


คํานํา 

 

  การปรับปรุงพันธุพืชหรือพัฒนาพันธุพืชใหไดมาซึ่งพันธุใหม (new plant variety) หรือพันธุท่ีมี

ลักษณะท่ีดีท้ังคุณลักษณะทางดานปริมาณ (quantitative) และทางดานคุณภาพ (qualitative) เปนท่ีตองการของ

ผูบริโภคหรือนักปรับปรุงพันธุพืช ปจจัยท่ีสําคัญคือตองมีพอ-แมพันธุพืชท่ีมีฐานพันธุกรรมท่ีกวางหรือมีความ

หลากหลายทางดานพันธุกรรม (genetic diversity) พอสมควร อีกประการหนึ่งฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชเปนเร่ือง

จําเปนและสําคัญท่ีสุดเชนกันในการท่ีจะทราบประวัติความเปนมาตลอดจนคุณลักษณะประจําพันธุแตละพันธุพืช

เหลานั้นวามีลักษณะเดนหรือลักษณะดีอยางไร ทิศทางในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงพันธุพืชก็จะสะดวกข้ึนถามี

ฐานขอมูลท่ีดีพอ 

  ปจจุบันพันธุพืชใหมท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุโดยนักปรับปรุงพันธุพืช  ผูท่ีปรับปรุง

พันธุพืชสามารถย่ืนขอรับสิทธิเพ่ือคุมครองสิทธิ (Plant Variety Protection) ไดตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช 

พ.ศ. 2542  ในการตรวจสอบพันธุพืชใหมตามกฎหมายฉบับนี้จําเปนตองอาศัยฐานขอมูลเก่ียวกับพันธุพืชมาก

พอสมควร  ตั้งแตป พ.ศ. 2540  เปนตนมา  กรมวิชาการเกษตรโดยสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ ได

ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเช้ือพันธุพืชตาง ๆ "ภายใตโครงการอนุรักษพัฒนาพืชสมุนไพร พืชพ้ืนเมืองและ

จุลินทรีย"  เพ่ืออนุรักษและใชประโยชนอยางสูงสุดของเช้ือพันธุพืช ในระยะเบื้องตนของโครงการดังกลาว (พ.ศ. 

2540 - 2544) สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติรวมกับศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนยวิจัยยาง

ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยางและศูนยวิจัยขาวปทุมธานี สถาบันวิจัยขาว ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเช้ือพันธุพืช

จํานวน 4 พืชไดแก มะมวง ทุเรียน ยางพาราและขาว ในโอกาสนี้จึงไดจัดทําเอกสารวิชาการฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช

เหลานี้ข้ึนมาโดยเปนเร่ืองเกี่ยวกับขอมูลสําหรับบันทึกลักษณะเช้ือพันธุพืช (descriptor) และรายละเอียดเกี่ยวกับ

ฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช (plant germplasm database) ชนิดตางๆ 

  ฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช ;  มะมวง (Plant Germplasm Database for Mango) เอกสารเลมนี้เปนสวน

หนึ่งของผลงานภายใตโครงการดังกลาว เปนเร่ืองเก่ียวกับเช้ือพันธุมะมวงท่ีพบและมีรายงานการปลูกเล้ียงใน

ประเทศไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ภายในเลมจะประกอบดวยขอมูลสําหรับบันทึกลักษณะเช้ือพันธุมะมวง การ

จัดจําแนกกลุมพันธุมะมวง ช่ือพันธุ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ลักษณะประจําพันธุ ลักษณะทางดานการเกษตร 

ตลอดจนภาพประกอบลักษณะของผลมะมวงประจําแตละพันธุ  ฐานขอมูลเช้ือพันธุมะมวงนับวาเปนคร้ังแรกในการ

จัดพิมพทางคณะผูจัดทํายินดีนอมรับคําติชมจากทานผูรูและผูเช่ียวชาญทุกทาน เพ่ือปรับปรุงแกไขขอมูลและความ

สมบูรณของฐานขอมูลเช้ือพันธุมะมวงตอไป 

 

 

 

 (นายวิชา  ธิติประเสริฐ) 

 ผูอํานวยการสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ 

 กรมวิชาการเกษตร 

 

 

 



สารบัญ 

 หนา 

 

บทนํา 

การจัดจําแนกกลุมพันธุมะมวง  

การบันทึกลักษณะประจําเช้ือพันธุมะมวง (Descriptors for Mango)  

รายช่ือพันธุมะมวงไทย 

ลักษณะประจําเช้ือพันธุมะมวงเรียงตามตัวอักษร ก ถึง ฮ   

คํานิยม  

เอกสารประกอบการเรียบเรียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 

 

  พันธุพืชหรือเช้ือพันธุพืชเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงในการปรับปรุงพันธุและผสมพันธุใหไดพันธุท่ีดี

โดยใหผลผลิตสูง เหมาะสมกับดินฟาอากาศ ตานทานโรคและศัตรูพืช ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขอนามัย

ของประชาชน  ตลอดจนมีคุณภาพดีเปนท่ีตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ แตปจจุบันพันธุพืชหรือเช้ือพันธุ

พืชตามธรรมชาติไดถูกทําลายลงจนใกลจะสูญพันธุโดยกิจกรรมของมนุษย  เชน  การบุกรุกทําลายปาเพ่ือทํามาหา

เล้ียงชีพ  การขยายแหลงท่ีอยูอาศัย  การสรางเข่ือน  เปนตน  นอกจากน้ียังถูกทําลายโดยภัยทางธรรมชาติ  เชน  

ความแหงแลง  ความหนาวเย็น  น้ําทวม  ไฟปา  เปนตน  นักวิชาการดานพันธุพืช       นักอนุรักษธรรมชาติได

ตระหนักถึงความสูญหายของพันธุพืช ซึ่งถูกทําลายลงไปเร่ือยๆ  จึงไดรณรงคใหมีการรวมมือกันอนุรักษพันธุพืชตาม

ธรรมชาติใหคงอยูสภาพเดิม  สวนนักพัฒนาพันธุพืชก็ไดทําการสํารวจ  รวบรวมและนําเทคนิคใหมๆ เขามาใชใน

การเก็บรักษาเช้ือพันธุพืช การแลกเปล่ียนเช้ือพันธุพืชและขอมูลทางดานเช้ือพันธุพืช เพ่ือจะไดนํามาใชประโยชนใน

การปรับปรุงพันธุและผสมพันธุใหไดพันธุพืชท่ีดีใหผลผลิตสูงและคุณภาพดีตอไป 

  กรมวิชาการเกษตรไดมีการรวบรวมและอนุรักษเช้ือพันธุพืชท้ังภายในประเทศและ

นําเขาจากตางประเทศไวจํานวนมากท้ังชนิดและปริมาณไวตามศูนยและสถานีทดลองตางๆ ท่ัวประเทศ  นอกจาก

งานรวบรวมเก็บรักษา  ปลูกตออายุ  และการประเมินลักษณะประจําพันธุของเชื้อพันธุแตละชนิดแลว  ยังจําเปนตอง

มีการบันทึกขอมูล (documentation) ไวเพ่ือใชคนควา  อางอิง  หรือจัดทํารายงานภายหลังซึ่งมีหลายรูปแบบ  เชน  

บันทึกลงในสมุดหรือกระดาษ  บันทึกลงในโปรแกรมซอฟแวรสําเร็จรูปตางๆ  เปนตน  การบันทึกขอมูลดังกลาวย่ิง

นานผานมาไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทําระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชท้ัง 4 ชนิดพืชขอกรมวิชาการ

เกษตร ในระยะเวลาและสถานท่ีตางกันโดยไดเรียนเชิญทานผูมีประสบการณจากภาคราชการ เอกชนและสถานบัน

อุดมศึกษารวมท่ังผูท่ีมีประสบการณในกลุมพืชนั้นๆ ท่ัวประเทศมาใหความเห็นโดยมีเปาหมายของการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ” คือ 

1. เพ่ือทบทวน/ปรับปรุง โครงสรางฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชใหครบถวนสมบูรณ 

2. เพ่ือทบทวน/ปรับปรุง ขอมูลท่ีทําการบันทึกในฐานขอมูลเช้ือพันธุใหมีความถูกตองชัดเจนใน

แตละลักษณะของพันธุพืช 

3. เพ่ือนําขอมูล/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากนักวิชาการ  ผูมีประสบการณ มาพัฒนาฐานขอมูล

เช้ือพันธุพืช 

4. เพ่ือใชเปนแบบอยางในการทําฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชชนิดอ่ืน ๆ ตอไป 

เอกสารเลมนี้เปนสวนหนึ่งหลังจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาวซึ่งไดปรับปรุงฐานขอมูลให

สมบูรณข้ึนและดําเนินการจัดพิมพไวเปนเอกสารทางดานวิชาการเพ่ือการใชประโยชนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดจําแนกกลุมพันธุมะมวง 

มะมวงเปนไมผลปลูกงาย ทนทานตอสภาพอากาศท่ีแปรปรวนไดทําใหเกษตรกรนยิมปลูกกันท่ัวทุกภาคของ

ประเทศปจจบุนัมีพ้ืนที่ปลูกท้ังหมดประมาณ 2 ลานไร แตเดิมเกษตรกรขยายพันธุมะมวงโดยการเพาะเมล็ดจึง

กอใหเกิดความหลากหลายของสายพันธุ มีการกระจายของสายพันธุท่ีแตกตางไปจากตนแม ซึง่มีประโยชนอยางย่ิง

ตอการพัฒนาและปรับปรุงพันธุตอไปในอนาคต จากการสํารวจและรวบรวมของ  นางสาวศิวพร  จินตนาวงศ  ซึ่ง

เปนการดาํเนนิการตั้งแตป พ.ศ. 2522-2541 สามารถรวมพันธุมะมวงจากท่ัวประเทศและปลูกรวบรวมไวท่ี

ศูนยวิจัยพืชสวนสุพรรณบุรี  มีการรายงานของพันธุมะมวงท่ีสํารวจพบในประเทศไทยไวประมาณ 150 สายพันธุ  

บางสายพนัธุมีลักษณะคลายกัน  บางพนัธุมีลักษณะแตกตางกัน บางสายพันธุอาจจะมีช่ือเรียกหลายช่ือแตกตางกัน

ตามสภาพภูมิประเทศท่ีเปนแหลงปลูก  จากการท่ีมีช่ือเรียกแตกตางกันก็เปนสาเหตุแหงความสับสนในการสํารวจ

และรวบรวมขอมูล  ศิวพร (2534 และ 2539)  จึงไดเร่ิมศึกษาลักษณะประจําพันธุตามหลักเกณฑของ IPGRI ของ

มะมวงท่ีรวบรวมไว ดังกลาว  ตอมาไดทําการวิเคราะหลักษณะภายนอกพบวามีบางลักษณะท่ีคลายคลึงกัน จึงไดจดั

แบงกลุมมะมวงพันธุตาง ๆโดยศึกษาจากลักษณะทรงพุมตน  ใบ  ชอดอก  และผล  โดยใชลักษณะใบและทรงทรง

ผลเปนหลัก (ดังตารางท่ี 1)  และลักษณะอ่ืนๆ เปนองคประกอบ ซึ่งสามารถจําแนกกลุมไดเปน  8  กลุมดังตอไปนี ้

1. กลุมแกว 
2. กลุมเขียวเสวย 

3. กลุมดอกไม 
4. กลุมหนังกลางวัน 

5. กลุมอกรอง 
6. กลุมพราหมณ 
7. กลุมผลกลม 

8. เบ็ดเตล็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. กลุมแกว  มีลักษณะทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) ลักษณะทรงใบ (leaf shape) ปอม

โคนใบ (lanecolate) ลักษณะปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ลักษณะฐานใบ (leaf base) แหลม 

(acute) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) รายละเอียดแสดงไวในภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปไขกลับ (obovate)  ปอมโคนใบ (lanceolate) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  สอบเรียว (attenuate) แหลม (acute) เรียบ (entrie) 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะทรงผล ทรงใบ ปลายใบ ฐานใบ ขอบใบของมะมวงกลุมแกว 

 



 

รายช่ือมะมวงพันธุตาง ๆ ที่จําแนกอยูในกลุมแกว 

1. แกวขาว 2. แกวเขียว 3. แกวจุก 

4. หนองแซง 5. มันแหว 6. บานเย็น 

7. ออนมัน 8. แมวเซา 9. บานขาว 

 

2. กลุมเขียวเสวย มีลักษณะทรงผล (fruit shape) รูปขอบขนาน (oblong) ลักษณะทรงใบ (leaf shape) 

ขอบขนาน (oblong) ลักษณะปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ลักษณะฐานใบ (leaf base) สอบเรียว 

(attenuate) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) รายละเอียดแสดงไวในภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปขอบขนาน (oblong)  ขอบขนาน (oblong) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สอบเรียว (attenuate)  สอบเรียว (attenuate)  เรียบ (entire) 
 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทรงผล ทรงใบ ปลายใบ ฐานใบ ขอบใบของมะมวงกลุมเขียวเสวย 



รายช่ือมะมวงพันธุตางๆท่ีจําแนกอยูในกลุมเขียวเสวย 

1. เขียวเสวย 2. ทองดํา 3. ล้ินงูเหา 4. ฟาล่ัน 

5. ขุนทิพย 6. รจนา 7. มันบานลาด 8. ศาลายา 

9. ไขตึก 10.เขียวเสวยรจนา 11. กระแตลืมรัง 12. มันสะเดด็ 

13. สังขยา 14. ยายกลํ่า 15. หมอนทอง 

 

3. กลุมนํ้าดอกไม มีลักษณะทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) ลักษณะทรงใบ(leaf shape)  ปอม

กลางใบ (elliptical) ลักษณะปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (leaf base) แหลม 

(acute) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) รายละเอียดแสดงไวใน ภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คล่ืน (undulate) เรียวแหลม (acuminate) 

ปอมกลางใบ (elliptical) ทรงรี (elliptical) 

แหลม (acute) 

 

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะทรงผล ทรงใบ ปลายใบ ฐานใบ ขอบใบของมะมวงกลุมนํ้าดอกไม 

 



รายช่ือมะมวงพันธุตางๆท่ีจําแนกอยูในกลุมนํ้าดอกไม 

1. น้ําดอกไม 2. น้ําดอกไมทวาย 3. น้ําดอกไมสีทอง 4. น้ําดอกไมเบอร 4 

5. น้ําดอกไมเบอร 5 6. คอนกแกว 7. ลา 8. หงษทอง 

9. สาวนอยลืมผัว 10. เมล็ดนิ่ม 11. มะลิลา 12. เจาพระยา 

 

4.  กลุมหนังกลางวัน  มีลักษณะทรงผล (fruit shape)  ทรงกระบอก (cylindrical) ลักษณะทรงใบ (leaf 

shape)  ขอบขนาน  (oblong)  ลักษณะปลายใบ (leaf apex)  สอบเรียว (attenuate)  ลักษณะขอบใบ  (leaf 

margin)  เรียบ (entire)  รายละเอียดแสดงไวในภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ทรงกระบอก (cylindroidal)    ขอบขนาน (oblong) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบเรียว (attenuate)    เรียบ (entire)  

 

ภาพที่ 4  แสดงลักษณะทรงผล  ทรงใบ  ปลายใบ  ฐานใบ  ขอบใบ  ของมะมวงกลุมหนังกลางวัน 



รายช่ือมะมวงพันธุตาง ๆ ที่จําแนกอยูในกลุมหนังกลางวัน 

1. หนังกลางวัน 2. งาแดง 3. งาเขียว 4. งาดาบ 

5. งาขาวหรืองาหมนยาว 6. งาขาวหรือหมนส้ัน 7. งาชาง  8. งาทองเรือ 

9. งาเพชรบูรณ (สามใบแขน)  10. แกวลืมคอน 11. แกวลืมรัง 12. ทองปลายแขน 

13. ผาข้ีร้ิวหอทอง 14. เล็บมือนาง 15. นวลจันทร 16. น้ําตาลปากกระบอก 

 

5.  กลุมอกรอง  มีลักษณะทรงผล (fruit shape)  ทรงรี (elliptical)  ลักษณะทรงใบ(leaf shape)ปอมโคน

ใบ (lanceolate)  ลักษณะปลายใบ (leaf apex)  เรียวแหลม (acuminate)  ลักษณะฐานใบ (leaf base)  แหลม 

(acute)  ลักษณะขอบใบ (leaf  margin) เรียบ (entire)  รายละเอียดแสดงไวในภาพที่ 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ทรงรี (elliptical)         ปอมโคนใบ (lanceolate) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 เรียวแหลม acuminate)  แหลม (acute)  เรียบ (entire) 

 

ภาพที่ 5  แสดงลักษณะทรงผล   ทรงใบ  ปลายใบ  ฐานใบ  ขอบใบของมะมวงกลุมอกรอง 
 



รายช่ือมะมวงพันธุตาง ๆ ที่จําแนกอยูในกลุมอกรอง 

1.  อกรองเขียว 2.  อกรองทอง 3.  อกรองขาว 

4.  อกรองมัน 5.  ทองแดง 6.  ทองขาว 

7.  ทองขาวยาว 8.  ทองขาวกลม 9.  แหวหลวงอิงค 

10. หงสาวดี 11. การะเกด 12.พิมพเสนมัน 

13. สวนทิพย 14. ทองไมรูวาย 15. แสงทอง 

16. แตงกวา 17. แหว 18. มันทวาย 

19. พรวนขอ 20. ตับเปด 21. แฟบ 

22. กําปน 23. ระเดนขาว 24. ข้ีทุบ 

25. นวลแตง 26. แกมแดง 27. ลูกโยนพระอินทร 

28. สามฤด ู 29. ข้ีใต 30. มันทองเอก 

31. แรด 32. เจาคุณทิพย 33. ตะเพียนทอง 

34. สามป 35. พิมเสนเปร้ียว 36. พญาลืมเฝา 

37. มันทวาย 38. ระเดนเขียว 39. อกรองกะทิ 

40. มันอยุธยา 41. กลวย 42. ขอชาง 

43. หอระฆัง 44. มันคอม 45. ตาเตะหลาน 

46. คางคาวลมืรัง 47. ขายตึก 48. เล้ือย 

49. ทูลถวาย 50. เทพนิมิตร 51. เจาเสวย 

52. เกล็ด 53. แกวสามป 54. งาแบบตลับนาค 

55. เขียวสะอาด 56. แกวหอม 57. กระสวย 

58. ชางตกตกึ 59. มณโฑ 60. มันเมืองสิงห 

61. เขียวภูเก็ต 62. รจนา 63. พัดน้ําผึ้ง 

64. ทองประกายแสด 65. สาวนอยกระทืบหอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. กลุมพราหมณ  มีลักษณะผล (fruit shape) รูปไข (ovate) ลักษณะทรงใบ (leaf shape) ปอมกลาง

ใบ (elliptical)  ลักษณะปลายใบ (leaf apex)  เรียวแหลม (acuminate)  ลักษณะฐานใบ (leaf base)  แหลม 

(acute)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  รายละเอียดแสดงไวในภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 รูปไข (ovate)    ปอมกลางใบ (elliptical)    เรียวแหลม (acuminate) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แหลม (acute)  เรียบ (entire) 
 

