


 

คํานํา 

 เอกสารวิชาการ “ฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช : มะมวง เลม 2” กรมวิชาการเกษตรไดจัดพิมพข้ึนนี้      เปน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับเช้ือพันธุมะมวงท่ีมีรายงานการปลูกเล้ียงในประเทศไทย ท้ังเพื่อการคา การเก็บรักษาพันธุและ
เพื่อการศึกษาลักษณะพันธุ ขอมูลรายละเอียดลักษณะพันธุมะมวงในเอกสารเลมนี้เปนพันธุท่ีนํามาจาก
ตางประเทศและพันธุท่ีปรับปรุงข้ึนมาโดยนักปรับปรุงพนัธุพืชของไทย ซ่ึงยังมิไดบันทึกและรวบรวมไวใน
เอกสาร ฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช : มะมวง เลม 1 ซ่ึงไดรวบรวมและจดัพิมพไวเม่ือป พ.ศ. 2544 ซ่ึงทําใหขอมูล
ชนิดพันธุมะมวงท่ีปลูกในประเทศไทยมีความสมบูรณมากข้ึนเพื่อใหการตรวจสอบพันธุพืชใหมท่ีจะไดรับ
ความคุมครองภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 มีความถูกตองมากท่ีสุด มะมวงเปนชนิด
พันธุพืชท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดเปนพันธุพืชใหมท่ีจะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครอง
พันธุพืช พ.ศ. 2542 ผูท่ีปรับปรุงมะมวงไดพันธุใหมสามารถยื่นขอรับความคุมครองสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ได ในการตรวจสอบพันธุพืชใหมโดยเฉพาะลักษณะความแตกตางจากพันธุอ่ืน
จําเปนตองอาศัยฐานขอมูลเพื่อเปรียบเทียบลักษณะประจําพันธุ ขอมูลภายในเอกสารวิชาการนีป้ระกอบดวย 
ขอมูลสําหรับบันทึกลักษณะเช้ือพันธุมะมวง ช่ือพันธุมะมวง ลักษณะประจําพันธุและลักษณะดานการเกษตร
ของมะมวงและแหลงรวบรวมพันธุมะมวงในประเทศไทย 

 กรมวิชาการเกษตรหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารวิชาการ “ฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช : มะมวง เลม 2” จะ
เปนประโยชนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 เกษตรกร นักวิชาการ  
อาจารย  นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
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คํานิยม 
 
 การจัดทําหนังสือเอกสารวิชาการ “ฐานขอมูลเชื้อพันธุพชื : มะมวง เลม 2” ไดรับความรวมมือจาก
บุคคลหลายฝายท้ังโดยทางตรงและทางออม ผูจัดทําขอขอบพระคุณ คณะผูจดัทําหนงัสือ ฐานขอมูลเช้ือพันธุ
พืช : มะมวง โดยสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ พ.ศ. 2544 (ในท่ีนี้เรียกวา เลม 1) ทุกทานเปนอยางสูง 
เนื่องจากในการดําเนินงานนบัต้ังแต การศกึษาขอมูลเบ้ืองตน การเก็บขอมูลในแปลง ตลอดจนการจัดทําเลม 
ลวนตองอาศัยขอมูลการศึกษาเบ้ืองตน และการอางอิงจากเลม 1 มาโดยตลอด ขอขอบคุณฝายถายทอด
เทคโนโลยี สถาบันวิจยัพืชสวน ท่ีไดเอ้ือเฟอภาพมะมวง และขอขอบคุณเจาของงานเขียนทุกทานท่ีไดนํามา
เปนเอกสารอางอิงประกอบการจัดทําหนังสือเลมนี้ 
 ขอขอบคุณ อาจารยฉลองชัย  แบบประเสริฐ   ดร.กวศิร วานิชกุล  และคุณรักเกยีรติ  ชอบเกือ้ 
สถานีวิจัยปากชอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงกรุณาใหขอมูล ภาพประกอบ คําแนะนํา และอํานวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาท่ีทําการเก็บขอมูลท่ีอําเภอปากชอง จังหวดันครราชสีมา 
 ขอขอบคุณ เกษตรกรเจาของสวนมะมวงทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะหตวัอยางพนัธุมะมวง และ
ขอมูลตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่ง 
 ขอขอบคุณ คุณทวศัีกดิ์ ดวงทอง คุณมน ู โปสมบูรณ ฝายไมผล กรมสงเสริมการเกษตร และคุณ
ดนัย ปญจพทิยากุล เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีกรุณาใหความชวยเหลือดานขอมูลและ
การประสานงานกับเกษตรกรเจาของสวนมะมวง 
 ขอขอบพระคุณ ทานอธิบดี ฉกรรจ แสงรักษาวงศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผอ. เตือนใจ บุญ-
หลง ผูอํานวยการกองคุมครองพันธุพืช ท่ีสนับสนุนท้ังทางดานนโยบาย และอนุมัตงิบประมาณในการจัดทํา
คร้ังนี้ 
 ขอขอบคุณสําหรับคําแนะนาํ และความชวยเหลือจากพี่นองฝายคุมครองพันธุพืชทุกทาน 
 และทายสุดขอขอบคุณ แรงงานมดแดงตัวเล็กๆ แตเปยมไปดวยความต้ังใจและมุงม่ันของนองๆ 
ลูกจางฝายคุมครองพันธุพืชทุกทาน ท่ีใหความรวมมือและชวยเหลือกนัทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ ใน
ทุกๆ ข้ันตอนจนงานสําเร็จลุลวงไดดวยด ี
   
 คณะผูจัดทํา 
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บทนํา 
 

 มะมวง (Mangifera L.) ช่ือสามัญ Mango อยูในวงศ Anacardiaceae ท่ีพบในประเทศไทยมีหลายชนิด 
เชน มะมวงข้ียา (Mangifera duperreana Pierre.) มะมวงแปบ (M. flave Evrard) มะมวงชางเหยยีบ (M. 
sylvatica Roxb) มะมวงปา (M. longipetiolata King) มะมวงกะเลง (M. longipes Griff) มะมวงไขแลนหรือ
กิเลน (M. cochichinensis Engl) มะมวงปอม (M. lagenifera Griff) มะมวงปา        (M. pentandra Hook. f.) 
มะมวงกะลอน (M. caloneura Kurz) มะมวงคัน (M. quadrifida Jack) มะมวงชัน (M. gracilipes Hook. f.) 
มะมวงจิ้งหรีด (M. odorata Griff) มะมวงบาป (M. camptosperma Pierre.) เปนตน  แตชนิดท่ีนิยมปลูกกนั
อยางแพรหลายและเปนการคาคือ มะมวงบาน (Mangifera indica L.) (วจิิตร, 2533) ซ่ึงพบในอินเดียมากกวา 
4,000 ป และแพรกระจายไปยังภูมิภาคเอเชียใต แอฟริกา และอเมริกาใต ปจจุบันปลูกกันอยางแพรหลายท่ัวไป
ในเขตรอนและรอนช้ืน อินเดียเปนประเทศท่ีมีการปลูกมากท่ีสุดใหผลผลิตประมาณ 9 ลานตันตอพื้นท่ี 1 ลาน
แฮกแตร ประเทศผูนําในการสงออกมะมวง ไดแก แม็กซิโก และมาลี (Mali, อาฟริกาตะวนัตก) มะมวงจัดเปน
ไมผลเศรษฐกจิท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากปลูกงาย โตเร็ว รับประทานไดท้ังผลสุกและผลดิบ แปรรูปได
หลายชนิด เชน น้ําผลไมกระปอง มะมวงดอง มะมวงแชอ่ิม มะมวงกวน เปนตน นอกจากนีก้ารรับประทาน
มะมวงยังเปนประโยชนใหคุณคาทางอาหารแกรางกาย เนื่องจากเนื้อมะมวงประกอบดวย น้ําตาล 15% 
โปรตีน 0.5% และอุดมไปดวยวิตามิน เอ บี และซี  (Anthony และคณะ, 1997) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจําแนกกลุมพันธุ 
 
 การจัดแบงกลุมมะมวงพันธุตาง ๆ โดยใชลักษณะใบและทรงผลเปนหลักรวมถึงลักษณะอ่ืน ๆ 
ภายนอก เชน ทรงพุมตน ชอดอก เปนองคประกอบ ทําใหสามารถจําแนกกลุมพันธุมะมวงได 8 กลุม ดังนี ้
 

ชื่อกลุมพันธุมะมวง 
ลักษณะทรงผล 
(fruit shape) 

ลักษณะทรงใบ 
(leaf shape) 

ลักษณะปลายใบ 
(leaf apex) 

ลักษณะฐานใบ 
(leaf base) 

ลักษณะขอบใบ 
(leaf margin) 

1. กลุมแกว   เชน 
แกวขาว แกวเขียว แกวจุก 
หนองแซง มันแหว 

รูปไขกลับ 
(obovate) 

ปอมโคนใบ 
(lanceolate) 

สอบเรียว 
(attenuate) 

แหลม (acute) เรียบ (entire) 

2. กลุมเขียวเสวย   เชน เขียวเสวย 
ทองคํา ลิ้นงูเหา ฟาลั่น ขุนทิพย  

รูปขอบขนาน 
(oblong) 

ขอบขนาน 
(oblong) 

สอบเรียว 
(attenuate) 

สอบเรียว 
(attenuate) 

เรียบ (entire) 

3. กลุมนํ้าดอกไม   เชน นํ้าดอกไม 
นํ้าดอกไมทะวาย นํ้าดอกไมสี
ทอง นํ้าดอกไมเบอร 4 
นํ้าดอกไมเบอร 5 

ทรงกระบอก 
(cylindrical) 

ขอบขนาน 
(oblong) 

สอบเรียว 
(attenuate) 

- 

เรียบ (entire) 

4. กลุมหนังกลางวัน   เชน หนัง
กลางวัน งาแดง งาเขียว งาชาง 
แกวลืมรัง 

ทรงกระบอก 
(cylindrical) 

ขอบขนาน 
(oblong) 

สอบเรียว 
(attenuate) - 

เรียบ (entire) 

5. กลุมอกรอง   เชน    อกรองเขียว 
อกรองทอง พิมเสนเปรี้ยว  ตา
เตะหลาน    แกวสามป 

ทรงรี (elliptical) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) 

เรียวแหลม 
(acuminate) 

แหลม (acute) เรียบ (entire) 

6. กลุมพราหมณ   เชน พราหมณ
เน้ือเหลือง มะปราง เบา คํา เทพ
รส 

รูปไข (ovate) ปอมกลางใบ 
(elliptical) 

เรียวแหลม 
(acuminate) 

แหลม (acute) เรียบ (entire) 

7. กลุมผลกลม   เชน       ตลับนาค 
อินทรชิต ทุเรียน จันทรเจาขา 
นํ้าตาลจีน 

8. กลุมเบ็ดเตล็ด   เชน      เงาะ มัน
ทะฟา มันหมู พระยาเสวย 

     ไอฮวบ 
 
 

กลม (roundish) 
 
 

ไมสามารถจัด
กลุมใดกลุมหน่ึง
ได 

ปอมกลางใบ 
(elliptical) 

 
ไมอยูในกลุมใด
กลุมหน่ึง 

สอบเรียว 
(attenuate) 

 
ไมอยูกลุมใดกลุม
หน่ึง อาจมีลักษณะ
กลุมหน่ึงปนกับ
ลักษณะอีกกลุม
หน่ึง 

แหลม (acute) 
 
 

ไมอยูกลุมใดกลุม
หน่ึง อาจมีลักษณะ
กลุมหน่ึงปนกับ
ลักษณะอีกกลุม
หน่ึง 

เรียบ (entire) 
 
 

ไมอยูกลุมใดกลุม
หน่ึง อาจมีลักษณะ
กลุมหน่ึงปนกับ
ลักษณะอีกกลุม
หน่ึง 

 
 

 



 

การจัดทําฐานขอมูลเช้ือพันธุมะมวงของกองคุมครองพันธุพืช 
 
 กรมวิชาการเกษตรโดยกองคุมครองพันธุพืช ไดดําเนินการรวบรวมและศึกษาขอมูลพันธุพืชเพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบพันธุพืชท่ีมาข้ึนทะเบียนขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมและเปนฐานขอมูลเช้ือ
พันธุกรรมพืช  การบันทึกขอมูลดังกลาวไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดทําระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุ
พืช ท้ัง 4 ชนิดพืช (มะมวง กลวยไมสกุลหวาย ขาว และออย)” โดยไดเชิญนักวิชาการจากภาครัฐ และเอกชน 
สถาบันอุดมศึกษา และเกษตรกรผูมีความรูประสบการณในกลุมพืชนั้น ๆ มาใหความคิดเห็น ผลจากการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาว ในสวนของมะมวงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลเช้ือพันธุมะมวงให
สมบูรณยิ่งข้ึน และไดจดัพมิพไวเปนเอกสารทางดานวชิาการ (หนังสือฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช มะมวง) เพื่อ
การใชประโยชนตอไป 
 

การบันทึกลักษณะประจําเชื้อพันธุมะมวง (Descriptors for Mango) 
 

