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คํานํา 
 

 ความสําคัญของทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่มีตอการดํารงอยูของมวลมนุษยชาติในโลกนี้นับวันยิ่งจะเพิ่มขึ้น
เปนทวีคูณ เนื่องดวยอัตราการเพิ่มขึ้นประชากรโลก ซึ่งจําเปนจะตองดํารงชีวิตอยูโดยตองการปจจัยสี่ ประการที่มี
ความสําคัญเปนอันดับแรกคืออาหารเพิ่มมากขึ้นในอัตราที่เทาเทียมกัน  แตขอเท็จจริงที่พบในปจจุบันนี้พบวาอัตรา
การทําลายและสูญเสียทรัพยากรพันธุกรรมพืช  ซึ่งเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลกมนุษยกลับสูงขึ้นอยางนา
วิตก  จึงเกิดความพยายามในการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารตาง ๆใหสูงขึ้น  ซึ่งการขยายพื้นที่เพาะปลูกใหมากขึ้น  เปน
แนวทางดั้งเดิมที่เคยใชไดผล  แตในปจจุบันจะใหความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชใหมีผลผลิตและ
คุณภาพสูง สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตามภูมิภาคตางๆ ไดดี  เทคโนโลยีในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ
พืช นอกจากจะใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชพันธุกรรมพืชที่มีความหลากหลาย ซึ่ง
สวนใหญจะอยูตามธรรมชาติเปนพืชพื้นเมืองทั่วไป ทรัพยากรที่มีคุณคาตอความอยูรอดของประชากรในอนาคต
เหลานี้กระจัดกระจายอยูทั่วไป  จําเปนตองมีการสํารวจ  ศึกษา  รวบรวม  และบันทึกขอมูลไวใหเปนระบบตาม
หลักวิชาการที่ถูกตอง กรมวิชาการเกษตรโดยสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลเชื้อพันธุพืชตางๆ โดยดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเชื้อพันธุพืชไปแลวหลายพืชไดแก ขาว มะมวง ทุเรียน 
ยางพารา เปนระบบขอมูล Electronic อยูในฐานขอมูล (database) ซ่ึงสามารถสืบคนไดงายและทันสมัย แตทั้งนี้เพื่อ
เอื้อประโยชนตอบุคคลทั่วไปใหสามารถไดรับขาวสารและเผยแพรไดอยางทั่วถึง และเปนประโยชนตอทุก
กลุมเปาหมายจึงไดจัดพิมพเปนสิ่งพิมพ  เอกสารวิชาการฐานขอมูลเชื้อพันธุพืช ขาว มะมวง ทุเรียน และยางพารา  
ตั้งแตป 2542-2544  เพื่ออนุรักษและการใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดของเช้ือพันธุพืช 
 ในป พ.ศ.2544-2545 สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติรวมกับศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย  อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย   และคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ได
ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเชื้อพันธุลําไย จัดทําเปนเอกสารวิชาการฐานขอมูลเชื้อพันธุพืช ประกอบดวยขอมูล
สําหรับบันทึกลักษณะเชื้อพันธุพืช (descriptor)  และรายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูลเชื้อพันธุพืช  (plant germplasm  
database) 
 เอกสารวิชาการฐานขอมูลเช้ือพันธุลําไยเลมนี้  เกิดข้ึนดวยความรวมมือและเสียสละของคณาจารย  
ผูเช่ียวชาญ  นักวิชาการ  จากหลายหนวยงานท้ังภาคราชการและเอกชน  ภายในเลมจะประกอบดวยขอมูลสําหรับ
บันทึกลักษณะเชื้อพันธุลําไย การจําแนกกลุมพันธุ  ลักษณะประจําพันธุ  ลักษณะทางการเกษตร  ตลอดจน
ภาพประกอบ  ลักษณะของลําไยแตละพันธุ  อยางไรก็ตามคณะผูจัดทําไดพยายามทําใหเอกสารวิชาการเลมนี้มี
ความสมบูรณถูกตองมากท่ีสุดเทาที่จะพึงกระทําไดในขณะน้ี  หากในอนาคตทานผูรู ผูเชี่ยวชาญ  มีขอเสนอแนะ
ขอคิดเห็นหรือรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มเติม ขอไดโปรดแจงมายังคณะผูจัดทํา เพื่อปรับปรุงแกไขใหฐานขอมูลเช้ือ
พันธุลําไยมีความสมบูรณและทันสมัยยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
       (นายวิชา  ธิตปิระเสริฐ) 
      ผูอํานวยการสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ 
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บทนํา 
ลําไย 

Dimocarpus  longan Lour. 

  Euphoria  longana Lamk,Cambess 

Nephelium  logana 
พืชในวงศ  Sapindaceae 

 ประวัติ 
 ลําไย เปนไมผลเขตรอนและกึ่งรอนท่ีมีลักษณะบางอยางคลายล้ินจี่ มีช่ือวิทยาศาสตร Dimocarpus  longan 
Lour.  หรือ  Euphoria  longana  Lamk,Cambess  หรือ  Nephelium  longana 
อยูในวงศ Sapindaceae  มีถ่ินกําเนดิในประเทศจีนตอนใต  และไดแพรกระจายเขาสู  อินเดีย ลังกา พมา และไทย 
(Groff,1921) 
 ในป พ.ศ. 2439  ไดมีชาวจีนนํากิ่งตอนลําไยพันธุดจีํานวน 5 กิ่ง  มาถวายเจาดารารัศมีใน รัชกาลท่ี 5  ซ่ึง
แบงปลูกไวท่ี อําเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม จํานวน 3 ตน และปลูกท่ีกรุงเทพฯ 2 ตน (ประเสริฐ,2539) หลังจากนั้น
อีก 2-3 ป ไดมีการนําตนพนัธุลําไยจากท่ีอ่ืนเขามาปลูกใน   จังหวดัเชียงใหม  ซ่ึงเปนท่ีเช่ือกันวาเปนบรรพบุรุษของ
พันธุเบ้ียวเขียว (Subhadrabandhu,1990)  
 
การจําแนกกลุมพันธุ 
 ลําไยท่ีพบในปจจุบัน แบงได 2 ชนิด ตามลักษณะการเจริญเติบโต ลักษณะของผล เนื้อ เมล็ด และรสชาติ 
(นพดล,2543)  
 1)  ลําไยเครือหรือลําไยเถา (Euphoria  seandens  Winitkerr) เปนลําไยท่ีมีลําตนเล้ือยคลายเถาวัลย ทรงพุม
คลายตนเฟองฟา ลําตนไมมีแกน ใบขนาดเล็กและส้ัน ผลเล็ก ผิวสีชมพูปนน้ําตาล เมล็ดโต เนื้อผลบางมีกล่ินคลาย
กํามะถัน ปลูกไวสําหรับเปนไมประดับมากกวา พบไดท่ัวไปในแถบภาคตะวันออกของประเทศไทยแถวจังหวัด
ชลบุรี (Subhadrabandhu,1990) 

2) ลําไยตน  สามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด (Subhadrabandhu,1990) 
2.1  ลําไยดั้งเดมิ (Indigenous  longan)  พบไดท่ัวไปในปา ปลูกจากเมล็ด เนื้อบางมาก แตมี

ความสําคัญตอการปรับปรุงพันธุ 
2.2 ลําไยพ้ืนเมือง (Common  or  native  longan)  หรือลําไยกระดกู พบไดในภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือในแถบจังหวดัเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดหนองคาย และจังหวัด
อุบลราชธานี เปนตน เปลือกลําตนและกิ่ง ขรุขระมาก ลําตนต้ังตรงสูงประมาณ 20-30 เมตร ให
ผลผลิตสูง แตผลมีขนาดเล็ก รูปรางคอนขางกลม สีน้ําตาล เนื้อบางสีขาวใส คุณภาพผลคอนขาง
ต่ํา ปจจุบันใชเปนตนตอสําหรับพันธุปลูกท่ัวไป (นพดล,2543) 

2.3 ลําไยกะโหลก เปนลําไยพันธุการคาท่ีนิยมปลูกกันท่ัวไป ผลมีขนาดใหญ เนื้อหนา  มีรสหวาน 
เมล็ดมีขนาดเล็ก มีหลายพนัธุดังตอไปนี ้ ชมพู ดอ ดอกานแข็ง ดอกานออน ดอคําลาง ดอแจ 
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เพชรเวยีงพิงค เพชรสาคร เพชรสาครทะวาย แหว แหวแคระ แหวยอดขาว แหวยอดแดง เหลือง 
อีดอ อีดอยอดเขียว อีดอยอดเขียวกานออน อีดอยอดแดง  อีแดง  อีเบ้ียว อีเหลือง อีแหว 

 
การจัดทําฐานขอมูลเชื้อพันธุลําไยของสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ 
 กรมวิชาการเกษตรโดยสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ ไดดําเนินการรวบรวมและศึกษาขอมูลพันธุพืชและ
เช้ือพันธุพืชเพื่อประโยชนในการตรวจสอบพันธุพืชท่ีมาข้ึนทะเบียนขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมและเปน
ฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ ไดยกรางตนแบบโครงสรางฐานขอมูลเช้ือพันธุลําไย
เรียบรอยแลว จึงจัดใหมีการระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุ
ลําไยใหสมบูรณโดยประสานงานกับศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน รวมกับ คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกันจัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การจัดทําฐานขอมูลเช้ือพันธุลําไยและลิ้นจี่ นั้น เม่ือวันท่ี 14-15  สิงหาคม  2545  ณ  โรงแรม
เชียงใหมฮิลส  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีเปาหมายของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังนี้ คือ 

1. ทบทวน/ปรับปรุง โครงสรางฐานขอมูลเช้ือพันธุลําไย ใหสมบูรณ 
2. ทบทวน/ปรับปรุง Descriptor ท่ีใชเก็บขอมูลเช้ือพันธุลําไย 
3. การระดมสมองเพ่ือวิเคราะหขอมูลและนําเสนอบทสรุป แนวทางการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลให

ถูกตอง เปนปจจุบันและทันสมัย 
4. เพ่ือกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการเช่ือมโยงเครือขายฐานขอมูลเช้ือ

พันธุลําไยอยางเปนระบบ 
5. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลเช้ือพันธุลําไย เปนระบบขอมูล Electronic และจัดพิมพเปนส่ิงพิมพเอกสาร

วิชาการเพ่ือเผยแพรตอบุคคลท่ัวไป อันจะเกิดประโยชนสูงสุดตอ สาธารณะ 
 

ความสําเร็จจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ทําใหสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติสามารถนําขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะมาปรับปรุง แกไข ฐานขอมูลเช้ือพันธุลําไย ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

 
ท้ังนี้สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ จะดําเนินการเพื่อใหไดบทสรุปท่ีชัดเจนของช่ือพันธุท่ีอาจซํ้าซอนกัน

อยูบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของความแตกตางของลักษณะทางกายภาพ (morphology) โดยการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการขึ้นอีกคร้ังหนึ่งในโอกาสตอไป 
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การบันทกึลักษณะประจําเช้ือพันธุลําไย  
(Descriptors for Longan) 

