
3. ลักษณะพฤกษศาสตร์และพันธ์ุล าไย 
 
 ล ำไยเป็นไม้ผลเขตร้อนและกึ่งร้อนที่มีลักษณะบำงอย่ำงคล้ำยลิ้นจี่และเงำะ อยู่ในวงศ์ (order)  
Sapindaceae สกุล (family) Sapindaceae  หรือ Soapberry  ซึ่งมีพืชที่อยู่ในวงศ์นี้ถึง  130  สกุล  (genus) 
ประมำณ  1,100  ชนิด (species) เดิมล ำไยมีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Euphoria  longana  Lamk.  และต่อมำได้
เปลี่ยนเป็น Dimocarpus  longan  Lour. พืชที่อยู่วงศ์เดียวกับล ำไยได้แก่ ล ำไยเถำ (Dimocarpus longan 
var. obtusus Leenth.), เงำะ (Nephelium lappaceum Linn.), คอแลน (N. hypoleucum Kurz.), เงำะขนสั้น 
(N. Matabile Bl.), เงำะดิเรก (N. malaiense Bl.),  คอแลนนครรำชสีมำ (Xerospermum intermedium 
Radlk.) และ ล ำไยป่ำ (Paranephelium longifoliolatum Lec.)  
 
3.1 ลักษณะพฤกษศาสตร์ 
3.1.1 ล าต้น   

ล ำไยเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มแผ่กว้ำง มีตั้งแต่ขนำดกลำงจนถึงขนำดใหญ่ ต้นที่ปลูกจำกเมล็ดมีล ำ
ต้นสูงตรง เมื่อปลูกจำกกิ่งตอนมีทรงพุ่มแผ่กว้ำง เมื่อเจริญเติบโตเต็มสูง 10-12 เมตร เปลือกล ำต้น สี
น้ ำตำลหรือสีเทำปนน้ ำตำล แตกเป็นสะเก็ดและร่องขรุขระ กิ่งกลมและเนื้อไม้มักเปรำะท ำให้กิ่งหักง่ำย  
3.1.2 ใบ  

ใบล ำไยเป็นใบรวม ที่มีใบย่อยอยู่บนก้ำนใบร่วมกัน (pinnately compound leaves) จ ำนวน 3-5 คู่ 
ก้ำนใบรวมยำวประมำณ 20-30 เซนติเมตร ใบย่อยจัดเรียงตัวในลักษณะตรงข้ำมหรือแบบสลับกัน ก้ำน
ใบย่อยยำว 4-6 เซนติเมตร ใบย่อยเป็นรูปรีหรือรูปหอก ใบกว้ำง 3-6 เซนติเมตรและยำว 10-15 
เซนติเมตร      ขอบใบเรียบไม่มีหยักและไม่ม้วน ใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลำยใบมักแหลมและ
ฐำนใบค่อนข้ำงป้ำน  ด้ำนหลังใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันมำกกว่ำด้ำนท้องใบ  เส้นแขนงแตกจำกเส้นกลำง
ใบและเห็นได้ชัดเจน 
3.1.3 ช่อดอก 
 ล ำไยออกดอกที่ปลำยยอดที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว โดยเปลี่ยนจำกตำใบเป็นตำดอก แต่บำงคร้ัง
ช่อดอกก็อำจเกิดจำกตำด้ำนข้ำงของกิ่งก็ได้  ตั้งแต่เร่ิมเห็นช่อดอกด้วยตำเปล่ำจนก้ำนช่อดอกพัฒนำจน
ยำวเต็มทีใ่ช้เวลำประมำณ 45-50 วัน ขึ้นกับพันธุ์และสภำพแวดล้อมโดยเฉพำะอุณหภูมิ โดยช่วงที่มี
อำกำศหนำวเย็นช่อดอกจะพัฒนำช้ำกว่ำช่วงที่มีอุณหภูมิอุ่นหรือสูงขื้น ช่อดอกของล ำไยเป็นแบบ 
compound dichasia ที่จัดเรียงดอกแบบ panicle กล่ำวคือ แตกก้ำนดอกแขนงออกไปจำกก้ำนที่หนึ่งและ
แต่ละก้ำนย่อยนั้นแตกแขนงต่ออีกครั้ง ช่อดอกยำว 15 –50 เซนติเมตร ในแต่ละช่อดอกมีทั้งดอกสมบูรณ์
เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศ แต่ละช่อดอกมีดอกประมำณ 3,000 ดอกขึ้นกับพันธุ์และสภำพแวดล้อม   
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3.1.4  ดอก  
 ดอกมีสีครีมและเส้นผ่ำศูนย์กลำง 6-8 มิลลิเมตร ก้ำนดอกยำว 1-2 มิลลิเมตร  กลีบดอกมี 5 กลีบ
บำงเรียวเล็ก สีขำวหม่นและเรียงตัวเยื้องกัน กลีบรองดอกมี 5 กลีบเช่นกัน สีเขียวปนน้ ำตำล หนำและ
แข็ง ขนำดกว้ำงกว่ำกลีบดอก 3-5 เท่ำ ที่ฐำนของกลีบรองดอกมีต่อมน้ ำหวำน  ดอกล ำไยแบ่งออกได้ 3 
ชนิดคือ 