ฐานขอมูลเช้ือพันธุมะมวง ในเอกสารเลมนี้ไดทําการบันทึกลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา 
(morphology) เปนหลัก ประกอบดวย ลักษณะรูปทรง (shape) สีสัน (colour) ขนาด (size) ตลอดจนการบันทึก
คุณภาพโดยใชประสาทสัมผัส (panetest)  และจํานวนเชิงปริมาณ เปนตน ในการบันทึกลักษณะแตละพันธุ 
ลักษณะท่ีสําคัญ คือ ลักษณะประจําพนัธุ (characteristics) ซ่ึงเปนลักษณะท่ีไมมีการแปรปรวนไปตาม
สภาพแวดลอม และลักษณะทางดานการเกษตร (agriculture descriptor) ซ่ึงเปนลักษณะท่ีอาจแปรปรวนไป
ตามสภาพแวดลอม แตบางคร้ังจะเปนลักษณะท่ีเดนและสําคัญของพันธุ  นั้น ๆ จึงไดบันทึกไว นอกจากนี้บาง
พันธุจะมีขอมูลในหวัขอบันทึกเพิ่มเติม (note) ไวดวย ขอมูลสวนนี้จะเปนขอมูลที่ไดรับมาจากการบอกเลา
ของผูมีประสบการณในการจําแนกพันธุมะมวงโดยตรงและจากการคนควาจากหนังสือมะมวงตาง ๆ ขอมูล
สวนใหญจะมีภาษาอังกฤษและภาษาลาตินกํากับไวดวยเพื่อการคนควาในภายหลังและเปนมาตรฐานเดียวกนั 
สําหรับการบันทึกสี (colour) จะบันทึกเปนรหัสสีโดยใชมาตรฐานการเปรียบเทียบสีจากแผนเทียบสี RHS 
(Royal Horticultural Society Colour Chart) ของประเทศอังกฤษ เชน YG 10 B เปนตน อยางไรก็ตาม
โครงสรางการบันทึกลักษณะประจําเช้ือพนัธุมะมวงของกรมวิชาการเกษตรจะประกอบดวยหวัขอหลัก
ดังตอไปนี ้

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



ขอมูลเบื้องตน 
PASSPORT DATA 
 ในการจัดทําระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุมะมวง การบันทึกขอมูลเบ้ืองตนนับวาเปนส่ิงสําคัญอันดับแรก
ท้ังนี้เพื่อทราบประวัติของเช้ือพันธุมะมวงท่ีตองการจะตรวจสอบและเพื่อการใชประโยชนในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและอนุรักษเช้ือพันธุมะมวง การแลกเปล่ียนเช้ือพันธุมะมวงท้ังในและตางประเทศ การขออนุญาตนาํเขา
หรือสงออกตามกฎ ระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของทางดานอนุรักษ ดานคุมครองและใชประโยชน
จากเช้ือพันธุมะมวงและรวมถึงการข้ึนทะเบียนพันธุมะมวง การจดทะเบียนพันธุพืชตามกฎหมายเพื่อคุมครอง
สิทธิ เปนตน หัวขอการบันทึกขอมูลเบ้ืองตนในการตรวจสอบพันธุมะมวง มีดังนี้ คือ 
 
1. หมายเลข (Accession number) 

เช้ือพันธุมะมวงแตละตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมจะตองมีรหัสหมายเลขกํากับไวทุกตัวอยางหรือทุกพันธุ
เพ่ือสะดวกในการเรียกใชขอมูลและอางอิงขอมูลในภายหลังได ในท่ีนี้หมายเลขประจําเช้ือพันธุมะมวงจะ
กําหนดไวเปนตัวเลขเรียงตามลําดับ เชน 00001 พันธุแกว 007, 00002 พันธุกระแตลืมรัง เปนตน 
 
2. ชื่อพันธุ (Name) 
 
3. ชื่อเดิม (Former name) 
 
4. ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) เชน Mangifera indica L. เปนตน 
 
5. ประวัติพันธุ (Information) 

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

5.2 ความเปนมา 
- วันเดือนปท่ีแนะนํา (date)    

 (DDMMYYYY)* 
5.3 ช่ือและท่ีอยูสถาบันหรือหนวยงานที่ผลิตเช้ือพันธุมะมวง (name and address of institution) 
 

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

 



 

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

 

7. วันเดือนปท่ีไดรับ (Acquisition date)      (DDMMYYYY) 
 

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

 

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

 

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

11.   แหลงท่ีมา (Source) 
11.1 ผูให (donor) 

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

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

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



 

11.4 แหลงท่ีมาภายในประเทศ (indigenous source) 
- ระบุช่ืออําเภอ/ช่ือจังหวดั 

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

name of countries) 
11.6 ตําแหนงท่ีเก็บตัวอยาง  โดยระบุเสนรุงแลวตามดวยทิศเหนือหรือใต 

(latitude of collection source) 
- ระบุเปนองศาของเสนรุงดานทิศเหนือหรือทิศใต 

11.7 ตําแหนงท่ีเก็บตัวอยาง โดยระบุเสนแวงแลวตามดวยทิศเหนือหรือทิศใต 
(longitude of collection source) 

- ระบุเปนองศาของเสนแวงดานทิศเหนือหรือทิศใต 
11.8 ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลของสถานท่ีเก็บตัวอยาง 

(altitude of collection soure) 
- ระบุเปนความสูงของพื้นท่ีเหนือระดับน้ําทะเล (เมตร) 

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



 

การบริหารเช้ือพันธุ 
MANAGEMENT 
 การบริหารเช้ือพันธุมะมวงเปนการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเกี่ยวของกับหลักวิชาการและตามกฎระเบียบ
และกฎหมายตางๆ ท้ังนี้เพื่อการนําเช้ือพันธุมะมวงไปใชประโยชนสูงสุด หัวขอท่ีควรพิจารณาดําเนินการมี
ดังนี้คือ 
 
1. การกักกันพืชและการขออนุญาต (Plant quarantine and permits) 

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

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

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

2. การแลกเปล่ียนพันธุระหวางประเทศ (Exchange of germplasm) 
2.1 ใหปฏิบัติตามระเบียบกรมวชิาการเกษตรวาดวยหลักเกณฑการแลกเปล่ียนสวนขยายพันธุพืช

ระหวางประเทศ พ.ศ. 2531 ซ่ึงปริมาณสวนขยายพันธุพชืท่ีอนุญาตใหแลกเปล่ียนกับตางประเทศ
ตามระเบียบดงักลาวมีเง่ือนไขดังนี ้คือ 

กลุมพันธุพืชสวน 
 กิ่งตามะมวง   พันธุละ  10  พันธุ 
 กิ่งพันธุมะมวง   พันธุละ  5  ตนพันธุ 

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



 

3.  การเก็บรวบรวมพันธุและอนุรักษ (Collection and conservation) 
3.1   แหลงรวบรวมและอนุรักษเช้ือพันธุมะมวง (maintenance site of collection) 

-  ช่ือและท่ีอยู (name and address)      รหัส/code 
-  ผูดูแล (curator)        รหัส/code 

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

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

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

3.6.1 การดูแลรักษา (maintenance) 
3.6.2 การปองกันกําจัดศัตรูพืช (treatment) 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลักษณะประจําพันธุมะมวง : Characterization of Mango Variety 



 

รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

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

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

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

2.1.1 เรียบ (smooth) 
2.1.2 ขรุขระ (cracked) 

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

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

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

ประมาณใบท่ี 4 จากยอด) 
4.1 รูปรางของใบ  (Leaf shape) 

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

4.2 ปลายใบ  (Leaf apex) 
4.2.1 สอบเรียว (attenuate) 

 4.2.2  เรียวแหลม (acuminate) 
4.2.3  แหลม (acute) 

 
 
 
    
   1 
   2 

3 
 
 
 
   1 
   2 
 
 
   
   1 
   2 
    
    
 
 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 
   1 
   2 
   3 

 
 
 
 
เขียวเสวย 
อกรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขียวเสวย 
มหาชนก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 

 
 
 
 

รูปท่ี 3 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 

 
 

 

รูปท่ี 5 

 
 

รายละเอียดประจําพันธุ เลข ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

รูปท่ี 7 
 

รูปท่ี 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 

 



 

รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

5.1.6 ทรงกระบอก (cylindrical) 
5.2 รูปหนาตดัทรงผลตามขวาง  (Cross section) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
รูปท่ี 10 

 
 

 
รูปท่ี 11 

 
 
 

รูปท่ี 12 
 
 
 

รูปท่ี 13 
 
 
 

รูปท่ี 14 
 

 
รูปท่ี 15 

 
 

รูปท่ี 16 
 
 

รูปท่ี 17 



 

รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล : Evaluation 
ลักษณะทางการเกษตร : (Agriculture descriptor) 

รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

รายละเอียดประจําพันธุ 
เลข
รหัส 

ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

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

 
    1 
    2     

  



 

9.3  สมอมเหลือง (yellowish orange) 
10. กล่ินของเนื้อ  (Flesh aroma) 

10.1  มีกล่ินแรง (strong) 
10.2  มีกล่ินออน (mild) 

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

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

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

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

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

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

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

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

18.4  เขียว (green) 
18.5  อ่ืนๆ (others) 

19.  สีเปลือกผลสุก  (Colour of skin of ripe fruit) 

    4 
    5 
 

 
 
 

 



 

19.1  แดง (red) 
19.2  เหลือง (yellow) 
19.3  เหลืองอมเขียว (greenish yellow) 
19.4  เขียว (green) 
19.5  อ่ืนๆ (others) 

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

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

23.1  หวานมัน  
23.2  หวานอมเปร้ียว  
23.3  มัน  
23.4  เปร้ียว  
23.5  จืด 

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

25.  ความหวานของเนื้อผลสุก  (% Brix) 
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เขียวเสวย 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ภาพโครงสรางผลมะมวง 
 
 
 
 



 
รูปที่ 2 ภาพประกอบลักษณะเปลือกลําตน 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 3 ภาพประกอบลักษณะการแตกก่ิง 
 
 
 
 
 



 
    รูปที่ 4 ภาพประกอบลักษณะรูปรางของใบ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหลงรวบรวมพันธุมะมวงท่ีมีการบันทึกขอมูลในฐานขอมูลเชื้อพันธุพชื 
กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร 

ลําดับท่ี สถานทีรวบรวมพันธุ ชื่อพันธุมะมวง 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

สถานีทดลองพืชสวนของแกนภายใน
ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ถ.มิตรภาพ  
อ.เมือง จ. ขอนแกน 40000 
โทร. 043-241286-7 
โทรสาร 043-241286-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000 
โทร.  045-612402-3 
โทรสาร 045-611156 
สถานีทอลองพืชสวนกาญจนบุรี 
ต. หนองหญา  อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี  71000 
โทร. 034-515853 
โทนสาร 034-515933 
 

กระแตลืมรัง          ทุเรียน               มันหม ู  
การะเกด           เทพรส              ล้ินงูเหา 
ก่ําปน                      นวลจันทร        ศาลายา 
แกมแดง                 นวลแตง            สามป 
เขียวไขกา               น้ําดอกไม         สามฤดู 
เขียวเสวย   น้ําตาลทรายหนัก   สาวนอยกระทืบหอ 
คอหกแกว     น้ําตาลปากกระบอก   หงสทอง 
คางคาวลืมรัง          พรวนขอ           หงสาวดี 
จันทรเจาขา            พิมเสนมัน         หนองแซง 
เจาคุณทิพย             พิมเสน              หนังกลางวัน 
เจาพระยา               ฟาล่ัน                แหว 
ตับเปด                   มะลิลา              อกรองเขียว  
ตาแตะหลาน          มันพระยาเสวย  อกรองทอง 
ทองดํา                    มันสะเดด็           ฮวบ 
ทองทะวาย             มันสายฝน 
แกว 007                 น้ําดอกไมสีทอง  แกวศรีสะเกษ  
บุญบันดาล            โชคอนันต          มหาชนก 
 
 
กนขอ                      กาละแม              ขายตึก 
กระแตลืมรัง            แกมแดง             ขุนทิพย 
กระสวย                   แกวทะวาย         เขียวไขกา 
กลวย                       แกวลืมรัง            คอนกแกว 
การะเกด                  ขอชาง                คางคาวลืมรัง 
คุ                              เทพรส                มันทะลุฟา 
งาชาง                      นวลจันทร           มันบางขุนศรี 
งาทองเรือ                นวลแตง               มันสะเด็ด 
งาหมน                   น้ําตาลทรายหนัก  มันสายฟา 
จันทรเจาขา             น้ําผ้ึงหวาน           มันหมู 
จําป                         บุญบันดาล            มันอยุธยา 



แหลงรวบรวมพันธุมะมวงท่ีมีการบันทึกขอมูลในฐานขอมูลเชื้อพันธุพชื 
กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร 

ลําดับท่ี สถานทีรวบรวมพันธุ ชื่อพันธุมะมวง 
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สถานีทอลองพืชสวนกาญจนบุรี  
(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานีวิจัยปากชอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา 
โทร.044-311796 
โทรสาร 044-313797 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาคุณทิพย        ผาข้ีร้ิวหอทอง           เมล็ดนิ่ม 
เจาพระยา          พรวนขอ                    แมลูกดก 
เจาเสวย             พระยาเสวย                ยายกลํ่า 
ชางตกตึก          พราหมณ                   ระเดนขาว 
ดํา                      พราหมณเนือ้แดง      แรด 
ตลับนาค            พราหมณเนือ้เหลือง  ลา 
ตะเพียน             พิมเสนมัน                 ลูกกลม 
ตับเปด               ฟาล่ัน                        ลูกแดง 
ตาแตะหลาน      แฟบ                 ลูกโยนพระอินทร 
แตงกวา              มณโฑ                      สามฤดู 
ทองขาวยาว        มหาชนก                  หงสาวดี 
ทองแดง              มะปราง                   หนังกลางวัน 
ทองประกายแสด มะลิทอง                 หอระฆัง 
ทองปลายแขน      มะลิลา                   แหว 
ทองไมรูวาย          มันคอม               แหวหลวงอิงค 
ทุเรียน                   มันทะวาย              อกรองขาว 
ทูลถวาย                มันทะวายนักรบ    อินทรชิต 
เทพนิมิตร             มันทองเอก            ไอฮวบ 
แกวศรีสะเกษ       นวลอินทร              มันเทโพ 
เต้ียทะวาย             น้ําตาลทราย           สะเดด็ 
เต้ียทอง                 พรวน                     สาวนอยลืมผัว 
ทะวาย                   พิมเสนมันดํา          หนงัหมน 
Adams                   Glenn                     Palmer 
AH-Ping                Gouveia                 Florigon 
Alphongso             Haden                    Pope 
Aroomanis             Iewin                      Ruby 
Banganpalli            Keitt                      Sensation 
Brooks                    Kent                      Su Wan Le Kha 
Carabao                  Kensington            Sunset 
Carrie                     Lili                         Taeva   