ภาพที่ 6  แสดงลักษณะทรงผล  ทรงใบ  ปลายใบ  ฐานใบ  ขอบใบของมะมวงกลุมพราหมณ 

  

รายช่ือมะมวงพันธุตาง ๆ ที่จําแนกอยูในกลุมพราหมณ 

1. พราหมณเนื้อเหลือง 2.  พราหมณเนื้อแดง 3.  พราหมณกนขอ 

4. มะปราง 5.  นกกระจิบ 6.  เบา 

7. กะลอนทอง 8.  ทองหยด 9.  คํา 

10. ทองทวาย 11. เทพรส 12. หินทอง 



 7. กลุมผลกลม  มีลักษณะทรงผล (fruit shape)  ทรงกลม (roundish)  ลักษณะทรงใบ (leaf shape)  

ปอมกลางใบ (elliptical)  ลักษณะปลายใบ (leaf apex)  สอบเรียว (attenuate)  ลักษณะฐานใบ (leaf base)  

แหลม (acute) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  รายละเอียดแสดงไวในภาพที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทรงกลม (roundish)  ปอมกลางใบ (elliptical)  สอบเรียว (attenuate) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แหลม (acute)  เรียบ (entire) 
ภาพที่ 7  แสดงลักษณะทรงผล  ทรงใบ  ปลายใบ  ฐานใบ  ขอบใบของมะมวงกลุมผลกลม 

  

รายช่ือมะมวงพันธุตาง ๆ ที่จําแนกอยูในกลุมผลกลม 

1. อินทรชิต 2. ตลับนาค 3. ทุเรียน 

4. น้ําตาลเตา 5. น้ําตาลทรายหนัก 6. หอยแครง 

7. จันทรเจาขา 8. น้ําตาลจนี 9. ตะพาบกลม 

 

 



7. กลุมเบ็ดเตล็ด  มีลักษณะทรงผล (fruit shape) หลายแบบไมสามารถจัดในกลุมใดกลุมหนึ่ง เชนพันธุเงาะ  มัน

ทะลุฟา  สวนลักษณะทรงใบ  ลักษณะปลายใบ  ลักษณะฐานใบ และลักษณะขอบใบ  มีลักษณะไมอยูกลุมใด

กลุมหนึ่ง  อาจมีลักษณะกลุมหนึ่งปนกับลักษณะอีกกลุมหนึ่ง เปนตน  รายละเอียดแสดงไวในภาพท่ี 8 
 

พันธุเงาะ      พันธุมันทะลุฟา 

 

 

 

 

 

ทรงใบ     ทรงใบ  

 

   

 

 

 

 

 ปลายใบ      ปลายใบ 

 

  

  

 

  

  

 

 ขอบใบ       ขอบใบ 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 8  แสดงลักษณะ ทรงใบ  ปลายใบ   ขอบใบของมะมวงกลุมเบ็ดเตล็ด 

 

รายช่ือมะมวงพันธุตาง ๆที่อยูในกลุมเบ็ดเตล็ด 

1. เงาะ 2. มันทะลุฟา 3. มะปราง 4. มาทัน 

ไอฮวบ 6. พระยาเสวย 7. มันหมู 8. กะลาแม 

เรียบ ( entire ) 

5. 



 
 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง จํานวน 151 สายพันธุ 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 
ลักษณะ

พิเศษ 
ทรงผล(fruit shape) ขอบใบ(leaf 

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

หมาย

เหตุ 

1.กลุมแกว ปอมโคนใบ(lanceolate) สอบเรียว(attenuate) แหลม(acute) เรียบ(entire) รูปไขกลับ(obovate) 
1) คุ 
2) แกวเขียว 
3) เพชรบานลาด 
4) หนองแซง 
5) มันแหว 
6) บานเย็น 
7) ออนมัน 
8) แกวทวาย 
9) แกว 007 
2.กลุมเขียวเสวย 
10) เขียวเสวย 

ปอมโคนใบ(lanceolate) 
ปอมโคนใบ(lanceolate) 
ปอมโคนใบ-ขอบขนาน(oblong-lanceolate) 
ปอมโคนใบ-ขอบขนาน(oblong-lanceolate) 
- 
- 
- 
ปอมโคนใบ(lanceolate) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
 

แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
- 
- 
- 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
สอบเรียว(attenuate) 
- 

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

 แหลม(acute) 
- 

คลื่น(undulate) รูปไขกลับ(obovate) 
คลื่น(undulate) รูปไข(ovate) 
เรียบ(entire) รูปไขกลับ(obovate) 
เรียบ(entire) รูปขอบขนาน(oblong) 
- 
- 
- 

รูปไขกลับ(obovate) 
รูปไขกลับ(obovate) 
รูปไขกลับ(obovate) 

คลื่น(undulate) รูปไขกลับ(obovate) 
เรียบ(entire) รูปไขกลับ(obovate) 
เรียบ(entire) 
- 

 รูปขอบขนาน(oblong) 
- 

  

 



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

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

(leaf margin) 

ทรงผล(fruit shape) 
ลักษณะ

พิเศษ 
หมาย

เหตุ 

11) ทองคํา 
12) ลิ้นงูเหา 
13) ฟาลั่น 
14) ขุนทิพย 
15) เขียวไขกา 
16) มันบานลาด 
17) ศาลายา 
18) คลายเขียวเสวย 
19) เขียวเสวยรจนา 
20) กระแตลืมรัง 
21) มันสะเด็ด 
22) สังขยา 
23) ยายกล่ํา 

ปอมกลางใบ(elliptical) 
ขอบขนาน(oblong) 
ยาวเรียว(linear-oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
- 
ปอมโคนใบ-ขอบขนาน(oblong-lanceolate) 
ขอบขนาน(oblong) 
- 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
- 
ปอมกลางใบ(elliptical) 

แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
- 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
- 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
- 
เรียวแหลม(acuminate) 

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

คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
- 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
- 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
- 
คลื่น(undulate) 

รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
รูปไขกลับ(obovate) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
 

  



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

 
 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

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

base) 
ขอบใบ(leaf 

margin) 

ทรงผล(fruit shape) 
ลักษณะ

พิเศษ 
หมายเหตุ 

24) หมอนทอง 
3. กลุมน้ําดอกไม 
25) น้ําดอกไม 
26) น้ําดอกไมพระ

ประแดง 
27) น้ําดอกไมสีทอง 
28) น้ําดอกไมเบอร4 
29) เจาพระยา 
30) มันขุนศรี 
31) คอนกแกว 
32) ลา 
33) หงษทอง 
34) สาวนอยลืมผัว 

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

- 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
- 

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

 ทรงกระบอก(cylindrical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 

  

 



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

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

base) 
ขอบใบ(leaf 

margin) 

ทรงผล(fruit shape) 
ลักษณะ

พิเศษ 
หมายเหตุ 

35) เมล็ดนิ่ม 
36) มะลิลา 
37) แมลูกดก 
4.กลุมหนังกลางวัน 
38) หนังกลางวัน 
39) งาแดง 
40) งาเขียว 
41) งาดาบ 
42) งาขาวหรืองาหมน

ยาว 
43) ทองเจาพฒัน 
44) งาชาง 
45) งาทองเรือ 
46) งาหมน 

ขอบขนาน(oblong) 
ปอมโคนใบ(lanceolate) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
- 
 
ยาวเรียว(linear-oblong) 
ปอมโคนใบ(lanceolate) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 

แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
- 
 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute)  
แหลม(acute) 

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

คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
- 
 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 

ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
 
รูปขอบขนาน(oblong) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

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

(leaf base) 
ขอบใบ 

(leaf margin) 

ทรงผล(fruit shape) 
ลักษณะ

พิเศษ 
หมายเหตุ 

47) แกวลืมคอน 
48) แกวลืมรัง 
49) ทองปลายแขน 
50) ผาขี้ริ้วหอทอง 
51) มันบางขุนศรี 
52) นวลจันทร 
53) น้ําตาลปากกระบอก 
54) มหาชนก 
5. กลุมอกรอง 
55) อกรองเขียว 
56) อกรองทอง 
57) อกรองขาว 

ปอมกลางใบ(elliptical) 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ขอบขนาน(oblong) 
- 
- 
ยาวเรียว(linear-oblong) 
ปอมโคนใบ(lanceolate) 
ขอบขนาน(oblong) 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 

แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลม(acute) 
- 
- 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลม(acute) 
 

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

เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
- 
- 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 

ทรงกระบอก(cylindrical) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
ทรงกระบอก(cylindrical) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 

  
 
 
 
 
 
 
ลูกผสมระหวางซันเซท 
กับหนังกลางวัน 

 
 



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

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

(leaf base) 
ขอบใบ 

(leaf margin) 

ทรงผล 
(fruit shape) 

ลักษณะ

พิเศษ 
หมายเหตุ 

58) อกรองมัน 
59) ทองแดง 
60) ทองขาว 
61) ทองขาวยาว 
62) ทองขาวกลม 
63) แหวหลวงอิงค 
64) หงสาวดี 
65) การะเกด 
66) พิมเสนมัน 
67) อกรองไทรโยค 
68) ทองไมรูวาย 
69) แสงทอง 
70) แตงกวา 

ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมโคนใบ-ขอบขนาน(oblong-lanceolate) 
- 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 

แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
- 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 

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

คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
- 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 

ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดผลนอกฤดูกาล(out of season) 

 
 

 



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

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

base) 
ขอบใบ(leaf 

margin) 

ทรงผล(fruit shape) ลักษณะพิเศษ หมายเหตุ 

71) แหว 
72) มันทวาย 
73) พรวนขอ 
74) ตับเปด 
75) แฟบ 
76) จําปา 
77) ระเดนขาว 
78) ขี้ทุบ 
79) นวลแตง 
80) แกมแดง 
81) ลูกโยนพระ

อินทร 
82) สามฤดู 

ปอมกลางใบ(elliptical) 
- 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
- 
ปอมโคนใบ(lanceolate) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมโคนใบ(lanceolate) 
- 
ปอมโคนใบ(lanceolate) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
 
ขอบขนาน(oblong) 

แหลม(acute) 
- 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
- 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
- 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
 
- 

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

คลื่น(undulate) 
- 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
- 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
- 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
 
- 

ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปไขกลับ(obovate) 
รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปไขกลับ(obovate) 
 
ทรงกลม(roundish) 

  

 
 

 



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

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

base) 
ขอบใบ(leaf 

margin) 

ทรงผล(fruit shape) ลักษณะพิเศษ หมายเหตุ 

83) ขี้ใต 
84) มันทองเอก 
85) แรด 
86) เจาคุณทิพย 
87) ตะเพียนทอง 
88) สามป 
89) พิมเสนเปรี้ยว 
90) บุญบันดาล 
91) อกรองกะทิ 
92) มันอยุธยา 
93) กลวย 
94) ขอชาง 
95) ทวายเดือนเกา 
96) หอระฆัง 

- 
ขอบขนาน(oblong) 
ขอบขนาน(oblong) 
ขอบขนาน(oblong) 
- 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
- 
- 
- 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมโคนใบ(lanceolate) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
- 
- 
- 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
- 
- 
- 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 

รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงกลม(roundish) 
รูปไขกลับ(obovate) 
รูปไขกลับ(obovate) 
รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 

  

 



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

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

base) 
ขอบใบ 

(leaf margin) 

ทรงผล(fruit shape) 
ลักษณะ

พิเศษ 
หมายเหตุ 

97) มันคอม 
98) ตาเตะหลาน 
99) คางคาวลืมรัง 
100) เลื้อย 
101) ทูลถวาย 
102) เทพนิมิตร 
103) เจาเสวย 
104) โชคโสภณ 
105)  แกว 3 ป 
106) โชคอนันต 
107) โชคอนันตกาน

ชมพู 
108)  แกวหอม 
109)  กระสวย 

ปอมกลางใบ(elliptical) 
- 
- 
- 
- 
- 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
- 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมโคนใบ(lanceolate) 
 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
- 

เรียวแหลม(acuminate) 
- 
- 
- 
- 
- 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
- 
สอบเรียว(attenvate) 
แหลม(acute) 
 
แหลม(acute) 
- 

แหลม(acute) 
- 
- 
- 
- 
- 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
- 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
 
แหลม(acute) 
 
 

เรียบ(entire) 
- 
- 
- 
- 
- 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
- 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
 
คลื่น(undulate) 
- 

ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปไขกลับ(obovate) 
รูปไขกลับ(obovate) 
 
ทรงรี(elliptical) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
เพาะจากเมล็ดมะมวงพันธุ 3 ป(ศิวพร2541) 
ฤดูกาลผลิตกอนฤดูกาล 

 



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

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

(leaf base) 
ขอบใบ 

(leaf margin) 

ทรงผล(fruit shape) ลักษณะพิเศษ หมายเหตุ 

110) ชางตกตึก 
111) มณโฑ 
112) เขียวภูเกต็ 
113) พัดน้ําผึ้ง 
114) ทองประกายแสด 
115) สาวนอยกระทืบหอ 
116) พิมเสนแดง 
6.กลุมพราหมณ 
117) พราหมณเนื้อเหลือง 
118) พราหมณเนื้อแดง 

ปอมโคนใบ(lanceolate) 
- 
- 
- 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
- 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ขอบขนาน(oblong) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 

แหลม(acute) 
- 
- 
- 
แหลม(acute) 
- 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 

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

คลื่น(undulate) 
- 
- 
- 
เรียบ(entire) 
- 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 

รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
รูปไข(ovate) 
รูปไข(ovate) 
รูปไขกลับ(obovate) 

  

 
 



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

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

(leaf base) 
ขอบใบ 

(leaf margin) 

ทรงผล(fruit shape) 
ลักษณะ

พิเศษ 
หมายเหตุ 

119) พราหมณกนขอ 
120) มะลิทอง 
121) เบา 
122) กะลอนทอง 
123) คํา 
124) ทองทวาย 
125) เทพรส 
126) หินทอง 
7. กลุมผลกลม 
127) อินทรชิต 
128) ตลับนาค 
129) ทุเรียน 
130) จันทรเจาขา 

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

แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
- 
- 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลม( acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม
(acuminate)แหลม
(acute) 

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

คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
- 
- 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 

ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงกลม(roundish) 
ทรงกลม(roundish) 
รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปไขกลับ(obovate) 
รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงกลม(roundish) 
ทรงกลม(roundish) 
ทรงกลม(roundish) 
ทรงกลม(roundish) 
ทรงกลม(roundish) 

  
 
 
 
 
 
ติดผลนอกฤดกูาล (out of season) 
 
 
 
กลิ่นฉุน 

 



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

 
 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

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

base) 
ขอบใบ(leaf 

margin) 

ทรงผล(fruit shape) 
ลักษณะ

พิเศษ 
หมายเหตุ 

131) น้ําตาลทราย
หนัก 

132) สายทิพย 
133) หอยแครง 
134) ลูกแดง 
135) สําปน 
136) ลูกกลม 
137) หงษสา 
138) ฟาแอปเปล 
8. กลุมเบ็ดเตล็ด 
139) เงาะ 
140) มันทะลุฟา 
141) มะปราง 
 

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

แหลม(acute) 
 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
 
แหลม(acute) 
เรียวแหลม(acuminate) 
เรียวแหลม(acuminate) 

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

เรียบ(entire) 
 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
- 

ทรงกลม(roundish) 
 
ทรงกลม(roundish) 
ทรงกลม(roundish) 
ทรงกลม(roundish) 
ทรงกลม(roundish) 
ทรงกลม(roundish) 
ทรงกลม(roundish) 
ทรงกลม(roundish) 
 
ทรงกลม
(roundish)ทรงรี
(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 

  
 

  ติดผลมาก 400 ผล/ตน(อายุ 10 ป) 

 
สีเปลือกผลสุกคอนขางแดง 
 
ผลคอนขางแบน 



 

 

การเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของใบและผลมะมวง  จํานวน  150  สายพันธุ (ตอ) 

 
 

กลุมพันธุ ใบ (leaf) 

สายพันธุ ทรงใบ(leaf shape) 
ปลายใบ 

(leaf apex) 
ฐานใบ 

(leaf base) 
ขอบใบ 

(leaf margin) 

ทรงผล(fruit shape) 
ลักษณะ

พิเศษ 
หมายเหตุ 

142) สายน้ําคาง 
143) สายฝน 
144) พญาเสวย 
145) มันหม ู
146) กะลาแม 
147) มันพิเศษ 
148) มันสายฟา 
149) มันหวาน 
150) ขายตึก 
151) หวานน้ําผึ้ง 
 

ปอมโคนใบ(lanceolate) 
ยาวเรียว(linear-oblong) 
ปอมโคนใบ-ขอบขนาน(oblong-lanceolate) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ปอมกลางใบ(elliptical) 
ยาวเรียว(linear-oblong) 
ขอบขนาน(oblong) 
ขอบขนาน(oblong) 
ขอบขนาน(oblong) 
ขอบขนาน(oblong) 

แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
 
แหลม(acute) 
แหลม(acute) 
 
แหลม(acute) 

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

เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
เรียบ(entire) 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
คลื่น(undulate) 
เรียบ(entire) 
- 

รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปขอบขนาน(oblong) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปไขกลับ(obovate) 
ทรงรี(elliptical) 
ทรงรี(elliptical) 
รูปไขกลับ(obovate) 
รูปไขกลับ(obovate) 

  
 
พระยาเสวย 
 
ผิวเปลือกไมเรียบคอนขางขรุขระ 

 



การบันทึกลักษณะประจําเช้ือพันธุมะมวง (Descriptors for Mango) 

 

 ฐานขอมูลเช้ือพันธุมะมวง ในเอกสารเลมนี้ไดทําการบันทึกลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา (morphology) 

เปนหลัก ประกอบดวย ลักษณะรูปทรง (shape) สีสัน (colour) ขนาด (size) ตลอดจนการบันทึกคุณภาพโดยใช

ประสาทสัมผัส (panel test) และจํานวนนับเชิงปริมาณ เปนตน ในการบันทึกลักษณะแตละพันธุ ลักษณะท่ีสําคัญ คือ 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics)  ซึ่งเปนลักษณะท่ีไมมีการแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอม และลักษณะ

ทางดานการเกษตร (agriculture descriptor) ซึ่งเปนลักษณะอาจที่แปรปรวนไปตามสภาพแวดลอม แตบางคร้ังจะ

เปนลักษณะท่ีเดนและสําคัญของพันธุนั้น ๆ จึงไดบันทึกไว นอกจากนี้บางพันธุจะมีขอมูลในหัวขอบันทึกเพ่ิมเติม 

(note) ไวดวย ขอมูลสวนนี้จะเปนขอมูลท่ีไดรับมาจากการบอกเลาของผูมีประสบการณในการจําแนกพันธุมะมวง

โดยประสบการณ ซึ่งเปนเกษตรกรชาวสวนมะมวงโดยตรง ขอมูลสวนใหญจะมีภาษาอังกฤษและภาษาลาตินกํากับไว

ดวยเพ่ือการคนควาในภายหลังและเปนมาตรฐานเดียวกัน  สําหรับการบันทึกสี (colour) จะบันทึกเปนรหัสสีโดยใช

มาตรฐานการเปรียบเทียบสีจากแผนเทียบสี RHS  (Royal Horticultural Society Colour Chart)  ของประเทศ