 
 ฐานขอมูลเช้ือพันธุลําไย ในเอกสารเลมนี้ไดทําการบันทึกลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา (morphology) 
เปนหลัก ประกอบดวย ลักษณะรูปทรง (shape) สีสัน (colour) ขนาด (size) ตลอดจนการบันทึกคุณภาพโดยใช
ประสาทสัมผัส (panel test) และจํานวนนับเชิงปริมาณ เปนตน ในการบันทึกลักษณะแตละพันธุ ลักษณะท่ีสําคัญ 
คือ ลักษณะประจําพันธุ (characteristic)  ซ่ึงเปนลักษณะท่ีไมมีการแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอม และลักษณะ
ทางดานการเกษตร (agriculture descriptor) ซ่ึงเปนลักษณะอาจท่ีแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอม แตบางคร้ังจะ
เปนลักษณะท่ีเดนและสําคัญของพันธุนั้น ๆ จึงไดบันทึกไว นอกจากนี้บางพันธุจะมีขอมูลในหัวขอบันทึกเพิ่มเติม 
(note) ไวดวย ขอมูลสวนนี้จะเปนขอมูลท่ีไดรับมาจากการบอกเลาของผูมีประสบการณในการจําแนกพันธุลําไย
โดยประสบการณ ซ่ึงเปนเกษตรกรชาวสวนลําไยโดยตรง ขอมูลสวนใหญจะมีภาษาอังกฤษและภาษาลาตนิกาํกบัไว
ดวยเพื่อการคนควาในภายหลังและเปนมาตรฐานเดียวกัน  สําหรับการบันทึกสี (colour) จะบันทึกเปนรหัสสีโดยใช
มาตรฐานการเปรียบเทียบสีจากแผนเทียบสี RHS  (Royal Horticultural Society Colour Chart)  ของประเทศอังกฤษ  
เชน YG 10 C เปนตน  อยางไรก็ตามโครงสรางการบันทึกลักษณะประจําเช้ือพันธุลําไยของกรมวิชาการเกษตรจะ
ประกอบดวยหัวขอหลักดังตอไปนี้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลเบื้องตน 
PASSPORT  DATA 

 

 ในการจดัทําระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุลําไย การบันทึกขอมูลเบ้ืองตนนับวาเปนส่ิงสําคัญอันดับแรก ท้ังนี้
เพื่อทราบ ประวัติของเช้ือพันธุล้ินจี่ท่ีตองการจะตรวจสอบและเพื่อการใชประโยชนในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
อนุรักษเช้ือพนัธุลําไย  การแลกเปล่ียนเช้ือพันธุลําไย ท้ังในและตางประเทศ  การขออนุญาตนําเขาหรือสงออกตาม
กฎ ระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของทางดานอนุรักษดานคุมครองและใชประโยชนจากเช้ือพันธุลําไยและ
รวมถึงการข้ึนทะเบียนพันธุลําไย การจดทะเบียนพันธุพชืตามกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิ เปนตน หัวขอการบันทึก
ขอมูลเบ้ืองตนในการตรวจสอบพันธุลําไย มีดังนี ้คือ 

 

1. หมายเลข  (accession  number) 
เช้ือพันธุลําไยแตละตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมจะตองมีรหัสหมายเลขกํากบัไวทุกตัวอยางหรือทุกพันธุเพื่อ

สะดวกในการเรียกใชขอมูลและอางอิงขอมูลในภายหลังได ในท่ีนีห้มายเลขประจําเช้ือพันธุลําไยจะกําหนดไวเปน
ตัวเลขเรียงตามลําดับ  
เชน 00001 พันธุกระดูก  00002 พันธุกระทุมแบน  เปนตน 
 
2. ชื่อพันธุ (name) 
 
3. ชื่อเดิม (former name) 
 
4. ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name)  เชน Dimocarpus longan Lour เปนตน 
 
5. ประวัติพันธุ (Information) 

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

5.2 ความเปนมา  
5.3 วันเดือนปท่ีแนะนํา (date)     (DDMMYYYY)* 
5.4 ช่ือและท่ีอยูสถาบันหรือหนวยงานที่ผลิตเช้ือพันธุลําไย(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 
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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 (seed) 
8.2  กิ่งพันธุ (scion) 
8.3  สวนขยายพันธุพืชในสภาพปลอดเช้ือ (in  vitro) 
8.4  อ่ืนๆ (others) เชน ตนพันธุ (planting material) โปรดระบุรายละเอียดการขยายพันธุ  

 
9. ปริมาณท่ีไดรับ (accession size) 

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

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

 
11.  แหลงท่ีมา (source) 

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

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

11.3 ผูเก็บตัวอยาง (collector) 
- ช่ือและท่ีอยู (name and address) 
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- วันท่ี / เดือน / ป ท่ีเก็บตัวอยาง (date)   (DDMMYYYY) 
11.4 แหลงท่ีมาภายในประเทศ (indigenous  source) 

-   ระบุช่ืออําเภอ / ช่ือจังหวดั 
11.5 แหลงท่ีมาจากตางประเทศ (introduction  source) 

-  ระบุช่ือประเทศหรือรหัสประเทศตาม ISO (international standard code for the       
representation of name of countries) 

11.6.  ตําแหนงท่ีเกบ็ตัวอยาง  โดยระบุเสนรุงแลวตามดวยทิศเหนือหรือใต 
                (latitude of collection source) 

- ระบุเปนองศาของเสนรุงดานทิศเหนือหรือทิศใต 
11.7.  ตําแหนงท่ีเกบ็ตัวอยาง โดยระบุเสนแวงแลวตามดวยทิศเหนือหรือทิศใต 

(longitude of collection source) 
- ระบุเปนองศาของเสนแวงดานทิศเหนือหรือทิศใต 

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

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

 

 การบริหารเช้ือพันธุลําไยเปนการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเกีย่วของกับหลักวิชาการและตามกฎระเบียบและ
กฎหมายตางๆ ท้ังนี้เพื่อการนําเช้ือพันธุลําไยไปใชประโยชนสูงสุด หัวขอท่ีควรพิจารณาดําเนินการ  มีดังนี้คือ 
 
1. การกักกันพืชและการขออนุญาต (plant quarantine and permits)  

การนําเขาและสงออกเช้ือพันธุลําไย(Dimocarpus longan Lour.) จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507  พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 และคําส่ังกรมวิชาการเกษตร ท่ี 352/2528 เร่ือง ระเบียบการนําพนัธุพืช
เขามาในประเทศไทยและกําหนดแหลงรวบรวมพันธุพืช เปนตน 

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

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

 
2. การแลกเปล่ียนพันธุระหวางประเทศ (exchange of  germplasm) 

2.1  ใหปฏิบัติตามระเบียบกรมวชิาการเกษตรวาดวยหลักเกณฑการแลกเปล่ียนสวนขยายพันธุพืชระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2531 ซ่ึงปริมาณสวนขยายพนัธุพืชที่อนุญาตใหแลกเปล่ียนกับตางประเทศตามระเบียบ
ดังกลาวมีเง่ือนไขดังนี ้คือ 

กลุมพันธุพืชสวน 
    กิ่งตาลําไย   พันธุละ  10  ตา 
    กิ่งพันธุลําไย   พันธุละ   5   ตน 

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

 
3. การเก็บรวบรวมพันธุและอนุรักษ (collection  and conservation) 

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

3.2    วิธีการเก็บรวบรวมและอนุรักษเช้ือพนัธุลําไย (methods) 
3.2.1 ex  situ (นอกที่เดิมตามธรรมชาติ) 

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

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

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

 
4. การนําไปใชประโยชน (economic  use) 
 
5. บันทึกเพิ่มเติม (note) 
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ลักษณะประจําพันธุลําไย : Characterization  of Longan Variety 

รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

1. ตน (Tree) 
1.1 นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 

(เง่ือนไข  - ใหดูตนท่ีมีอายุ 3 ปข้ึนไป) 
1.1.1 ไมยืนตน (tree) 
1.1.2 ไมพุมรอเล้ือย (scandent shrub) 
1.1.3 ไมเล้ือย (climber, vine) 

1.2 ขนาดทรงพุม (size of canopy) 
(เง่ือนไข  - 1. เฉพาะไมยืนตน, 2. ตนอายุ 3 ปข้ึนไป) 
1.2.1 ความสูง (height)   

บันทึกเปนตัวเลขโดยวัดจากระดับพื้นดินถึงปลายยอด .. ม. 
1.2.2 ความกวาง (width)  

บันทึกเปนตัวเลขโดยวัดจากระดับพื้นดินถึงปลายยอด .. ม. 
2. ก่ิง (Branch) 

2.1 ลักษณะก่ิง (branch)   
(เง่ือนไข  -  1. ใหดูตนกิ่งตอนอายุตั้งแต 3 ปข้ึนไป   

2.  เม่ือตัดตามขวาง {cross section}) 
2.1.1 เปนรองต้ืนๆ 5 รอง (5 shallow grooves) 
2.1.2 กลม (rounded) 

3. เปลือก (Bark) 
3.1 ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 

(เง่ือนไข  - ใหดูตนท่ีมีอายุตัง้แต 5 ปข้ึนไป) 
3.1.1 เรียบ (smooth) 
3.1.2 แตกเปนรอง (longitudinal split) 
3.1.3 อ่ืน ๆ (others) 

4. ใบ (Leaf) 
4.1 สีของใบออน (colour of young leaflet) 

(เง่ือนไข  - ใหดูในระยะกอนใบคล่ีสุด) 
4.1.1 เขียวปนเหลือง (yellowish green) 
4.1.2 เขียวปนน้ําตาล (brownish green) 
4.1.3 เหลืองปนน้ําตาล (brownish yellow) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

4.1.4 เขียวปนแดง (reddish green) 
4.1.5 เขียว (green) 
4.1.6 อ่ืน ๆ (others) 

4.2 ขนาดของใบยอย (size of leaflet) 
(เง่ือนไข  - 1.ใหวัดใบท่ีแกเต็มท่ี (fully mature) ลําดับท่ี 4-5 นับ 

จากปลายยอดลงมา, 2. เฉล่ียจาก 10 ใบ) 
4.2.1 ความยาว (length) 

บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……. ซม. 
4.2.2 ความกวาง (width) 

บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……. ซม. 
4.3 สีของใบแกดานบน (colour of adaxial leaflet) 

4.3.1 เขียวซีด (pale green) 
4.3.2 เขียว (green) 
4.3.3 เขียวเขม (dark green) 
4.3.4 เขียวปนเทา (grayish green) 
4.3.5 เขียวปนเหลือง (yellowish green) 
4.3.6 เขียวคลํ้า (dull green)  
4.3.7 อ่ืน ๆ (others) 

4.4   สีของใบแกดานลาง (colour of abaxial leaflet) 
4.4.1   เขียวซีด (pale green) 
4.4.2   เขียว (green) 
4.4.3   เขียวปนเหลือง (yellowish green) 
4.4.4   อ่ืน ๆ (others) 

4.5 ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 
4.5.1   เรียบ (entire) 
4.5.2   เปนคล่ืน (undulate) 

4.6    ลักษณะแผนใบ (leaf blade) 
4.6.1   เรียบ (smooth) 
4.6.2 เปนคล่ืน (wavy) 
4.6.3 ยน (rugose) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

4.7   ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) 
4.7.1 แหลม  (acute) 
4.7.2 เรียวแหลม (acuminate) 
4.7.3 เรียวแหลมและบิดงอ (acuminate & twisted) 
4.7.4 มน (obtuse) 
4.7.5 ยาวคลายหาง (caudate) 

4.8   ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 
4.8.1    ล่ิม (cuneate) 
4.8.2 มน (obtuse) 
4.8.3 อ่ืน ๆ (others) 

4.9  รูปรางของใบ (shape of leaflet) 
4.9.1 รีคอนขางแคบ (narrowly elliptic) 
4.9.2 รี (elliptic) 
4.9.3 รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) 
4.9.4 ใบหอกคอนขางแคบ (narrowly lanceolate) 
4.9.5    หอกกลับ (oblanceolate) 

4.10  ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) 
4.10.1 คลายกระดาษ (chartaceous) 
4.10.2 คลายแผนหนงั (coriaceous) 

4.11  ความมนัของแผนใบ (leaf glossiness) 
4.11.1 เปนมัน (glossy) 
4.11.2 ดาน (callous) 

4.12  ขนาดของใบประกอบ (size of compound leaves) 
 (เง่ือนไข  - เฉล่ียจาก 10 ใบประกอบ ลําดับท่ี 4-5 นับจากปลาย

ยอดลงมา) 
4.12.1  ความยาว (length) 
            บันทึกเปนตัวเลขตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……. ซม. 
4.12.2  ความกวาง (width) 
            บันทึกเปนตัวเลขตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……. ซม. 
4.12.3  อัตราสวนความยาวตอความกวาง (leaf ratio) 

            บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……. ซม. 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

4.13  ความยาวกานใบประกอบ (length of petiole) 
 (เง่ือนไข  - เฉล่ียจาก 10 ใบประกอบ ลําดับท่ี 4-5 นับจากปลาย

ยอดลงมา) 
 บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……..… ซม. 