 
แหลงรวบรวมพันธุมะมวงท่ีมีการบันทึกขอมูลในฐานขอมูลเชื้อพันธุพชื 

กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร 
ลําดับท่ี สถานท่ีรวบรวมพันธุ ช่ือพันธุมะมวง 
 สถานีวิจัยปากชอง (ตอ) 

 
Chowsa                   Lippens                  Tenbagia  
Davis-Haden           Longwa                  Tommy-Atkins 
Datchery                  Maya                       Zill 
Duncan                     Neelum 
Edward                     Ott 
Irwin x Nang Klang Wan 
Keitt x Kaeo 
Palmer x  Kaeo  

 
 หมายเหตุ 
 ลําดับท่ี 1 – 3 อยูในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร (ท่ีมา : รายงานผลการดาํเนินการ
โครงการอนุรักษและพัฒนาพืชสมุนไพรพืน้เมืองและจุลินทรีย ป 2540-2544 สถาบันวิจยัพืชสวนอางโดย 
หนังสือฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชมะมวง สํานักคุมครองพนัธุพืชแหงชาติ พ.ศ. 2544)    
   



รายช่ือพันธุมะมวงไทย 
Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 

00001 แกว  007 Kaeo 007 

00002 กระแตลืมรัง Kratae Luemrang 

00003 กระสวย Krasuay 

00004 กลวย Kluay 

00005 กะลอนทอง Kalonthong 

00006 การะเกด Karaket 

00007 กาละแม Kalamae 

00008 กําปน Kampan 

00009 แกมแดง Kaemdaeng 

00010 แกวขาว Kaeo Khao 

00011 แกวเขียว Kaeo Khieo 

00012 แกวทวาย Kaeo Tawai 

00013 แกวลืมคอน Kaeo Luemkon 

00014 แกวลืมรัง Kaeo Luemrang 

00015 แกวสามป Kaeo Sampi 

00016 แกวหอม Kaeo Hom 

00017 ขอชาง Khochang 

00018 ขายตึก  Khaituek  

00019 ข้ีใต Khitai 

00020 ข้ีทุบ Khithup 

00021 ขุนทิพย Khunthip 

00022 เขียวไขกา Khiaokhaika 

00023 เขียวภูเกต็ Khiaopuket 

00024 เขียวเสวย Khiaosawoey 

00025 เขียวเสวยรจนา Khiaosawoey Rotchana 

00026 ไขตึก Khaituek 

00027 คลายเขียวเสวย Khlay khiaosawoey 

00028 คอนกแกว Khonokkaeo 

00029 คางคาวลืมรัง Khangkao Luemrang 



Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 

00030 คํา Kham 

00031 คุ Ku 

00032 งาขาวหรืองาหมนยาว Nga Khaomonyao 

00033 งาเขียว Nga Khiao 

00034 งาชาง Nga Chang 

00035 งาดาบ Nga Dap 

00036 งาแดง Nga Daeng 

00037 งาทองเรือ Nga Thongruae 

00038 งาหมน Nga Mon 

00039 เงาะ Ngo 

00040 จันทรเจาขา Chanchaokha 

00041 จําปา Champa 

00042 เจาคุณทิพย Chaokhunthip 

00043 เจาพระยา Chaopraya 

00044 เจาเสวย Chaosawoey 

00045 ชางตกตึก Changtoktuek 

00046 โชคโสภณ Chok Sopon 

00047 โชคอนันต Chok Anan 

00048 โชคอนันตกานชมพ ู Chok Anankanchompu 

00049 ตลับนาค talapnak 

00050 ตะเพียนทอง Tapianthong 

00051 ตับเปด Tuppet 

00052 ตาเตะหลาน Ta Te-Lan 

00053 แตงกวา Thaeng Kwao 

00054 ทวายเดือนเกา Thawai Dueankao 

00055 ทองขาว Thongkhao 

00056 ทองขาวกลม Thongkhaoklom 

00057 ทองขาวยาว Thongkhaoyao 

00058 ทองเจาพัฒน Thongchaopat 

00059 ทองดํา Thongdam 



Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 

00060 ทองดํากลายพันธุ Thongdam Klaipan 

00061 ทองดํามีรอง Thongdam Mirong 

00062 ทองแดง Thongdaeng 

00063 ทองทวาย Thongthawai 

00064 ทองประกายแสด Thongprakaisat 

00065 ทองปลายแขน Thongplaikhean 

00066 ทองไมรูวาย Thongmairuwai 

00067 ทุเรียน Thurian 

00068 ทูลถวาย Thunthawai 

00069 เทพนิมิตร Thepnimit 

00070 เทพรส Thepparot 

00071 นวลจันทร Nuanchan 

00072 นวลแตง Nuanthaeng 

00073 นาทับ Nathap 

00074 น้ําดอกไม Namdokmai 

00075 น้ําดอกไมทวาย Namdokmai Thawai 

00076 น้ําดอกไมเบอร 4 Namdokmai No.4 

00077 น้ําดอกไมเบอร 5 Namdokmai No.5 

00078 น้ําดอกไมพระประแดง Namdokmai Phrapradaeng 

00079 น้ําดอกไมสีทอง Namdokmai Sithong 

00080 น้ําดอกไมสุพรรณ Namdokmai Suphan 

00081 น้ําตาลจีน Namtan Chin 

00082 น้ําตาลเตา Namtan Tao 

00083 น้ําตาลปากกระบอก Namtan Pakkrabok 

00084 น้ําตาลทรายหนัก Namtansainak 

00085 น้ําผ้ึง Nampueng 

00086 บานเย็น Banyen 

00087 บุญบันดาล Bunbandan 

00088 เบา Bao 

00089 ผาข้ีร้ิวหอทอง Pakhirio Hothong 



Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 

00090 พญาลืมเฝา Payaluemfao 

00091 พญาเสวย Payasawoey 

00092 พรวนขอ Phruankho 

00093 พราหมณกนขอ Phram Konkho 

00094 พราหมณเนื้อแดง Phram Nueadaeng 

00095 พราหมณเนื้อเหลือง Phram Nuealueang 

00096 พัดน้ําผ้ึง Phatnampueng 

00097 พิมเสนกลายพนัธุ Phimsen Klaipan 

00098 พิมเสนแดง Phimsen Daeng 

00099 พิมเสนเปร้ียว Phimsen Preow 

00100 พิมเสนมัน Phimsen Man 

00101 เพชรบานลาด Phetbanlat 

00102 ฟาล่ัน Falan 

00103 ฟาแอปเปล Fa-apple 

00104 แฟบ Faep 

00105 มนโฑ Monto 

00106 มะปราง Maprang 

00107 มะลิลา Malila 

00108 มันบางขุนศรี Manbangkhunsi 

00109 มันคอม Mankom 

00110 มันทวาย Manthawai 

00111 มันทวายนักรบ Manthawai Nakrop 

00112 มันทองเอก Manthong Aek 

00113 มันทะลุฟา Manthalufa 

00114 มันบานลาด Manbanlat 

00115 มหาชนก Mahacharnok 

00116 มันพิเศษ Manpiset 

00117 มันสะเดด็ Mansadet 

00118 มันสายฟา Mansaifa 

00119 มันหม ู Manmu 



Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 

00120 มันหยด Manyot 

00121 มันหวาน Manwan 

00122 มันแหว Manhaeo 

00123 มันอยุธยา Man Ayuthaya 

00124 เมล็ดนิ่ม Maletnim 

00125 แมลูกดก Maelukdok 

00126 แมวเซา Maeosao 

00127 ยายกลํ่า Yaiglam 

00128 รจนา Rotchana 

00129 ระเดนขาว Radenkhao 

00130 ระเดนเขียว Radenkhiao 

00131 แรด Raet 

00132 ลา La 

00133 ล้ินงูเหา Lin Nguhao 

00134 ลูกกลม Lukklom 

00135 ลูกแดง Lukdaeng 

00136 ลูกโยนพระอินทร Lukyon Phra-in 

00137 เล็บมือนาง Lepmuenang 

00138 ศาลายา Salaya 

00139 สังขยา Sangkhaya 

00140 สามป Sampi 

00141 สามฤดู Samruedu 

00142 สายทิพย Saithip 

00143 สายนํ้าคาง Sainamkang 

00144 สายฝน Saifon 

00145 สาวนอยกระทืบหอ Saonoi Kratuepho 

00146 สําปน Sampan 

00147 สีสม Sisom 

00148 แสงทอง Saengthong 

00149 หงษทอง Hongthong 



Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 

00150 หงษสา Hongsa 

00151 หงสาวดี Hongsawadi 

00152 หนองแซง Nongsaeng 

00153 หนังกลางวัน Nangklangwan 

00154 หมอนทอง Monthong 

00155 หวานน้ําผ้ึง Wannampueng 

00156 หอยแครง Hoikrang 

00157 หอระฆัง Horakang 

00158 หินทอง Hinthong 

00159 แหว Haeo 

00160 แหวหลวงอิงค Haeo Luanging 

00161 อกรอง Okrong 

00162 อกรองกะทิ Okrong Kati 

00163 อกรองขาว Okrong Khao 

00164 อกรองเขียว Okrong Khiao 

00165 อกรองทอง Okrong Thong 

00166 อกรองทองดํากลายพันธุ Okrong Thongdamklaiphan 

00167 อกรองไทรโยก Okrong Saiyok 

00168 อกรองพิกุลทอง Okrong Phikunthong 

00169 อกรองภรณทิพย Okrong Phonthip 

00170 อกรองมัน Okrong Man 

00171 อกรองหอมทอง Okrong Homthong 

00172 ออนมัน Onman 

00173 อินทรชิต Inthorachit 

00174 ไอฮวบ Ai- Huap 

 
 
 
 
 

 



 

รายช่ือพันธุมะมวง  เลม 2   

Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 
 

00175 
00176 
00178 
00179 
00180 
00181 
00182 
00183 
00184 
00185 
00186 
00187 
00188 
00189 
00190 
00191 
00192 
00193 
00194 
00195 
00196 
00197 
00198 
00199 
00200 
00201 
00202 
00203 
00204 

พันธุพื้นเมือง 

กะลอน 
กะลอนปา 
แกว 
แกวจุก 
แกวชัยภูมิ 
ขาวนิยม 
เขียวมรกต 
งามเมืองยา 
โชควิเชียร 
เต้ียทะวาย 
เต้ียทอง 
ทะวาย 
ทองดี 
น้ําดอกไมมัน 
น้ําตาลทราย 
ปทุมทะวาย 
ปอม หรือ กําปน 
พรวน 
พราหมณ  
พราหมณขายเมีย 
พิมเสนขาว 
พิมเสนมันทะวาย 
พิมเสนมันดํา 
เพชรปทุม 
มันขุนศรี 
มันเดือนเกา 
มันเทโพ 
มันสามรส 
ศรีสยาม 

 
Ka Lon 
Ka Lon Pa 
Kaeo 
Kaeo Chuk 
Kaeo Chai Ya Poom 
Kaeo Sri Sa Ket 
Khao Ni Yom 
Khiao Mor Ra Kot 
Chok Wi Chian 
Tiat Tha Wai 
Tiat Thong 
Tha Wai 
Thong Dee 
Nam Dok Mai Man 
Nam Tan Sai 
Pa Tum Tha Wai 
Pom or Kam Pan 
Phruan 
Phram 
Phram Khai Mai 
Phim Sen Khao 
Phim Sen Man Tha Wai 
Phim Sen Man Dam 
Phet Pa Tum 
Man Khun Sri 
Man Duean Kao 
Man The Pho 
Man Sam Rot 
Sri Sa yam 



รายช่ือพันธุมะมวง  เลม 2 (ตอ) 

Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 
00205 
00206 
00207 
00208 
00209 
00210 

 
 

00211 
00212 
00213 
00214 
00215 
00216 
00217 
00218 
00219 
00220 
00221 
00222 
00223 
00224 
00225 
00226 
00227 
00228 
00229 
00230 
00231 
00232 
00233 

สะเด็ด 
สาวนอยลืมผัว 
สีดา 
หนังหมน 
อกรองทะวาย 
แอปเปล 
 
พันธุตางประเทศ 
อาดัมส 
อา-ปง 
อัลฟองโซ 
อะรูมานิส 
แบงแกนปอลลี 
บรูกส 
คาราบาว 
แครรี 
เซาซา 
เดวิส-เฮเดน 
ดัทเชอรี 
ดันแคน 
เอ็ดเวิรด 
เกลนน 
โกเวยี 
เฮเดน 
เออรวิน 
เคียทท 
เคนท 
เคนซิงตัน 
ลิล่ี 
ลิปเปนส 
ลองวา 

Sa Det 
Sao Noi Luem Phua 
Si Da 
Nang Mon 
Ok Rong Tha Wai 
Apple 
 
 
Adams 
Ah-Ping 
Alphongso 
Aroomanis 
Banganpalli 
Brooks 
Carabao 
Carrie 
Chowsa 
Davis-Haden 
Datchery 
Duncan 
Edwaed 
Glenn 
Gouveia 
Haden 
Irwin 
Keitt 
Kent 
Kensington 
Lili 
Lippens 
Longwa 



รายช่ือพันธุมะมวง  เลม 2 (ตอ) 

Accession Number ชื่อพันธุ (ไทย) ชื่อพันธุ (อังกฤษ) 
00234 
00235 
00236 
00237 
00238 
00239 
00240 
00241 
00242 
00243 
00244 
00245 
00246 
00247 
 
 
00248 
00249 
00250 

มายา 
นีลัม 
ออทท 
ปาลมเมอร 
ฟลอริกอน 
โปป 
รูบี 
เซนเซชัน 
สุวรรณเลขา 
ซันเซท 
เทวา 
เท็นบาเกยี 
ทอมมี แอทกนิส 
ซิลล 
 
พันธุผสม 
เออรวิน x หนงักลางวัน 
เคียทท x แกว 
ปาลมเมอร x แกว 

Maya 
Neelum 
Ott 
Palmer 
Florigon 
Pope 
Ruby 
Sensation 
Su Wan Le Kha 
Sunset 
Taeva 
Tenbagia 
Tommy Atkins 
Zill 
 
