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เทคนิคการตัดสิน 
การประกวดผลไม้แบบมืออาชีพ 1

1.	ความส�าคัญของการประกวดผลไม้

 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลติผลไม้เมืองร้อน	 ก่ึงเมอืงร้อนและเมอืงหนาว	 โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน
และกึง่เมอืงร้อนซึง่มจี�านวนมากมายหลายชนดิเป็นผลไม้เศรษฐกจิของประเทศ	การปลกูไม้ผลในอดตี
ได้จากการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีแล้วน�าไปเพาะเป็นต้นใหม่	 ซึ่งผู้ปลูกคาดหวังว่าจะได้ต้นพันธุ์
ที่ตรงตามลักษณะพันธุ์เดิม	 แต่ความจริงนั้นไม้ต้นใหม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมักจะมีการกลายพันธุ์
เป็นต้นใหม่ที่มีทั้งลักษณะดีและลักษณะด้อย	 ซึ่งลักษณะดีก็ถูกคัดเลือกไว้ท�าพันธุ์ต่อมาด้วยวิธีการ
ขยายพนัธุแ์บบไม่ใช้เพศ	 (ตอน,	 ตดัช�า)	 ทีท่�าให้คงลกัษณะพนัธ์ุดีน้ันและน�าไปปลกูเป็นการค้าในเวลาต่อมา

 ถงึแม้ว่าในอดตีการปลกูไม้ผลจะใช้พนัธุด์บ้ีางแล้วแต่กพ็บว่ายงัขาดลักษณะบางประการ	ทีย่งัต้องมกีาร
พฒันาคณุภาพให้สงูขึน้	 พร้อมท้ังคดัเลอืกพนัธุไ์ม้ผลทีไ่ด้จากการกลายพนัธุแ์ละแปรปรวนไปจากพนัธุเ์ดมิ 
กรมส่งเสรมิการเกษตรจงึได้หาแนวทางการประกวดพืชข้ึนเพ่ือท่ีจะได้เป็นเคร่ืองมอืในการค้นหาผลไม้
ลักษณะดีเด่นที่เกิดการกลายพันธุ์และน�าไปสู่การค้นหาต้นแม่พันธุ์	 จนได้พันธุ์ผลไม้ใหม่ในที่สุด

 การประกวดท�าให้สามารถค้นพบพนัธุไ์ม้ผลพันธ์ุใหม่มากมาย	ดังได้ปรากฏเป็นพนัธุก์ารค้าในปัจจบุนั
หลายหลายชนิด	มะม่วงเขียวเสวย	ขนุนทองสุดใจ	ทุเรียนหลงลับแล	ทุเรียนพวงมณี	ทุเรียนหลินลับแล	
และพันธุ์ไม้ผลที่ได้จากการประกวดดังกล่าวนี้	 ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรน�าไปทดลองปลูก
เป็นการค้า	ซึง่พนัธุไ์ม้ผลเหล่านีก้เ็ป็นทีน่ยิมของเกษตรกรจากอดตีจนถงึปัจจบุนั	บางชนดิยงัมคีวามนยิม
มากข้ึน	เช่น	ทุเรยีนหลงลบัแลและหลนิลบัแล	ซึง่เป็นทเุรยีนเมลด็ลบี	มีเนือ้หนา	หวานมนั	รูปทรงกะทดัรดั
พอเหมาะส�าหรับผูบ้รโิภคคนเดยีว	ปัจจบุนัราคาซือ้ขายบรเิวณหน้าสวนสงูมากจาก	60	กลายเป็น	200	บาท

	 ดังนั้น	 การประกวดผลไม้	 จึงเป็นวิธีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ผลใหม่ที่สะดวกรวดเร็วกว่าการ
ผสมพนัธุใ์หม่ๆ	 (Breeding)	 ซ่ึงเป็นกรรมวิธีทียุ่่งยาก	 ใช้เวลาในการด�าเนินการนาน	 และการด�าเนินการ
แต่ละครัง้ยงัไม่สามารถคาดหวงัได้แน่นอนว่าจะได้พนัธุใ์หม่ดงัทีต่ัง้ใจหรอืไม่	 แต่การประกวดแต่ละครัง้
นอกจากจะประกวดคณุภาพผลผลติผลไม้แต่ละพนัธุแ์ล้วควรต้องมกีารเปิดให้มกีารประกวดชนดิผลไม้ที่
ไม่จ�ากดัพนัธุ	์ (พันธุอ์ืน่ๆ)	 เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผูส้นใจทีเ่ป็นนกัผสมพนัธุ	์ นกัคดัเลอืกพนัธุ	์
และนักสะสมพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ใหม่	 หรือไม้ผลพันธุ์แปลกได้น�าผลไม้ของตนเองออกมาประกวด	
ซึ่งน�าไปสู่การค้นพบพันธุ์ผลไม้ใหม่ในที่สุด

 และในโอกาสนัน้จะเป็นโอกาสทีก่รรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ จะได้ท�าการคดัเลอืกผลไม้ของผูซ้ึง่จะได้
คัดเลอืกเป็นผลไม้ชนะเลศิทีม่คีณุสมบตัทิัง้ภายนอก	และคณุภาพเนือ้	รสชาติ	เมลด็	เปอร์เซน็ต์ความหวาน 
ความอ่อนนุ่มหรือแข็งกรอบ	 หลังจากผลการตัดสินเป็นที่สิ้นสุดแล้ว	 น่ันหมายถึง	 ผลไม้ที่ได้รับ
รางวลัชนะเลิศเป็นชนดิพนัธุใ์หม่กจ็ะเป็นทีส่นใจของกรรมการ	 นักพืชสวน	นกัค้าพันธุไ์ม้จะออกตดิตามพันธุ์ 

บทที่ 1
บทน�า
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หรือขอซื้อพันธุ์เพื่อไปขยายเป็นการค้า	 ในตลาดนักค้าไม้ต่อไป	 เช่นเดียวกัน	 นักส่งเสริมมีการบันทึก
ข้อมลูแหล่งพันธ์ุ	โดยได้จากการลงทะเบยีนรบัของประกวดและวางแผนออกตดิตามและสืบค้นข้อมูลเพิม่เตมิ	เพือ่
ประเมินผลที่มีความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพและให้ผลผลิตดก	 และการปฏิบัติดูแลรักษา	 แล้วจึง
มีการขอซื้อยอดพันธุ์เพ่ือส่งให้ศูนย์พัฒนาอาชีพการเกษตรพืชสวนท�าการขยายพันธุ์เพื่อทดสอบ	
ดูลักษณะการเจริญเติบโตของล�าต้นและคุณสมบัติโดดเด่นของผล	 ซึ่งอาจใช้วิธีฝากท้อง	 (อุ้มบุญ)	
เพ่ือให้ออกดอกติดผล	 ในระยะเวลาอันสั้น	 บนต้นไม้ที่เคยให้ผลแล้ว	 หลังทดสอบเป็นที่พอใจ
แล้วจึงน�าไปสู่การประกาศเป็นพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ส่งเสริมต่อไป
 แต่การประกวดทางด้านคุณภาพน้ัน	 ถือเป็นวิธีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตผลไม้
ได้ดทีีส่ดุ	ท้ังผูส่้งประกวดมกีารพฒันาคณุภาพผลไม้ของตนเองให้คณุภาพดทีัง้ภายนอก	ภายใน	รสชาติ	
และผู้ที่เข้าชมการประกวดได้เห็นตัวอย่างผลไม้คุณภาพที่ส่งประกวด	 ซึ่งมีลักษณะพิเศษ	 คุณภาพด	ี
แล้วน�าไปปฏิบัติตามเพื่อผลไม้ของตนเองให้มีคุณภาพดีต่อไป
	 จากการด�าเนินการประกวดผลไม้ที่ได้ด�าเนินการมายาวนาน	จนมีประสบการณ์มากมาย	 ท�าให้
กรมส่งเสริมได้รับเชิญไปบรรยายวิชาการตัดสินผลไม้ในสถาบันการศึกษา	 เป็นกรรมการตัดสินผลไม้
ในการประกวดใหญ่หลายๆ	 แห่ง	 จนส่งผลให้มกีารประกวดผลไม้ในงานต่างๆ	ทีจ่ดัในงานและโอกาสต่างๆ 
กนัจนท�าให้ผลไม้ของไทยมีจุดเด่นเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปในกลุม่ประเทศอาเซยีน	และกลุม่ประเทศ
นอกอาเซียน	 ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีของตนเอง	 ดังจะเห็นจากการเรียกช่ือน�า
หน้าผลไม้ที่ส่งออกจากประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนว่า	 Bangkok	 durian,	 Bangkok	 santol,	
Bangkok	fruits	และ	Bangkok	guava	เป็นต้น

2.	วัตถุประสงค์

	 2.1	เพือ่ค้นหา	คดัเลอืกไม้ผลทีค่ณุภาพดี	ลกัษณะโดดเด่น	ส�าหรบัส่งเสรมิปลูกเป็นการค้าทดแทนพนัธุ์
เดิมที่มีลักษณะด้อยกว่า
	 2.2	เพือ่ส่งเสรมิและให้ความรูแ้ก่เกษตรกรในการเพิม่ประสทิธิภาพและพฒันาคณุภาพผลผลติผลไม้
ของตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
	 2.3	เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องผลไม้คุณภาพดี

3.	ขอบข่ายของเอกสาร

 3.1	เป็นเอกสารทีจ่ดัท�าเพือ่การประกวดผลไม้ชนดิใช้รบัประทานสดได้ทันที	ไม่ต้องผ่านขบวนการแปรรูป
 3.2	ชนิดผลไม้ที่จะประกวดไม่เน้นเฉพาะที่เป็นการค้า	 ไม่รวมถึงผลไม้แปลกหรือผลไม้หายากก็ได้

4.	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 4.1	เกษตรกรมกีารผลติผลไม้คณุภาพดกัีนมากขึ้น
	 4.2	ผลไม้ไทยเป็นที่ยอมรับของชาวอาเซียนและกลุ่มประเทศนอกอาเซียนมากยิ่งขึ้น
 4.3	ไทยสามารถสร้างจดุขายสนิค้าผลไม้พนัธุใ์หม่ให้เป็นทางเลอืกแก่ผูบ้รโิภคชาวไทยและต่างประเทศ	ไม่
เบื่อหน่ายจ�าเจ	ซึ่งจะน�าไปสู่การน�าเข้าสินค้าผลไม้ไทยให้มากยิ่งขึ้น	
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1.	อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดสินการประกวดผลไม้

 1)	 มีดหนาผ่าผลไม้หรือมีดโต้	 ซึ่งเป็นมีดที่มีใบมีดใหญ่หนาแข็งแรง	 ส�าหรับใช้ปอกและเฉาะ
กะลามะพร้าว	ท�าจากเนื้อเหล็ก	Stainless	ชั้นดี	ไม่บิ่น	โค้งงอง่ายขณะใช้งาน	มีน�้าหนักพอเหมาะ
กบัการใช้งาน	จ�านวนต้องมใีห้สมัพนัธ์กบัชนดิของทีส่่งประกวดและผูป้ฏบิตังิาน	โดยทัว่ไปไม่น้อยกว่า	1	เล่ม
	 2)	 มีดบาง	ใบมีดยาว	ท�าด้วย	Stainless	มีความคมสูง	ไม่บิ่น	โค้งงอง่าย	ใช้ส�าหรับการปอก	
หรือผ่าผลไม้ขนาดใหญ่หรือผลยาวเช่น	ขนุน	สับปะรด	ส้มโอ
	 3)	 มีดบาง	 ใบมีดสั้น	 (มีดปอกผลไม้)	 ท�าด้วย	 Stainless	 มีความคมสูง	 ไม่บ่ิน	 โค้งงอง่าย	
ขณะใช้งานเหมาะส�าหรับการผ่าผลไม้ขนาดกลางและขนาดเลก็	และการตัดชิน้เนือ้เพือ่วดัความหวาน	
การชิมตัวอย่างขณะท�าการคัดเลือกผลไม้ที่จะชนะการประกวด
	 4)	 กระบอกฉดีน�า้หรอืน�า้เปล่าชนดิบรรจขุวดพลาสตกิซึง่จะมาท�าการเจาะรบูนฝาเพือ่ใช้ฉดีน�า้
ล้างเครื่องวัดความหวาน	(Refractometer)	และใบมีดผ่าชิ้นเนื้อผลไม้ขณะท�าการวัดความหวาน
	 5)	 เครือ่งค้ันน�า้ผลไม้ขนาดเล็ก	เคร่ืองมอืชนดิสามารถใช้คัน้น�า้มะนาวหรอืเครือ่งบบีกระเทยีม
ทีม่ขีนาดกะทดัรัดพอเหมาะในการปฏิบตังิาน	การใช้เครือ่งคัน้น�า้ผลไม้ขนาดเลก็จะช่วยให้กรรมการ
มคีวามแม่นย�าในการคดัเลอืกผลไม้ทีเ่นือ้แขง็	โดยสามารถวดัความหวานและจดัอนัดบัของคณุภาพต�า่
ออกได้	เครื่องมือนี้เหมาะส�าหรับฝรั่ง	พุทรา	สละหรือผลไม้อื่นที่เนื้อค่อนข้างแห้ง
 6)	 กระดาษช�าระ	(Tissue)	 ซ่ึงใช้ส�าหรบัเชด็ท�าความสะอาดอปุกรณ์ทีใ่ช้ในงานระหว่างด�าเนนิการ
ตัดสินให้แห้งสะอาดทุกครั้งที่ท�าการวัดตัวอย่างแต่ละครั้ง
	 7)	 ถงุขยะด�าส�าหรบัใส่เศษชิน้เนือ้ผลไม้	กระดาษช�าระท่ีใช้แล้วและขยะอ่ืนๆ	เพ่ือเป็นการรกัษา
สภาพแวดล้อมให้สะอาดน่าดู	ถูกหลักอนามัย
	 8)	 เครื่องวัดความหวาน	 (Refractometer)	 ซึ่งเป็นเครื่องวัดความหวานหรือวัตถุแขวนลอยใน
สารละลาย	(Total	Soluble	Solids:	TSS)	สามารถอ่านค่าตั้งแต	่0	-	32	องศาบริกซ์	 (°Brix)	ชนิด
อาจจะเป็นชนดิ	Manual	 อ่านด้วยการหกัเหแสงบนหน้าจอด้วยสายตามองกล้อง	 หรืออาจเป็นรุน่	
Digital	 ท่ีอ่านค่าเป็นตวัเลข	 Digit	 ก็ได้	 ซ่ึงการใช้ต้องตัง้ค่ากบัน�า้กลัน่หรอืน�า้สะอาดให้อยูท่ีร่ะดบั	 0	
(ศนูย์ก่อนทกุครัง้ที่เริ่มต้นการใช้งาน)
	 9)	 ภาชนะใช้ล้างผลไม้ตัวอย่าง	 เช่น	 แก้วพลาสติกหรือชามพลาสติกเพื่อการจัดชิม	 ทั้งนี้

บทที่ 2
อุปกรณ์และวิธีการ
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เพราะเกษตรกรผูท้ีส่่งผลไม้เข้าประกวดย่อมมกีารดแูลรกัษาผลผลติของตนเองให้สวยงามปราศจากโรค
และแมลงท�าลาย	ซ่ึงในบางรายใช้สารเคมท่ีีมสีารพษิตกค้างยาวนานบนผวิผลไม้	เพ่ือความปลอดภยั
ของกรรมการควรมกีารล้างตัวอย่างผลไม้ก่อนท�าการชมิ	นอกจากนีก้ารล้างตวัอย่างยงัช่วยให้ผลไม้
ที่มียางมาก	เช่น	มะม่วงดิบ	ไม่เป็นอันตรายต่อปาก	ล�าคอ	และระบบทางเดินอาหาร
	 10)	ภาชนะใส่ผลไม้ประกวดซึ่งได้แก่ถาด	กระจาด	ควรจัดให้ในปริมาณที่มากเพียงพอ
	 11)	โต๊ะวางตวัอย่างผลไม้ทีส่่งเข้าประกวด	 ซึง่เป็นโต๊ะขนาดกว้าง	 1.00	 เมตร	 ถึง	 1.50	 เมตร	
ความยาวตามความเหมาะสม	ซึง่แต่ละตวัอาจต่อเข้าด้วยกนัยาวได้ถงึ	10	-	12	เมตร	บนโต๊ะปผู้าถ้ามี
 12)	ราวแขวนเครอืกล้วย	ล�าไย	เงาะ	ลิน้จีห่รอืองุน่	โดยเฉพาะอย่างยิง่เครอืกล้วยต้องจดัค้างโลหะ
ที่มีความแข็งแรง	เพราะกล้วยแต่ละเครือมีน�้าหนักมาก	10	-	15	กิโลกรัมต่อเครือขึ้นไป
	 13)	พื้นที่ว่างส�าหรับวางมะพร้าว	และมะพร้าวน�้าหอม

2.	วิธีการด�าเนินการตัดสิน

 2.1	รวบรวมตวัอย่างผลไม้ท่ีลงทะเบยีนส่งเข้าประกวด	จ�าแนกชนดิ	 พันธุ	์ปรมิาณ	พร้อมท�าการ
จดักลุม่ผลไม้	ให้ปริมาณผลไม้มีความสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มและจ�านวนกรรมการ
	 2.2	ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ	ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้
	 	 2.2.1	เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ผลไม	้ทักษะและประสบการณ์ในการตัดสินการประกวด
	 	 2.2.2	เป็นผูอ้าวโุส	บคุลกิน่าเชือ่ถอืและเป็นทีเ่คารพนบัถอืของกรรมการอืน่ๆ	โดยทัว่ไป
	 	 2.2.3	เป็นผู้ที่มีคุณธรรม	เป็นกลาง
	 	 2.2.4	เป็นผู้ที่มีเหตุมีผล	สามารถชี้ขาดกรณีเกิดข้อขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่
	 2.3	แบ่งหน้าที่กรรมการทั้งกรรมการตัดสินชี้ขาดและกรรมการผู้ช่วย	 การแบ่งต้องพิจารณา
ตามความสามารถโดยความสมัครใจของผู้เป็นกรรมการ
	 2.4	ชี้แจงเงื่อนไขการตัดสิน
	 	 2.4.1	 เกณฑ์การตัดสิน	 ผลไม้ทุกชนิดที่กรรมการจะท�าการตัดสินต้องมีความพร้อมสุกแก่
ในวันและเวลาตัดสิน
	 	 2.4.2	จ�านวนตัวอย่างส�าหรบัการตัดสนิควรไม่น้อยกว่า	10	ตัวอย่าง	ยกเว้นแต่ผูจ้ดังานประกวด
จะมเีงือ่นไขพเิศษเพือ่สร้างแรงจงูใจจะให้ตดัสนิครบทุกรางวลั	แต่หากจ�านวนตวัอย่างน้อยกว่าจ�านวน
รางวลัที่มีให้พิจารณาจากลักษณะทางคุณภาพตามเกณฑ์การตัดสิน
	 	 2.4.3	 แบ่งกลุ่มกรรมการให้สอดคล้องกับความถนัดและปริมาณงาน	 แบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม
คือกรรมการตัดสินการประกวดและกรรมการผู้ช่วย	ซึ่งกรรมการผู้ช่วยจะช่วยเตรียมตัวอย่าง	ได้แก่
การคัดเลือกและวัดความหวาน
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3.	 เกณฑ์การตัดสินผลไม้

	 ควรต้องพิจารณาถึงลักษณะภายนอกเป็นหลัก	 และลักษณะคณุภาพภายใน	 ความสม�่าเสมอ	
ปราศจากโรค-แมลง	และรสชาติเป็นองค์รวม	ดังจะได้กล่าวต่อไปในบทที	่3

4.	จ�านวนรางวัลส�าหรับผู้ชนะ

	 จ�านวนรางวลัเป็นสิง่ส�าคญัทีก่รรมการผูต้ดัสนิต้องรูก่้อนอนัดบัแรก	 เพ่ือทีจ่ะวางแผนการตัดสิน
ตัวอย่างสิ่งประกวดให้สัมพันธ์ต่อจ�านวนรางวัล	 โดยกรณีรางวัลเป็นประเภทเดียวกันก็ให้วางแผน
คัดเลือกผู้ชนะตามรางวัลที่ก�าหนดไว้	เช่น	1,	2,	3	หรือ	1,	2,	3	และชมเชย	2	รางวัลเป็นต้น
	 ส่วนกรณมีกีารตดัสนิรางวลัยอดเยีย่มต้องเป็นเรือ่งของความยอดเยีย่มในแต่ละชนดิพืช	เช่น	มี
การประกวดมะม่วงหลากหลายพนัธุแ์ละจะหามะม่วงพันธุใ์ดควรจะเป็นรางวลัยอดเยีย่ม	กรรมการตดัสนิ
ทั้งหมดจะถูกเลือกเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์สูงและผู้เชี่ยวชาญในพืชน้ันมาท�าการตัดสินเพื่อให้ได้
รางวัลยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง	ยอดเยี่ยมอาจแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ	ได้อีก	แล้วแต่ผู้จัดงานก�าหนด
 

