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นางหทัยกาญจน์ สิทธา  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี 
5. บทคัดย่อ 

 การส ารวจสภาพพ้ืนที่ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะประจ าพันธุ์ของลางสาดเกาะสมุย 

เพ่ือส ารวจและศึกษาพ้ืนที่ปลูก รวมทั้งการศึกษาลักษณะของลางสาดในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนในการขอรับรองลางสาดเกาะสมุยเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งด าเนินงานในระหว่าง

ปี 2560 - 2562 จากการส ารวจและศึกษา พบว่า ในปัจจุบันพ้ืนที่การเพาะปลูกลางสาดมีแนวโน้มลดลงเหลือเพียง 

445 ไร่ โดยพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้านลิปะใหญ่ ชุมชนบ้านหินลาด บริเวณโดยรอบน้ าตกหินลาด หมู่ที่ 

2 ต าบลอ่างทอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกลางสาด และมีจ านวนผู้เพาะปลูกอยู่เป็นจ านวนมาก  สภาพ

พ้ืนที่ปลูกลางสาดในอ าเภอเกาะสมุย ส่วนใหญ่ปลูกในสภาพพ้ืนที่ราบดอน มีลักษณะดินเป็นดินร่วนทราย การ

ระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง และมีความอุดมสมบูรณ์สูง โดยลักษณะประจ าพันธุ์ของลางสาดเกาะสมุยมีลักษณะที่

แตกต่างจากลางสาดโดยทั่วไป ดังนี้ ล าต้น มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 4-20 เมตร ใบ 



เป็นใบแบบประกอบขนนกปลายคี่ รูปหอก ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่น ฐานใบเฉียง ผิวใบมัน มีใบย่อย 

5-6 คู่ และมีขนาดประมาณ 9.55-22.50 เซนติเมตร ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็นกลุ่มช่อ โดยออก

ตามกิ่งและล าต้น มีประมาณ 3-15 ช่อ มีความยาวประมาณ 12.82-18.42 เซนติเมตร และมีน้ าหนักประมาณ 

243.40-382.40 กรัม ผล มีลักษณะทรงผลค่อนข้างกลม ขนาดประมาณ 32.35-35.01 มิลลิเมตร หนักประมาณ 

12.43-19.61 กรัม เปลือกผลมีสีเหลืองอ่อน (Y11B-Y11C) ภายในผลประกอบด้วย กลีบ 4.76 กลีบ มีความหวาน

ประมาณ 18.45-19.96   Brix เมื่อผลสุกจะมีลักษณะใสเหมือนแก้ว พบน้ ายางขาวขุ่นเล็กน้อย มีเนื้อผลสีชมพู และ

มีกลิ่นหอม โดยในผลจะพบเมล็ดขนาดใหญ่ บางเมล็ดจะลีบ มีขนาดประมาณ 12.56 x 16.24 มิลลิเมตร จ านวน 

1-2 เมล็ด/ผล โดยสรุปแล้วมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ คือ ลางสาดเกาะสมุย มีลักษณะเด่น คือ ทรงผลค่อนข้างรี

ยาว เมื่อผลหลุดออกจากช่อจะมีขั้วผล (calyx) หลุดติดออกมาด้วย เปลือกผลมีสีน้ าตาลอ่อน ถ้าผลมีขนาดเล็ก

เมล็ดมักจะลีบ ถ้าผลขนาดใหญ่ขึ้นจะมี 1-2 เมล็ด เปลือกเมื่อแกะมียาง (milky sap) น้อย เนื้อแห้ง ผลสุกจะมี

รสชาติหวานและมีกลิ่นหอม มีสีชมพูอ่อนๆ 

 

Abstract 

  Area survey with study the morphology and species characteristics of Langsat Koh 

Samui. To survey and study planting areas Including the study of Langsat characteristics in Koh 

Samui Suratthani. To be a database to support the certification of Langsat, Koh Samui as a 

geographical indication plant which has operated between 2017 – 2019. The survey showed 

that the current acreage Langsat has decreased to only 445 rai. Which most planting areas are in 

Lipa Yai, Ban Hin Lat the area around Hin Lat Waterfall, Moo 2, Tambon Ang Thong, which is an 

area suitable for Langsat cultivation and there are a lot of farmers. Langsat planting area in Ko 

Samui most cultivated in flat plains has sandy loam soil with good to medium drainage and 

high fertility. The characteristics of Langsat, Koh Samui are different from those of Langsat in 

general as follows: The stem is a large perennial plant with a height of 4-20 meters. The leaf is 

an odd-pinnately compound leaf, tapering leaves, the margins of the leaves are wave and 

oblique leaves base. The leaflet is 5-6 pairs and the leaf size is 9.55-22.50 cm. The flower is a 

complete flower. Flowering in bunches. The flowers are branched and the stem is 3-15 

inflorescences, 12.82-18.42 cm. long and weighs 243.40-382.40 g. The fruit has a round shape, 

size 32.35-35.01 millimeters, weighing about 12.43-19.61 grams. The skin of the bark is light 

yellow (Y11B-Y11C). The fruit consists of 4.76 petals with a sweetness of 18.45-19.96    Brix. When 



the fruit is ripe, the flesh is clear. Which will find a slightly milky sap, the flesh is pink and 

fragrant aroma. There is a large seed size 12.56x16.24 mm, 1-2 seeds / fruit. In summary, Langsat 

Koh Samui has a unique characteristic and has a distinctive feature is that the sphere is quite 

round. When the fruit is removed from the bunch, a calyx is also attached. The bark is light 

brown. If the fruit is small, the seeds are often withered. If the fruit is larger, there will be 1 -2 

seeds. When the sheep Peel have little milky sap, the flesh is dry. The ripe fruit will have a 

sweet, fragrant aroma and a light pink color. 