 
Irwin x Nang Klang Wan 
Keitt x Kaeo 
Palmer x Kaeo 

 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ กะลอน (Ka  Lon) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนคุณสมบัติ  ปานจันทร 

 อ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบแก (mature 
leaf colour) G141B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) รูปไข (ovate) รูปหนาตัดทรง
ผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึกของ
ฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 

(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดาน
ทองผล(shape of ventral shoulder) กลมแคบ 
(rounded downward) ทรงไหลดานหลังผล (shape 
of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping 
downward) รองฐานผล (groove at fruit base) ไมมี 
(absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไมมี (absent) 
จะงอย (beak) มี (present) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
……………………………………...……………
………………………………………………… 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 

 

 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy)  ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season)ในฤดกูาล(season) ขนาดผล (fruit 
size) 5.08x6.75x4.63 เซนติเมตร  สีเนื้อผลดิบ 
(flesh colour of mature green fruit) G143C สี
เปลือกผลดิบ (colour of skin of mature fruit) 
YG145D  รสชาติผลดิบ (taste of mature green 
fruit) เปร้ียว  
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
………..…………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 
 

 



ชื่อพันธุ  กะลอนปา (Ka Lon Pa) 
ชื่อสามัญ  มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล  สวนคุณไกสร  แกววงษนุกูล 

  จังหวดัสระแกว 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) 
เรียบ (entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบแก 
(mature leaf colour) G143A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded outward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit  

 
base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไม
มี (absent) จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
…………………………………………...….……
…………………………………………………… 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 5.77x7.81x6.13 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 160-200 กรัม 
สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) 
G143A สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of mature 
fruit) Y10B รสชาติผลดิบ (taste of mature green 
fruit) เปร้ียว  
 
บันทึกเพิ่มเติม 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………..……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  แกว (Kaeo) 
ชื่อสามัญ  มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล  1. สวนคุณสมบัติ  ปานจันทร  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
 2. ธวัชชัย  และศิวาพร,2542 3.วงบุเรศบํารุงการ
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ  (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) 
เรียบ (entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบแก 
(mature leaf colour) YG144A 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผล (Fruit) 
 

 
รองฐานผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) 
รอยเวาดานทองผล (sinus) ไมมี (absent) จะงอย 
(beak) ไมมี (absent)  
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
. 

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดูกาล (season) ขนาดผล 
(fruit size) 6.83x10.06x5.92 เซนติเมตร น้ําหนกัผล 
(fruit weight) 200-300 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit) YG145C  ปริมาณเสน
ใย (quantity of fibre) นอย (scarce)  ลักษณะของ
เนื้อ (flesh texture) ละเอียด (fine) ความหนาเปลือก
(skin thickness) 0.12 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ 
(colour of skin of mature green fruit) YG144A  
รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) หวาน
อมเปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน 
ความหวานของเน้ือผลสุก (%Brix) 22 องศาบริกซ 

ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง 
(roundedoutward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal 
shoulder)ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) 

 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 มีระบบรากด ี นิยมใชทําเปนตนตอ เนื้อ
ละเอียดคอนขางเหนยีว ไมมีเส้ียน ผลดิบเหมาะ
สําหรับดอง ตนอายุ 9-10 ป ใหผลผลิตประมาณ 
500 ผล/ตน 

 



ชื่อพันธุ  แกวจุก (Kaeo Chuk) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. ฉลองชัย  และคณะ (2544) 
  2. ประเสริฐ,2545 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical)  ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) มี (present) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมแคบ (rounded downward) 
รองฐานผล (groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดาน
ทองผล (sinus) มี (present) จะงอย (beak) มี (present) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ผลขนาดโต มีหัวจกุ 
 

 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดูกาล (season) ขนาดผล 
(fruit size) 6.18x9.16x5.55 เซนติเมตร  น้าํหนักผล 
(fruit weight) 160-200 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit) ขาว (white) สีเนื้อผล
สุก (flesh colour of ripe fruit) สมอมเหลือง 
(yellowish orange) เปอรเซ็นตเนื้อ (flesh recovery) 
53 เปอรเซ็นต  น้ําหนกัเนื้อตอผล 92 กรัม  ความ
หนาเปลือก (skin thickness) 0.15 เซนติเมตร สี
เปลือกผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) 
เขียว (green)  สีเปลือกผลสุก (colour of skin of 
ripe fruit) เหลือง (yellow) น้ําหนกัเมล็ด (stone 
weight) 32 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature 
green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก (%Brix) 18.6 
องศาบริกซ 

 

 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 แกวจุกมีสีสรรคลายๆทั้งแกวขาว(แกว
ทอง)และแกวดํา(แกวแดง) แตกตางกนัตรงท่ีมีผล
ขนาดโต กวาและมีหวัจกุ จึงควรเลือกมะมวงแกว
จุกปลูกเพื่อการคาเพราะเหมาะแกการแปรรูป 
ทนทานตอโรคแมลงดี ผลแกชา  การเสียหายจาก
สภาพแวดลอมมีนอย 
 

 

 



ชื่อพันธุ  แกวชัยภูมิ (Kaeo Chai Ya Poom) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล ธวัชชัย และศิวาพร,2542 

 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 

ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง 
(medium) ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) 
ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของกิ่ง (climbing of 
branch) เล้ือย (yes) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การติด
ผล (fruit setting) งาย (easy) อายุการเก็บเกีย่ว 
(harvesting index) ปานกลาง (อายุ 90-100 วัน
(medium season)   ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) น้ําหนักผล (fruit weight) 200-300 
กรัม ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) ละเอียด (fine) 
รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว 
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  
 

 
บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………… 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ชื่อพันธุ  แกวศรีสะเกษ (Kaeo Sri Sa Ket) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. ธวัชชัย และศิวาพร,2542 
  2. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาตร 
  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 
 

 
 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(undulate) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน 
(young leaf colour) GB199A   สีใบแก (mature leaf colour) 
G139A        
 

 

 

 
 

ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) 
รูปหนาตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม 
(broad elliptic) ความลึกของฐานผล (depth of stalk 
cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล (prominence of 
neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล (shape of 
ventral shoulder) กลมนูนข้ึน (rounded upward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐาน
ผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดาน
ทองผล (sinus) ไมมี (absent) จะงอย (beak) ไมมี 
(absent) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
 



ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การติดผล 
(fruit setting) งาย (easy) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting 
index) เบา (อาย<ุ90 วัน) (early season) ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดูกาล (season) ขนาดผล (fruit size) 
6.5x10.07x5.78 เซนติเมตร น้ําหนกัผล (fruit weight) 200-
300 กรัม สีเนือ้ผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) 
YG150D เปอรเซ็นตเนื้อ (flesh recovery) 81 เปอรเซ็นต  
ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) นอย (scarce) ลักษณะของ
เนื้อ (flesh texture) ละเอียด (fine)  สีเปลือกผลดิบ (colour of 
skin of mature green fruit) G143B  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว  
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 มีความตานทานตอโรคแอนแทรคโนสสูง คุณภาพ
การแปรรูปด ี ใหผลผลิตสูง ติดผลทุกป ผลขนาดใหญมี
ความสม่ําเสมอกันสูง เปอรเซ็นตเนื้อมาก เปลือกหนา เนื้อ
แนนเหมาะสําหรับดองเค็ม เปนพันธุแนะนําของกรม
วิชาการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ชื่อพันธุ  ขาวนิยม (Khao Ni Yom) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล เอกสารวิชาการพันธุพืชข้ึนทะเบียน ตาม พ.ร.บ.พันธุพืช พ.ศ. 2518 
เอ้ือเฟอภาพ คุณทวีศักดิ์  ดวงทอง ฝายไมผล กรมสงเสริมการเกษตร 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy) สีใบแก (mature 
leaf colour) เขียวเขม (dark green) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัด
ทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ปานกลาง 
(medium) จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) 
ทรงไหลดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมนูน
ข้ึน (rounded upward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of 
dorsal shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) 
รองฐานผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดาน
ทองผล (sinus) มี (present)   
 

 อายุการเก็บเกีย่ว (harvesting index) หนกั 
(อายุ 100-120 วัน) (late season) ขนาดผล (fruit 
size) 7.7-10.2x17.6-20x6.7-8.2 เซนติเมตร น้ําหนกั
ผล (fruit weight) 550-940 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit) ขาว (white) สีเนื้อผล
สุก (flesh colour of ripe fruit) เหลือง (yellow) 
YOG23B  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน 
(mild) เปอรเซ็นตเนื้อ (flesh recovery) 88.3 
เปอรเซ็นต ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) นอย 
(scarce) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate) ลักษณะของเนือ้ (flesh 
texture) ละเอียด (fine) ลักษณะความแนนของเนื้อ 
(flesh  firmness) แนน (firm)  ความหนาเปลือก 
(skin thickness) 0.172 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ 
(colour of skin of mature green fruit) เขียวเขม 
(dark green) GG138B  สีเปลือกผลสุก (colour of 
skin of ripe fruit) เหลืองอมเขียว (greenish yellow), 
YGG154C  รสชาติผลดิบ (taste of mature green 
fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก (%Brix) 11.9-
22.5  องศา บริกซ 

 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
ไดจากการเพาะเมล็ดพันธุเขียวเสวย รูปทรงคลาย
น้ําดอกไมแตยงัคงใชบริโภคผลดิบไดและมีขนาด
ผลใหญกวาไดรับการรับรองเปนพันธุข้ึนทะเบียน
เลขท่ี 133/2545 เม่ือ 12 เมษายน 2545 เจาของพันธุ
นายวิชัย นอยรักษา 64 หมู 14 หนองแขม กทม. 
g



ชื่อพันธุ  เขียวมรกต (Khia Mor Ro Kot) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนหมองพนัธุไม อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เอ้ือเฟอภาพ คุณทวีศักดิ์  ดวงทอง ฝายไมผล กรมสงเสริมการเกษตร 

 

ลักษณะพิเศษ (special characteristics) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
 

 
 
ตน (Tree) 
 ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) 
การเล้ือยของกิง่ (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin)  
คล่ืน (undulate) แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy) สีใบออน 
(young leaf colour) YG144A สีใบแก (mature leaf colour) 
G148A 
 
 
 

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
……………………………………………...……
……………………………………………………
………………………………..………………..… 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  งามเมืองยา (Ngam Meang Ya) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนคุณฐิตกิร  กีรติเรขา 
  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 
 

 
 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)สีใบออน  (young leaf 
colour) YG152D สีใบแก (mature leaf colour) G137A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัด
ทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรง 
 
 

 
ไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหล
ลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดานทอง
ผล (sinus) ไมมี (absent) จะงอย (beak) มี (present) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ผลใหญ เมล็ดลีบ 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) อายุการเก็บเกีย่ว 
(harvesting index) หนัก (อายุ 100-120 วัน) (late 
season) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอกฤดูกาล 
(out of season) ขนาดผล (fruit size) 
9.46x19.21x7.85 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit 
weight) 807.86 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of 
mature green fruit) Y11B สีเนื้อผลสุก (flesh colour 
of ripe fruit) YO23B กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild) ความหนาเน้ือ (flesh thickness) 
2.59 เซนติเมตร ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) 
นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) 
นอย (juiceless) ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) 
ปานกลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.15 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (colour 
of skin of mature green fruit) Y10B รูปทรงของ
เมล็ด (stone shape) ขอบขนาน (oblong) ขนาด
เมล็ด (stone size) 4.97x17.90x2 เซนติเมตร น้ําหนกั
เมล็ด (stone weight) 80 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) หวานอมเปร้ียว รสชาติผลสุก 



(taste of ripe fruit) หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก 
(%Brix) 16.5 องศาบริกซ 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 เปนลูกผสมระหวางน้ําดอกไมเบอร4 กับมันขุนศรี 
มีความทนทานหลังการเก็บเกี่ยว (นิรนาม, 2546) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  โชควิเชียร (Chok Wi Chian) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนคุณวิเชียร  เนียมจอม 
  อําเภอบางใหญ  จังหวดันนทบุรี 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(undulate) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบแก (mature 
leaf colour) G136B 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัด
ทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) มี (present)  จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ผลใหญ เมล็ดลีบ 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy)  ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) นอกฤดูกาล (out of season) ขนาด
ผล (fruit size) 8.48x15.39x6.98 เซนติเมตร น้ําหนกั
ผล (fruit weight) 457.9 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit) YG149D สีเนื้อผลสุก 
(flesh colour of ripe fruit) YO14C  กล่ินของเนื้อ 
(flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนือ้ 
(flesh thickness) 2.54 เซนติเมตร ปริมาณเสนใย 
(quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ 
(fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ลักษณะ
ของเนื้อ (flesh texture) ปานกลาง (intermediate) 
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.09 เซนติเมตร  
สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of mature green 
fruit) GG143B สีเปลือกผลสุก (colour of skin of 
ripe fruit) YO18A รูปทรงของเมล็ด (stone shape) 
ขอบขนาน (oblong) ขนาดเมล็ด (stone size) 
5.09x14.33x1.45 เซนติเมตร น้ําหนกัเมล็ด (stone 
weight) 41.38 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature 
green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก (%Brix) 7.8 
องศาบริกซ 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ติดผลดีตั้งแตยงัเล็กและมีความสมํ่าเสมอ 
 
 
 



ชื่อพันธุ  เต้ียทะวาย (Tiat Tha Wai) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) เล็ก (small) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) เล้ือย (yes) 
 

 
 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  แผน
ใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีของใบออน (young leaf 
colour) YG152B สีใบแก (mature leaf colour) G138A 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
……………………………………...……….……………
……………………………….……………………………
………………………….………………….……………. 
 