5.	ช่วงเวลาการตัดสิน

	 ส่วนใหญ่การจดัประกวดจะก�าหนดให้เกษตรกรส่งตวัอย่างและรับลงทะเบียนผลไม้เข้าประกวด
ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง	 (ประมาณ	 8.30	 -	 12.00	 น.)	 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาอาจยืดหยุ่นออกไปเร็วขึ้น
ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน	 13.00	น.	 และกรรมการจะท�าการตัดสินตั้งแต่	 13.00	 -	 15.00	น.	
ประมาณ	3	ชั่วโมง	เป็นช่วงที่กรรมการมีสมาธิในการท�างานมากที่สุด	หากใช้เวลามากเกินจะท�าให้
กรรมการอ่อนล้าและเร่งรีบ	มีผลเสียต่อการตัดสิน
 ดงัน้ันในการจดัการประกวดในแต่ละครัง้ต้องค�านวณกรรมการทีจ่ะมาเป็นกรรมการตดัสนิให้เพยีงพอ 
โดยไม่ให้ปริมาณมากเกินกว่าที่กรรมการจะด�าเนินการได้ด้วยความละเอียดและมีประสิทธิภาพ	
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรที่ส่งของเข้าประกวด
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดสิน

การประกวดผลไม้

มีดหนาผ่าผลไม้

มีดบางใหญ่

กระดาษทิชชู่

ค้างแขวนองุ่น

มีดโต้

มีดบางเล็ก

ถุงขยะ

ค้างแขวนกล้วย

มีดบางใบมีดยาว

มีดปอกผลไม้

เครื่องวัดความหวาน

น้ำาเปล่า
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1.	หลักเกณฑ์ของการส่งผลไม้เข้าประกวด

 1.1		ต้องเป็นผลไม้ทีม่คีวามสกุแก่พร้อมรบัประทานในช่วงเวลาตัดสิน
	 1.2		 เป็นผลไม้ที่คุณภาพดีท้ังภายนอกและภายใน	 ไม่ถูกโรคและแมลงท�าลาย	 ขนาดใหญ่
ตามตลาดต้องการและไม่ควรใหญ่เกินกว่าปกติส�าหรับการบริโภค
	 1.3		มีความสดใหม	่ไม่บอบช�า้	ควรมีขั้วติดหรือใบติดมาด้วย
	 1.4		 จ�านวนผลต่อตวัอย่างจะถกูก�าหนดเพือ่ความเหมาะสมในการเกบ็ไว้เป็นตวัอย่างเพือ่น�าไป
จัดแสดงนิทรรศการให้ผู้เข้าชมงานได้ศึกษาเรียนรู้	 โดยผลไม้ที่มีขนาดใหญ่	 จะส่งในปริมาณน้อย	
เช่น	ขนุน	2	ผล	กล้วย	1	เครือ	มะพร้าว	1	ทะลาย	ส้มโอ	2	ผล	ส้มเขียวหวาน	10	ผล	เป็นต้น	
ผลไม้ประเภทช่อส่ง	1	-	3	ช่อ	เช่น	องุ่น	3	ช่อ	ลองกอง	2	ช่อ	ล�าไย	1	ช่อ	เงาะ	1	ช่อ	รายละเอียด
ตามเกณฑ์การส่งตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน	ตารางที่	1	–	21

 

บทที่ 3
หลักเกณฑ์การประกวดผลไม้

ส�าหรบัการประกวดผลไม้ในแต่ละครัง้ควรมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ส�าหรบัการประกวดซึง่แบ่งเป็น

	 •	หลักเกณฑ์ของการส่งผลไม้เข้าประกวด

	 •	หลักเกณฑ์การตดัสนิการประกวด
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คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : ค่อนข้างใหญ่ (2.5 – 5.0 กิโลกรัม)

15 ลักษณะตามพันธุ์ : หนามงาม ผลกลมยาว ผิวเขียวหรือเหลืองทอง

10 สม�่าเสมอ : เสมอทั้ง 2 ผล

5 สมบูรณ์ : พู มากกว่า 3 พู สด สะอาด ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : บาง

30 เนื้อ - รสชาติ : หนา ละเอียด ไม่เละ กลิ่น ความหวานกลมกล่อม

5 สี : เนื้อเข้ม

10 เมล็ด : น้อย เล็กหรือลีบ

10 สมบูรณ์ : เนื้อสมบูรณ์ ไม่ช�้า (เต่าเผา) แกนแข็ง ไส้ซึม ฯลฯ

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 2 ผล

ตารางที่ 1  เกณฑ์การตัดสินทุเรียน

ทุเรียน
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คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

5 ขนาด : ค่อนข้างใหญ่ (250 - 350 กรัม)

10 รูปร่าง : รูปทรงลักษณะผลได้สัดส่วน

5 สม�่าเสมอ : เสมอกันทั้งผล

5 สี : เหลือง

5 สมบูรณ์ : สด สะอาด ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : บาง

25 เนื้อ - รสชาติ : หนา ไม่เละ กลิ่นหอม 

25 ความหวาน : ความหวานกลมกล่อม

10 เมล็ด : เล็ก

5 สมบูรณ์ : ไม่เป็นโพรง ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 5 ผล (250 - 350 กรัม)

ตารางที่ 2   เกณฑ์การตัดสินมะม่วง (สุก)

มะม่วงสุก
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ตารางที่ 3   เกณฑ์การตัดสินมะม่วง (ดิบ)

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

5 ขนาด : ค่อนข้างใหญ่

10 รูปร่าง : รูปทรงลักษณะผลได้สัดส่วน

5 สม�่าเสมอ : เสมอกันทั้งผล

5 สี : เขียว

5 สมบูรณ์ : สด สะอาด ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : บาง

25 เนื้อ - รสชาติ : มาก กรอบ ไม่เหนียวหรือแข็ง 

25 ความหวาน : มัน ไม่เปรี้ยว กลิ่นและรสมัน หวาน หอม

10 เมล็ด : เล็ก

5 สมบูรณ์ : ไม่มีโพรง หรือบอบช�้า ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 5 ผล (250 - 350 กรัม)

มะม่วงดิบ
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ตารางที่ 4   เกณฑ์การตัดสินมะพร้าวอ่อน

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

5 ขนาด : ผลไม่โตหรือเล็กเกินไป

10 รูปร่าง : หัวและท้ายผลเรียว ปลายยาวแหลม ไม่บิดเบี้ยว

10 สม�่าเสมอ : เสมอทั้งทะลาย

10 ความดก : มีมาก

5 สมบูรณ์ : สะอาด ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

ลักษณะภายใน

10 เนื้อ : เนื้อเรียบ อ่อนนุ่ม 

20 รสของน�า้ : หวาน

20 กลิ่น : น�้ามีกลิ่นหอม

10 สมบูรณ์ : ไม่มีต�าหนิ เนื้อไม่ช�้า

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 1 ทะลาย (ไม่น้อยกว่า 5 ผล)

มะพร้าวน�้าหอม
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ตารางที่ 5   เกณฑ์การตัดสินองุ่น

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

5 ช่อ : ใหญ่ ทรงกรวย

5 ผล : ใหญ่ ได้สัดส่วน

5 ความแน่นของช่อ : ไม่แน่นหรือโปร่ง เรียงตัวมีระเบียบ

5 สีผล : ตรงตามพันธุ์

10 สม�่าเสมอ : มีช่อและผลสม�า่เสมอ 

10 สมบูรณ์ : สะอาด ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

ลักษณะภายใน

15 เปลือก : บาง ไม่เหนียว ชันนิ่ม 

25 เนื้อ - รสชาติ : เนื้อกรอบ ไม่เละ รสหวานแหลม กลิ่นหอม

15 ความหวาน : เปอร์เซ็นต์น�า้ตาลสูง

5 เมล็ด : เล็ก มีน้อย

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 3 ช่อ

องุ่น
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ตารางที่ 6   เกณฑ์การตัดสินกล้วย

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

15 ขนาด : หวีและผลใหญ่

5 รูปร่างลักษณะ : เครือใหญ่ การเรียงตัวเป็นระเบียบ

5 สี : แก่จัดสีเขียวอ่อน สุกสีเหลืองอ่อน

15 สม�่าเสมอ : ขนาดและรูปทรงสม�่าเสมอ

15 ความดก : มีมาก

10 สมบูรณ์ : ผลอวบเต่ง สด ไม่บอบช�้า

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : หนาปานกลาง

20 เนื้อ - รสชาติ  : ตรงตามพันธุ์

10 เมล็ด : ไม่มีเมล็ด

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 1 เครือ

กล้วย
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ตารางที่ 7   เกณฑ์การตัดสินเงาะ

คะแนน
(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : ค่อนข้างใหญ่

15 รูปร่างลักษณะ : ตรงตามพันธุ์

5 ความดก : ผลในช่อมีมาก

5 สม�่าเสมอ : สม�่าเสมอในช่อ

5 สมบูรณ์ : สด อวบใน ไม่แห้ง ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : บาง 

15 เนื้อ : หนา สีขาวขุ่น เนื้อย่น กรอบ ไม่เหนียว ไม่แฉะ

10 ความล่อน : เนื้อล่อนออกจากเมล็ดง่าย

15 รสชาติ : หวานจัด มีกลิ่นหอม

5 เมล็ด : เปลือกเมล็ดติดกับเนื้อน้อย

10 สมบูรณ์ : เนื้อขาวใส ไม่มีต�าหนิ

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 2 ช่อ

เงาะ
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ตารางที่ 8   เกณฑ์การตัดสินล�าไย

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : ช่อใหญ่ ผลค่อนข้างโต

15 รูปร่างลักษณะ : ช่อและผลตรงตามพันธุ์

5 ความดก : ผลในช่อมาก

5 สม�่าเสมอ : ขนาดและรูปร่างผลในช่อสม�่าเสมอ

5 สมบูรณ์ : สด โตสม�่าเสมอ ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : ค่อนข้างหนา

15 เนื้อ - รสชาติ : เนื้อหนา กรอบ กลิ่นหอม

10 ความหวาน  : หวาน เปอร์เซ็นต์น�้าตาลสูง

15 เมล็ด : เล็ก ไม่มีจุกหรือจุกเล็ก

10 สมบูรณ์ : เนื้อแห้ง กรอบ ไม่มีต�าหนิ

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 2 ช่อ (ช่อละ 20 ผล)

ล�าไย
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ตารางที่ 9    เกณฑ์การตัดสินลิ้นจี่

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : ช่อใหญ่ ผลค่อนข้างโต

5 รูปร่างลักษณะ : ช่อและผลตรงตามพันธุ์

5 ความดก : ผลในช่อมาก

5 สม�่าเสมอ : ช่อและผลสม�่าเสมอ

10 สมบูรณ์ : สะอาด ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : ค่อนข้างหนา

25 เนื้อ - รสชาติ : หนา แห้ง มีกลิ่นหอม

20 ความหวาน : หวานไม่ฝาด เปอร์เซ็นต์น�า้ตาลสูง

10 เมล็ด : เล็ก ไม่มีจุก

5 สมบูรณ์ : ไม่มีต�าหนิ เนื้อไม่ช�้า หรือแห้งเป็นสีน�้าตาล

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 2 ช่อ (ช่อละ 30 ผล)

ลิ้นจี่
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ตารางที่ 10   เกณฑ์การตัดสินชมพู่

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : ค่อนข้างใหญ่

15 รูปร่างลักษณะ : ตรงตามพันธุ์ไม่บิดเบี้ยว

5 สี : สีเข้มสม�่าเสมอ

5 สม�่าเสมอ : ขนาดและรูปร่างสม�่าเสมอ

5 สมบูรณ์ : โต ผิวใส น�า้หนักผลดี

ลักษณะภายใน

20 เนื้อ - รสชาติ : เนื้อหนา ละเอียด อ่อนนุ่ม

20 ความหวาน : เปอร์เซ็นต์น�้าตาลสูง

10 เมล็ด : เล็กหรือไม่มี

10 สมบูรณ์ : เนื้อแข็งกรอบ ไม่บอบช�้า

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 5 - 10 ผล

ชมพู่
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ตารางที่ 11   เกณฑ์การตัดสินสับปะรด

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

5 ขนาด : โตปานกลาง น�้าหนัก 1.5 - 3.0 กิโลกรัม

5 รูปร่างลักษณะ : ไม่บิดเบี้ยว ตรงตามพันธุ์

5 สม�่าเสมอ : โตสม�่าเสมอ

5 สี : สีสดใส

5 จุก : มีจุกเดียว ขนาดปานกลาง

5 ก้านผล : โตปานกลาง

5 สมบูรณ์ : ผลสด อวบ ผิวไม่แห้งแตก สะอาด ไม่มีต�าหนิ

ลักษณะภายใน

10 เปลือก : บาง ตาตื้น

15 เนื้อ - รสชาติ : แน่น ละเอียด ฉ�า่ เนื้อสีเหลือง

20 ความหวาน : หวาน ไม่เปรี้ยว

10 ไส้ : แกนเล็ก กรอบ ไม่แข็ง

10 สมบูรณ์ : เนื้อไม่เป็นแกน เนื้อช�้า ไม่มีต�าหนิ

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 3 ผล

สับปะรด
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ตารางที่ 12   เกณฑ์การตัดสินน้อยหน่า

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : ผลโต เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตรขึ้นไป

10 รูปร่างลักษณะ : ตรงตามพันธุ์ ไม่บิดเบี้ยว

5 สี : ตรงตามพันธุ์

5 สม�่าเสมอ : ผลสม�่าเสมอทุกผล

10 สมบูรณ์ : ผิวสด ไม่เหี่ยวแห้ง สีผิวสม�า่เสมอ

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : หนาปานกลาง

35 เนื้อ - รสชาติ : สีขาว อ่อนนุ่ม เนื้อหนา หวานมัน

15 เมล็ด : เล็กหรือลีบ

5 สมบูรณ์ : เนื้อขาวสด เนื้อไม่ช�า้

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 5 ผล

น้อยหน่า
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ตารางที่ 13   เกณฑ์การตัดสินมังคุด

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : โตปานกลาง

15 รูปร่างลักษณะ : ได้สัดส่วน ไม่บิดเบี้ยว

5 สี : สีม่วงด�า

5 สม�่าเสมอ : ผลสม�่าเสมอกัน

5 สมบูรณ์ : สด พูเขียว ไม่กร้าน ไม่มีต�าหนิ

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : หนาปานกลาง ผิวอ่อนนุ่ม

15 เนื้อ - รสชาติ : เนื้อหนา ไม่เละ สีขาว กลิ่นหอม

10 ความหวาน : รสหวานสนิทหรือหวานอมเปรี้ยว

15 เมล็ด : มีน้อย เล็ก

10 สมบูรณ์ : เนื้อขาวสด ไม่เป็นเนื้อแก้วยางไหล

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 10 - 15 ผล

มังคุด
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ตารางที่ 14   เกณฑ์การตัดสินกระท้อน

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

5 ขนาด : ผลโตพอเหมาะ

10 รูปร่างลักษณะ : กลมค่อนข้างแป้น ผิวเรียบ อ่อนนุ่ม

5 สม�่าเสมอ : ขนาดและรูปร่างสม�่าเสมอ

10 สมบูรณ์ : ผลโต อวบ สีสด

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : เปลือกบาง

25 เนื้อ - รสชาติ : เนื้อนุ่ม เนื้อไม่แกน

20 ความหวาน : เนื้อหวานอมเปรี้ยวน้อย ปุยหนา ฟู หวาน

10 เมล็ด : เล็ก

10 สมบูรณ์ : เนื้อไม่ช�้า เป็นสีน�้าหมาก

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 10 - 15 ผล

กระท้อน



เทคนิคการตัดสิน 
การประกวดผลไม้แบบมืออาชีพ22

ตารางที่ 15   เกณฑ์การตัดสินมะละกอ

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

5 ขนาด : โตปานกลาง

10 รูปร่างลักษณะ : ได้สัดส่วนตามพันธุ์ ไม่บิดเบี้ยว

5 สม�่าเสมอ : ผลสม�่าเสมอ

10 สมบูรณ์ : ผลโตสม�า่เสมอ ผิวไม่เหี่ยว บอบช�า้

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : บางปานกลาง ยางน้อย

20 เนื้อ - รสชาติ : เนื้อหนาสม�่าเสมอ สีเข้ม ยางน้อย กลิ่นหอม ไม่ช�้า

20 ความหวาน : หวานแหลม เปอร์เซ็นต์น�้าตาลสูง

15 เมล็ด : เมล็ดเล็กลีบ มีน้อย

10 สมบูรณ์ : เนื้อนุ่มปานกลาง ไม่เละ หรือช�้า

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 3 ผล (1 - 2 กิโลกรัมต่อผล)

มะละกอ
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ตารางที่ 16   เกณฑ์การตัดสินขนุน

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : ใหญ่ ยาว

10 รูปร่างลักษณะ : ตรงตามพันธุ์

10 สมบูรณ์ : ผลโตสม�่าเสมอ ไม่แฟบ ผิวสด หนามโต

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : บาง ยางน้อย

30 เนื้อ - รสชาติ : ยวงใหญ่ ยาว หนา มีมาก สีเหลืองเข้มหรือจ�าปาแก่ 

เนื้อกรอบ ไม่เละ หวานแหลม กลิ่นหอม

10 ซัง : มีน้อย ควรกินได้

10 ไส้ : เล็ก สั้น

10 เมล็ด : มีน้อย เล็กหรือลีบ

5 สมบูรณ์ : ยวงใหญ่สม�่าเสมอ แน่น เมล็ดไม่งอก

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 1 ผล

ขนุน
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ตารางที่ 17   เกณฑ์การตัดสินพุทรา

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

20 ขนาด : ขนาดโต

20 รูปร่างลักษณะ : ตรงตามพันธุ์

5 สม�่าเสมอ : ขนาดสม�่าเสมอ

5 สมบูรณ์ : ผลโต สด สีผิวสม�า่เสมอ ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : บาง สะอาด ไม่มีต�าหนิ

30 เนื้อ - รสชาติ : เนื้อหนาสีขาว กรอบ ไม่มีเมือก หวาน

หรือหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม

10 เมล็ด : เล็ก

5 สมบูรณ์ : เนื้อขาวกรอบ สม�่าเสมอ ไม่บอบช�้า

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 20 ผล

พุทรา
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ตารางที่ 18   เกณฑ์การตัดสินฝรั่ง

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : โตปานกลาง

15 รูปร่างลักษณะ : ตรงตามพันธุ์ ไม่บิดเบี้ยว

10 สม�่าเสมอ : ขนาดและรูปร่างสม�่าเสมอ

5 สมบูรณ์ : ผิวเรียบ สีสม�่าเสมอ สะอาด ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

ลักษณะภายใน

40 เนื้อ - รสชาติ : สีเขียวอ่อนถึงขาว เนื้อหนาแน่น กรอบ มีกลิ่นหอม

รสหวานอมเปรี้ยว

10 เมล็ด : เล็ก มีน้อย

10 สมบูรณ์ : เนื้อกรอบ สม�่าเสมอ ไม่นิ่ม

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 3 ผล

ฝรั่ง



เทคนิคการตัดสิน 
การประกวดผลไม้แบบมืออาชีพ26

ตารางที่ 19   เกณฑ์การตัดสินส้ม

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : โต

20 รูปร่างลักษณะ : ตรงตามพันธุ์

5 สม�่าเสมอ : ขนาดและรูปร่างสม�่าเสมอ

10 สมบูรณ์ : สะอาด สด ไม่เหี่ยว สีสม�า่เสมอ ไม่มีต�าหนิ อื่นๆ

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : บาง ปอกง่าย

30 เนื้อ - รสชาติ : หวานหรือหวานอมเปรี้ยว ฉ�่าน�้า ชันนิ่ม

10 เมล็ด : เล็ก มีน้อย

10 สมบูรณ์ : ไม่ฟ่าม ไม่มียางหรือวุ้น ไม่เละ ไม่มีต�าหนิ

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 10 ผล (ส้มเขียวหวาน), 3 ผล (ส้มโอ)