4.14  สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) 
4.14.1    เขียวปนเทา (grayish green) 
4.14.2    เขียวปนน้ําตาล (brownish green) 
4.14.3 เขียวปนมวง (purplish green) 
4.14.4 เขียวปนแดง (reddish green) 
4.14.5 น้ําตาลปนเขียว (greenish brown) 
4.14.6 อ่ืน ๆ (others) 

4.15  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) 
4.15.1    เขียว (green) 
4.15.2 เขียวปนเทา (grayish green) 
4.15.3 เขียวปนน้ําตาล (brownish green) 
4.15.4 เขียวปนมวง (purplish green) 
4.15.5 อ่ืน ๆ (others)  

4.16  จํานวนคูของใบยอย  (pair of leaflet) 
(เง่ือนไข  - เฉล่ียจาก 10 ใบประกอบ) 

บันทึกเปนตัวเลข…………… คู 

5. ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 
 5.1  นิสัยการออกดอก (flowering habit) 

(เง่ือนไข  - ในฤดูเดือน ธ.ค. - ก.พ.) 
5.1.1 ออกดอกเปนฤดู (seasonal) 
5.1.2 ออกดอกไมเปนฤดู (non-seasonal) 

5.2  ความสามารถในการออกดอก (flowering ability) 
(เง่ือนไข  - ใหดูในระยะดอกบานเต็มท่ี) 
5.2.1 งาย (easy) 
5.2.2 ปานกลาง (intermediate) 
5.2.3 ยาก (hard) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

5.3  เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 
(เง่ือนไข  - ใหดูในระยะดอกบานเต็มท่ี) 
5.3.1   นอย (low) < 50% 
5.3.2 ปานกลาง (medium) 50% 
5.3.4 ดก (profuse) 51-75% 
5.3.5 ดกมาก (very profuse) >75% 

5.4  ขนาดของชอดอก (size of panicle) 
  (เง่ือนไข  - 1. บันทึกเม่ือดอกบานเต็มท่ี, 2. เฉล่ียจาก 10 ชอดอก) 
5.4.1   ความยาว (length) 

บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย…….ซม. 
5.4.2   ความกวาง (width) 

บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย…….ซม. 
5.5  ขนาดของดอก (size of flower) 

(เง่ือนไข  - 1. บันทึกเม่ือดอกบานเต็มท่ี, 2. เฉล่ียจาก 20 ดอก 
3. วัดเสนผานศูนยกลางของดอก (diameter of flower) 

บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย…….มม. 
5.6 สีของดอก (colour of flower) 

5.6.1 ครีม (cream) 
5.6.2 ครีมปนเหลือง (yellowish cream) 
5.6.3 ครีมปนเขียว (greenish cream) 
5.6.4 อ่ืน ๆ (others) 

6.  ชอผล (Fruit cluster) 
6.1  จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

(เง่ือนไข  - บันทึกเม่ือเก็บเกี่ยว) 
6.1.1 นอย (sparse)  < 10  ผล/ชอ 
6.1.2 ปานกลาง (medium)  10-25  ผล/ชอ 
6.1.3 ดก (prolific)  26-50  ผล/ชอ 
6.1.4 ดกมาก (very  prolific)  > 50  ผล/ชอ 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

6.2  ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) 
(เง่ือนไข  - เฉล่ียจาก 10 ชอผล) 
6.2.1 ความยาว (length)  

 บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉลี่ย……… ซม. 
6.2.2 ความกวาง (width)  

บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉลี่ย……… ซม. 
7. ผล (Fruit) 

7.1  รูปรางผล (shape of fruit) 
(เง่ือนไข  - บันทึกเม่ือเก็บเกี่ยวผลิตผล) 
7.1.1 กลม  (rounded) 
7.1.2 กลมแปน (oblate) 
7.1.3 อ่ืน ๆ (others) 

7.2 ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
(เง่ือนไข  - ดูภาพดานหนาผล) 
7.2.1   สมมาตร (symmetry) 
7.2.2   ปานกลาง (intermediate) 
7.2.3   ไมเทากัน (oblique) 

7.3  ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ (uniformity in fruit size) 

7.3.1   สมํ่าเสมอ (uniform) 
7.3.2   ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform) 

7.4  ขนาดผล (size of fruit) 
(เง่ือนไข  - เฉล่ียจาก 10 ผล) 
7.4.1 ความยาว (length)  

บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……. ซม. 
7.4.2 ความกวาง (width)  

บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……. ซม. 
7.4.3    ความหนา (thickness)  

บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย…….. ซม. 
7.5  รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross section of fruit) 

7.5.1 รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) 
7.5.2 กลม (globular) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

7.6 จํานวนผลในหนึ่งกิโลกรัม (number of fruits per kilogram) 
(เง่ือนไข  - เฉพาะผลไมรวมกาน) 

บันทึกเปนตัวเลข มีหนวยวัดเปน ………….. ผล 
7.7 รูปรางปลายผล (apex  of fruit) 

 7.7.1   ปาน (flattened) 
 7.7.2   ปานกลม (round-flattened) 

7.8  ผิวของเปลือกผล (surface of skin) 
7.8.1   เรียบ (smooth) 
7.8.2   ขรุขระ (rough) 

7.9  สีของเปลือกผล (colour of skin) 
(เง่ือนไข  - บันทึกเม่ือเก็บเกี่ยว) 
7.9.1 น้ําตาล (brown) 
7.9.2 น้ําตาลปนเหลือง (yellowish brown) 
7.9.3 น้ําตาลปนเขียว (greenish brown) 
7.9.4   น้ําตาลปนแดง (reddish brown) 
7.9.5   เขียวปนน้ําตาล (brownish green) 
7.9.6   อ่ืนๆ (others) 

7.10  ความหนาของเปลือกผล (thickness of skin) 
(เง่ือนไข  - เฉล่ียจาก 10 ผล) 

บันทึกเปนตัวเลข………………… มม. 
7.11 สีของเนื้อ (colour of aril) 

7.11.1 ขาวใส (clear white) 
7.11.2 ขาวขุน (dull white) 
7.11.3 ขาวขุนปนเหลือง (creamy white) 
7.11.4 ขาวปนเขียว (greenish white) 
7.11.5 ขาวปนชมพู (pinkish white) 
7.11.6 เหลือง ( yellow) 
7.11.7 อ่ืนๆ (others) 

7.12 ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 
7.12.1 นิ่ม (soft) 
7.12.2 แนน (firm) 
7.12.3 คอนขางเหนยีว (almost leathery) 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

7.13  ความหนาเนือ้ (thickness of aril) 
(เง่ือนไข  - 1. บันทึกเม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต, 2. เฉล่ียจาก 10 ผล,       
3. วัดตรงกลางผล) 

บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……. ซม. 
7.14  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) 

(เง่ือนไข  - โดยวิธีการทดลองชิม) 
7.14.1 แหง (dry) 
7.14.2 ปานกลาง (juicy) 
7.14.3 แฉะ (very juicy) 

7.15  รสชาติ (flavour) 
(เง่ือนไข  - โดยวิธีการชิม) 

7.15.1 หวาน (sweet) 
7.15.2 หวานหอม (aroma sweet) 
7.15.3 หวานคาว (smelly sweet) 
7.15.4 อ่ืนๆ (others) 

7.16  ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids) 
(เง่ือนไข  - 1. บันทึกโดยใช refractometer, 2. เฉล่ียจาก 10 ผล) 

บันทึกเปนตัวเลข……………… ºBrix 
8. เมล็ด (Seed) 

 8.1  รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
8.1.1   กลมแปน (oblate) 
8.1.2   กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) 
8.1.3   อ่ืนๆ (others) 

 8.2  ขนาดของเมล็ด (size of seed)   
(เง่ือนไข  - เฉล่ียจาก 10 เมล็ด) 

8.2.1 ความยาว (length)  
บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……. ซม. 

8.2.2 ความกวาง(width) 
บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……. ซม. 

8.2.3 ความหนา (thickness) 
บันทึกเปนตัวเลขต่ําสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย……. ซม. 
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รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

8.3  สีเมล็ด (colour of seed) 
8.3.1  น้ําตาลดํา (dark brown) 
8.3.2  ดําเปนมัน (glossy black) 
8.3.3  อ่ืนๆ (others) 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 
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  เรียบ (entire)     เปนคล่ืน (undulate) 

 
ลักษณะแผนใบ (leaf blade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรียบ (smooth)   เปนคล่ืน (wavy)   ยน (rugose) 

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) 

 

 



    

 

 
 
 
 
 
 
 

แหลม (acute)   เรียวแหลม (acuminate)  เรียวแหลมและบิดงอ 
                    (acuminate & twisted) 
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  มน (obtuse)     ยาวคลายหาง (caudate) 
 

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล่ิม (cuneate)     มน (obtuse) 



รูปรางของใบ (shape of leaflet) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รีคอนขางแคบ (narrowly elliptic)           รี (elliptic)   รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบหอกคอนขางแคบ (narrowly lanceolate)          หอกกลับ (oblanceolate) 
 

 

 19



รูปรางผล (shape of fruit) 
 

           
 
 
 
 
 
 

กลม (rounded)           กลมแปน (oblate) 
 

รูปรางปลายผล (apex of fruit) 
 

     

 

 
 

   ปาน (flattened)     ปานกลม (round-flattened) 
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ความออนแอตอผลกระทบจากสิ่งมีชีวิต (Biotic stress susceptibility) 
 
       ตัวเลือก 
   โรค    ตาน        คอนขาง     ปาน       คอนขาง       ออนแอ         หมายเหตุ 
               ทาน       ตานทาน     กลาง       ออนแอ 
       1        2        3         4                         5 

โรคใบจุดสนมิหรือ 
โรคใบจุดสาหราย 
Cephaleuros  viresecns 

  โรคราสนิม 
Skierka  nephelii 

       โรคในระยะติดดอกออกผล 
Curvularia  sp. 
Alternaria  sp. 
Aspergillus  sp. 
Fusarium  sp. 

  โรคราดํา 
Capnodium  sp. 

  Meliola  sp. 
โรคราน้ําคางเทียม 
Perenophythora  litchii 
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แหลงรวบรวมพันธุลําไยทีม่ีการบันทึกขอมลูอยูในฐานขอมูลเชื้อพันธุพืช  
สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ 

ลําดับ สถานท่ีรวบรวมพันธุลําไย ช่ือพันธุลําไยที่รวบรวม 
1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย   
ตําบลรอบเวียง  อําเภอเมือง        
จังหวดัเชียงราย 
ผูรับผิดชอบ นายมนตรี  ทศานนท  
และนายนิพัฒน  สุขวิบูลย 
โทร.(053)714023-4 
โทรสาร(053)714023-4 
 
ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภูญชัย 
บานเหลายาว  อําเภอบานโฮง   
จังหวดัลําพูน 
ผูรับผิดชอบ นายเกียรติ  เชียงศิลป  
ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50200 
โทร.(053)944040 
โทรสาร(053)944666 
 
 
 
 
สาขาไมผล  ภาควิชาพืชสวน  
คณะผลิตกรรมการเกษตร  
มหาวิทยาลัยแมโจ   อําเภอสันทราย   
จังหวดัเชียงใหม  50290 
ผูรับผิดชอบ ผศ.นภดล  จรัสสัมฤทธ์ิ 
โทรศัพท (053)498126 
โทรสาร(053)498126 

กระทุมแบน  ดอ 13  นราภิรมย  ใบดํา  พวงทอง  เพชรสาคร  
ฟลิปปนส  เถา  ล้ินจี่  เวยีตนาม  น้ําผ้ึง  สีชมพู  สุขุม  แหว 
ฮกเกีย้น 
 
รวบรวมไว 15 พันธุ จํานวน 62 ตน ลักษณะการรวบรวมตน
พันธุ  ex situ  อายุตนพนัธุประมาณ 2 ป  ปลูกโดยใชกิ่งตอน 
 