 
 

………..………………………..…………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
…………………………………………...…....…
………………………………………………….…
…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  เต้ียทอง (Tiat Thong) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีของใบออน 
(young leaf colour) YG152A  สีใบแก (mature leaf colour) 
G137C 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงไขกลับ (obovate) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล  
 

 
(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดาน
ทองผล (sinus)ไมมี (absent) จะงอย (beak) ไมมี 
(absent) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
………………………………………....…………
………………………...................................…… 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล 
(season) สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green 
fruit) YG149D สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of 
mature fruit) G143C  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of 
ripe fruit) หวาน  

 

 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  ทะวาย (Tha Wai) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

2. ฉลองชัย  และคณะ,2544 
3. หลวงบุเรศรบํารุงการ 

 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 

 
 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf 
margin) คล่ืน (undulate) แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy) สี
ใบออน (young leaf colour) YG152B  สีใบแก (mature leaf 
colour) G137B 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงไขกลับ (obovate) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded outward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง  
 

 
45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove 
at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล 
(sinus)ไมมี (absent) จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
  
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ผลใหญ  
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) อายุการเก็บเกีย่ว 
(harvesting index) ปานกลาง (อายุ 90-100 วัน) 
(medium season) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
นอกฤดูกาล (out of season) ขนาดผล (fruit size) 
5.86x7.96x5.21 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit) YG149D สีเนื้อผลสุก 
(flesh colour of ripe fruit) สมอมเหลือง (yellowish 
orange) ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ปานกลาง 
(intermediate)  สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of 
mature green fruit) YG144A สีเปลือกผลสุก (colour 
of skin of ripe fruit) เหลืองอมสม (orangeish 
yellow) รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) 
เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน 
ความหวานของเน้ือผลสุก (%Brix) 19 องศาบริกซ 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ออกดอกนอกฤดูกาล ปละ 2-3 คร้ังการ
เสียหายผลรวงหลนมีนอย ผลแกชา เนื้อผลสุกแข็ง
ไมคอยเละ  ทนตอโรคแมลงด 



ชื่อพันธุ  ทองดี (Thong Dee) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล บานเลขท่ี 34 หมู3 ตําบลสามพราน 
  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large)การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf 
margin) คล่ืน (undulate) สีใบออน(young leaf colour) มวง
แดง(red purples) 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัด
ทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) มี (present)  
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) อายุการเก็บเกีย่ว 
(harvesting index) หนัก (อายุ 100-120 วัน) (late 
season) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล 
(season) ขนาดผล (fruit size) 6x15 เซนติเมตร 
น้ําหนกัผล (fruit weight) 400 กรัม สีเนื้อผลดิบ 
(flesh colour of mature green fruit) ขาวอมเหลือง 
(yellowish white) สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe 
fruit) เหลือง (yellow) กล่ินของเน้ือ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) 
นอย (scarce) ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) 
ละเอียด (fine)  สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of 
mature green fruit) เขียว (green)  สีเปลือกผลสุก 
(colour of skin of ripe fruit) เหลือง (yellow) 
รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) หวาน
อมเปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน 
ความหวานของเน้ือผลสุก (%Brix) 22-24 องศาบ
ริกซ 
 
บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 



ชื่อพันธุ  น้ําดอกไมมัน (Nam Dok Mai Man) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล ธวัชชัย  และศิวาพร,2542  
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 

 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัด
ทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) มี (present) ทรงไหลดาน
ทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) มี (present) จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………. 
 

 การออกดอก (flowering) ปานกลาง 
(intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง 
(intermediate) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting index) 
หนัก (อายุ 100-120 วัน) (late season) ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดูกาล (season) น้ําหนกัผล 
(fruit weight) 550-940 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit) ขาว (white) สีเนื้อผล
สุก (flesh colour of ripe fruit) เหลือง (yellow) กล่ิน
ของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) 
เปอรเซ็นตเนือ้ (flesh recovery) 88.3 เปอรเซ็นต 
ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) นอย (scarce) 
ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) มาก (juicy) 
ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ละเอียด (fine) สี
เปลือกผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) 
เขียว (green) สีเปลือกผลสุก (colour of skin of ripe 
fruit) เหลืองอมเขียว (greenish yellow) รสชาติผล
ดิบ (taste of mature green fruit) หวานอมเปร้ียว 
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความ
หวานของเน้ือผลสุก (%Brix) 19.1-22.5 องศาบ
ริกซ 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ใบมีลักษณะคลายเขียวเสวย ผลคลาย
น้ําดอกไม แตใหญกวา 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  น้ําตาลทราย (Nam Tan Sai) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth)    การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 

 
 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐาน
ใบ (leaf base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) 
เรียบ (entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน 
(young leaf colour) YG152A สีใบแก (mature leaf colour) 
YG144A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded outward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit 

base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไม
มี (absent)  จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
.................................................................................
........................................................................... 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล(fruit setting) ปานกลาง (intermediate) อายุ
การเก็บเกีย่ว (harvesting index) ปานกลาง (อายุ 90-
100 วัน) (medium season) ฤดูกาลผลิต (fruiting 
season) ในฤดูกาล (season) สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit) YG145D  สีเปลือกผล
ดิบ (colour of skin of mature green fruit) G143A  
รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว  
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  ปทุมทะวาย (Pa Tum Tha Wai) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล ธวัชชัย  และศิวาพร, 2542 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
ใบใหญหนา  ทนทานตอโรคและแมลง  

และทนแลงไดดี

 ผลใหญ  ผิวผลเนียน 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 

การออกดอก (flowering) งาย (easy) การติดผล 
(fruit setting) งาย (easy)  ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอก
ฤดูกาล (out of season)   น้ําหนักผล (fruit weight) 300-500 
กรัม กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  รสชาติ
ผลดิบ (taste of mature green fruit) หวานอมเปร้ียว รสชาติ
ผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  ปอมหรือกําปน (Pom or Kam Pan) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนคุณฐิตกิร  กีรติเรขา 
  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) ลักษณะการ
แตกกิ่ง (branching type)ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy)  สีใบออน (young leaf 
colour) YG153A  สีใบแก (mature leaf colour) G139 
 

 
 

ผล (Fruit) 
 

 
 
 
 
 
 
base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus)ไมมี 
(absent)  จะงอย (beak) ไมมี (absent)  
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
.................................................................................
................................................................................. 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy)  ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดูกาล(season) ขนาดผล (fruit 
size) 6.35x7.58x5.63 เซนติเมตร  สีเนื้อผลดิบ 
(flesh colour of mature green fruit) YG145D  สี
เปลือกผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) 
G143C  รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) 
เปร้ียว  ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา

ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน (rounded upward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit  

 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 



ชื่อพันธุ  พรวน (Phruan) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1.สถานีวิจัยปากชอง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

   อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
  2. หลวงบุเรศบํารุงการ 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate)  
แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy)   
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รองฐาน
ผล  (groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) ไมมี (absent) จะงอย (beak) มี (present) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 4.25x5.26x6 เซนติเมตร 
น้ําหนกัผล (fruit weight) 61 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
หวานอมเปรี้ยว  
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
...............................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  พราหมณ (Phram) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L 
ท่ีมาขอมูล ฉลองชัย  แบบประเสริฐ,2544 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear oblong)  
ปลายใบ  (Leaf apex) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) 
คล่ืน (undulate)  
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish)  
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
...............................................................................................
............................................................................................... 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การติดผล 
(fruit setting) งาย (easy)  น้ําหนักผล (fruit weight) 226 
กรัม  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) ขาว 
(white) สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) เหลือง 
(yellow) กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  
ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 0.13 เซนติเมตร ปริมาณเสน
ใย  (quantity of fibre) มาก (abundant) ความหนาเปลือก  
(skin thickness) 0.138 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (colour of 
skin of mature green fruit) เขียว (green)   สีเปลือกผลสุก 
(colour of skin of ripe fruit) สม (orange) ขนาดเมล็ด (stone 
size) 3.42x9.7x1.52 เซนติเมตร น้ําหนักเมล็ด (stone weight) 
30 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว 
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน  ความหวานของเนื้อ
ผลสุก (%Brix) 19.2 องศาบริกซ 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ขนาดผลเล็กถึงปานกลาง เปนมะมวงกิน
สุก พันธุเกาแกถ่ินเดิมอยูแถวฝงธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  พราหมณขายเมีย ( Phram Khai Mai) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สวนนายสมบัติ  ปานจันทร 
  2. หลวงบุเรศรบํารุงการ 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large)ลักษณะ
การแตกกิ่ง (branching type)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy)  สีใบแก (mature leaf 
colour) G141A 
ผล (Fruit) 
 

 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................... 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล(fruitsize)5.99x10.28x5.19 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green 
fruit) YG145D  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe 
fruit) สมอมเหลือง (yellowish orange)  สีเปลือกผล
ดิบ (colour of skin of mature green fruit) YG144A  
รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว 
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
.....................................................................................
.....................................................................................
.................................................................................... 

ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัด
ทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular)  ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมแคบ (rounded downward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
20 องศา (falling abruptly) รองฐานผล (groove at fruit 
base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไมมี 
(absent)  จะงอย (beak) ไมมี (absent) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื่อพันธุ  พิมเสนขาว (Phim Sen Khao) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สวนนายสมบัติ  ปานจันทร อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. ฉลองชัย  แบบประเสริฐ,2528 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) ลักษณะการแตก
กิ่ง (branching type)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบแก  (mature 
leaf colour) G141A 

 
 
 
 
 

 
ผล (Fruit) 

 ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัด
ทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล

ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมนูน
ข้ึน (rounded upward)  ทรงไหลดานหลังผล (shape 
of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 20 องศา (falling 
abruptly) รองฐานผล (groove at fruit base) ไมมี 
(absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไมมี (absent) 
จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) อายุการเก็บเกีย่ว 
(harvesting index) ปานกลาง (อายุ 90-100 วัน) 
(medium  season) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season)  ขนาดผล (fruit size) 
6.24x11.2x5.13 เซนติเมตร  สีเนื้อผลดบิ (flesh 
colour of mature green fruit) YG145D, ขาว (white)  
สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) เหลือง อม
ขาว (pale yellow)  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild)  ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) 
มาก (abundant) ลักษณะของเน้ือ (flesh texture) 
ละเอียด (fine)  สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of 
mature green fruit) G143B, เขียว (green) สีเปลือก
ผลสุก (colour of skin of ripe fruit) เหลืองอมเขียว 
(greenish yellow) รสชาติผลดิบ (taste of mature 
green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
หวาน  
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 มะมวงประเภทกินสุก ผลมีเปลือกบางมี
ตอมเห็นไดชัดกระจายท่ัวผล 

 



ชื่อพันธุ  พิมเสนมันทะวาย (Phim Sen Man Tha Wai) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล ธวัชชัย  และศิวาพร,2542 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
…………………...…………………………………………
…………….………………………………………………
…………………………………………….……………… 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ออกดอกติดผลนอกฤดูอยูเสมอปละ 2 คร้ัง แตไม
คอยดก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green 
fruit) ขาวครีม (cream)  สีเนื้อผลสุก (flesh colour 
of ripe fruit) เหลือง (yellow) ปริมาณเสนใย 
(quantity of fibre) มาก (abundant) ลักษณะของ
เนื้อ (flesh texture) หยาบ (coarse) ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.16 เซนติเมตร  สีเปลือก
ผลสุก (colour of skin of ripe fruit) เหลืองอมเขียว 
(greenish yellow) รสชาติผลดิบ (taste of mature 
green fruit) มันเปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe 
fruit) จืด  
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 เปนมะมวงรับประทานดิบ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  พิมเสนมันดํา (พิมเสนมันลูกดํา) 
  (Phim Sen Man Dam)(Phim Sen Man Luk Dam) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
 2. ฉลองชัย  และคณะ,2544 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) ผล (Fruit) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน (young leaf 
colour) GO177A    สีใบแก (mature leaf colour) G138A 

 
 
 

 ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูป
หนาตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี 
(broad elliptic) ความลึกของฐานผล (depth of stalk 
cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล (prominence of 
neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล (shape of 
ventral shoulder) กลมกวาง (rounded outward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐาน
ผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดาน
ทองผล (sinus) มี (present) จะงอย (beak) ไมมี 
(absent) 
 

ลักษณะพิเศษ (note) 
 ชอดอกรูปรางคลายกรวย สีกานดอกสีชมพู 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) ปานกลาง 
(intermediate) การติดผล (fruit setting) ปานกลาง 
(intermediate) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล (season) ขนาดผล (fruit size) 
7.4x11.93x5.87 เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit 
weight) 317  กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of 
mature green fruit) YG145D     สีเนื้อผลสุก (flesh 
colour of ripe fruit) สมอมเหลือง (yellowish 
orange)  น้ําหนักเนื้อตอผล 211 กรัม  ความหนา
เปลือก (skin thickness) 0.15 เซนติเมตร สีเปลือก
ผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) 



Y143C  สีเปลือกผลสุก (colour of skin of ripe fruit) เหลือ
งอมเขียว (greenish yellow) รูปทรงของเมล็ด (stone shape) 
รี (elliptic) ขนาดเมล็ด (stone size) 3.7x13.6 เซนติเมตร 
น้ําหนกัเมล็ด (stone weight) 32 กรัม รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) หวานอมเปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of 
ripe fruit) หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก (%Brix) 19.2 
องศาบริกซ 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ฐานของผลใกลข้ัวผลคอนขางกลม ผลแกกลางฤดู  
ผลดิบแกจัดหวานมัน การรวงหลนของผลเนื่องจาก
ส่ิงแวดลอมนอย ทนโรคและแมลงไดด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  เพชรปทุม (Phet Pa Tum) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนคุณธีรสิญจ  อยูยืน 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) 
คล่ืน (undulate) แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy) สีใบออน 
(young leaf colour) YGN144A, YN144A สีใบแก (mature 
leaf colour) G136A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัด
ทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) มี (present) จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
 

ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ผลใหญ 
 
 
 

