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ค ำน ำ

การศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาล าพญาและ         
การใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืนในต าบลล าพะยา จังหวัดยะลา ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2561 จากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) การด าเนินงานภายใต้โครงการน้ี        
มีการศึกษาถึงประเด็นของทรัพยากรชีวภาพที่โดดเด่นในพื้นที่ต าบล    
ล าพะยา ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมถึงลักษณะสัณฐาน การตั้งชื่อ 
ช่วงเวลาดอกบานถึงผลแก่ ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ 
และแหล่งที่พบของทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง การวิจัยในครั้งน้ีสามารถลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ เน่ืองจากได้รับความร่วมมือจากกลุ่มชาวบ้านและ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ รวมทั้งผู้น าในชุมชนที่อ านวยความสะดวกในการเก็บ
เข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 
จากข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การจัดท าแผนการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพในพื้นที่ต าบลล าพะยา ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ทางคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์       
แก่ ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและผู้ที่สนใจในการสืบค้น
และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป
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ต ำบลล ำพะยำ

ต ำบลล ำพะยำ อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ       
มีหุบเขาล าพญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เทือกเขา     
สันกาลาคีรี สภาพโดยรวมเป็นป่าดิบชื้นหรือป่าฝน
เ ขตร้ อน  มี ค ว า มสู ง  5 0 - 7 0 0  เ ม ตร  จ า ก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 

พื้ นที่ ส่ วน ใหญ่ เป็ นพื้ นที่ ร าบสู ง 
ส ภ า พ ป่ า อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ 
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง   
ทั้ ง ช นิ ด พั น ธุ์ สั ต ว์ แ ล ะพั น ธุ์ พื ช 
โดยเฉพาะพืชท้องถิ่น เช่น หลังกับ 
รังไก่  ลังแข จ าปูริ ง ทุ เรียนพันธุ์
พื้นเมือง เป็นต้น

“ทุเรียนพันธุ์
พื้นเมืองถือเป็น
พืชเศรษฐกิจ
ของชุมชน”
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ประวัติทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง
ในต ำบลล ำพะยำ

ดอเลำะ สำและ (สัมภำษณ์ 14 พฤศจิกำยน 2561)

ต้นก า เนิดมาจากบริ เ วณป่ าบาลาฮาลา        
ซ่ึงเป็นที่พบครั้งแรก เพราะเห็นฝูงช้างป่ากิน 
ชาวบ้านล าพะยาจึงน าเมล็ดมาปลูก การตั้งชื่อ
เริ่มแรกนั้น สาเหตุมาจากเนื้อทุ เรียนเป็น      
สีเหลืองสวยงาม กลิ่นหอมน่ากิน จึงตั้งชื่อว่า

ทุเรียนพื้นเมืองล าพะยาเดิมเป็นสายพันธุ์ที่มาจาก
ประเทศมาเลเซีย ในภาษามาเลเซีย เรียกว่า “ดูรี” แปลว่า
หนาม ภาษาไทยจึงเพี้ยนมาเป็นทุเรียน ชาวบ้านล าพะยา
บางคนในสมัยนั้น เรียกทุเรียนว่า

“ลูกหนำม” 

ขี้มิ้น หรือ ขมิ้น

ประวัติทุเรียนพันธุพ์ื้นเมือง
ในต ำบลล ำพะยำ
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กำรตั้งชื่อของทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง
ในต ำบลล ำพะยำ 

ตั้งชื่อตำมลักษณะผลภำยนอก

มาจากลักษณะของผลเรียว 
กใ็ห้ชื่อทุเรียนว่า “เรียว”

มาจากก้านผลที่ส้ัน 
ก็ให้ชื่อทุเรียนว่า หวันหลุบ 

(ภาษาใต้) แปลว่า 

“ก้านสั้น”

ตั้งช่ือตำมต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงกับทุเรียนต้นแรก

อยู่ใกล้ต้นมะปราง 
ตั้งชื่อทุเรียนว่า “ไอปราง”

