หรือคุณภาพ 

ยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 5.1.2) ทั้งนี้ไม่ให้มีความคลาดเคล่ือนของ

จ านวนพู  

5.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลทุเรียนที่มีคุณภาพไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดของชั้นหนึ่ง (ข้อ 3.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 3.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่

ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 5.1.3) ทั้งนี้ไม่ให้มีความคลาดเคลื่อนของจ านวนพู  
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5.1.3 ชั้นสอง (Class II) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลทุเรียนที่มีคุณภาพไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดชั้นสอง (ข้อ 3.2.3) หรือไม่ได้ตามข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 3.1) แต่ต้องไม่มีผลเน่าเสีย 

หรือมีลักษณะอื่นที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค  

5.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

ผลทุเรียนทุกรหัสขนาด มีผลทุเรียนที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 25%  

โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลทุเรียน   

6.  การบรรจุ 

6.1 ภาชนะบรรจุ  

ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม สามารถป้องกันความเสียหาย 

ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลทุเรียนได้ วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาด และมีคุณภาพ  

หากมีการใช้วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้าต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาว  

ที่ไม่เป็นพิษ 

6.2 ความสม่ าเสมอ 

ผลทุเรียนที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีการจัดเรียงเสนอสม่ าเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ์ คุณภาพ 

และขนาด กรณีที่มองเห็นผลทุเรียนจากภายนอกภาชนะบรรจุ ผลทุเรียนส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทน

ของผลิตผลทั้งหมด 

7. ฉลากและเครื่องหมาย 

7.1 ผลิตผลที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ ส่ิงห่อหุ้ม ส่ิงผูกมัด ป้ายสินค้าหรือบนผลิตผล โดยต้อง

มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้  

(1) ชื่อผลิตผล 

ให้ระบุข้อความว่า “ทุเรียน” และ “ชื่อพันธุ์ทุเรียน” 

(2) น้ าหนักสุทธ ิ

(3) ชั้นคุณภาพ  

(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด 
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(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือผู้น าเข้า และ/หรือผู้จ าหน่าย  

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงาน

ใหญ่ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า  

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) วันที่ผลิต และ/หรือบรรจุ   

(8) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้  

กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

7.2 ผลิตผลที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความท่ีระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องมองเห็น 

ได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผลิตผล 

ให้ระบุข้อความว่า “ทุเรียน” และ “ชื่อพันธุ์ทุเรียน” 

(2) น้ าหนักสุทธิ 

(3) ชั้นคุณภาพ 

(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด  

(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือผู้น าเข้า และ/หรือผู้จ าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงาน

ใหญ่ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า  

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) วันที่ผลิต และ/หรือบรรจุ   

(8) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้  

กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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7.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เ รื่อง ก าหนดลักษณะ 

ของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร   

พ.ศ. 2553 และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

8. สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในผลทุเรียนให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1/

 

9. สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลทุเรียนให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2/
 และ มกษ. 

9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้  

10.   สุขลักษณะ 

ผลทุเรียนต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9035 มาตรฐานสินค้า

เกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า  

11.  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

11.1 วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใช้ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

 

 

 

                                           
1/

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปื้อน   

2/
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง 
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ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์ 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า 

(ข้อ 3.1.1)  

ตรวจพินิจ - 

2. ผลทุเรียนแก่ได้ท่ี  

(ข้อ 3.1.2) 

2.1 ตรวจพินิจลักษณะภายนอก 

2.2 ตรวจพินิจลักษณะภายใน 

 

 2.3 ค านวณหาน้ าหนักเนื้อแห้ง 

(รายละเอียดดังภาคผนวก ข.) 

การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก 

(Gravimetry) 

3. ความผิดปกติด้านรูปทรงและ

ต าหนิ  

(ข้อ 3.2)  

ตรวจพินิจ -  

4. ขนาด  

(ข้อ 4)  

ชั่งน้ าหนัก  การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก 

(Gravimetry) 

11.2 วิธีชักตัวอย่าง  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับ 

วิธีชักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างผลทุเรียน 

 

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

 

(ข) พันธุ ์หมอนทอง 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 ผลมีลักษณะรูปร ี(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)  

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.2 ผลทุเรียนทั งผลที่มีขั วผล (ข้อ 3.1 (1))  

 

 

 

 

 

ปากปลิง 
ขั้วผล 

พูสมบูรณ์  

ก้านผล 
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(ก) รอยแตกที่เปลือก (ข้อ 3.1(5))   (ข) มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก 