อังกฤษ  เชน YG 10 B เปนตน  อยางไรก็ตามโครงสรางการบันทึกลักษณะประจําเช้ือพันธุมะมวงของกรมวิชาการ

เกษตรจะประกอบดวยหัวขอหลักดังตอไปนี้ 

 

1. ขอมูลเบื้องตน (Passport Data) 

2. การบริหารเช้ือพันธุ (Management) 

3. ลักษณะประจําพันธุ (Characterizations) 

4. การประเมินผล (Evaluation) 

5. รูปภาพประกอบ (Picture) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลเบ้ืองตน 
PASSPORT DATA 
 ในการจดัทําระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุมะมวง การบันทึกขอมูลเบ้ืองตนนับวาเปนส่ิงสําคัญอันดับแรกท้ังนี้เพื่อ
ทราบประวัติของเช้ือพันธุมะมวงท่ีตองการจะตรวจสอบและเพ่ือการใชประโยชนในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
อนุรักษเช้ือพนัธุมะมวง การแลกเปล่ียนเชื้อพันธุมะมวงท้ังในและตางประเทศ การขออนุญาตนําเขาหรือสงออกตามกฎ 
ระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของทางดานอนุรักษ ดานคุมครองและใชประโยชนจากเช้ือพนัธุมะมวงและรวมถึง
การข้ึนทะเบียนพันธุมะมวง การจดทะเบียนพันธุพืชตามกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิ เปนตน หัวขอการบันทึกขอมูล
เบ้ืองตนในการตรวจสอบพันธุมะมวง มีดงันี้ คือ 
 
1. หมายเลข (Accession number) 

เช้ือพันธุมะมวงแตละตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมจะตองมีรหัสหมายเลขกํากับไวทุกตัวอยางหรือทุกพันธุเพื่อ
สะดวกในการเรียกใชขอมูลและอางอิงขอมูลในภายหลังได ในท่ีนี้หมายเลขประจําเช้ือพันธุมะมวงจะกําหนดไวเปน
ตัวเลขเรียงตามลําดับ เชน 00001 พันธุแกว 007, 00002 พันธุกระแตลืมรัง เปนตน 
 
2. ชื่อพันธุ (Name) 
 
3. ชื่อเดิม (Former name) 
 
4. ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) เชน Mangifera indica L. เปนตน 
 
5. ประวตัิพันธุ (Information) 

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

5.2 ความเปนมา 
- วันเดือนปท่ีแนะนํา (date)     (DDMMYYYY)* 

5.3 ช่ือและท่ีอยูสถาบันหรือหนวยงานที่ผลิตเช้ือพันธุมะมวง (name and address of institution) 
 

*DD หมายถึง  เลข 2 หลัก แทน วันที่  
  MM หมายถึง เลข 2 หลัก แทน เดือน 
  YY หมายถึง  เลข 4 หลัก แทน ป 
 
 
 



6. สถานภาพของพันธุ (Status of sample) 
6.1 พันธุพื้นเมือง (indigenous) 
6.2 พันธุลูกผสม (artificial hybrids) 
6.3 พันธุตางประเทศ (introduction) 
6.4 อ่ืนๆ (others) 

 

7. วันเดือนปท่ีไดรับ (Acquisition date)      (DDMMYYYY) 
 

8. ลักษณะของตวัอยางท่ีไดรับ  (Type of material received) 
8.1 เมล็ด (stone) 
8.2 ทอนพันธุ/กิ่งพันธุ (stem/branch) 
8.3 ตายอด (bud) 
8.4 สวนขยายพันธุพืชในสภาพปลอดเช้ือ (in vitro) 
8.5 อ่ืนๆ  (others) 

 

9. ปริมาณท่ีไดรับ (Accesstion size) 
9.1 จํานวนนับเชิงปริมาณ (quantity) 
9.2 จํานวนเชิงน้ําหนัก (weight) 
9.3 ตามภาชนะบรรจุ (packing material) 

 

10.   หมายเลขอ่ืน ๆ (Other number) 
10.1 หมายเลขเดิมท่ีเจาของเช้ือพนัธุกําหนดไว (doner number) 
10.2 หมายเลขทะเบียนนําพืช (plant introduction number) 
10.3 อ่ืนๆ (others) 
 

11.   แหลงท่ีมา (Source) 
11.1 ผูให (donor) 

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

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

11.3 ผูเก็บตัวอยาง (collector) 
- ช่ือและท่ีอยู (name and address) 
- วันท่ี/เดือน/ป ท่ีไดรับ (date)    (DDMMYYYY) 



11.4 แหลงท่ีมาภายในประเทศ (indigenous source) 
- ระบุช่ืออําเภอ/ช่ือจังหวดั 

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

countries) 
11.6 ตําแหนงท่ีเก็บตัวอยาง  โดยระบุเสนรุงแลวตามดวยทิศเหนือหรือใต 

(latitude of collection source) 
- ระบุเปนองศาของเสนรุงดานทิศเหนือหรือทิศใต 

11.7 ตําแหนงท่ีเก็บตัวอยาง โดยระบุเสนแวงแลวตามดวยทิศเหนือหรือทิศใต 
(longitude of collection source) 

- ระบุเปนองศาของเสนแวงดานทิศเหนือหรือทิศใต 
11.8 ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลของสถานท่ีเก็บตัวอยาง 

(altitude of collection soure) 
- ระบุเปนความสูงของพื้นท่ีเหนือระดับน้ําทะเล (เมตร) 

 
12.  ตัวอยางสําหรับทําตัวอยางแหง (Herbarium specimen)/ ภาพถาย (Photograph) 
 
13.  บันทึกเพิ่มเติม (Note) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบริหารเชื้อพันธุ 
MANAGEMENT 
 การบริหารเช้ือพันธุมะมวงเปนการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เก่ียวของกับหลักวิชาการและตามกฎระเบียบและกฎหมายตางๆ ทั้งน้ี
เพ่ือการนําเช้ือพันธุมะมวงไปใชประโยชนสูงสุด หัวขอที่ควรพิจารณาดําเนินการมีดังน้ีคือ 

 
1. การกักกันพืชและการขออนุญาต (Plant quarantine and permits) 

การนําเขาและสงออกเช้ือพันธุมะมวง (Mangifera indica L.) จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และคําส่ังกรมวิชาการเกษตร            ท่ี 352/2528 เร่ือง ระเบียบการ
นําพันธุพืชเขามาในประเทศไทยและกําหนดแหลงรวบรวมพันธุพืช เปนตน 

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

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

2. การแลกเปล่ียนพันธุระหวางประเทศ (Exchange of germplasm) 
2.1 ใหปฏิบัติตามระเบียบกรมวชิาการเกษตรวาดวยหลักเกณฑการแลกเปล่ียนสวนขยายพันธุพืชระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2531 ซ่ึงปริมาณสวนขยายพันธุพืชท่ีอนุญาตใหแลกเปล่ียนกับตางประเทศตามระเบียบ
ดังกลาวมีเง่ือนไขดังนี ้คือ 

กลุมพันธุพืชสวน 
 กิ่งตามะมวง   พันธุละ  10  พันธุ 
 กิ่งพันธุมะมวง   พันธุละ  5  ตนพันธุ 

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

3.  การเก็บรวบรวมพันธุและอนุรักษ (Collection and conservation) 



3.1   แหลงรวบรวมและอนุรักษเช้ือพันธุมะมวง (maintenance site of collection) 
-  ช่ือและท่ีอยู (name and address)      รหัส/code 
-  ผูดูแล (curator)        รหัส/code 

3.2   วิธีการเก็บรวบรวมและอนรัุกษเช้ือพันธุมะมวง (methods) 
3.2.1 ex situ  (นอกที่เดิมตามธรรมชาติ)     รหัส/code 

- แปลงกิ่งตา (budding field collection)    รหัส/code 
- แปลงรวบรวมพันธุมะมวง (field collection)    รหัส/code 

             3.2.2    in vitro  (สวนขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือ)    รหัส/code 
       3.3   หมายเลขท่ีเก็บรวบรวม (accession number)      (Passport Data 1) 
       3.4   ปริมาณท่ีเก็บรวบรวม (collection size)       (Passport Data 9) 
       3.5   ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม (period of collection) 
       3.6   วิธีการจัดการ (management) 

3.6.1 การดูแลรักษา (maintenance) 
3.6.2 การปองกันกําจัดศัตรูพืช (treatment) 

 
4. การนําไปใชประโยชน (Economic use) 
 
5. บันทึกเพิ่มเติม (Note) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ลักษณะประจําพันธุมะมวง : Characterization of Mango Variety 

รายละเอียดประจําพนัธุ 
เลข

รหัส 
ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

1. ทรงพุมตน  (Growth) 
(เง่ือนไข : ใหดูตนมะมวงท่ีมีอายุประมาณ 8-10 ป  
โดยไมมีการตดัแตงกิ่งมากอน) 

1.1 ขนาดของทรงพุม  (Growth size) 
1.1.1  เล็ก (small) (........เมตร) 
1.1.2  ปานกลาง (medium)(........เมตร) 
1.1.3   ใหญ (large)(........เมตร) 

2. เปลือกลําตน  (Bark)  
(เง่ือนไข : ใหดูตนมะมวงท่ีมีอายุตั้งแต  1 ปข้ึนไป) 
2.1 ลักษณะเปลือกลําตน  (Bark  texture) 

2.1.1 เรียบ (smooth) 
2.1.2 ขรุขระ (cracked) 

3. การแตกก่ิง  (Branching)  
     (เง่ือนไข : ใหดูตนมะมวงท่ีมีอายุตั้งแต 2 ปข้ึนไป) 

3.1 การเล้ือย (Climbing of branch) 
3.1.1 ใช (yes) 
3.1.2 ไมใช (no) 

4. ใบ  (Leaf)  
(เง่ือนไข : ใหดูใบท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี/สมบูรณท่ีสุด/  กลางกลุมใบ/  

ประมาณใบท่ี 4 จากยอด) 
4.1 รูปรางของใบ  (Leaf shape) 

4.1.1 ยาวเรียว (linear-oblong) 
4.1.2 ขอบขนาน (oblong) 
4.1.3 ปอมปลายใบ (oblanceolate) 
4.1.4 ปอมกลางใบ (elliptical) 
4.1.5 ปอมโคนใบ (lanceolate) 

4.2 ปลายใบ  (Leaf apex) 
4.2.1 สอบเรียว (attenuate) 

 4.2.2  เรียวแหลม (acuminate) 
4.2.3  แหลม (acute) 
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เขียวเสวย 
อกรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขียวเสวย 
มหาชนก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 

 
 
 
 

รูปท่ี 3 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 

 
 

 

รูปท่ี 5 

 
 



รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข

รหัส 
ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

4.3 ฐานใบ  (Leaf base) 
4.3.1 สอบเรียว (attenuate) 
4.3.2 แหลม (acute) 
4.3.3 มน (obtuse) 
4.3.4 กลม (rounded) 

4.4 ขอบใบ  (Leaf margin) 
4.4.1 เรียบ (entire) 
4.4.2 คล่ืน (undulate) 

4.5 แผนใบ  (Leaf blade) 
4.5.1 เรียบ (flat) 
4.5.2 คล่ืน (wavy) 

4.6 สีใบออน  (Young leaf colour) 
4.6.1 สีเขียวออน (light green) 
4.6.2 สีเขียวอมเหลือง (yellowish green) 
4.6.3 สีน้ําตาลปนแดง (reddish brown) 

4.7 สีใบแก  (Mature leaf colour) 
4.7.1 สีเขียวเขม (dark green) 
4.7.2 สีเขียวอมเหลือง (yellowish green) 
4.7.3 สีเขียวออน (light green) 

4.8 มุมกานใบ  (Crotch angle of leaf petiole) 
4.8.1 ต่ํากวา 90° (less than right angle)       
4.8.2 เทากับ 90°(right angle)  
4.8.3 มากกวา 90° (more than right angle) 

5. ผล  (Fruit) 
       (เงื่อนไข : ใหดูผลท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี (แกจัด) และมีสภาพท่ีสมบูรณ) 

5.1 ทรงผล  (Fruit shape) 
5.1.1 ทรงกลม (roundish) 
5.1.2 รูปไข (ovate) 
5.1.3 รูปไขกลับ (obovate) 
5.1.4 ทรงรี (elliptical)  
5.1.5 รูปขอบขนาน (oblong) 
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รูปท่ี 6 

 
 
 

รูปท่ี 7 

 

รูปท่ี 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 

 



รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข

รหัส 
ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

5.1.6 ทรงกระบอก (cylindrical) 
5.2 รูปหนาตดัทรงผลตามขวาง  (Cross section) 

5.2.1 แคบรี (narrow elliptic)  
5.2.2 ปอมรี (broad elliptic) 
5.2.3 กลม (circular) 

5.3 ความลึกของฐานผล  (Depth of stalk cavity) 
5.3.1 ตื้น (shallow) 
5.3.2 ปานกลาง (medium) 
5.3.3 ลึก (deep) 

5.4 จุกของผล  (Prominence of neck) 
5.4.1 ไมมีจุก  (absent) 
5.4.2 มีจุก  (present) 

5.5 ทรงไหลดานทองผล  (Shape of ventral shoulder) 
5.5.1 กลมนูนข้ึน (rounded upward) 
5.5.2 กลมกวาง (rounded outward) 
5.5.3 กลมแคบ (rounded downward) 

5.6 ทรงไหลดานหลังผล  (Shape of dorsal shoulder) 
5.6.1 ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) 
5.6.2 ไหลลาดลง 20 องศา (falling abruptly) 

5.7 รองฐานผล  (Groove at fruit base) 
5.7.1 ไมมี (absent) 
5.7.2 มี (present ) 

5.8 รอยเวาดานทองผล  (Sinus) 
5.8.1 ไมมี (absent) 
5.8.2 มี (present) 

5.9 จะงอย (Beak) 
5.9.1 ไมมี (absent) 
5.9.2 มี (present) 
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แกวจุก/ สาม
ฤดู 
 

 
รูปท่ี 10 

 
 

 
รูปท่ี 11 

 
 
 

รูปท่ี 12 
 
 
 

รูปท่ี 13 
 
 
 

รูปท่ี 14 
 

 
รูปท่ี 15 

 
 

รูปท่ี 16 
 
 

รูปท่ี 17 



รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข

รหัส 
ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

6. ลักษณะพิเศษ (Note)  
6.1 ผลใหญ (large fruit) 
6.2 เมล็ดลีบ (seedless) 
6.3 ออกดอก ติดผลมากกวา 1  คร้ังตอป 
6.4 อ่ืนๆ  (others) 
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นาทับ 
น้ําดอกไม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผล : Evaluation 
ลักษณะทางการเกษตร : (Agriculture descriptor) 

รายละเอียดประจําพนัธุ 
เลข

รหัส 
ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

1. การออกดอก  (Flowering) 
1.1 งาย (easy) 
1.2 ปานกลาง (intermediate) 
1.3 ยาก (hard) 

2. การติดผล  (Fruit setting) 
2.1 งาย (easy) 
2.2 ปานกลาง (intermediate) 
2.3 ยาก (hard) 

3. ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 7-10 ป  (Yield)    (กิโลกรัม) 
4. อายุการเก็บเก่ียว  (Harvesting index)    (วัน) 

4.1 เบา (อายุ < 90 วัน)  (early season) 
4.2 ปานกลาง (อาย ุ90-100 วัน)  (medium  season) 
4.3 หนัก (อายุ 100-120 วัน)  (late  season) 

5. ฤดูกาลผลิต  (Fruiting season)  
       (ธันวาคม-พฤษภาคม) 

5.1 นอกฤดูกาล (out of season) 
5.2 ในฤดูกาล (season) 

6. ขนาดผล  (Fruit size) 
6.1  เล็ก (small)  
6.2  ปานกลาง (medium) 
6.3 ใหญ (large) 

(กวาง x ยาว x หนา) 
7. น้ําหนักผล  (Fruit weight)    กรัม  (gms) 
8. สีเนื้อผลดิบ  (Flesh colour of mature green fruit) 

8.1  ขาว (white) 
8.2  ขาวครีม (cream) 
8.3  เหลืองออน (light yellow) 
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น้ําดอกไม/
โชคอนันต 
เขียวเสวย/
หนังกลางวัน 
โชคอนันต/
อกรอง 
เขียวเสวย  

 

 



รายละเอียดประจําพนัธุ 
เลข

รหัส 
ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

9. สีเนื้อผลสุก  (Flesh colour of ripe fruit) 
9.1  เหลืองอมขาว (pale yellow) 
9.2  เหลือง (yellow) 
9.3  สมอมเหลือง (yellowish orange) 

10. กล่ินของเนื้อ  (Flesh aroma) 
10.1  มีกล่ินแรง (strong) 
10.2  มีกล่ินออน (mild) 

11. เปอรเซ็นตเนื้อ  (Flesh recovery) 
12.  ความหนาเนื้อ  (Flesh thickness)    ซม.  (cm.) 
        (เง่ือนไข : วัดตรงกลางแกมผล (cheek)) 
13.  ปริมาณเสนใย  (Quantity of fibre) 

13.1  นอย (scarce) 
13.2  ปานกลาง (intermediate) 
13.3  มาก (abundant) 

14.  ลักษณะของเนื้อ  (Flesh texture) 
14.1  ละเอียด (fine) 
14.2  ปานกลาง (intermediate) 
14.3  หยาบ (coarse) 

15.  ลักษณะความแนนของเนื้อ  (Flesh firmness) 
15.1  แนน (firm) 
15.2  ไมแนน/ฟาม (non-firm) 

16.  ปริมาณน้าํในเนื้อ  (Fruit juiciness) 
       (เง่ือนไข : ดูจากลักษณะภายนอกและโดยวิธีการชิม) 

16.1  นอย (juiceless) 
16.2  ปานกลาง (intermediate) 
16.3  มาก (juicy) 

17.  ความหนาเปลือก  (Skin thickness)    ซม.  (cm.) 
18.  สีเปลือกผลดิบ  (Colour of skin of mature fruit) 

18.1  แดง (red) 
18.2  เหลือง (yellow) 
18.3  เหลืองอมเขียว(greenish yellow) 
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รายละเอียดประจําพนัธุ เลข
รหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

18.4  เขียว (green) 
18.5  อ่ืนๆ (others) 

19.  สีเปลือกผลสุก  (Colour of skin of ripe fruit) 
19.1  แดง (red) 
19.2  เหลือง (yellow) 
19.3  เหลืองอมเขียว (greenish yellow) 
19.4  เขียว (green) 
19.5  อ่ืนๆ (others) 

20.  รูปทรงของเมล็ด  (Stone shape) 
20.1  ขอบขนาน (oblong) 
20.2  กลม (rounded ) 
20.3  รี (elliptic) 

21.  ขนาดเมล็ด  (Stone size)    กวาง x ยาว x หนา ซม. (cm.) 
22.  น้ําหนักเมล็ด  (Stone weight)    กรัม  (gms) 
23. รสชาตผิลดิบ  (Taste of mature green fruit) 