 

6. ค าน า                                  

ลางสาด (Lansium domestricum Corr.)  อยู่ในวงค์ Meliaceae เป็นไม้ผลในเขตร้อน มีถิ่นก าเนิด

บริเวณหมู่เกาะมาลายู อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และไทย โดยพบได้ไม่มากในบริเวณประเทศสุรินัม เปอโตริโก หมู่

เกาะฮาวาย สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย สามารถเจริญได้ดีในดินร่วน มีหน้าดินลึกและสามารถระบายน้ าได้ดี 

(สมพร, 2535) ล าต้น มีลักษณะตรง สูงตั้งแต่ 5 – 20 หรืออาจมีสูงถึง 30 เมตร มีใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว 

ใบย่อย 5-8 ใบ อาจมีขนบริเวณใต้ใบ (Yaacob and Subhadrabandhu, 1995) มีดอกแบบสมบูรณ์เพศ ที่จะ

เจริญบนกิ่งหรือต้น ช่อดอกแบบ Spike ดอกล่างบานก่อนดอกบน จ านวนดอกเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10-25 ดอกต่อช่อ 

มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ บริเวณโคนของเกสรเพศผู้เชื่อมรวมกันเป็นแผ่น เกสรเพศเมียมีลักษณะ

คล้ายกระบอง บริเวณ Stigma มีสีขาวนวล มีผลแบบ Parthenocarpy ซึ่งจะส่งผลให้ พภะ (Embryo) เจริญได้

เองโดยไม่ต้องมีการผสม (Verheij and Coronel, 1992) มีผลสดแบบ Aril คือ ส่วนเนื้อของผลพัฒนามาจากส่วน

ของเปลือกหุ้มเมล็ด มี 4-5 คาร์เพล นอกจากนี้ Bernardo และคณะ (1961) รายงานว่า ลางสาดเป็นพืชแบบ 

Apomixis คือ เมล็ดไม่ได้เกิดจากการผสมแบบอาศัยเพศแต่เกิดจากการพัฒนาของเนื้อเยื่อ Somatic cell ท าให้

ต้นกล้าที่เกิดจากเมล็ดบนต้นลางสาดมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการที่เมล็ด

สามารถงอกได้ต้นกล้ามากกว่า 1 ต้น สุนันท์ (2535) รายงานว่า ลางสาดมี 2 ชนิด คือ พันธุ์ทิปปีกา ซึ่งเป็นพันธุ์

ดังเดิมมีการพัฒนาตามธรรมชาติ มีลักษณะพบขนอ่อนตามก่ิงที่เกิดใหม่หรือตามขอบใบ ผลกลมยาว เปลือกบาง มี

ยางสีขาวน้อย เมล็ดเล็กเนื้อหนา มีรสชาติหวาน และมีกลิ่นหอม และพันธุ์ขนดก ผลกลม ผลอ่อนมีขนหนาแน่น 

เปลือกหนา มียางมาก เมล็ดขนาดใหญ่และรสเปรี้ยว ระยะปลูกลางสาดที่เหมาะสม คือ 6  x 6 เมตร การเตรียม

หลุมปลูกควรขุดหลุมกว้าง x ยาว x ลึก ขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร การเตรียมวัสดุปลูกโดยปุ๋ยคอกและปุ๋ย

หมัก ส่วนต้นพันธุ์ส่วนใหญ่จะใช้ต้นพันธุ์จากการเพาะเมล็ด ต้นกล้าที่เหมาะสมควรมีอายุ 1 -2 ปี มีความสูง

ประมาณ 30-50 เซนติเมตร หรืออาจปลูกด้วยกิ่งตอน หรือก่ิงที่ได้จากการทาบกิ่ง (อดุลย์ศักดิ์, 2558) 



 เหตุผลที่ท าให้พ้ืนที่ปลูกลางสาดลดลง อดุลย์ศักดิ์ (2558) รายงานว่า มีผลเนื่องมาจากเกษตรกรไม่ดูแล

รักษาดีเท่าที่ควร จึงท าให้ผลผลิตที่ได้ไม่สม่ าเสมอกัน มียางขาวมาก รสชาติไม่หวาน เมื่อเก็บเกี่ยวมาตั้งไว้เพียง 2-

3 วัน ผลผลิตหลุดร่วงจากพวงหมด รวมทั้งเปลือกผลยังเปลี่ยนสีเป็นสีด า จึงท าให้ไม่น่ารับประทาน ส่งผลให้

จ าหน่ายไม่ได้ราคา ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกเกิดความท้อแท้ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกลองกอง ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้พ้ืนที่ปลูกลางสาดลดลงอย่างมาก 

แหล่งปลูกลางสาดที่ส าคัญและพบมากของไทย คือ ในพ้ืนที่ภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคเหนือ ซึ่งจัด

อยู่ในกลุ่มเดียวกับลองกองและดูกู แต่มีลักษณะผลที่แตกต่างกัน โดยลางสาดมีเปลือกบาง มีเมล็ด 1-2 เมล็ดต่อผล 

มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว และยังสามารถจ าแนกลางสาดได้อีกหลายชนิด ซึ่งหนึ่งในนั้นและมีชื่อเสียงมายาวนานใน

เรื่องรสชาติและมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ คือ ลางสาดเกาะสมุย มีลักษณะเด่น คือ ทรงผลค่อนข้างรียาว เมื่อผล

หลุดออกจากช่อจะมีขั้วผล (calyx) หลุดติดออกมาด้วย เปลือกผลมีสีน้ าตาลอ่อน ถ้าผลมีขนาดเล็กเมล็ดมักจะลีบ 

ถ้าผลขนาดใหญ่ขึ้นจะมี 1-2 เมล็ด เปลือกเมื่อแกะมียางน้อย เนื้อแห้ง ผลสุกจะมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอม มีสี

ชมพูอ่อนๆ จึงท าให้ขายได้ราคาดีที่ 35-50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาลางสาดทั่วไปที่ขายได้เพียง 20-25 

บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตจึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก แหล่งปลูกที่ได้คุณภาพและเฉพาะเจาะจงกับลักษณะ

เด่นที่ปรากฏ คือ พ้ืนที่บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ในระยะหลัง

มานี้ลองกองและทุเรียนได้รับความนิยมในพ้ืนที่มากขึ้น ส่งผลให้ลางสาดเกาะสมุยถูกลดความส าคัญลง เกษตรกร

ขาดก าลังใจในการบ ารุงรักษาสวน จึงส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ ผลมีการหลุดร่วงและไม่สม่ าเสมอในแต่ละ

ช่อจึงขายไม่ได้ราคา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้พ้ืนที่ปลูกลางสาดเกาะสมุยลดลงอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะลดลงไป

เรื่อยๆ ซึ่งเดิมมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 2,300 ไร่ แต่ปัจจุบันมีเพียง 1,000 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ลดลง 53 เปอร์เซ็นต์ ใน

ระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี มีเกษตรกรผู้ปลูกจ านวน 54 ราย แต่ลางสาดเกาะสมุยก็ยังได้รับความนิยมและเป็นที่

ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคลางสาดอย่างมากเช่นเดิม ดังจะเห็นจากแม่ค้ามักแอบอ้างว่าลางสาดที่ขายเป็นลางสาด

เกาะสมุยทั้งที่เป็นลางสาดนอกพ้ืนที่ ซึ่งท าให้ขายง่ายได้และราคาดี  

ด้วยเหตุนี้จึงมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งต้องการรักษาชื่อเสียงและความส าคัญของลางสาดเกาะสมุย ซึ่งเป็น

ของดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะคู่เกาะสมุยมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ตลอดไป รวมถึงต้องการคัดเลือกสายพันธุ์ดี ซึ่ง

ปัจจุบันพบว่า ลางสาดเกาะสมุยมีความต่างกันในลักษณะจ านวนเมล็ดต่อผล ความหนาเปลือกและรสชาติ 

ตลอดจนการพัฒนาการผลิตลางสาดเกาะสมุยให้ได้คุณภาพและปริมาณผลผลิตมากเพียงพอต่อความต้องการ แต่

เกษตรกรขาดความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการปุ๋ย การตัดแต่งช่อผล ดังนั้นจึงควรด าเนินการศึกษาลักษณะ

ประจ าพันธุ์ การรวบรวมคัดเลือกสายต้นที่ดี การประยุกต์ใช้และจัดท าแปลงต้นแบบขยายผลเทคโนโลยีการผลิต

ลางสาดตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ ได้ศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้มีการสนับสนุนข้อมูล

ให้ลางสาดเกาะสมุยได้รับรองเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้พืชมีจุดเด่นน ามา



ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคให้เพ่ิมมากข้ึนได้อีกทางหนึ่ง อันจะน าไปสู่รายได้

ทีเ่กษตรกรในพ้ืนที่ได้รับเพิ่มขึ้นต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ  

อุปกรณ์ 

- ต้นลางสาดเกาะสมุย 
- เครื่องบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) 
- อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างดิน ใบ 
- อุปกรณ์การท าสัญลักษณ์ต้นพืชที่ศึกษา 
- กล้องบันทึกภาพ 
- กรรไกรตัดกิ่ง 
- แบบบันทึกข้อมูล 

  วิธีการ 
แบบและวิธีการทดลอง - 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

           1) ด าเนินการส ารวจ และวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูก และเกษตรกรผู้ปลูกลางสาดเกาะสมุย ในพ้ืนที่
อ าเภอเกาะสมุย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากเอกสารข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ (Listing frame) เกษตรกรผู้ปลูก
ลางสาดเกาะสมุย และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการสัมภาษณ์ก่อนด าเนินการศึกษา   
  2) เก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลางสาดเกาะสมุย ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จ านวน 54 ราย 
โดยการสัมภาษณ์ 
 3) สุ่มเลือกต้นที่สมบูรณ์และให้ผลผลิตดี รวมทั้งมีรสชาติดีในแต่ละแปลงของเกษตรกร 54 ราย 
เพ่ือบันทึกข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ได้แก่ ลักษณะล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ดและอ่ืนๆ จ านวนแปลงละ 3 ต้น และ
จ าแนกลักษณ์ท่ีท าการบันทึก 
 4) เก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่งวิเคราะห์ ซึ่งการเก็บตัวอย่างดินบริเวณใต้ทรงพุ่มของต้นที่ศึกษา 

 

การบันทึกข้อมูล 

 1) พิกัดท่ีตั้งแปลงและต้นที่ศึกษา 
  2) อายุต้น ลักษณะและขนาดล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด และอ่ืนๆ 

 

เวลาและสถานที่      

- แปลงลางสาดเกาะสมุยของเกษตรกรในพ้ืนที ่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



 - ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7   

  - ระยะเวลา 2 ปี (เริ่มต้น ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2562) 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอเกาะสมุย  

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นภูเขาและที่ดอนสูง มีโครงสร้างต่อเนื่องจากเทือกเขา

นครศรีธรรมราชเป็นภูเขาหินแกรนิตและภูเขาหินทรายทอดตัวในแนวขวาง จากด้านตะวันตกเฉียงเหนือผ่าน กลาง

ตัวเกาะและพ้ืนที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ ภูเขาตอนกลางเรียกว่า “เขาใหญ่” ส่วนภูเขาลูกอ่ืนๆ มีขนาด ย่อมลงมา 

บางลูกมีแนวติดต่อกับเขาใหญ่ เช่น เขาขวาง เขาเล่ เขาไม้งาม เขาตอ เขาแหลมหอย เขาไม้แก่น เขาน้อย เขาหิน

เหล็ก เขาปูอม เขาท้ายควาย เขาไม้แดง เป็นต้น ยอดสูงสุดอยู่ที่เขาท้ายควาย สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 635 

เมตร พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่จ ากัดเพียงหนึ่งในสามของพ้ืนที่ทั้งหมด หรือประมาณ 73 ตารางกิโลเมตร อยู่

รอบภูเขาและชายฝั่งประกอบด้วยที่ลุ่ม หาดทราย สันทราย ชายฝั่งทะเลเป็น แหลมและอ่าว แต่เดิมภูเขาส่วนใหญ่

ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ ปัจจุบันคงเหลือสภาพป่าดั้งเดิมอยู่น้อยมาก เนื่องจากกลายเป็นพ้ืนที่จับจองท าสวน

มะพร้าว สวนผลไม้ การเกษตรอื่นๆ และการครอบครองของนายทุน เพ่ือท าธุรกิจการท่องเที่ยว 

 อ าเภอเกาะสมุยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ต าบล (ภาพที่ 11) ได้แก่ ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย 

ต าบลตลิ่งงาม ต าบลหน้าเมือง ต าบลมะเร็ต ต าบลบ่อผุด และต าบลแม่น้ า  

บ้านหินลาด เป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่ง

พ้ืนทีบ่ริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง จึงมีผู้คนอพยพมาตั้งบ้านเรือนอาศัยมาเป็นเวลานานกว่า 170 ปี ใน

อดีตมีการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยไม่มากนัก โดยปลูกกระท่อมเล็ก ๆ ส าหรับพักอาศัย และออกหาปลาน้ าจืดเลี้ยงชีพ 

ต่อมาเมื่อมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานพักอาศัยถาวร จึงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น เช่น การปลูก

ข้าวไร่ และการท าสวนมะพร้าว เป็นต้น สภาพพ้ืนที่บริเวณนี้ที่มีลักษณะของล าน้ าไหลลงมาจากต้นน้ าผ่านเนินหิน

ที่มีลักษณะลาดเทต่ าไปตลอดล าห้วย บางแห่งที่มีเนินหินสูงน้ าที่ไหลก็จะเป็นน้ าตก ชาวบ้านจึงเรียกกันมาเป็น

เวลานานว่า “ห้วยหินลาด”ต่อมาทางราชการได้ประกาศเขตหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหินลาด” โดยมี

กลุ่มบ้านพรุก าซึ่งเป็นกลุ่มทีเข้ามาบุกเบิกและตั้งที่อยู่อาศัยอย่างถาวร รวมอยู่ในเขตหมู่บ้านหินลาด เมื่อมีการ

ปกครองเป็นเทศบาล จึงมีการก าหนดให้มีคณะกรรมการขุมขนข้ึน และได้ตั้งชื่อชุมชนใหม่ว่า “ชุมชนบ้านหินลาด” 

จากการส ารวจพ้ืนที่ พบว่า บริเวณชุมชนบ้านหินลาดเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์นานา

ชนิด เช่น ลางสาด ทุเรียน มะพร้าว เป็นต้น ซึ่งมีหลักฐานยืนยันเป็นต้นทุเรียนยักษ์ และต้นลางสาดยักษ์ ขนาด



หลายคนโอบ โดยชาวบ้านในชุมชนยังคงให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ไม้พ้ืนถิ่นทั้งสองชนิดให้คงอยู่คู่ชุมชนบ้านหิน

ลาดสืบต่อไป 

 

ลักษณะสภาพพื้นที่ปลูกลางสาด ในพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากเกษตรกรผู้ปลูกลางสาดเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท าการเข้าส ารวจสภาพพ้ืนที่ อ าเภอเกาะสมุย พบว่า ใน

พ้ืนที่ อ าเภอเกาะสมุย มีพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกลางสาดและยังมีการปลูกอยู่มาก ในพ้ืนที่ของหมู่บ้านลิปะใหญ่ 

ชุมชนบ้านหินลาด บริเวณโดยรอบน้ าตกหินลาด หมู่ที่ 2 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(ภาพท่ี 11) จากการส ารวจดังกล่าวมีเกษตรกรผู้ปลูกลางสาด  

นอกจากนี้ ได้ศึกษาข้อมูลของลางสาดที่มีในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกลางสาดในบริเวณ

ภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า มีการปลูกลางสาดในบริเวณของ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในส่วนพ้ืนที่

ภาคตะวันออก พบว่า มีพ้ืนที่ปลูกลางสาดในบริเวณพ้ืนที่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ส าหรับในพ้ืนที่ภาคใต้ 

นอกจากในพ้ืนที่  อ าเภอเกาะสมุย แล้ว ได้พิจารณาศึกษาลางสาดในพ้ืนที่  จั งหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด

นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา 

จากรายงานข้อมูลการส ารวจผู้ปลูกลางสาด อ าเภอเกาะสมุย พบว่า ในปี 2561 มีพ้ืนที่การเพาะปลูก

ลางสาดประมาณ 561 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้จ านวน 547 ไร่ โดยพื้นที่ ต าบลอ่างทอง มีพ้ืนที่

เพาะปลูกสูงสุด 143 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 139 ไร่ และในพ้ืนที่ ต.ตลิ่งงาม มีพ้ืนที่

ปลูกประมาณ 117 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 115 ไร่ ตามล าดับ ส่วนในปี 2562 พบว่า 

มีพ้ืนที่เพาะปลูกลางสาดทั้งหมดประมาณ 445 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 430 ไร่ โดย

พ้ืนที่ ต าบลอ่างทอง มีพ้ืนที่เพาะปลูกสูงสุดประมาณ 117 ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 112 

ไร่ และในพ้ืนที่ ต.ตลิ่งงาม มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 69 ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 67 ไร่ 

ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบ่งชี้ว่าใน อ าเภอเกาสมุย มีพ้ืนที่เพาะปลูกลางสาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนในพ้ืนที่

ต าบลลิปะน้อย ต าบลหน้าเมือง ต าบลแม่น้ า ต าบลมะเร็ด และ ต าบลบ่อผุด มีพ้ืนที่เพาะปลูกและพ้ืนที่ที่สามารถ

เก็บเก่ียวลดลงตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกลางสาดบริเวณพ้ืนที่ยัง พบว่า สภาพพ้ืนที่ปลูกลางสาดในพ้ืนที่ อ าเภอ

เกาะสมุย ส่วนใหญ่ปลูกในสภาพพ้ืนที่ราบดอน คิดเป็นร้อยละ 70 และรองลงมาปลูกในสภาพพ้ืนที่ลาดเทหรือ

ภูเขาคิดเป็นร้อยละ 30 ลักษณะดินเป็นดินร่วนทราย การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์สูง 

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยมีการวิเคราะห์ดินคิดเป็นร้อยละ 90 และเคยวิเคราะห์ดินคิดเป็นร้อยละ 10 



ตารางท่ี 1 รายงานข้อมูลการส ารวจผู้ปลูกลางสาด อ าเภอเกาะสมุย ปี 2561-2562 

ล าดับ ต าบล 
ปี 2561 ปี 2562 

ครัวเรือน 
พ้ืนที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ครัวเรือน 

พ้ืนที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

1 อ่างทอง 79 142.52 138.52 71 116.54 111.54 
2 ตลิ่งงาม 104 116.71 115.21 69 69.22 67.72 
3 ลิปะน้อย 86 96.31 91.31 63 66.02 61.02 
4 หน้าเมือง 68 80.24 77.24 51 61.80 59.80 
5 แม่น้ า 50 69.73 68.84 35 40.34 38.70 
6 มะริด 32 52.82 52.58 26 85 85.15 
7 บ่อผุด 2 3.00 3.00 4 5.64 5.64 