ส้ม
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ตารางที่ 20   เกณฑ์การตัดสินลองกอง

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : ผลโตปานกลาง ช่อใหญ่

5 รูปร่างลักษณะ : ตรงตามพันธุ์

5 ความดก : ผลต่อช่อมาก

5 สม�่าเสมอ : ช่อและผลสม�า่เสมอกัน

10 สมบูรณ์ : ผลอวบโตสม�่าเสมอกันทั้งช่อ ผลไม่เหี่ยว

ลักษณะภายใน

5 เปลือก : ไม่หนาหรือบาง มียางน้อย

25 เนื้อ - รสชาติ : ไม่เละ กลีบเท่าๆ กัน กลิ่นหอม 

20 ความหวาน : หวาน เปอร์เซ็นต์น�้าตาลสูง

10 เมล็ด : เล็ก มีน้อย

5 สมบูรณ์ : เนื้อขาวใสสม�่าเสมอ เนื้อแห้ง

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 2 ช่อ

ลองกอง
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ตารางที่ 21   เกณฑ์การตัดสินมะขาม (เปรี้ยว/หวาน)

คะแนน

(100)

เกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

10 ขนาด : ฝักมีขนาดใหญ่

10 รูปร่างลักษณะ : ตรงตามพันธุ์

10 สม�่าเสมอ : ฝักสม�่าเสมอ โค้งงอเป็นระเบียบ

10 สมบูรณ์ : ฝักโต อวบ ไม่เหี่ยวแห้ง

ลักษณะภายใน

30 เนื้อ - รสชาติ : สีตรงตามพันธุ์ เนื้อหนา แห้ง ไม่แฉะ มะขามหวาน

ต้องหวาน หอม มะขามเปรี้ยวต้องเปรี้ยวจัด

5 รก : รกน้อย ขนาดเล็ก ไม่ติดเนื้อ

5 เมล็ด : เยื้อหุ้มบาง เอาออกง่าย

20 สมบูรณ์ : เนื้อสดสม�่าเสมอ ไม่มีรา, มอด

เกณฑ์ส่งตัวอย่างประกวด : 500 กรัม

มะขาม
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2.	ก�าหนดส่งตัวอย่างผลไม้เข้าประกวด	

 สถานที	่วนัท่ีรับของเข้าประกวด	และเวลารบัของประกวด	ช่วงเช้าจนถงึเทีย่งวนั	(8.30	–	12.00	น.)	
ของวันที่ด�าเนินการประกวด	 โดยผู้ส่งของต้องลงทะเบียนส่งของเข้าประกวดให้เรียบร้อย
แล้วน�าหมายเลขไปติดท่ีตัวอย่างผลไม้ของตนเอง	 ซ่ึงเจ้าหน้าที่จะน�าตัวอย่างไปวางและแขวนไว้
ในที่จัดเตรียมไว้ให้เหมาะสม

3.	หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวด

	 หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดต้องพิจารณาทั้งลักษณะทั้งภายนอกและภายในของผลไม้
แต่ละชนดิ	ต้องจ�าแนกรายละเอยีดทีเ่ป็นส่วนประกอบของผลไม้	และก�าหนดคะแนนในแต่ละรายการย่อย
ตามความส�าคัญ	โดยคะแนนในแต่ละรายการรวมกันแล้วต้องไม่เกิน	100	คะแนน
	 การจ�าแนกรายละเอียดของลักษณะภายนอกและภายในมีดังนี้

 3.1 ลักษณะภายนอก
  ขนาด	หมายถงึ	ขนาดใหญ่หรือเบอร์ใหญ่สดุของสนิค้าทีจ่�าหน่ายในตลาด	(แต่ทัง้นีไ้ม่รวมถงึ
ผลไม้ที่มีความใหญ่ผิดปรกติหรือที่เรียกว่าผลไม้ยักษ์)	 คะแนนที่ให้สูงเพราะสินค้าที่มีขนาดใหญ่
ย่อมขายได้ราคาดีกว่าผลไม้ขนาดเล็ก
  รปูร่างลกัษณะ	 ต้องเป็นรูปทรงและลกัษณะตรงตามพนัธุ	์ ข้อนีม้คีวามส�าคญัสงู	 หากผลไม้
ไม่ตรงตามพันธุ์	ย่อมไม่เป็นที่ต้องการของตลาด	คะแนนที่ให้มีคะแนนสูง
  ความสมำา่เสมอ	หมายถงึ	การจัดเรยีงน�าเสนอ	ของผลไม้ต้องมขีนาดใกล้เคยีงกนั	การให้คะแนนน้อย
  ความสมบรูณ์	หมายถึง	ผลโตอวบ	สะอาดสด	แก่	ไม่มตี�าหนจิากการท�าลายของโรคและแมลง	
คะแนนที่ให้ต้องสูง
  ความดกหากเป็นผลไม้ช่อ	 ควรเพิ่มข้อนี้เพื่อให้ได้ผลไม้ที่ความดก/ปริมาณผลมาก	
คะแนนไม่ต้องสูงมาก

 3.2 ลักษณะภายใน
  ลกัษณะภายใน	เป็นลักษณะท่ีแสดงคณุภาพของผลไม้เพือ่การบรโิภครายละเอยีดของหัวข้อ
ให้คะแนนซึ่งสามารถจ�าแนกตามลักษณะของผลไม้ในแต่ละชนิดอาจไม่เหมือนกัน	โดยคะแนนรวม
อาจสูงกว่าลักษณะภายนอก	รายละเอียดการให้คะแนนสามารถจ�าแนกเป็นหัวข้อต่างๆ	ดังนี้
  เปลอืก	หมายถงึ	ความบางของเปลือก	หรือเปลอืกร่อนง่าย	ส่วนใหญ่จะตัง้คะแนนไว้ไม่สงูมาก
  เนือ้และรสชาต ิหรอืนำา้	(กรณีเป็นมะพร้าวน�า้หอม)	ความหนา	ความอ่อนนุม่	หรือความกรอบ 
ความละเอียดของเนื้อ	รสชาติของเนื้อและน�้า	ซึ่งประกอบด้วยความหวาน	หอม	หรือมีกรดผสมกัน
ให้รสชาติที่กลมกล่อม	คะแนนข้อนี้ควรให้สูงกว่าข้ออื่นๆ
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  เมล็ด	 หมายถึง	 เมล็ดในผลไม้ต้องเล็กหรือลีบได้ยิ่งดี	 หรือมีเมล็ดน้อย	 คะแนนท่ีให้
ควรเป็นคะแนนต�่า	
  ความสด หมายถึง	ความสดของเนื้อผลไม้	สุกงอมเกินไป	หรือนุ่ม	ฟ่าม	ไม่สดกรอบ	หรือ
มกีลิน่ไม่พงึประสงค์	คะแนนต้องให้ค่อนข้างสูง	เพราะเป็นคุณสมบตัท่ีิสร้างความพงึพอใจของผูบ้รโิภค
  รก	หมายถึง	เส้นใยที่ห่อหุ้มเนื้อผลไว้	เช่น	รกหุ้มมะขาม	เป็นต้น
  ชาน	หมายถึง	ส่วนกลีบทีหุ่ม้ถงุน�า้เมือ่เคีย้วจะมีความแข็งกระด้างซึง่เป็นลกัษณะไม่พึงประสงค์ 
แต่ถ้าชานนิ่มจะเป็นลักษณะที่ดี	คะแนนที่ให้ไม่จ�าเป็นต้องสูง
  ความสมบูรณ์	หมายถงึ	เนือ้ในสด	อวบเต่ง	ไม่บอบช�า้	สีเนือ้สม�า่เสมอกนั	ไม่ฟ่าม	ไม่มโีรคและแมลง
ท�าลาย
 



พันธุ์ทับทิม	

(พันธุ์เบา)

รูปทรง	:		ทรงกลมแป้น	ส่วนหัวและส่วนก้นผล	กลมมน

ขนาด			:			ขนาดค่อนข้างเลก็	น�า้หนกั	200	กรมั	ขนาดผลกว้าง	9.5	เซนตเิมตร	

												สูง	2.5	เซนติเมตร

สีผิว				:		สีเหลืองนวล

เนื้อ					:		บาง	ปุย	แทรกในเนื้อเปลือกหนาพอสมควรเมล็ดเล็ก

รสชาติ	:		หวานอมเปรี้ยว	ปุยหุ้มเมล็ดหวานจัด

กระท้อนพันธุ์ทับทิม (พันธุ์เบา)
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1.	กระท้อน

ความรู้เรื่องพันธุ์ผลไม้

บทที่ 4

	 ก่อนจะท�าการตดัสนิผลไม้	กรรมการทุกท่านควรมคีวามรูใ้นลกัษณะประจ�าพนัธุข์องพนัธุผ์ลไม้
ในแต่ละชนิด	มิฉะนั้นอาจท�าให้เกิดการผิดพลาดในการตัดสิน	ท�าให้เกษตรกรผู้ส่งผลไม้เข้าประกวด
ไม่ได้รับความเป็นธรรมได	้พันธุ์ผลไม้สามารถจ�าแนกตามชนิดผลไม้ดังนี้



พันธุ์ทับทิมทอง

รูปทรง	:		ทรงกลมแป้น	ส่วนกลางผลกว้าง	ส่วนหัวมนกลม	ก้นผลแป้น

ขนาด		:		ผลขนาดโตปานกลาง	ขนาด	400	-	800	กรัม

สีผิว				:		สีเหลืองเข้มหรือเหลืองทอง

เนื้อ				:		สีขาวปุยหนา	แทรกในเนื้อเปลือกเล็กน้อย	เมล็ดโต

รสชาต	ิ	:	 ปยุท่ีเมลด็รสชาติหวานแหลม	ส่วนเนือ้ทีเ่ปลอืกอมหวานอมฝาด	เลก็น้อย

พันธุ์นิ่มนวล

รูปทรง	:		ผลทรงกลมแป้น	มีเส้นริ้วยาวลงตามผล

ขนาด		:		ผลโต	ขนาดผล	น�้าหนัก	300	–	600	กรัม	ความกว้างผล	

											11	เซนติเมตร	สูง	8.5	เซนติเมตร

สีผิว				:		ผิวสีเหลืองอมน�้าตาล	ผิวมีขนอ่อนนุ่มมือ

เนื้อ					:		สีขาว	ปุยมากแทรกในเนื้อเปลือก	นุ่ม	เมล็ดใหญ่	เนื้อปุยใกล้เมล็ด

												หวานจัด

รสชาต	ิ:		หวาน	อมเปรี้ยว	-	หวานจัด

กระท้อนพันธุ์ทับทิมทอง

กระท้อนพันธุ์นิ่มนวล
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พันธุ์ปุยฝ้าย

รูปทรง	:		ผลทรงกลมแป้น	ส่วนหัวมนกลม	ส่วนกลางผลกลม	ก้นป้าน

ขนาด				:			ผลโต	ขนาด	300	-	600	กรัม	ผลกว้าง	11	เซนตเิมตร	สงู	13	เซนตเิมตร

สีผิว				:		มีขนอ่อนนุ่มปกคลุม	สีผิวเหลือง

เนื้อ				:		เนื้อหนาปุยหนาแทรกในเนื้อมาก	สีขาว	เมล็ดในใหญ่แบน

รสชาต	ิ:		หวานอมเปรี้ยว	–	หวานสนิท

พันธุ์เทพรส

รูปทรง	:		ผลทรงกลมแป้น

ขนาด			:		ผลขนาดกลาง	น�า้หนกั	250	–	500	กรมั	ความกว้างผล	9	เซนตเิมตร	

												สูง	7.5	เซนติเมตร

สีผิว				:		สีเหลืองอมน�้าตาล

เนื้อ				:		หนานิ่มไม่กระด้างมีปุยแทรกในเนื้อ

รสชาต	ิ:		เนื้อที่เปลือกหวานอมเปรี้ยว	ปุยหุ้มเมล็ดรสหวาน	เมล็ดโต

กระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย

กระท้อนพันธุ์เทพรส
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พันธุ์หอมทอง

(Gros	Michel)

รูปทรง	:		เป็นกล้วยทรงผลกลมยาว	ปลายผลมีจุกโต	ป้าน	เปลือกบาง	

												ผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง	แต่ปลายจุกจะมีสีเขียว	

												และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งผลเมื่อผลสุกงอม

ขนาด		:		1	เครือมีประมาณ	4	-	6	หว	ีหวีละ	12	-	16	ผล	

												ผลกว้าง	3	-	4	เซนติเมตร	ผลยาว	21	-	25	เซนติเมตร

สีผิว				:		สีเขียวอ่อน	เมื่อสุกผลสีเหลืองทอง	ผิวบางละเอียด

เนื้อ					:		ละเอียด	นิ่มนวล	เนื้อสุกสามารถแยกเป็นส่วนได	้3	ส่วน

รสชาต	ิ:		หวาน	หอมฉุน

พันธุ์น�า้ว้า

รูปทรง	:		เป็นกล้วยผลขนาดกลาง	ผลอ่อนเป็นจะเหลี่ยม	ผลแก่จะอ้วนกลม	

												ปลายผลมีจุกทู่	ขั้วผลยาว

ขนาด		:		1	เครือ	มีประมาณ	7	–	10	หวี	หวีละ	10	–	16	ผล

สผีวิ				:		สเีขยีว	สเีขยีวซดีอมเหลอืง	สเีขยีวนวล	เปลอืกหนา

เนือ้					:		สีขาวอมเหลอืง	ละเอียด	เหนียวแน่น	ซึง่อาจจะมีไส้แดง	ไส้เหลือง	ไส้ขาว

รสชาติ	:		หวานหอม

กล้วยพันธ์ุหอมทอง

กล้วยพันธุ์น�้าว้า
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2.	กล้วย

 



พันธุ์ไข่

รูปทรง	:		ผลทรงกลมยาว	ส่วนหัวมนทู	่ส่วนก้านขั้วเรียวมน

ขนาด		:		1	เครือ	มี	6	–	7	หว	ีหวีละประมาณ	14	ผล	ผลขนาดเล็ก

สีผิว				:		สีเขียวอมเหลือง	เปลือกบาง

เนือ้						:  	เหลืองอมส้ม	ละเอียดนุม่นวล	เน้ือสกุงอม	เปลอืกจะเป็นจดุกระด�ากระด่าง

												มากขึ้น

รสชาต	ิ:		หวานแหลม	กลิ่นหอม

กล้วยพันธ์ุไข่

พนัธุห์นงัสเีหลอืง

รูปทรง	:		ทรงผลกลมยาว	หรือกลมร	ีส่วนหัวและก้นผลกลมมน

ขนาด		:		ผลขนาดกลาง	–	ใหญ	่น�้าหนักผล	15	–	20	กิโลกรัม

สีผิว				:		สีผิวเขียวอมเหลือง	หนามทู่หรือแบนเกือบราบ

เนื้อ					:		สีเหลืองเข้ม	เมล็ดเล็ก	เนื้อหนา	กรอบ	ซังน้อย

รสชาต	ิ:		หวานแหลม	กลิ่นหอม

ขนุนพันธุ์หนังสีเหลือง
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3.	 ขนุน



พันธุ์หนังสีจ�าปา

รูปทรง	:		ทรงกลมยาวหรือกลมรี	หัวและก้นผลกลมมน

ขนาด		:		น�้าหนัก	15	–	20	กิโลกรัม

สีผิว				:		สีเหลืองอมน�้าตาล	หนามทู่หรือแบน

เนื้อ					:		สีจ�าปา	เหลืองอมส้ม	หรือส้มอมแดง	ซังน้อย

รสชาติ	:		รสชาติหวานน้อยกว่าขนุนหนังสีเหลือง

พันธุ์สีชมพู

รูปทรง	:		ทรงกลมรี

ขนาด		:		ใหญ	่ผลยาว	ประมาณ	5	เซนติเมตร	กว้างประมาณ	4	เซนติเมตร	

												หนาประมาณ	3.5	เซนติเมตร

สีผิว				:		สีชมพูอมเหลือง	ขนสีชมพูอ่อนและเมื่อแก่จัดจะมีสีเข้มขึ้น	ปลายขน

												มีสีทองอ่อน

เนือ้					:		หนากรอบ	สขีาวขุน่	เนือ้ไม่ล่อนหรอืล่อนยาก	เมล็ดแบน	เนือ้มีกลิน่หอม

รสชาต	ิ:		หวาน	กลมกล่อม

เงาะพันธุ์สีชมพู
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4.	 เงาะ

ขนุนพันธุ์หนังสีจ�าปา



พันธุ์โรงเรียน

รูปทรง	:		ผลทรงกลมรี

ขนาด		:		ยาว	5	เซนติเมตร	กว้าง	4	เซนติเมตร	หนา	3	เซนติเมตร

สีผิว				:		สีแดงเข้ม	เมื่อสุกแก่ผิวสีแดง	ขนสีแดงและปลายสีเขียว	เมื่อสุกงอม

												ขนจะแดงมากขึ้น

เนื้อ					:		หนา	แห้ง	กรอบ	เนื้อล่อนจากเมล็ด	เมล็ดเล็ก	เนื้อมีกลิ่นหอม

รสชาต	ิ:		หวานจัด

เงาะพันธุ์โรงเรียน

พันธุ์สีทอง

รูปทรง	:		ทรงกลมรี

ขนาด		:		ขนาดใหญ่	ยาวประมาณ	5	เซนติเมตร	กว้างประมาณ	4	เซนติเมตร	

												หนาประมาณ	3	เซนติเมตร

สีผิว				:		ผิวสีแดง	ขนสีแดง	ปลายขนมีสีเขียวอ่อนอมเหลืองตองอ่อน

เนื้อ					:		ขาวขุ่น	ล่อนจากเมล็ด	เนื้อแห้งกรอบมีกลิ่นหอม

รสชาต	ิ:		หวานจัด

เงาะพันธุ์สีทอง  
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พันธุ์ทูลเกล้า

รูปทรง	:		ผลทรงกรวยค่อนข้างยาว

ขนาด		:		ผลโตปานกลาง	ความกว้างก้นผลประมาณ	5	เซนติเมตร	

												ผลยาว	7.5	เซนติเมตร

สีผิว				:		สีผิวเขียวอมเหลือง	ช่วงอากาศร้อนจะมีสีขาวซีด

เนื้อ					:		กรอบนุ่ม	เนื้อสีเขียวหนา	ไส้ในสีขาว	ไม่มีเมล็ด

รสชาต	ิ:		ความหวานต�่า	10	-	12	องศาบริกซ์

ชมพู่พันธุ์ทูลเกล้า

พันธุ์

เพชรสามพราน

รูปทรง :  ทรงผลทรงระฆังป้อมอ้วน

ขนาด  :  ผลโตน�้าหนักผลประมาณ 150 - 200 กรัม (5 - 6 ผลต่อกิโลกรัม)

สีผิว    :  เขียวอ่อนอมชมพู มีเส้นนูนเลียงตามยาวของผล

เนื้อ     :  เนื้อแน่นปานกลาง กรอบ ภายในมีเมล็ด 1 - 2 เมล็ด

รสชาติ :  รสชาติหวาน กลิ่นหอม ความหวาน 11 - 14 องศาบริกซ์

ชมพู่พันธุ์เพชรสามพราน
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5.	 ชมพู่



พันธุ์

เพชรสุวรรณ

พันธุ์

เพชรสายรุ้ง

รูปทรง	:		ผลทรงระฆังส่วนขั้วเรียวมนไม่ป้อมเหมือนเพชรสามพราน

ขนาด		:  ผลโตปานกลางใกล้เคยีงเพชรสามพราน	ขนาด	5	-	6	ผล	ต่อกโิลกรมั

												(150	-	200	กรัมต่อผล)

สีผิว				:		เขียวอ่อนอมชมพู	ผิวนอกมีเส้นนูนเล็กน้อย

เนื้อ					:		เนื้อแข็งกรอบ	กลิ่นหอม	มีเมล็ด	1	-	2	เมล็ด

รสชาต	ิ:		หวานแหลม	ความหวาน	11	-	15	องศาบริกซ์

ชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง

พันธุ์

ทับทิมจันทร์

รูปทรง :  ผลทรงระฆังคว�่า ทรงสูง ส่วนขั้วมนเรียวเล็กน้อย

ขนาด  :  ฐานผลกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ผลยาว 8 - 9 เซนติเมตร