 
ดอตาเห็น  ดอยอดแดง  ดอยอดขาว  ดอยอดขาวนาน  ดอกาน
ออน  ดอกานแข็ง  ดอคําลวง  ดอใบดํา  ดอหอบ  ดอดอนไชย  
ดอน้ําผ้ึง  ดอ 49  ดออัณฑะสุนัข  ดอแจ  ดอบานโฮง  ดอสุขุม  
เบ้ียวเขียวเชียงใหม  เบ้ียวเขียวลําพูน  สรอยทอง  แดงกลม  
แหว  ชมพู  นราภิรมย  ชมพูเมล็ด  เชียงราย 13  นครพนม   
พวงทอง  เพชรสาคร  ดอหนานซาว  กระดูกดานซาย  อีเหลือง    
อีสรอย    เขียวพระอินทร  น้ําผ้ึงนาน  พื้นเมืองนาน  เพชรยะลา  
เวียดนาม 
 

รวบรวมไว 37 พันธุ จํานวน 247 ตน ลักษณะการรวบรวมตน
พันธุ  ex situ  อายุตนพนัธุประมาณ 2 ป  ปลูกโดยใชกิ่งตอน 

 
อีดอยอดแดง  แดงกลม  เบ้ียวเขียวเชียงใหม  เบ้ียวเขียวปาเสา  
ใบดํา  ใบหยก  ปูมาตีนโคง  พวงทอง  เพชรสาคร  เถา  เวยี
ตนาม  ชมพู  แหวแคระ  แหวยอดแดง  อีดอ  อีไว  อีสรอย  
ทะวาย 
 
รวบรวมไว 17 พันธุ จํานวน 239 ตน ลักษณะการรวบรวมตน
พันธุ  ex situ  อายุตนพนัธุประมาณ 2 ป  ปลูกโดยใชกิ่งตอน 
และก่ิงเสียบ 
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รายชื่อพันธุลําไยไทย 
 

Accession Number ช่ือพันธุ (ไทย) ช่ือพันธุ (อังกฤษ) 

00001 กระดูก Kradook 

00002 กระทุมแบน Krathumban 
00003 เขียวพระอินทร Khiao Phra-in 
00004 ชมพู Chomphoo 
00005 ชมพูน้ํา Chomphoo Nam 
00006 ดอ Daw 
00007 ดอกานแข็ง Daw Kaankhaeng 
00008 ดอกานออน Daw Kaan-on 
00009 ดอคําลาง Daw Khamlaang 
00010 ดอแจ Daw Jae 
00011 ดอดอยไชย Daw Donchai 
00012 ดอทานอย Daw Thanoi 
00013 ดอนาน Daw Nan 
00014 ดอน้ําผ้ึง Daw Namphueng 
00015 ดอบานโฮง 60 Daw Baanhonge 60 
00016 ดอใบดํา Daw Baidam 
00017 ดอใบหด Daw Baihode 
00018 ดอยอดขาว Daw Yodkhao 
00019 ดอยอดแดง Daw Yoddaeng 
00020 ดอลุมน้ําปง Daw Lumnamping 
00021 ดอสรอย Daw Soi 
00022 ดอสุขุม Daw Sukhum 
00023 ดอหนองชางคืน Daw Nongchangkhuen 
00024 ดอหนานขาว Daw Nankhao 
00025 ดอหลวง Daw Luang 
00026 ดอหอม Daw Hom 
00027 ดอ 13 Daw 13 
00028 แดงกลม Daengklome 
00029 เถา Thao 
00030 ทรวงเกิมหวาง Suahgkermwang 
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Accession Number ช่ือพันธุ (ไทย) ช่ือพันธุ (อังกฤษ) 

00031 น้ําผ้ึง Namphueng 
00032 เบ้ียวเขียว Biaokhiao 

00033 เบ้ียวเขียวเชียงใหม Biaokhiao Chiangmai 
00034 เบ้ียวเขียวปาเสา Biaokhiao Pasao 
00035 ใบดํา Baidam 
00036 ใบหด Baihode 
00037 ใบหยก Baiyoke 
00038 ปงปอง Pingpong 
00039 เปลือกเขียว Plueakkhiao 
00040 ปูมาตีนโคง Poomateenkhonge 
00041 ฟลิปปนส Philippines 
00042 พื้นเมือง Phuenmueang 
00043 พื้นเมืองนาน Phuenmmmueang Nan 
00044 พื้นเมืองลําพูน Phuenmueang Lamphoon 
00045 พวงทอง PhuangThong 
00046 เพชรเวยีงพิงค Phetwiangphing 
00047 เพชรสาคร Phetsakorn  
00048 เพชรสาครทะวาย Phetsakorn Thawaai 
00049 ล้ินจี่ Linjee 
00050 เวียดนาม Vietnam  
00051 เหลือง Lueang 
00052 แหว Haeo  
00053 แหวแคระ Haeo Khrae  
00054 แหวยอดขาว Haeo Yodkhao 
00055 แหวยอดแดง Haeo Yoddaeng 
00056 อีดอ E-daw 
00057 อีดอยอดเขียว E-daw Yodkhiao 
00058 อีดอยอดเขียวกานออน E-dow Yodkhiao Kaan-on 
00059 อีดอยอดแดง E-dow Yoddaeng 
00060 อีแดง E-daeng 
00061 อีเบ้ียว E-biao 
00062 อีไว E-wai 
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Accession Number ช่ือพันธุ (ไทย) ช่ือพันธุ (อังกฤษ) 

00063 อีสรอย E-soi 

00064 อีแหว E-haeo 
00065 อีเหลือง E-lueang 
00066 ฮกเกีย้น Hokkian 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   กระทุมแบน  (Krathumban)* 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus  longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล  
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 
ไมยืนตน (tree)   

เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน (trunk 
surface) เรียบ (smooth)   

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish green) ขนาดของใบ
ยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 5 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 2 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวซีด (pale green) ลักษณะ
ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf 
blade) เรียบ (smooth) รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี
คอนขางกวาง (broardly elliptic) ความมันของแผนใบ 
(leaf glossiness) ดาน (callous) สีกานใบประกอบดานบน 
(colour of adaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish 
green) สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 
petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green) สีเสนกลางใบ 
(colour of midrib) เหลืองปนเขียว (greenish yellow)
จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet)  5 คู   
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)   
 ดอกและชอดอก (Flower and panicle) นิสัยการ
ออกดอก (flowering habit) ออกดอกไมเปนฤดู (non-
seasonal) ความสามารถในการออกดอก (flowering 
ability) งาย (easy) เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering 
percentage)  
 

 
 
 
 
 
ดกมาก (very profuse) >75% ขนาดของชอดอก (size of 
panicle) ความยาว (length) 30 เซนติเมตร ความกวาง 
(width) 15 เซนติเมตร  

ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ดก (prolific) 26-50 ผล/ชอ     

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม 
(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit)
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 2.8-3.2 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 3.5-4.0 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 2.71 เซนติเมตร รูปรางปลายผล (apex of 
fruit) ปานกลม (round-flattened) ผิวของเปลือกผล 
(surface of skin) เรียบ (smooth) สีของเปลือกผล (colour 
of skin) น้ําตาลปนเหลือง (yellowish brown) ความหนา
ของเปลือกผล (thickness of skin) 1.0-1.5 มิลลิเมตร สี
ของเนื้อ (colour of aril) เหลือง (yellow) ลักษณะเนื้อ 
(texture of aril) แนน (firm) ความหนาเนื้อ (thickness of 
aril) 0.8-1.0 เซนติเมตร ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of 
aril) แหง (dry) รสชาติ (flavour) หวาน (sweet) ปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids) 20-24 oBrix    

เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shapes of seed) 
กลมแปน (oblate) สีเมล็ด (colour of seed) น้ําตาลดํา 
(dark brown)  
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................ 

*  ท่ีมา : ธวัชชัย  รัตนชเลศ และศิวพร  ธรรมดี 2542. พันธุไมผลการคาในประเทศไทย. สํานักพิมพร้ัวเขียว. กรุงเทพฯ.  
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   ชมพู  (Chomphoo) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 

 ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 
ไมยืนตน (tree)   

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)  เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน (trunk 
surface)  เรียบ (smooth)   

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish green) ขนาดของใบ
ยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 13.38 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 4.24 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish 
green) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของ
ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate) 
ลักษณะฐานใบ (base of leaflet)  ล่ิม (cuneate) รูปรางของ
ใบ (shape of leaflet) รี (elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ 
(texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous) ความ
มันของแผนใบ (leaf glossiness) ดาน (callous) สีกานใบ
ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนเทา 
(grayish green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 
abaxial petiole) เขียวปนเทา (grayish green) จํานวนคู
ของใบยอย (pair of leaflet)  4 คู   
 

 
 
 
 
 
(length) 32.3 เซนติเมตร ความกวาง (width) 18.4 

เซนติเมตร สีของดอก (colour of flower) ครีม (cream)  
ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 

of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-25 ผล/ชอ  
ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 
31 เซนติเมตร ความกวาง (width) 28  เซนติเมตร  

 
 ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม 

(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 2.80 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 3.03 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 
2.72 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross 
section of fruit) กลม (globular) รูปรางปลายผล (apex of 
fruit) ปานกลม (round-flattened) ผิวของเปลือกผล 
(surface of skin) เรียบ (smooth) สีของเปลือกผล (colour 
of skin) น้ําตาลปนเขียว (greenish brown) สีของเนื้อ 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต

การออกดอก (flowering percentage) ดก (profuse) 51-
75% ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความยาว  
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

 
 เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 

กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.37 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.38 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.12 เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of seed) 
น้ําตาลดํา (dark brown)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   ดอยอดแดง (Daw Yoddaeng) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit)  
ไมยืนตน (tree) ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง 
(height) 8 เมตร ความกวาง (width) 6 เมตร  

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)  เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน 
(trunk surface) เรียบ (smooth)  

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนแดง (reddish green) ขนาดของใบยอย 
(size of leaflet) ความยาว (length) 16 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 5 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน (colour of 
adaxial leaflet) เขียวปนเทา (grayish green) ลักษณะขอบ
ใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf 
blade) ยน (rugose) ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) 
เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 
ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) หอกกลับ 
(oblanceolate) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) 
คลายกระดาษ (chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf 
glossiness) ดาน (callous) สีกานใบประกอบดานบน 
(colour of adaxial petiole) น้ําตาลปนเขียว (greenish 
brown) สีกานใบประกอบดานลาง(colour of abaxial 
petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish green)  จํานวนคูของ
ใบยอย (pair of leaflet)  4 คู  
 

 
 
 
 
 
ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความยาว (length) 30 
เซนติเมตร ความกวาง (width) 25 เซนติเมตร สีของดอก 
(colour of flower) ครีมปนเขียว (greenish cream) 

ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ดก (prolific) 26-50ผล/ชอ  ขนาด
ของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 22 
เซนติเมตร ความกวาง (width) 12 เซนติเมตร  

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม   
(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruits) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 2.49 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 2.84 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตาม
ขวาง (cross section of fruit) รีคอนขางกวาง (broardly 
elliptic) รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปานกลม (round-
flattened) ผิวของเปลือกผล (surface of skin) เรียบ 
(smooth) สีของเปลือกผล (colour of skin) น้ําตาลปน
เขียว (greenish brown)  สีของเนื้อ (colour of aril) ขาวขุน
ปนเหลือง (creamy white) ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 
นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.5 
เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) ปาน
กลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) หวานหอม (aroma sweet)  

เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.37 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.36 เซนติเมตร ความหนา 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นตการ
ออกดอก (flowering percentage) ดก (profuse) 51-75%  
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บันทึกเพิ่มเติม (note) 
- ผลมีลักษณะเบ้ียว 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   ดอ 13  (Daw 13)  

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus  longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย   

จ. เชียงราย 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded) เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน (trunk 
surface) เรียบ (smooth)   

