


คํานํา 
 

 ความสําคัญของทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่มีตอการดํารงอยูของมวลมนุษยชาติในโลกนี้นับวันยิ่ง
จะเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ เนื่องดวยอัตราการเพิ่มขึ้นประชากรโลก ซึ่งจําเปนจะตองดํารงชีวิตอยูโดยตองการ
ปจจัยส่ี ประการที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกคืออาหารเพิ่มมากขึ้นในอัตราที่เทาเทียมกัน แตขอเท็จจริงท่ี
พบในปจจุบันนี้พบวาอัตราการทําลายและสูญเสียทรัพยากรพันธุกรรมพืช ซึ่งเปนแหลงผลิตอาหารท่ี
สําคัญของโลกมนุษยกลับสูงขึ้นอยางนาวิตก จึงเกิดความพยายามในการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารตาง ๆให
สูงขึ ้น ซึ่งการขยายพื ้นที่เพาะปลูกใหมากขึ้น เปนแนวทางดั ้งเดิมที่เคยใชไดผล แตในปจจุบันจะให
ความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ พ ืชใหมีผลผลิตและคุณภาพสูง  สามารถปรับตัวใหเข าก ับ
สภาพแวดลอมตามภูมิภาคตางๆ ไดดี เทคโนโลยีในการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืช นอกจากจะใชวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชพันธุกรรมพืชที่มีความหลากหลาย ซึ่งสวนใหญจะอยูตาม
ธรรมชาติเปนพืชพื้นเมืองท่ัวไป ทรัพยากรที่มีคุณคาตอความอยูรอดของประชากรในอนาคตเหลานี้กระจัด
กระจายอยูทั่วไป จําเปนตองมีการสํารวจ ศึกษา  รวบรวม  และบันทึกขอมูลไวใหเปนระบบตามหลัก
วิชาการที่ถูกตอง กรมวิชาการเกษตรโดยสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลเชื้อพันธุพืชตาง ๆ โดยดําเนินการจัดทําฐานขอมูลเชื้อพันธุพืชไปแลวหลายพืชไดแก ขาว มะมวง 
ทุเรียน ยางพารา เปนระบบขอมูล Electronic อยูในฐานขอมูล (database) ซึ่งสามารถสืบคนไดงายและ
ทันสมัย แตท้ังนี้เพื่อเอื้อประโยชนตอบุคคลทั่วไปใหสามารถไดรับขาวสารและเผยแพรไดอยางทั่วถึง และ
เปนประโยชนตอทุกกลุมเปาหมายจึงไดจัดพิมพเปนสิ่งพิมพ เอกสารวิชาการฐานขอมูลเชื้อพันธุพืชขาว 
มะมวง ทุเรียน และยางพารา ตั้งแตป 2542-2544 เพื่ออนุรักษและการใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดของ
เช้ือพันธุพืช 
 ในป พ.ศ.2544-2545 สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติรวมกับสถานีทดลองพืชสวนฝาง อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม  ศูนยวิจ ัยพืชสวนเชียงราย  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  และคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเชื้อพันธุลิ้นจี่ จัดทําเปนเอกสาร
วิชาการฐานขอมูลเชื้อพันธุพืช ประกอบดวยขอมูลสําหรับบันทึกลักษณะเชื้อพันธุพืช (descriptor) และ
รายละเอียดเกี่ยวกับฐาน  ขอมูลเช้ือพันธุพืช (plant germplasm  database) 
 เอกสารวิชาการฐานขอมูลเชื้อพันธุลิ้นจี่เลมนี้ เกิดขึ้นดวยความรวมมือและเสียสละของคณาจารย         
ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ  จากหลายหนวยงานทั้งภาคราชการและเอกชน  ภายในเลมจะประกอบดวยขอมูล
สําหรับบันทึกลักษณะเชื้อพันธุลิ้นจี่  การจําแนกกลุมพันธุ  ลักษณะประจําพันธุ  ลักษณะทางการเกษตร 
ตลอดจนภาพประกอบ  ลักษณะของลิ้นจี่แตละพันธุ  อยางไรก็ตามคณะผูจัดทําไดพยายามทําใหเอกสาร
วิชาการเลมนี ้มีความสมบูรณถูกตองมากที่สุดเทาที่จะพึงกระทําไดในขณะนี้  หากในอนาคตทานผูรู 
ผูเชี่ยวชาญ  มีขอเสนอแนะขอคิดเห็นหรือรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มเติม ขอไดโปรดแจงมายังคณะผูจัดทํา  
เพื่อปรับปรุงแกไขใหฐานขอมูลเช้ือพันธุล้ินจี่มีความสมบูรณและทันสมัยยิ่งข้ึน 
 
        

(นายวิชา  ธิตปิระเสริฐ) 
ผูอํานวยการสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ 
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บทนํา 
     ล้ินจ่ี   

ชื่อวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  2

    พืชในวงศ  Sapindaceae 
ประวัต ิ
 ล้ินจี่ (Litchi chinensis Sonn.) มีช่ือสามัญวา litchi, litchee, lichee, leechee, lici, laichi, lychee, leetgee, 
แตนิยมเรียกวา lychee หรือ litchi (ไพโรจน, 2510) ล้ินจี่เปนไมผลกึ่งรอน จัดอยูในวงศ Sapindaceae มีถ่ิน
กําเนิดทางภาคใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน แถบมณฑลกวางตุงและฟุคเกี้ยน (Groff, 1921) มีการปลูกล้ินจี่
ในบริเวณน้ันมานานกวา 3,500 ป (Subhadrabandhu, 1990) ปจจุบันยังพบตนล้ินจี่ในสภาพซ่ึงปลูกมาต้ังแต
ศตวรรษท่ี 8 ซ่ึงขณะน้ีมีอายุประมาณ 1200 ป อยูในมณฑลฟุคเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตนยังคงมีความ
สมบูรณ ลําตนสูงประมาณ 6.43 เมตร  ความกวางทรงพุมประมาณ 7.17 เมตร และใหผลผลิตทุกป (Saug, 1980)  
ล้ินจี่ถูกนําเขาไปปลูกในประเทศพมา ไทย  หมูเกาะอินดิส ประมาณศตวรรษท่ี 17  สําหรับประวัติการปลูกล้ินจี่
ในประเทศไทย ไมทราบแนชัดวาเร่ิมมีการปลูก ตั้งแตเม่ือใด แตพบเอกสารท่ีชาวตางประเทศไดรายงานไววาใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีการปลูกล้ินจี่แลวโดยเรียกวาล้ินจี่แดง ท้ังนี้จากหลักฐานท่ี
ยืนยันไดวาพบตนล้ินจี่เกาท่ีบางตนอายุเกือบ 200 ป ไดแกพันธุไทยใบออ และพันธุคอม ท่ีปลูกโดยนายต๋ี  มี
แกวกศธร เม่ือ พ.ศ. 2397 โดยวิธีการเพาะเมล็ด ท่ีหมู 5 ตําบลแควออม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
(เอกสารประกอบการฝกอบรมฯ, 2536) 
 
การจําแนกกลุมพันธุ 
 ล้ินจี่ท่ีปลูกเปนการคาโดยท่ัวไปในประเทศไทยเปนล้ินจี่ท่ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศจีน สามารถแบง
ออกตามความสามารถในการปรับตัวใหเขาสภาพแวดลอม เปน 2 กลุม (Yapwattanaphun and Subhadrabandhu, 
2001) คือ 
  

1. กลุมพันธุล้ินจ่ีท่ีลุม ซ่ึงเปนล้ินจี่ท่ีสามารถออกดอกไดโดยไมตองการอากาศเย็นมากระตุน หรือ
ตองการอากาศเย็นติดตอกันนอยกวา ปลูกกันแพรหลายในแถบจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย โดยเฉพาะท่ี
อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
  กรอบแกว  กะโหลกในเตา  กะโหลกใบกลม  กะโหลกใบยาว  กะโหลกใบไหม  กะโหลกใบ
ออ  เขียวหวาน  คอม  จีนชมพู  จีนแดง  จีนยักษ  ชอระกํา  แดงพยอม  ไทยธรรมดา  ไทยใหญ  สาแหรกทอง  
สําเภาแกว  สําเภาทอง  แหวจีน  กระโถนทองพระโรง  กะโหลกใบเถา  คอมลําเจียก 
 2. กลุมพันธุล้ินจ่ีท่ีดอน  ล้ินจี่ในกลุมพันธุนี้จะสามารถออกดอกไดตอเม่ือมีอากาศเย็นติดตอกันเปน
ระยะเวลาหนึ่ง ปลูกกันแพรหลายเปนพันธุการคาในภาคเหนือของประเทศไทย แถบจังหวัดเชียงใหมและ

 1 



 2 

 กิมจี้  กิมเจง  กุยบ้ี  กวางเจา  ไกวเม  จักรพรรดิ์  จีนเกรียงศักดิ์  จีนเล็ก  จีนใหญ  จีนหอม  นครพนม 1  
นายสะอาด  บริวเตอร  ฝาง 46  ฝาง 80  พันธุทิพย  ลูกลาย  โอวเฮ๊ียะ  ฮงฮวย  ชมพู ไทยธรรมดา  ฝาง 1  ฝาง 13  
ฝาง 21  ฝาง 48  แมจัน  โอวเซ๊ียะ  โอวเฮ๊ียะใบดํา  ฮาวาย  ฮองกง     ไทโซ  ไกวเหมพิงค  Hakip  Kaimana  
Manritius  Salatheil  Sweetchiff 
 

 นอกจากล้ินจี่ท่ีปลูกเปนการคาอยางแพรหลายท่ัวไปในประเทศไทยแลว ยังมีบันทึกถึงล้ินจี่ปา (wild 
lychee) ซ่ึงเปนล้ินจี่ท่ีอยูในกลุมตระกูล Sapindaceae เชนกัน แตอยูคนละ species ล้ินจี่ปามีช่ือวิทยาศาสตรวา                     
Litchi philippinensis Rodlk. เปนล้ินจี่ปาที่พบไดในประเทศฟลิปปนส โดยใชประโยชนพันธุพืชชนิดนี้เปนตน
ตอของล้ินจี่พันธุปลูกท่ัวไป เพราะมีความใกลเคียงกันมาก เมล็ดของล้ินจี่ปาพันธุนี้มีขนาดใหญเปน 2 เทาของ
ล้ินจี่พันธุปลูกท่ัวไป (Groff, 1921) 
 
การจัดทําฐานขอมูลเชื้อพันธุล้ินจ่ีของสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ 

กรมวิชาการเกษตรโดยสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ ไดดําเนินการรวบรวมและศึกษาขอมูลพันธุพืช
และเช้ือพันธุพืชเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบพันธุพืชท่ีมาข้ึนทะเบียนขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมและ
เปนฐานขอมูลเช้ือพันธุพืช สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติไดยกรางตนแบบโครงสรางฐานขอมูลเช้ือพันธุล้ินจี่
เสร็จเรียบรอย จึงจัดใหมีการระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงระบบฐานขอมูลเช้ือ
พันธุล้ินจี่ใหสมบูรณโดยประสานงานกับศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกันจัดใหมีการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การจัดทําฐานขอมูลเช้ือพันธุลําไยและล้ินจี่ นั้น เม่ือวันที่ 14-15  สิงหาคม  2545  ณ โรงแรม
เชียงใหมฮิลส  อําเภอเมือ จังหวัดเชียงใหม  โดยมีเปาหมายของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังนี้ คือ 

1. เพื่อทบทวน/ปรับปรุงโครงสรางฐานขอมูลเช้ือพันธุล้ินจี่ ใหครบถวนสมบูรณ 
2. เพื่อทบทวน/ปรับปรุง Descriptor ท่ีใชเก็บขอมูลเช้ือพันธุล้ินจี่ 
3. การระดมสมองเพ่ือวิเคราะหขอมูลและนําเสนอบทสรุป แนวทางการพัฒนาปรับปรุงฐานขอมูลให

ถูกตอง และทันสมัย 
4. เพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการเช่ือมโยงเครือขายฐานขอมูล

เช้ือพันธุล้ินจี่อยางเปนระบบ 
5. เพื่อจัดทําฐานขอมูลเช้ือพันธุล้ินจี่ เปนระบบขอมูล Electronic และจัดพิมพเปนส่ิงพิมพเอกสาร

วิชาการ เผยแพรตอบุคคลท่ัวไปอันจะเกิดประโยชนสูงสุดตอสาธารณะ 
ความสําเร็จจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ ทําใหสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติสามารถนํา

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ไปแกไข ปรับปรุงฐานขอมูลเช้ือพันธุล้ินจี่ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
 



การบันทึกลักษณะประจําเชื้อพันธุลิ้นจี ่(Descriptors for Lychee) 
 

 ฐานขอมูลเช้ือพันธุล้ินจี่ ในเอกสารเลมนี้ไดทําการบันทึกลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา (morphology) 
เปนหลัก ประกอบดวย ลักษณะรูปทรง (shape) สีสัน (colour) ขนาด (size) ตลอดจนการบันทึกคุณภาพโดยใช
ประสาทสัมผัส (panel test) และจํานวนนับเชิงปริมาณ เปนตน ในการบันทึกลักษณะแตละพันธุ ลักษณะท่ี
สําคัญ คือ ลักษณะประจําพันธุ (characteristic)  ซ่ึงเปนลักษณะท่ีไมมีการแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอม และ
ลักษณะทางดานการเกษตร (agriculture descriptor) ซ่ึงเปนลักษณะอาจท่ีแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอม แต
บางคร้ังจะเปนลักษณะท่ีเดนและสําคัญของพันธุนั้น ๆ จึงไดบันทึกไว นอกจากนี้บางพันธุจะมีขอมูลในหัวขอ
บันทึกเพิ่มเติม (note) ไวดวย ขอมูลสวนนี้จะเปนขอมูลท่ีไดรับมาจากการบอกเลาของผูมีประสบการณในการ
จําแนกพันธุล้ินจี่โดยประสบการณ ซ่ึงเปนเกษตรกรชาวสวนล้ินจี่โดยตรง ขอมูลสวนใหญจะมีภาษาอังกฤษและ
ภาษาลาตินกํากับไวดวยเพื่อการคนควาในภายหลังและเปนมาตรฐานเดียวกัน อยางไรก็ตามโครงสรางการ
บันทึกลักษณะประจําเช้ือพันธุล้ินจี่ของกรมวิชาการเกษตรจะประกอบดวยหัวขอหลักดังตอไปนี้ 
 

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

 

  ในการจดัทําระบบฐานขอมูลเช้ือพันธุล้ินจี่ การบันทึกขอมูลเบ้ืองตนนับวาเปนส่ิงสําคัญอันดับ
แรกท้ังนี้เพื่อทราบประวัติของเช้ือพันธุล้ินจีท่ี่ตองการจะตรวจสอบและเพื่อการใชประโยชนในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและอนุรักษเช้ือพันธุล้ินจี่  การแลกเปล่ียนเช้ือพนัธุล้ินจี่ ท้ังในและตางประเทศ  การขออนุญาตนําเขาหรือ
สงออกตามกฎ ระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของทางดานอนุรักษ ดานคุมครองและใชประโยชนจากเช้ือ
พันธุล้ินจี่และรวมถึงการข้ึนทะเบียนพันธุล้ินจี่  การจดทะเบียนพันธุพืชตามกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิ เปนตน 
หัวขอการบันทึกขอมูลเบ้ืองตนในการตรวจสอบพันธุล้ินจี่ มีดังนี ้คือ 
 