23.1  หวานมัน  
23.2  หวานอมเปร้ียว  
23.3  มัน  
23.4  เปร้ียว  
23.5  จืด 

24. รสชาตผิลสุก  (Taste of ripe fruit) 
24.1  หวาน  
24.2  หวานมัน  
24.3  เปร้ียวอมหวาน 
24.4  เปร้ียว  
24.5  จืด 

25.  ความหวานของเนื้อผลสุก  (% Brix) 
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เขียวเสวย 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางมะมวง 

รูปท่ี 1  ภาพโครงสรางผลมะมวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะเปลือกลาํตน (Bark texture) 
  

เรียบ (smooth) ขรุขระ (cracked) 
 

รูปท่ี 2  ภาพประกอบลักษณะเปลือกลําตน 
 
 
 
 
 

ลักษณะการแตกกิ่ง (Branching type) 
 

กิ่งไมเล้ือย (nonclimbing) กิ่งเล้ือย (climbing) 
 

รูปท่ี 3  ภาพประกอบลักษณะการแตกก่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รุปรางของใบ (Leaf shape) 
 
 
 
 

  

ยาวเรียบ (linear-oblong) ขอบขนาน (oblong) ปอมปลายใบ (oblanceolate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปอมปลายใบ (elliptical) ปอมโคนใบ (lanceolate) 
 

รูปท่ี 4  ภาพประกอบลักษณะรูปรางของใบ 
 
 
 



ปลายใบ (Leaf apex) 
 

สอบเรียว (attenuate) เรียวแหลม (acuminate) แหลม (acute) 
 

รูปท่ี 5  ภาพประกอบลักษณะปลายใบ 
 

ฐานใบ (Leaf base) 
 
 
 
 

แหลม (acute) สอบเรียว (attenuate) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มน (obtuse) กลม (rounded) 
รูปท่ี 6  ภาพประกอบลักษณะฐานใบ 

 



ขอบใบ (Leaf margin) 
 

คล่ืน (undulate) เรียบ (entire) 
 

รูปท่ี 7  ภาพประกอบลักษณะขอบใบ 
 
 

แผนใบ (Leaf blade) 
 

เรียบ (flat) คล่ืน (wavy) 
 

รูปท่ี 8  ภาพประกอบลักษณะแผนใบ 



ทรงผล (Fruit shape) 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงกลม (roundish) รูปไข (ovate) รูปไขกลับ (obovate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรงรี (elliptical) รูปขอบขนาน (oblong) ทรงกระบอก 
(cylindrical) 

 
รูปท่ี 9  ภาพประกอบลักษณะทรงผล 

 
 
 

รูปหนาตัดผลตามขวาง (Cross section) 
 
 
 
 
 
 
 

แคบรี (narrow elliptic) ปอมรี (broad elliptic) กลม (circular) 
 

รูปท่ี 10  ภาพประกอบลักษณะรูปหนาตัดผลตามขวาง 
 
 



ความลึกของฐานผล (Depth stalk cavity) 
 
 
 
 
 
 

ตื้น (shallow) ปานกลาง (medium) ลึก (deep) 
 

รูปท่ี 11  ภาพประกอบลักษณะความลึกของฐานผล 
 
 
 

จุกของผล (Prominence of neck) 
 
 
 
 
 
 

ไมมีจุก (absent) มีจุก (present) 
 

รูปท่ี 12  ภาพประกอบลักษณะจุกของผล 
 
 
 

ไหลดานทองผล (Shape of ventral shoulder) 
 
 
 
 
 
 

กลมนูนข้ึน (rounded) กลมกวาง (rounded outward) กลมกวาง (rounded downward) 
 

รูปท่ี 13  ภาพประกอบลักษณะทรงไหลดานทองผล 
 
 
 



ไหลดานหลังผล (Shape of ventral shoulder) 
 
 
 
 
 
 

ไหลลาดลง 45 องศา (shoping downward) ไหลลาดลง 20 องศา (falling abruptly) 
 

รูปท่ี 14  ภาพประกอบลักษณะทรงไหลดานหลังผล 
 
 
 
 

รองฐานผล (Groove at fruit base) 
 
 
 
 
 
 

มี (present) ไมมี (absent) 
 

รูปท่ี 15  ภาพประกอบลักษณะรองฐานผล 



รอยเวาดานทองผล (Sinus) 
 
 
 
 
 
 

มี (present) ไมมี (absent) 
 

รูปท่ี 16  ภาพประกอบลักษณะรอยเวาดานทองผล 
 
 

จะงอย (Beak) 
 
 
 
 
 
 

มี (present) ไมมี (absent) 
 

รูปท่ี 17  ภาพประกอบลักษณะจะงอย 
 
 
 



รายช่ือพันธุมะมวงไทย 

Accession Number ช่ือพันธุ (ไทย) ช่ือพันธุ (อังกฤษ) 

00001 แกว  007 Kaeo 007 

00002 กระแตลืมรัง Kratae Luemrang 

00003 กระสวย Krasuay 

00004 กลวย Kluay 

00005 กะลอนทอง Kalonthong 

00006 การะเกด Karaket 

00007 กาละแม Kalamae 

00008 กําปน Kampan 

00009 แกมแดง Kaemdaeng 

00010 แกวขาว Kaeo Khao 

00011 แกวเขียว Kaeo Khieo 

00012 แกวทวาย Kaeo Tawai 

00013 แกวลืมคอน Kaeo Luemkon 

00014 แกวลืมรัง Kaeo Luemrang 

00015 แกวสามป Kaeo Sampi 

00016 แกวหอม Kaeo Hom 

00017 ขอชาง Khochang 

00018 ขายตึก  Khaituek  

00019 ข้ีใต Khitai 

00020 ข้ีทุบ Khithup 

00021 ขุนทิพย Khunthip 

00022 เขียวไขกา Khiaokhaika 

00023 เขียวภูเก็ต Khiaopuket 

00024 เขียวเสวย Khiaosawoey 

00025 เขียวเสวยรจนา Khiaosawoey Rotchana 

00026 ไขตึก Khaituek 

00027 คลายเขียวเสวย Khlay khiaosawoey 

00028 คอนกแกว Khonokkaeo 

00029 คางคาวลืมรัง Khangkao Luemrang 



Accession Number ช่ือพันธุ (ไทย) ช่ือพันธุ (อังกฤษ) 

00030 คํา Kham 

00031 คุ Ku 

00032 งาขาวหรืองาหมนยาว Nga Khaomonyao 

00033 งาเขียว Nga Khiao 

00034 งาชาง Nga Chang 

00035 งาดาบ Nga Dap 

00036 งาแดง Nga Daeng 

00037 งาทองเรือ Nga Thongruae 

00038 งาหมน Nga Mon 

00039 เงาะ Ngo 

00040 จันทรเจาขา Chanchaokha 

00041 จําปา Champa 

00042 เจาคุณทิพย Chaokhunthip 

00043 เจาพระยา Chaopraya 

00044 เจาเสวย Chaosawoey 

00045 ชางตกตึก Changtoktuek 

00046 โชคโสภณ Chok Sopon 

00047 โชคอนันต Chok Anan 

00048 โชคอนันตกานชมพู Chok Anankanchompu 

00049 ตลับนาค talapnak 

00050 ตะเพียนทอง Tapianthong 

00051 ตับเปด Tuppet 

00052 ตาเตะหลาน Ta Te-Lan 

00053 แตงกวา Thaeng Kwao 

00054 ทวายเดือนเกา Thawai Dueankao 

00055 ทองขาว Thongkhao 

00056 ทองขาวกลม Thongkhaoklom 

00057 ทองขาวยาว Thongkhaoyao 

00058 ทองเจาพัฒน Thongchaopat 

00059 ทองดํา Thongdam 



Accession Number ช่ือพันธุ (ไทย) ช่ือพันธุ (อังกฤษ) 

00060 ทองดํากลายพันธุ Thongdam Klaipan 

00061 ทองดํามีรอง Thongdam Mirong 

00062 ทองแดง Thongdaeng 

00063 ทองทวาย Thongthawai 

00064 ทองประกายแสด Thongprakaisat 

00065 ทองปลายแขน Thongplaikhean 

00066 ทองไมรูวาย Thongmairuwai 

00067 ทุเรียน Thurian 

00068 ทูลถวาย Thunthawai 

00069 เทพนิมิตร Thepnimit 

00070 เทพรส Thepparot 

00071 นวลจันทร Nuanchan 

00072 นวลแตง Nuanthaeng 

00073 นาทับ Nathap 

00074 น้ําดอกไม Namdokmai 

00075 น้ําดอกไมทวาย Namdokmai Thawai 

00076 น้ําดอกไมเบอร 4 Namdokmai No.4 

00077 น้ําดอกไมเบอร 5 Namdokmai No.5 

00078 น้ําดอกไมพระประแดง Namdokmai Phrapradaeng 

00079 น้ําดอกไมสีทอง Namdokmai Sithong 

00080 น้ําดอกไมสุพรรณ Namdokmai Suphan 

00081 น้ําตาลจนี Namtan Chin 

00082 น้ําตาลเตา Namtan Tao 

00083 น้ําตาลปากกระบอก Namtan Pakkrabok 

00084 น้ําตาลทรายหนัก Namtansainak 

00085 น้ําผึ้ง Nampueng 

00086 บานเย็น Banyen 

00087 บุญบันดาล Bunbandan 

00088 เบา Bao 

00089 ผาข้ีร้ิวหอทอง Pakhirio Hothong 



Accession Number ช่ือพันธุ (ไทย) ช่ือพันธุ (อังกฤษ) 

00090 พญาลืมเฝา Payaluemfao 

00091 พญาเสวย Payasawoey 

00092 พรวนขอ Phruankho 

00093 พราหมณกนขอ Phram Konkho 

00094 พราหมณเนื้อแดง Phram Nueadaeng 

00095 พราหมณเนื้อเหลือง Phram Nuealueang 

00096 พัดน้าํผึ้ง Phatnampueng 

00097 พิมเสนกลายพันธุ Phimsen Klaipan 

00098 พิมเสนแดง Phimsen Daeng 

00099 พิมเสนเปร้ียว Phimsen Preow 

00100 พิมเสนมัน Phimsen Man 

00101 เพชรบานลาด Phetbanlat 

00102 ฟาล่ัน Falan 

00103 ฟาแอปเปล Fa-apple 

00104 แฟบ Faep 

00105 มนโฑ Monto 

00106 มะปราง Maprang 

00107 มะลิลา Malila 

00108 มันบางขุนศรี Manbangkhunsi 

00109 มันคอม Mankom 

00110 มันทวาย Manthawai 

00111 มันทวายนักรบ Manthawai Nakrop 

00112 มันทองเอก Manthong Aek 

00113 มันทะลุฟา Manthalufa 

00114 มันบานลาด Manbanlat 

00115 มหาชนก Mahacharnok 

00116 มันพิเศษ Manpiset 

00117 มันสะเดด็ Mansadet 

00118 มันสายฟา Mansaifa 

00119 มันหมู Manmu 



Accession Number ช่ือพันธุ (ไทย) ช่ือพันธุ (อังกฤษ) 

00120 มันหยด Manyot 

00121 มันหวาน Manwan 

00122 มันแหว Manhaeo 

00123 มันอยุธยา Man Ayuthaya 

00124 เมล็ดนิ่ม Maletnim 

00125 แมลูกดก Maelukdok 

00126 แมวเซา Maeosao 

00127 ยายกลํ่า Yaiglam 

00128 รจนา Rotchana 

00129 ระเดนขาว Radenkhao 

00130 ระเดนเขียว Radenkhiao 

00131 แรด Raet 

00132 ลา La 

00133 ล้ินงูเหา Lin Nguhao 

00134 ลูกกลม Lukklom 

00135 ลูกแดง Lukdaeng 

00136 ลูกโยนพระอินทร Lukyon Phra-in 

00137 เล็บมือนาง Lepmuenang 

00138 ศาลายา Salaya 

00139 สังขยา Sangkhaya 

00140 สามป Sampi 

00141 สามฤด ู Samruedu 

00142 สายทิพย Saithip 

00143 สายน้ําคาง Sainamkang 

00144 สายฝน Saifon 

00145 สาวนอยกระทืบหอ Saonoi Kratuepho 

00146 สําปน Sampan 

00147 สีสม Sisom 

00148 แสงทอง Saengthong 

00149 หงษทอง Hongthong 



Accession Number ช่ือพันธุ (ไทย) ช่ือพันธุ (อังกฤษ) 

00150 หงษสา Hongsa 

00151 หงสาวด ี Hongsawadi 

00152 หนองแซง Nongsaeng 

00153 หนังกลางวัน Nangklangwan 

00154 หมอนทอง Monthong 

00155 หวานน้าํผึ้ง Wannampueng 

00156 หอยแครง Hoikrang 

00157 หอระฆัง Horakang 

00158 หินทอง Hinthong 

00159 แหว Haeo 

00160 แหวหลวงอิงค Haeo Luanging 

00161 อกรอง Okrong 

00162 อกรองกะทิ Okrong Kati 

00163 อกรองขาว Okrong Khao 

00164 อกรองเขียว Okrong Khiao 

00165 อกรองทอง Okrong Thong 

00166 อกรองทองดํากลายพันธุ Okrong Thongdamklaiphan 

00167 อกรองไทรโยก Okrong Saiyok 

00168 อกรองพิกุลทอง Okrong Phikunthong 

00169 อกรองภรณทิพย Okrong Phonthip 

00170 อกรองมัน Okrong Man 

00171 อกรองหอมทอง Okrong Homthong 

00172 ออนมัน Onman 

00173 อินทรชิต Inthorachit 

00174 ไอฮวบ Ai- Huap 

 

 

 

 

 

 
 



แหลงรวบรวมพันธุมะมวงในความรับผิดชอบกรมวิชาการเกษตรที่มีการบนัทึกขอมูลอยูในฐานขอมูลเชื้อ

พันธุพืช  สักนักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ 
ลําดับท่ี สถานท่ีรวบรวมพันธุมะมวง ชื่อพันธุมะมวงท่ีรวบรวม 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

สถานีทดลองพืชสวนขอนแกน
ภายในศูนยวจิยัพืชไรของแกน 
ถนน มิตรภาพ  อําเภอเมือง 
จังหวดัขอนแกน  40000 
โทร (043) 241286-7 
FAX (043) 241286-7 
ศูนยวิจัยพืชสวนศรีษะเกษ 
อําเภอเมือง 
จังหวดัศรีษะเกษ  33000 
โทร (042) 891398 
FAX (042) 891398 
สถานีทดลองพืชสวนกาญจนบุรี 
3 ม. 5 ตําบลหนองหญา 
อําเภอเมือง  
จังหวดักาญจนบุรี  71000 
โทร (034) 515853 
FAX (034) 515933 
 
ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินการ
โครงการอนุรักษและพัฒนาพืช
สมุนไพรพืชเมืองและจุลินทรีย  
ป 2540-2544 
สถาบันวิจัยพชืสวน 

แกมแดง ฟาล่ัน ตับเปด พมิเสน ล้ินงูเหา เจาพระยา คางคาวลืมรัง 
หนองแซง มันสายฝน หนงักลางวัน สาวนอยกระทืบหอ นวลจนัทร 
มันหมู ศาลายา การะเกด นวลแตง ฮวบ ทองทวาย เขียวไขกา  
มันสะเดด็ มะลิลา หงสทอง ลือรัง กําปน หงสาวดี คอนกแกว  
พรวนขอ น้ําตาลปากกระบอก น้ําตาลทรายหนัก สามป ทองคํา หนัง
กลางวัน แหว สามฤดู  
แกวศรีษะเกษ 007 มหาชนก โชคอนันต บุญบันดาล  
น้ําดอกไมสีทอง 
 
 
 
อินทรชิต มหาชนก ยายกลํ่า น้ําผ้ึงหวาน ผาข้ีร้ิวหอทอง งาหมน คุ 
มะลิทอง ลูกกลม น้ําตาลทรายหนัก แมลูกดก บุญบันดาล ลูกแดง 
เขียวไขกา กระแตลือรัง ขุนทิพย ฟาล่ัน มันสะเดด็ คอนกแกว เมล็ด
นิ่ม มะลิลา ลา สามฤดู ลูกโยนพระอินทร อกรองขาว แหวหลวงอิงค 
ทูลทวาย ตะเพยีน ระเดนขาว พิมเสนมัน พรวนขอ มันทวายนักรบ 
นวลแตง มันทวาย มณโฑ มันคอม แรด มันทองเอก มันอยุธยา มัน
ทะลุฟา ขอชาง คางคาวลืมรัง เจาเสวย เจาคุณทิพย จําป ชางตกตึก 
แตงกวา ตับเปด ตาแตะหลาน ทองไมรูวาย ทองขาวยาว เทพนิมิตร 
ทองแดง ทองประกายแสด มะปราง แกวลืมรัง งาชาง งาทองเรือ 
ทองปลายแขน นวลจนัทร การะเกด แกมแดง กลวย กระสวย ขายตึก 
มันบางขุนศรี หนังกลางวัน มันสายฟา กาละแม พญาเสวย 
เจาพระยา มันหมู ไอฮวบ ดํา เทพรส พราหมณ กนขอ พราหมณเนื้อ
แดง พราหมณเนื้อเหลือง 

 
 



ช่ือพันธุ แกว 007  (Kaeo 007) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ช่ือพันธุ กระแตลืมรัง  (Kratae Luemrang) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 15.16 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.32 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.40 เซนติเมตร  
น้ําหนักผล (fruit weight) 260 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of green fruit) YG 10 B  กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild) ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.82 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.14 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 A สีเปลือกผลสุก 
(skin colour of ripe fruit) YO 15 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 1.6 เซนติเมตร ความยาว (length) 
13 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.6 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  
mature green fruit) หวานอมเปร้ียว   
บันทึกเพิ่มเติม (note)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ช่ือพันธุ กระสวย  (Krasuay) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต

ตอตนเม่ืออาย ุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายกุารเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) ความยาวผล 11.08 เซนติเมตร ความกวางผล 5.78 เซนติเมตร ความหนาผล 5.04 เซนติเมตร  น้ําหนัก
ผล (fruit weight) 200 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of green fruit) YG 9 C  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง 
(strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.36 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใยในเนื้อ 
(quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.11 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YO 21 A   ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.25 เซนติเมตร  ความยาว (length) 10.85 เซนติเมตร  
ความหนา (thickness) 1.64 เซนติเมตร  น้าํหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green 
fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ  (brix) 22.2 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ กลวย  (Kluay)  
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting)  ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10  ป(yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว(harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 10.43 เซนติเมตร ความกวางผล 5.56 เซนติ เมตร  ความหนาผล 4.86 เซนติเมตร 
น้ําหนกัผล (fruit weight) 145 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of green fruit)YG 10 C กล่ินของเนือ้ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.32 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนือ้ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.10 เซนติเมตร สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 14 B ขนาดของเมล็ด (stone size) 
ความกวาง (width) 3.03 เซนติเมตร ความยาว (length) 8.73 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.64 เซนติเมตร  
รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 
13.9 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ กะลอนทอง  (Kalonthong)  
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) ขรุขระ (cracked) 
การเล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) มาก (abundant)  การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 