รวม 404 561.34 546.70 312 312 444.70 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอเกาะสมุย, 2562 
 

เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกลางสาดเฉลี่ย1-5 ไร่ แหล่งพันธุ์ลางสาดที่น ามาปลูกเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองเกาะสมุย ส่วน

ใหญ่เกษตรกรขยายพันธุ์เอง โดยวิธีการเพาะเมล็ดและเป็นลางสาดพันธุ์พ้ืนเมืองทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ100 ต้น

ลางสาดส่วนใหญ่ พบว่า มีอายุต้นอยู่ในช่วง 10 - 120 ปี  

ระบบการปลูกส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกในรูปแบบผสมผสานกับไม้ผลชนิดอ่ืนหลายชนิด เช่น ทุเรียน

พ้ืนเมือง มังคุด เงาะ และมะพร้าว เป็นต้น แหล่งน้ าที่ใช้ในการท าสวนลางสาดอาศัยน้ าฝน บางสวนจะมีล าธารไหล

ผ่าน และบ่อบาดาลในแปลง  

การใส่ปุ๋ยเกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ปีละครั้งโดยการหว่านรอบโคนต้นภายใต้ทรงพุ่ม   

โรคที่พบเข้าท าลายในแปลงปลูก คือ โรคราด า โรคราขาว และราสีชมพู การป้องกันก าจัดโรคส่วนใหญ่ 

เกษตรกรไม่มีการป้องกันก าจัด คิดเป็นร้อยละ 90 และรองลงมามีเกษตรกรบางส่วนป้องกันก าจัด คิดเป็นร้อยละ 

10 วิธีการป้องกันก าจัดโรคเกษตรกรเลือกวิธีตัดและเผาท าลายมากท่ีสุด  

แมลงที่พบในแปลงจะพบแมลงวันทอง ผีเสื้อมวนหวาน และหนอนชอนเปลือกล าต้น การป้องกันก าจัด

แมลงส่วน ใหญ่จะไม่มีการป้องกันก าจัด คิดเป็นร้อยละ 90 และรองลงมามีการป้องกันก าจัดโดยใช้สารล่อแมลง 

คิดเป็นร้อยละ 10   

วัชพืชในแปลงมีการป้องกันก าจัดโดยการตัด 100 เปอร์เซ็นต์ การตัดแต่งก่ิงลางสาดส่วนใหญ่เกษตรกรไม่

มีการตัดแต่งกิ่ง คิดเป็นร้อยละ 95 รองลงมา คือ การตัดแต่งกิ่งแห้ง และกิ่งที่เป็นโรคและแมลงเข้าท าลายคิดเป็น

ร้อยละ 5 ในส่วนของการตัดแต่งช่อดอกเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการตัดแต่งช่อดอกคิดเป็นร้อยละ 95 และมีการตัด



แต่งช่อดอก คิดเป็นร้อยละ 5 โดยเกษตรกรทั้งหมดไม่มีการใช้สารกระตุ้นการออกดอก และไม่มีการตัดแต่งผลและ

ไม่มีการห่อผล ดังตารางที่ 2 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการส ารวจสภาพแปลงปลูกลางสาด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ที ่ การจัดการสภาพแปลงปลูก ร้อยละ 

1 สภาพพื้นที่ปลูก 

                 - พื้นที่ราบดอน 

                 - พื้นที่ลาดเทหรือภูเขา             

 

70 

30 

2 สภาพดิน 

                 - ดินร่วนทราย 

 

100 

3 การวิเคราะห์ดิน 

                 - ไม่เคยมีการวิเคราะห์ดิน 

                 - เคยมีการวิเคราะห์ดิน 

 

90 

10 

4 แหล่งพันธุ์ลางสาด 

                 - ลางสาดพันธุ์พื้นเมืองเกาะสมุย 

 

100 

5 การขยายพันธุ์ 

                 - วิธีการเพาะเมล็ด 

 

100 

6 ระบบการปลูก 

                 - รูปแบบผสมผสาน 

 

100 

7 การใส่ปุ๋ย 

                 - ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 

 

100 

8 โรคที่เข้าท าลาย 

                 - โรคราด า 

                 - โรคราขาว 

                 - โรคราสีชมพู 

 

 

 

100 



10 การป้องกันก าจัดโรค 

                 - ไม่มีการป้องกันก าจัด 

                 - มีการป่องกันก าจัด (วิธีการตัดและเผาท าลาย) 

 

90 

10 

11 การป้องกันก าจัดแมลง 

                 - ไม่มีการป้องกันก าจัด 

                 - มีการป่องกันก าจัด (วิธีใช้สารล่อแมลง) 

 

90 

10 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการส ารวจสภาพแปลงปลูกลางสาด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ต่อ) 

ที ่ การจัดการสภาพแปลงปลูก ร้อยละ 

12  การก าจัดวัชพืช 

                 - มีการก าจัด  

 

100 

13 การตัดแต่งกิ่ง 

                 - ไม่มีการตัดแต่ง 

                 - มีการตัดแต่ง (วิธีการตัดแต่งกิ่งแห้ง) 

 

95 

5 

14 การตัดแต่งช่อผล 

                 - ไม่มีการตัดแต่ง 

                 - มีการตัดแต่ง  

 

95 

5 

15 การใช้สารกระต้นการออกดอก 

                 - ไม่มีการใช้สารกระตุ้น 

 

100 

 

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและลักษณะประจ าพันธุ์ของลางสาด 
 

ลักษณะสณัฐานวิทยาและลักษณะประจ าพันธุ์ของลางสาดทั่วไป 

ชื่อสามัญ : Langsat,Lancet,Langsium ชื่อวิทยาศาสตร์  : Lansium domesticum  วงค์ : Meliaceae 
 

9 แมลงท่ีพบในแปลงปลูก 

                 - แมลงวันทอง  

                 - ผีเสื้อมวนหวาน 

                 - หนอนชอนเปลือกต้น 

 

 

 

100 



ล าต้น เป็นไม้ยืนต้น มีลักษณะล าต้นตรงสูงใหญ่ ตั้งแต่ 5-20 เมตร หรืออาจสูงถึง 30 เมตร (ภาพที่ 1) 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะล าต้นของลางสาดโดยทั่วไป 