1. หมายเลข  (accession  number) 

เช้ือพันธุล้ินจีแ่ตละตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมจะตองมีรหัสหมายเลขกํากบัไวทุกตัวอยางหรือทุกพันธุเพื่อ
สะดวกในการเรียกใชขอมูลและอางอิงขอมูลในภายหลังได ในท่ีนีห้มายเลขประจําเช้ือพันธุล้ินจี่จะกําหนดไว
เปนตัวเลขเรียงตามลําดับ เชน 00001 พันธุกิมจี,้ 00002 พันธุกิมเจง  เปนตน 
 
2. ชื่อพันธุ (name) 
 
3. ชื่อเดิม (former name) 
 
4. ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) เชน Lychee chinensis Sonn. เปนตน 
 
5. ประวัติพันธุ (Information) 

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

5.2 ความเปนมา  
5.3 วันเดือนปท่ีแนะนํา (date)     (DDMMYYYY)* 
5.4 ช่ือและท่ีอยูสถาบันหรือหนวยงานที่ผลิตเช้ือพันธุล้ินจี ่(name and address of institution) 

 
*DD หมายถึง  เลข 2 หลัก แทน วันที่  

 MM หมายถึง เลข 2 หลัก แทน เดือน 
 YY หมายถึง  เลข 4 หลัก แทน ป 
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6.  สถานภาพของพันธุ (status of sample) 
6.1 พันธุพื้นเมือง (indigenous) 
6.2 พันธุลูกผสม (artificial hybrids) 
6.3 พันธุตางประเทศ (introduction) 
6.4 อ่ืนๆ 
 

7. วันเดือนปท่ีไดรับ (acquisition date)    (DDMMYYYY) 
 
8. ลักษณะของตวัอยางท่ีไดรับ (type of material received) 

8.1 เมล็ด (seed) 
8.2 กิ่งพันธุ (scion) 
8.3 สวนขยายพันธุพืชในสภาพปลอดเช้ือ (in  vitro) 
8.4 อ่ืนๆ (other) เชน ตนพันธุ (planting material) โปรดระบุรายละเอียดการขยายพันธุ  

 
9. ปริมาณท่ีไดรับ (accession size) 

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

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

 
11.  แหลงท่ีมา (source) 

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

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

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

11.4 แหลงท่ีมาภายในประเทศ (indigenous  source) 
-   ระบุช่ืออําเภอ / ช่ือจังหวดั 

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

representation of name of countries) 
11.6.  ตําแหนงท่ีเกบ็ตัวอยาง  โดยระบุเสนรุงแลวตามดวยทิศเหนือหรือใต 
                (latitude of collection source) 

- ระบุเปนองศาของเสนรุงดานทิศเหนือหรือทิศใต 
11.7.  ตําแหนงท่ีเกบ็ตัวอยาง โดยระบุเสนแวงแลวตามดวยทิศเหนือหรือทิศใต 

(longitude of collection source) 
- ระบุเปนองศาของเสนแวงดานทิศเหนือหรือทิศใต 

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

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

 

 การบริหารเช้ือพันธุล้ินจี่เปนการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเกีย่วของกับหลักวิชาการและตามกฎระเบียบและ
กฎหมายตางๆ ท้ังนี้เพื่อการนําเช้ือพันธุล้ินจี่ไปใชประโยชนสูงสุด หัวขอท่ีควรพิจารณาดําเนินการ  มีดังนี้คือ 
 
1. การกักกันพืชและการขออนุญาต (plant quarantine and permits)  

การนําเขาและสงออกเช้ือพันธุล้ินจี่ (Lychee chinensis Sonn.) จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507  พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 และคําส่ังกรมวิชาการเกษตร ท่ี 352/2528 เร่ือง ระเบียบการนําพนัธุ
พืชเขามาในประเทศไทยและกําหนดแหลงรวบรวมพันธุพืช เปนตน 

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

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

 
2. การแลกเปล่ียนพันธุระหวางประเทศ (exchange of  germplasm) 

2.1 ใหปฏิบัติตามระเบียบกรมวชิาการเกษตรวาดวยหลักเกณฑการแลกเปล่ียนสวนขยายพันธุพืชระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2531 ซ่ึงปริมาณสวนขยายพันธุพืชท่ีอนญุาตใหแลกเปล่ียนกับตางประเทศตามระเบียบ
ดังกลาวมีเง่ือนไขดังนี ้คือ 

กลุมพันธุพืชสวน 
    กิ่งตาล้ินจี ่   พันธุละ  10  ตา 
    กิ่งพันธุล้ินจี ่   พันธุละ   5   ตน 

2.2 หมายเลข (accession  number) ท่ีสามารถแลกเปล่ียนพันธุ  (Passport  Data  I) 
- Yes/No 
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3. การเก็บรวบรวมพันธุและอนุรักษ (collection  and conservation) 
3.1 แหลงรวบรวมและอนุรักษเช้ือพันธุล้ินจี ่(maintenance  site  of  collection) 

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

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมและอนรัุกษเช้ือพันธุล้ินจี่ (methods) 
3.2.1 ex  situ (นอกที่เดิมตามธรรมชาติ) 

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

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

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

 
4. การนําไปใชประโยชน (economic  use) 
 
5. บันทึกเพิ่มเติม (note) 
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ลักษณะประจําพันธุลิ้นจี่  : Characterization of Lychee Variety 

รายละเอียดประจําพันธุ เลขรหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

1. ตน (Tree) 
1.1 ขนาดทรงพุม (size of canopy)  
      (เง่ือนไข  - ใหระบุอายุตน.....ป) 

1.1.1   ความสูง (height) 
บันทึกเปนตัวเลขโดยวัดจากระดับพื้นดินถึงปลายยอด…. ม. 

1.1.2   ความกวาง (width) 
บันทึกเปนตัวเลขโดยวัดจากสวนท่ีกวางท่ีสุด……...…… ม. 

1.2  รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) 
              1.2.1  กลม (circular) 
              1.2.2  คร่ึงวงกลม  (semi-circular) 
              1.2.3  คร่ึงวงรี (semi-elliptic) 
              1.2.4   อ่ืน ๆ (others) 

1.3  ความหนาแนนของทรงพุม (canopy density)  
              1.3.1  โปรง (sparse)  
              1.3.2  ปานกลาง (medium) 
              1.3.3  แนนทึบ (dense) 
              1.3.4   อ่ืนๆ (others) 

1.4 ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 
       (เง่ือนไข  - ใหบันทึกเม่ือตนมีอายุมากกวา 1 ปข้ึนไป) 

              1.4.1  ขรุขระ (rough) 
1.4.2 เรียบ  (smooth)        

1.5 สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) 
              1.5.1  น้ําตาลเขม (dark brown) 
              1.5.2  เทาแกมเขียว (greenish gray) 
              1.5.3  เทาแกมน้ําตาล (brownish gray) 
              1.5.4  อ่ืนๆ (others) 
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รายละเอียดประจําพันธุ เลขรหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

2.    ก่ิง (Branch) 
2.1 ลักษณะก่ิง (branch) 
        (เง่ือนไข  - ใหดูตนกิ่งตอนท่ีมีอายุตั้งแต 3 ป ข้ึนไป) 

 2.1.1  กลม (rounded) 
 2.1.2  คอนขางแบนและบิด (almost flattened and twisted) 
2.1.3  อ่ืน ๆ (others)  

 2.2   ลักษณะการแตกก่ิง (branching type) 
   2.2.1  ตั้งตรง (upright) 

                2.2.2  แตกออกดานขาง (horizontal spreading; forming a crown       
broader than height) 

3.    ใบ (Leaf) 
3.1 สีของใบออน (colour of young leaflet)  

เง่ือนไข  - ใหดูในระยะกอนใบคล่ีสุด) (
3.1.1  เหลืองซีด (pale yellow) 

                 3.1.2  ชมพูปนแดง (reddish pink) 
                 3.1.3  แดง (red) 
                 3.1.4  เหลืองปนเขียว (greenish yellow) 
                 3.1.5  อ่ืนๆ (others)    

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

จากปลายยอดลงมา, 2. เฉล่ียจาก 10 ใบประกอบ) 
 3.2.1  ความยาว (length)  

   บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย..……. ซม. 
3.2.2    ความกวาง (width)  

บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉลี่ย..……. ซม. 
3.3   สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

 3.3.1  เขียว (green) 
3.3.2 เขียวเขม (dark green) 
3.3.3 อ่ืน ๆ (others) 
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รายละเอียดประจําพันธุ เลขรหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

3.4 ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 
3.4.1  เรียบ (entire) 
3.4.2  เปนคล่ืน (undulate) 

3.5 ลักษณะแผนใบ (leaf blade) 
3.5.1  เรียบ (smooth) 
3.5.2  เปนคล่ืน (wavy) 

3.6 ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) 
3.6.1  แหลม (acute) 
3.6.2  เรียวแหลม (acuminate) 
3.6.3  เรียวแหลมและบิดงอ (acuminate & twisted) 
3.6.4  ยาวคลายหาง (caudate) 
3.6.5  มน (obtuse) 

3.7 ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) 
3.7.1   คลายกระดาษ (chartaceous) 
3.7.2  คลายแผนหนัง (coriaceous) 

3.8   ความมันของใบ (leaf glossiness) 
3.8.1   เปนมันวาว (lustrous) 
3.8.2   ดาน (callous) 

3.9 ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 
3.9.1 ล่ิม (cuneate) 
3.9.2 มน (obtuse) 
3.9.3 อ่ืน ๆ (others) 

3.10  สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) 
3.10.1 เขียว (green) 
3.10.2 เขียวเขม (dark green) 
 3.10.3   เขียวปนเหลือง (yellowish green) 
 3.10.4  อ่ืน ๆ (others) 

3.11  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) 
3.11.1  เขียว (green) 
3.11.2  เขียวปนเหลือง (yellowish green) 
3.11.3  อ่ืน ๆ (others) 
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รายละเอียดประจําพันธุ เลขรหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

3.12   สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 
3.12.1  เขียว (green) 
3.12.2  เขียวเขม (dark green) 
3.12.3  เขียวปนเหลือง (yellowish green) 

3.13 รูปรางของใบ (shape of leaflet) 
3.13.1  รีคอนขางแคบ (narrowly elliptic) 
3.13.2  รี (elliptic) 
3.13.3  รีคอนขางกวาง (broardly elliptic) 
3.13.4 ใบหอก (lanceolate) 
3.13.5 ขอบขนาน (oblong) 

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

                         บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย..……… คู 
4.    ดอก (Flower) 

4.1 การออกดอก (flowering) 
เง่ือนไข  - ใหดูในระยะดอกบานเต็มท่ี)    (
4.1.1  บางตา (sparse)  < 25 % 
4.1.2  ปานกลาง (medium) 25-50  % 
4.1.3  ดก (profuse) 51-75  % 
4.1.4  ดกมาก (very profuse) > 75  % 

4.2 ขนาดของชอดอก (size of panicle) 
    (เง่ือนไข  - 1.บันทึกเม่ือดอกบานเต็มท่ี, 2. เฉล่ียจาก 10 ชอดอก) 

4.2.1 ความยาว (length)  
บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉลี่ย..…… ซม. 

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

4.3 ขนาดของดอก (size of floret)  
เสนผานศูนยกลางของดอกสมบูรณเพศ (type II)..........….. มม. 
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รายละเอียดประจําพันธุ เลขรหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

5.    ชอผล (Fruit cluster) 
5.1   จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster)  

      (เง่ือนไข  - บันทึกตอนเกบ็เกี่ยว) 
 5.1.1  นอย (sparse)  < 3 ผล/ชอ 
 5.1.2  ปานกลาง (medium)  3-5 ผล/ชอ 
 5.1.3  ดก (prolific)  6-8  ผล/ชอ 
 5.1.4  ดกมาก (very  prolific)  > 8 ผล/ชอ 

6.   ผล  (Fruit ) 
6.1   รูปรางผล (shape of fruit) 

6.1.1  หัวใจ  (cordate) 
6.1.2  กลมแปน (oblate) 
6.1.3  ไขกลับแกมขอบขนาน (oblong-obovoid) 
6.1.4  ไขกลับ (obovoid) 

 6.2   ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 
 (เง่ือนไข  - ดภูาพดานหนาผล) 

6.2.1  สมมาตร (symmetry) 
6.2.2  ปานกลาง (intermediate) 
6.2.3  เบ้ียว (oblique) 

 6.3  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ (uniformity of fruit size) 
6.3.1  สมํ่าเสมอ (uniform) 
6.3.2 ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform) 

 6.4  ขนาดผล (size of fruit) 
(เง่ือนไข  - 1. เก็บขอมูลจํานวน 20 ผลโดยสุมจาก 10 ชอๆละ 2 ผล 
     2. บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย) 

6.4.1 ความยาว (length)    
บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉลี่ย........... ซม. 

6.4.2 ความกวาง (width)   
บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉลี่ย..........  ซม. 

6.4.3 ความหนา (thickness)    
บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉลี่ย........... ซม. 
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รายละเอียดประจําพันธุ เลขรหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

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

             บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย .............. ผล 
6.6  รูปรางปลายผล (apex of fruit) 

6.6.1  ปาน (flattened) 
6.6.2  มน (obtuse) 
6.6.3  บุม (depressed) 
6.6.4  แหลม (acute) 

 6.7  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) 
6.7.1  ไหลยกสองขาง (upright both shoulders) 
6.9.2  ไหลยกขางเดียว (unequal both shoulders) 
6.7.3  ไหลเสมอ (equal both shoulders)  

 6.8  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) 
6.8.1  ขรุขระแตไมมีหนาม (rugged without tubercle) 
6.8.2  ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle) 
รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle)  6.9  

6.9.1 ฐานตุมหนามกวางปลายมนส้ัน   
(round and short tubercle) 

6.9.2 ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมยาว   
(broad spread and long tubercle) 

6.9.3 ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมส้ัน  
(broad spread and short tubercle)            

6.9.4 ฐานตุมหนามแคบปลายแหลมยาว  
(pointed and long tubercle) 

 6.10  สีเปลือก (colour of fruit skin)  
6.10.1  แดงเลือดหมู (blood red) 
6.10.2  แดงคลํ้า (dark red) 
6.10.3  ชมพูปนแดง (reddish pink) 
6.10.4  อื่น ๆ (others) 
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รายละเอียดประจําพันธุ เลขรหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

 6.11   สีเนื้อผล (colour of aril) 
6.11.1  ขาวใส (clear white) 
6.11.2  ขาวขุน (dull white) 
6.11.3  ขาวขุนปนเหลือง (creamy white) 
6.11.4 อ่ืน ๆ (others) 

6.12   ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 
6.12.1  นิ่ม (soft) 
6.12.2  แนน (firm) 

6.13 ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 
(เง่ือนไข  - 1. บันทึกเม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต, 2. เฉล่ียจาก 10 ผล   

3. วัดตรงกลางของผล) 
     บันทึกเปนตัวเลข คาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉล่ีย ............... ซม. 

