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ทเุรยีนพนัธุศ์รสีวุรรณ 
 

ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  
ช่ือ-สกุล บริษัท สวนบ้านอ่างจันทบุรี จ ากัด 
ท่ีอยู่ 603/7 ซอยนรอุทิศ ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 022-143880  
 

แหลง่ทีม่าและประวตัิพนัธุ ์ 
 ทุเรียนศรีสุวรรณ เกิดขึ้นจากการเพาะเมล็ด ในพื้นท่ีและการดูแลของ บริษัทสวนบ้านอ่าง     
จันทบุรี จ ากัด มีช่ือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า เดอะ บ้านอ่างจันทบุรี แพลนเตช่ัน กัมปนีลิมิเต็ด เริ่มก่อต้ังโดย    
พระยาเสวกวรายุกต์ (นายกิมส่วน รักตะบุตร) และพระยาภคีรถเรืองเดช (นายสิทธิ สุวรรณสุทธิ) เป็นหลัก        
จดทะเบียนเมื่อ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2482 นางสาวศรีสอางค์ สุวรรณสุทธิ กล่าวว่าทุเรียนพันธุ์นี้ใช้วิธีการเพาะ
เมล็ดจากทุเรียนพันธุ์ก้านยาว เมื่อต้นแข็งแรงจึงย้ายมาปลูกข้างบ้านพัก ต่อมาพบว่าผลมีรูปร่างแตกต่างจาก
ทุเรียนก้านยาวทั่วไป และมีรสชาติดี หวานมัน กล่ินไม่ฉุน จึงต้ังช่ือเรียกตามช่ือของตนเอง โดยน าพยางค์หน้า
ช่ือและนามสกุลมารวมกันเป็น ศรีสุวรรณ ต่อมาช่วงป ีพ.ศ. 2529 มีการเอายอดไปขยายโดยการเสียบยอดจาก
ต้นตอท่ีเพาะด้วยเมล็ด และปลูกในพื้นท่ีต่าง ๆ ของสวนบ้านอ่างหลายต้น และให้ผลท่ีมีลักษณะเหมือนต้นแรก 
ผู้คนในสวนบ้านอ่างเรียก ทุเรียนศรีสุวรรณ ปัจจุบนัต้นแรกของทุเรียน ศรีสุวรรณ อายุ กว่า 50 ปี ในสวนบ้าน
อ่างยังคงให้ผลบ้างตามฤดูกาล  
 

ลักษณะประจ าพนัธุท์างพฤกษศาสตร์ 

ชนิดพืช/ประเภท ช่ือไทย ทุเรียน วงศ์ Malvaceae ช่ือวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L. ไม้ยืนต้น ไม้ผล 
ต้น ทรงพุ่มเป็นรูปทรงกรวย กิ่งก้านท ามุมเกือบต้ังฉากกับล าต้น สูงประมาณ 13 เมตร  
ใบ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ กว้าง
 ประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร  
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหล่ัน ออกตามล าต้นและกิ่ง ดอกย่อย 3-30 รูปร่างดอกตูมทรงกลม 
 ปลายดอกกลม กลีบดอกสีขาวอมเหลือง มีเกสรเพศผู้จ านวนมาก 
ผล ผลเด่ียว รูปร่างกลม มีหนาม ผลสีเขียวอมเทา ลักษณะบริเวณรอยต่อขั้วผลนูนน้อย  
 ความยาวก้านผลประมาณ 10 เซนติเมตร ความยาวผลประมาณ 23 เซนติเมตร ความ
 กว้างผลประมาณ 22 เซนติเมตร เปลือกหนาประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร น้ าหนักผล
 ประมาณ 2 . 5  - 3 . 2  กิ โ ลก รั ม  คว ามหนา เนื้ อ  ประมาณ 1 . 5  เ ซน ติ เมต ร                         
 สีเนื้อสีเหลืองเข้ม ลักษณะเนื้อปานกลาง ปริมาณน้ าในเนื้อน้อย จ านวนพู 5 พ ูต่อผล  
เมล็ด รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 เซนติเมตร เมล็ดสีน ้าตาล 
ลักษณะเด่น รูปร่างภายนอกสวยกลม มีพูสมบูรณ์ เนื้อสีเหลือง รสชาติหวานมัน มีกล่ินอ่อน ๆ 
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ลิน้จีพ่นัธุค์อ่มบญุมา 
 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  
ช่ือ-สกุล   นางสาวบุญมา พวงสวัสด์ิ  
ท่ีอยู่  11 หมู่ 5 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 
โทรศัพท์  0-9296-10961  
 