 

ใบ การเรียงตัวของใบแบบสลับ (alternate) ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว (pinnate leaf) จ านวนใบ

ย่อย 5-8 ใบ ใบย่อยมีขนาดกว้าง 5.0-8.0 เซนติเมตร และยาว 12.0-20.0 เซนติเมตร (ภาพท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะใบของลางสาดโดยทั่วไป 
 

ดอก ช่อดอกเจริญบนกิ่งหรือล าต้น (cauliferous) ช่อดอกเชิงลด (spike) ยาวประมาณ 10-15 

เซนติเมตร ดอกล่างบานก่อนดอกบน (racemose type) เป็นดอกสมบูรณ์เพศ จ านวนดอกข้ึนอยู่กับความยาวของ

ช่อดอก มีจ านวนดอกเฉลี่ย 10-25 ดอก/ช่อ ช่อดอกมักออกเป็นกระจุก ดอกอ่อนมีสีเขียวและสีนวล  เมื่อดอกมี

การพัฒนาเต็มที่จะมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมต่อกัน บริเวณโคนเป็นรูปถ้วย มีขนสีน้ าตาลลปกคลุมอยู่มาก เกสร



เพศเมียมีลักษณะคล้ายกระบอง มียาวประมาณ 3.0-3.5 มิลลิเมตร บริเวณ stigma มีสีขาวนวล  ส่วนเกสรเพศผู้ 

มีก้านเกสรขนาดเล็ก และมีความยาวประมาณ 1.0 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะดอกของลางสาดโดยทั่วไป 
 

ผล เป็นผลสดแบบ Aril คือ ส่วนเนื้อของผลพัฒนามาจากส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ด (integument) มี 4-5 

คาร์-เพล มักเป็นผลเทียม (parthenocarpy) คือ สามารถสร้างส่วนของผลได้โดยปราศจากการผสมข้ามระหว่าง

เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ผลเป็นพวงแน่นติดกับก้านช่อผล ช่อสั้น ลักษณะทรงผลกลมหรือกลมยาว มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร เปลือกผลสีเหลืองนวลหรือเหลืองน้ าตาล มีลักษณะบาง ผิวเรียบ มีขนอ่อนสั้น ๆ 

คล้ายก ามะหยี่ปกคลุม เมื่อแกะผลจะพบน้ ายางขาวขุ่น (milky sap) และเปลือกมักติดผลท าให้แกะค่อนข้างยาก 

ในผลปกติมีเมล็ดสมบูรณ์ขนาดใหญ่เพียง 1-2 เมล็ด แต่ละเมล็ดถูกหุ้มด้วยเนื้อขาวขุ่น สีชาวใส มีน้ าภายในจึงเห็น

ผลเป็นกลีบประมาณ 5 กลีบ แต่ละกลับมีขนาดไม่เท่ากัน และมีผนังบางๆ คั่น รสชาติจะแตกต่างกันออกไป คือ 

หวานสนิท หวานอมเปรี้ยว และเปรี้ยว (ภาพท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะผลของลางสาดโดยทั่วไป 
 



เมล็ด มีลักษณะกลมแบนมีสีเขียวสด ขนาดประมาณ 1.25 เซนติเมตร กว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตร มี

รสขม เมล็ดประกอบด้วย กลีบเลี้ยง (cotyledon) หนาสีเขียว ภายในมีจุดก าเนิด (embryo) 2 จุด เมล็ดไม่ได้เกิด

จากการผสมแบบอาศัยเพศ แต่เกิดจากการพัฒนาของเนื้อเยื่อ somatic cell ท าให้ต้นกล้าที่เกิดจากเมล็ดบนต้น

ลางสาดมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการที่เมล็ดสามารถงอกได้ต้นกล้ามากกว่า  1 

ต้น (ภาพท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ลักษณะเมล็ดของลางสาดโดยทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยาและลักษณะประจ าพันธุ์ของลางสาด อ.เกาะสมุย 
 

ล าต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ความสูงอยู่ระหว่าง 4-25 เมตร (ภาพท่ี 6) 



 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 ลักษณะล าต้นของลางสาดเกาะสมุย 
   

ใบ เป็นใบแบบประกอบขนนกปลายคี่ ใบมีรูปร่างเป็นรูปหอก ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่น ฐาน

ใบเฉียง ผิวใบเรียบเป็นมัน มีใบย่อย 5-7 คู่  โดยรูปร่างในระยะกล้ามีทั้งรูปรีและรูปไข่ ขนาดใบ กว้างเฉลี่ย 9.55 

เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 22.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 7) 

 

     

 

 

 
 

ภาพที่ 7 ลักษณะใบของลางสาดเกาะสมุย 

 

 ดอก ออกดอกเป็นช่อ มีช่อดอกเกิดเป็นกลุ่มตามกิ่งและล าต้น มีจ านวน 3–15 ช่อ ดอกย่อยไม่มีก้านช่อ

ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกมีสีขาวเหลือง จ านวน 5 กลีบ มีเกสรเพศผู้ จ านวน 10 อัน รังไข่ มีลักษณะ

รูปร่างกลมจ านวน 5 พู (ภาพที่ 8) 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 8 ลักษณะดอกของลางสาดเกาะสมุย 



 

ช่อผล มีความยาวช่ออยู่ในช่วงระหว่าง 12.82 –18.42 เซนติเมตร มีความยาวเฉลี่ย 16.44 เซนติเมตร 

โดย น้ าหนักช่อ มีน้ าหนักช่ออยู่ในช่วงระหว่าง 243.40 –382.40 กรัม และมีน้ าหนักเฉลี่ย 311.71 กรัม  

ผล มีลักษณะทรงผลรีค่อนข้างกลมเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะทรงผลของลางสาดของทางจังหวัด

อุตรดิตถ์ และลางสาดภาคตะวันออกที่มีลักษณะทรงผลค่อนข้างกลมยาว ขนาดผล  อยู่ในช่วง 27.35 –30.48 

มิลลิเมตร มีขนาดเฉลี่ย 28.72 มิลลิเมตร น้ าหนักผล อยู่ในช่วง 12.43 –19.61 กรัม เปลือกผลบางสีเปลือก มีค่า