1. ดอกตัวผู้ (staminate flower)  มีเกสรตัวผู้ 6-8 อัน เรียงเป็นชั้นเดียวอยู่บนจำนรองดอกที่มีสี
น้ ำตำลอ่อนและมีลักษณะอุ้มน้ ำ ก้ำนเกสรตัวผู้ (filament) มีขน สีขำวขุ่น ยำวประมำณ 3 มิลลิเมตร อับ
เกสรตัวผู้ (anther) มีสีเหลืองอ่อน กว้ำงประมำณ 1 มิลลิเมตร ยำวประมำณ 1.5 มิลลิเมตร มี 2 หยักและ
ปริแตกตำมยำวปลดปล่อยละอองเกสรตัวผู้ (pollen grain) ออกมำในช่วงบ่ำย ละอองเกสรตัวผู้ที่แตก
ออกมำนั้นมีสีเหลืองอ่อน รูปยำวรี เปลี่ยนเป็นรูปสำมเหลี่ยมหรือกลมรีเมื่อเพำะเลี้ยงในอำหำรเหลวหรือ
งอกบนยอดเกสรตัวเมีย ละอองเกสรตัวผู้มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 27-30 µm  มี 3 ขั้ว แต่ท่อละออง
เกสรตัวผู้มักงอกมำจำกขั้วเดียวเท่ำนั้น  

2.  ดอกกระเทยที่ท ำหน้ำที่เป็นดอกตัวเมียหรือดอกตัวเมีย (pistillate flower) เป็นดอกที่เกสรตัวเมีย
พัฒนำจนสมบูรณ์และเห็นได้ชัด ประกอบด้วยรังไข่ที่มีขนปกคลุม มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2-2.5 มิลลิเมตร 
ตั้งอยู่ตรงกลำงของจำนรองดอก รังไข่มี 2 พู (bicarpellate) และแต่ละพูมีไข่ (ovule) จ ำนวน 1 ใบ  แต่
เพียงพูเดียวเท่ำนั้นที่พัฒนำต่อไปเป็นผลล ำไย ส่วนอีกพูหนึ่งจะค่อยๆแห้งฝ่อและร่วงหล่นไป แต่
บำงคร้ังอำจพบไข่ในทั้ง 2 พูพัฒนำเป็นผลได้  ก้ำนเกสรตัวเมีย (style) ยำว 4-5 มิลลิเมตร  ปลำยยอด
เกสรตัวเมีย (stigma) แยกเป็น 2 แฉกและมีน้ ำหวำนที่จำนรองดอกเมื่อดอกบำนเต็มที่หรือพร้อมรับ
ละอองเกสร ซึ่งมักจะเป็นในช่วงเช้ำตรู่ ในดอกชนิดน้ียังมีเกสรตัวผู้ที่มีก้ำนเกสรสั้นๆ จ ำนวน 6-8 อัน 
ล้อมรอบรังไข่ แต่อับเกสรตัวผู้มักเป็นหมันคือไม่ปริแตกหรือไม่มีละอองเกสรตัวผู้และค่อยๆ แห้งตำย
หลังจำกดอกบำน 

 3. ดอกกระเทยที่ท ำหน้ำที่เป็นดอกตัวผู้ (hermaphrodite flower) มีลักษณะคล้ำยคลึงกับดอกกระ
เทยที่ท ำหน้ำที่เป็นดอกตัวเมียมำก แต่ดอกชนิดน้ีมีอับเกสรตัวผู้ที่ไม่เป็นหมันและผลิตละอองเกสรตัวผู้
ที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับดอกตัวผู้  มักไม่ค่อยพบดอกชนิดนี้ในสภำพธรรมชำติ 