 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอกฤดูกาล 
(out of season) ขนาดผล (fruit size) 
8.59x14.49x7.22 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit 
weight) 447.5 กรัม  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of 
ripe fruit) YO17A กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินออน (mild) น้ําหนกัเนื้อตอผล 357.86 กรัม 
ความหนาเนื้อ (flesh thickness) 2.42 เซนติเมตร 
ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) ปานกลาง 
(intermediate) ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ปาน
กลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.1 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (colour of 
skin of mature green fruit) G143B สีเปลือกผลสุก 
(colour of skin of ripe fruit) Y13B รูปทรงของเมล็ด 
(stone shape) ขอบขนาน (oblong) ขนาดเมล็ด 
(stone size) 4.09x11.49x1.49 เซนติเมตร น้ําหนกั
เมล็ด (stone weight) 44.38 กรัม รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) หวานอมเปร้ียว 
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวาน
ของเนื้อผลสุก (%Brix) 7 องศาบริกซ 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 



ชื่อพันธุ  มันขุนศรี (Man Khun Sri) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนคุณไกสร  แกววงษนุกูล 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบแก (mature leaf 
colour) G137C 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
...............................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................. 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  มันเดือนเกา (Man Duean Kao) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล ธวัชชัย  และ ศิวาพร, 2542 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................. 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การติดผล 
(fruit setting) งาย (easy) น้ําหนักผล (fruit weight) 250-500
กรัม กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง (strong) 
ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ละเอียด (fine) รสชาติผลดิบ
(taste of mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of 
ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน 

 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ทนทานตอโรค ใชประกอบอาหารที่ตลาดมีความ
นิยมพันธุหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  มันเทโพ (Man The Pho) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถาบันวิจัยปากชอง 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) 
คล่ืน (undulate) แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy) สีใบออน 
(young leaf colour) YG146C สีใบแก (mature leaf colour) 
G139A 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การติดผล 
(fruit setting) งาย (easy) อายุการเก็บเกี่ยว (harvesting 
index) ปานกลาง (อาย ุ 90-100 วัน) (medium season) 
ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล (season) รสชาติผล
ดิบ (taste of mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก  (taste 
of ripe fruit) หวาน 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  มันสามรส (Man Sam Rot) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนคุณวัชรทรง 
  อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ 
(cracked) การเล้ือยของกิ่ง (climbing of branch)      ไมเล้ือย 
(no) 

 
 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) 
คล่ืน (undulate) แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy) สีใบแก 
(mature leaf colour) G137A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัด
ทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 

(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดาน
ทองผล    (sinus)ไมมี (absent) จะงอย (beak)ไมมี 
(absent) 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................  
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 7.52x12.77x6.84 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) Y6D สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of 
mature green fruit) G143A รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of 
ripe fruit) หวาน 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
……………………………………………………
……………………………………………………
…............................................................................ 
 



ชื่อพันธุ  ศรีสยาม (Sri Sa yam) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนคุณฐิตกิร  กีรติเรขา 
  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................. 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 เม่ือตนแทงยอดออกมาใบอยูในระยะเพสลาดก็จะ
แทงชอดอกออกมาแลว สําหรับพันธุอ่ืนตองใบเขียวเขม
เสียกอน 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 

 
(colour of skin of mature green fruit) เหลืองอม
เขียว (greenish yellow) สีเปลือกผลสุก (colour of 
skin of ripe fruit) เหลือง (yellow) รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก 
(taste of ripe fruit) หวาน ความหวานของเนื้อผล
สุก (%Brix) 20 องศาบริกซ 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ผลสุกสามารถเก็บไวไดนาน  ผลสุก
รับประทานกบัขาวเหนียวมะมวงเขากันไดพอใชแต
สูอกรองและนํ้าดอกไมไมได ทนทานตอโรคและ
แมลง 

 

 

 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การติดผล 
(fruit setting) งาย (easy) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอก
ฤดูกาล (out of season) น้ําหนักผล (fruit weight) 200-250 
กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) ขาว 
(white) สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) เหลือง 
(yellow) ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) นอย (scarce) 
ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) นอย (juiceless) ลักษณะ
ของเนื้อ (flesh texture) ละเอียด (fine) สีเปลือกผลดิบ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  สะเด็ด (มันสะเด็ด) (Sa Det) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate)  
แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy) 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล  (Fruit shape) รูปขอบขนาน (oblong) รอย
เวาดานทองผล (sinus) มี (present) จะงอย (beak) มี 
(present) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 4.92x8.54 เซนติเมตร น้ําหนัก
ผล (fruit weight) 109 กรัม  
 
บันทึกเพิ่มเติม 
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  สาวนอยลืมผัว (Sao Noi Luem Phua) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวดันครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ  (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked)การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบแก  (Mature leaf 
colour) G136A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัด
ทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมแคบ (rounded downward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit 

base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไม
มี (absent) จะงอย (beak)ไมมี (absent) 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 6.42x9.81x5.73 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) YG145D  สีเปลือกผลดิบ (colour of 
skin of mature green fruit) G143C รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว  
 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 



ชื่อพันธุ  สีดา (Sri Da) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนคุณมนู  โปสมบูรณ 
  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 

ลักษณะพิเศษ (special characteristics) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large)การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) สีใบออน (young leaf colour) มวงแดง (red purple) 
สีใบแก (mature leaf colour) เขียวเขม (dark green) 

 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) จุกของ
ผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทอง
ผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) ไมมี (absent) จะงอย (beak) มี (present) 
 
 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) อายุการเก็บเกีย่ว 
(harvesting index) ปานกลาง (อาย ุ 90-100 วัน) 
(medium season) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) 
นอกฤดูกาล (out of season) ขนาดผล (fruit size) 
6x13 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 300 กรัม 
สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) 
ขาว (white) สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) 
เหลืองอมขาว (pale yellow) กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild) ความหนาเนือ้ (flesh 
thickness) 2.1 เซนติเมตร ปริมาณเสนใย (quantity 
of fibre) นอย (scarce) ลักษณะของเนื้อ (flesh 
texture) ละเอียด (fine) สีเปลือกผลดิบ (colour of 
skin of mature green fruit) เขียวเขม (dark green)  
สีเปลือกผลสุก (colour of skin of ripe fruit) เหลือ
งอมเขียว (greenish yellow)รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of 
ripe fruit) หวาน ความหวานของเน้ือผลสุก 
(%Brix) 24-25 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 



ชื่อพันธุ  หนังหมน (Nang Mon) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวดันครราชสีมา 
 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute) แผนใบ 
(leaf blade) คล่ืน (wavy) 

 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) รูปขอบขนาน (oblong)รอยเวา
ดานทองผล (sinus) ไมมี (absent) จะงอย (beak) มี (present) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 5.98x14.9x5.26 เซนติเมตร 
น้ําหนกัผล (fruit weight) 236.3 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit) เขียวออน (light green)  
 
 
 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  อกรองทะวาย (Ok Rong Tha Wai) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. ธวัชชัย และศิวาพร, 2542 
  2. หลวงบุเนศรบํารุงการ 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) เล็ก (small)  
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การติดผล 
(fruit setting) งาย (easy) ขนาดผล  (fruit size) เล็ก (small) 
น้ําหนกัผล (fruit weight) 180 กรัม ปริมาณเสนใย (quantity 
of fibre) มาก (abundant) ความหนาเปลือก (skin thickness) 
0.1 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of mature 
green fruit) เขียวออน (light green) สีเปลือกผลสุก (colour 
of skin of ripe fruit) เหลือง (yellow) รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) หวานอมเปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of 
ripe fruit) หวาน 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ตนอายุประมาณ 9-10 ป ใหผลผลิต
ประมาณ 500-600 ผล/ตน เปนมะมวงรับประทาน
ผลสุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  แอปเปล (Apple) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนหมองพนัธุไม  อําเภอบางคลา  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ 
(cracked) การเล้ือยของกิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย 
(no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน           
(oblong) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ 
(leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน (young 
leaf colour) YGN144A สีใบแก (mature leaf colour) G139A 

 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน (rounded upward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit 
base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไมมี 
(absent)  จะงอย (beak)ไมมี (absent) 
 
 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 7.36x7.17x6.85 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) GY1B สีเปลือกผลดิบ (colour of skin 
of mature green fruit) G137C รสชาติผลดิบ (taste 
of mature green fruit) เปร้ียว 
บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  อาดัมส (Adams) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง  
(branching type)ไมเล้ือย (no) 

 
 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) แผน
ใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน (young leaf colour) 
GO165A สีใบแก (mature leaf colour) G137A 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... 
 
 
 
 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 
 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  อา-ปง (Ah-Ping) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐาน
ใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน (young 
leaf colour) YG152C สีใบแก (mature leaf colour) YG144A 
ผล (Fruit) 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 แกมผลเปนสีแดง 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 8.88x11.94x7.50 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) YO15A สีเปลือกผลดิบ (colour of skin 
of mature green fruit) YG146C รสชาติผลดิบ (taste 
of mature green fruit) เปร้ียว 
 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 

ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak)มี (present) 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  อัลฟองโซ (Alphonso) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวดันครราชสีมา 
  2. วิจิตร, 2529 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน (young leaf 
colour) GO166C สีใบแก (mature leaf colour) G137A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish)ความลึก
ของฐานผล  (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) ทรงไหล
ดานทองผล  (shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน 
(rounded upward) รองฐานผล  (groove at fruit base) ไมมี 
(absent) รอยเวาดานทองผล  (sinus) ไมมี (absent) จะงอย 
(beak) มี (present) 
 
 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอกฤดูกาล 
(out of season) สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) เหลืองออน (light yellow) สีเนื้อผลสุก 
(flesh colour of ripe fruit) เหลือง (yellow) กล่ิน
ของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) ปริมาณ
เสนใย (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้า
ในเนื้อ (fruit juiciness) มาก (juicy) สีเปลือกผลดิบ 
(colour of skin of mature green fruit) เหลือง 
(yellow) รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) 
หวานมัน รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ผลมีคุณภาพสูงสามารถเก็บรักษาไดนาน 
เจริญไดดใีนเขตช้ืนในเขตแหงแลงไดผลไมดี ผล
แกเดือน เม.ย.-มิ.ย. เหมาะสําหรับทําน้าํและเนื้อ
มะมวงกระปอง 
 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  อะรูมานิส (Aroomanis) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวัดนครราชสีมา 
 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน (young leaf 
colour) YG152B สีใบแก (mature leaf colour) G137B 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
……………………………………………………………
……………………...............................................................
.............................................................................................. 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  แบงแกนปอลลี (Banganpalli) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวดันครราชสีมา 
  2. วิจิตร, 2529 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐาน
ใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire)  แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน (young 
leaf colour) YG152A สีใบแก (mature leaf colour) G137A 
ผล (Fruit) 
 

 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
…………………………………………………….
................................................................................ 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดูกาล (season) ขนาดผล 
(fruit size) 8.92x10.30x6.88 เซนติเมตร สีเนื้อผล
ดิบ (flesh colour of mature green fruit) YG150D สี
เนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) เหลือง 
(yellow) ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) นอย 
(scarce) ปริมาณน้ําในเนื้อ (fruit juiciness) ปาน
กลาง (intermediate) ลักษณะความแนนของเนื้อ 
(flesh firmness) แนน (firm) สีเปลือกผลดิบ (colour 
of skin of mature green fruit) YG144A            สี
เปลือกผลสุก (colour of skin of ripe fruit) เหลือง 
(yellow) รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) 
เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน 

ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน 
(rounded upward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal 
shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รอง
ฐานผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทอง
ผล (sinus) ไมมี (absent) จะงอย (beak) มี (present 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ออกดอกติดผลดีในเขตแหงแลง เปนพันธุ
ท่ีใหผลผลิตเร็ว ทนทานตอการขนสงคุณภาพใน
การเก็บรักษาดี ไมทนตอเพลี้ยจักจัน่และแรงลม 
 



ชื่อพันธุ บรูกส (Brooks) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวดันครราชสีมา 
  2. วิจิตร, 2529 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐาน
ใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire)  แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน (young 
leaf colour) YG152B  สีใบแก (mature leaf colour) G139A 
ผล (Fruit) 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ใหผลดกและออกผลลามาก 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) ขนาดผล (fruit 
size) 8.52x12.28x7.42 เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ 
(flesh colour of mature green fruit) Y7D  สีเปลือก
ผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) 
G137C รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) 
เปร้ียว 

ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ปานกลาง (medium) จุก
ของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดาน
ทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) ไมมี (absent) จะงอย (beak) มี (present) 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ไดจากการเพาะเมล็ดพันธุแซนเดอรชา 
 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  คาราบาว (Carabao) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวดันครราชสีมา 
  2. วิจิตร, 2529. 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน       
(oblong) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐาน
ใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(undulate) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน (young 
leaf colour) B200A สีใบแก (mature leaf colour) G139A 

    
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 

ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) รูปขอบขนาน  (oblong) 
รอยเวาดานทองผล  (sinus) มี (present) จะงอย (beak) มี 
(present) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
...............................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................. 