ป (yield) 500 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 90 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอกฤดูกาล (out of 
season) ความยาวผล 8.29 เซนติเมตร  ความกวางผล 5.38 เซนติเมตร  ความหนาผล 4.67 เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit 
weight) 120 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 24 A กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง (strong)  
ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.20 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of 
fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณน้าํในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.09 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YO 23 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.41 เซนติเมตร ความยาว (length) 6.87 เซนติเมตร  
ความหนา (thickness) 1.74 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green 
fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 18 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ การะเกด (Karaket) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ-ขอบขนาน (lanceolate-oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 11.71 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.09 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.64 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 300 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of green fruit) OG 24 A กล่ินของเน้ือ 
(flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.04 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.14 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) YG 13 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.25 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 10.46 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.91 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 35 กรัม รสชาติผลดิบ 
(taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ  (brix) 20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ กาละแม (Kalamae) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) ขรุขระ (cracked) 
การเล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ 
(leaf apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 13.72 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.68 เซนติเมตร ความหนาผล 7.50 เซนติเมตร  
น้ําหนักผล (fruit weight) 400-500 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 21 B  กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) 
มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.26 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.15 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 B สีเปลือกผลสุก 
(skin colour of ripe fruit) YO 17 C  ขนาดของเมล็ด(stone size) ความกวาง (width) 2.63 เซนติเมตร ความยาว (length) 
10.77 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.85 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเน้ือ  (brix) 21 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ กําปน  (Kampan) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต  (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 13.11 เซนติเมตร ความกวางผล 7.91 เซนติเมตร ความหนาผล 6.32 เซนติเมตร  
น้ําหนักผล (fruit weight) 320 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 21 B กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.22 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 145 A สีเปลือกผลสุก (skin colour 
of ripe fruit) YO 15 B ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.65 เซนติเมตร ความยาว (length) 11.90 
เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.80 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 32 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเน้ือ  (brix) 17 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ แกมแดง  (Kaemdaeng) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) ขรุขระ (cracked) 
การเล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (lanceolate) ปลายใบ 
(leaf apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 13.01 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.38 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.26 เซนติเมตร  
น้ําหนักผล (fruit weight) 325 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of green fruit) OG 24 A กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.72 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.13 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 189 C  สีเปลือกผลสุก (skin 
colour of ripe fruit) YG 144 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.20 เซนติเมตร  ความยาว (length) 
10.88 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.38 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 50 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste 
of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 19 องศาบ
ริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ แกวขาว (Kaeo Khao) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) มาก (abudant) การติดผล (fruit setting) มาก (abudant) ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป 

(yield) 500 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต  (fruiting season) ในฤดูกาล (season) ความ
ยาวผล 9.50 เซนติเมตร ความกวางผล 6.74 เซนติเมตร ความหนาผล 6.25 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 230 
กรัม สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 15 A กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ 
(flesh thickness) 1.80 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปาน
กลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 
0.08 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 148 A สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 
12 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.65 เซนติเมตร  ความยาว (length) 8.17 เซนติเมตร  ความหนา 
(thickness) 1.86 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเน้ือ  (brix) 21 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ แกวเขียว (Kaeo Khieo) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 

 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (lanceolate)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) มาก (abudant) การติดผล (fruit setting) มาก (abudant) ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป
(yield)400-500 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) 
ความยาวผล10.44 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.86 เซนติเมตร ความหนาผล 5.94 เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 
250 กรัม สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 23 A กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนา
เนื้อ (flesh thickness) 1.81เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) 
นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.07 
เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 13 A สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 22 A 
ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.65 เซนติเมตร ความยาว (length) 8.17 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.86 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว 
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเน้ือ (brix) 23 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ แกวทวาย (Kaeo Tawai) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (lanceolate)  ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) น้ําหนักผล (fruit weight) 370 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 23 A กล่ิน
ของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) 
นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) 
YG 144 A สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 17 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.27 
เซนติเมตร  ความยาว (length) 7.24 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.78 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 
30 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  
(brix) 21 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม  (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ แกวลืมคอน (Kaeo Luemkon) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 

 
 
 

ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  
ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth) การ

เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base)  แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 110-120 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 17 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.50 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.40 เซนติเมตร 
น้ําหนักผล (fruit weight) 385 กรัม  สีเนื้อผลดิล (flesh colour of green fruit) YG 12 B  กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ  (flesh thickness) 1.97 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 16 B ขนาดของเมล็ด (stone size) 
ความกวาง (width) 3.48 เซนติเมตร ความยาว (length) 14.81 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.69 เซนติเมตร  
น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe 
fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ  (brix) 27 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ แกวลืมรัง (Kaeo Luemrang) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 320 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 18.57 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.07 เซนติเมตร ความหนาผล 6.16 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 300-400 กรัม  สีเนือ้ผลดิบ (flesh colour of green fruit) YG 10 A เสนใยในเนื้อ 
(fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใยในเน้ือ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.15 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) 
GG 138 B สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 17 B ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.45 
เซนติเมตร ความยาว (length) 15 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.72 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 35 
กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  
(brix) 20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ แกวสามป (Kaeo Sampi) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 

 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ  (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 11.04 เซนติเมตร  ความกวางผล 4.23 เซนติเมตร ความหนาผล 3.01 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 250 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 18 A กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 0.92 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) 
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) 
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.12 เซนติเมตร  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.17 เซนติเมตร 
ความยาว (length) 9.95 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.95 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 31 กรัม  
รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปร้ียว ความหวานเนื้อ  (brix) 2.6 
องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ แกวหอม (Kaeo Hom) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 

 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 200 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 11.93 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.33 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.23 เซนติเมตร  
น้ําหนักผล (fruit weight) 290 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of green fruit) YG 9 C  กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.90 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.12 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B ขนาดของเมล็ด (stone size) 
ความกวาง (width) 3.5 เซนติเมตร  ความยาว (length) 10.9 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.6 เซนติเมตร  น้ําหนัก
เมล็ด (stone weight) 35 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
หวาน  ความหวานเน้ือ  (brix) 20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ขอชาง (Khochang) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน  (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) 
เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 17.50 เซนติเมตร  ความกวางผล 8.90 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.30 เซนติเมตร  
น้ําหนักผล (fruit weight) 470 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of green fruit) YG 13 A กล่ินของเน้ือ  (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.34 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.12 เซนติเมตร  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 15 A ขนาดของเมล็ด (stone size) 
ความกวาง (width) 4.16 เซนติเมตร  ความยาว (length) 9.50 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.95 เซนติเมตร  
น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  ความหวานเนื้อ  (brix) 9 
องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ขายตึก (Khaituek) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) 
เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 10.30 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.66 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.45 เซนติเมตร  
น้ําหนักผล (fruit weight) 230 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of green fruit) YG 13 A  กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.76 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.13 เซนติเมตร สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 2 B  ขนาดของเมล็ด 
(stone size) ความกวาง (width) 3.54 เซนติเมตร  ความยาว (length) 1.79 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.83 
เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 50 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก 
(taste of ripe fruit) หวาน 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ข้ีไต (Khitai) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 

 
 

 
 

ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 6.22 เซนติเมตร ความกวางผล 4.58 เซนติเมตร ความหนาผล 3.81 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 78.5 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of green fruit) YG 7 B  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.88 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.12 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 143 C สีเปลือกผลสุก 
(skin colour of ripe fruit) YG 154 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.06 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 5.46 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.99 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 23 กรัม  รสชาติผลดิบ 
(taste of  mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ  (brix) 22.5 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ข้ีทุบ  (Khithup) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (lanceolate)  ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 10.23 เซนติเมตร  ความกวางผล 5.95 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.62 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 190 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of green fruit) YG 13 B กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.1 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 A สีเปลือกผลสุก (skin colour of 
ripe fruit) YO 15 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.17 เซนติเมตร  ความยาว (length) 8.75 
เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.58 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 35 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  
mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 19 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ขุนทิพย  (Khunthip) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) เล็ก (small) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf apex) แหลม 
(acute)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 11.81 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.67 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.72 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 275 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of green fruit) YO 16 A  กล่ินของเนือ้ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.8 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.10 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 136 C  สีเปลือกผลสุก 
(skin colour of ripe fruit) YG 24 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.22 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 9.99 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.62 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ 
(taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 19 
องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ เขียวไขกา  (Khiaokhaika) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) นอย (scarce) ความยาวผล 13 
เซนติเมตร  ความกวางผล 6.36 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.04 เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 250 กรัม  สีเนื้อ
ผลดิบ (flesh colour of green fruit) YG 13 B  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเน้ือ (flesh 
thickness) 1.68 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง 
(intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.15 
เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 137 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 153 C  
ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.15 เซนติเมตร  ความยาว (length) 11 เซนติเมตร  ความหนา 
(thickness) 1.9 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 44 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ เขียวภูเกต็  (Khiaopuket) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 10.10 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.08 เซนติเมตร ความหนาผล 5.76 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 210 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) OG 25 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 2 เซนติเมตร เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present) ปริมาณเสน
ใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) 
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.14 เซนติเมตร สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 144 C  ขนาดของ
เมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.22 เซนติเมตร  ความยาว (length) 8.22 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 
1.48 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผล
สุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเนื้อ  (brix) 14.6 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ เขียวเสวย (Khiaosawoey) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Mangifera indica L. 

 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
 ทรงผล (fruit shape) รูปรี (elliptical) รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (board elliptic) ความ
ลึกของฐานผล (dept of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล (prominence of neck) เล็ก (weak) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาด
ลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) มี 
(present) จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การติดดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  ผลผลิต
ตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 200 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน  ฤดูการผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) ความยาวผล 15.83 เซนติเมตร ความกวางผล 7.21  เซนติเมตร ความหนาผล 6.83 เซนติเมตร  น้ําหนัก
ผล (fruit weight) 400 กรัม กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.35 
เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ  (quantity of fibre) ไมมี (absent) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) 
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.15 เซนติเมตร  น้ําหนักเปลือก 40 กรัม  สีเปลือกผลสุก  (skin colour of ripe fruit) 
YO 4 B รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) หวานอมเปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความ
หวานของเนื้อ  (brix) 18.5 องศาบริกซ  
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ เขียวเสวยรจนา  (Khiaosawoey Rotchana) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 200 ผล อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 100-110 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดกูาล (season) ความยาวผล 13 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.36 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.04 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 264 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YG 13 B  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.68 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.15 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 137 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour 
of ripe fruit) YG 153 B ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.5 เซนติเมตร ความยาว (length) 11 
เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.9 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 26 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of  
mature green fruit) หวานอมเปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ  (brix) 24 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ ไขตึก (Khaituek) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป(yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 11.61 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.12 เซนติเมตร ความหนาผล 6.36 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 265 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 14 A กล่ินของเนือ้ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.23 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.17 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B  สีเปลือกผลสุก 
(skin colour of ripe fruit) YG 7 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.6 เซนติเมตร ความยาว (length) 
10 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.7 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 29 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of  
mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 22 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ คลายเขียวเสวย (Khlay Khiaosawoey) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ฤดูกาล
ผลิต (fruiting season) ในฤดกูาล (season) 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ คอนกแกว (Khonokkaeo)  
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 

 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) รูปรางของ
ใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบ
ใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปขอบขนาน (oblong) รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง 
(cross section)  ปอมรี  (broad elliptic)   ความลึกของฐานผล  (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow)  จุกของผล 
(prominence of neck) มี (present) ทรงไหลดานทองผล (shape of ventral shoulder ) กลมแคบ (rounded outward)  
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at 
fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) มี (present) นอไหลขวาของทรงผล (lumpiness at right shoulder) 
ไมมี (absent) จะงอย (Beak) ไมมี (absent) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) มาก (abundant)  การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 

ป (yield) 300 ผล อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 95 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดกูาล (season) กล่ิน
ของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ปริมาณเสนใยในเน้ือ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ 
(fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin 
colour of green fruit) YG 145 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 15 A รูปทรงของเมล็ด (shape stone) 
ขอบขนาน (oblong) ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.27 เซนติเมตร  ความยาว (length) 10.28 
เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.65 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) หวานอมเปร้ียว   
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ คางคาวลืมรัง  (Khangkao Luemrang) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield)  300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว   (harvesting index) 100  วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 12.78 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.63 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.11 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 275 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YG 12 C  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนือ้ (flesh thickness) 1.83 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.14 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 B ขนาดของ
เมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.27 เซนติเมตร  ความยาว (length) 10.91 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 
1.60 เซนติเมตร  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความ
หวานเนื้อ  (brix) 18.6 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note)] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ คํา  (Kham) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 90 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 8.67 เซนติเมตร ความกวางผล 6.10 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.67 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 170 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 23 B กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma)  มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.76 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.16 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YO 17 
B ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.42 เซนติเมตร  ความยาว (length) 6.52 เซนติเมตร  ความหนา 
(thickness) 1.67 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 23 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 16 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ คุ  (Ku) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (lanceolate)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 10.56 เซนติเมตร ความกวางผล 7.82 เซนติเมตร ความหนาผล 6 เซนติเมตร น้ําหนกั
ผล (fruit weight) 280 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 23 A กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มีกล่ินออน 
(mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.82 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยในเน้ือ 
(quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.08 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 143 C  สีเปลือกผลสุก (skin 
colour of ripe fruit) YO 21 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.24 เซนติเมตร  ความยาว (length) 
9.27 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.77 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 40 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ  (brix) 17 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ      งาขาว (Nga Khao) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 

 
 
 

ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 110-120 วันฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 19 เซนติเมตร ความกวางผล 7.43 เซนติเมตร ความหนาผล 6.61 เซนติเมตร 
น้ําหนกัผล (fruit weight) 500-600 กรัม สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YG 8 B กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.47 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนือ้ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.16 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B สีเปลือกผลสุก (skin colour 
of ripe fruit) GG 1 A รูปทรงของเมล็ด (shape stone) ขอบขนาน (oblong) ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง 
(width) 3.67 เซนติเมตร ความยาว (length) 16.48 เซนติเมตร ความหนา (thickness)1.8 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด 
(stone weight) 38 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  
ความหวานเนือ้ (brix) 18 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ งาเขียว (Nga Khiao) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน  (oblong) ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 110-120 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 12.34 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.68 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.8 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 350-500 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 23 A กล่ินของเนื้อ 
(flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.23 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) 
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) 
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.14 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) YG 7 A   ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.61 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 10 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 2.16 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 273 กรัม  รสชาติผลดิบ 
(taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 16.2 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ  งาชาง (Nga Chang) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (lanceolate)  ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 110-120 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 16.04 เซนติเมตร  ความกวางผล 5.57 เซนติเมตร  ความหนาผล 4.32 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 300-500 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YG 11 A  กล่ินของเนื้อ 
(flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.4 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) 
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) 
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.3 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) YG 21 A   ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3 เซนติเมตร ความยาว 
(length) 14 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.3 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 35 กรัม  รสชาติผลดิบ 
(taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 22 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ งาดาบ (Nga Dap) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 

 
 
 
 

ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  
ลักษณะทรงพุมตน  (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth)  การ

เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออาย ุ10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 110-120 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 16.27 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.87 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.45 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 340 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YG 8 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.26 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.15 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 147 C  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) GG 1 B   ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.93 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 13.75 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.27 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 17.33 กรัม  รสชาติผล
ดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 17.47 องศาบ
ริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ งาแดง (Nga Daeng) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน  (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 110-120 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 15.72 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.97 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.33 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 300 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YG 13 B กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนือ้ (flesh thickness) 2.50 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.16 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 15 A  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) YG 154 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.8 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 13 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.54 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 19 กรัม  รสชาติผลดิบ 
(taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ งาทองเรือ (Nga Thongruae) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 110-120 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 19.84 เซนติเมตร  ความกวางผล 8.53 เซนติเมตร  ความหนาผล 7.22 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 350-600 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 23 B กล่ินของเนื้อ 
(flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.23 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) 
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.16 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 144 A  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) YG 22 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.26 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 16.24 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.83 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 45 กรัม  รสชาติผล
ดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนือ้  (brix) 20 องศาบ
ริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ งาหมน (Nga  Mon) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) มาก (abundant)  ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดกูาล (season) ความยาวผล 13.06 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.22 เซนติเมตร  ความหนาผล 
5.93 เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 300 กรัม สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YOG 15 A กล่ินของเนื้อ 
(flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.13 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) 
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) มาก (abundant)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) มาก (abundant)  ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.02 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YOG 144 B สีเปลือกผลสุก 
(skin colour of ripe fruit) YOG 22 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.05 เซนติเมตร ความยาว 
(length) 11.01 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.85 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 40 กรัม รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ เงาะ  (Ngo) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 9.16 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.38 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.4 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 235 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 16 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.4 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณ
เสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YO 147 A  สีเปลือกผลสุก (skin 
colour of ripe fruit) YO 22 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.75 เซนติเมตร  ความยาว (length) 
11.55 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 2.25 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 50 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste 
of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนือ้  (brix) 16 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ จันทรเจาขา  (Chanchaokha) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture)  เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 100 ผล อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 9.90 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.75 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.50 เซนติเมตร 
น้ําหนกัผล (fruit weight) 265 กรัม  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 
0.31 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเน้ือ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณ
น้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.09 เซนติเมตร  สีเปลือกผล
ดิบ (skin colour of green fruit) YG 164 A รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of 
ripe fruit) หวาน ความหวานเนื้อ  (brix) 12.5 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ จําปา  (Champa) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (lanceolate)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ฤดูกาล

ผลิต (fruiting season) ในฤดกูาล (season)  ความยาวผล 13.34 เซนติเมตร  ความกวางผล 5.83 เซนติเมตร  ความหนา
ผล 5.29 เซนติเมตร  น้ําหนกัผล (fruit weight) 260 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) OG 24 A  กล่ินของ
เนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี 
(absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) 
YOG 144 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YOG 22 A   ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 
11.05 เซนติเมตร  ความยาว (length) 2.64 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 0.09 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone 
weight) 15 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความ
หวานเนื้อ (brix) 20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ เจาคุณทิพย (Chaokhunthip) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 10.35 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.11 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.95 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 250 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YG 20 A  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.85 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณ
เสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 146 B  สีเปลือกผลสุก (skin 
colour of ripe fruit) YO 22 B   ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.9 เซนติเมตร  ความยาว (length) 8.6 
เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.6 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  
mature green fruit) หวานอมเปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ  (brix) 24 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ เจาพระยา  (Chaopraya) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  ปลายใบ (leaf apex) แหลม 
(acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 200 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 110 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 14.43 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.49 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.65 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 600-1,000 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YOG 15 A  กล่ินของ
เนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.65 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี 
(absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.16 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 
145 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 15 A   ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 492 
เซนติเมตร  ความยาว (length) 14.58 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.69 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 
40 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  
(brix) 19 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ เจาเสวย  (Chaosawoey) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต

ตอตนเม่ืออาย ุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) ความยาวผล 13.30 เซนติเมตร ความกวางผล 5.92 เซนติเมตร ความหนาผล 4.87 เซนติเมตร น้าํหนัก
ผล (fruit weight) 172 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YG 12 B  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน 
(mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.49 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ 
(quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเน้ือ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.06 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 C  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YG 144 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.54 เซนติเมตร  ความยาว (length) 12.37 
เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.67 เซนติเมตร  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก 
(taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเน้ือ (brix) 7 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ  ชางตกตึก  (Changtoktuek) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน(canopy) ปานกลาง(medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (lanceolate) ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 110-120 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 14.48 เซนติเมตร  ความกวางผล 9.48 เซนติเมตร  ความหนาผล 8.46 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 660 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YG 19 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.97 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.13 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 143 A  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) GG 143 A   ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.81 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 12.71 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.52 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 45 กรัม  รสชาติผล
ดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 17.4 องศาบ
ริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ โชคอนันต  (Chok  Anan) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture)  เรียบ (smooth) 
รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate)  ฐานใบ (leaf base) 
แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate)  รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic)  ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) มี (present) ทรงไหลดานทองผล (shape of ventral  shoulder ) กลมกวาง (rounded 
outward)  ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward)  รองฐานผล 
(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) มี (present)  นอไหลขวาของทรงผล (lumpiness at 
right shoulder) ไมมี (absent)  จะงอย (Beak) ไมมี (absent) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) มาก (abundate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  ผลผลิตตอตน

เม่ืออาย ุ10 ป (yield) 400 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 110-120 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอก
ฤดูกาล (out of season)  ความยาวผล 11.12 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.25 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.39 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 209 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 22 A  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.95 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate)  ปริมาณนํ้าในเนือ้ (fruit juiciness) มาก (abundate)  ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.01 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YGG 144 A  สีเปลือกผลสุก 
(skin colour of ripe fruit) YO 21 C   ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.35 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 8.94 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.93 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 29 กรัม  รสชาติผลดิบ 
(taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ โชคโสภณ (Chok  Sopon) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering)ปานกลาง(medium) การติผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิตตอตน
เม่ืออายุ 10 ป (yield)  300 ผล อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดกูาลผลิต (fruiting season) นอกฤดูกาล 
(out of season) ความยาวผล 12.2 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.86 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.66 เซนติเมตร  น้ําหนัก
ผล (fruit weight) 270 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 21 A  กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มีกล่ินออน 
(mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.82 เซนติเมตร  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) หวานรสชาติผล
สุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 22.2 เซนติเมตร 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ช่ือพันธุ โชคอนันตกานชมพ ู(Chok  Anankanchompu) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (lanceolate)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) มาก (abundate) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอกฤดูกาล (out of season) รสชาติ
ผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 



ช่ือพันธุ ตลับนาค (Talapnak) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked)  
การเล้ือยของกิง่ (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 200-300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 8.91 เซนติเมตร  ความกวางผล 9.23 เซนติเมตร ความหนาผล 7.88 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 400 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 21 A กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 2.55 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณ
เสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) มาก (abudant)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) มาก (abudant)  ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.12 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 A สีเปลือกผลสุก (skin colour 
of ripe fruit) YO 22 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 5.04 เซนติเมตร  ความยาว (length) 6.77 
เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 2.46 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 45 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  
mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 14 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ตะเพียนทอง (Tapianthong) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต

ตอตนเม่ืออาย ุ10 ป (yield)  300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) ความยาวผล 13.33 เซนติเมตร  ความกวางผล 8.42 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.83 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 423.33 กรัม สีเนือ้ผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 14 B กล่ินของเนือ้ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.41 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนือ้ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.12 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 145 B สีเปลือกผลสุก (skin colour of 
ripe fruit) YO 22 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.7 เซนติเมตร ความยาว (length) 11 เซนติเมตร 
ความหนา (thickness) 1.58 เซนติเมตร  น้าํหนักเมล็ด (stone weight) 28 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green 
fruit ) เปร้ียว  รสชาติผลสุก  (taste of mature green fruit ) หวาน ความหวานของเน้ือ (brix) 23 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ตับเปด (Tuppet) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต
ตอตนเม่ืออาย ุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) ความยาวผล 10.32 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.32 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.77 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 230 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YG 13 D กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.81 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 B  สีเปลือกผลสุก 
(skin colour of ripe fruit) YG 12 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.25 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 9.14 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.44 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ 
(taste of mature  green fruit ) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of mature  green fruit ) หวาน  ความหวานของเน้ือ (brix) 22 
องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ตาเตะหลาน (Ta Te-Lan) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield)  300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 12.95 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.78 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.79 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 275 กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YO 20 B กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong) ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 2.07 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) 
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) 
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.11 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 137 D  สีเปลือก
ผลสุก (skin colour of ripe fruit) GG 137 C  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.33 เซนติเมตร  ความ
ยาว (length) 12.83 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.67 เซนติเมตร  รสชาติผลดิบ (taste of mature  green fruit ) 
เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of mature  green fruit ) หวาน  ความหวานของเนื้อ(brix) 15.6 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ แตงกวา (Thaeng  Kwao) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth) 
รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) มน 
(obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต
ตอตนเม่ืออาย ุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายกุารเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season)  ความยาวผล 12.5 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.91 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.08 เซนติเมตร  น้ําหนัก
ผล (fruit weight) 300 กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YO 21 C กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มีกล่ินออน 
(mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.16 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยในเน้ือ 
(quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.14 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YO 17 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.22 เซนติเมตร  ความยาว (length) 10.97 เซนติเมตร  
ความหนา (thickness) 1.79 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 35 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature  green 
fruit ) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of mature  green fruit ) หวาน  ความหวานของเน้ือ(brix) 14 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ทวายเดือนเกา (Thawai  Dueankao) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 

 
 
 
 

ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) 

รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (lanceolate)  ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) มน 
(obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต
ตอตนเม่ืออาย ุ10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอก
ฤดูกาล (out of season) น้ําหนักผล (fruit weight) 400 กรัม เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใยในเนื้อ 
(quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) สีเปลือกผลดิบ (skin 
colour of green fruit) YG 144 A  สีเปลือกผลสุก  (skin colour of ripe fruit) YO 16 A รูปทรงของเมล็ด (shape of 
seed) ขอบขนาน (oblong)  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.77 เซนติเมตร  ความยาว (length) 10.84 
เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.80 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 36 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature  green fruit ) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of mature  green fruit ) หวาน  ความหวานของเน้ือ (brix) 16 องศาบ
ริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ทองขาว (Thongkhao) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน  (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) ขรุขระ (cracked) รูปรางของ
ใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ 
(leaf margin) คล่ืน (undulate)  

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต

ตอตนเม่ืออาย ุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) ความยาวผล 12.60 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.6 เซนติเมตร ความหนาผล 6.40 เซนติเมตร น้าํหนัก
ผล (fruit weight) 300 กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YO 23 B กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มีกล่ินออน 
(mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.05 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใยในเน้ือ 
(quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.13 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 145 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YO 21 ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.74 เซนติเมตร ความยาว (length) 9.26 เซนติเมตร  
ความหนา (thickness) 1.74 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature  green 
fruit ) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of mature  green fruit ) หวาน  ความหวานของเน้ือ(brix) 14 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ ทองขาวกลม (Thongkhaoklom) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) 
รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม 
(acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต
ตอตนเม่ืออาย ุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายกุารเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) ความยาวผล 13.85 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.79 เซนติเมตร ความหนาผล 6.52 เซนติเมตร น้ําหนัก
ผล (fruit weight) 350 กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YO 21 B กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มีกล่ินออน 
(mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.35 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ 
(quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YO 15 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.18 เซนติเมตร  ความยาว (length) 11.93 เซนติเมตร  
ความหนา (thickness) 1.60 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 40 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature  green 
fruit ) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of mature  green fruit ) หวาน  ความหวานของเน้ือ(brix) 16 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ ทองขาวยาว (Thongkhaoyao) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) 
รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม 
(acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต
ตอตนเม่ืออาย ุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season)  ความยาวผล 15.48 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.70 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.32 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 350 กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YG 13 A กล่ินของเนือ้ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.08 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 140 A สีเปลือกผลสุก (skin colour of 
ripe fruit) YG 13 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.88 เซนติเมตร  ความยาว (length) 12.22 
เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.71 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature  green fruit ) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of mature  green fruit ) หวาน ความหวานของเน้ือ(brix) 18 องศาบ
ริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ทองเจาพัฒน  (Thongchaopat) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ ทองดํา (Thongdam) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture)  เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

รสชาติผลดิบ  (taste of  mature green fruit) เปร้ียว 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ทองดํากลายพันธุ (Thongdam  Klaipan) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดกูาล (season) น้ําหนกัผล (fruit weight) 300-500 กรัม  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) สีเปลือกผลดิบ  (skin colour of green fruit) G 137 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) GG 
138 B   ขนาดของเมล็ด  (stone size) ความกวาง (width) 3.39 เซนติเมตร  ความยาว (length) 9.63 เซนติเมตร  ความ
หนา (thickness) 1.61 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด  (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) 
เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน   
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ ทองดํามีรอง   (Thongdam  Mirong) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ  (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index)  100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 15.6 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.38 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.05 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 375 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 14 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนือ้ (flesh thickness) 2.29 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 A  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) OG 19 A   ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.50 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 14.22 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.44 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 42 กรัม  รสชาติผล
ดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ  (brix) 23.6 องศาบ
ริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ทองแดง  (Thongdaeng) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics)  

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture)  เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 14.15 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.16 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.37 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 360 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 21 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนือ้ (flesh thickness) 2.16 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.16 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 143 C  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) YO 22 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.79 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 12.33 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.78 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 40 กรัม  รสชาติผล
ดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนือ้  (brix) 16 องศาบ
ริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 

 

 

 

 

 



ช่ือพันธุ ทองทวาย (Thongthawai) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 

 
 
 
 

ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) มาก (abundant)  การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 

ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว   (harvesting index)  90  วัน   ฤดูกาลผลิต  (fruiting season) นอกฤดูกาล  (out of 
season)  ความยาวผล 9.03 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.38 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.80 เซนติเมตร  น้ําหนักผล 
(fruit weight) 160 กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YO 23 A  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง 
(strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.77 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ 
(quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.15 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 C  สีเปลือกผลสุก (skin 
colour of ripe  fruit) YO 15 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.48 เซนติเมตร  ความยาว (length) 
7.80 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 2.08 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature  green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ (brix ) 20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ทองประกายแสด (Thongprakaisat) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 13.35 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.46 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.43 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 267 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit ) OG 25 A  กล่ินของ
เนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.91 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี 
(absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.14 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 
144 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 23 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.54 
เซนติเมตร  ความยาว (length) 12.01 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.61 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 
28 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature  green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ 
(brix) 23 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ทองปลายแขน (Thongplaikhean) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 

ความหนาแนนของทรงพุม (density of canopy) พุมโปรง (sparse) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ 
(smooth) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลาง (elliptical)  ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  ผล (fruit) ทรงผล (fruit shape) รูปขอบขนาน (oblong) รูป
หนาตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ปานกลาง 
(medium)  จุกของผล (prominence of neck) มี (present) ทรงไหลดานทองผล (shape of ventral  shoulder ) กลมกวาง 
(rounded outward)  ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รอง
ฐานผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไมมี (absent) นอไหลขวาของทรงผล 
(lumpiness at right shoulder) ไมมี (absent) จะงอย (Beak) มี (present) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) มาก (abundant)  การติดผล (fruit setting) มาก (abundant)  ผลผลิตตอตนเม่ืออาย ุ
10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season)  
ความยาวผล 15 เซนติเมตร  ความกวางผล 6 เซนติเมตร  ความหนาผล 6 เซนติเมตร  น้ําหนกัผล (fruit weight) 355 
กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YO 21 A กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ 
(flesh thickness) 1.75 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเน้ือ (quantity of fibre) ปาน
กลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 
0.16 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 
15 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.32 เซนติเมตร  ความยาว (length) 13.26 เซนติเมตร  ความ
หนา (thickness) 1.67 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 15 กรัม  รสชาติผลดิบ  (taste of mature  green fruit ) 
เปร้ียว 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 



ช่ือพันธุ ทองไมรูวาย (Thongmairuwai) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือย 
(climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  ปลายใบ (leaf apex) แหลม 
(acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
นอกฤดูกาล (out of season)  ความยาวผล10.94 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.35 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.81 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 250 กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit)  YO 15 A  กล่ินของเนื้อ 
(flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.89 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit ) GG 143 C  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) YG 9 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.74 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 9.57 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.58 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ 
(taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเนื้อ (brix) 15 องศาบ
ริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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



ช่ือพันธุ ทุเรียน (Thurian) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือย (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ ( leaf shape) ขอบขนาน (elliptical)  ปลายใบ (leaf apex) เรียว
แหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 12.60 เซนติเมตร  ความกวางผล 9.31 เซนติเมตร  ความหนาผล 8.19 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 510 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 15 A  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) มาก (abundant)  ปริมาณ
น้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ 
(skin colour of green fruit) YG 144 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 151 B  ขนาดของเมล็ด (stone 
size)ความกวาง (width) 4.9 เซนติเมตร  ความยาว (length) 9.5 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 2.1 เซนติเมตร  
น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 50 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe 
fruit) หวาน  ความหวานของเน้ือ (brix) 15 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ทูลถวาย (Thunthawai) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 13.66 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.44 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.86 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 265 กรัม  สีเนื้อผลดิบ(flesh colour of mature green fruit) OG 24 A  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit 
juiciness) ปานกลาง (intermediate)  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green mango) GG 140 B  สีเปลือกผลสุก (skin 
colour of ripe fruit) GG 140 B  รสชาติผลดิบ (taste of mature  green fruit) เปร้ียว  ความหวานของเนื้อ (brix)  20.2 
องศาบริกซ  
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ช่ือพันธุ เทพนิมิตร (Thepnimit) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 12.93 เซนติเมตร  ความกวางผล 8.57 เซนติเมตร  ความหนาผล 7.25 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 230 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature  green fruit) เปร้ียว 
บันทึกเพิ่มเติม  (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



 

ช่ือพันธุ เทพรส (Thepparot) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือย (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (elliptical)  ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 90 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
นอกฤดูกาล (out of season)   ความยาวผล 8.39 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.38 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.41 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 150 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit)  YO 12 A  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.63 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.14 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 
143 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 17 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.11 
เซนติเมตร  ความยาว (length) 6.92 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.96 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 
30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature  green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน  ความ
หวานของเน้ือ (brix ) 19 องศาบริกซ  
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ นวลจันทร (Nuanchan) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 16.30 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.32 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.31 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 361 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 15 A  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong)  ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.78 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.12 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 151 C  ขนาดของ
เมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.86 เซนติเมตร  ความยาว (length) 14.84 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 
1.85 เซนติเมตร  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน  
ความหวานของเน้ือ (brix )14       องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ นวลแตง (Nuantang) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 13.01 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.66 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.77 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 250 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of ripe fruit) YG 8 B  กล่ินของเนื้อ  (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.77 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 145 C  สีเปลือกผลสุก (skin 
colour of ripe fruit) YG 154 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 8.82 เซนติเมตร  ความยาว (length) 
11.60 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.33 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (wight of stone) 35 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste 
of  mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเน้ือ (brix) 20.4 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ นาทับ (Nathap) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 200 ผล อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 110 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 17.40 เซนติเมตร ความกวางผล 9.30 เซนติเมตร ความหนาผล 7.40 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 600-700 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YOG 21 A กล่ินของเนื้อ 
(flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.92 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) 
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) 
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.14 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 148 C  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) YO 16 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 5.30 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 14.65 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 5.30 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 24 กรัม  รสชาติผล
ดิบ (taste of mature  green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเนื้อ (brix) 16 องศา 
บริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ น้ําดอกไม (Namdokmai) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) 
เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 15.25 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.27 เซนติเมตร ความหนาผล 6.59 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 300 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 13 B กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนือ้ (flesh thickness) 2.45 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) 
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) 
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.14 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B  สีเปลือกผล
สุก (skin colour of ripe fruit) YG 11 B ขนาดของเมล็ด (stone size)ความกวาง (width) 4.03 เซนติเมตร ความยาว 
(length) 10.27 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.10 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 20 กรัม รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit ) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit ) หวาน  ความหวานเนื้อ (brix) 22 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ น้ําดอกไมทวาย (Namdokmai  Tawai 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) นอกฤดูกาล (out of season)  ความยาวผล 15.56 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.36 เซนติเมตร ความหนาผล 
6.14 เซนติเมตร น้ําหนกัผล (fruit weight) 355 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 21 B กล่ิน
ของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.44 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี 
(absent) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 142 
B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 154 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.14 
เซนติเมตร  ความยาว (length) 11.38 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.22 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 
25 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเน้ือ 
(brix) 22 องศา บริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ น้ําดอกไมเบอร 4 (Namdokmai  No.4) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
นอกฤดูกาล (out of season)  ผล (fruit) ความยาวผล16.45 เซนติเมตร ความกวางผล 7.16 เซนติเมตร ความหนาผล 
6.18 เซนติเมตร น้ําหนกัผล (fruit weight) 350 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YO 21 A กล่ิน
ของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.19 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี 
(absent) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 
B สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 15 B ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.94 เซนติเมตร  
ความยาว (length) 13.49 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.52 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม 
รสชาติผลดิบ (taste of  mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ (brix) 22 
องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ น้ําดอกไมเบอร 5 (Namdokmai  No.5) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
นอกฤดูกาล (out of season) ความยาวผล 14.11 เซนติเมตร ความกวางผล 7.24 เซนติเมตร ความหนาผล 6.14 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 340 กรัม สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 13 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.48 เซนติเมตร เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณ
เสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.12 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B สีเปลือกผลสุก (skin 
colour of ripe fruit) YO 6 B ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.94 เซนติเมตร ความยาว (length) 11.71 
เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.26 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 20 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of  
mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ (brix ) 20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ น้ําดอกไมสีทอง (Namdokmai  Sithong) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no)  รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 16.03 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.13 เซนติเมตร ความหนาผล 6.20 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 350 กรัม สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 17 A กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.24 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนือ้ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.1 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 145 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of 
ripe fruit) YO 15 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.3 เซนติเมตร ความยาว (length) 13.77 
เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.36 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 31 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe) หวาน ความหวานเนื้อ (brix) 18 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ น้ําดอกไมสุพรรณ (Namdokmai  Suphan) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) งาย (easy) ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 

10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) 
ความยาวผล 13.84 เซนติเมตร ความกวางผล 7.09 เซนติเมตร ความหนาผล 6.66 เซนติเมตร  น้ําหนกัผล (fruit weight) 
300-600 กรัม สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 17 A กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความ
หนาเนื้อ (flesh thickness) 1.90 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of 
fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 
0.03 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 
22 A ขนาดของเมล็ด (stone size)ความกวาง (width) 3.37 เซนติเมตร ความยาว (length) 11.88 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.31 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 40 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว 
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ (brix) 20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือพันธุ น้ําตาลจีน (Namtan  Chin) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 11.16 เซนติเมตร  ความกวางผล 8.00 เซนติเมตร ความหนาผล 6.86 เซนติเมตร 
น้ําหนกัผล (fruit weight) 320 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit ) YG 21 A กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.20 เซนติเมตร เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent)  ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.22 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 A ขนาดของเมล็ด 
(stone size)ความกวาง (width) 4.69 เซนติเมตร  ความยาว (length) 10.8 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.33 
เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 37 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก 
(taste of ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน ความหวานเนื้อ (brix) 14 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ  น้ําตาลเตา (Namtan  Tao) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 12.60 เซนติเมตร ความกวางผล 8.96 เซนติเมตร ความหนาผล 8.27 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 470 กรัม สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 23 B กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.5 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) มาก (abundant) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.1 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 22 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of 
ripe fruit) YG 146 B  ขนาดของเมล็ด (stone size)ความกวาง (width) 3.20 เซนติเมตร ความยาว (length) 10.01 
เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.89 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ (brix) 25 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ น้ําตาลปากกระบอก (Namtan  Pakkrabok) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเกบ็เกี่ยว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต 