สีอยู่ในช่วง Y11B-Y11C (สีเหลืองอ่อน) ผลหลุดร่วงจากช่อค่อนข้างเร็ว จ านวนกลีบ มีจ านวนกลีบเฉลี่ย 4.67 

กลีบ เมื่อสุกเนื้อผลจะมีลักษณะใสเหมือนแก้ว ไม่พบน้ ายางขาวขุ่น (milky sap) ซึ่งแตกต่างจากลางสาดจากพ้ืนที่

อ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผลลางสาดในพ้ืนที่อ่ืนมักพบน้ ายางขาวขุ่น เช่น ลางสาดอุตรดิตถ์ พบว่าผลเมื่อ

แกะจะมีน้ ายางขาวขุ่น (ภาพที่ 14) ลางสาดเกาะสมุยมีกลิ่นหอม เนื้อผลมีสีชมพูอ่อน และความหวาน อยู่ในช่วง 

18.45–19.96˚Brix มีความหวานเฉลี่ย 19.25 ˚Brix รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย (ภาพท่ี 9) 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 9 ลักษณะช่อผลและผลของลางสาดเกาะสมุย 
 

เมล็ด  ส่วนใหญ่มักพบเมล็ดในผลที่ค่อนข้างใหญ่ มักมีเมล็ดลีบ คัพภะ (Embryo) เจริญได้เองโดยไม่

ต้องมีการผสมเกสร เมล็ดมีรสขมจัด ขนาดเมล็ด มีขนาดเฉลี่ย 12.56 มิลลิเมตร และจ านวนเมล็ด มีจ านวนเฉลี่ย 

1.36 เมล็ด โดยพบว่าส่วนใหญ่มีเมล็ดอยู่ประมาณ 1 เมล็ดเท่านั้น (ภาพท่ี 10) 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 10 ลักษณะเมล็ดของลางสาดเกาะสมุย 



 

 จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและลักษณะประจ าพันธุ์ของลางสาด  พบว่า ลักษณะสัณฐานวิทยา

และลักษณะประจ าพันธุ์ของลางสาด อ.เกาะสมุย มีลักษณะบางประการที่แตกต่างจากลักษณะลางสาดโดยทั่วไป 

ดังตารางที่ 3 (ภาพที่ 11) อาทิ ลักษณะทรงผล รสชาติ กลิ่น และความหวาน เป็นต้น รวมทั้งลักษณะที่แตกต่าง

อย่างเห็นได้ชัด คือ ผลลางสาดเกาะสมุย ไม่พบน้ ายางขาวขุ่น (milky sap) (ภาพที่ 14) เมื่อแกะหรือผ่า ซึ่งเป็น

ลักษณะที่แตกต่างจากลางสาดจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ  

ตารางท่ี 3 แสดงลักษณะล าต้น ใบ ดอก ช่อผล ผล และเมล็ด ของลางสาดเกาะสมุย  

       ลักษณะ รายละเอียด 

ล าต้น 

       ลักษณะล าต้น 

       ความสูงล าต้น 

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 

4 - 25 เมตร 

ใบ 

       ชนิดของใบ 

       รูปร่างใบ 

       ปลายใบ 

       ขอบใบ 

       ฐานใบ 

       ผิวใบ 

       จ านวนใบย่อย 

       ขนาดใบ (กว้าง x ยาว) 

 

ใบแบบประกอบขนนกปลายคี่ 

รูปหอก 

ปลายใบเรียวแหลม 

ขอบใบเป็นคลื่น 

ฐานใบเฉียง 

ผิวใบเรียบเป็นมัน 

ใบย่อย 5 - 6 คู ่

 9.55 x 22.50 เซนติเมตร 

ดอก 

       ประเภทของดอก 

       ชนิดของดอก  

       ลักษณะช่อดอก 

       ช่อดอกเกิดตาม 

       จ านวนช่อดอก 

       สีของกลีบดอก 

       จ านวนกลีบ 

       จ านวนเกสรเพศผู้ 

 

ดอกสมบูรณ์เพศ 

ดอกเป็นช่อ 

เกิดเป็นกลุ่ม 

กิ่งและล าต้น 

มีจ านวน 3-15 ช่อ 

สีขาวเหลือง 

จ านวน 5 กลีบ 

จ านวน 10 อัน 



       ลักษณะ รายละเอียด 

       รูปร่างรังไข ่ รูปร่างกลมจ านวน 5 พู 

ช่อผล 

       ความยาวช่อ 

       น้ าหนักช่อ 

 

12.82 – 18.42 เซนติเมตร 

243.40 – 382.40 กรัม 

ผล 

       รูปร่างผล 

       ขนาดผล (กว้าง x ยาว) 

       น้ าหนักผล 

       สีเปลือก 

       จ านวนกลีบ 

       ความหวาน 

       ผลสุก 

       น้ ายางขาวขุ่น 

       กลิ่น 

       เนื้อผล 

 

ผลรีค่อนข้างกลม 

32.35 x 35.71 มิลลิเมตร 

12.43 – 19.61 กรัม 

สีเหลืองอ่อน (Y11B – Y11C) 

กลีบเฉลี่ย 4.76 กลีบ 

18.45 – 19.96 ° Brix 

มีลักษณะใสเหมือนแก้ว 

พบน้ ายางขาวขุ่นเล็กน้อย 

กลิ่นหอม 

เนื้อผลมีสีชมพู 

เมล็ด 

        พบเมล็ด 

        การผสมเกสร 

        รสชาติ 

        ขนาดเมล็ด (กว้าง x ยาว) 

        จ านวนเมล็ด 

 

ในผลค่อนข้างใหญ่ มักมีเมล็ดลีบ 

เจริญได้เองโดยไม่ต้องมีการผสมเกสร 

รสขมจัด 

มีขนาด 12.56 x 16.24  มิลลิเมตร 

จ านวน 1-2 เมล็ด 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย พบว่า พ้ืนที่โดยทั่วไปตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขา ลักษณะเป็นที่ดอนสูง ซึ่งมีความสูงจาก 

ระดับน้ าทะเลประมาณ 635 เมตร พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่มีพ้ืนที่จ ากัดเพียง 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ในบริเวณขุมชน

บ้านหินลาด เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ที่พบพืชพ้ืนเมืองจ านวนมาก อาทิเช่น ลางสาด