       โดยทั่วไปช่อดอกมักมีจ ำนวนดอกตัวผู้มำกกว่ำดอกตัวเมีย แต่สัดส่วนของเพศดอกทั้งสองชนิด
นี้ผันแปรมำกระหว่ำงช่อดอก ในต้นเดียวกันหรือต่ำงต้นกัน นอกจำกนี้สัดส่วนเพศดอกยังแตกต่ำงกัน
ตำมพันธุ์และสภำพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิหรือควำมชื้น กำรบำนของดอกตัวผู้และดอกตัวเมียในช่อดอก
เดียวกันก็ไม่พร้อมกัน ล ำดับกำรบำนของดอกอำจเป็นดอกตัวผู้เร่ิมบำนก่อนและตำมด้วยดอกตัวเมีย
หรือดอกตัวเมียเร่ิมบำนก่อนและดอกตัวผู้บำนต่อมำ โดยจะมีช่วงเวลำที่ดอกทั้งสองชนิดน้ีบำนเลื่อมกัน
อยู่  ส ำหรับปัจจัยที่ควบคุมรูปแบบกำรบำนของดอกล ำไยแต่ละชนิดน้ันยังไม่สำมำรถระบุได้ชัดเจน 
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3.1.5 ผล  
ผลล ำไยเป็นผลเด่ียว จำกเร่ิมติดผลจนเก็บเกี่ยวผลได้ใช้เวลำพัฒนำประมำณ 4-6 เดือนขึ้นกับ

พันธุ์และสภำพแวดล้อม เช่นหำกมีอุณหภูมิต่ ำจะท ำให้อัตรำกำรพัฒนำของผลต่ ำ เป็นต้น  ผลล ำไยมี
รูปร่ำงค่อนข้ำงกลมหรือกลมแป้น ขนำดของผลแตกต่ำงกัน เปลือกผลเจริญมำจำกผนังรังไข่และเร่ิม
พัฒนำไปพร้อมๆกับเมล็ด ต่อมำเมล็ดหยุดกำรพัฒนำแต่เปลือกผลยังมีกำรพัฒนำต่อต่อจนเก็บเกี่ยว
ผลได้ เปลือกผลสีเหลืองปนน้ ำตำลหรือน้ ำตำลแดง แต่บำงพันธุ์เช่น เบี้ยวเขียวอำจมีสีเขียวปน เปลือก
ผลอำจเป็นตุ่มหรือค่อนข้ำงเรียบ  เน้ือของล ำไย (aril) พัฒนำมำจำกเนื้อเยื่อรอบๆ ก้ำนของเมล็ด 
(funiculus) ขึ้นมำโอบจนรอบเมล็ด เนื้อล ำไยสีขำวขุ่นหรือสีชมพูเร่ือๆแตกต่ำงกันตำมพันธุ์  
3.1.6 เมล็ด  

ลักษณะกลมหรือกลมแบน เปลือกเมล็ดสีน้ ำตำลเข้มหรือสีด ำ เป็นมัน ส่วนที่ติดกับขั้วเมล็ดมี
วงกลมสีขำว ท ำให้ดูคล้ำยกบัลูกนัยน์ตำและเป็นที่มำของค ำว่ำ ตำมังกร ขนำดเมล็ดต่ำงกันตำมพันธุ์  
  
3.2 ลักษณะประจ าพันธุ์            
           พันธุ์ล ำไยในประเทศไทยมีลกัษณะต่ำงๆที่ควำมแตกต่ำงกัน ลักษณะที่อำจใช้ในกำรจ ำแนก
พันธุ์ล ำไยได้แก่ ขนำดและสีของใบ ลักษณะรูปร่ำงของผล และสีเน้ือ  โดยพันธุ์ล ำไยที่ปลูกกัน ได้แก่ 
3.2.1 ดอหรืออีดอ  

เป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดี ทนแล้งและทนน้ ำได้ดีปำนกลำง ทรงพุ่มกว้ำงพอสมควร ล ำต้น
แข็งแรง กิ่งไม่ฉีกหักง่ำย เปลือกล ำต้นสีน้ ำตำลปนแดง เป็นล ำไยพันธุ์เบำที่ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้
ก่อนพันธุ์อื่น กล่ำวคือ ออกดอกธันวำคมและเก็บเกี่ยวได้ปลำยมิถุนำยนหรือกรกฎำคม  เนื่องจำกเก็บ
เกี่ยวเร็วและจ ำหน่ำยได้ทั้งผลสดและแปรรูปเป็นล ำไยกระป๋องและล ำไยอบแห้ง ท ำให้จ ำหน่ำยได้รำคำ
ดีและชำวสวนนิยมปลูกมำกที่สุด ใบย่อยมี 3-4 คู่ใบ  ใบแก่สีเขียวเข็ม ปลำยใบค่อนข้ำงแหลม ขนำดผล
กว้ำงประมำณ 2.7 เซนติเมตร เน้ือสีวุ้นและค่อนข้ำงเหนียว รสหวำนปำนกลำง ปริมำณของแข็งที่ละลำย
น้ ำได้  20 บริกซ์  เมล็ดค่อนข้ำงใหญ่และแบนเล็กน้อย  ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกร 793 กิโลกรัม/ไร่ (16  
ต้น/ไร่) ล ำไยพันธุ์ดอสำมำรถแบ่งตำมสีของยอดอ่อนได้ 2 ชนิด คือ    