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนแดง (reddish green) สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวเขม (dark green)  
ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน (undulate) 
ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของ
ปลายใบ (apex of leaflet) มน (obtuse) ลักษณะฐานใบ 
(base of leaflet) ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of 
leaflet) รี (elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) 
คลายแผนหนัง (coriaceous) ความมันของแผนใบ (leaf 
glossiness) เปนมัน (glossy) สีกานใบประกอบดานลาง 
(colour of abaxial petiole) เขียว (green) จํานวนคูของใบ
ยอย (pair of leaflet)  3 คู   
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 
เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) ดก 
(profuse) 51-75 % ขนาดของชอดอก (size of panicle) 
ความยาว (length) 22.7 เซนติเมตร ความกวาง (width) 
16.3 เซนติเมตร สีของดอก (colour of flower) ครีม 
(cream)  
 
 

 
 
 
 
 
  

ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ดก (profuse) 26-50 ผล/ชอ     

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปาน
กลาง (intermediate) ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 3.0 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 2.6 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง 
(cross section of fruit) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) 
รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปานกลม (round-
flattened) ผิวของเปลือกผล (surface of skin) เรียบ 
(smooth) สีของเปลือกผล (colour of skin) น้ําตาลปน
เหลือง (yellowish brown) สีของเนื้อ (colour of aril) ขาว
ขุน (dull  white) ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft) 
ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) ปานกลาง (juicy) 
รสชาติ (flavour) หวานหอม (aroma sweet) ปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids) 20.8 oBrix    

เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shapes of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.3 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.4 เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of 
seed) น้ําตาลดํา (dark brown)  

 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   แดงกลม  (Daengklome) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit)  
ไมยืนตน (tree) 

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)  

เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน (trunk 
surface) เรียบ (smooth)   
  

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish green) ขนาดของใบ
ยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 13.12 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 5.3 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish 
green) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของ
ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate) 
ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate) รูปรางของ
ใบ (shape of leaflet) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) 
ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ 
(chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf glossiness) ดาน 
(callous) สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 
petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish green) สีกานใบ
ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปน
น้ําตาล (brownish green) จํานวนคูของใบยอย (pair of 
leaflet) 3-4 คู   
 
 

 
 
 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต
การออกกดอก (flowering percentage) ดก (profuse) 51-
75 % ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความยาว 
(length) 31.8 เซนติเมตร ความกวาง (width) 22.7 
เซนติเมตร สีของดอก (colour of flower) ครีม (cream)  

ชอผล (Fruit cluster) ขนาดของชอผล (size of 
fruit cluster) ความยาว (length) 29.37 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 28.91 เซนติเมตร  

 
ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม 

(rounded) ผิวของเปลือกผล (surface of skin) เรียบ 
(smooth) สีของเปลือกผล (colour of skin) น้ําตาลปนแดง 
(reddish brown) สีของเนื้อ (colour of aril) ขาวใส (clear 
white) ลักษณะเนื้อ (texture of aril) คอนขางเหนียว 
(almost leathery) ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.3 
เซนติเมตร ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แฉะ 
(very juicy) รสชาติ (flavour) หวานหอม (aroma sweet) 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

 
เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shapes of seed) 

กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.1 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.2 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 
1 เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of seed) น้ําตาลดํา (dark 
brown)  
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   เถา  (Thao) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit)  
ไมยืนตน (tree)   

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded) 

เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน (trunk 
surface) เรียบ (smooth)  

 

 
 
 
 
ของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว 

(length) 27 เซนติเมตร ความกวาง (width) 20 เซนติเมตร  

 ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เหลืองปนน้ําตาล (brownish yellow)  ขนาดของ
ใบยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 7.76 
เซนติเมตร ความกวาง (width) 2.75 เซนติเมตร สีของใบ
แกดานบน (colour of mature leaflet) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน 
(undulate) ลักษณะแผนใบ (leaf blade) ยน (rugose) 
ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 
(cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic) 
ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ 
(chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf glossiness) เปน
มัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 
petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish green) สีกานใบ
ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเทา 
(grayish green)  

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม  
(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 2.49 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 2.80 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 
2.52 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross 
section of fruit) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) 
รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปานกลม (round-
flattened) ผิวของเปลือกผล (surface of skin) เรียบ 
(smooth) สีของเปลือกผล (colour of skin) น้ําตาลปน
เขียว (greenish brown) สีของเนื้อ (colour of aril) ขาวขุน
ปนเหลือง (creamy white) ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 
นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.5 
เซนติเมตร ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แฉะ 
(very juicy) รสชาติ (flavour) หวานหอม (aroma sweet) 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids) 17.8 
oBrix 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 

of fruits per cluster) นอย (sparse) <10 ผล/ชอ ขนาด 

 34 



สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.37 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.36 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.17 เซนติเมตร สีเมล็ด  (colour of seed) 
น้ําตาลดํา (dark brown) 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 

ในบางกรณีพบมีลักษณะเปนไมเล้ือยเกาะไปกับ
พืชอ่ืน หรือ อาจพบบอยูในลักษณะเปนไมยืนตนเดียวได
เชนกัน 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   นราภิรมย (Naraphirom) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus  longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย   
   จ. เชียงราย 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ใบ (Leaf) ขนาดของใบยอย (size of leaflet) 
ความยาว (length) 11.58 เซนติเมตร ความกวาง (width) 
3.87 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน (colour of adaxial 
leaflet) เขียวคล้ํา (dull green) ลักษณะขอบใบ (leaf 
margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 
(smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) แหลม 
(acute) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate) 
รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic) ลักษณะของ
เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผนหนัง (coriaceous) 
ความมันของแผนใบ (leaf glossiness) เปนมัน (glossy) สี
กานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว
ปนเทา (grayish green) สีกานใบประกอบดานลาง (colour 
of abaxial petiole) เขียว (green) จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 3 คู   
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต
การออกกดอก (flowering percentage) ดก (profuse) 51-
75% สีของดอก (colour of flower) ครีม  (cream)  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ดก (prolific) 26-50 ผล/ชอ     

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปาน
กลาง (intermediate) ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) รูปราง
ปลายผล (apex of fruit) ปานกลม (round-flattened) ผิว
ของเปลือกผล (surface of skin) เรียบ (smooth) สีของ
เปลือกผล (colour of skin) เขียวปนน้ําตาล (brownish 
green) สีของเนื้อ (colour of aril) ขาวขุนปนเหลือง 
(creamy white) ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft) 
ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แฉะ (very juicy) 
รสชาติ (flavour) หวาน (sweet)  

เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shapes of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened)   
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................ 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   น้ําผึง้ (Namphueng) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus  longan  Lour.
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย   

จ. เชียงราย 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เหลืองปนน้ําตาล (brownish yellow) ขนาดของใบ
ยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 11.65 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 4.43 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวเขม (dark green) ลักษณะ
ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf 
blade) ยน (rugose) ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) 
มน(obtuse) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate) 
รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางกวาง (broardly 
elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน
หนัง (coriaceous) ความมันของแผนใบ (leaf glossiness) 
เปนมัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน (colour of 
adaxial petiole) เขียวปนเทา (grayish green) สีกานใบ
ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียว 
(green) จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet)  
4 คู  
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

 ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต
การออกกดอก (flowering percentage) ปานกลาง 
(medium) 50 % สีของดอก (colour of flower) ครีมปน
เขียว (greenish cream)  
  
 
 

 
 
 
 
 

ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-25 ผล/ชอ  

 ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม 
(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform) 
รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross section of fruit) กลม 
(globular) รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปานกลม 
(round-flattened) ผิวของเปลือกผล (surface of skin) 
เรียบ (smooth) สีของเปลือกผล (colour of skin) น้ําตาล
ปนเหลือง (yellowish brown) สีของเนื้อ (colour of aril) 
ขาวปนเหลือง (yellowish white) ลักษณะเนื้อ (texture of 
aril)  แนน (firm) ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) 
ปานกลาง (juicy) รสชาติ (flavour) หวาน  (sweet)  
 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................ 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ  เบ้ียวเขียว (Biaokhiao) 

ชื่อวิทยาศาสตร  Dimocarpus   longan  Lour.
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย   

จ. เชียงราย 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนแดง (reddish green) ขนาดของใบยอย 
(size of leaflet) ความยาว (length) 11.47 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 3.48 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวปนเทา (grayish green) 
ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผน
ใบ (leaf blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของปลายใบ 
(apex of leaflet) แหลม (acute) ลักษณะฐานใบ (base of 
leaflet) ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี 
(elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย
แผนหนัง (coriaceous) ความมันของแผนใบ (leaf 
glossiness) ดาน (callous) สีของกานใบประกอบดานบน 
(colour of adaxial petiole) น้ําตาลปนเขียว (greenish 
brown) สีของกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 
petiole) เขียวปนเทา (grayish green) จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 5 คู   
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) สีของดอก 
(colour of flower) ครีม (cream)  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 

of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-25 ผล/ชอ  
 ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 

(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ไม
เทากัน (oblique) ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section of fruit) รีคอนขาง
กวาง (broardly elliptic) รูปรางปลายผล (apex of fruit) 
ปาน (flattened) ผิวของเปลือกผล (surface of skin) เรียบ 
(smooth) สีของเปลือกผล (colour of skin) น้ําตาลปน
เหลือง (yellowish brown) สีของเนื้อ (colour of aril) ขาว
ปนชมพู (pinkish white) ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม 
(soft) ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แหง (dry) 
รสชาติ (flavour) หวานหอม (aroma sweet)   

เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened)  
 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................ 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ  เบ้ียวเขียวเชียงใหม (Biaokhiao 
Chiangmai) 

ชื่อวิทยาศาสตร  Dimocarpus longan  Lour.
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
 
ลักษณะประจําพันธุ ( characteristic) 
 ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit)  

ไมยืนตน (tree) ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง 

(height) 5 เมตร ความกวาง (width) 6 เมตร  

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง(branch) กลม 

(rounded)  
เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน (trunk 

surface) เรียบ (smooth)  
ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 

leaflet) เขียวปนแดง (reddish green) ขนาดของใบยอย 

(size of leaflet) ความยาว (length) 11.75 เซนติเมตร 

ความกวาง (width) 3.87 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 

(colour of abaxial leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish 

green) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate) 

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate) รูปรางของ

ใบ (shape of leaflet) ใบหอกคอนขางแคบ (narrowly 

lanceolate) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

กระดาษ (chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf 

glossiness) เปนมัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน 

(colour of adaxial petiole) น้ําตาลปนเขียว (greenish 

brown) สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 

petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish green) จํานวนคูของ

ใบยอย (pair of leaflet) 3-4 คู  
 

 
 
 
 

 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) นิสัยการ
ออกดอก (flowering habit) ออกดอกเปนฤดู (seasonal) 
เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) ปาน
กลาง (medium) 50% ขนาดของชอดอก (size of panicle) 
ความยาว (length) 30 เซนติเมตร  ความความกวาง 
(width) 25 เซนติเมตร สีของดอก (colour of flower) ครีม
ปนเหลือง (yellowish cream)  

 
ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 

of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-25 ผล/ชอ 
ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 
28 เซนติเมตร ความกวาง (width) 17 เซนติเมตร  

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน   
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปาน
กลาง (intermediate) ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.22 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.25 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.07 เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of seed) 
น้ําตาลดํา (dark brown)  

ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) ปานกลาง (juicy) 
รสชาติ (flavour) หวานหอม  (aroma sweet)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 ลักษณะผิวเนื้อเปนรอง 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ  เบ้ียวเขียวปาเสา  (Biaokhiao Pasao) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit)  
ไมยืนตน (tree)  

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)  

เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน (trunk 
surface) เรียบ (smooth)  
 ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish green) ขนาดของใบ
ยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 14 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 4.5 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวเขม (dark green) ลักษณะ
ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf 
blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of 
leaflet) แหลม (acute) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 
ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) หอกกลับ 
(oblandceolate) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) 
คลายกระดาษ (chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf 
glossiness) ดาน (callous) สีกานใบประกอบดานบน 
(colour of adaxial petiole) น้ําตาลปนเขียว (greenish 
brown) สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 
petiole) เขียวปนเทา (grayish green) จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet)  4 คู   
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

 
 
 
 
(medium) 50% ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความ
ยาว (length) 30 เซนติเมตร ความกวาง (width) 25 
เซนติเมตร สีของดอก (colour of flower) ครีมปนเหลือง 
(yellowish cream)  