สีผิว    :  สีแดง – แดงเข้ม ผิวเป็นมัน มีเส้นนูนตามยาวเด่นชัด

เนื้อ     :  แน่น กรอบ ไม่มีเมล็ด มีกลิ่นหอม

รสชาติ :  หวาน ความหวาน 10 - 14 องศาบริกซ์

ชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์
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พันธุ์ชะนี

รูปทรง :  ไม่แน่นอน รอบเป็นทรงยอดน�า้ ส่วนหัวเรียวเข้าหาขั้วส่วนก้น ป้าน หราโต

            ฐานหนามใหญ่ พูเด่นชัด และพูลีบ

ขนาด  :  ผลโตปานกลาง ขนาดผล 2.2 - 2.4 กิโลกรัม

สีผิว    :  สีเขียวเข้มหรือสีน�า้ตาล

เนื้อ     :  สีเหลืองถึงเหลืองเข้ม เนื้อละเอียดเป็นครีม เหนียว นุ่ม

รสชาติ :  หวานมัน กลิ่นหอม หากสุกงอมจะมีรสชาติออกขมเล็กน้อย

ทุเรียนพันธุ์ชะนี

พันธุ์หมอนทอง

รปูทรง	:		ทรงกระบอกกลมไหล่กว้าง	ปลายผลเรยีวแหลม	หนามเลก็แหลมคม	พเูด่นชดั

ขนาด	:		ผลขนาดใหญ่และปานกลาง	ขนาดผล	2.5	-	5.0	กิโลกรัม

สีผิว			:		สีผิวเขียว	หรือน�้าตาลอ่อน

เน้ือ    :		สเีหลอืงอมเขียว	เน้ือหนา	อาจพบเส้นใยบ้าง	เนือ้แก่จดัจะเป็นครมีมนั 

												เมล็ดเล็กลีบ

รสชาต	ิ:		หวานมนั

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
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6.	 ทุเรียน



พันธุ์ก้านยาว

รูปทรง	:  ทรงกลมสงู	ส่วนหวักว้าง	ปลายเรยีวมนกลม	ก้นผลป้าน	อาจเรยีกชือ่ว่า

												ทรงหวด	หรืออาจมีทรงผลกลมทั้งผล	ส่วนพูไม่ชัดเจน	ก้านผลยาว

ขนาด		:		ใหญ่ถึงเล็ก	ขนาดผล	2.0	-	3.5	กิโลกรัม

สีผิว				:		สีเขียวเข้มหรือเขียวอมเทา	มีนวลเล็กน้อย

เนื้อ					:  สเีหลอืงเข้ม	กล่ินหอมอ่อนเฉพาะตวั	เนือ้ละเอยีดมาก	ไม่มเีส้นใย	แห้ง	

													มันเป็นครีม

รสชาต	ิ:		หวาน	มันของเนื้อ	สุดยอดแห่งทุเรียนไทย

ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว

พันธุ์กระดุม

รปูทรง		:		ทรงกลม	มีพแูบ่งเด่นชดั	ก้านผลส้ัน	ส่วนหวัและไหล่กว้าง	ส่วนก้นผลป้าน       

           (มองผ่านเหมอืนก้านยาว)	แต่กระดุมมีพูเด่นและก้านสัน้	หนามละเอยีด

ขนาด		:		ผลโตปานกลาง	1.0	-	2.0	กิโลกรัมต่อผล

สีผิว				:		สีเขียวอ่อนหรือน�้าตาลอ่อนขึ้นกับการดูแลผลอ่อนดีหรือไม	่

												หากดูแลดีผิวสีเขียว

เนื้อ					:		สีเหลืองเข้ม	ละเอียดเหลือง	เนื้อบาง

รสชาต	ิ:		หวานแหลม	กลิ่นหอมฉุน

ทุเรียนพันธุ์กระดุม
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พันธุ์พวงมณี

รปูทรง		:		ผลทรงกลมสงู	ส่วนหัวกลมมน	ก้นผลป้านเรยีบ	เห็นพูเด่นชดั	ก้านผลส้ัน

ขนาด			:		ผลโตปานกลาง	1	-	2	กิโลกรัมต่อผล

สีผิว				:		สีเขียวเข้ม	คล้ายสีของก้านยาว

เนื้อ					:		สีเหลืองอมส้ม	เนื้อละเอียด	เส้นใยน้อย	คล้ายเนื้อก้านยาว

รสชาติ	:		หวานแหลม

ทุเรียนพันธุ์พวงมณี

พันธุ์กบ

รูปทรง	:		ทรงกลมสูง	ส่วนไหล่กว้าง	ส่วนก้นผลเรียวมนกลม	หนามละเอียด	

												ปลายหนามงอนสั้น

ขนาด		:		ผลโตปานกลาง	2.0	-	3.0	กิโลกรัมต่อผล

สีผิว				:		สีเขียวอ่อน	หรือสีน�้าตาล

เนื้อ					:		เหลือง	อมส้ม	มีเส้นใยเล็กน้อย	เนื้อละเอียดเป็นครีม	พูแบน

รสชาติ	:		หวานมัน

ทุเรียนพันธุ์กบ
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พันธุ์หลงลับแล

รูปทรง	:		ทรงกลมสูง	ก้นผลเรียวเข้า	ก้นผลป้าน	หนามโตปานกลาง

ขนาด		:		ขนาดผลโต	1.0	-	2.5	กิโลกรัมต่อผล

สีผิว				:		สีเขียว	เขียวอมน�้าตาล

เนื้อ					:		ละเอียด	หนา	สีเหลืองเข้ม	เนื้อแก่จัดเป็นครีม

รสชาติ	:		หวาน	มัน	แหลม

ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล

พันธุ์ฝ้ายเขียว

รูปทรง	:		ผลรูปทรงหัวใจ	กว้าง	6.86	เซนติเมตร	ยาว	6.78	เซนติเมตร	

												ส่วนบนผลกว้าง	ส่วนก้นผลเรียวมน

ขนาด		:		ผลโต	น�้าหนักเฉลี่ย	182.2	กรัม

สีผิว				:		ผลแก่เป็นสีเขียวอ่อน	ร่องตากลม	ตื้น	ผลอ่อนนุ่ม	เมื่อสุกแล้วพบว่า

												จะเริ่มแตกจากขั้วผล

เนื้อ					:		สีขาว	เนื้อนุ่มหลุดจากเมล็ด	เปลือกไม่ล่อน

รสชาติ	:		หวานจัด	กลิ่นหอม

น้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายเขียว
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7.	 น้อยหน่า



พันธุ์

เพชรปากช่อง

รูปทรง	:			รูปทรงผลเป็นทรงหัวใจ	ไหล่ผลกว้างเรียวไปทางก้นผล	ตานูน

ขนาด		:			ผลโต	น�้าหนักประมาณ	350	–	1,000	กรัม

สีผิว				:			ค่อนข้างเรียว	สีเขียวอ่อนอมเหลือง	ร่องตาตื้นสีครีม

เนื้อ					:			สีขาว	ไม่ค่อยล่อนออกจากเปลือกและส่วนเนื้อหุ้มเมล็ดภายใน	

													มีเมล็ดเล็กและน้อย	เนื้อหนามาก

รสชาต	ิ:			หวานแหลม	กลิ่นอ่อน

น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง

พันธุ์หนังเขียว

รูปทรง	:		ทรงหัวใจ	ไหล่กว้าง	และค่อยๆ	เรียวไปทางก้นผล

ขนาด		:		ความกว้างเฉลี่ย	7.25	เซนติเมตร	ความยาว	6.87	เซนติเมตร	

												น�้าหนักผล	180	กรัม

สีผิว				:		สีเขียวนวล

เนื้อ					:		ขาว	เนื้อหนา	เหนียว	ล่อนจากเปลือก	กลิ่นหอม

รสชาต	ิ:		รสชาติหวาน

น้อยหน่าพันธุ์หนังเขียว
(ที่มา : เกศิณี ระมิงค์วงศ์)
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พันธุ์แป้นสีทอง

รูปทรง	:		กลมแป้น	ส่วนขั้วผลบุ๋ม

ขนาด		:		เส้นผ่านศูนย์กลาง	10	เซนติเมตร	สูง	8	เซนติเมตร	ผลโต

สีผิว				:		สีเขียวอ่อน	ผิวเป็นคลื่นเล็กน้อย	กรอบ

เน้ือ					:		เนือ้บางฟ	ูหนา/กรอบ	เมลด็น้อย	เรียว	ตวัเป็นเส้นโค้งคล้ายกลบีดอกไม้

รสชาต	ิ:		รสชาติหวาน	อมเปรี้ยวเล็กน้อย	ความหวาน	9	–	13	องศาบริกซ์

ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง

พันธุ์กิมจู

รูปทรง	:		รูปทรงกลมสูง	ส่วนขั้วบุ๋มเล็กน้อย

ขนาด		:		ผลโตปานกลาง	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	7.5	เซนติเมตร	

												สูง	9	เซนติเมตร	น�้าหนัก	300	-	350	กรัม

สีผิว				:		สีเขียวอ่อน

เนื้อ					:		เนื้อสีขาว	หนา	กรอบ	เมล็ดน้อย

รสชาต	ิ:		หวานอมเปรี้ยว	ความหวานประมาณ	8	–	12	องศาบริกซ์

ฝรั่งพันธุ์กิมจู
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8.	 ฝรั่ง



พันธุ์เจดีย์

รูปทรง	:		ทรงผลกลมสูงส่วนหัวและก้นผลเว้าเล็กน้อย

ขนาด		:		ผลขนาดเล็ก

สีผิว				:		สีเขียวอมเหลือง	-	เหลือง	

เนื้อ					:		หนา	เมล็ดเล็ก	เนื้อละเอียด

รสชาติ	:		หวานอมเปรี้ยว	ความหวาน	11	–	14	องศาบริกซ์

พันธุ์สาลีทอง

รูปทรง	:		ทรงกลม	ยาว	ส่วนปลายรวบเข้าเล็กน้อย

ขนาด		:		ความยาว	12	เซนติเมตร	ส่วนกว้าง	9	เซนติเมตร	น�้าหนัก	300	กรัม

สีผิว				:		สีเขียวอ่อน

เนื้อ					:		เนื้อกรอบ	มีเนื้อทรายปนเล็กน้อย

รสชาติ	:		หวานอมเปรี้ยว	ความหวานประมาณ	8	–	12	องศาบริกซ์

พุทราพันธุ์เจดีย์

ฝรั่งพันธุ์สาลีทอง
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9.	 พุุทรา



พันธุ์ผลโต

(จัมโบ้)

รูปทรง	:		ทรงกลม	ทรงสูงส่วนหัวใหญ่ส่วนก้นผลเรียวเข้าเล็กน้อย

ขนาด		:		ผลโต	น�้าหนักประมาณ	100	–	120	กรัม

สีผิว				:		สีเขียวอมเหลือง	-	เหลือง	

เนื้อ					:		หนา	ละเอียด	กรอบ	เมล็ดเล็ก

รสชาติ	:		หวาน	ความหวาน	12	-	15	องศาบริกซ์

พุทราพันธุ์ผลโต (จัมโบ้)

พันธุ์

ประกายทอง

รูปทรง	:	ทรงฝักกลมแบน

ขนาด		:	ฝักโตมาก

สีผิว				:	สีน�้าตาลอ่อน

เนื้อ     :	เนื้อเหนียว	หนา	สีน�้าตาลเข้ม	เมล็ดเล็ก	เมล็ดทรงเหลี่ยม

รสชาต	ิ:	หวานแหลม	(ปริมาณน�้าตาลมาก	อาจเป็นเชื้อราได้ง่าย)

มะขามหวาน
พันธุ์ประกายทอง
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10.	มะขามหวาน



พันธุ์สีทอง

รูปทรง	:	ฝักทรงกลมแบน	ฝักทรงโค้ง	และฝักทรงดาบ

ขนาด		:	ใหญ่

สีผิว				:	สีน�้าตาลอ่อน	มีนวลปกคลุม

เนื้อ					:	หนา	ละเอียดปานกลาง	มีรกมาก	เนื้อแห้ง	เหนียวเล็กน้อย

รสชาติ	:	หวานจัด

พันธุ์

สีชมพู

รูปทรง	:	ทรงฝักกลมแบน	ฝักตรงอาจพบส่วนท้องฝักแบนเป็นท้องปลิง

ขนาด		:	โตปานกลาง

สีผิว				:	สีน�้าตาลนวล

เนือ้      :	สนี�า้ตาลอ่อน	เนือ้บางล่อนออกจากเมลด็	เนือ้เหนยีวหนบึเหมอืนกล้วยตาก

รสชาติ	:	รสชาติหวานอมเปรี้ยว

มะขามหวาน
พันธุ์สีทอง

มะขามหวาน
พันธุ์สีชมพู
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พันธุ์แป้น

รปูทรง		:	ทรงกลมแป้น	ส่วนกว้างผลมากกว่าส่วนยาว	จงึมรีปูทรงแป้น	เหน็ได้ชดัเจน

ขนาด		:	ผลโตขนาดปานกลางเพราะติดผลดกออกเป็นกลุ่ม

สีผิว				:	เขียวอ่อน	เปลือกบางใส	แก่จัดสีเขียวอมเหลือง

เนื้อ     :	สีเขียวอมเหลือง	น�้ามาก	กลิ่นหอมฉุน	ไม่ค่อยมีเมล็ด

รสชาต	ิ:	รสชาติหวานอมเปรี้ยว

มะนาวพันธุ์แป้น

มะปรางหวาน

รูปทรง	:	ทรงกลมยาว	หัวเข้าเป็นจุกเล็กน้อยหรือเรียกว่าทรงหยดน�า้

ขนาด		:	กว้าง	3	-	4	เซนติเมตร	ยาว	5	–	7	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีเหลืองอ่อน	เปลือกบาง

เนื้อ					:	ละเอียดสีเหลืองอ่อนอมส้มเล็กน้อย

รสชาต	ิ:	หวานสนิท

มะปรางหวาน
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11.	มะนาว

12.	มะปรางหวาน	-	มะยงชิด



มะยงชิด

รูปทรง  :	ทรงกลมร	ีส่วนหัวและก้นผลเรียบมน

ขนาด			:	ผลโตกว่ามะปรางหวาน	กว้าง	4	-	6	เซนติเมตร	ยาว	5	–	7	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีส้มเข้ม	เปลือกบาง

เนื้อ					:	สีส้ม	เนื้อใกล้เปลือกอมเปรี้ยวเล็กน้อย

รสชาติ	:	หวานแหลมอมเปรี้ยวเล็กน้อย

มะยงชิด

มะพร้าวน�้าหอม

รูปทรง : ทรงกลมรี ส่วนหัวป้าน ส่วนก้นจีบเป็นสามเหลี่ยมเด่นชัด

ขนาด  : เป็นมะพร้าวผลขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร

สีผิว    : สีเขียวอ่อน ผิวเป็นมัน หรือมีกระเล็กน้อย

เนื้อ     : หนาปานกลาง

รสชาติ : น�้าหอมหวาน ความหวาน 8 – 11 องศาบริกซ์

มะพร้าวน�้าหอม

เทคนิคการตัดสิน 
การประกวดผลไม้แบบมืออาชีพ50

13.	มะพร้าวน�้าหอม



พันธุ์	B	17

(พันธุ์มาเลเซีย)

รปูทรง		:	ทรงผลทรงกระบอกยาว	ผลเป็นกลบี	ห้าแฉก	ส่วนหวัเว้า	ปลายผล

												สอบเข้าหากัน

ขนาด			:	ขนาดผล	300	-	500	กรัม

สีผิว					:	เหลืองถึงเหลืองอมส้ม

เนื้อ					:	สีเหลืองอมส้ม

รสชาต	ิ:	หวานอมเปรี้ยว	-	หวานสนิท

มะเฟืองผลโตพันธุ์ B17 
(พันธุ์มาเลเซีย)

พันธุ์เขียวเสวย

รูปทรง	:	ทรงผลยาว	หลังโค้ง	ก้นผลมน

ขนาด		:	น�้าหนักผลโดยเฉลี่ย	335	กรัม/ผล	ความกว้าง	6.9	เซนติเมตร	

											ความยาว	14.7	เซนติเมตร	ความหนา	6.4	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีเขียวเข้ม	ผลแก่มีนวล	และมีจุดกระลายโดยทั่วไป

เนื้อ					:	ดิบแก่	สีเหลืองอ่อน	แข็ง	แน่น	กรอบ	สุกสีเหลืองเข้ม

รสชาต	ิ	:	ผลดิบแก่จดัรสชาตมัินหวาน	กล่ินหอม	ผลสกุสเีหลอืงเสีย้นน้อย	รสหวาน

มะม่วงพันธุ์เขียวเสวย

เทคนิคการตัดสิน 
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14.	มะเฟืองผลโต

15.	มะม่วง

	 15.1		มะม่วงส�ำหรับรับประทำนผลดิบ 



พันธุ์แรด

รปูทรง	:	ทรงผลเป็นทรงกลมร	ีส่วนหวัค่อนข้างอ้วนกลม	และเรยีวในทางปลายผล

           โดยด้านท้องเว้าเลก็น้อย	ส่วนปลายผลจะมนกลม	มะม่วงแรด	มกัจะพบ

										ที่ส่วนหัวด้านหลังมีนอ	คล้ายนอของแรด	จึงได้ชื่อว่ามะม่วงแรด

ขนาด		: น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	260	กรัม	ความกว้าง	6.8	เซนติเมตร	

										ความยาว	11.6	เซนติเมตร	ความหนา	6.2	เซนติเมตร

สีผิว				: ผลดิบสีเขียวปนเหลือง	ผลสุกมีสีเหลืองเข้มสดใส

เนื้อ					: ผลแก่ขณะดบิ	เนือ้จะมสีขีาวอมเหลอืง	เน้ือหยาบ	แขง็	กรอบ	เหมาะส�าหรบั

          รบัประทานดบิมาก	ผลสกุเนือ้จะมีสเีหลอืงอมส้ม	มีเสีย้นค่อนข้างมาก

รสชาต	ิ: ผลอ่อนรสชาติเปรี้ยวจัด	เมื่อแก่จะมันอมเปรี้ยว	ผลสุกรสหวานหอม

										เฉพาะตัว	เนื้อละเอียด	ฉ�่าน�้า	และมีเสี้ยน	(เส้นใยมาก)

พันธุ์ฟ้าลั่น

รูปทรง	:	ทรงผลยาว	ส่วนหัวโต	ปลายผลเรียวแหลม

ขนาด		:	น�้าหนักผลโดยเฉลี่ย	300	กรัม/ผล	ความกว้าง	7.5	เซนติเมตร	

											ความยาว	16.5	เซนติเมตร

สีผิว				:	เขียว	นวลน้อย	มีจุดกระ	(Lenticel)

เนื้อ					:	ดิบ	สีขาวอมเหลือง	เมื่อแก่จัด	เนื้อหยาบ

รสชาต	ิ:	ดิบมันหวาน	(มันตั้งแต่ผลอ่อน)	ผลสุกรสหวาน

มะม่วงพันธุ์แรด

มะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่น

เทคนิคการตัดสิน 
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พันธุ์

เพชรบ้านลาด

รปูทรง		:	ทรงผลกลมแบน	ส่วนหวัผลใหญ่มนกลม	ปลายผลเรยีวและก้นผลมนกลม

ขนาด		:	เป็นมะม่วงผลขนาดกลาง	น�้าหนักผลโดยเฉลี่ย	250	-	350	กรัม	

											ความกว้าง	9.5	เซนติเมตร	ความยาว	14	เซนติเมตร

สีผิว				:	ผิวสีเขียวเข้ม	เปลือกหนา	มีจุดกระขนาดใหญ	่(Lenticel)

เนื้อ					:	แก่จัดค่อนข้างหยาบ	สีขาวอมเหลือง

รสชาต	ิ:	ผลดิบแก่	มันอมเปรี้ยวเล็กน้อย	สุกรสชาติหวานมัน

มะม่วง
พันธุ์เพชรบ้านลาด

พันธุ์

มันเดือนเก้า

รูปทรง	:	ผลใหญ่	ปานกลาง	ทรงผลกลม	อ้วน	ยาว	ปลายก้นผลมนกลม

ขนาด		:	น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	350	กรัม	ความกว้าง	9.5	เซนติเมตร	