         - ดอยอดแดง เจริญเติบโตเร็ว ใบอ่อนมีสีแดง  ใบย่อยกว้ำง 6 เซนติเมตรและยำว 20 เซนติเมตร 
ขอบใบเป็นคลื่นและห่อลงเล็กน้อย ออกดอกติดผลไม่ค่อยดี ผลกลม เปลือกผลสีน้ ำตำลแก่                   

         - ดอยอดเขียว ใบอ่อนเป็นสีเขียวอ่อน ขนำดใบเล็กกว่ำดอยอดแดงเล็กน้อย ขอบใบเป็นคลื่น
เล็กน้อย ออกดอกติดผลค่อนข้ำงง่ำย ผลขนำดปำนกลำง ลักษณะเบี้ยวและยกบ่ำข้ำงเดียว เปลือกผลมีสี
เขียวปนน้ ำตำล สำมำรถแบ่งตำมลักษณะของก้ำนผลได้ 2 ชนิดคือ ดอก้ำนอ่อนซึ่งมีเปลือกผลบำงและ
ดอก้ำนแข็งซึ่งเปลือกผลหนำ 
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3.2.2 ชมพูหรือสีชมพู  
ล ำต้นสูงโปร่งและแตกกิ่งก้ำนสำขำดีพอสมควร กิ่งเปรำะหักง่ำยและไม่ทนแล้ง เปลือกล ำต้นมี

สีน้ ำตำลอ่อนเปลือกล ำต้นสีน้ ำตำลอ่อน  ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  ใบแก่สีเขียวซีด  ใบแคบค่อนข้ำงยำว 
ปลำยใบแหลม ขอบใบเรียบ ใบรวมมีใบย่อย 4-5 คู่ ท ำมุมเกือบฉำกกับก้ำนใบรวม  เป็นล ำไยพันธุ์กลำง
ที่ออกดอกปลำยธันวำคมถึงต้นมกรำคมและเก็บเกี่ยวผลกลำงกรกฎำคมถึงต้นสิงหำคม ผลกลมแป้นและ
เบี้ยวเล็กน้อย ผลขนำดใหญ่ปำนกลำงกว้ำง 2.8 เซนติเมตร เปลือกผลหนำสีน้ ำตำลอ่อนปนเขียว เนื้อ
หนำปำนกลำง เน้ือล่อนไม่เละ สีชมพูเร่ือๆและยิ่งแก่ยิ่งสีเข้มขึ้น รสหวำนหอม ปริมำณของแข็งที่ละลำย
น้ ำได้  21-22 บริกซ์ เมล็ดสีน้ ำตำลแก่หรือด ำเข้ม เมล็ดค่อนข้ำงเล็ก ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรประมำณ 
1,000 กิโลกรัม/ไร่  น้ ำหนักผลเฉลี่ย  8.9  กรัม  น้ ำหนักเปลือก  1.7  กรัม  น้ ำหนักเมล็ด  1.6  กรัม 
3.2.3 เบี้ยวเขียว  

ล ำต้นมีทรงพุ่มค่อนข้ำงกลม เจริญเติบโตดีแต่มักอ่อนแอต่อโรคพุ่มไม้กวำด ใบรวม
ประกอบด้วยใบย่อย 4 คู่ใบ  ใบย่อยกว้ำง  5  เซนติเมตรและยำว  16  เซนติเมตร  ใบแก่สีเขียวเข้ม ปลำย
ใบแหลม ขอบใบเรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อย มักออกดอกติดผลปีเว้นปี เป็นพันธุ์หนักที่ออกดอกปลำย
มกรำคมและเก็บเกี่ยวกลำงสิงหำคมหรือต้นกันยำยน ควำมยำวช่อดอก 15-30 เซนติเมตร กำรติดผลใน
ช่อผลค่อนข้ำงห่ำง  ผลมีลักษณะกลมแป้นและเบี้ยว ผลขนำดใหญ่กว้ำง  3.0 เซนติเมตร  เมื่อผลแก่เต็มที่
เปลือกสีเขียวอมน้ ำตำล เปลือกหนำและเนื้อหนำ เน้ือสีขำวนวล แห้งกรอบและล่อน รสหวำนแหลม 
กลิ่นหอม  ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้  22  บริกซ์ เมล็ดกลมสีด ำ ค่อนข้ำงเล็กเส้นผ่ำศูนย์กลำง  1.2  
เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกร 626  กิโลกรัม/ไร่  น้ ำหนักผลเฉลี่ย 8.2 กรัม/ผล ล ำไยพันธุ์เบี้ยว
เขียวแบ่งได้ 2 ชนิดคือ  