(fruiting season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 12.37 เซนติเมตร ความกวางผล 6.10 เซนติเมตร ความหนาผล 5.07 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 200 กรัม กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) เสนใยในเน้ือ (fibre) ไม
มี (absent) ปริมาณเสนใยในเน้ือ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 1.32 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 
A สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 12 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.47 
เซนติเมตร ความยาว (length) 11.67 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.72 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 
25 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit ) หวาน ความหวานเนื้อ 
(brix) 17.6 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ น้ําตาลทรายหนัก (Namtansainak) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ฤดูกาล
ผลิต (fruiting season) ในฤดกูาล (season)  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือพันธุ น้ําผ้ึง  (Nampueng) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ฤดูกาล

ผลิต (fruiting season) ในฤดกูาล (season) ความยาวผล 11.67 เซนติเมตร ความกวางผล 6.18 เซนติเมตร  ความหนาผล 
5.75 เซนติเมตร  น้ําหนกัผล (fruit weight) 221.25 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 11 A 
ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.62 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of 
fibre) มาก (abundant) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 
0.14 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 143 A สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 
14 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.68 เซนติเมตร ความยาว (length) 7.22 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 2.28 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 33.75 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) 
เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ (brix) 21 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ บานเย็น (Banyen) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 8.46 เซนติเมตร ความกวางผล 5.86 เซนติเมตร ความหนาผล 5.38 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 145 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 11 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.53 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) 
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) 
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.11 เซนติเมตร สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 16 B  ขนาดของ
เมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.18 เซนติเมตร ความยาว (length) 7.18 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.60 
เซนติเมตร  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน  
ความหวานของเน้ือ (brix) 18.6 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ บุญบันดาล (Bunbandan) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง 
(cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ เบา (Bao) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy)ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ฐานใบ (leaf base) 
แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) มาก (abundant)  การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 

ป (yield) 500 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอกฤดูกาล (out of 
season) ความยาวผล 5.50 เซนติเมตร ความกวางผล 4.48 เซนติเมตร ความหนาผล 3.87 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit 
weight) 56.5 กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YO 23 A กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) 
ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.77 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of 
fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.10 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 A สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YO 17 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.57 เซนติเมตร ความยาว (length) 4.35 เซนติเมตร 
ความหนา (thickness) 1.63 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 10 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green 
fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก  (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานของเนื้อ (brix) 10 องศาบริกซ  
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ระเดนเขียว (Radenkhiao) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 12.05 เซนติเมตร ความกวางผล 6 เซนติเมตร ความหนาผล 4.5 เซนติเมตร  น้ําหนกั
ผล (fruit weight) 1.67 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 11 A กล่ินของเนือ้ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.35 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนือ้ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.16 เซนติเมตร สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 14 A ขนาดของเมล็ด (stone size) 
ความกวาง (width) 3.7 เซนติเมตร ความยาว (length) 11.20 เซนติเมตร ความหนา(thickness) 4 เซนติเมตร  น้ําหนัก
เมล็ด (stone weight) 26 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
หวานมัน  ความหวานของเน้ือ  (brix) 15 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ช่ือพันธุ แรด (Raet) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)   
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตตอตน
เม่ืออาย ุ10 ป (yield) 400 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล 
(season)  ความยาวผล 12.44 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.42 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.12 เซนติเมตร  น้ําหนักผล 
(fruit weight) 300 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit)  YG 13 B  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.13 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.1 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of 
ripe fruit) YO 16 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.6 เซนติเมตร  ความยาว (length) 10.82 
เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.8 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 15 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature 
green fruit) หวานอมเปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน  ความหวานของเน้ือ  (brix)  20 องศาบ
ริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ผาข้ีร้ิวหอทอง (Pakhirio  Hothong) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 13 เซนติเมตร ความกวางผล 6.38 เซนติเมตร ความหนาผล 5.28 เซนติเมตร  น้ําหนัก
ผล (fruit weight) 300 กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YO 23 B  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน 
(mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.40 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใยในเนื้อ 
(quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 137 D สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YO 17 C ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.65 เซนติเมตร  ความยาว (length) 11.82 เซนติเมตร  
ความหนา (thickness) 1.58 เซนติเมตร  น้าํหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green 
fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเน้ือ (brix )22.2 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ พญาลืมเฝา (Payaluemfao) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 11.55 เซนติเมตร ความกวางผล 6.5 เซนติเมตร  ความหนาผล 4.9 เซนติเมตร 
น้ําหนกัผล (fruit weight) 200 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 21 A กล่ินของเนือ้ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.47 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.11 เซนติเมตร สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 144 B ขนาดของเมล็ด 
(stone size) ความกวาง (width) 3.8 เซนติเมตร ความยาว (length) 10.14 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.3 
เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 20 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก 
(taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเน้ือ (brix ) 8 องศาบริกซ  
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ พญาเสวย (Payasawoey) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ-ขอบขนาน (oblong-
lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) ทรงผล (fruit shape) รูปขอบขนาน (oblong) รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง(cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (dept of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล (prominence of neck) มี (present) ทรงไหลดาน
ทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder ) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward)  รองฐานผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) 
มี (present) จะงอย (Beak) มี (present) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 200 ผล อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดกูาล (season) น้ําหนกัผล (fruit weight) 400-500 กรัม สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YO 15 A 
กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.95 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) 
ไมมี (absent) ปริมาณเสนใยในเน้ือ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.11 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 
C  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 7 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.99 เซนติเมตร 
ความยาว (length) 15.12 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.86 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 36 กรัม  
รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ (brix ) 25 
องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 



ช่ือพันธุ พรวนขอ (Phruankho) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต
ตอตนเม่ืออาย ุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) ความยาวผล 10.68 เซนติเมตร ความกวางผล 6.94 เซนติเมตร ความหนาผล 5.46 เซนติเมตร น้าํหนัก
ผล (fruit weight) 215 กรัม สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 15 A กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง 
(strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.72 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใยในเนื้อ 
(quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 B สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YO 14 B ความกวาง (width) 8.99 เซนติเมตร ความยาว (length) 8.37 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.23 
เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 20 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste 
of ripe fruit) หวาน ความหวานเนื้อ (brix) 19องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ พราหมณกนขอ (Phram  Konkho) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 13.24 เซนติเมตร ความกวางผล 6.60 เซนติเมตร ความหนาผล 5.67 เซนติเมตร 
น้ําหนกัผล (fruit weight) 270 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 10 D กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.95 เซนติเมตร เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณ
เสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.14 เซนติเมตร สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 145 A  ขนาดของเมล็ด (stone 
size) ความกวาง (width) 4.04 เซนติเมตร ความยาว (length) 11.82 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.79 เซนติเมตร  
น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 31 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe 
fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ (brix ) 21องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ พราหมณเนื้อแดง (Phram  Nueadaeng) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ฐานใบ (leaf base) แหลม 
(acute) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) มาก (abundant)  การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 

ป (yield) 400 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season)  
ความยาวผล 9.81 เซนติเมตร ความกวางผล 5.87 เซนติเมตร  ความหนาผล 4.96 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 
185 กรัม สีเนือ้ผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 23 A กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนา
เนื้อ (flesh thickness) 1.51 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) 
นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.01 
เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 146 B สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) OG 24 B 
ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.21 เซนติเมตร ความยาว (length) 7.96 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.34 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 20 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ ( brix) 19.2 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือพันธุ พราหมณเนื้อเหลือง (Phram  Nuealueang) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 

 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked)  รูปรางของ
ใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ 
(leaf margin) เรียบ (entire) ทรงผล (fruit shape) รูปขอบขนาน (oblong) รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง(cross section) 
ปอมรี (broad elliptic) ความลึกของฐานผล (dept of stalk cavity) ตื้น (shallow)  จุกของผล (prominence of neck) มี 
(present) ทรงไหลดานทองผลผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded outward)  ทรงไหลดานหลังผล 
(shape of dorsol shoulder ) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward)  รองฐานผล (groove at fruit base) ไมมี 
(absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไมมี (absent) จะงอย (Beak) มี (present) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 

ป (yield) 400 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) 
ความยาวผล 10.66 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.11 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.0 เซนติเมตร   น้ําหนกัผล (fruit 
weight) 270 กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YO 23 A  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) 
ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.04 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเน้ือ (quantity 
of fibre) นอย (scarce) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 
0.07 เซนติเมตร   สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 146 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe  fruit) 
OG 24 A  ความกวาง (width) 3.83 เซนติเมตร   ความยาว (length) 8.87 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.26 
เซนติเมตร  น้าํหนักเมล็ด (stone weight) 16.5 กรัม  รสชาติผลดิบ  (taste of mature green fruit) หวานอมเปร้ียว   
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ พัดน้ําผ้ึง (Phatnumpueng) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 10.74 เซนติเมตร  ความกวางผล 5.02 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.26 เซนติเมตร  
น้ําหนักผล (fruit weight) 180 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) OG 25 A  กล่ินของเน้ือ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง(strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 5.02 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.26 เซนติเมตร   เสนใยใน
เนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.11 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 143 B สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YG 2 B  ความกวาง (width) 3.47 เซนติเมตร ความยาว (length) 9.22 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.46 
เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 15 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก 
(taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเนื้อ (brix) 16 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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



ช่ือพันธุ พิมเสนกลายพนัธุ (Phimsen  Klaipan) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) ผลผลิต

ตอตนเม่ืออาย ุ10 ป  (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) น้ําหนักผล (fruit weight) 400 กรัม เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity 
of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ  (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) สีเปลือกผลสุก (skin colour of 
ripe fruit) YG 145 A ความกวาง (width) 3.91 เซนติเมตร ความยาว (length) 12.15 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 
1.81 เซนติเมตร น้ําหนกัเมล็ด (weight of seed) 30 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผล
สุก (taste of ripe fruit)หวาน ความหวานของเนื้อ (brix) 16 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ พิมเสนแดง (Phimsen  Daeng) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no)  รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute) ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  
ทรงผล (fruit shape) รูปขอบขนาน (oblong)  รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic)  
ความลึกของฐานผล (deafth of stalk cavity) ตื้น (Shallow)  จุกของผล (prominence of neck) มี (present) ทรงไหล
ดานทองผล(shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsol 
shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล(groove at fruit base) ไมมี (absent)  รอยเวาดานทอง
ผล (sinus) มี (present) จะงอย(Beak) ไมมี (absent) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant) ผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป 
(yield) 500 –700 ผล  อายกุารเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 95-100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล 
(season)  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  เสนใยในเนือ้ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ 
(quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.10 เซนติเมตร   สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) G 148 C  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YO 23 A  รูปทรงของเมล็ด (shape of seed) ขอบขนาน (oblong) ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 
4.35 เซนติเมตร  ความยาว (length) 11.62 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.67 เซนติเมตร   น้ําหนักเมล็ด  (stone 
weight) 4 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความ
หวานเนื้อ (brix) 25 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 

 

 



 

ช่ือพันธุ พิมเสนเปร้ียว (Phimsen  Preow) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no)  รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) งาย (easy) การตดิผล (fruit setting) งาย (easy)  ผลผลิตตอตนเม่ืออาย ุ10 ป (yield) 
500 –700 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 95-100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season)  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 300 กรัม สีเนื้อผลดิบ  (flesh colour of mature green fruit) OG 24 A กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (fleah thickness) 2.40 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present)  ปริมาณ
เสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.10 เซนติเมตร   สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 146 A  สีเปลือกผลสุก (skin 
colour of ripe fruit) OG 24 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.35 เซนติเมตร  ความยาว (length) 
11.62 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.67 เซนติเมตร น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 40 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเน้ือ (brix)  20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ พิมเสนมัน (Phimsen  Man) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) มาก (abundant)  การติดผล (fruit setting) มาก (abundant)  ผลผลิตตอตนเม่ืออาย ุ

10 ป (yield) 400 –600 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 100-110 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล 
(season) ความยาวผล 14.90 เซนติเมตร ความกวางผล 7.11เซนติเมตร ความหนาผล 6.50เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit 
weight) 350 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 10 A  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน 
(mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.90 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ 
(quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.16 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YG 145 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.91 เซนติเมตร   ความยาว (length) 12.15 
เซนติเมตร   ความหนา (thickness) 1.81 เซนติเมตร   น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเน้ือ (brix)  15 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ เพชรบานลาด (Phetbanlat) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ-ขอบขนาน (oblong-
lanceolate)  ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 10.14 เซนติเมตร ความกวางผล 6.71 เซนติเมตร ความหนาผล 5.71 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 250 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 21 A  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.88 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.10 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 139 B  สีเปลือกผลสุก 
(skin colour of ripe fruit) YG 13 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.43 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 8.31 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.87 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ (brix) 19.6 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ฟาล่ัน (Falan) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) เล็ก (small) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch)ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) ปลายใบ (leaf apex) แหลม 
(acute) ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ทรงผล (fruit shape) รูปขอบขนาน 
(oblong) รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) ความลึกของฐานผล (deapt stalk cavity) 
ตื้น (shallow) จุกของผล (prominence of neck) มี (present) ทรงไหลดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลม
กวาง (rounded outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) 
รองฐานผล(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) มี (present) นอไหลขวาของผล (lumpiness 
at right shoulder) ไมมี (absent) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) งาย (easy)  การติดผล (fruit setting) งาย (easy) ผลผลิตตอตนเม่ืออาย ุ10 ป (yield) 
400-500 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 95 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอกฤดกูาล (out of season) 
ความยาวผล 16.73 เซนติเมตร ความกวางผล 7.45 เซนติเมตร ความหนาผล 6.9 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 
400 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit ) YG 8 B  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  
ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.96 เซนติเมตร  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าใน
เนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.11 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ(skin 
colour of green fruit) YG 138 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 1 B  รูปทรงของเมล็ด (Stone shape) 
ขอบขนาน (oblong)  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.71 เซนติเมตร  ความยาว (length) 13.6 
เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.11 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) มัน 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ ฟาแอปเปล (Fa-apple) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics)] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 11.24 เซนติเมตร ความกวางผล 5.57 เซนติเมตร  ความ
หนาผล 6.83 เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 300 กรัม  สีเนื้อ (flesh colour) YG 12 A กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.87 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.26 เซนติเมตร  เสนใยใน
เนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) 
ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.10 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green 
fruit) GG 137 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 22 A ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 
4.28 เซนติเมตร  ความยาว (length) 9.06 เซนติเมตร   ความหนา (thickness) 2.19 เซนติเมตร   น้าํหนักเมล็ด (stone 
weight) 40 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความ
หวานของเน้ือ (brix)  25.8 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ แฟบ (Faep) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate) 

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 9.85 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.14 เซนติเมตร ความหนาผล 5.51 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 160 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) OG 24 A  กล่ินของ
เนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness)  1.60 เซนติเมตร   เสนใยในเนื้อ (fibre) มี 
(present)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.14 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) 
YG 144 C  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 23 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.51 
เซนติเมตร ความยาว (length) 7.69 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.64 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด  (stone weight) 
รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเน้ือ (brix) 
13 องศา  บริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ มณโฑ (Monto) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 11.32 เซนติเมตร ความกวางผล 6.93 เซนติเมตร ความหนาผล 6.05 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 250 กรัม สีเนื้อ ผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 17 A  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 1.82 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) นอย (scarce) ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.14 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 C  สีเปลือกผลสุก (skin colour 
of ripe fruit) GY 1 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.78 เซนติเมตร  ความยาว (length) 9.25 
เซนติเมตร ความหนา (thickness) 4.39 เซนติเมตร  น้าํหนักเมล็ด (stone weight) 20 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเน้ือ (brix)  24.6 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ มะปราง (Maprang) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 9.99 เซนติเมตร   ความกวางผล 5.35 เซนติเมตร  ความหนาผล 4.74 เซนติเมตร   
น้ําหนกัผล (fruit weight) 120 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 13 A  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.33 เซนติเมตร   เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.15 เซนติเมตร   สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 139 C  สีเปลือก
ผลสุก(skin colour of ripe fruit) YG 14 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 2.94 เซนติเมตร   ความยาว 
(length) 7.50 เซนติเมตร   ความหนา (thickness) 1.86 เซนติเมตร   น้าํหนักเมล็ด (stone weight) 18 กรัม  รสชาติผล
ดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน  ความหวานเนื้อ (brix) 18 
องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ มะลิลา (Malila) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (lanceolate)  ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin)คล่ืน (undulate) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออาย ุ10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 15.10 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.92 เซนติเมตร ความหนาผล 6.15 เซนติเมตร   
น้ําหนกัผล (fruit weight) 380 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 11 A  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.07 เซนติเมตร   เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (present)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.10 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 
B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 2 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.40 เซนติเมตร 
ความยาว (length) 13.0 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.58 เซนติเมตร   น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 40 กรัม  
รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ (brix) 18 
องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ช่ือพันธุ มันบางขุนศรี (Manbangkhunsi) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) 
รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม 
(acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง 
(cross section) ปอมรี (broad elliptic) ความลึกของฐานผล (deapt stalk cavity) ตื้น (shallow)  จุกของผล (prominence 
of neck) มี (present) ทรงไหลดานทองผล(shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน (rounded upward)  ทรงไหล
ดานหลงผล (shape of dorsal  shoulder ) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit base) 
ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) มี (present) จะงอย (Beak) มี (present) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว (harvesting index) 100-110 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 13.65 เซนติเมตร  ความกวางผล 5.49 เซนติเมตร   ความหนาผล 4.91 
เซนติเมตร   น้ําหนกัผล (fruit weight) 230 กรัม  สีเนื้อผลดิบ  (flesh colour of mature green fruit) YOG 22 A  กล่ิน
ของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนือ้ (flesh thickness) 1.78 เซนติเมตร   เสนใยในเนื้อ (fibre) มี 
(present) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.10 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) G 
138 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) OG 26 A  รูปทรงของเมล็ด (Stone shape) ขอบขนาน (oblong) 
ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.54 เซนติเมตร  ความยาว (length) 15.73 เซนติเมตร   ความหนา 
(thickness) 1.99 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 40 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ มันคอม (Mankom) 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 200 ผล อายกุารเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
นอกฤดูกาล (out of season) ความยาวผล 8.80 เซนติเมตร ความกวางผล 5.26 เซนติเมตร   ความหนาผล 4.68 
เซนติเมตร   น้าํหนักผล (fruit weight) 120 กรัม  สีเนื้อ (flesh colour) YO 17 A  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง 
(strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.46 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณเสนใยในเนื้อ 
(quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.15 เซนติเมตร  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 10 A  รูปทรงของเมล็ด (shape of seed) 
ขอบขนาน (oblong)  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 5.43 เซนติเมตร  ความยาว (length) 8.47 
เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 0.22 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ (brix) 13.8 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ มันทวาย (Manthawai) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 400 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) นอกฤดูกาล (out of season) ความยาวผล 9.07 เซนติเมตร ความกวางผล 6.47 เซนติเมตร ความหนาผล 5.66 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 180 กรัม สีเนื้อ (flesh colour) YO 23 A กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน 
(mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.50 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเน้ือ 
(quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ  (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 136 C  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe 
fruit) YG 22 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.63 เซนติเมตร  ความยาว (length) 7.34 เซนติเมตร  
ความหนา (thickness) 1.12 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green 
fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวานเน้ือ (brix) 18 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ มันทวายนักรบ (Manthawai  Nakrop) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
นอกฤดูกาล (out of season) ความยาวผล 10.88 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.01 เซนติเมตร  ความหนาผล 4.93 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 165 กรัม  สีเนื้อผลสุก  (flesh colour of ripe fruit) YO 23 A  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนือ้ (flesh thickness) 1.60 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ(fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.08 เซนติเมตร สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 12 A  ขนาดของ
เมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.32 เซนติเมตร  ความยาว (length) 10.30 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 
1.97 เซนติเมตร   น้ําหนกัเมล็ด  (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผล
สุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ (brix)  19 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ มันทองเอก (Manthong  Aek) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no)  รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดกูาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 9.35 เซนติเมตร   ความกวางผล 6.34 เซนติเมตร   ความหนาผล 5.65 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 187 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 10 A  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.79 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.10 เซนติเมตร   สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 A  สีเปลือก
ผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 154 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.06 เซนติเมตร  ความ
ยาว (length) 7.70 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.37 เซนติเมตร   น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 22.30 กรัม  
รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ (brix) 22 
องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ มันทะลุฟา  (Manthalufa) 