											ความยาว	17.5	เซนติเมตร

สีผิว				:	ผิวสีเขียวเข้ม	มีนวลมาก	และมีจุดกระเห็นเด่นชัด

เนื้อ					:	แข็ง	หยาบ	สีขาวถึงขาวอมเหลือง

รสชาต	ิ:	ผลดิบมันอมเหลือง	ผลสุกเนื้อเหลือง	รสชาติหอมหวานเฉพาะตัว

มะม่วง
พันธุ์มันเดือนเก้า

เทคนิคการตัดสิน 
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พันธุ์บางขุนศรี

รปูทรง	:	ทรงผลกลมยาว	ส่วนหวัมนเรยีว	บรเิวณปลายผล	ส่วนท้องโค้งเลก็น้อย
											ปลายก้นผลมน

ขนาด		:	น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	230	กรัม	ความกว้าง	5.49	เซนติเมตร	
											ความยาว	15.73	เซนติเมตร

สีผิว				:	ผิวสีเขียวเข้ม	มีนวลและจุดกระเล็กน้อย

เนือ้					:	เนือ้ละเอยีด	ผลดบิแก่เน้ือสขีาวอมเหลอืงเลก็น้อย	ขณะสกุปากตะกร้อ
											มีสีเหลืองส้ม	ซึ่งแตกต่างจากมะม่วงพันธุ์อื่นๆ	อย่างชัดเจน

รสชาต	ิ	:	ผลดบิแก่	มนัหวานเนือ้ละเอยีด	เป็นมะม่วงมนัทัง้รสชาตแิละเนือ้อร่อย	
        						ไม่แขง็เหมอืนเขยีวเสวย	ส่วนเขยีวจะมันอมหวานและเน้ือแขง็กว่า	มกีลิน่
											หอมกว่า	ผลสกุเนือ้จะเป็นสส้ีม	รสชาตหิวาน	สกุมากๆ	เนือ้อ่อนนุม่

มะม่วง
พันธุ์บางขุนศรี

พันธุ์

เขียวมรกต

รูปทรง	:	ผลขนาดค่อนข้างกลม	ทรงผลกลมแบน	ส่วนใหญ่ปลายผลมนเรียว

ขนาด		:	น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	400	กรัม	ความกว้าง	7.5	เซนติเมตร	
											ความยาว	9.0	เซนติเมตร

สีผิว				:	ผิวมีนวลสีเขียวเข้ม	เปลือกหนา	มีจุดกระเล็กน้อย

เนื้อ					:	เนือ้แขง็	หยาบ	เหมาะส�าหรบัรบัประทานดบิ	เน้ือเมือ่แก่จดัจะขาวอมเหลอืง	
											และสุกเนื้อสีเหลือง	เส้นใยมาก

รสชาติ	: เนือ้ดบิแก่จัด	มนัอมเปรีย้วเล็กน้อย	สุก	รสชาตหิวาน	ปานกลาง	จงึเหมาะ
											ส�าหรับรับประทานดิบ

มะม่วง

พันธุ์เขียวมรกต

เทคนิคการตัดสิน 
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พันธุ์ขายตึก

รูปทรง	:	รูปร่างกลมมน	ส่วนหัวใหญ	่ปลายผลด้านท้องสอบเข้า	คล้ายรูปหัวใจ

ขนาด		:	น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	230	กรัม	ความกว้าง	6.6	เซนติเมตร	
											ความยาว	10.3	เซนติเมตร

สีผิว				:	ผิวสีเขียว	เปลือกหนา	เรียบ

เนื้อ					:	เนื้อแน่น	แข็ง	กรอบ	เส้นใยน้อย	สีเนื้อดิบแก่	จะมีสีเหลืองเข้ม	ผลสุก	
											เนื้อสีเหลืองอมส้ม

รสชาต	ิ:	เนื้อดิบแก่มันอมเปรี้ยวเล็กน้อย	ผลสุกรสชาติหวาน

มะม่วง

พันธุ์ขายตึก

พันธุ์

น�้าดอกไม้

รูปทรง	:	ทรงผลกลม	อูมรีในทางปลายผล	ส่วนหัวใหญ	่ปลายผลเรียวแหลม

ขนาด		:	น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	340	กรัม	ความกว้าง	7.29	เซนติเมตร	
											ความยาว	14.73	เซนติเมตร

สผีวิ							:	สผีลอ่อน	ผวิเหลอืงเข้มและสเีขยีวซดีเมือ่ผลแก่จดั	และมจีดุกระเป็นสนี�า้ตาล	
										(Lenticel)

เนื้อ					:	ละเอียด	เส้นใยน้อย	เนื้อเมื่อแก่จัดสีเหลือง	และสุกมีสีเหลืองอมส้ม	
											นุ่มฉ�่าน�้า	เมล็ดแบนลีบ

รสชาต	ิ:	ผลดิบมีรสเปรี้ยวจัดและผลสุกมีรสชาติหวาน	หอมกลิ่นอ่อน

มะม่วง
พันธุ์น�้าดอกไม้

เทคนิคการตัดสิน 
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	 15.2		มะม่วงส�ำหรับรับประทำนผลสุก 



พันธุ์

มหาชนก

รูปทรง	:	ทรงกลมผลยาว	ด้านท้องโค้งเข้าเล็กน้อย	รูปร่างคล้ายมะม่วงลิ้นงูเห่า	
											แต่ทรงสั้นกว่า

ขนาด		:	น�้าหนักผลประมาณ	280	-	380	กรัม	ความกว้าง	6.0	–	7.6	เซนติเมตร
											ความยาว	15.6	–	17.3	เซนติเมตร

สีผิว				:	ผลอ่อนผิวสีเขียวเข้ม	และเมื่อแก่จัดผิวผลส่วนหัวจะมีสีแดงอมชมพู

เน้ือ						:	ผลดิบแก่จดัเน้ือสีขาวอมเหลอืง	ผลสกุเหลอืงสด	เส้นใยมาก	เหมาะส�าหรบั
											ท�าน�้าและไอศกรีม

รสชาติ	:	ดิบเปรี้ยวจัด	และผลสุกหวานอมเปรี้ยว	กลิ่นฉุนเฉพาะตัว

พันธุ์

น�้าดอกไม้

สีทอง

รูปทรง	:	ผลใหญ่	ทรงผลกลม	อูมร	ีส่วนหัวผลใหญ่และปลายผลเรียวแหลม

ขนาด		:	น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	350	กรัม	ความกว้าง	7.2	เซนติเมตร	
											ความยาว	14.8	เซนติเมตร

สีผิว				:	ผิวเรียบ	เปลือกหนา	สีเหลืองทอง	เมื่อแก่จัด	ผลสีเขียวอมเหลือง

เนื้อ					:	เนื้อผลดิบแก่จัดสีเหลืองเข้ม	ผลสุกเนื้อเหลืองอมส้ม

รสชาติ	:	ผลดิบมีรสเปรี้ยวจัด	แก่จัดมันอมหวาน	และผลสุกรสชาติหวาน

มะม่วงพันธุ์มหาชนก

มะม่วงพันธุ์น�า้ดอกไม้สีทอง

เทคนิคการตัดสิน 
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พันธุ์

โชคอนันต์

รปูทรง  :	ทรงผล	กลมแบนสามเหลีย่ม	ส่วนหวัผลใหญ่	และปลายผลเรยีวมนกลม 
											มักไม่พบรอยหยักที่ส่วนท้องของก้นผล

ขนาด		:	น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	270	กรัม	ความกว้าง	7.2	เซนติเมตร	
											ความยาว	12	เซนติเมตร

สีผิว				:	ผิวสีเขียวเข้ม	เปลือกหนา

เนื้อ					:	ผลดิบแก่สีเขียวอมเหลือง	ผลสุกเนื้อสีเหลืองเข้มมีเส้นใยมาก

รสชาต	ิ:	ผลแก่ดิบมันอมเปรี้ยว	ผลสุกรสชาติหวาน	กลิ่นฉุน

มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์

พันธุ์

อกร่อง

รูปทรง	:	ผลเล็ก	ทรงผลกลมรีแบน	เมื่อแก่ผลอาจจะอ้วนกลม	ส่วนท้อง	
											ปลายผลเว้าเล็กน้อย

ขนาด		:	น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	250	กรัม	ความกว้าง	7.3	เซนติเมตร	
											ความยาว	12	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีผิวแก่จัดสีเขียวซีด	และผลสุกสีเหลืองทอง

เนื้อ					:	เนื้อละเอียด	ฉ�่าน�้า	เสี้ยนมาก

รสชาต	ิ:	หวานแหลม	กลิ่นหอม

มะม่วงพันธุ์อกร่อง

เทคนิคการตัดสิน 
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พันธุ์

ทองด�า

รูปทรง	:	ทรงผลกลมรี	ส่วนหัวและอกผลใหญ	่อูม	และส่วนปลายผลเรียวมน

ขนาด		:	น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	350	กรัม	ความกว้าง	7.5	เซนติเมตร	
											ความยาว	13.3	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีเขียวเข้ม	ค่อนข้างคล�้า	ผิวละเอียด	มีจุดกระสีขาว	(Lenticel)	
											ผลสุกสีเขียวอมเหลือง

เนื้อ					:	ละเอียด	ผลดิบแก่สีเหลืองเข้มอมส้ม	ผลสุกสีส้มเข้ม	เสี้ยนน้อย

รสชาต	ิ:	หวาน	มัน

มะม่วงพันธุ์ทองด�า

พันธุ์

หนังกลางวัน

รปูทรง	:	ทรงผลยาว	ตวัผลกลม	ส่วนหวัจะใหญ่กว่าส่วนก้น	โดยทีส่่วนปลายผล
										โค้งงอ	ก้นผลเรียวแหลมเล็กน้อย

ขนาด		:	น�า้หนกัผลเฉลีย่ประมาณ	340	กรมั	ความกว้าง	6.9	เซนตเิมตร	
										ความยาว	17.5	เซนติเมตร

สผีวิ				:	ผวิเรยีบละเอยีด	สผีลอ่อน	ผิวสเีขยีวเข้มและแก่จัดผิวจะเขยีวซดี	มีนวล
										ผลสุกผิวสีเหลืองทองสวยมาก

เนือ้						:	ผลแก่เนือ้ค่อนข้างหยาบ	ผลสกุเนือ้สขีาวอมเหลอืง	แขง็	ไม่ค่อยเละ	เส้ียนน้อย

รสชาต	ิ:	ผลดบิรสเปรีย้วจดั	ผลสกุรสหวานเยน็ๆ	ไม่หวานจัดเหมอืนมะม่วงอกร่อง 
										หรือน�้าดอกไม้

มะม่วง

พันธุ์หนังกลางวัน
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พันธุ์

ยายกล�่า

รปูทรง	:	ทรงผลกลมแบน	ส่วนหวัมนกลม	และส่วนอกจะใหญ่	ส่วนท้องเว้าเข้าเลก็น้อย
          ก้นผลเรียวมน

ขนาด		:	น�า้หนกัผลเฉลีย่ประมาณ	280	กรมั	ความกว้าง	7	เซนติเมตร	ความยาว	
										10	เซนติเมตร

สผีวิ				:	ผวิละเอยีด	ผลอ่อนสีเขยีวอมเหลืองเล็กน้อย	ผลแก่มสีีเหลืองอมเขยีว	และมี
        		จดุไข่ปลาเห็นได้ชัดตัง้แต่จุดสขีาวครมี	หากแก่มากจะเหน็เป็นจุดสนี�า้ตาล

เนือ้				:	ค่อนข้างละเอยีด	มีเสีย้นเลก็น้อย	ผลแก่สเีหลอืงอ่อน	ผลสกุระยะสกุห่าม
											จะมีสีเหลืองและค่อยๆ	เข้มขึ้น	จนเป็นสีส้ม

รสชาต	ิ:	หวานจดั

มะม่วงพันธุ์ยายกล�า่

พันธุ์

ลิ้นงูเห่า

รูปทรง	:	ทรงผลยาวกลม	ส่วนปลายผลโค้งเว้าเข้าเล็กน้อย	ส่วนหัวเล็กกว่า	
											ส่วนอกเล็กน้อย

ขนาด  :	น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	200	กรัม	ความกว้าง	5.2	เซนติเมตร	
											ความยาว	19.4	เซนติเมตร

สผีวิ					:	ผวิอ่อนสเีขยีวเข้ม	ผลแก่สเีขยีวซดีอมนวล	มจีดุกระให้เหน็จดุสขีาวครมี	และ
											เป็นสีน�้าตาล	เมื่อมะม่วงแก่จัดผิวค่อนข้างหยาบ

เนื้อ					:	ละเอียด	สีเหลืองอ่อน	กลิ่นหอมเฉพาะตัว	เสี้ยนน้อย

รสชาต ิ :	ดิบอ่อนรสชาติเปรี้ยว	ดิบแก่จัดมันอมเปรี้ยว	ผลสุกหวานจัด	
												กลิ่นหอมเฉพาะตัว	เหมาะส�าหรับรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูล

มะม่วงพันธุ์ลิ้นงูเห่า
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พันธุ์

อกร่องพิกุล

ทอง

รปูทรง	:	ทรงผลยาวแบน	ปลายผลโค้งเลก็น้อย	ผิวละเอยีด	อาจจะมลีกัษณะคล้าย
										มหาชนก	แต่ผลจะแบนกว่ามหาชนก

ขนาด			:	น�า้หนกัผลเฉล่ียประมาณ	300	กรัม	ความกว้าง	6	เซนตเิมตร	ความยาว	
										15	เซนติเมตร

สีผิว				:	ผิวผลดิบเขียวอมเหลือง	และแก่จัดสีเขียวอมครีม

เนื้อ					:	ละเอียด	เสี้ยนน้อย	ผลดิบเนื้อสีขาวอมเหลือง	ผลสุกสีเหลืองอ่อน

รสชาติ	:	ผลสุกรสชาติหวานปานกลาง	กลิ่นอ่อน

มะม่วง

พันธุ์อกร่องพิกุลทอง

พันธุ์แก้ว

รูปทรง	:	ทรงผลค่อนข้างกลม	ส่วนหัว	ปลายผล	กลมรี

ขนาด		:	น�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ	250	-	300	กรัม	ความกว้าง	6	เซนติเมตร	
											ความยาว	10	เซนติเมตร

สีผิว				:		ผวิละเอยีด	ผลอ่อนสเีขยีวเข้ม	แต่สเีขยีวซดีในพนัธุแ์ก้วขาว	ส่วนแก้วด�า
           จะมีสเีขียวเข้ม	หรือบางสายพนัธุห์วัเป็นจกุกเ็รยีกว่า	แก้วจกุ	บางพนัธุ์
											ผลโตมากก็เรียกว่า	แก้วโม่ง

เนือ้					:		แน่น	ค่อนข้างละเอยีด	เส้ียนปานกลาง	ผลดบิแก่สีเหลือง	ผลสุกเนือ้สีเหลืองส้ม

รสชาต	ิ:	หวานปานกลาง	ไม่หวานจดั	กลิน่หอมเฉพาะตวั

มะม่วงพันธุ์แก้ว
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	 15.3		มะม่วงส�ำหรับกำรแปรรูป



พันธุ์

แขกด�า

รปูทรง	:	ทรงกระบอกยาวส่วนหัวและปลายผลเรยีวแหลม	ผวิเรยีบ	อาจพบ
											แนวร่องพูบนผลเล็กน้อย

ขนาด		:	ผลมีน�้าหนัก	1	-	3	กิโลกรัม

สีผิว				:	เขียวอมเหลือง	ส้มจาง

เนื้อ					:	หนา	แน่น	สีส้มแดง	มีกลิ่นหอม

รสชาติ	:	หวานแหลม

มะละกอพันธุ์แขกด�า

พันธุ์

ฮอลแลนด์

รูปทรง	:	ทรงกระบอกปลายผลมน	ส่วนขั้วป้านคล้ายตอปิโด	ไม่พบร่องพูบนผล

ขนาด		:	ผลมีน�้าหนัก	1	-	2	กิโลกรัม

สีผิว				:	สีเหลืองอมส้มทั้งผล	ผิวบางละเอียด

เนื้อ					:	สีส้มเข้มเนื้อแน่น	กลิ่นอ่อน

รสชาติ	:	หวานแหลม

มะละกอ

พันธุ์ฮอลแลนด์
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16.	มะละกอ



พันธุ์ครั่ง

รูปทรง	:	ทรงกระบอกยาวหัวและก้นผลเรียวมน	มีร่องพูตามความยาวผล

ขนาด		:	ผลมีน�้าหนัก	1	-	3	กิโลกรัม

สีผิว				:	สีเขียว	สุกสีเหลือง

เนื้อ					:	สีเหลืองอมส้ม	เนื้อแน่นปานกลาง

รสชาต	ิ:	หวานปานกลาง

มะละกอพันธุ์ครั่ง

พันธุ์ดั้งเดิม

(ไม่มีพันธ์ุ)

รูปทรง	:	ผลทรงกลม	ส่วนหัวมีกลีบเลี้ยงสี่กลีบ	ก้นผลมีจีบ	6	–	8	จีบ	สีเขียว

ขนาด		:	ผลขนาดโตปานกลาง	80	–	120	กรัม

สีผิว				:	สีม่วงนวล	เปลือกในสีชมพู่อ่อน

เนื้อ					:	สีขาว	มีเมล็ดโต	1	–	2	เมล็ด	ที่เหลือเป็นเมล็ดเล็ก

รสชาต	ิ:	หวานอมเปรี้ยว	กลิ่นหอมเฉพาะตัว

มังคุดพันธุ์ดั้งเดิม
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17.	มังคุด



ลองกองแห้ง

พันธุ์

ลองกองแห้ง

รปูทรง	:	เป็นลองกองทรงผลกลม	ช่อแน่นยาว	เปลอืกหนา	ขัว้ผลค่อนข้างแหลม
											เพราะเบียดกัน	หรือขั้วกลมก้นผลบุ๋มเล็กน้อย

ขนาด		:	ขนาดผลโตไม่แน่นอน	มีทั้งเล็กและใหญ่ปะปนกัน

สีผิว				:	สีผิวเหลืองเข้มจนคล�้า

เนื้อ					:	เนื้อในขาวใสปนขุ่นเล็กน้อย	ม	ี5	กลีบ	บางผลมีกลีบใหญ	่1	กลีบ	
											ซึ่งมักจะมีเมล็ดภายใน

รสชาติ	:	รสชาติหวาน	มีกลิ่นหอม	ความหวาน	17	–	19	องศาบริกซ์

พันธุ์

ลองกองน�้า

รปูทรง		:	ผลทรงค่อนข้างกลม	ช่อยาวใหญ่แน่น	ก้นผลกลมมน	ผลนุ่มกว่าลองกองแห้ง

ขนาด		:	ผลโตและเล็กคล้ายลองกองแห้งมาก

สีผิว				:	เปลือกค่อนข้างบางและเหนียว	แกะออกล�าบาก	และแกะไม่ถูกวิธี
											น�้าอาจพุ่งออกจากผล

เนื้อ					:	สีขาวขุ่น	น�้ามาก	ม	ี5	กลีบ	เหมือนลองกองแห้ง

รสชาติ	:	หวานหอม	ความหวาน	16	–	18	องศาบริกซ์

ลองกองน�้า
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18.	ลองกอง



ละมุดพันธุ์กระสวย

ละมุดพันธุ์มะกอก

พันธุ์กระสวย

รูปทรง	:	ผลทรงกระสวย	ส่วนหัวและก้นผลเรียวแหลม	ขั้วผลเล็ก

ขนาด		:	ผลโตปานกลาง	น�้าหนัก	60	-	100	กรัม

สีผิว				:	สีน�้าตาลอมเหลือง

เนื้อ					:	สีน�้าตาลอมแดง	เนื้อละเอียด	อ่อนนุ่ม	ฉ�่าน�้า

รสชาต	ิ:	หวาน	หวานแหลม	ความหวาน	18	-	22	องศาบริกซ์

พันธุ์มะกอก

รูปทรง	:	ผลทรงกลมรูปไข่	ส่วนขั้วผลใหญ	่ส่วนปลายผลสอบเข้าหากัน

ขนาด		:	ผลโตปานกลาง	น�้าหนักผล	80	-	120	กรัม

สีผิว				:	สีเหลืองอมน�้าตาล

เนื้อ					:	อ่อนนุ่ม	ฉ�่าน�้า

รสชาต	ิ:	หวานแหลม	ความหวาน	18	-	22	องศาบริกซ์
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19.	ละมุด