 
ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 

of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-25 ผล/ชอ 
ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 
25 เซนติเมตร ความกวาง (wide)  20 เซนติเมตร  
 ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม 
(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
ปานกลาง (intermediate) ความสม่ําเสมอของขนาดผลใน
ชอ (uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาด
ผล (size of fruit) ความยาว (length) 10.94 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 6.52 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 7.46 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง 
(cross section of fruit) กลม (globular) รูปรางปลายผล 
(apex of fruit) ปานกลม (round-flattened) ผิวของเปลือก
ผล (surface of skin) ขรุขระ (rough) สีของเปลือกผล 
(colour of skin) น้ําตาลปนเขียว (greenish brown) สีของ
เนื้อ (colour of aril) ขาวขุน  (dull white) ลักษณะเนื้อ 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต
การออกดอก (flowering percentage) ปานกลาง 
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เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 0.60 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 0.44 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 0.56เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of seed) ดํา
เปนมัน (glossy black) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   ใบดํา  (Baidam) 
ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)  เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน 
(trunk surface) เรียบ (smooth)  

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish green) ขนาดของใบ
ยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 15.7 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 5 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish 
green) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน (undulate) 
ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของ
ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate) 
ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate) รูปรางของ
ใบ (shape of leaflet) หอกกลับ (oblanceolate) ลักษณะ
ของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ 
(chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf glossiness)เปน
มัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 
petiole) เขียวปนเทา (grayish green) สีกานใบประกอบ
ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเทา (grayish 
green) จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet)  4-5 คู  
 

 
 
 
 

 
ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 

of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-25 ผล/ชอ
ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 
29 เซนติเมตร ความกวาง (width) 20 เซนติเมตร  

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม  
(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 10.94 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 6.25 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 
7.46เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross 
section of fruit) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) 
รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปานกลม (round-
flattened) ผิวของเปลือกผล (surface of skin) ขรุขระ 
(rough) สีของเปลือกผล (colour of skin) น้ําตาลปนเขียว 
(greenish brown) สีของเนื้อ (colour of aril) ขาวใส 
(clear white) ลักษณะเนื้อ (texture of aril) แนน (firm) 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต

การออกดอก (flowering percentage) ปานกลาง 
(medium) 50% ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความ
ยาว (length) 23.4 เซนติเมตร ความกวาง (width) 14.1 
เซนติเมตร สีของดอก (colour of flower) ครีม (cream)  
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..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 0.60 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 0.44 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 0.56 เซนติเมตร สีเมล็ด  (colour of seed) ดํา
เปนมัน (glossy black) 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   ใบหยก  (Baiyoke) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
   
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic)   
  ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 
ไมยืนตน (tree)   
 ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)   เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน 
(trunk surface) เรียบ (smooth) 
 ใบ (Leaf)  สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนแดง (reddish green) ขนาดของใบยอย 
(size of leaflet) ความยาว (length) 13 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 4.2 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน (colour 
of adaxial leaflet) เขียว (green) ลักษณะขอบใบ (leaf 
margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 
(smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียว
แหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 
(cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) ใบหอก
คอนขางแคบ (narrowly lanceolate) ลักษณะของเนื้อใบ 
(texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous) ความ
มันของแผนใบ (leaf glossiness) ดาน (callous) สีกานใบ
ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) น้ําตาลปน
เขียว (brownish brown) สีกานใบประกอบดานลาง 
(colour of abaxial petiole) เขียวปนเทา (grayish green) 
จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet)  4 คู   
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

 
 
 
 
 (low)<50% ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความยาว 
(length)  
22.2 เซนติเมตร ความกวาง (width) 13.4 เซนติเมตร สี
ของดอก (colour of flower) ครีม (cream) 

 
 
ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ 

(number of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-
25 ผล/ชอ ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความ
ยาว (length) 22 เซนติเมตร ความกวาง (width) 18  
เซนติเมตร   

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม 
(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
ปานกลาง (intermediate) ความสม่ําเสมอของขนาดผลใน
ชอ (uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาด
ผล (size of fruit) ความยาว (length) 2.66 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 2.91 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 2.62 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง 
(cross section of fruit) รีคอนขางกวาง (broardly 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) นิสัยการ
ออกดอก (flowering habit) ออกดอกเปนฤดู (seasonal) 
เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) นอย  
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เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.44 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.41  เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.21 เซนติเมตร สีเมล็ด  (colour of seed) 
น้ําตาลดํา (dark brown) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................ 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ            ปูมาตนีโคง  (Poomateenkhonge) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
  
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 
ไมยืนตน (tree) ขนาดทรงพุม (size of canopy)   
 ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)       เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน 
(trunk surface) เรียบ (smooth)   
 ใบ (Leaf)  สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish green) ขนาดของใบ
ยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 13 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 4 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียว (green) ลักษณะขอบใบ 
(leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf blade) 
เรียบ (smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) 
เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 
ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) ใบหอก
คอนขางแคบ (narrowly elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ 
(texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  ความ
มันของแผนใบ (leaf glossiness) ดาน (callous) สีกานใบ
ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) น้ําตาลปน
เขียว (greenish brown) สีกานใบประกอบดานลาง (colour 
of abaxial petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish green) 
จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 4 คู   
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

 
 
 
 
ความยาว (length) 22.2 เซนติเมตร ความกวาง (width) 
13.4  เซนติเมตร สีของดอก (colour of flower) ครีม 
(cream) ชอผล (Fruit cluster)  จํานวนผลตอชอ 
(number of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-
25 ผล/ชอ ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความ
ยาว (length) 22 เซนติเมตร ความกวาง (width) 23 
เซนติเมตร   

  
ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 

(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform) 
ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 2.75 
เซนติเมตร ความกวาง (width) 2.69 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 2.37 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง 
(cross section of fruit) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) 
รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปานกลม (round-
flattened) ผิวของเปลือกผล (surface of skin) เรียบ 
(smooth) สีของเปลือกผล (colour of skin) น้ําตาลปนแดง 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต
การออกดอก (flowering percentage)  ปานกลาง 
(medium) 50 %  ขนาดของชอดอก (size of panicle)  
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เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.54 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.37 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.09 เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of seed) 
น้ําตาลดํา (dark brown)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................ 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   ฟลิปปนส  (Philippines) 

ชื่อวิทยาศาสตร  Dimocarpus  longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย   

จ. เชียงราย 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ใบ (Leaf) สีของใบแกดานบน (colour of adaxial 
leaflet) เขียวเขม (dark green) ลักษณะขอบใบ (leaf 
margin) เปนคล่ืน (undulate) ลักษณะแผนใบ (leaf blade) 
ยน (rugose) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 
(cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางแคบ 
(narrowly elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) 
คลายกระดาษ (chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf 
glossiness) ดาน (callous) สีกานใบประกอบดานลาง 
(colour of abaxial petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish 
green) จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 3-4 คู  
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) สีของดอก 
(colour of flower) ครีม (cream) 

 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 

- มีอายุ 3 ป และมีแค 2 ตน  
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ  พื้นเมือง  (Phuenmueang) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan  Lour.
สถานท่ีรวบรวมขอมูล  มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
    
ลักษณะประจําพันธุ ( characteristics) 
  ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit)  
ไมยืนตน (tree) ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง 
(height) >10 เมตร ความกวาง (width) 6 เมตร  

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded) เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน 
(trunk surface) เรียบ (smooth)  
ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young leaflet) เขียว
ปนเหลือง (yellowish green) ขนาดของใบยอย (size of 
leaflet) ความยาว (length) 14.01 เซนติเมตร ความกวาง 
(width) 3.81 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน (colour of 
adaxial leaflet) เขียวเขม (dark green) ลักษณะขอบใบ 
(leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf blade) 
เรียบ (smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) 
เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 
ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) ใบหอก
คอนขางแคบ (narrowly lanceolate) ลักษณะของเนื้อใบ 
(texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous) ความ
มันของแผนใบ (leaf glossiness) ดาน (callous) สีกานใบ
ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) น้ําตาลปน
เขียว (greenish brown)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour 
of abaxial petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish green) 
จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 4 คู 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 ดอกและชอดอก (Flower and panicle) นิสัยการ
ออกดอก (flowering habit) ออกดอกเปนฤดู (seasonal)  

 

 
 
 
 
ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความยาว 

(length) 41.1 เซนติเมตร ความกวาง (width) 28.3 
เซนติเมตร 
 ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) นอย (sparse) <10 ผล/ชอ ขนาด
ของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 34 
เซนติเมตร ความกวาง (width) 16 เซนติเมตร  

 
 
ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม 

(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 1.92 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 2.17 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 
1.66 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross 
section of fruit) กลม (globular) รูปรางปลายผล (apex of 
fruit) ปานกลม (round–flattened) ผิวของเปลือกผล 
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 เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.23 เซนติเมตร 
ความกวาง  (width) 1.15 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 0.98 เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of seed) 
น้ําตาลดํา (dark brown)  
 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 - ขนาดผลเล็ก เมล็ดมีขนาดใหญ มีกล่ินหอม 
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สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ               กรมวิชาการเกษตร 

ชื่อพันธุ   พวงทอง  (Phuangthong) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม  
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)  เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน 
(trunk surface) เรียบ (smooth)  
 ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish green) ขนาดของใบ
ยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 15.7 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 5 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish 
green) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของ
ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate) 
ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate) รูปรางของ
ใบ (shape of leaflet) หอกกลับ (oblanceolate) ลักษณะ
ของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ 
(chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf glossiness) เปน
มัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 
petiole) เขียวปนเทา (grayish green) สีกานใบประกอบ
ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเทา (grayish 
green) จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet)  4 คู  
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

 
 
 
 
14.1 เซนติเมตร สีของดอก (colour of flower) ครีม 
(cream) ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-25 ผล/ชอ 
ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 
22 เซนติเมตร ความกวาง (width) 12 เซนติเมตร 

  
 ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปาน
กลาง (intermediate) ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 2.79 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 3.09 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 
2.67 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross 
section of fruit) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) 
รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปานกลม (round-
flattened) ผิวของเปลือกผล (surface of skin) เรียบ 
(smooth) สีของเปลือกผล (colour of skin) น้ําตาลปน
เหลือง (yellowish brown) สีของเนื้อ (colour of aril) ขาว

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) นิสัยการ
ออกดอก (flowering habit) ออกดอกเปนฤดู (seasonal) 
เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) ปาน
กลาง (medium) 50% ขนาดของชอดอก (size of panicle) 
ความยาว (length) 23.4 เซนติเมตร ความกวาง (width)  
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เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.22 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.23 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.0 เซนติเมตร สีเมล็ด  (colour of seed) ดํา
เปนมัน (glossy black) 

 

 

 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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ชื่อพันธุ   เพชรสาคร  (Phetsakorn) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 
ไมยืนตน (tree)  

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)   เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน 
(trunk surface) เรียบ (smooth)   

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนแดง (reddish green) ขนาดของใบยอย 
(size of leaflet) ความยาว (length) 11.54 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 3.79 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish 
green) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของ
ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate) 
ลักษณะฐานใบ (base of leaflet)  ล่ิม (cuneate) รูปรางของ
ใบ (shape of leaflet) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) 
ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ 
(chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf glossiness) เปน
มัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 
petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish green) สีกานใบ
ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปน
น้ําตาล  (brownish green) จํานวนคูของใบยอย (pair of 
leaflet)  3-4 คู 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) ขนาดของ
ชอดอก (size of panicle) ความยาว (length) 30.ซนติเมตร 

 

 
 
 
 
ความกวาง (width) 18.5  เซนติเมตร  สีของดอก 

(colour of flower) ครีม (cream) 

 
 ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) นอย (sparse) <10 ผล/ชอ  ขนาด
ของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 26 
เซนติเมตร ความกวาง (width) 19 เซนติเมตร  