 6.14   ความฉ่าํน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) 
6.14.1  นอย (low) 
6.14.2  ปานกลาง (medium) 
6.14.3  มาก (high) 

6.15   รสชาติ (flavour) 
(เง่ือนไข  - โดยวิธีการชิม) 

6.15.1  ฝาด (astringent) 
6.15.2  ฝาดอมเปร้ียว (astringent and sour) 
6.15.3  หวานอมเปร้ียว (sweet and sour) 
6.15.4  หวาน (sweet) 

  6.16  กล่ิน (aroma) 
6.16.1 ไมมีกล่ินหอม (non-aroma) 
6.16.2  มีกล่ินหอม (aroma)       

6.17 ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids) 
(เง่ือนไข  - เฉล่ียจาก 10 ผล) 

บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่า สุดสูงสุด และคาเฉลี่ย .............. ºBrix 
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รายละเอียดประจําพันธุ เลขรหัส ตัวอยางพันธุ รูปภาพ 

7.   เมล็ด (Seed) 
  7.1  รูปรางของเมล็ด (shape of seed) 

7.1.1  กลม (spheroid) 
7.1.2  กลมและแบนดานขาง (spheroid flattened) 
7.1.3  รูปรี (ellipsoid) 
7.1.4  รูปรีและแบนดานขาง (ellipsoid flattened) 
7.1.5  รูปไข (ovoid) 

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

7.2.1  ความยาว (length) 
บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉลี่ย.…….. ซม. 

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

7.2.3  ความหนา (thickness) 
บันทึกเปนตัวเลขคาตํ่าสุด สูงสุด และคาเฉลี่ย.…….. ซม. 

7.2 เปอรเซ็นตเมล็ดลีบ (percentage of shrivelled seed) 
(เง่ือนไข  - คํานวณจาก 20 ผล) 

บันทึกเปนตัวเลข………….. % 
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ลักษณะปลายใบ (apex of leaflet) 

           แหลม (acute)    เรียวแหลม (acuminate)    เรียวแหลมและบิดงอ(acuminate&twisted) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ยาวคลายหาง (cuadate)       มน (obtuse) 
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ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 
 

 

 
 
 
 
 

  
  

ล่ิม (cuneate)        มน (obtuse) 
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รูปรางของใบ (shape of leaflet) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 รีคอนขางแคบ (narrowly elliptic)  รี (elliptic)  รีคอนขางกวาง (broardly elliptic 
 

 
ใบหอก (lanceolate)          ขอบขนาน (oblong) 
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รูปรางผล (shape of fruit) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมมาตร (symmetry)         ปานกลาง (intermediate)          เบ้ียว (oblique) 

   

  

  

หัวใจ (cordate)     กลมแปน (oblate) 

ไขกลับแกมขอบขนาน (oblong-obovoid)   ไขกลับ (obovoid) 
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รูปรางปลายผล (apex of fruit) 
 
 
 
 
          ปาน (flattened)              มน (obtuse) 

  

 

 

 
 
  

บุม (depressed)     แหลม (acute) 

 
รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) 

 
 
 
 
 

    ไหลยกสองขาง (upright both shoulders)  ไหลเสมอ (equal both shoulders) 

  

 
 
 
 
 

ไหลยกขางเดยีว (unequal both shoulders) 
 

 

 21 



รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) 
 
 

 
 
  

    ฐานตุมหนามกวางปลายมนส้ัน    ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมยาว 
      (round and short tubercle)      (broad spread and long tubercle)  

 
 

      
ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมส้ัน    ฐานตุมหนามแคบปลายแหลมยาว 
(broad spread and short tubercle)          (pointed and long tubercle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22 



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

โรคใบจุดสนมิหรือ 
โรคใบจุดสาหราย 
Cephaleuros  viresecns 

  โรคราสนิม 
Skierka  nephelii 

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

  โรคราดํา 
Capnodium  sp. 

  Meliola  sp. 
โรคราน้ําคางเทียม 
Perenophythora  litchii 
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แหลงรวบรวมตนพันธุลิ้นจี่ 
ที่มีการบันทึกขอมูลอยูในฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชสํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติ 

 
ลําดับ สถานท่ีรวบรวมพันธุล้ินจี ่ ช่ือพันธุล้ินจี่ท่ีรวบรวม 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2 
 
 
 
 
 
3 

  
Hakip Kaimana  Manritius  Salatheil  Sweetcliff   ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย   กวางเจา 
กะโหลกใบยาว  กะโหลกใบออ  กิมจี ้ กิมเจง กุยบ้ี  ไกวเมพิงค 
จักรพรรดิ ์ จีนเกรียงศักดิ ์ จีนแดง  จีนเล็ก  จีนใหญ  ชอระกํา 
นครพนม 1  นายสะอาด บริวเตอร  ฝาง 11  ฝาง 13  ฝาง 46 
ฝาง 80  พันธุทิพย  ลูกลาย  สําเภาแกว  โอวเฮี้ยะ  ฮงฮวย     
จักรพรรดิ์ขุนตาล  ฝาง 50 

ตําบลรอบเวียง  อําเภอเมือง   จังหวดั
เชียงราย 
ผูรับผิดชอบ นายมนตรี  ทศานนท  
และนายนิพัฒน  สุขวิบูลย 
โทร.(053)714023-4 
โทรสาร(053)714023-4  

 
 
 
 
 

รวบรวมไว 32 พันธุ จํานวน 141 ตน 
ลักษณะการรวบรวมตนพันธุ  ex situ 
อายุตนพนัธุประมาณ 2 ป  ปลูก 
โดยใชกิ่งตอน 
 
ศูนยวิจัยพืชสวนฝาง ฝาง 48  ฝาง 11  ฝาง 13  ฮาวาย  ฝาง 80  นครพนม 1  กิมจี้  

ฮองกง  ไทโซ  นายสะอาด จนีเกรียงศักดิ ์โอวเซียะ ชอระกํา  
แมจัน ไกวเม  ฝาง 21  กุยบ้ี  ฝาง 1  โอวเฮี้ยะใบดํา  ฮงฮวย    
ลูกลาย  บริวเตอร  กวางเจา  กิมเจง  จักรพรรดิ์  เมล็ดตาย    
คอม 9  ฝาง 46  จีนแดง  พระองคเจาจุมพต   ชมพู   

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
โทร.(053)451441-2 
 
 
  
สาขาไมผล ภาควิชาพืชสวน  กวางเจา  กะโถนทองพระโรง  กิมเจง  จักรพรรดิ  บริวเตอร  

สาแหรกทอง  สําเภาแกว  โอวเฮี๊ยะ  ฮงฮวย คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวดัเชียงใหม  50290 
ผูรับผิดชอบ ผศ.นภดล  จรัสสัมฤทธ์ิ 
สาขาไมผล ภาควิชาพืชสวน  
คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวดัเชียงใหม  50290 
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ลําดับ สถานท่ีรวบรวมพันธุล้ินจี ่ ช่ือพันธุล้ินจี่ท่ีรวบรวม 
 โทรศัพท (053)498126   

โทรสาร(053)498126 
รวบรวมไว 9 พันธุ จํานวน 185 ตน 
ลักษณะการรวบรวมตนพันธุ  ex situ 
อายุตนพนัธุประมาณ 2 ป 
ปลูกโดยใชกิ่งตอน และก่ิงเสียบ 
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รายชื่อพันธุลิ้นจี่ไทย 
 

Accession Number ชื่อพันธุ  (ไทย) ชื่อพันธุ  (อังกฤษ) 

00001  กิมจี ้ Kimjee 

00002 กิมเจง Kimjeng 

00003 กุยบ้ี Kuibee 

00004 กรอบแกว Krobkaeo 

00005 กรอฟฟ Groff 

00006 กระโถนทองพระโรง Kratone Thongphraronge 

00007 กวางเจา Kwangjao 

00008 กะโหลก Kaloke  

00009 กะโหลกในเตา Kaloke Naitao 

00010 กะโหลกใบขิง Kaloke Baikhing 

00011 กะโหลกใบยาว Kaloke Baiyao 

00012 กะโหลกใบไหม Kaloke Baimai 

00013 กะโหลกใบออ Kaloke Bai-or 

00014 ไกวเม Kwaimay 

00015 ไกวเมพิงค Kwaimayphing 

00016 เขียวหวาน Khiaowwan 

00017 คอม Khom  

00018 คอมลําเจียก Khom Lamjiak 

00019 คอม  9 Khom  9 

00020 จักรพรรด ิ Chakraphat 

00021 จักรพรรดิ์ขุนตาล Chakraphatkhuntan 

00022 จุกบ้ี Jukbee 

00023 จุกบ้ีจี ้ Jukbeejee 
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Accession Number ชื่อพันธุ  (ไทย) ชื่อพันธุ  (อังกฤษ) 

00024 จูฮุก Joohuk 

00025 จีน Jeen 

00026 จีนเกรียงศักดิ ์ Jeen Kriangsak 

00027 จีนชมพ ู Jeen Chompoo 

00028 จีนแดง Jeen Daeng 

00029 จีนเล็ก Jeen Lek 

00030 จีนใหญ Jeen Yai 

00031 จีนหอม Jeen Hom 

00032 ชมพู Chomphoo 

00033 ชอระกํา Chorrakham 

00034 แดงพยอม Daeng Phayom 

00035 ไทโซ Tai So 

00036 ไทยธรรมดา Thai Thammada 

00037 ไทยใหญ Thai Yai 

00038 นครพนม  1 Nakhon Phanome  1 

00039 นายสะอาด Nai Sa-aad 

00040 บริวสเตอร Brewster 

00041 ฝาง    1 Fang    1 

00042 ฝาง  11 Fang  11 

00043 ฝาง  13 Fang  13 

00044 ฝาง  21 Fang  21 

00045 ฝาง  46 Fang  46 

00046 ฝาง  48 Fang  48 

00047 ฝาง  50 Fang  50 

00048 ฝาง  80 Fang  80 
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Accession Number ชื่อพันธุ  (ไทย) ชื่อพันธุ  (อังกฤษ) 

00049 พันธุทิพย Phanthip 

00050 พระองคเจาจมุพต Phraongchao Chumphot 

00051 เมล็ดตาย Maladtaai 

00052 แมจัน Maejan 

00053 ลูกลาย Looklaai 

00054 สาแหรกทอง Saraekthong 

00055 สําเภาแกว Samphaokhaeo 

00056 สําเภาทอง Samphaothong 

00057 หนอไหมชี Normaichee 

00058 หมอหมอง Mormong 

00059 แหว Haeo 

00060 แหวจีน Haeojeen 

00061 อมเรนทร Amaren 

00062 อีไว E-wai                  

00063 โอวเซียะ O-sia 

00064 โอวเฮียะ O-hia 

00065 โอเฮียะใบดํา O-hia Baidam 

00066 ฮงฮวย Honghuai 

00067 ฮงฮวยเชยีงราย Honghuai Chiangrai 

00068 ฮงฮวยดอยมูเซอร Honghuai Doimuser 

00069 ฮงฮวยธรรมดา Honghuai Thammada 

00070 ฮงฮวยหมอหมอง Honghuai Mormong 

00071 ฮงฮวย  1 Honghuai  1 

00072 ฮงฮวย  2 Honghuai  2 

00073 ฮาวาย Hawaii 
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Accession Number ชื่อพันธุ  (ไทย) ชื่อพันธุ  (อังกฤษ) 

00074 ฮองกง Hongkong 

00075  Hakip 

00076  Kaimana 

00077  Manritius 

00078  Salatheil 

00079  Sweetcliff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่ือพันธุ กิมจ้ี (Kimjee) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 7 

เมตร  ความกวาง (width) 6 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) เทาแกมน้ําตาล (brownish gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) แตกออกดานขาง (horizontal spreading)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 10.86 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

4.11 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลมและบิดงอ 
(acuminate & twisted)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 

ล่ิม (cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

กระดาษ (chartaceous)  ความมันของใบ (leaf 

glossiness) ดาน (callous)  รูปรางของใบ (shape of 

leaflet) ใบหอก (lanceolate)  สีกานใบประกอบดานบน 

(colour of adaxial petiole) เขียวเขม (dark green)  สี

กานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour 

of midri) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคู

ของใบยอย (pair of leaflets) 3  คู 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

บางตา (sparse) < 25 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความยาว (length) 29.2 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 19.1 เซนติเมตร    
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

นอย (sparse) < 3 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับ (obovoid)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปานกลาง 
(intermediate)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 

(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  ขนาดผล 

(size of fruit) ความยาว (length) 3.7 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 3.63 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of 

fruit) ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of 



ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids) 
15.1 oBrix 

fruit) ไหลยกขางเดียว (unequal both shoulders)  

ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม 
(rugged with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of 

tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมส้ัน (broad 

spread and short tubercle)  สีเนื้อผล (colour of  aril) 

ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม 

(soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 1.1 เซนติเมตร  

ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แฉะ (very juicy)  

รสชาติ (flavour) หวานอมเปร้ียว (sweet and sour)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี 
(ellipsoid)  ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว 

(length) 2.5 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.5 
เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
ผิวเปลือกผลหนา  ..................................................................................................……………….  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 



ช่ือพันธุ กิมเจง (Kimjeng) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

11 เมตร  ความกวาง (width) 10 เมตร รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมนํ้าตาล (brownish 

gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) แตกออกดานขาง (horizontal spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 24.4 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

17.6 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 

เรียบ (entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) แหลม (acute)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผนหนัง (coriaceous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางกวาง (broardly 

elliptic)  สีกานใบปนะกอบดานบน (colour of adaxial 

petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีกานใบ

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of 

midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของ

ใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 %  ขนาดของชอดอก (size 

of panicle) ความยาว (length) 24.4 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 17.6 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน (oblate) 

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) สมมาตร 
(symmetry)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 

(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  ขนาดผล 

(size of fruit) ความยาว (length) 3.6 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 3.4 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of 

fruit) ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of 

fruit) ไหลเสมอ (equal both shoulders)  ลักษณะผิว



ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids) 15 
oBrix 

เปลือก (surface of skin) ขรุขระแตไมมีหนาม (rugged 

with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) 

ฐานตุมหนามกวางปลายมนส้ัน (short tubercle)  สีเนื้อผล 

(colour of aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture 

of aril) แนน (firm)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.8 

เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril)  ปาน
กลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) หวาน (sweet)   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมล็ด (Seed) 
 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี 

(ellipsoid)  ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว 

(length) 2.2 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.32 

เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
ความเหนียวกานใบ เหนียวมาก  ....................................................................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 
 
 



ช่ือพันธุ กุยบี้ (Kuibee) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 10 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน(colour of trunk surface) เทาแกมนํ้าตาล (brownish 

gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) แตกออกดานขาง (horizontal spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaf let) 

ความยาว (length) 10.23 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.56 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 

เรียบ (entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) แหลม (acute)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว 
(green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 

petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีเสนกลาง

ใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู   
  

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความยาว 
(length) 21.2 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 14.3 
เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) สมมาตร (symmetry)  ความสมํ่าเสมอของ

ขนาดผลในชอ (uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ 
(uniform)  ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 

3.22 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.3 เซนติเมตร  

รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปราง

ไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยกขางเดียว (unequal 



both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) 

ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุม

หนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลม
ส้ัน (broad spread and short tubercle)  สีเนื้อผล 

(colour of  aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ 

(texture of aril) นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of 

aril) 0.7 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) 

ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) หวานอมเปร้ียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sweet and sour)  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน้ําได (total 

soluble solids) 11.6 oBrix 
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี (ellipsoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.01 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.3 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 ผิวเปลือกผลขรุขระมีตุมหนาม มีเสนรองกลางผลสีเขียวปนเหลือง แตกตางกับพนัธุกิมเจง ซ่ึงมีเสนรอง
กลางผลสีเขียว  ...................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพชอผลและรูปรางผล 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ กรอบแกว (Krobkaeo) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณทองทิว  ลาภสมบูรณศิร ิ   บานเลขท่ี 22  หมู 3 
 ต.บางสะแก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม 

 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-circular)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 

เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) 

เทาแกมน้ําตาล (brownish gray)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 11.33 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.7 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) มน (obtuse)  ลักษณะฐานใบ 

(base of leaflet) ล่ิม (cuneate)ลักษณะเน้ือใบ (texture of 

leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  ความมันของใบ 

(leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน 
(colour of adaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish 

green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 

petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ  
 
 
 

(colour of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู   
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

บางตา (sparse) < 25 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความยาว (length) 15.8 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 11.2 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมีตุม
หนาม (rugged with tubercle)  สีเปลือก (colour of 

fruit skin) แดงคลํ้า (dark red)  สีเนื้อผล (colour of aril) 

ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) แนน 

(firm)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.9 เซนติเมตร  

ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แหง (dry)  

รสชาติ (flavour) หวาน (sweet)  ปริมาณของแข็งท่ี

ละลายนํ้าได (total soluble solids) 18 oBrix 
  
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ กระโถนทองพระโรง (Kratone Thongphraronge) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
 จ.ศรีสะเกษ 

 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดกมาก (very profuse) > 75 %  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) หัวใจ (cordate)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) สมมาตร 
(symmetry)  ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 

3.8 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) มน 

(obtuse)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยกขาง

เดียว (unequal both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก 
(surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with 

tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) 

ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมส้ัน (broad spread and 

short tubercle)  สีเปลือก (colour of ripe fruit) แดงคลํ้า 

(dark red)  สีเนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน (dull 

white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft)  ความ

หนาเนื้อ (thickness of aril) 0.7 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ํา

ของเนื้อ (juiciness of aril) แหง (dry)  รสชาติ (flavour) 

หวานอมเปร้ียว (sweet and sour)  ปริมาณของแข็งท่ี

ละลายนํ้าได (total soluble solids) 19 oBrix 

 

 

 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................................................................................. 

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



ช่ือพันธุ กวางเจา (Kwangjao) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 9 

เมตร  ความกวาง (width) 6 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish 

gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) ตั้งตรง (upright) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปน

คล่ืน (undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) ยาวคลาย

หาง (caudate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

กระดาษ (chartaceous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) 

รีคอนขางแคบ (narrowly elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 

2-3  คู 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดก (profuse) 51-75 %  ขนาดชอดอก (size of panicle) 

ความยาว (length) 28.8 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

15.1 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ 
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) หัวใจ (cordate)  ความ

สมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปานกลาง 
(intermediate)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ

(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  ขนาดผล 

(size of fruit) ความยาว (length) 3.75 เซนติเมตร  

ความกวาง (width) 3.53 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล 

(apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล 
(shoulder of fruit) ไหลยกสองขาง (upright both 

shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin)  



ขรุขระแตไมมีหนาม (rugged without tubercle)  รูปราง

ของตุมหนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวาง
ปลายแหลมยาว (broad spread and long tubercle)  สี

เนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเน้ือ 

(texture of aril) นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of 

aril) 0.7 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) 

ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) ฝาดอมเปรี้ยว 

(astringent and sour)  ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(total soluble solids) 17 oBrix 
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี 
(ellipsoid)  ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว 

(length) 2.3 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.4 
เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 สีของใบยอย (colour of leaflet) เขียวเขม (dark green), ความเหนยีวกานใบ เหนียวมาก, มีเสนกลางผล

ชัดเจน, รสชาติ  หวานอมเปร้ียว ..............................................................................................................… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ กะโหลก (Kaloke) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล จ.สมุทรสงคราม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-circular)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 

เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) 

เทาแกมน้ําตาล  (brownish gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบแก (colour of mature leaflet) เขียว 
(green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) แหลม (acute)  ลักษณะฐานใบ 

(base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ความมันของใบ (leaf 

glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(shape of leaflets) รีคอนขางกวาง (broadly elliptic)  

สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) 

เขียว (green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียว (green)  สีเสนกลางใบ (colour of 

midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของ

ใบยอย (pair of leaflet) 2 คู  
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ผล (Fruit) 

 ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมีตุม
หนาม (rugged with tubercle)  สีเปลือก (colour of 

fruit skin) น้าํตาล (brown)  สีเนื้อผล (colour of aril) 

ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) แนน 

(firm)  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แหง (dry)  

รสชาติ (flavour) หวานอมเปร้ียว (sweet and sour) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ กะโหลกในเตา (Kaloke Naitao)  
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณทองทิว  ลาภสมบูรณศิร ิ   บานเลขท่ี 22  หมู 3 

 ต.บางสะแก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10 เมตร  ความกวาง (wide) 8 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) เทาแกมน้ําตาล (brownish gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 11.40 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.74 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เปนคล่ืน (wavy)  ลักษณะ

ของปลายใบ (apex of leaflet) แหลม (acute)  ลักษณะ

ฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ 

(texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  ความ

มันของใบ (leaf glossiness) ดาน (callous)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) ใบหอก (lanceolate)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง 

(colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish 

green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียว (green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู     
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

บางตา(sparse) < 25 %  ขนาดของชอดอก (size of  

panicle) ความยาว (length) 17 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 12 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

นอย (sparse) < 3 ผล/ชอ 
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) สมมาตร (symmetry)  ความสมํ่าเสมอของขนาด

ผลในชอ (uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  

ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 3.28 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 2.18 เซนติเมตร  ความ

หนา (thickness) 3.64 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล 

(apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล 
(shoulder of fruit) ไหลยกขางเดยีว (unequal both 

shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin)  



ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุม

หนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายมน
ส้ัน (round and short tubercle)  สีเนื้อผล (colour of 

aril) ขาวขุน  (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 

นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.72 

เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) ปาน
กลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) หวานอมเปร้ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sweet and sour)  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน้ําได (total 

soluble solids) 2.35 oBrix    
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปไข (ovoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.21 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.42 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................................................................................. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 
 
 



ช่ือพันธุ กะโหลกใบกลม (Kaloke Baiklom) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณบุญธรรม  แดงสกุล    บานเลขท่ี 40  หมู 1 

ต.เหมืองใหม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  

 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 6 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงรี (semi-elliptic)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีของ

เปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว 
(grayish green) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปน

คล่ืน (undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) แหลม  
 

 

 

 

 

 

(acute)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  

ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ 
(chartaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) เปน

มันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี

คอนขางกวาง (broadly elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวเขม (dark 

green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 

petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีเสนกลาง

ใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 3 คู   
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

บางตา (sparse) < 25 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความยาว (length) 18.1 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 12.8 เซนติเมตร 
 
   

 

 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ กะโหลกใบขิง (Kaloke Baikhing) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล จ.สมุทรสงคราม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 
(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทา
แกมน้ําตาล  (brownish gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบแก (colour of mature leaflet) เขียว 
(green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) แหลม (acute)  ลักษณะฐานใบ 

(base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  รูปรางของใบ (shape of 

leaflets) รีคอนขางกวาง (broadly elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว 
(green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 

 

 

 

 

 

 

 

petiole) เขียว (green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 2 คู   
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมีตุม
หนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม 
(shape of tubercle) ฐานตุมหนามแคบปลายแหลมยาว 
(pointed and long tubercle)  สีเนื้อผล (colour of aril) 

ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม 

(soft)  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) ปานกลาง 

(juicy)  รสชาติ (flavour) หวานอมเปรี้ยว (sweet and 

sour)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ กะโหลกใบเถา (Kaloke Baithao) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล จ.สมุทรสงคราม 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ใบ (Leaf) 

 สีของใบแก (colour of mature leaflet) เขียว 
(green)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic)  สี

กานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว  
(green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 

petiole) เขียว (green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูใบยอย (pair 

of leaflet) 3-4 คู   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

บางตา (sparse) < 25 % 
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) ปานกลาง (intermediate)  สีเปลือก (colour of 

fruit skin) แดงคลํ้า (dark red)  สีเนื้อผล (colour of aril) 

ขาวขุน (dull white)  ความฉ่ําน้ําของเนือ้ (juiciness of 

aril) แฉะ (very juicy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

ความเหนียวกานใบ เหนียวมาก, สีของดอกยอย (colour of floret) ครีม (cream)  ..............................  

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



ช่ือพันธุ กะโหลกใบยาว (Kaloke Baiyao) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-circular)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 

เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) 

เทาแกมน้ําตาล (brownish gray)    
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)  
 

ใบ (Leaf) 

 ขนาดของใบ (size of leaflet) ความยาว (length) 

11.93 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.9 เซนติเมตร  สี

ของใบแก (colour of mature leaflet) เขียว (green)  

ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  ลักษณะแผน

ใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของปลายใบ 

(apex of leaflet) แหลม (acute)  ลักษณะฐานใบ (base of 

leaflet) มน (obtuse)  ความมันของใบ (leaf glossiness) 

เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี

คอนขางกวาง (broadly elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน 

(colour of adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบ 
 
 
 

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียว 

(green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปน

เหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of 

leaflet) 2 คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ  
ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน (oblate)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปานกลาง 
(intermediate)  รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน 

(flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลเสมอ 

(equal both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of 

skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle)  

รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนาม
แคบปลายแหลมยาว (pointed and long tubercle)  สี

เนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ 

(texture of aril) นิ่ม (soft)  ความฉ่ําน้าํของเน้ือ 

(juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) 

หวานอมเปรี้ยว (sweet and sour) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
อายุตน  3 ป  ................................................................................................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 
 
 



ช่ือพันธุ กะโหลกใบไหม (Kaloke Baimai)  
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณทองทิว  ลาภสมบูรณศิร ิ   บานเลขท่ี 22  หมู 3 
 ต.บางสะแก  อ.บางคนที   จ.สมุทรสงคราม 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
  

ตน (Tree)  

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10 เมตร  ความกวาง (width) 8 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) เทาแกมน้ําตาล (brownish gray) 
 

ก่ิง (Branch)  

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading) 
 

ใบ (Leaf)  

 ขนาดของใบ (size of leaflet) ความยาว (length) 

14.34 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 4.06 เซนติเมตร  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 3-4 คู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผล (Fruit)  

 รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน (oblate)  

ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 3.1 

เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) มน (obtuse)  

รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลเสมอ (equal 

both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) 

ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของ

ตุมหนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนามแคบปลาย
แหลมยาว (pointed and long tubercle)  สีเปลือก 

(colour of fruit skin) แดงคลํ้า (dark red)  รสชาต ิ
(flavour) ฝาดอมเปร้ียว (astringent and sour) 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ กะโหลกใบออ (Kaloke Bai-or) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 
(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทา
แกมน้ําตาล (brownish gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horinontal 

spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 10.31 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.04 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผนหนงั 
(coriaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมัน

วาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รูปรี

คอนขางกวาง (broadly elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน 

(colour of adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบ

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of 

midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของ

ใบยอย (pair of leaflet) 2 คู     
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 % 
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) หัวใจ (cordate)  ความ

สมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปานกลาง 
(intermediate)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 

(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  รูปราง

ปลายผล (apex of fruit) แหลม (acute)  รูปรางไหลผล 
(shoulder of fruit) ไหลยกสองขาง (upright both 

shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระ

มีตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุม

หนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนามแคบปลาย
แหลมยาว (pointed and long tubercle)  สีเนื้อผล 

(colour of aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเน้ือ 

(texture of aril) นิ่ม (soft)  ความฉ่ําน้าํของเน้ือ 

(juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) 

หวานอมเปรี้ยว (sweet and sour)  ปริมาณของแข็งท่ี

ละลายนํ้าได (total soluble solids) 17 oBrix    
เมล็ด (Seed) 



 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรีและแบน
ดานขาง (ellipsoid flattened)  เปอรเซ็นตเมล็ดลีบ  
(percentage of shrivelled seed) 0 % 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................................................................................. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพชอผลและรูปรางผล 
 



ช่ือพันธุ ไกวเม (Kwaimay) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน 

(undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน

หนัง (coriaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) 

เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) 

รีคอนขางแคบ (narrowly elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว (green)  สี

กานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) 

เขียว (green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียว 

(green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 3 คู 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 3 

เมตร  ความกวาง (width) 5 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน(colour of trunk surface) เทาแกมนํ้าตาล (brownish 

gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 8.25 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.87 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความยาว 
(length) 23.7 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 21.3 
เซนติเมตร 
 
  

 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ ไกวเมพงิค (Kwaimaepink) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 

ลักษณะเน้ือใบ (texture of leaflet) คลายแผนหนัง 

(coriaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมัน
วาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี
คอนขางแคบ (narrowly elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบ

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียว (green)  

สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียว (green)  จํานวนของ

คูใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู  

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 
 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) ครึ่งวงกลม 
(semi-circular)  ลักษณะเปลอืกลําตน (trunk surface) เรยีบ 

(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทาแกม
น้ําตาล (brownish gray)  
 

ก่ิง (Branch) 
 ลักษณะกิ่ง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการแตก

กิ่ง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading) 
 

ใบ (Leaf) 
 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปนเขียว 

(greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน 
(undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ลิ่ม (cuneate)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 
 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) ปาน
กลาง (medium) 25-50 %  
 

ผล (Fruit) 
 สีเปลือก (colour of fruit skin) ชมพูปนแดง (reddish 

pink) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ เขียวหวาน (Khiaowwan) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณรวม  สุขสงา    บานเลขท่ี 19/17  หมู 1 
 ต.เหมืองใหม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 8 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) เทาแกมน้ําตาล (brownish gray)   
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 13.6 เซนติเมตร  ความกวาง (wide) 

2.87 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) แหลม (acute)  ลักษณะฐานใบ 

(base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture 

of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  ความมันของใบ 

(leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) รีคอนขางแคบ (narrowly elliptic)  สี

กานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole)  

สีเขียวเขม (dark green)  สีกานใบประกอบดานลาง 
(colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish 

green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียว (green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2-3  คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

บางตา (sparse) < 25 % 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

นอย (sparse) < 3 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับ (obovoid)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปานกลาง 
(intermediate)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 

(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  ขนาดผล 

(size of fruit) ความยาว (length) 3.32 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 3.29 เซนติเมตร ความหนา (thickness) 

2.97 เซนติเมตร รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน 

(flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยก

ขางเดียว (unequal both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก 
(surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with 



tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) ฐาน
ตุมหนามกวางปลายแหลมยาว (broad spread and long 

tubercle) สีเนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน (dull white)  

ลักษณะเนื้อ (texture of aril) แนน (firm)  ความหนาเนื้อ 

(thickness of aril) 0.35 เซนติเมตร ความฉ่ําน้าํของเนื้อ 

(juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) 

หวาน (sweet)  ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(total soluble solids) 4.9 oBrix 
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปไข 
(ovoid)  ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว 