ล�าไยพันธุ์ดอ

พันธุ์ดอ

รูปทรง	:	ทรงผลกลมแป้น	เบี้ยวเล็กน้อย	ก้านผลยาวรวมเป็นช่อ

ขนาด		:	ขนาดผลโต	ความกว้าง	3.71	เซนติเมตร	ยาว	2.84	เซนติเมตร	
											หนา	2.52	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีเหลืองอมน�้าตาล	เมื่อแก่มีร่างแหเห็นได้ชัด

เนื้อ					:	เนื้อสีขาวขุ่น	เมล็ดเล็ก	มีกลิ่นคาวเล็กน้อย	เนื้อแห้ง

รสชาต	ิ:	รสหวานหอมเฉพาะตัว	ความหวานประมาณ	22	องศาบริกซ์

ล�าไยพันธุ์เบี้ยวเขียว

พันธุ์เบี้ยวเขียว

รูปทรง	:	ทรงกลมแบน	ผลเบี้ยวคล้ายเมล็ดถั่ว

ขนาด		:	ขนาดผลโต	ผลกว้าง	2.82	เซนติเมตร	ยาว	2.54	เซนติเมตร
											หนา	2.53	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีผิวเหลืองอมเขียว	หรือเขียวอมเหลือง	มีร่างแหรางๆ

เนื้อ					:	เนื้อสีขาวใส	เมล็ดเล็ก

รสชาต	ิ:	หวานจัด	ความหวาน	19	-	20	องศาบริกซ์
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20.	ล�าไย



ล�าไยพันธุ์สีชมพู

ล�าไยพันธุ์พวงทอง

พันธุ์สีชมพู

รูปทรง	:	ผลทรงกลม

ขนาด		:	ผลโตปานกลาง	ขนาดกว้าง	3.03	เซนติเมตร	ยาว	2.80	เซนติเมตร	
											หนา	2.72	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีเหลืองอมน�้าตาล

เนื้อ					:	เนื้อขาวอมชมพ	ูจึงเรียกว่าสีชมพู

รสชาติ	:	หวานแหลม	ความหวาน	17.98	องศาบริกซ์

พันธุ์พวงทอง

รูปทรง	:	ผลทรงกลมแป้น	ก้านผลสั้น

ขนาด		:	ผลโตกว่าพันธุ์ดอและเบี้ยวเขียว	ผลกว้าง	3.09	เซนติเมตร	
										ยาว	2.79	เซนติเมตร	หนา	2.67	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีออกน�้าตาลอมเหลือง	ผิวกระด้าง

เนื้อ					:	ขาวใส	เมล็ดเล็ก	เนื้อแห้งกรอบ

รสชาติ	:	หวานแหลม	ความหวานประมาณ	19	-	20	องศาบริกซ์
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ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

พันธุ์ฮงฮวย

รูปทรง	:	คล้ายรูปไข	่มีไหล่อูม	ก้นกลมรี

ขนาด		:	ใหญ่ปานกลาง	ความกว้างผล	3.5	เซนตเิมตร	ส่วนผลยาว	4.0	เซนตเิมตร

สีผิว				:	ผลสุกสีแดงอมชมพู	หนามห่าง	ไม่ค่อยแหลม	สั้น

เนื้อ					:	สีขาวขุ่น	หนา	เนื้อส่วนที่สัมผัสเมล็ดจะเป็นสีน�้าตาล	เนื้อแห้ง

รสชาติ	:	หอม	หวานอมเปร้ียวเลก็น้อย	(แก่ไม่จดัจะมรีสเปรีย้วมาก)	ความหวาน	
											13	–	14	องศาบริกซ์

ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์

พันธุ์จักรพรรดิ์

รูปทรง	:	ผลรูปทรงหัวใจ	ขนาดใหญ	่ส่วนหัวเปลือกด้านใดด้านหนึ่งยกตัวสูง
										คล้ายหงอน	ไหล่ผลกว้าง	ก้นผลเรียวมน

ขนาด		:	ผลขนาดใหญ่	ความกว้าง	4.3	เซนติเมตร	ผลยาว	4.4	เซนติเมตร

สผีวิ					:	ผวิขรขุระ	ผวินุม่	หนามแบบใหญ่	คล้ายก�ามะหยี	่ผวิสแีดง	-	แดงเข้ม	สวยงาม

เนื้อ				:	ขาวขุ่น	หนา	ฉ�่าน�้า	เมล็ดค่อนข้างโต

รสชาต	ิ:	หวานอมเปรี้ยว	–	หวานจัด	ความหวาน	14	–	16	องศาบริกซ์
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21.	ลิ้นจี่



สตรอเบอรี่

พันธุ์พระราชทาน 80

สตรอเบอรี่พันธุ์ 329

พันธุ์

พระราชทาน	80

รูปทรง	:	ทรงผลทรงกลมรีรูปหัวใจ	ปลายก้นผลเรียวแหลม

ขนาด				:	ขนาดผลปานกลาง	ผลไม่โตมาก	ความกว้าง	2.5	เซนตเิมตร	ยาว	4	เซนตเิมตร

สีผิว				:	สีแดงสด	ผิวเป็นมัน

เนื้อ					:	เนื้อด้านนอกเป็นสีแดงและเป็นสีขาวเมื่อเข้าใกล้ไส้กลางผล

รสชาติ	:	หวานอมเปรี้ยว

พันธุ์	329

รูปทรง	:	ทรงผลทรงกลมร	ีส่วนปลายผลแบนกว้าง

ขนาด			:	ผลมขีนาดโต	ความกว้าง	3.5	เซนตเิมตร	และความยาว	4.5	เซนตเิมตร

สีผิว				:	สีแดงเข้ม	ผิวเป็นมัน

เนื้อ					:	เนื้อด้านนอกเป็นสีแดงและเป็นสีขาวเมื่อเข้าใกล้ไส้กลางผล

รสชาติ	:	หวานอมเปรี้ยว
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22.	สตรอเบอรี่



ส้มตรา

พันธุ์ส้มตรา

(Acidless)

รูปทรง	:	ผลทรงกลม	ส่วนหัวกลมมน	ก้นผลแป้น	มตีราเป็นวงกลมขนาดเลก็ทีผ่ล 
										ผิวด้านข้างเป็นริ้วตามความยาวของผล

ขนาด		:	ผลโตปานกลาง

สีผิว				:	เขียวเข้ม	ผลแก่สีเขียวอมเหลือง

เนื้อ    	:	สีเหลือง	ฉ�่าน�้าปานกลาง

รสชาต	ิ:	หวานอมเปรี้ยว	–	หวานจัด

พันธุ์ส้มเกลี้ยง

รูปทรง	:	ผลทรงกลม	ส่วนหัวกลมมน	ก้นผลแป้น	ไม่มีตรา	ไม่มีริ้วเส้น

ขนาด		:	ผลใกล้เคียงส้มตรา

สีผิว				:	เขียวเข้ม	–	เขียวอมเหลือง	เมื่อแก่

เนื้อ	    :	เหลืองอ่อน

รสชาต	ิ:	หวานอมเปรี้ยว

ส้มเกลี้ยง
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23.	ส้มเปลือกติด



พันธุ์ส้มแก้ว

(King	mandarin)

รปูทรง		:	ผลรปูทรงกลมแป้น	คล้ายส้มเขยีวหวานผลโต	ซึง่ส้มแก้วจะมีลกัษณะแป้น
											มากกว่า	หัวเป็นจุกเล็กน้อย	ก้นผลเว้า

ขนาด		:	ผลโต	เส้นผ่านศูนย์กลาง	8	–	10	เซนติเมตร	สูง	7	–	8	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีเหลืองอมส้ม	ผิวหยาบกว่าส้มเขียวหวาน	เปลือกหนา	ล่อน

เนื้อ					:	สีส้ม	กุ้งใหญ่	ชานหนา	น�้ามาก

รสชาต	ิ:	หวานอมเปรี้ยว	ความหวาน	8	–	8.5	องศาบริกซ์

ส้มแก้ว

พันธุ์

ส้มเขียวหวาน

(Tangerine)

รปูทรง :	ทรงผลกลมแป้น	ส่วนหัวเป็นจุกนูนเลก็น้อย	ก้นผลแป้นหรือเว้าเลก็น้อย

ขนาด		:	ผลโตปานกลาง	น�้าหนักผลระหว่าง	80	–	120	กรัม	ขนาดผลกว้าง	
											6.8	เซนติเมตร	สูง	5.0	เซนติเมตร	ความหวาน	13	–	14	องศาบริกซ์

สีผิว				:	บางใส	ผิวละเอียด	ตึง	เห็นต่อมน�า้มันชัด	ผลแก่สีเหลืองส้ม	หากปลูก
											ในที่อากาศเย็นจะมีสีเหลืองเข้ม

เนื้อ					:	สีส้มเข้ม	นุ่ม	ฉ�่าน�้า	ชานนิ่ม

รสชาต	ิ:	หวานอมเปรี้ยว	–	หวานจัด	ขึ้นกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ

ส้มเขียวหวาน
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24.	ส้มเปลือกล่อน



พันธุ์ส้มโชกุน

รูปทรง	:	ทรงกลมแป้น	ก้นผลมีติ่งปลายเกสรตัวเมีย

ขนาด		:	ผลโตกว่าส้มเขียวหวานทั่วไปมาก

สีผวิ					:	ผวิบาง	หยาบกว่าส้มเขียวหวาน	ผวิสเีขียวเข้มและเขียวซีดอมเหลอืงเมือ่แก่

เนื้อ    	:	สีส้มเข้ม	กุ้งใหญ่	ชานนิ่ม

รสชาต	ิ:	หวานแหลม	กลมกล่อม

ส้มโชกุน

พันธุ์

ส้มสายน�้าผึ้ง

รูปทรง	:	ทรงกลมแป้น	ก้นผลมีติ่งของปลายเกสรตัวเมีย

ขนาด		:	ผลโตปานกลาง

สีผิว				:	เหลืองอมส้ม	ผิวบางใส

เนื้อ					:	สีส้ม	นุ่ม	ฉ�่าน�้า

รสชาต	ิ:	หวานแหลม	อมเปรี้ยวเล็กน้อย

ส้มสายน�้าผึ้ง
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พันธุ์

ขาวทองดี

รูปทรง	:	ผลทรงกลมแป้น	ส่วนกลางผลกลมแป้น	ส่วนหัวนูนเรียวมน

											ก้นผลแป้นและเว้าเล็กน้อย

ขนาด		:	ผลโต	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	15	เซนติเมตร	สูง	12	–	13	เซนติเมตร

สผีวิ					:	ละเอียดมขีนนุม่มอื	มีต่อมน�า้มนั	ต่อมใหญ่และล้อมด้วยต่อมเลก็ๆ	เรยีงแน่น

											เป็นระเบียบ	ผลแก่สีเขียวอมเหลือง	เปลือกในสีชมพู

เนื้อ				:	สีชมพู่อ่อน	ฉ�่าน�้า

รสชาติ	:	หวานแหลม	ความหวาน	13	–	14	องศาบริกซ์	กลิ่นหอมเฉพาะตัว

พันธุ์

ขาวใหญ่

รูปทรง	:	ทรงกลมสูง	ไม่มีจุก	ส่วนหัวกลมมน	ส่วนก้นผลเว้าเล็กน้อย

ขนาด		:	ผลค่อนข้างใหญ	่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	15	เซนติเมตร	
											สูง	18	–	20	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีเขียวอมเหลือง	มีต่อมน�้ามันโต

เนือ้    :	สเีหลอืงอมน�า้ตาลอ่อน	กุง้ใหญ่	ฉ�า่น�า้	ไม่แฉะ	ล่อนออกจากรกได้ง่าย

รสชาติ	:	หวาน	–	หวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

ส้มโอพันธุ์ขาวทองดี

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
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25.	ส้มโอ



พันธุ์

ขาวน�า้ผึ้ง

รูปทรง	:	ผลทรงกลมสูง	ไม่มีจุก	หัวกลมมน	ก้นผลแป้นและเรียบ

ขนาด				:	ผลขนาดใหญ่	เส้นผ่านศนูย์กลาง	15	–	18	เซนตเิมตร	สูง	15	–	20	เซนตเิมตร

สีผิว   :	สีเขียวอ่อนอมเหลือง	ต่อมน�า้มันสีเขียวเข้มมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัด

เนื้อ				:	สีขาวอมเหลือง	หรือออกสีน�า้ผึ้งใหม	่(น�้าตาลอ่อน)	เนื้อแห้งไม่แฉะ	
										กุ้งใหญ่ปานกลาง	นิ่มนวล	ล่อนจากรก

รสชาต	ิ:	หวานอมเปรีย้ว	–	หวานจดั	ในช่วงฤดแูล้งความหวาน	13	–	14	องศาบรกิซ์

ส้มโอ

พันธุ์ขาวน�้าผึ้ง

พันธุ์

ขาวแตงกวา

รปูทรง	:	ผลทรงกลมสงู	ไม่มจีกุ	หวักลมมน	ก้นผลแบบเรยีบ	คล้ายพนัธุข์าวน�า้ผึง้

ขนาด		:	ขนาดผลใหญ่	เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	15	–	18	เซนติเมตร	
											ความสูง	15	–	20	เซนติเมตร

สีผิว				:	เขียวอมเหลือง	เมื่อแก่จัดต่อมน�า้มันจะโตขึ้น

เนื้อ					:	สีเหลืองอมเขียว	หรือเหลืองอ่อน	เนื้อแห้งไม่แฉะ	กรอบ	ล่อนจากรก

รสชาต	ิ:	หวานอมเปรี้ยว	–	หวานสนิท

ส้มโอ

พันธุ์ขาวแตงกวา
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พันธุ์เนินวง

รูปทรง	:	ผลทรงกระสวย	ยาว	ส่วนหัวเรียวแหลม	ส่วนกลางผลป่องเล็กน้อย	
											(ส่วนปลายผลเรียวแหลม)

ขนาด		:	ผลโต	ผสมผลเล็กในช่อเดียวกัน

สีผิว				:	สีน�้าตาลเข้ม	หรือสีน�้าตาลอมด�า

เนื้อ					:	สีน�้าตาลอ่อน	อาจพบเนื้อฟ่ามบริเวณส่วนหัว

รสชาติ	:	หวานอมเปรี้ยว	กลมกล่อม

พันธุ์

ทับทิมสยาม

รปูทรง		:	ผลทรงกลมสงู	ส่วนหวัเป็นจกุเรยีวแหลมเล็ก	ส่วนกลางผลกลม	ก้นผลแป้น

ขนาด					:	ใหญ่ปานกลาง	เส้นผ่านศนูย์กลาง	13	–	15	เซนตเิมตร	สงู	15	–	17	เซนตเิมตร

สีผิว						:	ละเอยีด	มขีนอ่อนนุม่	สเีขยีวอมเหลอืง	เปลือกบางมองเหน็ส่วนนนูของกลบี
										ได้ชัด	เปลือกในสีชมพู

เนื้อ					:	สีชมพูเข้ม	ฉ�่าน�้า	เนื้อล่อนออกจากรก	กุ้งใหญ	่น�้ามาก

รสชาติ	:	หวานปานกลาง	ความหวาน	11	–	12	องศาบริกซ์

สละพันธุ์เนินวง

ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
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26.	สละ



พันธุ์สุมาลี

รูปทรง	:	ผลทรงกระสวย	ส่วนหัวเรียวแหลมเล็ก	กลางผลป่องออก
											จนกลมเป็นกระเปาะ	ติดผลเป็นกระจุก

ขนาด		:	โตปานกลาง

สีผิว				:	สีน�้าตาลอ่อน	ผิวมัน

เนื้อ					:	สีน�้าตาลอ่อน	เนื้อส่วนหัวไม่ฝ่อ	เนื้อแห้งกรอบ	ฉ�่าน�้าเล็กน้อย

รสชาติ	:	หวานแหลม

สละพันธุ์สุมาลี

พันธุ์ปัตตาเวีย

(ศรรีาชา,	ห้วยมุน่, 

นางแล)

รปูทรง		:	ผลทรงกระบอก	กลม	ส่วนปลายผลบรเิวณจกุเรยีวเล็กน้อย	ส่วนก้นผลกว้าง
										ตาใหญ่	แบนราบ	ร่องตาตื้น

ขนาด		:	ผลโต	1.5	–	2.0	กิโลกรัม

สีผิว				:	ผลดิบมีตาสีเขียวเข้มอมด�า	ร่องตาสีเหลืองอ่อน	
											ผลสุกสีเขียวอมเหลือง	–	สีเหลืองเข้ม

เน้ือ						:	ฉ�า่น�า้ตลอดผล	และฉ�า่น�า้ไม่เตม็ผล	เนือ้ละเอยีด	นุ่มนวล	มีเสีย้นเลก็น้อย

รสชาติ	:	หวานอมเปรี้ยว	หอมเฉพาะตัว

สบัปะรดพนัธุปั์ตตาเวยี
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27.	สับปะรด



พันธุ์

ตราดสีทอง

และภูเก็ต

รูปทรง	:	ทรงกระบอกยาว	ปลายผลเรียวเข้าหาจุก	ตาเล็กนูน	ร่องตาลึกเด่นชัด

ขนาด		:	โตปานกลาง	1.0	–	1.5	กิโลกรัม

สีผิว				:	ผลสุกสีเหลือง	หรือเหลืองอมเขียว

เนื้อ					:	อาจพบเนื้อฉ�่าน�้าในพันธุ์ตราดสีทอง	ส่วนภูเก็ตจะเป็นเนื้อแห้งกรอบ

รสชาต	ิ:	หวานอมเปรี้ยว	กลิ่นหอม

สบัปะรดพนัธุต์ราดสทีอง

พันธุ์

ไวท์มะละกา

รูปทรง	:	เป็นองุ่นเขียวจากสเปนที่มีทรงผลทั้งผลกลมและกลมยาว

ขนาด		:	ผลยาว	1.5	–	2.2	เซนติเมตร

สีผิว				:	ผลสีเขียวอ่อนและเมื่อแก่จัดออกเขียวอมเหลือง

เนื้อ					:	ขาวใส	กรอบ	ภายในมีเมล็ด	1	-	2	เมล็ด

รสชาต	ิ:	หวานจัด	ความหวาน	18	-	22	องศาบริกซ์

องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา

เทคนิคการตัดสิน 
การประกวดผลไม้แบบมืออาชีพ76

28.	องุ่น



พันธุ์

เคียวโฮ

(Kyoho)

น่านฟ้า

รูปทรง	:	เป็นพันธุ์องุ่นน�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น	ทรงผลกลม

ขนาด		:	ผลโต	เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	2	เซนติเมตร

สีผิว				:	สีม่วงแดง

เนื้อ					:	สีขาวใส	นิ่ม	เปลือกเหนียว	กลิ่นหอม

รสชาต	ิ:	รสชาติหวาน

องุ่นพันธุ์เคียวโฮ

พันธุ์

คาร์ดินัล

รูปทรง : เป็นองุ่นสีม่วง ทรงผลกลม

ขนาด  : เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.50 – 1.67 เซนติเมตร

สีผิว    : ม่วงแดง ม่วงด�า

เนื้อ     : เนื้อภายในขาวใส

รสชาติ : หวานกรอบ เปลือกบาง

องุ่นพันธุ์คาร์ดินัล
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ขั้นตอนที	่1	ท�าการคัดเลือกคุณภาพ	(Sorting)	โดยคัดเลือก

1.	 ขนาดผลไม้ที่ขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน	 (ขนาดใหญ่	 –	 ใหญ่พิเศษ)	 โดยค�านึงถึงขนาดผลไม้
ของตวัอย่าง	ที่ส่งเข้าประกวดเป็นองค์รวม	(การปฏิบัติงานให้กรรมการผู้ตัดสินและกรรมการผู้ช่วย
ด�าเนินการร่วมกับเจ้าของงาน)
2.	 ความสม�า่เสมอ	 หมายถึง	 ผลไม้ที่ส่งเข้าประกวดทุกตัวอย่างต้องจัดเรียงในถาด	 หรือกระจาด	
โดยมีขนาดสม�่าเสมอ	รวมทั้งสีผิวด้วย
3.	 ต�าหน	ิผลไม้ท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องปราศจากต�าหน	ิจุดกระด�ากระด่าง	รอยการท�าลายของโรค
และแมลง	รอยแตกของผิว	รอยบอบช�า้
4.	 ความสดใหม่	ไม่เป็นผลไม้ค้างหลายวนั	หรอืผลไม้จากแผงจ�าหน่าย	มีขัว้ตดิผล	ไม่มีการย้อมสี
5.	 มีความสุกแก่เหมาะสม	พร้อมที่จะรับประทานได้ขณะท�าการประกวด