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม 
(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 2.36 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 2.53 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 
2.39 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross 
section of fruit) กลม (globular) รูปรางปลายผล (apex of 
fruit) ปานกลม (round-flattened) ผิวของเปลือกผล 
(surface of skin) ขรุขระ (rough) สีของเปลือกผล (colour 
of skin) น้ําตาลปนแดง (reddish brown) สีของเนื้อ 
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เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) กลมแปน 
(oblate) ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 
1.50 เซนติเมตร ความกวาง (width) 1.47 เซนติเมตร 
ความหนา (thickness) 1.21 เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of 
seed)  ดําเปนมัน (glossy black) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 

เนื้อผลมีกล่ินคาว 
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ชื่อพันธุ  ล้ินจ่ี (Linjee) 

ชื่อวิทยาศาสตร  Dimocarpus  longan  Lour.
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย   

จ. เชียงราย 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 ใบ (Leaf) ขนาดของใบยอย (size of leaflet) 
ความยาว (length) 10.23 เซนติเมตร ความกวาง (width) 
3.63 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน (colour of adaxial 
leaflet) เขียวเขม (dark green) ลักษณะขอบใบ (leaf 
margin) เปนคล่ืน (undulate) ลักษณะแผนใบ (leaf blade) 
เรียบ (smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) 
เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 
ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี 
(elliptic)ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน
หนัง (coriaceous) ความมันของแผนใบ (leaf glossiness) 
เปนมัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน (colour of 
adaxial petiole) เขียวปนเทา (grayish green) สีกานใบ
ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเทา 
(grayish green) จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 3 คู    
  
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต
การออกกดอก (flowering percentage) ดก (profuse) 51-
75% สีของดอก (colour of flower) ครีมปนเหลือง 
(yellowish cream)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ดก (prolific) 26-50 ผล/ชอ       

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section of fruit) กลม 
(globular) รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปานกลม 
(round-flattened) ผิวของเปลือกผล (surface of skin) 
เรียบ (smooth) สีของเปลือกผล (colour of skin) น้ําตาล
ปนเหลือง (yellowish brown) สีของเนื้อ (colour of aril) 
ขาวใส (clear white) ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม 
(soft) ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แฉะ (very 
juicy) รสชาติ (flavour) หวานคาว (smelly sweet) ปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids) 17.8 oBrix   
 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................ 
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 ชื่อพันธุ   เวียดนาม  (Vietnam) 
 ชื่อวิทยาศาสตร  Dimocarpus  longan  Lour. 
 สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย   
 จ. เชียงราย 
  

ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ดก (prolific) 26-50 ผล/ชอ    

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 ใบ (Leaf) ขนาดของใบยอย (size of leaflet) 
ความยาว (length) 10.51 เซนติเมตร ความกวาง (width) 
3.29 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน (colour of adaxial 
leaflet) เขียวเขม (dark green) ลักษณะขอบใบ (leaf 
margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 
(smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) แหลม 
(acute) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) มน (obtuse) 
รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางแคบ (narrowly 
elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน
หนัง (coriaceous) ความมันของแผนใบ (leaf glossiness) 
ดาน (callous) สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 
abaxial petiole) เขียวปนเทา (grayish green) จํานวนคู
ของใบยอย (pair of leaflet) 5 คู   

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปาน
กลาง (intermediate) ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section of fruit) กลม 
(globular) รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปานกลม 
(round-flattened) ผิวของเปลือกผล (surface of skin) 
เรียบ (smooth) สีของเปลือกผล (colour of skin) น้ําตาล
ปนแดง (reddish brown) สีของเนื้อ (colour of aril) ขาว
ขุนปนเหลือง (creamy white) ลักษณะเนื้อ (texture of 
aril) นิ่ม (soft) ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) 
แฉะ (very juicy) รสชาติ (flavour) หวานคาว (smelly 
sweet)   

เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shapes of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened)  

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต

การออกดอก (flowering percentage) นอย (low) <50% สี
ของดอก (colour of flower) ครีมปนเขียว (greenish 
cream) 

 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................  
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ชื่อพันธุ   สุขุม (Sukhum) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus  longan  Lour.
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย   

จ. เชียงราย 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 ใบ (Leaf) สีของใบแกดานบน (colour of adaxial 
leaflet) เขียวเขม (dark green) ลักษณะขอบใบ (leaf 
margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 
(smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) แหลม 
(acute) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate) 
ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผนหนัง 
(coriaceous) ความมันของแผนใบ (leaf glossiness) เปน
มัน (glossy) สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 
petiole) เขียว (green) จํานวนคูของใบยอย (pair of 
leaflet) 4 คู   
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) สีของดอก 
(colour of flower) ครีม (cream) 
 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................ 
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ชื่อพันธุ   แหว (Haeo) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 
ไมยืนตน (tree) 

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded) เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน 
(trunk surface) เรียบ (smooth) 

 
 

 
 
 
 

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเทา 
(grayish green) จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 3-4  
คู 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต
การออกดอก (flowering percentage) ดกมาก(very 
profuse) >75% สีของดอก (colour of flower) ครีม
(cream) 

 

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนแดง (reddish green) ขนาดของใบยอย 
(size of leaflet) ความยาว (length) 12.98 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 4.25 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวคลํ้า (dull green) ลักษณะ
ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf 
blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of 
leaflet) แหลม (acute) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 
ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic) 
ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) หนาคลายแผน
หนัง (coriaceous) ความมันของแผนใบ (leaf glossiness) 
เปนมัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน (colour of 
adaxial petiole) เขียวปนมวง (purplish green) สีกานใบ 

 
ชอผล (Fruit cluster) 

จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 
ดก (prolific) 26-50 ผล/ชอ ขนาดของชอผล (size of fruit 
cluster) ความยาว (length) 36 เซนติเมตร ความกวาง 
(width) 30 เซนติเมตร  

 
ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม 

(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
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บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................ 
 
 
 

เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.27 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.35 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.19 เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of seed)  ดํา
เปนมัน (glossy black) 
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ชื่อพันธุ   แหวแคระ (Haeo Khrae) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 
ไมยืนตน (tree)  
 ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)   

เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน (trunk 
surface) เรียบ (smooth)   

 
 

 
 
 
 

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนเทา 
(grayish green) สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 
abaxial petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish green) 
จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet)3-4คู 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
ดอกและชอดอก (Flower and panicle) ขนาดของชอดอก 
(size of panicle) ความยาว (length) 17.9 เซนติเมตร  
ความกวาง (width) 11.4 เซนติเมตร สีของดอก (colour of 
flower) ครีม (cream) 

 

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนเหลือง  (yellowish green) ขนาดของใบ
ยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 11.98 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 3.8 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวเขม (dark green) ลักษณะ
ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf 
blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of 
leaflet) เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (base of 
leaflet) ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) ใบ
หอกคอนขางแคบ (narrowly lanceolate) ลักษณะของเนื้อ
ใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous) ความ
มันของแผนใบ (leaf glossiness) เปนมัน (glossy) สีกานใบ 

 
ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 

of fruits per cluster) นอย (sparse) <10 ผล/ชอ ขนาด
ของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 20 
เซนติเมตร ความกวาง (wide) 13.5 เซนติเมตร   

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
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เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.27 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.25 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.04 เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of seed) 
น้ําตาลดํา (dark brown)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................ 
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ชื่อพันธุ  แหวยอดขาว (Haeo Yodkhao)* 

ชื่อวิทยาศาสตร  Dimocarpus longan Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล  - 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 
ไมยืนตน (tree)   

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded) เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน 
(trunk surface) เรียบ (smooth)   

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) อ่ืนๆ (other) ขนาดของใบยอย (size of leaflet) 
ความยาว (length) 12.98 เซนติเมตร ความกวาง (width) 
4.25 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน (colour of adaxial 
leaflet) เขียวคล้ํา (dull green) ลักษณะขอบใบ (leaf 
margin) เปนคล่ืน (undulate) ลักษณะแผนใบ (leaf blade) 
เรียบ (smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) 
แหลม (acute) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 
(cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic) 
ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผนหนัง 
(coriaceous) ความมันของแผนใบ (leaf glossiness) เปน
มัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 
petiole) เขียวปนมวง (purplish green) สีกานใบประกอบ
ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเทา (grayish 
green) จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet)  
3-4 คู 
 

 
 
 
 

ยาก(hard) เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering 
percentage) นอย (low)<50% สีของดอก (colour of 
flower) ครีมปนเหลือง (yellowish cream) 
 ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ดก (prolific) 26-50 ผล/ชอ ขนาด
ของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 36 
เซนติเมตร ความกวาง (width) 30 เซนติเมตร  

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปาน
กลาง (intermediate) ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform) 
ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 2.44 
เซนติเมตร ความกวาง (width) 2.70 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 2.55 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง 
(cross section of fruit ) กลม (globular) รูปรางปลายผล 
(apex  of fruit) ปานกลม (round-flattened) ผิวของเปลือก
ผล (surface of skin) ขรุขระ (rough) สีของเปลือกผล 
(colour of skin) น้ําตาลปนเหลือง (yellowish brown) สี
ของเนื้อ (colour of aril) ขาวใส (clear white) ลักษณะเน้ือ 
(texture of aril) นิ่ม (soft) ความหนาเนื้อ (thickness of 
aril) 0.48 เซนติเมตร ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of 
aril) แหง (dry) รสชาติ (flavour) หวาน (sweet) ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าได (total soluble solids) 19 oBrix  

 เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมแปน (oblate) ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความ
ยาว (length) 1.27 เซนติเมตร ความกวาง (width) 1.35 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
ดอกและชอดอก (Flower and panicle) นิสัยการ

ออกดอก (flowering habit) ออกดอกเปนฤดู (seasonal) 
ความสามรถในการออกดอก (flowering ability) 

* ที่มา : ธวัชชัย  รัตนชเลศ และศิวพร  ธรรมดี. 2542. พันธุไมผลการคาในประเทศไทย. สํานักพิมพรั้วเขียว. กรุงเทพฯ. หนา 181. 
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บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................ 
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ชื่อพันธุ  แหวยอดแดง  (Haeo Yoddaeng) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
ตน (Tree)  

นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) ไมยืนตน 
(tree) 
ก่ิง (Branch)  

ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  
เปลือก (Bark) 

ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 
(smooth) 

 
 

 
 
 
 

ความยาว (length) 11.76 เซนติเมตร ความกวาง (width) 
3.5 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน (colour of adaxial 
leaflet) เขียว (green) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth) 
ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 
(cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) ใบหอก
คอนขางแคบ (narrowly lanceolate) ลักษณะของเนื้อใบ 
(texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous) ความ
มันของแผนใบ (leaf glossiness) ดาน (callous) สีกานใบ
ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) น้ําตาลปน
เขียว (greenish brown) สีกานใบประกอบดานลาง (colour 
of abaxial petiole) เขียวปนเทา (grayish green) จํานวนคู
ของใบยอย (pair of leaflet)  4 คู 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 
เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) ปาน
กลาง (medium) 50% ขนาดของชอดอก (size of panicle) 
ความยาว (length) 28.8 เซนติเมตร ความกวาง (width) 
20.7 เซนติเมตร  ของดอก (colour of flower) ครีม 
(cream) 

ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-25 ผล/ชอ 
ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 
27 เซนติเมตร ความกวาง (width) 19 เซนติเมตร   ใบ (Leaf)  

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปาน

สีของใบออน (colour of young leaflet) เขียวปน
แดง (reddish green) ขนาดของใบยอย (size of leaflet)  
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เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 

กลมและแบนดานขาง  (spheroid  flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.38 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.39 เซนติเมตร ความหนา 

(thickness) 1.18  เซนติเมตร สีเมล็ด ( colour of seed) ดํา
เปนมัน (glossy black)  

 
 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 

ชวงการออกดอกยอยในชวงแรก ปลายยอดชอ
ดอกจะมีสีแดง 
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ชื่อพันธุ   อีดอ  (E-daw) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit)  
ไมยืนตน (tree) ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง 
(height) 5 เมตร ความกวาง (width) 5 เมตร 
 ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded) 
 เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน (trunk 
surface) เรียบ (smooth)  
 ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish green) ขนาดของใบ
ยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 19.25 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 6.52 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวเขม (dark green) ลักษณะ
ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะของปลายใบ 
(apex of leaflet) เรียวแหลมและบิดงอ (acuminate & 
twisted) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate) 
รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางกวาง (broardly 
elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย
กระดาษ (chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf 
glossiness) เปนมัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน 
(colour of adaxial petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish 
green) สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 
petiloe) เขียวปนน้ําตาล (brownish green) จํานวนคูของ
ใบยอย (pair of leaflet) 3-4 คู    
 