(length) 2.87 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.64 
เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
การออกชอดอกบางปหนาแนน ขนาดชอดอกส้ัน ชอเดี่ยวยาว 16 เซนติเมตร กวาง 13 เซนติเมตร  ........  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 



ช่ือพันธุ คอม (Khom)  
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณบุญธรรม  แดงสกุล    บานเลขท่ี 40  หมู 1 

 ต.เหมืองใหม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10 เมตร  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 

(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทา
แกมน้ําตาล  (brownish gray) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) ชมพูปน
แดง (reddish pink)  ขนาดของใบ (size of leaflet) ความ

ยาว (length) 11.11 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.79 

เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) เขียว 
(green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน 

(undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) มน (obtuse)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปน
เหลือง  (yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง 
(colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish 

green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 

(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 

3-4 คู    

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดก (profuse) 51-75 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความยาว (length) 23.2 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 22 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ    
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) สมมาตร (symmetry)  ความสมํ่าเสมอของขนาด

ผลในชอ (uniformity of fruit size) ไมสมํ่าเสมอ (poorly 

uniform)  ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 

2.81 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.05 เซนติเมตร  

ความหนา (thickness) 2.16 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล 

(apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล 
(shoulder of fruit) ไหลยกขางเดยีว (unequal both 

shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระ

มีตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุม

หนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนามแคบปลาย
แหลมยาว (pointed and long tubercle)  สีเนื้อผล 

(colour of aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ 



(texture of aril) นิ่ม  (soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of 

aril) 0.35 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของเน้ือ (juiciness of 

aril) แฉะ (very juicy)  รสชาติ (flavour) หวานอมเปร้ียว 
(sweet and sour) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปไข 
(ovoid)  ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว 

(length) 1.97 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.3 
เซนติเมตร 
 
 

เมล็ด (Seed) 

 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................................................................................. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพชอผลและรูปรางผล 
 



ช่ือพันธุ คอมลําเจียก (Khom Lamjiak) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล จ.สมุทรสงคราม 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 8 

เมตร  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 
(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทา
แกมน้ําตาล  (brownish gray) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) ชมพูปน
แดง (reddish pink)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปน
คล่ืน (undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) มน 
(obtuse)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ลิ่ม (cuneate)  

ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ 
(chartaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมัน
วาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic)  

สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour 

of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีเสน

กลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  

จํานวนคูใบยอย (pair of leaflet) 3-4 คู  
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

 
 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดก (profuse) 51-75 % 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ดก (prolific) 6-8 ผล/ชอ    
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) หัวใจ (cordate)  ความ

สมมาตรของผล (symmetry of fruit) สมมาตร (symmetry)  

ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ (uniformity of fruit 

size) ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform)  ขนาดผล (size of 

fruit) ความยาว (length) 3.0 เซนติเมตร  ความกวาง 

(width) 3.5 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 3.0 

เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน 
(flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยก

ขางเดียว (unequal both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก 
(surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with 

tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) 

ฐานตุมหนามแคบปลายแหลมยาว (pointed and long 

tubercle)  สีเปลือก (colour of fruit skin) ชมพูปนแดง 
(reddish pink)  สีเนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน (dull 

white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft)  ความ

ฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แหง (dry)  รสชาต ิ
(flavour) หวาน (sweet)   

  บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................................................................................. 



ช่ือพันธุ คอม 9 (Khom 9) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 7 

เมตร  ความกวาง (width) 8 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) ขรุขระ (rough)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) น้ําตาลเขม (dark brown)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) ตั้งตรง (upright) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว(length) 2.37 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

11.6 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 

เรียบ (smooth)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) ยาวคลาย

หาง (caudate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

กระดาษ (chartaceous)  ความมันของใบ (leaf 

glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape 

of leaflet) รีคอนขางแคบ (narrowly elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว 
(green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 

petiole) เขียว (green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 2-3 คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดกมาก  (very profuse) > 75 %  
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ดก (prolific) 6-8 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) สมมาตร (symmetry)  ความสมํ่าเสมอของ

ขนาดผลในชอ (uniformity of fruit size) ไมสมํ่าเสมอ 
(poorly uniform)  รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน 

(flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยก

ขางเดียว (unequal both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก 
(surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with 

tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) 



เมล็ด (Seed) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมยาว (broad spread and 

long tubercle)  สีเนื้อผล (colour of  aril) ขาวขุน (dull 

white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft)  ความฉ่ํา

น้ําของเนื้อ (juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาต ิ
(flavour) หวานอมเปร้ียว (sweet and sour)   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี 
(ellipsoid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................................................................................. 

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



ช่ือพันธุ จักรพรรด์ิ (Chakraphat) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (high) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 10 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish 

gray) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว 11.11 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.71 

เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) เขียว 
(green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เปนคล่ืน (wavy)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผนหนัง (coriacous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางกวาง (broardly 

elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 

petiole) เขียว (green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour 

of abaxial petiole) เขียว (green)  สีเสนกลางใบ (colour 

of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคู

ของใบยอย (pair of leaflet) 3 คู   
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 %  ขนาดของชอดอก (size 

of panicle) ความยาว (length) 21.7 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 19.2 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

นอย (sparse) < 3 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) หัวใจ (cordate)  ความ

สมมาตรของผล (symmetry of fruit) เบ้ียว (oblique)  

ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ (uniformity of fruit 

size) ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform)  ขนาดผล (size of 

fruit) ความยาว (length) 4.4 เซนติเมตร  ความกวาง 

(width) 4.3 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) 

ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหล

ยกสองขาง (upright both shoulders)  ลักษณะผิว

เปลือก (surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged 

with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of 

tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมส้ัน (broad 



spread and short tubercle)  สีเนื้อผล (colour of  aril) 

ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม 

(soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.8 เซนติเมตร  

ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แฉะ (very juicy)  

รสชาติ (flavour) หวาน (sweet)  ปริมาณของแขง็ท่ีละลาย

น้ําได (total soluble solids) 15.6 oBrix   

เมล็ด (Seed) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี 
(ellipsoid)  ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว 

(length) 2.6 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.9 
เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................................................................................. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพชอผลและรูปรางผล 
 
 



ช่ือพันธุ จักรพรรด์ิขุนตาล (Chakraphatkhuntan) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 

จ.เชียงใหม  
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (high) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 10 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish 

gray) 
 

ใบ (Leaf) 

 

 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดก (profuse) 51-75 %  
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ดก (prolific) 6-8 ผล/ชอ 
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) หัวใจ (cordate)  ความ

สมมาตรของผล (symmetry of fruit) เบ้ียว (oblique)  

ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ (uniformity of fruit 

size) ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform)  ขนาดผล (size of 

fruit) ความยาว (length) 5 เซนติเมตร  ความกวาง 

(width) 4.5 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) 

ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหล

ยกสองขาง (upright both shoulders)  ลักษณะผิว

เปลือก (surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged 

with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of 

tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมส้ัน (broad 

spread and short tubercle)  สีเนื้อผล (colour of  aril) 

ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิม่ 

(soft)  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แฉะ (very 

juicy)  รสชาติ (flavour) หวาน (sweet)  

สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ 

(entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เปนคล่ืน (wavy)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน

หนัง (coriaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) 

เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี

คอนขางกวาง (broardly elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว (green)  สีกาน

ใบประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียว 
(green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 

(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 3 
คู    

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................................................................................. 



ช่ือพันธุ จุกบี้ (Jukbee)* 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล - 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
  

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (high) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 10 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 
(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียวเขม (dark green)  ลักษณะของปลายใบ 

(apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) รีคอนขางแคบ (narrowly elliptic)  สี

กานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว 
(green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 

petiole) เขียว (green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 3 คู   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

บางตา (sparse) 25 %  
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

นอย (sparse) < 3 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน (flattened)  

รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยกสองขาง 
(upright both shoulders)  สีเปลือก (colour of fruit 

skin) แดงเลือดหมู (blood red)  สีเนื้อผล (colour of  

aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 

นิ่ม (soft)  ความฉ่ําน้าํของเนื้อ (juiciness of aril) นอย 

(low)  รสชาต ิ(flavour) หวาน (sweet)  กล่ิน (aroma) มี

กล่ินหอม (aroma)  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน้ําได (total 

soluble solids) 19 oBrix   

 

 

 

 

 

 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................................................................................. 

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

 
 

*  ที่มา : ธวชัชัย รัตนชเลศ และศวิพร ธรรมดี 2542. พันธุไมผลการคในประเทศไทย. สาํนักพมิพรัว้เขียว. 
กรงุเทพฯ. หนา 15.    



ช่ือพันธุ จีน (Jeen)* 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล - 
 

ใบยอย (pair of leaflet) 3 คู   ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-circular)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 

เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) 

เทาแกมน้ําตาล (brownish gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะการแตกก่ิง (branching type) แตกออก
ดานขาง (horizontal spreading)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน  (colour of young  leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปน

คล่ืน (undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียว

แหลม (acuminate)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of 

adaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีกาน

ใบประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of 

midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของ 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

นอย (sparse) < 3 ผล/ชอ  
  

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) ปานกลาง (intermediate)  ความสมํ่าเสมอของ

ขนาดผลในชอ (uniformity of fruit size) ไมสมํ่าเสมอ 
(poorly uniform)  รูปรางปลายผล (apex of fruit) แหลม 

(acute)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมี

ตุมหนาม (rugged with tubercle)  สีเปลือก (colour of 

fruit skin) ชมพูปนแดง (reddish pink)  สีเนื้อผล 

(colour of  aril) ขาวใส (clear  white)  ลักษณะเนื้อ 

(texture of aril) นิ่ม (soft)  ความฉ่ําน้าํของเน้ือ 

(juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาต ิ (flavour) 

ฝาดอมเปร้ียว (astringent and sour) 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
............................................................................................................................................................. 

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

*  ที่มา : ธวชัชัย รัตนชเลศ และศวิพร ธรรมดี 2542. พันธุไมผลการคในประเทศไทย. สาํนักพมิพรัว้เขียว. 
กรงุเทพฯ. หนา 15.    



ช่ือพันธุ จีนเกรียงศักด์ิ (Jeen Kriangsak) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10 เมตร  ความกวาง (width) 8 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) เทาแกมน้ําตาล (brownish gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 3.02 เซนติเมตร ความกวาง (width) 

9.66 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางกวาง (broardly 

elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 

petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีกานใบ

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ  (colour of 

midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของ

ใบยอย (pair of leaflet) 3-4 คู  
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

บางตา (sparse) < 25 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความยาว (length) 19.3 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 17.8  เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

นอย (sparse) < 3 ผล/ชอ   
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับ (obovoid)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) สมมาตร 
(symmetry)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity of fruit size) ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform)  

ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 3.26 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.26 เซนติเมตร  รูปราง

ปลายผล (apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล 
(shoulder of fruit) ไหลยกขางเดยีว (unequal both 



shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมี

ตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม 
(shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมยาว 
(broad spread and long tubercle)  สีเนื้อผล (colour of  

aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 

แนน (firm)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 1.0 

เซนติเมตร ความฉ่ําน้าํของเน้ือ (juiciness of aril) แฉะ 

(very juicy)  รสชาติ (flavour) หวานอมเปร้ียว (sweet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

and sour)  ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble 

solids) 18.1 oBrix    
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี 
(ellipsoid)  ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว 

(length) 1.88 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.04 
เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 มีรองแบงกลางผล  ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 



ช่ือพันธุ จีนชมพู (Jeen Chompoo) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณทองทิว  ลาภสมบูรณศิร ิ   บานเลขท่ี 22  หมู 3 
 ต.บางสะแก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม 
 

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะ

ของปลายใบ (apex of leaflet) แหลม (acute)  ลักษณะ

ฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ 

(texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  ความ

มันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง 
(colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish 

green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียว (green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู    

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10 เมตร  ความกวาง (width) 12 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish 

gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch character) กลม (rounded)  

ลักษณะการแตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright)    
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 15.25 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

4.67 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)   

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

บางตา (sparse) < 25 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความยาว (length) 22 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 10 เซนติเมตร 
 
  
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ จีนแดง (Jeen Daeng) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 8 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมนํ้าตาล (brownish 

gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) แตกออกดานขาง (horizontal spreading)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน  (colour of young  leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 10.50 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

2.16 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน 

(undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน

หนัง (coriaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) 

เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) 

รีคอนขางกวาง (broardly elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 

3 คู   
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

บางตา (sparse) < 25 %  
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

นอย (sparse) < 3 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) ปานกลาง (intermediate)  ความสมํ่าเสมอของ

ขนาดผลในชอ (uniformity of fruit size) ไมสมํ่าเสมอ 
(poorly uniform)  ขนาดผล (size of fruit) ความยาว 

(length) 3.5 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.51 

เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) แหลม 



(acute)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยกสองขาง 

(upright both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of 

skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปราง

ของตุมหนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวาง
ปลายแหลมยาว (broad spread and long tubercle)  สี

เนื้อผล (colour of  aril) ขาวใส (clear  white)  ลักษณะ

เนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ (thickness 

of aril) 0.9 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนือ้ (juiciness of  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) ฝาดอมเปร้ียว

(astringent and sour)  ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได 
(total soluble solids) 16.9  oBrix    
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี (ellipsoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.3 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.41 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
รูปรางตุมหนาม หนามมีขนาดใหญสูง อยูชิดกัน  .........................................................................…  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 
 
 
 



ช่ือพันธุ จีนเล็ก (Jeen Lek)  
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 

ปลายใบ (apex of leaflet) ยาวคลายหาง (caudate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผนหนงั (coriaceous)  

สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีกานใบประกอบ

ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 2-3 คู   

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-circular)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 

เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) 

เทาแกมน้ําตาล (brownish gray)    
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)   
  

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 9.47 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.09 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

อายุ 4 ป  .........................................................................……………………………………………  
............................................................................................................................................................. 



ช่ือพันธุ จีนใหญ (Jeen Yai) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ 

(entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลมและบิด
งอ (acuminate & twisted)  ลักษณะฐานใบ (base of 

leaflet) ล่ิม (cuneate)  สีกานใบประกอบดานบน (colour 

of adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบประกอบ

ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียว (green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 

1 คู 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-circular)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 

เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) 

เทาแกมน้ําตาล (brownish gray)   
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)    
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 10.04 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.03 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



 

ช่ือพันธุ จีนหอม (Jeen Hom) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-circular)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 

เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) 

เทาแกมน้ําตาล (brownish gray)    
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) แตกออกดานขาง (horizontal spreading)           
  

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 9.54 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.31 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน  
 

 

 

 

 

 

 

 

(undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) ยาวคลายหาง 
(caudate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมัน

วาว (lustrous)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of 

adaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

กานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour 

of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคู

ของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
อายุ 4 ป  .........................................................................…………………………………………...  