เกาะสมุย ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรในชุมร่วมอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และเพาะปลูกเป็นพืชประจ าท้องถิ่น ในปัจจุบัน



พ้ืนที่การเพาะปลูกลางสาดมีจ านวนลดลงเหลือเพียง 445 ไร่ โดยพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้านลิปะใหญ่ 

ชุมชนบ้านหินลาด บริเวณโดยรอบน้ าตกหินลาด หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกลางสาด 

และมีจ านวนผู้เพาะปลูกอยู่เป็นจ านวนมาก   

สภาพพ้ืนที่ปลูกลางสาดในพ้ืนที่ อ.เกาะสมุย ส่วนใหญ่ปลูกในสภาพพ้ืนที่ราบดอน มีลักษณะดินเป็นดิน

ร่วนทราย การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง และมีความอุดมสมบูรณ์สูง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยมีการวิเคราะห์ดิน

คิดเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ลางสาดพันธุ์พ้ืนเมืองเกาะสมุย โดยบางรายมีขยายพันธุ์เอง โดยวิธีการเพาะเมล็ด โดย

เกษตรกรได้ปลูกในรูปแบบผสมผสานกับไม้ผลชนิดอ่ืนหลายชนิด เช่น ทุเรียนพ้ืนเมือง มังคุด เงาะ และมะพร้าว 

เป็นต้น โดยอาศัยแหล่งน้ าฝนและล าธารในการเพาะปลูก  ในด้านการจัดการสวนลางสาดนั้นจะมีการใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตร 

15-15-15 ปีละครั้งโดยการหว่านรอบโคนต้นภายใต้ทรงพุ่ม ไม่มีการตัดแต่งทรงพุ่ม การตัดแต่งช่อดอก การตัด

แต่งผลและไม่มีการห่อผล รวมทั้งไม่มีการใช้สารกระตุ้นการดอกดอก ส่วนในด้านโรคและแมลงที่เข้าท าลายมักพบ 

โรคราด า โรคราขาว โรคราสีชมพู แมลงวันทอง ผีเสื้อมวนหวาน และหนอนชอนเปลือกล าต้น โดยเกษตรกรส่วน

ใหญ่มักจะไม่มีการป้องกันก าจัดโรคและแมลงดังกล่าว 

 

 

ลักษณะประจ าพันธุ์ของลางสาดเกาะสมุย พบว่า มีลักษณะที่แตกต่างจากลางสาดโดยท่ัวไป ดังนี้ 

 ล าต้น มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 4-20 เมตร ใบ เป็นใบแบบประกอบขนนก

ปลายคี่ รูปหอก ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่น ฐานใบเฉียง ผิวใบมัน มีใบย่อย 5-6 คู่ และมีขนาดประมาณ 

9.55-22.50 เซนติเมตร ดอก แบบสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็นกลุ่มช่อ โดยออกตามกิ่งและล าต้น มีประมาณ 3-15 

ช่อ มีความยาวประมาณ 12.82-18.42 เซนติเมตร และมีน้ าหนักประมาณ 243.40-382.40 กรัม ผล มีลักษณะ

ทรงผลค่อนข้างกลม ขนาดประมาณ 32.35-35.01 มิลลิเมตร หนักประมาณ 12.43-19.61 กรัม เปลือกผลมีสี

เหลืองอ่อน (Y11B-Y11C) ภายในผลประกอบด้วย กลีบ 4.76 กลีบ มีความหวานประมาณ 18.45-19.96   Brix เมื่อ

ผลสุกจะมีลักษณะใสเหมือนแก้ว พบน้ ายางขาวขุ่นเล็กน้อย มีเนื้อผลสีชมพู และมีกลิ่นหอม โดยในผลจะพบเมล็ด

ขนาดใหญ่ บางเมล็ดจะลีบ มีขนาดประมาณ 12.56x16.24 มิลลิเมตร จ านวน 1-2 เมล็ด/ผล 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

เพ่ือน าฐานข้อมูลด้านสภาพแหล่งปลูก ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของลางสาดเกาะสมุยและแหล่งผลิต

ลางสาดที่ส าคัญอ่ืนๆ ของประเทศไทย เป็นข้อมูลให้กลุ่มเกษตรกรเสนอขอรับรองให้ลางสาดเกาะสมุยเป็นสิ่งบ่งชี้



ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้ลางสาดเกาะสมุยมีลักษณะตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

และเกษตรกรพึงพอใจ เพ่ือน ามาปลูกเปรียบเทียบและปลูกรวบรวมพันธุ์ต่อไป 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

ขอขอบคุณผู้บริหารของกรมวิชาการเกษตร ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจัย ขอขอบคุณ

ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ที่ให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ

คณะผู้วิจัยและทีมงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยทุกท่าน ที่มีความตั้งใจและช่วยกันด าเนินงานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์อย่างไม่ย่อท้อและมุ่งม่ันเป็นอย่างดียิ่ง 
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13. ภาคผนวก  

* จัดส่งข้อมูลไปยังกล 

 
ต.แม่น้ า 

ต.บ่อผุด 

ต.มะเร็ต ต.ตลิ่งงาม 

ต.ลิปะน้อย 

ต.อ่างทอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ลักษณะภูมิประเทศและเขตการปกครองของ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 พ้ืนที่ที่มีการปลูกลางสาดเกาะสมุยบริเวณชุมชนบ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ต.อ่างทอง 



   อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบหงาย ใบคว่ า ช่อ ผล 

ท้ังต้น โคนต้น 

(A) 

ใบหงาย ใบคว่ า ช่อ ผล 

ท้ังต้น โคนต้น 

(B) 



 

  

 ภาพที่ 13 ลักษณะสัณฐานวิทยาและลักษณะประจ าพันธุ์ของลางสาดเกาะสมุย (A)  

                          กับลักษณะลางสาดโดยทั่วไป (ลางสาดภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ์) (B)  

 

lux.k@doa.in.th 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ลักษณะความแตกต่างของผลลางสาด อ.เกาะสมุย (A) เมื่อเปรียบเทียบกับ  

                                   ผลลางสาด จ.อุตรดิตถ์ ที่พบน้ ายางขาวขุ่น (milky sap) (B) 

 

(A) 

น้ ายาง 

ขาวขุ่น 

(B) 