 ขนาดผล (fruit size) 6.62x12.3x5.44 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 239 กรัม สี
เนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) เหลือง 
(yellow) กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง 
(strong) ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) ปาน
กลาง (intermediate) ลักษณะของเนือ้ (flesh 
texture) ละเอียด (fine) สีเปลือกผลดิบ (colour of 
skin of mature green fruit) เขียว  
(green) สีเปลือกผลสุก (colour of skin of ripe fruit) 
เหลือง (yellow) รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
หวาน 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  แครรี (Carrie) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐาน
ใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire)  แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน (young 
leaf colour) YG152C สีใบแก (mature leaf colour) G137A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล 
(sinuะs) ไมมี (absent) จะงอย (beak) มี (present 
 

 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 8.05x10.28x6.79 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ  (flesh colour of mature 
green fruit) YG150D สีเปลือกผลดิบ (colour of 
skin of mature green fruit) YG144A รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  เชาซา (Chowsa) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน (young leaf 
colour) YG152A สีใบแก (mature leaf colour) G143A 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics)  
……………………………………………..…………….…
………………………...........................................................
............................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 
 
บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  ดัทเชอรี (Datchery) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 

base) แหลม (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(undulate) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบ
ออน(young leaf colour)YG146C สีใบแก (mature 
leaf colour) YG147A 
 
ลักษณะพิเศษ (note) 
………………………………...…………………
……………………………………………………
……………………………………………………. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
………………………………...…………………
…………………………………….………………
……………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  เดวิส -  เฮเดน (Davis-Haden) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวดันครราชสีมา 
  2. วิจิตร,2529. 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐาน
ใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(wavy) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน (young 
leaf colour) GB199A สีใบแก (mature leaf colour) YG144A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) กลม (roundiah)  จะงอย 
(beak) มี  (present) 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics)  
……………………………………………….........
.................................................................................
................................................................................. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) สม
อมเหลือง (yellowish orange) กล่ินของเนือ้ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong) ปริมาณเสนใย (quantity 
of fibre) นอย (scarce) ลักษณะความแนนของเนื้อ 
(flesh firmness) แนน (firm) 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 กลายพันธุมาจากพันธุเฮเดน (Haden) เปน
พันธุหนกัออกผลลา ผลแกระหวางเดือน ก.ค.-ส.ค. 
 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  ดันแคน (Duncan) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. วิจิตร,2529 
  3. วิจิตร,2533 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน(oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน (young leaf 
colour) YG152A สีใบแก (mature leaf colour) G139A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular)  ความ
ลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของ
ผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทอง
ผล (shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน (rounded 
upward)  ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 

(groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดานทอง
ผล (sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) ไมมี 
(absent) 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ผิวผลเรียบ 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy)  ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดูกาล (season) ขนาดผล 
(fruit size) 8.96x12.74x7.81เซนติเมตร  น้ําหนกัผล 
(fruit weight) 350-380 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit) YG145D สีเนื้อผลสุก 
(flesh colour of ripe fruit) เหลือง (yellow) กล่ิน
ของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild) 
เปอรเซ็นตเนือ้ (flesh recovery) 82 เปอรเซ็นต  
ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) นอย (scarce) 
ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.19 เซนติเมตร  
สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of mature green 
fruit) YG144A  สีเปลือกผลสุก (colour of skin of 
ripe fruit) เหลือง (yellow) รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of 
ripe fruit) หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก 
(%Brix) 17 องศาบริกซ 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 ออกดอกติดผลดีในเขตแหงแลง เปนพันธุ
ท่ีใหผลผลิตเร็ว ทนทานตอการขนสงคุณภาพใน
การเก็บรักษาดี ไมทนตอเพล้ียจั๊กจั่นและแรงลม



ชื่อพันธุ  เอ็ดเวิรด (Edward) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. วิจิตร,2529 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) 

เหลือง (yellow) กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ิน
ออน (mild) ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) นอย 
(scarce) ลักษณะความแนนของเนื้อ  (flesh 
firmness) แนน (firm) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit 
juiciness) ปานกลาง (intermediate) สีเปลือกผลดิบ  
(colour of skin of mature fruit) เหลืองอมสม 
(orangeish yellow) 

 ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) 
การเล้ือยของกิง่ (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) 
คล่ืน (undulate) แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy) สีใบออน 
(young leaf colour) YG152A  สีใบแก (mature leaf colour) 
G137B 
ผล (Fruit) 
 จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………. 
 
 
 

 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 เปนลูกผสมระหวางพนัธุ Haden กับ
Caraboa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  ฟลอริกอน (Florigon) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-
oblongl) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ 
(leaf base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(undulate) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน(young 
leaf colour) YG146C  สีใบแก (mature leaf colour) G139A 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
…………………………………………………….…..……
…………………………………………………….…..……
…………………………………………………………… 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
……………………………………………………….…..…
………………………………………………………..……
…………………………………………….……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  เกลนน (Glenn) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
 

ลักษณะพิเศษ (special characteristics) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือย
ของกิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(undulate) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน(young 
leaf colour) GO166C    สีใบแก (mature leaf colour) G139B 
ผล (Fruit) 
 

.................................................................................

.................................................................................

.........……………………………………….....….. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 8.48x15.39x6.98 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) YG154D  สีเปลือกผลดิบ (colour of 
skin of mature green fruit) YG144A รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 

 
ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) รูปหนา

ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน (rounded upward)  
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit 
base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไมมี 
(absent)  จะงอย (beak) มี (present) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  โกเวยี (Gouveia) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน(young leaf 
colour)YG144A  สีใบแก (mature leaf colour) G139A 
ผล (Fruit) 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ผลใหญ เมล็ดลีบ 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล(fruit size)8.45x11.47x7.0 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) GY1C  สีเปลือกผลดิบ (colour of skin 
of mature green fruit) G137D รสชาติผลดิบ (taste 
of mature green fruit) เปร้ียว 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 

ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) มี (present) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  เฮเดน (Haden) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. วิจิตร,2529 
  3. วิจิตร,2533 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong)  
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate)  ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน(young leaf 
colour)YG152A  สีใบแก (mature leaf colour) G139A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) จะงอย 
(beak) ไมมี (absent) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ผลใหญ ผลสีพื้นเหลืองประดวยสีแดงเลือดหมูหรือ
แดงเขมมีสีสันสะดุดสายตา 
 

 ฤดูกาลผลิต (fruiting season) นอกฤดูกาล 
(out of season) ขนาดผล (fruit size) 8.6x9.9x8.4 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 350-380 กรัม   
สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) เหลืองอม
แดง (redish yellow) กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) เปอรเซ็นตเนื้อ (flesh recovery) 
80 เปอรเซ็นตลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ปาน
กลาง (intermediate) ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.25 เซนติเมตร  สีเปลือกผลสุก (colour 
of skin of ripe fruit) เหลืองอมแดง (redish yellow) 
รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน ความหวาน
ของเนื้อผลสุก (%Brix) 17 องศาบริกซ 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุมูลโกบา ผล
คุณภาพดี แกเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  เออรวิน (Irwin) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. วิจิตร,2529 
  3. วิจิตร,2533 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy) สีใบออน(young leaf 
colour)YG144A  สีใบแก (mature leaf colour) G137A 
 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ขอบขนาน (oblong) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน (rounded upward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
20 องศา (falling abruptly) รองฐานผล (groove at fruit 
base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) มี (present)  
จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
 

ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ผลใหญ เมล็ดลีบ 
 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy)  ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) นอกฤดูกาล (out of season) ขนาด
ผล (fruit size) 8.2x11.7x7.3 เซนติเมตร น้ําหนักผล 
(fruit weight) 300 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour 
of mature green fruit) YG150D  สีเนื้อผลสุก (flesh 
colour of ripe fruit) สมอมเหลือง (yellowish 
orange) กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน 
(mild) เปอรเซ็นตเนื้อ (flesh recovery) 76 
เปอรเซ็นต ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) นอย 
(scarce) ลักษณะของเนื้อ (flesh texture) ปานกลาง 
(intermediate) ความหนาเปลือก (skin thickness) 
0.18 เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of 
mature green fruit) YG146C  สีเปลือกผลสุก 
(colour of skin of ripe fruit) สมอมเหลือง 
(yellowish orange) รสชาติผลดิบ (taste of mature 
green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก (%Brix) 16 
องศาบริกซ 
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุ Lippens ผลดิบ
มีสีเขียวประดวยสีแดงบริเวณไหลและแกมผล ผล
สุกแดงประดวยสีเลือดนก 
 

 



ชื่อพันธุ  เคียทท (Keitt) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. วิจิตร,2529  3. วิจิตร,2533 

 

ลักษณะพิเศษ (special characteristics) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (crack) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐาน
ใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat) สีใบออน(young 
leaf colour) GO174B  สีใบแก (mature leaf colour) G137A 

 
ผล (Fruit) 
 

 ผลใหญ  
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy)  ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดกูาล (season)  ขนาดผล 
(fruit size) 10.6x13.4x9.9 เซนติเมตร น้ําหนักผล 
(fruit weight) 400-600 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh 
colour of mature green fruit) YG150D สีเนื้อผลสุก 
(flesh colour of ripe fruit) เหลือง (yellow)  กล่ิน
ของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินแรง (strong) 
เปอรเซ็นตเนือ้ (flesh recovery) 74 เปอรเซ็นต 
ปริมาณเสนใย (quantity of fibre) ปานกลาง 
(intermediate)ปริมาณนํ้าในเนื้อ  (fruit juiciness) 
มาก (juicy) ความหนาเปลือก (skin thickness) 0.25 
เซนติเมตร  สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of 
mature green fruit) G138A  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of 
ripe fruit) หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก 
(%Brix) 16 องศา บริกซ ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) รูปหนา

ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) มี (present) ทรงไหลดาน
ทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) ไมมี (absent)  รอยเวาดานทองผล 
(sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) ไมมี (absent) 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุมูลโกบา ผลดิบ
มีสีเขียวแก เม่ือแกจดัมีสีประชมพูอมแดง  ผิวผล
เรียบปานกลาง ผลแกจดัยังคงอยูบนตนไดนาน
ประมาณ 1 เดอืน  คุณภาพผลดี 
 

 

 



ชื่อพันธุ  เคนท (Kent) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. วิจิตร,2529 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate)  
ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire)  แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน(young 
leaf colour) YG151A  สีใบแก (mature leaf colour) G137B 
ผล (Fruit) 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
………………………….......………………….… 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size)9.31x10.3x7.63 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 457.9  กรัม  สี
เนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) 
YG154D สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) 
สมอมเหลือง (yellowish orange) กล่ินของเนื้อ 
(flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)ปริมาณเสนใย 
(quantity of fibre) นอย (scarce)ลักษณะของเนื้อ  
(flesh texture) ปานกลาง (intermediate) ปริมาณนํ้า
ในเนื้อ (fruit juiciness) มาก (juicy) สีเปลือกผลดิบ 
(colour of skin of mature green fruit) YG146C  สี
เปลือกผลสุก (colour of skin of ripe fruit) เหลือ
งอมเขียว (greenish yellow) รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of 
ripe fruit) หวาน  

ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish)  รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) มี (present) 

บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุ Brook ผลมี
ขนาดโต สีพื้นผลเหลืองอมเขียวประดวยแดงคลํ้า



ชื่อพันธุ  เคนซิงตัน (Kensington) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (liner-oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน(young 
leaf colour) YG152A  สีใบแก (mature leaf colour) G137A 

ผล (Fruit) 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 

ผลขนาดใหญ มีจุดขนาดเล็กกระจายท่ัวผล  

 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 11x12.65x9.9 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 324 กรัม สี
เนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) 
YG150D  สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of mature 
green fruit) YG144A  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา

ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ปานกลาง (medium) จุก
ของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดาน
ทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดานทองผล 
(sinus)   ไมมี (absent)  จะงอย (beak) ไมมี (absent) 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  ลิล่ี (Lili) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะพิเศษ (special characteristics) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 

(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน(young 
leaf colour)YG144A  สีใบแก (mature leaf colour) G137A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………...……………………
……………………………………………………
………………….………………………………… 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
………………………………...…………………
……………………………………….……………
…………………………………………………… 
 
บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อพันธุ  ลิปเปนส (Lippens) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรอําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. วิจิตร,2529 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(undulate) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน 
(young leaf colour) YG152C    สีใบแก (mature leaf colour) 
G143A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน 
(rounded upward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal 
shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รอง 
 

 
ฐานผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวา
ดานทองผล (sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) 
ไมมี (absent) 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
……………………………………......………… 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 7.83x9.32x6.9 
เซนติเมตร  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) YG150D  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of 
ripe fruit) เหลือง (yellow)  กล่ินของเนื้อ (flesh 
aroma) มีกล่ินออน (mild) ปริมาณเสนใย (quantity 
of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนือ้ (fruit 
juiciness) ปานกลาง (intermediate) ลักษณะของ
เนื้อ (flesh texture) ปานกลาง (intermediate)  สี
เปลือกผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) 
G143A รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) 
เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) หวาน 
บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 



ชื่อพันธุ  ลองวา (Longwa) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(undulate) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน(young 
leaf colour)YG152A  สีใบแก (mature leaf colour) G137A 

 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
………………………………...…………………
…………………………………………………. 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size)7.13x10.24x6.4 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) YG150D  สีเปลือกผลดิบ (colour of 
skin of mature green fruit) G143C รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  มายา (Maya) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
  2. วิจิตร, 2529 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน(young 
leaf colour)YG153A  สีใบแก (mature leaf colour) G137A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล  
 

 
(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดาน
ทองผล (sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) มี  
(present) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
…………………………………………………… 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size)7.32x8.46x6.87 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) Y5C   สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of 
mature green fruit) YG146B สีเปลือกผลสุก  
(colour of skin of ripe fruit) เหลืองอมแดง (redish 
yellow) รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) 
เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) เปร้ียวอม
หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก (%Brix) 7.8 
องศาบริกซ 
 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
................................................................................. 



ชื่อพันธุ  นีลัม (Neelum) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) เล็ก (small) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน (young leaf 
colour) YG151A  สีใบแก (mature leaf colour) G134A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) รูปไข (ovate) รูปหนาตัดทรง
ผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow)  ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รอยเวาดานทอง
ผล  (sinus) ไมมี (absent) จะงอย (beak) มี (present) 
 

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) อายุการเก็บเกีย่ว 
(harvesting index) ปานกลาง (อายุ 90-100 วัน) 
(medium season) ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ใน
ฤดูกาล ( season) ปริมาณนํ้าในเนื้อ (fruit juiciness) 
ปานกลาง (intermediate)  
 
บันทึกเพิ่มเติม (notes) 
 คุณภาพการเกบ็รักษาดีมาก ปลูกเปน
การคาทางใตของอินเดีย ทนทานตอการขนสง เปน
พันธุคอนขางหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  ออทท  (Ott) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน(young 
leaf colour) YG152C  สีใบแก (mature leaf colour) G137A 

ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน (rounded upward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit 
base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไมมี 
(absent)  จะงอย (beak) มี (present) 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
……………………………………………………

……………………………………...........……….