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



  

ช่ือพันธุ ชมพู (Chomphoo) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic)  

 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 6 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) ขรุขระ (rough)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) น้ําตาลเขม (dark brown)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน  (colour of young leaflets) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 10.65 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

4.04 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน 

(undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน

หนัง (coriaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) 

เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี

คอนขางกวาง (broardly elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 

3 คู   
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดก (profuse) 51-75 %  ขนาดของชอดอก (size of fruit 

cluster) ความยาว (length) 20.1 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 17.3 เซนติเมตร   
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง  (medium) 3-5 ผล/ชอ    
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) สมมาตร (symmetry)  ความสมํ่าเสมอของ

ขนาดผลในชอ (uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ 
(uniform)  ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 



3.16 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.11 เซนติเมตร  

รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปราง

ไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยกขางเดียว (unequal 

both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) 

ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle)  สีเนื้อผล 

(colour of aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture 

of aril) แนน (firm)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.5 

เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แหง 
(low)  รสชาต ิ(flavour) หวานอมเปร้ียว (sweet and sour)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids) 15 
oBrix  
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี 
(ellipsoid)  ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว 

(length) 2.23 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.39  
เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
การกระจายตัวของตุมหนาม มีจุดประสีน้าํตาล  .........................................................................….  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 



ช่ือพันธุ ชอระกํา (Chorrakham) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม  

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic)  

 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10 เมตร  ความกวาง (width) 11 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish 

gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) แตกออกดานขาง (horizontal spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 ขนาดของใบ (size of leaflet) ความยาว (length) 

11.4 เซนติเมตร  ความกวาง 4.08 เซนติเมตร  สีของใบแก 

(colour of mature leaflet) เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ 

(leaf margin) เรียบ (entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) 

เรียบ (smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) ยาว

คลายหาง (caudate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

กระดาษ (chartaceous)  ความมันของใบ (leaf 

glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape 

of leaflet) รีคอนขางกวาง (lanceolate)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว (green)  สี

กานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial  petiole) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour 

of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคู

ของใบยอย (pair of leaflets) 2-3  คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 %    
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ 
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) ปานกลาง (intermediate) ความสมํ่าเสมอของ

ขนาดผลในชอ (uniformity of fruit size) ไมสมํ่าเสมอ 
(poorly uniform)  ขนาดผล (size of fruit) ความยาว 

(length) 3.52 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.53 

เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน 
(flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยก

ขางเดียว (unequal both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก 
(surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with 



tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) ฐาน
ตุมหนามกวางปลายแหลมส้ัน (broad spread and short 

tubercle)  สีเนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน (dull white)  

ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ 

(thickness of aril) 0.9 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของเนื้อ 

(juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) 

หวาน (sweet)  ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soluble solids) 20 oBrix  
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี 
(ellipsoid)  ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว 

(length) 2.14 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.53 
เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
........................................................................................................................................................…. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 
 
 



ช่ือพันธุ แดงพยอม (Daeng Phayom) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณเช่ือม  อุยวันนัง    บานเลขท่ี 37  หมู 2 

ต.เหมืองใหม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 
(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทา
แกมน้ําตาล (brownish gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 14.96 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.19 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 

เรียบ (entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
 

 

 

 

 

 

 

 

(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมัน

วาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี

คอนขางแคบ (narrowly elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนเหลือง  
(yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียว (green)  จํานวนคู

ของใบยอย (pair of leaflet) 2-3  คู 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดก  (profuse) 51-75 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความยาว (length) 10 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 14 เซนติเมตร 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
บันทึกเพิ่มเติม (note) 

ชอดอกโปรง แตละกานชอดอกไมหนาแนน ชอดอกยาวมีชอขนาดเล็ก อายุตนประมาณ 50 ป  ............  

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



ช่ือพันธุ ไทโซ (Tai So) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 3 

เมตร  ความกวาง (width) 3 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกของลํา

ตน (trunk surface) ขรุขระ (rough)  สีเปลือกลําตน 
(colour of trunk surface) น้ําตาลเขม (dark brown)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) แตกออกดานขาง (horizontal spreading)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 14.9 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

4.11 เซนติเมตร สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปน

คล่ืน (undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) ยาวคลาย

หาง (caudate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน

หนัง (coriaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) 

เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี

คอนขางแคบ (narrowly elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 

3 คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering) ดก (profuse) 

51-75 %  ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความยาว 

(length) 30 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 19.9 
เซนติเมตร   
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ดก (prolific) 6-8 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล(symmetry of 

fruit) สมมาตร (symmetry)  ความสมํ่าเสมอของขนาด

ผลในชอ (uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  

ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 4.0 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.6 เซนติเมตร  รูปราง



ปลายผล (apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล 
(shoulder of fruit) ไหลยกขางเดยีว (unequal both 

shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมี

ตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม 
(shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมสั้น 
(broad spread and short tubercle)  สีเนื้อผล (colour of 

aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 

นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.9 

เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของเน้ือ (juiciness of aril) แฉะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(very juicy)  รสชาติ (flavour) ฝาดอมเปรี้ยว (astringent 

and sour)  ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble 

solids) 16 oBrix  
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี (ellipsoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.43 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.61 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
การติดดอกไมสมํ่าเสมอ ชอดอกโปรง  ......................….................................................................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 



ช่ือพันธุ ไทยธรรมดา (Thai Thammada) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณบุญธรรม  แดงสกุล    บานเลขท่ี 40  หมู 1 
 ต.เหมืองใหม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

14 เมตร  ความกวาง (width) 12 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงรี (semi-elliptic)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish 

gray)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 13.31 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

2.63 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet ) แหลม (acute)  ลักษณะฐานใบ 

(base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ความมันของใบ (leaf 

glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape 

of leaflet) รีคอนขางแคบ  (narrowly elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปน
เหลือง  (yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง 
(colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish 

green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียว (green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 3-4 คู   

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage)   

บางตา (sparse) < 25 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความยาว (length) 24.2 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 18.1 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ดก (prolific) 6-8 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน (oblate)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) สมมาตร 
(symmetry)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 

(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  ขนาดผล 

(size of fruit) ความยาว (length) 2.83 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 2.54 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 

2.4 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน 

(flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลเสมอ 

(equal both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of 

skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle)  

รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนาม
แคบปลายแหลมยาว (pointed and long tubercle)  สี

เนื้อผล (colour of aril) ขาวใส (clear white)  ลักษณะ



เนื้อ (texture of aril) แนน (firm)  ความหนาเนื้อ 

(thickness of aril) 0.69 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของเนื้อ 

(juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) 

หวาน (sweet)   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปรางของใบเมล็ด (shape of seed) รูปไข 
(ovoid)  ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว 

(length) 2.0 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.5 
เซนติเมตร 
 
 
 

เมล็ด (Seed) 

 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
................................................................….....................…................................................................. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 



ช่ือพันธุ ไทยใหญ (Thai Yai) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณทองทิว  ลาภสมบูรณศิร ิ   บานเลขท่ี 22  หมู 3 

 ต.บางสะแก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม 
 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงรี 
(semi-elliptic)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 

(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทา
แกมน้ําตาล (brownish gray) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 15.13 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

2.94 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน  (colour of adaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง 
(colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish 

green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียว (green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2-3  คู     
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 %  ขนาดของชอดอก (size 

of panicle) ความยาว (length) 25.3 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 15.4 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ    
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruits) ไขกลับแกมขอบ
ขนาน (oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล 

(symmetry of fruit) ปานกลาง (intermediate)  ความ

สมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ (uniformity of fruit size) 

ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform)  ขนาดผล (size of  fruit) 

ความยาว (length) 3.56 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.34 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 3.21 

เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน 
(flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยก

ขางเดียว (unequal both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก 
(surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with 

tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) 

ฐานตุมหนามแคบปลายแหลมยาว (pointed and long 

tubercle)  สีเนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน  (dull  



white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft)  ความหนา

เนื้อ (thickness of aril) 0.81 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของ

เนื้อ (juiciness of aril) แฉะ (very juicy)  รสชาติ (flavour) 

หวานอมเปรี้ยว (sweet and sour)  ปริมาณของแข็งท่ี

ละลายนํ้าได (total soluble solids) 5.34 oBrix   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปไข (ovoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความกวาง (width) 1.24 

เซนติเมตร  ความยาว (length) 2.52 เซนติเมตร 
 
 
 
 

เมล็ด (Seed) 

 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
................................................................….....................…................................................................. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 

 
 
 
 



ช่ือพันธุ นครพนม 1 (Nakhon Phanome 1) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 5 

เมตร  ความกวาง (width) 5 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมนํ้าตาล (brownish 

gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet)  เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 12.5 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.54 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 

เรียบ (entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) ยาวคลายหาง 
(caudate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

กระดาษ (chartaceous)  ความมันของใบ (leaf 

glossiness) ดาน (callous)  สีกานใบประกอบดานบน 

(colour of adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบ

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of 

midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคู

ของใบยอย (pair of leaflet) 2-4 คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 %  ขนาดของชอดอก (size 

of panicle) ความยาว (length) 22.6 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 16.4 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับ (obovoid)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปานกลาง 
(intermediate)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity of fruit size) ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform)  

ขนาดผล (size of fruit)  ความยาว (length) 3.46 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.49 เซนติเมตร  รูปราง

ปลายผล (apex of fruit) ปาน (flattened) รูปรางไหลผล 
(shoulder of fruit) ไหลยกขางเดยีว (unequal both 



shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมี

ตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม 
(shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมสั้น 
(broad spread and short tubercle)  สีเนื้อผล (colour of 

aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 

นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.91 

เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของเน้ือ (juiciness of aril) แฉะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(very juicy)  รสชาติ (flavour) ฝาดอมเปรี้ยว (astringent 

and sour)  
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี (ellipsoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.35 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.72 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
ผิวเปลือกหนา  ..................................….....................…..........................................….................  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 
 



ช่ือพันธุ นายสะอาด (Nai sa-aad) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 9 

เมตร  ความกวาง (width) 7 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมนํ้าตาล (brownish 

gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 11.85 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

4.27 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 

เรียบ (entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) แหลม (acute)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผนหนัง (coriaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) ดาน (callous)  รูปราง

ของใบ (shape of leaflet) ใบหอก (lanceolate)  สีกาน

ใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวเขม 
(dark green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียว (green)  สีเสนกลางใบ (colour of 

midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของ

ใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู   
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 %  ขนาดของชอดอก (size 

of panicle) ความยาว (length) 27.6 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 21.9 เซนติเมตร   
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ   
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) สมมาตร (symmetry)  ความสมํ่าเสมอของ

ขนาดผลในชอ (uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ 
(uniform)  ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 

3.56 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.45 เซนติเมตร  

รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปราง



ไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยกขางเดียว (unequal 

both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) 

ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุม

หนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลม
ส้ัน (broad spread and short tubercle)  สีเนื้อผล 

(colour of  aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ 

(texture of aril) นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of 

aril) 0.9 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril)  

ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) หวานอมเปรี้ยว 

(sweet and sour)  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน้ําได (total 

soluble solids) 18  oBrix   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี (ellipsoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.1 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.5 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
ลักษณะผิวเปลือกผลมีจุดประสีน้ําตาลกระจายท่ัวท้ังผล  ..................................….....................…...  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพชอผลและรูปรางผล 

 



ช่ือพันธุ บริวสเตอร (Brewster) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม  

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 9 

เมตร  ความกวาง (width) 7 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish 

gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) แตกออกดานขาง (horizontal spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว(greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 12.9 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

4.04 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผนหนัง (coriaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) ดาน (callous)  รูปราง

ของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางกวาง (broardly 

elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 

petiole) เขียวเขม (dark green)  สีกานใบประกอบ

ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 3-4 คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 %  ขนาดของชอดอก (size 

of panicle) ความยาว (length) 27.9 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 16.4 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ  
 

ผล  (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) ปานกลาง (intermediate)  ความสมํ่าเสมอของ

ขนาดผลในชอ  (uniformity of fruit size) ไมสมํ่าเสมอ 
(poorly uniform)  ขนาดผล (size of fruit) ความยาว 

(length) 3.92 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.35 



เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) แหลม (acute)  

รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยกขางเดียว 
(unequal both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface 

of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle)  

รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนาม
กวางปลายแหลมส้ัน (broad spread and short tubercle)  

สีเนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ  

(texture of aril) นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of 

aril) 0.14 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนือ้ (juiciness of 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aril) แฉะ (very juicy)  รสชาติ (flavour) หวานอมเปรี้ยว 

(sweet and sour)  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน้ําได (total 

soluble solids) 18 oBrix    
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี (ellipsoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 3.05 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.7 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
.........................................................................................….................................….....................…... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 



ช่ือพันธุ ฝาง 1 (Fang 1) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 3 

เมตร  ความกวาง (width) 3 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน(colour of 

trunk surface) เทาแกมน้ําตาล (brownish gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองซีด 
(pale green)  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลมและบิดงอ   
 
 
 
 
 
 
 
 

(acuminate & twisted)  ลักษณะฐานใบ (base of 

leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of 

leaflet) คลายแผนหนัง (coriaceous)  ความมันของใบ 

(leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) รีคอนขางแคบ (narrowly elliptic)  สี

กานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) 

เขียว (green)  สีกานใบประกอบดานลาง(colour of 

abaxial petiole) เขียว (green)   สีเสนกลางใบ (colour 

of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคู

ของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดกมาก (very profuse) > 75 %  ขนาดของชอดอก (size 

of panicle) ความยาว (length) 24.4 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 17.6 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
.........................................................................................….................................….....................…... 

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



ช่ือพันธุ ฝาง 11 (Fang 11) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 

 

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว 
(green)  สีกานใบประกอบดานลาง  (colour of abaxial 

petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีเสนกลาง

ใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2 คู  

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10 เมตร  ความกวาง (width) 10 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบแก (colour of mature leaflet) เขียว 
(green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) ยาวคลายหาง (caudate)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
...................................................................................

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

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ ฝาง 13 (Fang 13) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

งอ (acuminate & twisted)  ลักษณะฐานใบ (base of 

leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of 

leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  ความมันของใบ 

(leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน 

(colour of adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบ

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of 

midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของ

ใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสงู (height) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 7 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ 

(entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลมและบิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

............................………………………………............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ ฝาง 21 (Fang 21) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบแก (colour of mature leaflet) เขียว 
(green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) ยาวคลายหาง (caudate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางแคบ (narrowly 

elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 

petiole) เขียว (green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour 

of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish 

green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
.........................................................................................….................................….....................…... 

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



ช่ือพันธุ ฝาง 46 (Fang 46) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 7 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ(smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมนํ้าตาล (brownish 

gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

(entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน

หนัง (coriaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) 

เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) 

รี (elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 

petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีกานใบ

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียว 
(green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียว (green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดกมาก  (very profuse) >75 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
.........................................................................................….................................….....................…... 

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



ช่ือพันธุ ฝาง 48 (Fang 48) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง 

(colour of abaxial petiole) เขียว (green)  สีเสนกลางใบ 
(colour of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2 คู  

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสงู (height) 7 

เมตร  ความกวาง (width) 5 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish gray)        
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบแก (colour of mature leaflet) เขียว 
(green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
...................................................................................

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

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

................................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ ฝาง 50 (Fang 50) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 

 

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง 

(colour of abaxial petiole) เขียว (green)  สีเสนกลางใบ 
(colour of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  

จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2 คู 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสงู (height) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 6 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish gray)        
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบแก (colour of mature leaflet) เขียว 
(green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
...................................................................................