-เบี้ยวเขียวก้ำนแข็ง (เบี้ยวเขียวป่ำเส้ำ) ติดผลไม่ดก แต่ผลขนำดใหญ่มำก อ่อนแอต่อโรคพุ่มไม้
กวำด เกษตรกรไม่นิยมปลูก 

-เบี้ยวเขียวก้ำนอ่อน (เบี้ยวเขียวเชียงใหม่) ออกดอกและติดผลดี ผลขนำดใหญ่  
3.2.4  แห้วหรืออีแห้ว  

ทรงพุ่มกว้ำง เจริญเติบโตแตกกิ่งก้ำนสำขำดี  แต่ล ำต้นไม่ค่อยแข็งแรง กิ่งเปรำะหักง่ำย ทนแล้ง
ได้ดี เปลือกล ำต้นเรียบสีน้ ำตำลปนแดงเขียว ใบย่อยจ ำนวน  3-4  คู่ใบ ใบแก่สีเขียวเข้ม  รูปร่ำงใบหอก 
ปลำยใบเรียวแหลมและฐำนใบแบบลิ่ม ขอบใบเรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อย เป็นล ำไยพันธุ์หนักคือ ออก
ดอกปลำยมกรำคมถึงกุมภำพันธ์  และเก็บเกี่ยวผลได้ประมำณกลำงถึงปลำยสิงหำคม ควำมยำวช่อดอก 
15-30 เซนติเมตร ผลกลมและเบี้ยว ขนำดผลเฉลี่ยกว้ำง 2.8 เซนติเมตร เปลือกผลหนำสีน้ ำตำล มีกระสี
คล้ ำกระจำยทั่วผล เน้ือหนำสีขำวขุ่น แห้งและกรอบ รสหวำนหอม เมล็ดกลมแป้นสีน้ ำตำลด ำ ขนำด
ค่อนข้ำงเล็ก ผลผลิตเฉลี่ย 848 กิโลกรัม/ไร่  ล ำไยพันธุ์แห้วแบ่งได้ 2 ชนิดคือ   
 - แห้วยอดเขียว ใบอ่อนหรือยอดสีเขียวซีด ใบยำวใหญ่ ผลกลมเบี้ยว เปลือกผลสีน้ ำตำลอ่อน  
ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้  19  บริกซ์   
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- แห้วยอดแดง ใบอ่อนหรือยอดสีเขียวปนแดง ใบกว้ำงและยำวกว่ำพันธุ์อื่น ออกดอกและติดผล
ง่ำยกว่ำแห้วยอดเขียว เปลือกผลสีน้ ำตำล ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้  22  บริกซ์   
3.2.5  เพชรสาคร 

ใบอ่อนสีเขียวปนแดง  จ ำนวนใบย่อย  3-4 คู่ ใบย่อยกว้ำง 4  เซนติเมตรและยำว 12  เซนติเมตร    
ใบแก่สีเขียวปนเหลือง รูปร่ำงรีเล็ก ขอบใบเรียบ ปลำยใบเรียวแหลมและฐำนใบลิ่ม ใบเป็นมัน จัดว่ำเป็น
ล ำไยทวำยที่ออกดอกมำกกว่ำหนึ่งครั้งต่อปี ออกดอกรุ่นแรกประมำณธันวำคม-กรกฏำคมและเก็บเกี่ยว
ได้ประมำณพฤษภำคม-มิถุนำยน รุ่นที่สองประมำณกรกฎำคม-สิงหำคมและเก็บผลได้ประมำณ
ธันวำคม-มกรำคม ช่อดอกกว้ำง  18  เซนติเมตรและยำว  30  เซนติเมตร   จ ำนวนผลต่อช่อน้อยกว่ำ 10  
ผล/ช่อ ผลกลมกว้ำง 2.7 เซนติเมตร เปลือกบำง สีน้ ำตำลปนแดง เน้ือนิ่มสีขำวฉ่ ำน้ ำ รสหวำน   ปริมำณ
ของแข็งที่ละลำยน้ ำได้  18-20 บริกซ์  เมล็ดกลมแป้นสีด ำเป็นมัน กว้ำง 1.3 เซนติเมตร   
3.2.6 พวงทอง 