 
 
 
 

profuse) >75% ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความ
ยาว (length) 30 เซนติเมตร ความกวาง (width) 25 
เซนติเมตร  สีของดอก (colour of flower) ครีม (cream) 

 
 ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ดกมาก (very prolific) >50 ผล/ชอ 
ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 
30 เซนติเมตร ความกวาง (width) 25 เซนติเมตร 
 ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 2.84 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 3.71เซนติเมตร ความหนา (thickness) 2.52 
เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross section of 
fruit) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) รูปรางปลายผล 
(apex of fruit) ปาน (flattened) ผิวของเปลือกผล 
(surface of skin) เรียบ (smooth) สีของเปลือกผล (colour 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต

การออกดอก (flowering percentage) ดกมาก (very  
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 เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.08 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.35 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 0.93เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of seed) 
น้ําตาลดํา (dark brown)  
 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 ลักษณะผลเบ้ียว 
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ชื่อพันธุ  อีดอยอดเขียว  (E-daw Yodkhiao) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan  Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล   - 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 
ไมยืนตน (tree) ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง 
(height) 5 เมตร ความกวาง (width) 5 เมตร 

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)  เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน 
(trunk surface) เรียบ (smooth)  
 ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียว (green) ขนาดของใบยอย (size of leaflet) 
ความยาว (length) 19.25 เซนติเมตร ความกวาง (width) 
6.52 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน (colour of adaxial 
leaflet) เขียวเขม (dark green) ลักษณะขอบใบ (leaf 
margin) เปนคล่ืน (wavy) ลักษณะของปลายใบ (apex of 
leaflet) แหลม (acute) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 
ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขาง
กวาง (broardly elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of 
leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous) ความมันของแผนใบ 
(leaf glossiness) เปนมัน (glossy) สีกานใบประกอบ
ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนน้ําตาล 
(brownish green) สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 
abaxial petiloe) เขียวปนน้ําตาล (brownish green) 
จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 3-4 คู    
 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

 
 
 
 
(easy)เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 
ดกมาก (very profuse) >75% สีของดอก (colour of 
flower) ครีม (cream) 
 ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ดกมาก (very prolific) >50 ผล/ชอ 
ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 
30 เซนติเมตร ความกวาง (width) 25 เซนติเมตร  
 ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 2.84 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 3.71เซนติเมตร ความหนา (thickness) 2.52 
เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross section of 
fruit) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) รูปรางปลายผล 
(apex of fruit) ปาน (flattened) ผิวของเปลือกผล 
(surface of skin) ขรุขระ (rough) สีของเปลือกผล (colour 
of skin) เขียวปนน้ําตาล (brownish green) สีของเนื้อ 
(colour of aril) ขาวขุน (dull white) ลักษณะเนื้อ (texture 
of aril) คอนขางเหนียว (almost leathery) ความหนาเนื้อ 
(thickness of aril) 0.6 เซนติเมตร ความฉ่ําน้ําของเนื้อ 
(juiciness of aril) ปานกลาง (juicy) รสชาติ (flavour) 
หวานหอม (aroma sweet) ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได 
(total soluble solids) 20 oBrix  
  เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.08 เซนติเมตร 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) นิสัยการ
ออกดอก (flowering habit) ออกดอกเปนฤดู (seasonal) 
ความสามารถในการออกดอก (flowering ability) งาย  
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บันทึกเพิ่มเติม (note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะผลเบ้ียว 
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ชื่อพันธุ   อีไว (E-wai) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan  Lour.
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit)  
ไมยืนตน (tree)  
 ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) เปนรองต้ืนๆ 
5 รอง (5 shallow grooves)  

เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน (trunk 
surface) เรียบ (smooth) 

 
 

 
 
 
 
(colour of adaxial petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish 
green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 
petiole) เขียวปนเทา (grayish green) จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 3-4 คู      
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต
การออกดอก (flowering percentage) ดกมาก (very  
profuse) >75% ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความ
ยาว (length) 2.9 เซนติเมตร ความกวาง (width) 20.5 
เซนติเมตร สีของดอก (colour of flower) ครีม (cream) 

 

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish green) ขนาดของใบ
ยอย (size of leaflet) ความยาว (length) 19 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 5.95 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวปนเหลือง (yellowish 
green) ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน (undulate) 
ลักษณะแผนใบ (surface of leaflet) เรียบ (smooth) 
ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate) ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 
(cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางแคบ 
(narrowly elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) 
คลายกระดาษ (chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf 
glossiness) เปนมัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน  

 
ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 

of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-25 ผล/ชอ 
ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 
22 เซนติเมตร ความกวาง (width) 17 เซนติเมตร  

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ไม
เทากัน (oblique) ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
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เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.49 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.25 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 0.98 เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of seed) ดํา
เปนมัน (glossy black) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 เนื้อผลกรอบ เปลือกหนา,  สีผิวเปลือกคอนขางสี
น้ําตาล,  รูปทรงผลไมสมํ่าเสมอ คอนขางแบนไมกลม 
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ชื่อพันธุ   อีสรอย (E-soi) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus longan Lour. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล มหาวิทยาลัยแมโจ  จ. เชียงใหม 
    
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 ตน (Tree) นิสัยการเจริญเติบโต (growth habit) 
ไมยืนตน (tree)  

ก่ิง (Branch) ลักษณะก่ิง (branch) กลม 
(rounded)   
 เปลือก (Bark) ลักษณะเปลือกลําตน (trunk 
surface) เรียบ (smooth)   
 

 
 
 
 
(length) 17.6 เซนติเมตร ความกวาง (width) 12.3 
เซนติเมตร สีของดอก (colour of flower) ครีม (cream) 

  

ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนแดง (reddish green) ขนาดของใบยอย 
(size of leaflet) ความยาว (length) 10.33 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 3.52 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวปนเทา (grayish green) 
ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผน
ใบ (leaf blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของปลายใบ 
(apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ 
(base of leaflet) ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of 
leaflet) รี (elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ (texture of leaflet) 
คลายกระดาษ (chartaceous) ความมันของแผนใบ (leaf 
glossiness) เปนมัน (glossy) สีกานใบประกอบดานบน 
(colour of adaxial petiole) น้ําตาลปนเขียว (greenish 
brown) สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 
petiole) เขียวปนน้ําตาล (brownish green) จํานวนคูของ
ใบยอย (pair of leaflet)  4 คู   

ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-25 ผล/ชอ 
ขนาดของชอผล (size of fruit cluster) ความยาว (length) 
27 เซนติเมตร ความกวาง (width) 16  เซนติเมตร   
 ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลม  
(rounded) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
สมมาตร (symmetry) ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) ขนาดผล 
(size of fruit) ความยาว (length) 2.45 เซนติเมตร ความ
กวาง (width) 2.54 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 
2.46 เซนติเมตร รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross 
section of fruit) กลม (globular) รูปรางปลายผล (apex of 
fruit) ปานกลม (round-flattened) ผิวของเปลือกผล 
(surface of skin) ขรุขระ (rough) สีของเปลือกผล (colour 
of skin) น้ําตาลปนเขียว (greenish brown) สีของเนื้อ 
(colour of aril) ขาวใส (clear white) ลักษณะเนื้อ 
(texture of aril) นิ่ม (soft) ความหนาเนื้อ (thickness of 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต

การออกดอก (flowering percentage) ดก (profuse) 51-
75% ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความยาว  
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 เมล็ด (Seed) รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) ขนาดของ
เมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.2 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 1.16 เซนติเมตร ความหนา 
(thickness) 1.0 เซนติเมตร สีเมล็ด (colour of seed) 
น้ําตาลดํา (dark brown) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 
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 ชื่อพันธุ   ฮกเกี้ยน  (Hokkian) 
 ชื่อวิทยาศาสตร   Dimocarpus  longan  Lour. 
 สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย   
 จ. เชียงราย 
     

ชอผล (Fruit cluster) จํานวนผลตอชอ (number 
of fruits per cluster) ปานกลาง (medium) 10-25 ผล/ชอ   

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 ใบ (Leaf) สีของใบออน (colour of young 
leaflet) เขียวปนแดง (reddish green) ขนาดของใบยอย 
(size of leaflet) ความยาว (length) 12.62 เซนติเมตร 
ความกวาง (width) 4.62 เซนติเมตร สีของใบแกดานบน 
(colour of adaxial leaflet) เขียวเขม (dark green) ลักษณะ
ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) ลักษณะแผนใบ (leaf 
blade) เรียบ (smooth) ลักษณะของปลายใบ (apex of 
leaflet) เรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบ (base of 
leaflet) ล่ิม (cuneate) รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี
คอนขางแคบ (narrowly elliptic) ลักษณะของเนื้อใบ 
(texture of leaflet) คลายแผนหนัง (coriaceous) ความมัน
ของแผนใบ (leaf glossiness) เปนมัน (glossy) สีกานใบ
ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนเทา 
(grayish green) สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 
abaxial petiole) เขียวปนเทา (grayish green) จํานวนคู
ของใบยอย (pair of leaflet) 5 คู   

ผล (Fruit) รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน 
(oblate) ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ไม
เทากัน (oblique)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity in fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform) รูปราง
ปลายผล (apex of fruit) ปานกลม (round-flattened) ผิว
ของเปลือกผล (surface of skin) เรียบ (smooth) สีของ
เปลือกผล (colour of skin) น้ําตาลปนเหลือง (yellowish 
brown) สีของเนื้อ (colour of aril) ขาวขุน (dull white) 
ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft) ความฉ่ําน้ําของ
เนื้อ (juiciness of aril) แฉะ (very juicy) รสชาติ (flavour) 
หวานคาว  (smelly sweet)   

เมล็ด (Seeds) รูปรางของเมล็ด (shapes of seed) 
กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened)  
 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 

 
ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) เปอรเซ็นต
การออกกดอก (flowering percentage) ปานกลาง 
(medium) 50 % สีของดอก (colour of flower) ครีม 
(cream 

 

 
 
 



คํานิยม 
 

เอกสารวิชาการฐานขอมูลเช้ือพันธุลําไย  เลมนี้สําเร็จเปนรูปเลม  ประกอบดวยขอมูลและ 
ภาพประกอบพรอมรายละเอียดตาง ๆ ท่ีไดรับความรวมมือในการเอ้ือเฟอขอมูลและใหขอเสนอแนะตาง ๆ 
ท่ีเนนประโยชนตอการรวบรวมขอมูลของคณะผูจัดทํา  ความเสียสละของบุคคลตาง ๆ ดังท่ีไดรายนาม
ดังตอไปนี้  สงผลใหเอกสารวิชาการเลมนี้สําเร็จลุลวง 

1. อาจารย พาวิน  มะโนชัย ภาควิชาไมผล  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 
      2.    รศ.เกศิณี  ระมิงควงศ  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     3.    ดร.นิพฒัน  สุขวิบูลย  ศูนยวจิัยพืชสวนเชียงราย  สถาบันวิจยัพืชสวน 
            4.    นายบุญแถม  ถาคําฟู  สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตร  เขตท่ี 1  กรมวิชาการเกษตร 
            5.    รศ.วิจิตร  วังใน  สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย 
 คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูท่ีมีรายนามขางตน  และผูท่ีมิไดเอยนามไว ณ ท่ีนี้ทุกทาน  ท่ีมีสวนเรียบ
เรียงใหเอกสารวิชาการเลมนี้ สําเร็จลุลวงทุกประการ 
 ทายท่ีสุด สํานักคุมครองพนัธุพืชแหงชาติขอขอบคุณทานอธิบดีสมศักดิ์  สิงหลกะ ท่ีไดอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนการจดัพิมพในคร้ังนี้ 
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