แหลง่ทีม่าและประวตัิพนัธุ ์ 

ล้ินจ่ีพันธุ์ค่อมบุญมาเกิดจากการกลายพันธุ์ของล้ินจ่ีพันธุ์ค่อม ต้นแม่มีอายุประมาณ 30 ปี 
(พ.ศ. 2529) ลักษณะภายนอกอื่น ๆ เหมือนพันธุ์ค่อมทุกประการ ลักษณะพิเศษคือ การออกดอกของล้ินจ่ีพันธุ์
ค่อมบุญมา สามารถออกดอกได้ทุกปีในขณะท่ีต้นล้ินจ่ีต้นอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกันนั้นไม่ออกดอก เนื่องจากการ
ออกดอกของต้นล้ินจ่ีต้องได้รับอุณหภูมิต่ าในระยะเวลาท่ีเหมาะสม แต่ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ฤดูหนาวในประเทศไทยอุณหภูมิไม่ต่ ามากและมีช่วงเวลาไม่นานเหมือนแต่
ก่อน ท าให้ไม่เพียงพอในการกระตุ้นให้ต้นล้ินจ่ีออกดอก  
 

ลักษณะประจ าพนัธุท์างพฤกษศาสตร ์ 

ชนิด/ประเภท  ช่ือไทย ล้ินจ่ี วงศ์ Sapindaceae ช่ือวิทยาศาสตร์ Litchi chinensis Sonn. 
 ไม้ผล ไม้ต้นขนาดกลาง 
ต้น ทรงพุ่มกลม มีความสูง 11 – 12 เมตร  
ใบ ใบประกอบแบบขนนกหนึ่งช้ัน เรียงสลับ (alternate) ใบรูปหอกหรือรูปรี มีจ านวน 2 - 4 

คู่ใบ กว้าง 2.5 - 6 เซนติเมตร ยาว 5 - 12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม (acute) ขอบใบ
เรียบ (entire)  

ดอก ช่อดอกเป็นแบบช่อแยกแขนง (panicle) ออกท่ีซอกใบและปลายกิ่ง มีความยาว 10 - 40 
เซนติเมตร ดอกย่อยประมาณ 3,000 ดอก ดอกย่อยมีลักษณะคล้ายรูปถ้วย กลีบเล้ียงซ้อน
เป็นวง 4 – 5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก กว้าง 3 – 6 มิลลิเมตร ก้านดอกย่อยยาว 1.5 มิลลิเมตร 

ผล ผลเป็นแบบผลสดมีเยื่อหุ้มเมล็ด (aril) รูปร่างกลมหรือรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 – 4 
เซนติเมตร ผลมีสีแดง เปลือกหุ้มผลบาง แข็งและเปราะ มีตุ่มคล้ายหนามปกคลุมท่ัว
เปลือก เนื้อผลเจริญมาจากก้านเมล็ด (outgrowth of funiculus) ฉ่ าน้ า สีขาว  

เมล็ด มี 1 เมล็ด รูปไข่ ผิวเป็นมัน สีน้ าตาลเข้ม ยาว 1 – 2 เซนติเมตร กว้าง 0.6 – 1 เซนติเมตร 
บางเมล็ดฝ่อ 

ลักษณะเด่น สามารถออกดอกทุกปีในขณะท่ีต้นล้ินจ่ีต้นอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกันนั้นไม่ออกดอก 
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ลิน้จีพ่นัธุค์อ่มบญุมา 