 ต้นมีทรงพุ่มขนำดกลำง ใบอ่อนสีเขียวปนเหลือง ใบรวมมี 4 คู่ใบย่อย ใบย่อยกว้ำง 5 
เซนติเมตรและยำว 15 เซนติเมตร ขอบใบและแผ่นใบเรียบ ใบรูปหอกกลับ ปลำยใบเรียวแหลมและฐำน
ใบลิ่ม ใบเป็นมัน ออกดอกปำนกลำง ช่อดอกขนำดใหญ่ กว้ำง 14 เซนติเมตรและยำว 23 เซนติเมตร 
จ ำนวนผลในช่อผล 10-25 ผลและติดผลค่อนข้ำงแน่น ผลกลมแป้นกว้ำง 2.8 เซนติเมตร เปลือกผลเรียบ
สีน้ ำตำลปนเหลือง เนื้อหนำ แน่น แห้ง สีขำวขุ่น รสหวำน ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้  22 บริกซ ์
เมล็ดกลมสีด ำ เป็นมันกว้ำงประมำณ 1.2 เซนติเมตร 
3.2.7 เวียดนามหรือกระทุ่มแบน  

เป็นล ำไยพันธุ์ทวำยที่น ำพันธุ์มำจำกประเทศเวียดนำม ล ำต้นมีทรงพุ่มมีขนำดเล็ก มีข้อปล้องถี่ 
ล ำต้นแข็งแรง เปลือกล ำต้นเรียบสีขำวนวลปนน้ ำตำล  มีใบย่อย 5 คู่ ใบอ่อนสีเขียวปนเหลือง  ใบแก่สี
เขียวซีด ใบรีค่อนข้ำงกว้ำง ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบไม่บิดเป็นคลื่น ออกดอกง่ำยและออกดอกดกมำก 
มักไม่เป็นฤดูและมำกกว่ำ 1 คร้ังต่อปี ช่อดอกกว้ำง 15 เซนติเมตรและยำว 30 เซนติเมตร เป็นพันธุ์เบำ 
ซึ่งจำกดอกบำนถึงเก็บเกี่ยวผลใช้เวลำ 4-4.5 เดือน ติดผลดก ผลในช่อมีขนำดค่อนข้ำงสม่ ำเสมอ ผล
ขนำดค่อนข้ำงใหญ่ กลมและปลำยผลป้ำนกลม เปลือกผลเรียบสีน้ ำตำลปนเหลือง เน้ือสีเหลืองน้ ำผึ้งและ
แห้ง ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้  20-24 บริกซ์ เมล็ดสีน้ ำตำลด ำ กลมแป้น เส้นผ่ำศูนย์กลำงเมล็ด
ประมำณ 1.5 เซนติเมตร 
3.2.8 ใบด าหรือกะโหลกใบด า 

เป็นพันธุ์ที่ออกดอกติดผลสม่ ำเสมอเกือบทุกปี กำรเจริญเติบโตดี ทนแล้งและทนน้ ำได้ดี แต่
ขนำดผลเล็กกว่ำพันธุ์อื่น เปลือกล ำต้นเรียบ ใบอ่อนสีเขียวปนเหลือง ใบย่อยจ ำนวน 5 คู่ ใบย่อยกว้ำง 5 
เซนติเมตรและยำว 15 เซนติเมตร ใบแก่สีเขียวคล้ ำกว่ำพันธุ์อ่ืน ขอบใบเป็นคลื่น ปลำยใบเรียวแหลม
และฐำนใบลิ่ม ใบรูปร่ำงหอกกลับ บำงเป็นมัน  ช่อดอกกว้ำง 14 เซนติเมตรและยำว 23 เซนติเมตร  
จ ำนวนผลในช่อผล 10-25 ผล เป็นพันธุ์กลำงคือออกดอกปลำยธันวำคมและเก็บเกี่ยวผลได้กลำง
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กรกฎำคมถึงต้นสิงหำคม ผลค่อนข้ำงกลม ขนำดผลกว้ำง 2.8 เซนติเมตร เปลือกหนำท ำให้ทนทำนต่อ
กำรขนส่ง ผิวขรุขระสีน้ ำตำลปนเขียว เนื้อสีขำวขุ่นและแฉะน้ ำ รสหวำน ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได ้ 
20 บริกซ์ เมล็ดกลมด ำเป็นมัน  
3.2.9  แดงหรืออีแดง 
  กำรเจริญเติบโตปำนกลำง ต้นมีทรงพุ่มกว้ำงพอสมควร กิ่งเปรำะหักง่ำย ไม่ทนแล้งหรือน้ ำท่วม 
เปลือกล ำต้นมีสีน้ ำตำลเข้ม ใบอ่อนสีเขียวปนเหลือง จ ำนวนคู่ใบย่อย 3-4 คู่ ใบย่อยกว้ำง 5 เซนติเมตร
และยำว 13 เซนติเมตร ใบแก่สีเขียวปนเหลือง ใบเรียบ ขอบใบเรียบ ปลำยใบเรียวแหลมและฐำนใบแบบ
ลิ่ม ออกดอกและติดผลค่อนข้ำงสม่ ำเสมอทุกปี ช่อดอกกว้ำง 22 เซนติเมตรและยำว 31 เซนติเมตร เป็น
ล ำไยพันธุ์กลำงที่ออกดอกธันวำคมและเก็บเกี่ยวได้กลำงกรกฎำคมถึงต้นสิงหำคม ผลกลมขนำดใหญ่
ปำนกลำง กว้ำง 2.6 เซนติเมตร เปลือกผลเรียบสีน้ ำตำลปนแดง เนื้อหนำปำนกลำง สีขำวครีม เนื้อเหนียว
และแฉะน้ ำ ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้  17 บริกซ์ มีกลิ่นคำวคล้ำยก ำมะถัน เมล็ดป้อมค่อนข้ำงใหญ่ 
3.2.10 เหลืองหรืออีเหลือง  