……………………………………………………. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 8.56x10.04x7.53 
เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit weight) 457.9 กรัม สี
เนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) 
YG154D     สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of 
mature green fruit) G143A  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
................................................................................. 
................................................................................. 
 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  ปาลมเมอร (Palmer) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. วิจิตร,2529 
  3. วิจิตร,2533 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ (elliptical) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน(young leaf 
colour) YG144C  สีใบแก (mature leaf colour) YG147A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) มี (present) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded outward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit 

base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไม
มี (absent)  จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
 

ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ผลใหญ 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดูกาล (season) ขนาดผล 
(fruit size) 8.07x12.07x7.13 เซนติเมตร น้ําหนกัผล 
(fruit weight) 380 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour 
of mature green fruit) YG150D  สีเนื้อผลสุก (flesh 
colour of ripe fruit) เหลือง (yellow)  กล่ินของเนื้อ 
(flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  เปอรเซ็นตเนื้อ 
(flesh recovery) 73 เปอรเซ็นตปริมาณเสนใย 
(quantity of fibre) นอย (scarce)  ลักษณะของเน้ือ 
(flesh texture) ปานกลาง (intermediate) สีเปลือก
ผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) 
YG148A   รสชาติผลดิบ (taste of mature green 
fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก  (% Brix) 15 
องศา บริกซ 
 
บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
 ผลสามารถเก็บรักษาไดนาน คุณภาพผลดี 
 



ชื่อพันธุ  โปป หรือ โปเป (Pope) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สวนคุณฐิตกิร  กีรติเรขา  อําเภอปกธงชัย  จังหวดันครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐาน
ใบ (leaf base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(undulate) แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy) สีใบแก 
(mature leaf colour) G137A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ปานกลาง 
(medium) จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent)  
ทรงไหลดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมแคบ 
(rounded downward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal 
shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รอง
ฐานผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทอง
ผล (sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) มี (present) 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
…………………………………...………………
……………………………………….……………
……………………………………………………. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 8.01x9.6x7.01 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) YG154D  กล่ินของเนื้อ (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong)  สีเปลือกผลดิบ (colour of skin 
of mature green fruit) YG144A  รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
................................................................................. 
................................................................................. 
 

 

 

 



ชื่อพันธุ  รูบี (Ruby) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ(large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) แหลม (acute) ฐานใบ 
(leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(undulate) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน(young 
leaf colour)GBN199B สีใบแก (mature leaf colour) G137A 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
…………………………………...…………………………
…………………………….…………………..……………
……………………….……………………………………. 
 
 
 
 

 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
………………………………...…………………
………………………………………….…………
……..…………………………………………… 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  เซนเซชัน (Sensation) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. วิจิตร, 2529 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate)  
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute)  ขอบใบ (leaf margin) 
เรียบ (entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบแก 
(mature leaf colour) G137B 
ผล (Fruit) 
 

 
base) มี (present) รอยเวาดานทองผล (sinus) ไมมี 
(absent)  จะงอย (beak) มี (present) 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
…………………………………...………………
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 7.37x9.89x6.62 
เซนติเมตร  น้ําหนักผล (fruit weight) 280 กรัม สี
เนื้อผลดิบ (flesh colour of mature green fruit) 
YG150D  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of ripe fruit) 
สมอมเหลือง (yellowish orange)  กล่ินของเนื้อ 
(flesh aroma) มีกล่ินแรง (strong) ปริมาณเสนใย 
(quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้าในเนื้อ 
(fruit juiciness) ปานกลาง (intermediate) ลักษณะ
ของเนื้อ (flesh texture) ละเอียด (fine) สีเปลือกผล
ดิบ (colour of skin of mature green fruit) YG146A  
สีเปลือกผลสุก (colour of skin of ripe fruit) เหลือ
งอมแดง (redish yellow) รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of 
ripe fruit) เปร้ียวอมหวาน 

ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular)  ความ
ลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของ
ผล (prominence of neck) มี (present) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded outward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit  

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
................................................................................. 



ชื่อพันธุ  สุวรรณเลขา (Su Wan Le Kha) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate)  
ฐานใบ (leaf base) มน (obtuse)  ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy) สีใบออน(young 
leaf colour) GO165A สีใบแก (mature leaf colour) G143B 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular)  ความ
ลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น(shallow)  จุกของ
ผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทอง
ผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) มี (present) 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………. 
 
 
 

 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล 
(season) ขนาดผล (fruit size) 7.22x9.46x6.39 
เซนติเมตร  สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) YG145D กล่ินของเน้ือ  (flesh aroma) มี
กล่ินแรง (strong) สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of 
mature green fruit) G143A  รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  ซันเซท (Sunset) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ขอบขนาน (oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) มน (obtuse) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน(young leaf 
colour) YG152C  สีใบแก (mature leaf colour) G139A 
ผล (Fruit) 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
………………………………...…………………
…………………………………………………. 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล(fruit size) 7.45x10.47x6.8 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) YG154C  สีเปลือกผลดิบ (colour of 
skin of mature green fruit) G143C  รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว  รสชาติผลสุก 
(taste of ripe fruit) หวาน 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) ทรงผล (fruit shape) รูปขอบขนาน (oblong) รูป
หนาตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน 
(rounded upward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal 
shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รอง
ฐานผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทอง
ผล (sinus) ไมมี (absent) จะงอย (beak) มี (present) 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................ 
 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  เทวา (Taeva) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ปานกลาง (medium) 
ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การ
เล้ือยของกิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) 
ฐานใบ (leaf base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) 
คล่ืน (undulate) แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy)  สีใบออน 
(young leaf colour) YG152A  สีใบแก (mature leaf colour) 
G137C 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
…………………………………...…………………………
…………………………….……………..…………………
…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

…………………………………...………………
……………………………………….……………
……………………………………………………. 
 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  เท็นบาเกยี (Tenbagia) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะพิเศษ (special characteristics) ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ 
(lanceolate) ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate)  
ฐานใบ (leaf base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf 
margin) เรียบ (entire) แผนใบ (leaf blade) คล่ืน (wavy)  สี
ใบออน(young leaf colour)YG152B  สีใบแก (mature leaf 
colour) G137A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………...………………………
……………………………………….……………
……………………………………………………. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ฤดูกาลผลิต (fruiting season) ในฤดูกาล 
(season) 
 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  ทอมมี แอทกนิส (Tommy Atkins) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรอําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. วิจิตร,2529 
  3. วิจิตร,2533 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะเปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) 
การเล้ือยของกิง่ (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมโคนใบ(lanceolate) 
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน (young 
leaf colour) GO166B  สีใบแก (mature leaf colour) G137A 
ผล (Fruit) 
 

 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
 ผลใหญ เมล็ดลีบ 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy) ขนาดผล (fruit 
size) 8.72x9.69x7.81 เซนติเมตร น้ําหนักผล (fruit 
weight) 350-450 กรัม สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of 
mature green fruit) GY1C  กล่ินของเนือ้ (flesh 
aroma) มีกล่ินแรง (strong) เปอรเซ็นตเนื้อ (flesh 
recovery) 80 เปอรเซ็นต ความหนาเปลือก (skin 
thickness) 0.13 เซนติเมตร สีเปลือกผลดิบ (colour 
of skin of mature green fruit) YG146B  สีเปลือกผล
สุก (colour of skin of ripe fruit) แดงอมสม 
(orangeish red)  รสชาติผลดิบ (taste of mature 
green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก (taste of ripe fruit) 
หวาน ความหวานของเนื้อผลสุก (%Brix)   16 
องศาบริกซ 

ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ปานกลาง 
(medium) จุกของผล (prominence of neck) มี (present) ทรง
ไหลดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง 
(rounded outward)  ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal 
shoulder) ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รอง
ฐานผล (groove at fruit base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทอง
ผล (sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) มี (present) 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
................................................................................. 
 



ชื่อพันธุ  ซิลล (Zill) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล 1. สถานีวิจัยปากชอง  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2. วิจิตร,2529 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch) เล้ือย (yes) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong)  
ปลายใบ (leaf apex) สอบเรียว (attenuate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน 
(undulate) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน 
(young leaf colour) YG153A   สีใบแก (mature leaf colour) 
G137A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) ทรงกลม (roundish) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular)  ความ
ลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของ
ผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทอง
ผล (shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน (rounded 
upward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล  
 

 
(groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดานทอง
ผล (sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) มี 
(present) 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
………………………………...………………… 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 7.6x9.971x6.9 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) YG154C  สีเนื้อผลสุก (flesh colour of 
ripe fruit) สมอมเหลือง (yellowish orange) กล่ิน
ของเนื้อ (flesh aroma) มีกล่ินออน (mild)  ปริมาณ
เสนใย (quantity of fibre) นอย (scarce) ปริมาณนํ้า
ในเนื้อ (fruit juiciness) นอย (juiceless) ลักษณะ
ของเนื้อ (flesh texture) ปานกลาง (intermediate)  สี
เปลือกผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) 
YG144A  สีเปลือกผลสุก (colour of skin of ripe 
fruit) เหลืองอมแดง(redish yellow)  รสชาติผลดิบ 
(taste of mature green fruit) เปร้ียว รสชาติผลสุก 
(taste of ripe fruit) หวาน 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................



ชื่อพันธุ  เออรวิน x หนงักลางวัน (Irwin x Nang Klang Wan) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ยาวเรียว (linear-oblong) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) สอบเรียว (attenuate) ขอบใบ (leaf margin) เรียบ 
(entire) แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน(young 
leaf colour) YG152C  สีใบแก (mature leaf colour) G137A 
ผล (Fruit) 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
………………………………………...…………
…………………………………………………. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 ขนาดผล (fruit size) 6.48x12.3x5.8 
เซนติเมตร สีเนื้อผลดิบ (flesh colour of mature 
green fruit) Y4D   สีเปลือกผลดิบ (colour of skin of 
mature green fruit) G143A รสชาติผลดิบ (taste of 
mature green fruit) เปร้ียว 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical) รูปหนาตัด
ทรงผลตามขวาง (cross section) กลม (circular) ความลึก
ของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) จุกของผล 
(prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหลดานทองผล 
(shape of ventral shoulder) กลมนูนข้ึน (rounded upward) 
ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) ไหลลาดลง 
45 องศา (sloping downward) รองฐานผล (groove at fruit 
base) ไมมี (absent) รอยเวาดานทองผล (sinus)  มี (present)  
จะงอย (beak) ไมมี (absent) 

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 
 

 

 

 

 



ชื่อพันธุ  เคียทท x แกว (Keitt x Kaeo) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) เรียบ (smooth) การเล้ือยของกิ่ง 
(climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน (young leaf 
colour) YG153A   สีใบแก (mature leaf colour) G139A 
ผล (Fruit) 
 ทรงผล (fruit shape) รูปไขกลับ (obovate) รูปหนา
ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) ไมมี (absent) ทรงไหล
ดานทองผล (shape of ventral shoulder) กลมกวาง (rounded 
outward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) ไมมี (absent)  จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
 

 
 
ลักษณะพิเศษ (special characteristics) 
…………………………...………………………
…………………………………………………. 
 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy)  ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดูกาล (season) ขนาดผล 
(fruit size) 8.4x11.3x7.1 เซนติเมตร  สีเนื้อผลดิบ 
(flesh colour of mature green fruit) YG150D  สี
เปลือกผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) 
YG146A รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) 
เปร้ียว 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 



ชื่อพันธุ  ปาลมเมอร x แกว (Palmer x Kaeo) 
ชื่อสามัญ มะมวง (Mango) 
ชื่อวิทยาศาสตร Mangifera indica L. 
ท่ีมาขอมูล สถานีวิจัยปากชอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristics) ลักษณะพิเศษ (note) 
ตน (Tree) 
 ลักษณะทรงพุมตน (canopy) ใหญ (large) ลักษณะ
เปลือกลําตน (bark texture) ขรุขระ (cracked) การเล้ือยของ
กิ่ง (climbing of branch)ไมเล้ือย (no) 

 
ใบ (Leaf) 
 รูปรางของใบ (leaf shape) ปอมกลางใบ (elliptical) 
ปลายใบ (leaf apex) เรียวแหลม (acuminate) ฐานใบ (leaf 
base) แหลม (acute) ขอบใบ (leaf margin) คล่ืน (undulate) 
แผนใบ (leaf blade) เรียบ (flat)  สีใบออน (young leaf 
colour) YG144A   สีใบแก (mature leaf colour) G137B 
ผล (Fruit) 
 

……………………………………..……………
………………………………………………… 
ลักษณะทางการเกษตร (agriculture descriptor) 
 การออกดอก (flowering) งาย (easy) การ
ติดผล (fruit setting) งาย (easy)  ฤดูกาลผลิต 
(fruiting season) ในฤดูกาล (season) ขนาดผล 
(fruit size) 8.53x13.48x7.26 เซนติเมตร  สีเนื้อผล
ดิบ (flesh colour of mature green fruit)  YG150D สี
เปลือกผลดิบ (colour of skin of mature green fruit) 
YG144B รสชาติผลดิบ (taste of mature green fruit) 
เปร้ียว 

 

บันทึกเพิ่มเติม  (notes) 
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
 

 

 
ทรงผล (fruit shape) ทรงรี (elliptical)        รูปหนา

ตัดทรงผลตามขวาง (cross section) ปอมรี (broad elliptic) 
ความลึกของฐานผล (depth of stalk cavity) ตื้น (shallow) 
จุกของผล (prominence of neck) มี (present) ทรงไหลดาน
ทองผล (shape of ventral shoulder) กลมแคบ (rounded 
downward) ทรงไหลดานหลังผล (shape of dorsal shoulder) 
ไหลลาดลง 45 องศา (sloping downward) รองฐานผล 
(groove at fruit base) มี (present) รอยเวาดานทองผล 
(sinus) ไมมี (absent) จะงอย (beak) ไมมี (absent) 
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