ขั้นตอนที	่2	ตรวจสอบคุณสมบัติภายใน	(Testing)

1.	 ความหวาน	หรือเปอร์เซ็นต์กรด
2.	 คุณลักษณะเนื้อภายในผล
	 •		สีเนื้อ	ความหนาของเนื้อ	และความบริสุทธิ์ของเนื้อ
	 •		ความสุกแก่ที่เหมาะสม
ผลไม้กลุ่มที่ไม่สามารถวัดความหวานได	้เช่น	มะม่วงมัน	มะขามหวาน	ทุเรียน
การวัดความหวาน	(ดูจากภาคผนวกการวัดค่าความหวานและตัวอย่างค่าความหวานของผลไม้)

การด�าเนินการตัดสิน

บทที่ 5

	 การตดัสนิทีด่ต้ีองมคีวามละเอยีดรอบคอบ	 ถูกต้อง	 และมีความเป็นธรรมต่อเกษตรกรทีส่่งของ
เข้าประกวด	 โดยมุง่หวงัให้ทกุคนมคีวามพงึพอใจกบัผลการตดัสิน	ซึง่กรรมการตดัสินควรด�าเนนิการ
ไปตามขัน้ตอนทลีะขัน้ตอน	ดงันี้
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	 วัตถุประสงค์

  1.	เป็นการคัดเลือกเฉพาะผลไม้ที่ความหวานสูงเหมาะสม	 จะเป็นผลไม้ที่เข้ารอบคัดเลือก
รับรางวัล
  2.	ช่วยกรรมการตัดสินใจได้อย่างแม่นย�าถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 ท้ังกรรมการเอง
และเกษตรกรผู้ส่งผลไม้เข้าประกวด
	 	 3.	ค่าความหวานช่วยให้กรรมการสามารถคัดเลือกตัวอย่างของผลไม้ตามค่าความหวาน
ท่ีวดัได้	 โดยจัดอันดับ	 ความหวานสูงสุดและความหวานอันดับรองลงมา	 จนได้จ�านวนตัวอย่าง

ที่เพียงพอ

	 การเตรียมอุปกรณ์

	 	 1.	มีดบางผ่าผลไม้
	 	 2.	ขวดน�า้ดื่ม
	 	 3.	กระดาษช�าระ	หรือทิชชู่
	 	 4.	เครื่องวัดความหวาน
	 	 5.	เครื่องคั้นน�า้ผลไม้ขนาดเล็ก

	 	 6.	ถังขยะ

	 การด�าเนินการ

	 	 1.	ให้กรรมการผู้อ่านค่าความหวาน	ตั้งเครื่องให้ค่าถูกต้องด้วยน�า้เปล่า	ที่ระดับ	0	องศา
  2.	กรรมการผูต้ดัสนิท�าการผ่าผลไม้	ผลไม้ทรงกลมหรอืทรงร	ีเช่น	มะเฟือง	มะปราง	ฝรัง่	ส้ม	ส้มโอ 
มะนาว	กระท้อน	มงัคุด	เป็นต้น	ควรผ่าตรงกลางผล	(cross	section)	ผลไม้ทรงยาว	เช่น	มะม่วง	มะละกอ	
ชมพู	่ละมุด	พุทรา	เป็นตน้	ควรผ่าตามความยาวผล	ตดัชิน้เนือ้ผลไมส้่วนก้นผลไม้มาวดัความหวาน	
ของทุกชนิดและทุกชิ้นตัวอย่าง	หากผลไม้บางชนิดเนื้อค่อนข้างแข็ง	 ให้ใช้เครื่องคั้นน�้าผลไม้ขนาด
เล็กช่วยคั้นน�้าผลไม้ออกมา
  ส�าหรบัผลไม้ทีฉ่�า่น�า้	เช่น	มะม่วงสกุ	ให้กรรมการผู้อ่านค่าความหวานน�าเครือ่ง	Refractometer 
มารอรบัน�า้ทีไ่หลออกมาขณะผ่ามะม่วงได้เลย	นอกจากช่วยให้ท�างานได้รวดเรว็ขึน้แล้ว	ยงัไม่ต้องขดู	
หรือบีบเอาน�้าจากเนื้อมะม่วง	 ซึ่งท�าให้เนื้อมะม่วงช�้าไม่น่าดู	 แล้วกรรมการอ่านค่าความหวาน
จากด้านล่างขึ้นด้านบนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเลขคู่
	 	 3.	กรรมการตัดสินจดบันทึกค่าความหวานบนฉลากเบอร์ผู้ส่งเข้าประกวด
	 	 4.	กรรมการผู้ช่วยคนที	่1	คอยส่งตัวอย่างและอุปกรณ์
  5.	กรรมการผู้ช่วยจดบันทึกข้อมูลตามรายช่ือชนิดพืช	 (อาจบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได	้
แต่การบนัทกึเป็นสถิติเก็บไว้ก็มีข้อด	ีเพื่อป้องกันการร้องเรียนผลการตัดสินภายหลัง)
	 	 6.	เมื่อเสร็จจากการวัดความหวานแล้ว	 ให้เก็บตัวอย่างความหวานสูงสุด	 และความหวาน
อนัดับรองลงมา	1-2	ระดบั	ให้เหลือตวัอย่าง	15	–	20	ตวัอย่าง	(รายละเอยีดภาคผนวก	การวดัความหวาน
และค่าความหวาน)
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	 การตรวจสอบคุณภาพเนื้อภายในผล

  กรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกตัวอย่าง	 เพื่อผ่าดูเนื้อ	 ส�าหรับทุเรียนให้เลือกพลูเอก	
ซึ่งเป็นพลูที่ใหญ่	 เนื้อเต็มพลู	 และใช้สีเขียนแนวที่จะผ่าหรือกรรมการอาจจะผ่าออกเลยก็ได	้
หากพบว่าเนือ้เละ	งอมมากไป	ไม่สุก	แกรน็	หรอืเนือ้น้อยไม่เตม็พล	ูให้คดัออกได้เลย	ส�าหรบัมะม่วง
มัน	ให้ผ่าส่วนอก	ห่างจากหัว	2.0	–	2.5	นิ้ว	โดยผ่าเป็นรูปตัววี	หากพบว่าเนื้อสุกเป็นสีเหลือง	-	ส้ม	
เนือ้อ่อนเกนิไป	มรีอยการท�าลายของแมลงหรอืโรค	ให้คัดออกได้เลย	ส�าหรบัมะขามหวาน	ให้แกะเนือ้	
หากพบว่ามีมอด	หรือเชื้อรา	ให้คัดออกได้เลย

ขั้นตอนที	่3	การตัดสิน	(Judging)

1.	 การชมิ	การชมิรอบแรกจาก	15	–	20	ตวัอย่าง	เพือ่คดัเลอืกผลไม้ให้เหลอืเพยีง	8	–	10	ตัวอย่าง 
การชมิรอบทีส่อง	มีการจบัคูเ่ปรยีบเทยีบเป็นคู่ความหวานและรสชาตดีิ	จนเหลอืเพียง	3	–	5	ตวัอย่าง	
ตามอันดับรางวัลที่ทางผู้จัดงานก�าหนด
2.	 การจัดเรียง	เพื่อดูความสม�่าเสมอของขนาด	ความสวยงามของผิวพรรณ	เป็นครั้งสุดท้าย
3.	 การตัดสิน
	 3.1	การลงคะแนนเสียง	ท�าได้ง่าย	รวดเร็ว	สามารถปรึกษาหารือกันได	้และมีการแสดงเหตุผล
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน	จึงท�าให้ได้ผลไม้ที่มีลักษณะเด่นเหมาะสม
 3.2	ให้คะแนน	 วธิกีารให้คะแนนท�าให้เสยีเวลา	 และอาจได้ผลไม้ทีม่คีวามถกูต้องเหมาะสมน้อย 
เพราะกรรมการอาจมีมุมมองไม่เหมือนกัน	ท�าให้ได้ผลไม้ที่เข้าเกณฑ์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมนัก

ขั้นตอนที	่4	การแสดงนิทรรศการสิ่งประกวด	(Exhibition)

	 ขั้นตอนนี้จะต้องน�าตัวอย่างที่จะชนะการประกวดมาจัดแสดงตามชนิดและพันธุ์
1.	 โดยการจัดแสดงจะจัดแสดงแบบผลไม้เดี่ยวๆ	เฉพาะผลไม้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
2.	 หรอืการจดัแสดงเปรยีบเทยีบกบัตัวอย่างทีไ่ม่ได้รบัการคดัเลอืก	 เพ่ือเป็นการเปรยีบเทยีบกนั	
สร้างความเข้าใจจากการดูมากขึ้น
3.	 จัดแสดงร่วมกับการจัดสวนหย่อม	เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าชม
4.	 ควรให้ความรู้และข้อมูลของตัวอย่างที่ชนะการประกวดด้วย
5.	 การแสดงหลายวันอาจต้องเก็บตัวอย่างไว้สับเปลี่ยนด้วย
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การจัดแสดงสิ่งประกวด

	 น�าสิ่งประกวดที่ได้รางวัลมาเรียงน�าเสนอตามรางวัล	 1,	 2,	 3	 ชมเชย	 พร้อมด้วยตัวอย่าง
ที่มีลักษณะเด่นอื่นๆ	 ในชนิดผลไม้นั้น	 ถ้ามีการน�าเสนอให้น่าสนใจจะจัดเป็นสวนหย่อม
หรือน�าเสนอบนแท่นก็ได้
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การวัดค่าความหวานและตัวอย่างค่าความหวานของผลไม้

 

ภาคผนวก

การใช้เครื่อง Refractometer
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1. การวัดความหวานล�าไย	(พันธุ์ดอ)

 1) เลือกผลล�าไยที่มีคุณภาพดีที่ปลายช่อ/ต้นช่อ

 2) บีบน�า้จากเนื้อล�าไย ลงบนเครื่องวัดความหวาน (Refractometer)

 3) อ่านค่าความหวาน

 4) บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด ดังตัวอย่างตามตารางที่ 22

ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล

1 8759 18.5 1

2 8333 21.1 2

3 8615 19.2 3

4 8807 18.8 ชมเชย

5 8602 20.5 ชมเชย

6 8588 20.1

7 8606 18.9

8 8613 18.1

9 8578 19.8

10 8610 19.1

11 8578 19.8

12 8758 17.3

13 8760 17.6

14 8595 17.6

15 8577 18.6

16 8586 18.6

17 8615 19.2

18 8596 17.7

19 8588 20.1

ตารางที่ 22 ลำาไย (พันธุ์ดอ)
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ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล หมายเหตุ

1 8377 18.8 1 หวาน

2 8501 17.0 2 รสชาติดี

3 8373 17.8 3 รสชาติดี

4 8388 15.4 ชมเชย จืดๆ

5 8385 15.0 ชมเชย เปรี้ยว

6 8599 12.1

7 8415 10.3

8 8598 12.4

9 8283 19.4 ออกเปรี้ยว

10 8508 13.0

11 8863 14.9

12 8855 12.7

13 8861 14.2

14 8370 12.4

15 8386 15.9 เปรี้ยว

16 8371 14.2

17 8374 14.1

18 8521 13.1

2. การวัดความหวานมะม่วงน�้าดอกไม้

	 1)	 เลือกผลมะม่วงที่อวบ	แก่จัด	ผ่าผลตามยาวจากขั้วผลลงไปตามก้นผล
	 2)	 ขณะผ่านั้นให้กดปลายมีดด้านล่าง	แล้วน�าเครื่องวัดความหวานมารับน�า้ที่ไหลออกมา
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่23

ตารางที่ 23 มะม่วงนำ้าดอกไม้
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3. การวัดความหวานมะม่วงน�า้ดอกไม้สีทอง

	 1)	 เลือกผลมะม่วงที่อวบ	แก่จัด	ผ่าผลตามยาวจากขั้วผลลงไปตามก้นผล
	 2)	 ขณะผ่านั้นให้กดปลายมีดด้านล่าง	แล้วน�าเครื่องวัดความหวานมารับน�า้ที่ไหลออกมา
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่24

ตารางที่ 24 มะม่วงนำ้าดอกไม้สีทอง

1	 8345	 18.0		 1

2	 8463	 16.9	 2

3	 8336	 16.1	 3

4	 8342	 15.5	 ชมเชย

5	 8513	 17.1	 ชมเชย

6	 8458	 16.5	

7	 8518	 16.1	

8	 8456	 13.8	

9	 8509	 14.8	

10	 8546	 13.1	

11	 8523	 14.3	

12	 8815	 12.7	

13	 8813	 12.0	

14	 8597	 13.5	

15	 8816	 12.1	

16	 8363	 15.5	

17	 8355	 13.9	

18	 8548	 13.4	

19	 8817	 14.4	

20	 8928	 15.4	

21	 8524	 11.7	

22	 8462	 13.5	

23	 8351	 15.0	

24	 8814	 12.8	
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ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล

4. การวัดความหวานมะม่วงเขียวเสวย

	 1)	 เลือกมะม่วงผลที่อวบ	แก่สมบูรณ์	ผ่ามะม่วงลงตามขวางผลบริเวณไหล่ผล	ห่างจากขั้วผล
	 	 ประมาณ	2	นิ้ว	เป็นร่องรูปตัว	V
	 2)	 ดูเนื้อว่าสุกแก่พอดีหรือไม่
	 3)	 ชิมความมัน

ตารางที่ 25 มะม่วงเขียวเสวย

1	 8525	 -	 1

2	 8266	 -	 2

3	 8510	 -	 3

4	 8277	 -	 ชมเชย

5	 8282	 -	 ชมเชย

*	หมำยเหตุ	: ต่างกันที่รสชาต ิ

5. การวัดความหวานฝรั่ง	(พันธุ์กิมจู)

 1)	 เลือกฝรั่งผลที่อวบ	แก่จัด	ผ่ากลางตามขวางของผล
	 2)	 ตัดชิ้นเนื้อส่วนล่างผล	บีบน�้าด้วยมือหรือเครื่องคั้นน�า้ผลไม	้หยดน�า้ผลไม้ที่คั้นได้
	 	 ลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่26

ตารางที่ 26 ฝรั่ง (พันธุ์กิมจู)

1	 8848	 11.1	 1
2	 8664	 10.0	 2
3	 8666	 11.0	 3
4	 9007	 8.9	 ชมเชย
5	 8846	 9.6	 ชมเชย
6	 9037	 8.2	
7	 9036	 10.4	
8	 8847	 8.1	
9	 8611	 6.1	
10	 8572	 7.6	

11	 8618	 8.3 



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล หมายเหตุ

เทคนิคการตัดสิน 
การประกวดผลไม้แบบมืออาชีพ88

6. การวัดความหวานฝรั่ง	(พันธุ์แป้นสีทอง)

	 1)	 เลือกฝรั่งผลที่อวบ	แก่จัด	ผ่ากลางตามขวางของผล
	 2)	 ตัดชิ้นเนื้อส่วนล่างผล	บีบน�้าด้วยมือหรือเครื่องคั้นน�้าผลไม้	หยดน�า้ผลไม้ที่คั้นได้
	 	 ลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่27

ตารางที่ 27 ฝรั่ง (พันธุ์แป้นสีทอง)

1	 8699	 11.3	 1	 รสชาติดี

2	 9119	 12.1	 2	

3	 8685	 10.3	 3	

4	 8683	 9.4	 ชมเชย	

5	 9136	 10.6	 ชมเชย	

6	 8964	 8.3	 	

7	 8698	 8.0	 	

8	 8637	 8.6	 	

9	 8682	 10.6	 	

10	 9134	 7.0	 	

11	 9132	 9.9	 	



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล หมายเหตุ
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7. การวัดความหวานพุทราผลโต

 1)	 เลือกพุทราผลที่อวบสมบูรณ	์ผ่าตามความยาวผล	และเปิดเป็น	2	ฝา
	 2)	 ตัดชิ้นส่วนเนื้อส่วนก้นผล	บีบน�้าด้วยมือหรือเครื่องคั้นน�า้ผลไม	้หยดน�า้ผลไม้ที่คั้นได้
	 	 ลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่28

ตารางที่ 28 พุทราผลโต

1	 8651	 10.0	 1	

2	 8675	 11.2	 2	

3	 8650	 8.2	 3	 เปรี้ยว

4	 8677	 11.7	 ชมเชย	 อมฝาดนิดๆ

5	 9010	 10.7	 ชมเชย	 จืด

6	 8651	 8.8	 	 อร่อย

7	 8650	 12.2	 	



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล

เทคนิคการตัดสิน 
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8. การวัดความหวานสับปะรด	(พันธุ์ตราดสีทอง)

 1) เลือกสับปะรดผลที่สมบูรณ์ แก่จัด ผ่ากลางผลจากด้านขั้วลงไปตามแนวยาวของผล

 2) ขณะผ่าเอียงใบมีดลง เพื่อให้น�า้ผลไม้ไหลลงที่เครื่องวัดความหวาน

 3) อ่านค่าความหวาน

 4) บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด ดังตัวอย่างตามตารางที่ 29

ตำรำงที่	29	สับปะรด	(พันธุ์ตรำดสีทอง)

1	 8684	 19.4	 1

2	 8660	 20.6	 2

3	 8591	 19.0	 3

4	 8722	 18.7	 ชมเชย

5	 8720	 18.2	 ชมเชย

6	 8594	 14.5	

7	 8679	 20.3	



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล
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การประกวดผลไม้แบบมืออาชีพ 91

9. การวัดความหวานสับปะรด	(พันธุ์ปัตตาเวีย)

 1) เลือกสับปะรดผลที่สมบูรณ์ แก่จัด ผ่ากลางผลจากด้านขั้วลงไปตามแนวยาวของผล

 2) ขณะผ่าเอียงใบมีดลง เพื่อให้น�้าผลไม้ไหลลงที่เครื่องวัดความหวาน

 3) อ่านค่าความหวาน

 4) บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด ดังตัวอย่างตามตารางที่ 30

ตารางที่ 30 สับปะรด (พันธุ์ปัตตาเวีย)

1	 8946	 18.5	 1

2	 8956	 17.7	 2

3	 8943	 18.7	 3

4	 8806	 18.3	 ชมเชย

5	 8810	 17.5	 ชมเชย

6	 8970	 13.7	

7	 8820	 14.4	

8	 8942	 16.5	

9	 9018	 12.9

10	 8812	 11.7

11	 9025	 15.1



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล

เทคนิคการตัดสิน 
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10.  การวัดความหวานมะเฟือง

	 1)		 เลือกผลมะเฟืองผลที่สมบูรณ	์อวบ	แก่จัด	ผ่ากลางผลตามแนวขวางของผล
	 2)	 ขณะผ่าให้เอยีงใบมดีลง	แล้วใช้เครือ่งวดัความหวานรองรบัน�า้ผลไม้ทีไ่ด้เพือ่อ่านค่าความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่31

ตารางที่ 31 มะเฟือง

1	 8825	 10.2	 1

2	 8826	 9.5	 2

3	 8823	 9.3	 3

4	 8824	 9.6	 ชมเชย

5	 8822	 9.7	 ชมเชย

6	 8715	 10.6	

7	 8713	 10.4	

8	 8827	 10.4	

9	 9051	 8.3	



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล
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11.  การวัดความหวานมะขาม	(พันธุ์สีชมพู)

 1) คดัเลือกฝักทีส่มบรูณ์	 แห้ง	 แกะเปลอืกออก	 กรณแีกะเปลอืกออกมาแล้วพบมอด	 เชือ้รา
	 	 หรือเนื้อแห้ง	ให้ยกตัวอย่างนั้นออกไปอยู่ในหมวดไม่ผ่านเกณฑ์
	 2)	 การวดัค่าความหวานของมะขามด้วยเครือ่งวดัความหวานนัน้ท�าไม่ได้	หรอืได้ผลไม่ชดัเจน	
	 	 แต่หากต้องการวัดควรน�าเนื้อมะขามไปชั่งน�้าหนักให้เท่ากันทุกตัวอย่าง	 แล้วท�าให้
	 	 เน้ือมะขามอ่อนตัวในน�้าท่ีปริมาณเท่ากัน	 แล้วใช้เคร่ืองบีบน�้าผลไม้ขนาดเล็ก	 บีบน�้า
	 	 ออกมาจากเนื้อ	หยดลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่32