เป็นล ำไยกลุ่มกะโหลก ต้นมีทรงพุ่มค่อนข้ำงกลม ใบยอ่ยกว้ำง 5.8 เซนติเมตรและยำว 19.6 
เซนติเมตร ใบด้ำนบนมีสีเขียวเข้มแต่ด้ำนล่ำงมีสีเขียวอ่อนกว่ำ ปลำยใบแหลม ขอบใบเรียบและเป็นคลื่น
เล็กน้อย ออกดอกติดผลดี  ผลค่อนข้ำงกลม ขนำดผลกว้ำง 2.3 เซนติเมตร เปลือกผลมีสีน้ ำตำลอมเหลือง 
เน้ือสีขำวขุ่น หวำนปำนกลำง ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้ประมำณ 15 บริกซ์ เมล็ดกลมมี
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.4 เซนติเมตร 
3.2.11 สายน้ าผึ้ง  

มีทรงพุ่มขนำดกลำง ใบอ่อนสีเหลืองปนน้ ำตำล ใบย่อย 4 คู่ใบ ใบย่อยกว้ำง 4.4 เซนติเมตร และ
ยำว 11.6 เซนติเมตร  ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปร่ำงรีค่อนข้ำงใหญ่ แผ่นใบย่น ขอบใบเรียบ ปลำยใบมนและ
ฐำนใบลิ่ม เปอร์เซ็นต์ออกดอกปำนกลำง จ ำนวนผลต่อช่อ 10-25 ผล ผลกลม เปลือกผลเรียบ สีน้ ำตำล
ปนเหลือง เน้ือขำวปนเหลือง เน้ือแน่นกรอบ รสหวำนหอม เมล็ดกลมขนำดเล็ก  
3.2.12 ปู่มาตีนโก่ง 
 เปลือกล ำต้นเรียบ ใบอ่อนสีเขียวปนเหลือง ใบย่อยจ ำนวน 4 คู่ ใบย่อยกว้ำง 4 เซนติเมตร และ
ยำว 13 เซนติเมตร ใบแก่สีเขียว แผ่นใบเรียบและขอบใบเรียบ เปอร์เซ็นต์ออกดอกปำนกลำง ช่อดอก
กว้ำง 13 เซนติเมตรและยำว 22 เซนติเมตร ผลกลมแป้นขนำดใหญ่ เปลือกผลเรียบสีน้ ำตำลปนแดง เนื้อ
สีขำวขุ่นปนเหลือง เน้ือแห้งและแน่น รสหวำนหอม เมล็ดกลมและแบนด้ำงข้ำง สีน้ ำตำลด ำ เป็นพันธุ์ที่
อ่อนแอต่อโรคพุ่มไม้กวำด  
3.2.13 ล าไยเถา  