 

ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 

ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf apex) 
เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  
ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) OG 25 B  
น้ําหนกัเมล็ด  (weight of seed) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe 
fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ (brix) 20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ มันบานลาด (Manbanlat) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ(characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100 วัน ฤดูกาลผลิต(fruiting season) 
ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 13.07 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.68 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.37 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 330 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 21 C  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.01 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใย
ในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) สีเปลือกผลดิบ 
(skin colour of green fruit) GG 136 B สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 154 C  ขนาดของเมล็ด (stone 
size) ความกวาง (width) 4.48 เซนติเมตร ความยาว (length) 10.43 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.22 เซนติเมตร  
น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 20 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe 
fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ (brix) 17 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือพันธุ มันพิเศษ (Manpiset) 
 

ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 

ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong)  ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 10.38 เซนติเมตร   ความกวางผล 6.47 เซนติเมตร ความหนาผล 5.66 เซนติเมตร   
น้ําหนกัผล (fruit weight) 250 กรัม สีเนื้อผลดิบ  (flesh colour of mature green fruit) YO 17 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.10 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนือ้ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  สี
เปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 147 C  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 154 A  ขนาดของ
เมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.72 เซนติเมตร  ความยาว (length) 8.10 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.61 
เซนติเมตร  น้าํหนักเมล็ด (stone weight) 32 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก 
(taste of ripe fruit) หวานมัน  ความหวานเนื้อ (brix) 21 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

ช่ือพันธุ มันสะเดด็ (Mansadet) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม  (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 8.96 เซนติเมตร   ความกวางผล 5.16 เซนติเมตร  ความหนาผล 4.52 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 120 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) OG 25 A  กล่ินของ
เนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.50 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี 
(present)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate)  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 137 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) GG 
137 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.2 เซนติเมตร  ความยาว (length) 7.2 เซนติเมตร  ความหนา 
(thickness) 1.61 เซนติเมตร   น้ําหนักเมล็ด  (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวานมัน  ความหวานเนื้อ (brix) 25 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ มันสายฟา (Mansaifa) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)  การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  น้ําหนกัผล (fruit weight) 350 กรัม  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเน้ือ 
(quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  สีเปลือกผลสุก (skin 
colour of ripe fruit) YG 43  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน
มัน  ความหวานเน้ือ (brix) 17 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ มันหม ู(Manmu) 

 

ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 

ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 200 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดกูาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 15.38 เซนติเมตร  ความกวางผล 8.59 เซนติเมตร  ความหนาผล 7.73 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 500-600 กรัม  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเน้ือ (quantity of fibre) 
นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ  (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) 
GG 144 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 151 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.40 
เซนติเมตร  ความยาว (length) 12.56 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.64 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 
35 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ 
(brix)  20.36 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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



   
ช่ือพันธุ มันหวาน (Manwan) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked)  การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) ไมเล้ือย (no)  รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  ปลายใบ (leaf apex) แหลม 
(acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 10.56 เซนติเมตร ความกวางผล 6.27 เซนติเมตร  ความ
หนาผล 5.55 เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 200 กรัม  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความ
หนาเนื้อ (flesh thickness) 1.32 เซนติเมตร  เสนใยในเนือ้ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใยในเน้ือ (quantity of fibre) 
ปานกลาง (intermediate)  ปริมาณนํ้าในเนือ้  (fruit juiciness) มาก (abundant)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.02 
เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YGG 151 A  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YOG 
22 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.25 เซนติเมตร  ความยาว (length) 7.46 เซนติเมตร  ความหนา 
(thickness) 1.38 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 38 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือพันธุ มันแหว (Manhaeo) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 

 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 11.56 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.44 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.11 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 325 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 17 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness)  1.95 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness ) 0.12 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B  สีเปลือก
ผลสุก (skin colour of ripe fruit) OG 24 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.60 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 10.40 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 2.17 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 40 กรัม  รสชาติผล
ดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเนื้อ (brix)  20.3 องศาบ
ริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช่ือพันธุ มันอยุธยา (Man  Ayuthaya) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเกบ็เกี่ยว  (harvesting index) 90-100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 11.87 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.49 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.11 
เซนติเมตร  น้าํหนักผล (fruit weight) 275 กรัม  สีเนื้อผลดิบ  (flesh colour of mature green fruit) YG 11 B กล่ินของ
เนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง (strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.83 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี 
(absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.12 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 
144 B  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 145 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.92 
เซนติเมตร  ความยาว (length) 9.44 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.94 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 
33 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน  ความ
หวานเนื้อ (brix) 16 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือพันธุ เมล็ดนิ่ม (Maletnim) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked)  
การเล้ือยของกิง่ (climbing of branch) ไมเล้ือย (no)  รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) มน  (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 14.20 เซนติเมตร ความกวางผล 7.85 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.6 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 450 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 10 A  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 3.06 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.10 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 
137  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 15 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.36 
เซนติเมตร  ความยาว (length) 13.01 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.72 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 
33 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานเน้ือ 
(brix) 16 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ช่ือพันธุ แมลูกดก (Maelukdok) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ความยาวผล 10.72 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.61 เซนติเมตร ความหนาผล 5.22 เซนติเมตร  น้ําหนักผล 
(fruit weight) 215 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YOG 20 A  กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.08 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  ปริมาณเสนใยใน
เนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.01 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YGG 146 A  สีเปลือกผลสุก 
(skin colour of ripe fruit) YOG 21 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.07 เซนติเมตร ความยาว 
(length) 9.44 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 1.32 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว  
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือพันธุ แมวเซา  (Maeosao) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 10.50 เซนติเมตร ความกวางผล 6.90 เซนติเมตร ความหนาผล 6.0 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 250 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 13 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.53 เซนติเมตร  เสนใยในเน้ือ (fibre) ไมมี (present)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.10 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 A  สีเปลือก
ผลสุก(skin colour of ripe fruit) YG 4 B ขนาดของเมล็ด (stone  size) ความกวาง (width) 8.19 เซนติเมตร  ความยาว 
(length) 4.30 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.98 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน  ความหวานเนื้อ (brix) 19.6 
องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือพันธุ ยายกลํ่า  (Yaiglam) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออาย ุ10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 11.91 เซนติเมตร  ความกวางผล 6.38 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.19 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 200 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 11 A  ความหนาเนือ้ (flesh thickness) 
1.44 เซนติเมตร  เสนใยในเนือ้ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) มาก (abundant) ปริมาณนํ้า
ในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.15 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ
(skin colour of green fruit) GG 136 C  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 22 A  รูปทรงของเมล็ด (shape 
stone) ขอบขนาน (oblong)  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 4.26 เซนติเมตร  ความยาว (length) 10.6 
เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.63 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 30 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเนื้อ (brix)  18 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือพันธุ รจนา (Rotchana) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  

ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว  (harvesting index) 100วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) ความยาวผล 12.35 เซนติเมตร ความกวางผล 7.32 เซนติเมตร ความหนาผล 5.74 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 270 กรัม สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 23 A  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง(strong) ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.16 เซนติเมตร เสนใยในเน้ือ (fibre) มี (present)  ปริมาณ
เสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.13 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 138 
A  สีเปลือกผลสุก(skin colour of ripe fruit) YG 22 B  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.88 
เซนติเมตร  ความยาว (length) 10.2 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.18 เซนติเมตร  น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 
15 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของ
เนื้อ (brix)  22.4 องศา บริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือพันธุ ระเดนขาว (Radenkhao) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (lanceolateg)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)   
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 11.74 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.14 เซนติเมตร  ความหนาผล 6.24 เซนติเมตร  
น้ําหนกัผล (fruit weight) 275 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG 17 B  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness)  1.73 เซนติเมตร เสนใยในเนื้อ (fibre) มี (present)  
ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง 
(intermediate)  ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 145 
B สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YG 7 A  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.17 เซนติเมตร 
ความยาว (length) 9.20 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.84 เซนติเมตร  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 20 กรัม  
รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเน้ือ (brix)  
11 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ ลา (La) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical)  ปลายใบ (leaf 
apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วนั  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
นอกฤดูกาล (out of season) ความยาวผล 11.48 เซนติเมตร  ความกวางผล 5.86 เซนติเมตร  ความหนาผล 4.88 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 140 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) YO 18 A กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild)  ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 1.3 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre) ไมมี (absent) ปริมาณ
เสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.1 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) YG 144 B  สีเปลือกผลสุก(skin 
colour of ripe fruit) YG 7 B  รูปทรงของเมล็ด (shape stone) ขอบขนาน (oblong)  ขนาดของเมล็ด (stone size) ความ
กวาง (width) 4.17 เซนติเมตร ความยาว (length) 9.74 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 1.54 เซนติเมตร  น้ําหนัก
เมล็ด (stone weight) 25 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
เปร้ียวอมหวาน  ความหวานของเน้ือ (brix)  20 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือพันธุ ล้ินงูเหา  (Lin  Nguhao) 

 

ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 
ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture)  เรียบ (smooth)  การแตกกิ่ง 
(branching) การเล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  
ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) มาก (abundant) การติดผล (fruit setting) มาก (abundant)  ผลผลิตตอตนเม่ืออายุ 10 
ป (yield) 400 ผล  อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) 100 วัน  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season)  
ความยาวผล 15.36 เซนติเมตร  ความกวางผล 5.8 เซนติเมตร  ความหนาผล 5.37 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 
270 กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour) YG 10 A กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนือ้ (flesh 
thickness) 1.7 เซนติเมตร เสนใยในเนือ้ (fibre) มี (present) ปริมาณเสนใยในเนื้อ (quantity of fibre) ปานกลาง 
(intermediate) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.12 
เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (skin colour of green fruit) GG 137 C  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 22 A 
ขนาดของเมล็ด (stone size) ความกวาง (width) 3.31 เซนติเมตร ความยาว (length) 13.88 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.66 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight)35กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเน้ือ (brix) 25 องศาบริกซ 
บันทกึเพิม่เติม (note) 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือพันธุ ลูกกลม (Lukklom) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium)  ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) ปลายใบ (leaf 
apex) เรียวแหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)   
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

การออกดอก (flowering) ปานกลาง (intermediate)  การติดผล (fruit setting) ปานกลาง (intermediate)  
ผลผลิตตอตนเม่ืออาย ุ10 ป (yield) 300 ผล  อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 100วัน  ฤดูการผลิต (fruiting season) 
ในฤดูกาล (season)  น้ําหนกัผล (fruit weight) 350 กรัม  เสนใยในเนื้อ (fibre)  ไมมี (absent)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ  
(quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness)ปานกลาง (intermediate)  สีเปลือกผลสุก (skin 
colour of ripe fruit) YG 154 B  น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 24 กรัม  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) 
เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเน้ือ (brix) 22 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช่ือพันธุ ลูกแดง (Lukdaeng) 
ช่ือสามัญ มะมวง (Mango) 
ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
 
 
 
ลักษณะประจาํพันธุ (characteristics) 

ลักษณะทรงพุมตน (canopy) เล็ก (small)  ลักษณะเปลือกลําตน  (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  ปลายใบ (leaf apex) 
แหลม (acute)  ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)   
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season)  ความยาวผล 8.92 เซนติเมตร  ความกวางผล 7.67 
เซนติเมตร  ความหนาผล 6.88 เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 270 กรัม  กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มีกล่ินแรง 
(strong)  ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 2.23 เซนติเมตร  เสนใยในเนื้อ (fibre)  มี (present)  ปริมาณเสนใยในเนื้อ 
(quantity of fibre) มาก (abundant)  ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate)  ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.18 เซนติเมตร  สีเปลือกผลสุก (skin colour of ripe fruit) YO 23 A  รสชาติผลดิบ (taste of mature 
green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเน้ือ (brix)  14.2  องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



คํานิยม 

 

  คณะผูจัดทําขอแสดงความขอบคุณคณะบุคคลผูมีรายนามตอไปนี้ท่ีใหความสนับสนุนท้ังทางดานขอมูล 

พันธุมะมวง รูปภาพสไลด สถานท่ีศึกษา ความคิดเห็น คําปรึกษา ตลอดกําลังใจในการจัดทําเอกสารเลมนี้ใหสัมฤทธ์ิผล

ข้ึนมา ดังรายนามตอไปนี้ 

1. ผ.อ. สุขวัฒน จันทรปรรณิก ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน ท่ีใหความ

สนับสนุนอนุเคราะหดานวิชาการ สถานท่ีศึกษา นักวิชาการ ลูกจาง และใหคําปรึกษาตั้งแตเร่ิมตน

ดวยดีตลอดมา 

2. คณะท่ีปรึกษาทุกทานท่ีใหคําปรึกษาดวยดีตลอดมา 
3. คณะผูเรียงพิมพนองๆ ลูกจางสํานักคุมครองพันธพืชทุกทานท่ีทํางานกันอยางเต็มท่ีชวยจัดทํารางและ

เรียงพิมพเอกสารเลมนี้อยางอดทน 

ทายสุดนี้คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณทานอธิบดีอนันต ดาโลดม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร     ท่ีสนับสนุน

ท้ังทางดานนโยบายและอนุมัติงบประมาณในการจัดทําคร้ังนี้ 

 

คณะผูจดัทํา 
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   น.ส.ศิวพร จินตนาวงศ 

   นายมานิตย ใจฉกรรจ 

   น.ส.นิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร 

   น.ส.ดวงเดือน ศรีโพทา 

เรียงพิมพ   นายเชน  เทพสกุล 

   นายทอง มากเหลือ 

   นายพิทักษ ทองเจือเพ็ชร 

   น.ส.สุพัตรา รักษาศิลป 

   น.ส.อิษมา จารุหงษ 

   นายรัตนโชต ิ เล็กอุทัยวรรณ 

  น.ส.ศิริลักษณ ศิริวรรณ 

   น.ส.ตระการรัตน  แดงทน 

น.ส.ปนดัดา  เจริญศักดิ ์

 

 
 

 

 
 
 



แบบเก็บขอมูลฐานพันธกุรรมของมะมวง 

I ขอมูลท่ัวไป : 

 1. ช่ือพันธุ……………………………………………………………………………………………….………………….. 

 2. แหลงแพรกระจายพันธุ…………………………………………………………………………………………………. 

II ลักษณะประจําพันธุ : 

  แหลงขอมูล/อางอิง……………………………….………………………………………………………..…..…….……. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ตน (Plant) 

 1. ลักษณะทรงพุมตน……………………………………. 3. การแตกกิ่งเปนแบบเล้ือยหรือไม…………….…………. 

2. ลักษณะเปลือกลําตน…………………………………. 

ใบ (Leaf) 

 4. รูปรางของใบ……….………………………………… 8. แผนใบ………………….………………………………. 

 5. ปลายใบ……………………………………………… 9. สีใบออน………………………………..….……………. 

 6. ฐานใบ……………………………………………….. 10. สีใบแก…..……………………….……………..……….. 

 7. ขอบใบ………………………………………………. 11. การจัดระเบียบใบ……………………………..………… 

 ผล (Fruit) 

 12. ทรงผล…………………………..…………………. 18. รองฐานผล……………………………………………. 

 13. รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง……….…………….… 19. ทองผล………………………………………………... 

 14. ความลึกของฐานผล………………………………. 20. นอไหลขวาของทองผล……………….………………. 



 15. จุกของผล…………………………………………. 21. ตําแหนงของนอ………………………………………. 

 16. ทรงไหลซายของผล……………………….………… 22. โหนก………………………………………………….. 

 17. ทรงไหลขวาของผล…………………………………. 23. จะงอย………………………………………………….. 

   24. ลักษณะพิเศษ………………………..………………. 

III ลักษณะทางการเกษตร : 

 25. การติดดอก…………………………………………. 37. ปริมาณเสนใย……………………………….……….. 

 26. การติดผล………………………………………….. 38. ปริมาณนํ้าในเนื้อ…………………………………….. 

 27. อายุการเก็บเกีย่ว (วัน)……………………………. 39. ลักษณะของเนื้อ……………………………………… 

 28. ฤดูกาลผลิต(ธ.ค.-พ.ค.)………………..………… 40. ความหนาแนนของเนื้อในผลสุก(ปอนด)…………….. 

 29. ขนาดผล (กxยxน)…………………………(ซม.) 41. ความหนาเปลือก (ซม.)………………………….…… 

 30. น้ําหนกั (กรัม)…………………………………… 42. สีเปลือก……………………………………………… 

 31. สีเนื้อผลดิบ………………………………………. 43. รูปทรงของเมล็ด……………………………………… 

 32. สีเนื้อผลสุก………………………………………. 44. ขนาดเมล็ด (กxยxน)……………………………(ซม.) 

 33. กล่ินของเนื้อ…………………………………….. 45. น้ําหนกัเมล็ด (ซม.)………………………………….. 

 34. เปอรเซ็นเนื้อ……………………………………. 46. รสชาติผลดิบ………………………………………… 

 35. น้ําหนกัเนื้อตอผล (กรัม)……………………….. 47. รสชาติผลสุก………………………………………… 

 36. ความหนาเนื้อ (ซม.)……………………………. 48. ความหวานของเน้ือผลสุก (% Brix)………………… 

IV บันทึกเพิ่มเติม : ……………………………………………………………………………….……………………… 

 