(ข้อ 3.1 (6) ) 

 

 

 

(ค) ร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช (ข้อ 3.1 (7)) (ง) ความผิดปกติของเนื้อ (ข้อ 3.1 (10)) 

 

 

 

 

(จ) ความผิดปกติของเนื้อ (ข้อ 3.1 (10))              (ฉ) ความผิดปกติของเนื้อ (ข้อ 3.1 (10))              

ภาพที่ ก.3 ตัวอย่างผลทุเรียนที่ไม่ผ่านข้อก้าหนดขั นต่้า (ข้อ 3.1)  

ไส้ซึม  

แกน  

เต่าเผา 
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ภาคผนวก ข 

วิธีวิเคราะห์ส้าหรับผลทุเรียนแก่ได้ที ่

ข.2.1 ตรวจพินิจลักษณะภายนอกของผลทุเรียนแก่ได้ที่  

(1) ก้านผลแข็ง สีเข้ม เมื่อสัมผัสผิวก้านผลจะรู้สึกสากมือ บริเวณรอยต่อระหว่างก้านผล ซึ่งเรียกว่าปลิง 

จะบวมโต  

(2) ปลายหนามแห้ง มีสีน้ าตาล ร่องหนามห่าง เมื่อบีบปลายหนามเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีความยืดหยุ่นมาก  

(3) สังเกตเห็นรอยเป็นแนวยาวบริเวณกลางพูได้ชัดขึ้น ยกเว้นพันธุ์ก้านยาว  

ข.2.2 ตรวจพินิจลักษณะภายในของผลทุเรียนแก่ได้ที่ของแต่ละพันธุ์ 

(1) กระดุมทอง : เนื้อมีสีเหลือง เมล็ดสีน้ าตาล โดยมีจ านวนวันสุกหลังการเก็บเกี่ยวในสภาพธรรมชาติ

ประมาณ 4-5 วัน 

(2) ชะนี : เนื้อมีสีเหลือง เมล็ดสีน้ าตาลปนครีม โดยมีจ านวนวันสุกหลังการเก็บเกี่ยวในสภาพธรรมชาติ

ประมาณ 4-5 วัน 

(3) หมอนทอง : เนื้อมีสีเหลืองอ่อน เมล็ดสีน้ าตาลปนครีม โดยมีจ านวนวันสุกหลังการเก็บเกี่ยว 

ในสภาพธรรมชาติประมาณ 6-9 วัน 

ข.2.3 ค้านวณหาน ้าหนักเนื อแห้งของทุเรียน
1/

 

ข.2.3.1 มีเกณฑ์ก าหนดของผลทุเรียนแต่ละพันธุ์ ดังนี้ 

(1) กระดุมทอง : มีน้ าหนักเนื้อแห้งขั้นต่ า 27% 

(2) ชะนี : มีน้ าหนักเนื้อแห้งขั้นต่ า 30 %  

(3) หมอนทอง : มีน้ าหนักเนื้อแห้งขั้นต่ า 32% 

(4) พวงมณี : มีน้ าหนักเนื้อแห้งขั้นต่ า 30% 

 

                                           
1/
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การใชน้้ าหนักแห้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานความแก่ในทุเรียนพนัธ์ุกระดุม, ชะน ีและพวงมณี  

(พ.ศ. 2546) ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึง่ได้รับความร่วมมือในการด าเนนิโครงการ

จากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนยว์ิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการ

เกษตร                    
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ข. 2.3.2 วิธกีารวิเคราะห์หาน้ าหนักเนื้อแห้งของทุเรียน  

(1) น าผลทุเรียนมาผ่าเอาเนื้อในแต่ละผล ผลละ 3 พู โดยสุ่มจากเฉพาะส่วนกลางพู 

(2) น าเนื้อทุเรียนที่ได้มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 1x1x5 มิลลิเมตร และท าการคลุกเคล้า 

ให้เข้ากันแล้วสุ่มชั่งใส่ภาชนะจ านวน 20 กรัมต่อผล 

(3) น าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 70
๐
C (องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หรือจนมีน้ าหนักแห้งคงที่

แล้วค านวณค่าน้ าหนักแห้งจากสูตรค านวณ ดังนี้ 

 

  

 

 

 

    

 

 

น้ าหนักเนื้อแห้งของทุเรียน (%) = น้ าหนักหลังอบ  

                                           น้ าหนักก่อนอบ          
X 100  
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