มีทรงพุ่มขนำดเล็ก เปลือกล ำต้นเรียบ ใบอ่อนสีเหลืองปนน้ ำตำล ใบแก่เป็นมันและสีเขียวเขียว
ปนเหลือง แผ่นใบย่น ขอบใบเป็นคลื่น ปลำยใบเรียวแหลม ฐำนใบลิ่ม จ ำนวนผลในช่อผลน้อยกว่ำ 10 
ผล ช่อผลกว้ำง 20 เซนติเมตรและยำว 27 เซนติเมตร ผลกลมกว้ำง 2.8 เซนติเมตร เปลือกผลเรียบ สี
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น้ ำตำลปนเขียว เนื้อสีขำวขุ่นปนเหลือง เนื้อนิ่มและฉ่ ำน้ ำ ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้  20-24 บริกซ ์
เมล็ดกลมสีน้ ำตำลด ำ 
3. 2.14 ล าไยกระดูก  

เป็นล ำไยพื้นเมือง มีทรงพุ่มขนำดใหญ่ เปลือกล ำต้นเรียบ ใบรวมมักมี 4 คู่ใบ ใบแก่สีเขียวเข้ม 
แผ่นใบและขอบใบเรียบ ออกดอกปลำยธันวำคมถึงต้นมกรำคม เก็บเกี่ยวได้ประมำณกลำงกรกฎำคมถึง
ต้นสิงหำคม ผลเล็กกลม เปลือกหนำขรุขระสีน้ ำตำลปนเหลือง เน้ือบำงสีขำวขุ่น เน้ือฉ่ ำน้ ำ รสหวำน 
ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้  19 บริกซ์ เมล็ดใหญ่สีน้ ำตำลด ำ  
3.2.15 ดอเบอร์ 13  

เป็นต้นล ำไยพันธุ์ดอที่กรมวิชำกำรเกษตรคัดเลือกจำกสวนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน 
เชียงรำยและพะเยำ  โดยคัดเลือกต้นที่ออกดอกติดผลสม่ ำเสมอติดต่อกันอย่ำงน้อย 3 ปี ผลมีขนำดใหญ่ 
เน้ือหนำและรสชำติดี  ต้นพันธุ์นี้มีใบอ่อนสีเขียวปนแดง ใบแก่สีเขียวเข้ม  ขอบใบเรียบเป็นคลื่น รูปร่ำง
ใบรี ปลำยใบมนและฐำนใบลิ่ม จ ำนวนคู่ใบย่อย 3 คู่ ออกดอกดก ช่อดอกกว้ำง 16 เซนติเมตรและยำว 23 
เซนติเมตร ติดผลดกคือ 25-50 ผล/ช่อผล ผลกลมแป้น ขนำดผลในช่อค่อนข้ำงสม่ ำเสมอ รูปร่ำงรี
ค่อนข้ำงกว้ำง เปลือกผลเรียบสีน้ ำตำลปนเหลือง เน้ือสีขำวขุ่น นิ่มและฉ่ ำน้ ำปำนกลำง รสหวำนหอม 
ปริมำณของแข็งที่ละลำยน้ ำได้ประมำณ 21 บริกซ์ เมล็ดแบนด้ำนข้ำงสีน้ ำตำลด ำ  เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.4 
เซนติเมตร  
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ตารางท่ี1 ช่วงเวลำออกดอก เก็บเกี่ยวผลและคุณสมบัติพิเศษของล ำไยบำงพันธุ์   
 
พันธุ์ กำรออกดอก กำรเก็บเกี่ยวผล คุณสมบัติพิเศษ 
ดอ ปลำยธ.ค.-ม.ค. ปลำยม.ิย.-ก.ค. เก็บผลได้ก่อนพันธุ์อื่น 
สีชมพ ู ปลำยธ.ค.-ม.ค. ปลำยก.ค.-ส.ค. เน้ือมีสีชมพูเร่ือๆ รสชำติดี 
เบี้ยวเขียว ปลำยม.ค.-ต้น ก.พ. กลำงส.ค.-ต้นก.ย. เก็บหลังพันธุ์อ่ืน เปลือกสีเขียว 

รสชำติดีมำก 
แห้ว ปลำยม.ค.-ต้น ก.พ. กลำงส.ค.-ต้นก.ย. เน้ือแน่น กรอบ รสชำติดี 
ใบด ำ ปลำยธ.ค.-กลำงม.ค. ปลำยส.ค.-ต้นก.ย. ทนแล้งและทนน้ ำ  ออกดอก

สม่ ำเสมอทุกปี 
อีแดงกลม กลำงม.ค.-ปลำยม.ค. ต้นส.ค.-ปลำยส.ค. เก็บไว้บนต้นได้นำนกว่ำพันธุ์อ่ืน 
เพชรสำคร ธ.ค.-ม.ค.(ในฤดู) ปลำยก.ค.-ส.ค. ออกดอกทวำยและมำกกว่ำหนึ่ง

คร้ังต่อปี 
 ก.ค.-ส.ค.(นอกฤดู) ปลำยธ.ค.-ม.ค.  
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