ตารางที่ 32 มะขาม (พันธุ์สีชมพู)

1	 8298	 -	 1

2	 8302	 -	 2

3	 8284	 -	 3

4	 8288	 -	 ชมเชย

5	 8304	 -	 ชมเชย



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล
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12. การวัดความหวานมะขาม	(พันธุ์สีทอง)

 1) คัดเลอืกฝักทีส่มบรูณ์	แห้ง	แกะเปลอืกออก	กรณแีกะเปลอืกออกมาแล้วพบมอด	เชือ้รา	
	 	 หรือเนื้อแห้ง	ให้ยกตัวอย่างนั้นออกไปอยู่ในหมวดไม่ผ่านเกณฑ์
	 2)	 การวดัค่าความหวานของมะขามด้วยเครือ่งวดัความหวานนัน้ท�าไม่ได้	หรอืได้ผลไม่ชดัเจน	
	 	 แต่หากต้องการวัดควรน�าเนื้อมะขามไปชั่งน�้าหนักให้เท่ากันทุกตัวอย่าง	 แล้วท�าให้
	 	 เน้ือมะขามอ่อนตัวในน�้าท่ีปริมาณเท่ากัน	 แล้วใช้เคร่ืองบีบน�้าผลไม้ขนาดเล็ก	 บีบน�้า
	 	 ออกมาจากเนื้อหยดลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่33

ตารางที่ 33 มะขาม (พันธุ์สีทอง)

1	 8247	 -	 1

2	 8243	 -	 2

3	 8252	 -	 3

4	 8245	 -	 ชมเชย

5	 8549	 -	 ชมเชย



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล
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13. การวัดความหวานมะขาม	(พันธุ์ประกายทอง)

 1)	 คดัเลือกฝักทีส่มบรูณ์	 แห้ง	 แกะเปลอืกออก	 กรณแีกะเปลอืกออกมาแล้วพบมอด	 เชือ้รา	
	 	 หรือเนื้อแห้ง	ให้ยกตัวอย่างนั้นออกไปอยู่ในหมวดไม่ผ่านเกณฑ์
	 2)	 การวดัค่าความหวานของมะขามด้วยเครือ่งวดัความหวานนัน้ท�าไม่ได้	หรอืได้ผลไม่ชดัเจน	
	 	 แต่หากต้องการวัดควรน�าเนื้อมะขามไปชั่งน�้าหนักให้เท่ากันทุกตัวอย่าง	 แล้วท�าให้
	 	 เน้ือมะขามอ่อนตัวในน�้าท่ีปริมาณเท่ากัน	 แล้วใช้เคร่ืองบีบน�้าผลไม้ขนาดเล็ก	 บีบน�้า
	 	 ออกมาจากเนื้อ	หยดลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่34

ตารางที่ 34 มะขาม (พันธุ์ประกายทอง)

1	 8316	 -	 1

2	 8306	 -	 2

3	 8334	 -	 3

4	 8305	 -	 ชมเชย

5	 8309	 -	 ชมเชย



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล
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14. การวัดความหวานสละ

 1) เลอืกสละผลท่ีสมบรูณ์	แก่จัด	แกะเปลอืกโดยเริม่แกะจากก้นผล	หมนุผลไปตามเขม็นาฬิกา
	 2)	 ตดัชิน้เนือ้ด้านก้นของเมลด็	บบีน�า้ด้วยมอืหรือใช้เคร่ืองค้ันน�า้ผลไม้ขนาดเลก็	หยดน�า้ผลไม้
	 	 ลงบนเครื่องวัดความหวาน
			 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่35

ตารางที่ 35 สละ

1	 8909	 18.2	 1

2	 8905	 17.8	 2

3	 8554	 15.2	 3

4	 8559	 18.6	 ชมเชย

5	 8556	 16.0	 ชมเชย

6	 8575	 16.4	

7	 8733	 15.0	

8	 8545	 18.0	

9	 8581	 15.8	

10	 8552	 16.2

11	 8896	 17.8



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS ค่าเฉลี่ย รางวัล

1 8710 10.7 11.03 2

11.5

10.9

2 9088 11.5 11.66 3

12.2

11.3

3 8711 12 11.03 ชมเชย

11.2

9.9

4 9086 13.8 12.23 ชมเชย

11.5

11.4

เทคนิคการตัดสิน 
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15. การวัดความหวานองุ่นด�า

 1)	 เลือกผลองุ่นผลที่สมบูรณ	์แก่จัด	ผลที่อยู่ปลายสุดของช่อผล
	 2)	 ผ่าชิ้นเนื้อบริเวณก้นผล	เพื่อบีบน�้าลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่36

ตารางที่ 36 องุ่นดำา



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS ค่าเฉลี่ย รางวัล

1 9092 19.2 16.93 1

14.6

17

2 9093 15.9 14.96 2

13.1

15.9

3 9094 16.9 16.06 3

13.7

17.6

4 8654 14.2 14.2 ชมเชย

14.7

13.7

5 8708 16.8 16.23 ชมเชย

13.6

18.3

เทคนิคการตัดสิน 
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16. การวัดความหวานองุ่นเขียว

 1)	 เลือกผลองุ่นผลที่สมบูรณ	์แก่จัด	ผลที่อยู่ปลายสุดของชอ่ผล
	 2)	 ผ่าชิ้นเนื้อบริเวณก้นผล	เพื่อบีบน�้าลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่37

ตารางที่ 37 องุ่นเขียว



ล�ำดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รำงวัล
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17.	การวัดความหวานชมพู่ทับทิมจันทร์

 1) เลือกชมพู่ผลที่สมบูรณ์	 อวบ	 แก่จัด	 สีเข้ม	 ผ่ากลางผลลงตามแนวความยาวของผล	
	 	 (Long	section)
	 2)	 ใช้มีดตัดชิ้นเนื้อบริเวณก้นผล	บีบน�้าลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่38

1	 8676	 10.6	 1

2	 8836	 9.8	 2

3	 8834	 9.6	 3

4	 8253	 10.2	 ชมเชย

5	 8835	 11.0	 ชมเชย

6	 8832	 9.4	

7	 8831	 9.2	

8	 8829	 9.8	

9	 8674	 8.8	

10	 8693	 10.	

11	 8612	 10.2

12	 8616	 10.6

13	 8692	 10.0

14	 8706	 11.0

ตารางที่ 38 ชมพู่ทับทิมจันทร์
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18. การวัดความหวานส้มโอ	(พันธุ์เนื้อสีแดง/ชมพู)

 1) เลือกส้มโอผลที่สมบูรณ์	 อวบ	 เต่งตึง	 แก่จัด	 เปลือกบาง	 ต่อมน�้ามันโต	 ผ่ากลางผล
	 	 ตามแนวขวางผล
	 2)	 ใช้มีดปลายแหลมเจาะเอาน�้าจากก้นกุ้ง	 (ถุงน�้า)	 จากบริเวณก้นผล	 ให้หยดน�้าผลไม้
	 	 หยดลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่39

1	 9145	 10.8	 1

2	 9042	 12.7	 2

3	 9170	 12.0	 3

4	 9072	 10.8	 ชมเชย

5	 9174	 9.7	 ชมเชย

6	 9178	 9.8	

7	 9071	 9.3	

8	 9074	 9.4	

9	 9150	 9.1	

10	 9159	 9.4	

ตารางที่ 39 ส้มโอ (พันธุ์เนื้อสีแดง/ชมพู)
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19. การวัดความหวานส้มโอ	(พันธุ์เนื้อสีขาว/เหลือง)

 1)	 เลือกส้มโอผลที่สมบูรณ์	 อวบ	 เต่งตึง	 แก่จัด	 เปลือกบาง	 ต่อมน�้ามันโต	 ผ่ากลางผล
	 	 ตามแนวขวางผล
	 2)	 ใช้มีดปลายแหลมเจาะเอาน�้าจากก้นกุ้ง	 (ถุงน�้า)	 จากบริเวณก้นผล	 ให้หยดน�้าผลไม้
	 	 หยดลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่40

1	 9078	 12.4	 1

2	 8972	 11.5	 2

3	 9106	 12.5	 3

4	 9044	 12.2	 ชมเชย

5	 9148	 10.5	 ชมเชย

6	 9155	 11.6	

7	 9144	 11.8	

8	 8925	 10.4	

9	 9066	 9.7	

10	 9077	 10.9

11	 9110	 10.7

12	 9117	 10.7

13	 9111	 10.9

ตารางที่ 40 ส้มโอ (พันธุ์เนื้อสีขาว/เหลือง)
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20. การวัดความหวานส้มแก้ว

 1)	 เลอืกส้มแก้วผลอวบ	สมบรูณ์	แก่จดั	ผวิสเีหลอืงส้ม	เปลอืกบาง	ผ่ากลางผลตามแนวกลางผล
	 2)	 เลือกเนื้อส้มจากฝาด้านก้นผลมาจ�านวน	1	กลีบ	บีบน�้าลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่41

ตารางที่ 41 ส้มแก้ว

1	 9142	 9.7	 1

2	 9118	 12.3	 2

3	 9156	 10.7	 3

4	 9169	 9.4	 ชมเชย

5	 9050	 9.6	 ชมเชย

6	 9164	 9.5	

7	 9161	 9.1	
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21. การวัดความหวานส้มเขียวหวาน

	 1)	 เลือกส้มเขียวหวานผลอวบ	 สมบูรณ์	 แก่จัด	 ผิวสีเหลืองส้ม	 เปลือกบาง	 ผ่ากลางผล
	 	 ตามแนวกลางผล
	 2)	 เลือกเนื้อส้มจากฝาด้านก้นผลมาจ�านวน	1	กลีบ	บีบน�้าลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่42

ตารางที่ 42 ส้มเขียวหวาน

1	 8239	 15.3	 1

2	 2840	 11.4	 2

3	 2512	 15.5	 3

4	 8242	 12.5	 ชมเชย

5	 9105	 10.4	 ชมเชย
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22. การวัดความหวานส้มตรา

 1)	 เลือกส้มตราผลอวบ	สด	สมบูรณ์	เปลือกบางใส	เมื่อสัมผัสแล้วรู้สึกนุ่มมือ	ผ่ากลางผล
	 	 ตามแนวขวาง
	 2)	 น�าเนื้อจากฝาส่วนก้นผลมาเจาะน�้าจากส่วนก้นของกุ้ง	(ถุงน�า้)	หรือแกะกลีบออกมา
	 	 จ�านวน	1	กลีบ	แล้วบีบน�้าลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่43

ตารางที่ 43 ส้มตรา

1	 8937	 14.7	 1

2	 8941	 11.4	 2

3	 8938	 11.1	 3

4	 8939	 12.6	 ชมเชย

5	 8940	 11.8	 ชมเชย
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23. การวัดความหวานสตรอเบอรี่

 1)	 เลือกสตรอเบอรี่ผลที่อวบ	สมบูรณ์	แก่จัด	สีแดงเข้ม
	 2)	 ผ่ากลางผลตามแนวความยาวผล	 แล้วตัดช้ินเน้ือส่วนก้นผล	 น�ามาบีบน�้าด้วยมือ	
	 	 หยดน�า้ผลไม้ที่ได้ลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่44

ตารางที่ 44 สตรอเบอรี่

1	 8871	 9.1	 1

2	 8864	 9.6	 2

3	 8885	 7.4	 3

4	 8882	 8.0	 ชมเชย

5	 8876	 8.5	 ชมเชย

6	 8865	 8.1	

7	 8877	 7.6	

8	 8857	 6.7	

9	 8881	 7.8	

10	 8872	 7.9	

11	 8843	 8.0	
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24. การวัดความหวานมะยงชิด-มะปรางหวาน

 1) เลือกมะยงชิด-มะปรางหวาน	ผลที่สด	อวบ	เต่งตึง	สมบูรณ์	สีเหลืองเข้ม
	 2)	 ผ่ากลางผลตามแนวขวางผล	ตดัช้ินเน้ือจากฝาส่วนก้นผล	บบีน�า้ลงบนเครือ่งวดัความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่45

1	 9053	 18.4	 1

2	 8870	 16.3	 2

3	 8867	 15.5	 3

4	 9055	 15.3	 ชมเชย

5	 9040	 15.7	 ชมเชย

6	 9054	 15.3	

7	 9057	 13.2	

8	 9056	 13.2	

9	 9041	 14.4	

10	 9052	 14.3

11	 8869	 15.0

ตารางที่ 45 มะยงชิด-มะปรางหวาน
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25. การวัดความหวานมะละกอ	(แขกด�า)

 1)	 เลือกมะละกอผลที่สด	อวบ	เต่งตึง	สมบูรณ์	แก่จัด	สีเหลือง-สม้เข้ม
	 2)	 ผ่ากลางผลตามแนวความยาวผล	แล้วกรีดชิ้นเนื้อบริเวณกระพุ้งของก้นผล	3	–	4	ครั้ง	
	 	 เพื่อน�าน�้ามาหยดลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่46

ตารางที่ 46 มะละกอ (แขกดำา)

3	 8421	 10.8	 1

2	 8662	 10.3	 2

6	 8419	 8.9	 3

1	 8667	 7.9	 ชมเชย

7	 8479	 11.6	 ชมเชย

4	 9029	 12.6	

5	 8697	 7.5	
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26. การวัดความหวานมะละกอ	(ฮอลแลนด์)

 1)	 เลือกมะละกอผลที่สด	อวบ	เต่งตึง	สมบูรณ์	แก่จัด	สีเหลือง-ส้มเขม้
	 2)	 ผ่ากลางผลตามแนวความยาวผล	แล้วกรีดชิ้นเนื้อบริเวณกระพุ้งของก้นผล	3	–	4	ครั้ง	
	 	 เพื่อน�าน�้ามาหยดลงบนเครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่47

ตารางที่ 47 มะละกอ (ฮอลแลนด์)

1	 9030	 14.1	 1

2	 8775	 12.8	 2

3	 8761	 13.5	 3

4	 8779	 12.3	 ชมเชย

5	 8776	 12.5	 ชมเชย

6	 8673	 11.8	

7	 8470	 12.1	

8	 8740	 12.1	

9	 8778	 12.1	
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27. การวัดความหวานมะพร้าว

 1) เลือกผลมะพร้าวโดยใช้ผลแรกจากขั้วทะลาย
	 2)	 ท�าการเปิดเปลือกด้วยมีดอีโต้	เปิดกะลา	ใช้หลอดหยดดูดน�า้มะพร้าวมาหยดลงบน
	 	 เครื่องวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่48

ตารางที่ 48 มะพร้าว

1	 9049	 8.0	 1

2	 8769	 9.0	 2

3	 8407	 8.0	 3

4	 8405	 8.2	 ชมเชย

5	 8404	 8.4	 ชมเชย

6	 8841	 6.2	

7	 9047	 7.0	

8	 8714	 7.2	

9	 8689	 7.6	

10	 8690	 7.6	

11	 8691	 7.8	

12	 8994	 8.0	

13	 9000	 8.6	

14	 8989	 7.2	

15	 9006	 8.0	

16	 8979	 7.6	

17	 8981	 8.0	



ลำาดับที่ รหัสสิ่งประกวด TSS รางวัล

เทคนิคการตัดสิน 
การประกวดผลไม้แบบมืออาชีพ110

18	 9168	 7.4	

19	 9157	 8.4	

20	 9085	 7.4	

21	 8372	 6.8	

22	 8763	 6.2	

23	 8349	 7.0	

24	 8369	 7.2	

25	 8751	 5.6	

26	 8746	 8.8	

27	 8756	 8.6	

28	 8757	 8.2	

29	 8449	 8.0	

30	 8516	 7.0	

31	 8403	 8.8	

32	 8406	 8.0	

33	 8608	 9.0	

34	 8678	 8.8	

35	 8681	 8.0	
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28. การวัดความหวานละมุด	(พันธุ์กระสวย)

 1) เลือกละมุดผลที่อวบ	สมบูรณ	์แก่จัด	ผิวสีเหลืองอมส้ม	(ตรวจสอบว่าไม่ได้ย้อมสี)
	 2)	 ผ่ากลางผลตามความยาวของผล	ตดัชิน้เน้ือบรเิวณส่วนก้นผล	บีบน�า้ลงบนเครือ่งวัดความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่49

ตารางที่ 49 ละมุด (พันธุ์กระสวย)

1	 8702	 19.5	 1

2	 8687	 20.3	 2

3	 8652	 20.1	 3

4	 8686	 21.4	 ชมเชย

5	 8560	 21.5	 ชมเชย

6	 8799	 20.4	

7	 8795	 20.1	
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29. การวัดความหวานละมุด	(พันธุ์มะกอก)

	 1)	 เลือกละมุดผลที่อวบ	สมบูรณ	์แก่จัด	ผิวสีเหลืองอมส้ม	(ตรวจสอบว่าไม่ได้ย้อมสี)
	 2)	 ผ่ากลางผลตามความยาวของผล	ตดัช้ินเน้ือบรเิวณส่วนก้นผล	บีบน�า้ลงบนเครือ่งวดัความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่50

ตารางที่ 50 ละมุด (พันธุ์มะกอก)

1	 8657	 20	 1

2	 8663	 20.3	 2

3	 8705	 15.5	 3

4	 8793	 19.8	 ชมเชย

5	 8658	 19.2	 ชมเชย

6	 8913	 20.9	

7	 8257	 17.2	

8	 8787	 16.9	

ที่มา :  ตารางที่ 22 – 50 ได้มาจากการประกวดผลไม้ในงานมหกรรมพืชสวนโลก

         เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จังหวัดเชียงใหม่

30. การวัดความหวานมะยงชิด

	 1)	 เลือกมะยงชิด	ผลที่สด	อวบ	เต่งตึง	สมบูรณ์	สีเหลืองเข้ม
	 2)	 ผ่ากลางผลตามแนวขวางผล	ตดัช้ินเน้ือจากฝาส่วนก้นผล	บบีน�า้ลงบนเครือ่งวดัความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่51	
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1	 	 20.0	
2	 	 19.0	
3	 	 18.0	
4	 	 20.0	
5	 	 19.0	
6	 	 19.0	
7	 	 16.0	
8	 	 18.0	
9	 	 20.0	
10	 	 18.0	
11	 	 18.0	
12	 	 18.0	
13	 	 16.2	
14	 	 19.0	
15	 	 18.2	
16	 	 19.0	
17	 	 20.0	
18	 	 20.0	
19	 	 18.0	
20	 	 19.0	
21	 	 18.8	
22	 	 18.0	
23	 	 17.8	
24	 	 18.8	
25	 	 18.0	
26	 	 18.2	
27	 	 18.0	
28	 	 19.0	
30	 	 20.2	

ที่มา :  ตารางที่ 51 ได้มาจากการประกวดมะยงชิดและมะปรางหวาน
         2  มีนาคม 2555 จังหวัดนครนายก (มะยงชิด)

ตารางที่ 51 มะยงชิด
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31. การวัดความหวานมะปรางหวาน

 1) เลือกมะปรางหวาน	ผลที่สด	อวบ	เต่งตึง	สมบูรณ์	สีเหลอืงเข้ม
 2)	 ผ่ากลางผลตามแนวขวางผล	ตดัช้ินเน้ือจากฝาส่วนก้นผล	บบีน�า้ลงบนเครือ่งวดัความหวาน
	 3)	 อ่านค่าความหวาน
	 4)	 บันทึกความหวานบนฉลากหมายเลขของที่ส่งประกวด	ดังตัวอย่างตามตารางที	่52

ตารางที่ 52 มะปรางหวาน

1	 	 21.0	
2	 	 18.0	
3	 	 17.0	
4	 	 18.0	
5	 	 18.0	
6	 	 17.0	
7	 	 18.0	
8	 	 17.0	
9	 	 16.0	
10	 	 18.0	
11	 	 19.0	
12	 	 20.0	
13	 	 19.0	
14	 	 17.0	
15	 	 16.0	
16	 	 19.0	
17	 	 18.0	
18	 	 17.0	
19	 	 18.0	
20	 	 15.0	
21	 	 15.0	
22	 	 16.0	
28	 	 19.0	

  
ที่มา :  ตารางที่ 52 ได้จากการประกวดมะยงชิดและมะปรางหวาน
         2  มีนาคม 2555 จังหวัดนครนายก (มะปรางหวาน)
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