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

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

................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ ฝาง 80 (Fang 80) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 9 

เมตร  ความกวาง (width) 8 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) เทาแกมน้ําตาล (brownish gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ 

(entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม  
 

 

 

 

 

 

 

(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

กระดาษ (chartaceous)  ความมนัของใบ (leaf 

glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน 

(colour of adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบ

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียว 
(green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปน

เหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of 

leaflet) 3 คู 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

............................………………………………............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

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

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



ช่ือพันธุ พันธุทพิย (Phanthip) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.    
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 

จ.เชียงราย   
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-circular)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 

เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) 

เทาแกมน้ําตาล (brownish gray)   
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 10.78 เซนติเมตร  ความกวาง(width) 

3.53 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปน

คล่ืน (undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ  
 

 

 

 

 

 

 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียว

แหลม (acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 

ล่ิม (cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

แผนหนัง (coriaceous)  ความมันของใบ (leaf 

glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic)  สี

กานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีกานใบประกอบ

ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 2 คู 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

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

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
.........................................................................................….................................….....................…... 

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



ช่ือพันธุ พระองคเจาจุมพต (Phraongchao Chumphot) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 4 

เมตร  ความกวาง (width) 4 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) ขรุขระ (rough)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) น้ําตาลเขม (dark brown)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน  (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 13.4 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

2.65 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน 

(undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน

หนัง (coriaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) 

เปนมันวาว (lustrocle)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี

คอนขางกวาง (broardly elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 

3 คู   
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดก (profuse) 51-75 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความยาว (length) 20.3 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 11.4 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง  (medium) 3-5 ผล/ชอ   
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) สมมาตร (symmetry)  ความสมํ่าเสมอของ

ขนาดผลในชอ (uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ 
(uniform)  ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 

3.3 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.2 เซนติเมตร  



รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปราง

ไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยกขางเดียว (unequal 

both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) 

ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุม

หนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลม
ส้ัน (broad spread and short tubercle)  สีเนื้อผล 

(colour of aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture 

of aril) แนน (firm)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.8  

เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของเนื้อ (juiciness of aril) ปาน
กลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) หวาน (sweet)  ปริมาณ

ของแขง็ท่ีละลายนํ้าได  (total soluble solids) 16 oBrix   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี (ellipsoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.2  

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.5 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
.........................................................................................….................................….....................…... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 
 



ช่ือพันธุ เมล็ดตาย (Maledtaai) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10 เมตร  ความกวาง (width) 12 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) ขรุขระ (rough)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) น้ําตาลเขม (dark brown) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) แตกออกดานขาง (horizontal spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน  (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปน

คล่ืน (undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียว

แหลม (acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน

หนัง (coriaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) 

เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี

คอนขางกวาง (broardly elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนเหลือง 

(yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 

3 คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดก (profuse) 51-75 % 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ดก (prolific) 6-8 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน (oblate)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) สมมาตร 
(symmetry)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 

(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  ขนาดผล 

(size of fruit) ความยาว (length) 3.21 เซนติเมตร  

ความกวาง (width) 3.3 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล 

(apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล 
(shoulder of fruit) ไหลเสมอ (equal both shoulders)  

ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม 
(rugged with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape 



of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมยาว (broad 

spread and long tubercle)  สีเนื้อผล (colour of aril) 

ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม 

(soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.8 เซนติเมตร  

ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) แฉะ (very juicy)     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รสชาต ิ (flavour) หวานอมเปร้ียว (sweet and sour)  

ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids) 17 
oBrix 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 ผลมีขนาดเล็ก มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ทําใหหนามผลมีขนาดใหญและข้ึนหนาแนน
เบียดกัน, ลักษณะเนื้อ ไมมีเมล็ดทุกผล  ......................…................. .......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 
 
 
 
 



 

ช่ือพันธุ แมจัน (Maejan) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

 ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
ใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของปลายใบ 

(apex of leaflet) ยาวคลายหาง (caudate)  ลักษณะฐาน

ใบ (base of leaflet) มน (obtuse)  ลักษณะเนื้อใบ 

(texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  ความ

มันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางกวาง 
(broardly elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of 

adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบประกอบ

ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียว (green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)   จํานวนคูของใบยอย (pair of 

leaflet) 2-3 คู    

 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10 เมตร  ความกวาง (width) 11 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish 

gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) แตกออกดานขาง (horizontal spreading)  
 

 
ใบ (Leaf) ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 ขนาดของใบ (size of leaflet) ความยาว (length) 

13.55 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 4.08 เซนติเมตร  สี

ของใบแก (colour of mature leaflet) เขียว (green)  

ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  ลักษณะแผน  

 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดก (profuse) 51-75 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความยาว (length) 22.8 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 16.3 เซนติเมตร  

 
 

  
   
  
  

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 การออกดอกดกไมสมํ่าเสมอ ออกดอกชาท่ีสุด  ..…...............…......................................................... 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 



 
 

 
 

ช่ือพันธุ ลูกลาย (Looklaai) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 7 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ(smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมนํ้าตาล (brownish 

gray)   
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 11.37 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.73 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) ยาวคลายหาง (caudate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ความมัน

ของใบ (leaf glossiness) ดาน (callous)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) ใบหอก (lanceolate)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวเขม 
(dark green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 

2-3 คู      
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 %  ขนาดของชอดอก (size 

of panicle) ความยาว (length) 22.1 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 15.8  เซนติเมตร  
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

นอย (spares) < 3 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) สมมาตร (symmetry)  ความสมํ่าเสมอของ

ขนาดผลในชอ (uniformity of fruit size) ไมสมํ่าเสมอ 



(poorly uniform)  ขนาดผล (size of fruit) ความยาว 

(length) 3.46 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 4.19 

เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) ปาน 
(flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยกขาง

เดียว (unequal both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก 
(surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with 

tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) ฐาน
ตุมหนามกวางปลายแหลมส้ัน (broad spread and short 

tubercle)  สีเนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน (dull white)  

ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ 

(thickness of aril) 0.8 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) 

หวานอมเปรี้ยว (sweet and sour)  ปริมาณของแข็งท่ี

ละลายนํ้าได  (total soluble solids) 18 oBrix   
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี (ellipsoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.33 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.69 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…..…...............…........................... 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 



 
 

 
 

ช่ือพันธุ สาแหรกทอง (Saraekthong)  
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณบุญธรรม  แดงสกุล    บานเลขท่ี 40  หมู 1 
 ต.เหมืองใหม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 

 
ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 4 

เมตร  ความกวาง (width) 5 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) กลม (circular)  ลักษณะเปลือกลําตน 

(trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of 

trunk surface) เทาแกมน้ําตาล (brownish gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch character) กลม (rounded)  

ลักษณะการแตกก่ิง (branching type) ตั้งตรง (upright)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 15.04 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.86 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) ดาน (callous)  รูปราง

ของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบประกอบ

ดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียว (green)  จํานวนคู

ของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู  
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

บางตา (sparse) < 25 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความ ยาว (length) 15 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 11 เซนติเมตร 
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) สมมาตร (symmetry)  ความสมํ่าเสมอของขนาด

ผลในชอ (uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ  (uniform)  

ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 2.98 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.14 เซนติเมตร  ความ

หนา (thickness) 2.65 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล 

(apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล 
(shoulder of fruit) ไหลยกขางเดยีว (unequal both 



shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมี

ตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม 
(shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมยาว 
(broad spread and long tubercle)  สีเนื้อผล (colour of 

aril) ขาวใส (clear white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 

แนน (firm)  ความหนาเนือ้ (thickness of aril) 0.72 

เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) ปาน
กลาง (juicy)  รสชาต ิ (flavour) หวานอมเปร้ียว (sweet 

and sour)   

ตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม 
(shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมยาว 
(broad spread and long tubercle)  สีเนื้อผล (colour of 

aril) ขาวใส (clear white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 

แนน (firm)  ความหนาเนือ้ (thickness of aril) 0.72 

เซนติเมตร  ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) ปาน
กลาง (juicy)  รสชาต ิ (flavour) หวานอมเปร้ียว (sweet 

and sour)   
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
เมล็ด (Seed) เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปไข (ovoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.79 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.25 เซนติเมตร 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปไข (ovoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 1.79 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.25 เซนติเมตร 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…...…...............…........................... 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 

 

ภาพชอผลและรูปรางผล 



 
 

 

ช่ือพันธุ สําเภาแกว (Samphaokhaeo) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณบุญธรรม  แดงสกุล    บานเลขท่ี 40  หมู 1 
 ต.เหมืองใหม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 

 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10.06 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 14 เซนติเมตร  

รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-

circular)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 

(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทา
แกมน้ําตาล (brownish gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch character) กลม (rounded)  

ลักษณะการแตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง 
(horizontal spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว(greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 10.06 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

2.47 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflets) คลายกระดาษ (chartaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) ใบหอก (elliptic)  สี

กานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีกานใบประกอบ

ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 2-3 คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดกมาก (very profuse) > 75 %  ขนาดของชอดอก (size 

of panicle) ความยาว (length) 15.8 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 11.2 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ดก (prolific) 6-8 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) หัวใจ (cordate)  ความ

สมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปานกลาง 
(intermediate)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 



(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  ขนาดผล 

(size of fruit) ความยาว (length) 3.62 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 3.64 เซนติเมตร  ความหนา (thickness) 

3.52 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of fruit) แหลม 

(acute)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) ไหลยกสองขาง 

(upright both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of 

skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with tubercle)  รูปราง

ของตุมหนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวาง
ปลายมนส้ัน (round and short tubercle)  สีเนื้อผล 

(colour of aril) ขาวขุน (dull  white)  ลักษณะเนื้อ (texture 

of aril) แนน (firm)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 

1.02 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของเนื้อ (juiciness of aril)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) หวาน (sweet)  

ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (total soluble solids) 
6.25 oBrix  
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปไข (ovoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.53 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.45 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…...…...............…........................... 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 



  

ช่ือพันธุ สําเภาทอง (Samphaothong)  
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณทองทิว  ลาภสมบูรณศิร ิ   บานเลขท่ี 22  หมู 3 
 ต.บางสะแก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic)  

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)   

ตน (Tree) 
...................................................................................

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

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

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

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 8 

เมตร  ความกวาง (width) 10 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมน้าํตาล (greenish 

gray) 

 

 

 
 

 ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)  

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…...…...............…........................... 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 



  

ช่ือพันธุ แหว (Haeo)  
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล จ.สมุทรสงคราม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ใบ (Leaf) 

 (colour of mature leaflet) เขียว (green)  ลักษณะ

ขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf 

blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of 

leaflet) ยาวคลายหาง (caudate)  รูปรางของใบ (shape of 

leaf) รี (elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of 

abaxial petiole) เขียวเขม (dark green)  สีกานใบประกอบ

ดานลาง  (colour of adaxial petiole) เขียว (green)  สีเสน

กลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish 

green)  จํานวนคูใบยอย (pair of leaflet) 3-4 คู      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดก (profuse) 51-75 %   
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล  (shape of fruit) กลมแปน  (oblate)  สี

เนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน (dull white)  ความฉ่ําน้าํ

ของเนื้อ (juiciness of aril) แฉะ (very juicy)  
 

เมล็ด (Seed) 

รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปไข (avoid)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกเพิ่มเติม (note) 

ความเหนยีวกานใบ เหนียวมาก, สีของดอกยอย (colour of floret)  ครีม (cream)  ...…...…............…  

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



  

ช่ือพันธุ แหวจีน (Haeojeen)  
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สวนลิ้นจ่ี คุณบุญธรรม  แดงสกุล    บานเลขท่ี 40  หมู 1 
 ต.เหมืองใหม  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

12 เมตร  ความกวาง (width) 10 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงรี (semi-elliptic)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมน้าํตาล (greenish 

gray)   
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะการแตกก่ิง (branching type) แตกออก
ดานขาง (horizontal spreading)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 13.61 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.47 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) แหลม (acute)  ลักษณะฐานใบ 

(base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture 

of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  ความมันของใบ 

(leaf glossiness) ดาน (callous)  รูปรางของใบ (shape of 

leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of 

adaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

กานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ 

(colour of midrib) เขียว (green)  จํานวนคูของใบยอย 
(pair  of leaflet) 3-4 คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 ปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 %  ขนาดของชอดอก (size 

of panicle) ความยาว (length) 17.8 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 13.5 เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

นอย (sparse) < 3 ผล/ชอ   
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับแกมขอบขนาน 
(oblong-obovoid)  ความสมมาตรของผล (symmetry 

of fruit) สมมาตร (symmetry)  ความสมํ่าเสมอของขนาด

ผลในชอ (uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  

ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 3.45 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.57 เซนติเมตร  ความ

หนา (thickness) 2.89 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล 



(apex of fruit) แหลม (acute)  รูปรางไหลผล (shoulder 

of fruit) ไหลยกขางเดยีว (unequal both shoulders)  

ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม 
(rugged with tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of 

tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายแหลมยาว (broad 

spread and long tubercle)  สีเนื้อผล (colour of aril) 

ขาวใส (clear white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม 

(soft)  ความหนาเนื้อ (thickness of aril) 0.97 เซนติเมตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความฉ่ําน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  

รสชาติ (flavour) หวานอมเปร้ียว (sweet and sour)    
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปไข (ovoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.25 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.35 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพชอผลและรูปรางผล 



ช่ือพันธุ โอวเซียะ (O-sia) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

12 เมตร  ความกวาง (width) 15 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish 

gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) ตั้งตรง (upright)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 13.85 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.74 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปน

คล่ืน (undulate)  ลักษณะแผนใบ (surface of leaflet) 

เรียบ (smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) ยาว

คลายหาง (caudate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

กระดาษ (chartaceous)  ความมันของใบ (leaf 

glossiness) ดาน (callous)  รูปรางของใบ (shape of 

leaflet) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียวเขม 
(dark green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of 

abaxial petiole) เขียว (green)  สีเสนกลางใบn (colour 

of midrib) เขียว (green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of 

leaflet) 2-3 คู 
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความยาว 
(length) 30.7 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 18.7 
เซนติเมตร 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

นอย (sparse) < 3 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) หัวใจ (cordate)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปานกลาง 
(intermediate)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 
(uniformity of fruit size) ไมสมํ่าเสมอ (poorly uniform)  

ขนาดผล (size of fruit) ความยาว (length) 3.7 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 3.69  เซนติเมตร  รูปราง

ปลายผล (apex of fruit) แหลม (acute)  รูปรางไหลผล 
(shoulder of fruit) ไหลยกสองขาง (upright both 



shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระ

แตไมมีหนาม (rugged without tubercle)  รูปรางของตุม

หนาม (shape of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายมน
ส้ัน (round and short tubercle)  สีเนื้อผล (colour of 

aril) ขาวขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) 

แนน (firm)  ความหนาเนือ้ (thickness of aril) 0.99 

เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของเน้ือ (juiciness of aril) แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(low)  

 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) กลม 
(spheroid)  ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว 

(length) 2.38 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.4 
เซนติเมตร  
 
 
 
 

รสชาต ิ(flavour) หวาน (sweet) 

 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 
 
 



ช่ือพันธุ โอวเฮียะ (O-hia) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.    
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-circular)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 

เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) 

เทาแกมน้ําตาล (brownish gray)   
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)   
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 11.79 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.23 เซนติเมตร  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

(entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

แผนหนัง (coriaceous)  รูปรางของใบ (shape of 

leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน(colour of 

adaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

กานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 2-3 คู       
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 



ช่ือพันธุ โอวเฮียะใบดาํ (O-hia Baidam) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม  
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10 เมตร  ความกวาง (width) 8 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงรี (semi-elliptic)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) ขรุขระ (rough)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) น้ําตาลเขม (dark brown) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 13.8 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.95 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 

เรียบ (entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม 
(acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

กระดาษ (chartaceous)  ความมันของใบ (leaf 

glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape 

of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน (colour 

of adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบประกอบ

ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียว (green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 

2-3 คู     
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ดก (profuse) 51-75 %  ขนาดของชอดอก (size of 

panicle) ความยาว (length) 29.8 เซนติเมตร  ความกวาง 
(width) 18.7 เซนติเมตร   
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับ (obovoid)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปานกลาง 
(intermediate)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 

(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  ขนาดผล 

(size of fruit) ความยาว (length) 3.42 เซนติเมตร  

ความกวาง (width) 3.6 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล 

(apex of fruit) แหลม (acute)  รูปรางไหลผล (shoulder 

of fruit) ไหลยกขางเดยีว (unequal both shoulders)  



ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระไมมีหนาม 
(rugged without tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape 

of tubercle) ฐานตุมหนามกวางปลายมนส้ัน (short 

tubercle)  สีเนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน (dull white)  

ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ 

(thickness of aril) 0.8 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของเนื้อ 

(juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) 

หวาน (sweet)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี (ellipsoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.14 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.44 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล ลิน้จีพ่นัธุโอว

 
 
 



 

ช่ือพันธุ ฮงฮวย (Honghuai) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

10 เมตร  ความกวาง (width) 8 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-elliptic)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว(greenish 

gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) ตั้งตรง (upright)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 13.54 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

4.27 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปน

คล่ืน (undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียว

แหลม (acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว 

(lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) ใบหอก 

(lanceolate)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of 

adaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สี

กานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour 

of midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคู

ของใบยอย (pair of leaflet) 3-4 คู   
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 %  ขนาดของชอดอก (size 

of panicle) ความยาว (length) 30.6 เซนติเมตร  ความ

กวาง 22.1 เซนติเมตร    
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน (oblate)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) สมมาตร 
(symmetry)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 

(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  ขนาดผล 

(size of fruit) ความยาว (length) 4.0 เซนติเมตร  ความ

กวาง (width) 3.5 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex of 



fruit) ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) 

ไหลเสมอ (equal both shoulders)  ลักษณะผิวเปลือก 
(surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with 

tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) ฐาน
ตุมหนามกวางปลายแหลมส้ัน (broad spread and short 

tubercle)  สีเนื้อผล (colour of aril) ขาวขุน (dull white)  

ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft)  ความหนาเนื้อ 

(thickness of aril) 0.7 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของเนื้อ 

(juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หวาน (sweet)  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายนํ้าได (total 

soluble solids) 16 oBrix   
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี (ellipsoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.45 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.62 เซนติเมตร  
 

 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพชอผลและรูปรางผล 

 
 
 
 



  

ช่ือพันธุ ฮงฮวยเชียงราย (Honghuai Chaingrai) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล จ.เชียงราย 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-elliptic)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 

(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทา
แกมเขียว(greenish gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) ตั้งตรง (upright)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf 

margin) เปนคล่ืน (undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) 

เรียบ (smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) 

เรียวแหลม (acuminate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 

ล่ิม (cuneate)  ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมัน

วาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) ใบหอก 

(lanceolate)  สีกานใบประกอบดานบน (colour of adaxial 

petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีกานใบ

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of 

midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของ

ใบยอย (pair of leaflet) 3-4 คู   
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 %  
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ปานกลาง (medium) 3-5 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) กลมแปน (oblate)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) สมมาตร 
(symmetry)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 

(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  รูปราง

ปลายผล (apex of fruit) ปาน (flattened)  รูปรางไหลผล 
(shoulder of fruit) ไหลเสมอ (equal both shoulders)  

ลักษณะผิวเปลือก (surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม 
(rugged with tubercle)  สีเนื้อผล (colour of aril) ขาว

ขุน (dull white)  ลักษณะเนื้อ (texture of aril) นิ่ม (soft)  

ความความฉ่าํน้ําของเนื้อ (juiciness of aril) ปานกลาง 
(juicy)  รสชาติ (flavour) หวาน (sweet)  
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 



 

ช่ือพันธุ ฮาวาย (Hawaii) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 

15 เมตร  ความกวาง (width) 14 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงกลม (semi-circular)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish 

gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading) 
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  สีของใบแก (colour of mature 

leaflet) เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปน

คล่ืน (undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ  
 

 

 

 

 

 

 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) เรียว

แหลมและบิดงอ (acuminate & twisted)  ลักษณะฐาน

ใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ 

(texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  ความ

มันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางกวาง 
(broardly elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน  (colour of 

adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบประกอบ

ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียว (green)  สี

เสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 

3-4 คู   
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 ขนาดของชอดอก (size of panicle) ความยาว 
(length) 31.7 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 20 
เซนติเมตร 
 
    
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 

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



 
 

 
 

ช่ือพันธุ ฮองกง (Hongkong) 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn. 
สถานท่ีรวบรวมขอมูล สถานีทดลองพืชสวนฝาง 
 จ.เชียงใหม 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ขนาดทรงพุม (size of canopy) ความสูง (height) 6 

เมตร  ความกวาง (width) 8 เมตร  รูปทรงของทรงพุม 

(shape of canopy) คร่ึงวงรี (semi-elliptic)  ลักษณะ

เปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ (smooth)  สีเปลือกลํา

ตน (colour of trunk surface) เทาแกมเขียว (greenish 

gray) 
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) ตั้งตรง (upright)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 10.95 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.9 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) ยาวคลายหาง (caudate)  

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายกระดาษ (chartaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) ดาน (callous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รีคอนขางกวาง 
(broardly elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน ( colour of 

adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบประกอบ

ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 

เขียว (green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 
คู    
 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor) 
 

ดอกและชอดอก (Flower and panicle) 

 เปอรเซ็นตการออกดอก (flowering percentage) 

ปานกลาง (medium) 25-50 % 
 

ชอผล (Fruit cluster) 

 จํานวนผลตอชอ (number of fruits per cluster) 

ดก (prolific) 6-8 ผล/ชอ  
 

ผล (Fruit) 

 รูปรางผล (shape of fruit) ไขกลับ (obovoid)  

ความสมมาตรของผล (symmetry of fruit) ปานกลาง 
(intermediate)  ความสมํ่าเสมอของขนาดผลในชอ 

(uniformity of fruit size) สมํ่าเสมอ (uniform)  ขนาดผล 

(size of fruit) ความยาว (length) 3.01 เซนติเมตร  



ความกวาง (width) 3.07 เซนติเมตร  รูปรางปลายผล (apex 

of fruit) แหลม (acute)  รูปรางไหลผล (shoulder of fruit) 

ไหลยกขางเดยีว (unequal both shoulders)  ลักษณะผิว

เปลือก (surface of skin) ขรุขระมีตุมหนาม (rugged with 

tubercle)  รูปรางของตุมหนาม (shape of tubercle) ฐาน
ตุมหนามกวางปลายแหลมยาว (broad spread and long 

tubercle)  สีเนื้อผล (colour of  aril) ขาวขุน (dull white)  

ลักษณะเนื้อ (texture of aril) แนน (firm)  ความหนาเนื้อ 

(thickness of aril) 0.6 เซนติเมตร  ความฉ่ําน้าํของเนื้อ 

(juiciness of aril) ปานกลาง (juicy)  รสชาติ (flavour) 

หวาน (sweet)  ปริมาณของแข็งท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ละลายนํ้าได (total soluble solids) 17 oBrix    
 

เมล็ด (Seed) 

 รูปรางของเมล็ด (shape of seed) รูปรี (ellipsoid)  

ขนาดของเมล็ด (size of seed) ความยาว (length) 2.26 

เซนติเมตร  ความกวาง (width) 1.83 เซนติเมตร  
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............…...............................................................................…..............................................….. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพชอผลและรูปรางผล 



  
  
 

ช่ือพันธุ HAKIP 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.   
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 

 ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
  

ตน (Tree) 
 

 ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 
(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทา
แกมเขียว (greenish gray)   

(caudate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม 

(cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

แผนหนัง (coriaceous)  ความมนัของใบ (leaf 

glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) รีคอนขางกวาง (broardly elliptic)  สี

กานใบประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  สีกานใบประกอบ

ดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปนเหลือง 
(yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 

เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย 
(pair of leaflet) 3 คู 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
 อายุตน 3 ป  ..................................................................
..…...............….....................................................................

 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)         
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 11.18 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.91 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เปนคล่ืน 

(undulate)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เปนคล่ืน (wavy)  

ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) ยาวคลายหาง  

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

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

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

ช่ือพันธุ KAIMANA 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.    
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 
(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทา
แกมเขียว (greenish gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)        
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองซีด 
(pale yellow)  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียว (green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) เรียบ (entire)  

ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ (smooth)  ลักษณะของ

ปลายใบ (apex of leaflet) เรียวแหลม (acuminate) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) ล่ิม (cuneate)  ลักษณะ

เนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผนหนงั (coriaceous)  

ความมันของใบ (leaf glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  

รูปรางของใบ (shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบ

ประกอบดานบน (colour of adaxial petiole) เขียว 
(green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 

petiole) เขียว (green)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) 

เขียวเขม (dark green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of 

leaflet) 4 คู 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
อายุตน 3 ป  .................................................................. 

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ช่ือพันธุ MANRITIUS 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-circular)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)   
  

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 11.76 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.29 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 

เรียบ (entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 

(smooth)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลายแผน

หนัง (coriaceous)  ความมันของใบ (leaf glossiness) 

เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ (shape of leaflet) 

รี (elliptic)  สีเสนกลางใบ (colour of midrib) เขียวปน

เหลือง (yellowish green)  จํานวนคูของใบยอย (pair of 

leaflet) 3 คู 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............….....................................................................

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

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



 
 
 

 
 
 

ช่ือพันธุ SALATHEIL 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 รูปทรงของทรงพุม (shape of canopy) คร่ึงวงกลม 
(semi-circular)  ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) 

เรียบ (smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) 

เทาแกมน้ําตาล (brownish gray)  
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) คอนขางแบนและบิด (almost 

flattened and twisted)  ลักษณะการแตกก่ิง (branching 

type) แตกออกดานขาง (horizontal spreading)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 8.65 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.04 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบ (entire)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) ยาว

คลายหาง (caudate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 

ล่ิม (cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

แผนหนัง (coriaceous)  ความมันของใบ (leaf 

glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน 
(colour of adaxial petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish 

green)  สีกานใบประกอบดานลาง (colour of abaxial 

petiole) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคู

ของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู  

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
อายุตน 4 ป  ..................…............................................ 

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

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

 

 



 

 

 

 

 

 

ช่ือพันธุ SWEETCLIFF 
ช่ือวิทยาศาสตร Litchi chinensis Sonn.  
สถานท่ีรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 
 จ.เชียงราย 
 

ลักษณะประจําพันธุ (characteristic) 
 

ตน (Tree) 

 ลักษณะเปลือกลําตน (trunk surface) เรียบ 
(smooth)  สีเปลือกลําตน (colour of trunk surface) เทา
แกมน้ําตาล (brownish gray)   
 

ก่ิง (Branch) 

 ลักษณะก่ิง (branch) กลม (rounded)  ลักษณะการ

แตกก่ิง (branching type) แตกออกดานขาง (horizontal 

spreading)  
 

ใบ (Leaf) 

 สีของใบออน (colour of young leaflet) เหลืองปน
เขียว (greenish yellow)  ขนาดของใบ (size of leaflet) 

ความยาว (length) 9.09 เซนติเมตร  ความกวาง (width) 

3.05 เซนติเมตร  สีของใบแก (colour of mature leaflet) 

เขียวเขม (dark green)  ลักษณะขอบใบ (leaf margin) 

เรียบ (smooth)  ลักษณะแผนใบ (leaf blade) เรียบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

(smooth)  ลักษณะของปลายใบ (apex of leaflet) ยาว

คลายหาง (caudate)  ลักษณะฐานใบ (base of leaflet) 

ล่ิม (cuneate)  ลักษณะเนื้อใบ (texture of leaflet) คลาย

แผนหนัง (coriaceous)  ความมนัของใบ (leaf 

glossiness) เปนมันวาว (lustrous)  รูปรางของใบ 

(shape of leaflet) รี (elliptic)  สีกานใบประกอบดานบน 

(colour of adaxial petiole) เขียว (green)  สีกานใบ

ประกอบดานลาง (colour of abaxial petiole) เขียวปน
เหลือง (yellowish green)  สีเสนกลางใบ (colour of 

midrib) เขียวปนเหลือง (yellowish green)  จํานวนคู

ของใบยอย (pair of leaflet) 2-3 คู 

บันทึกเพิ่มเติม (note) 
..…...............….....................….............................................

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

 

ลักษณะทางการเกษตร (agricultural descriptor)  
...................................................................................

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 



คํานิยม 
 

 เอกสารวิชาการเร่ือง ฐานขอมูลเช้ือพันธุพืชล้ินจี่  เลมนี้มิอาจสําเร็จลุลวงเปนอยางดีถาขาดการรวม
แรงรวมใจและเสียสละจากหลาย ๆ ฝาย ท้ังจากภาคเอกชนและราชการ  ตลอดจนสถาบันการศึกษา  บุคคล
ท่ีมีสวนทําใหเอกสารวิชาการเลมนี้สามารถรวบรวมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  รวมท้ังภาพประกอบได
ครบถวนสําเร็จเปนรูปเลม  สวยงามมีคุณคาตอการศึกษา  ปรากฎดังรายนามตอไปนี้ 

1. รศ.เกศิณี  ระมิงควงศ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. อาจารยพาวิน  มะโนชัย ภาควิชาพืชสวน  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 
3. ดร.นิพัฒน  สุขวิบูลย ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย  สถาบันวิจัยพืชสวน 
4. นายวิวัฒน  ภาณอํุาไพ สถานีทดลองพืชสวนฝาง  สถาบันวิจัยพืชสวน 
5.  รศ.วิจิตร  วังใน  สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย 
6. นายทองทิว  ลาภสมบูรณศิริ 22  หมู 3 ต.บางสะแก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม 
7.      นายบุญธรรม  แดงสกุล 40 หมู 1 ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 
คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูท่ีมีรายนามดังกลาวขางตน  รวมท้ังผูท่ีมิไดเอยนามไว ณ ท่ีนี้  ท่ีมีสวนทํา  

ใหเอกสารวิชาการเลมนี้  เรียบรอยทุกประการ 
ทายท่ีสุด  สํานักคุมครองพันธุพืชแหงชาติขอขอบคุณทานอธิบดีสมศักดิ์  สิงหลกะ  ท่ีไดอนุมัติ

งบประมาณสนับสนุนการจัดพิมพในครั้งนี้ 
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