อยู่ใกล้กับต้นข้าวห่อสีดา
ตั้งชื่อทุเรียนว่า 
“ข้าวห่อสีดา” 

กำรตั้งชื่อทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในต ำบลล ำพะยำ 

อำจตั้งชื่อตำมรูปร่ำงลักษณะ ผล รูปทรง สีของเนื้อ              

ผู้เพำะพันธุ์ หรือสถำนที่ เป็นต้น

มาจากสีของเปลือกผล
สีเขียว กใ็ห้ชื่อทุเรียนว่า“เขียว”
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กำรตั้งชื่อของทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง
ในต ำบลล ำพะยำ 

ตั้งชื่อตำมลักษณะผลภำยใน 

เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองคล้ายสีขมิ้น 
ตั้งชื่อทุเรียนว่า 

“ชี้มิ่น หรือ ขมิ้น”

สีเนื้อทุเรียนสีขี้เถ้า 
ตั้งชื่อทุเรียนว่า “เถ้า” 

ตั้งชื่อแบบเบ็ดเตล็ด ไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์อะไรเลย 

ล าพัน ล้าน หอยโข่ง เซอมง
มาจากเรียกตามบรรพบุรุษต่อ ๆ กันมา 
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องค์ประกอบของทุเรียน

ทุเรียน เป็นพืชดอก ใบเลี้ยงคู่ จัดอยู่ในวงศ์ 

Bombacaceae สกุล Durio (Simpson, 2006) 

มีลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ ดังนี้ 

รำก มีรากหาอาหารกินตามผิวดิน

จนถึงระดับ 50 ซม. มีรากพิเศษที่เกิดจาก
บริ เ วณ โคนต้ นอยู่ ม ากม ายต ามผิ ว ดิ น 
แตกออกมาลักษณะคล้ายตีนตะขาบเรียกว่า

“รากตะขาบ” 

ทุเรียนเป็นพืชใบเล้ียงคู่ชนิดใบกว้าง เป็นใบเดี่ยว ไม่ผลัดใบ 
เรียงตัวแบบสลับ (alternate) เส้นใบทุเรียนสานกันเป็น
ร่างแห มีรูปร่างยาวรี (oblong) หรือเป็นวงรี (elliptic)

ใบ 

รากแก้วของทุเรียนท าหน้าที่ยึดล าต้น

มีรากฝอยเป็นรากหาอาหาร
ออกมาจากรากพิเศษที่ท าหน้าที่
ดูดอาหาร

ยาว 8-20 เซนติเมตร กว้าง 4-6 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม ด้านบนของใบสีเขียวอ่อนหรือ    
เขียวเข้ม แต่ด้านล่างของใบสีเหลืองออกน้ าตาลแดง 
ก้านใบสีน้ าตาลยาว 2-3 เซนติเมตร 
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องค์ประกอบของทุเรียน

ล ำต้น ทุเรียนเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ มีเนื้อแข็งปานกลาง 
ต้นสูงได้ถึง 20-40 เมตร 

20 - 40 mผิวล าต้น เรียบถึงหยาบ แข็ง แตกเป็น
สะเก็ด ขรุขระเป็นแนวยาว เปลือกล าต้น   
สี น้ า ต าลปนแดง  ทรงพุ่ ม แผ่ ก ว้ า ง 
มีกิ่งด้านล่างของทรงพุ่มมากกว่าด้านบน 

การท ามุมกับล าต้น ของทุเรียนพื้นเมือง
มี 3 แบบ 

มุมกว้าง มุมตั้งฉาก มุมแคบยกข้ึน 

ภำพ การท ามุมของล าต้นทุเรียน
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องค์ประกอบของทุเรียน

ดอก
ทุ เรียนมีดอกเป็นดอกช่อ ออกดอกเป็นก ลุ่ม (clusters)        
รูปครึ่งวงกลม (corymp) กลุ่มละ 1-30 ดอก มีก้านดอกยาว 
5-8 เซนติเมตร ห้อยลงด้านล่าง มักออกดอกบนกิ่งหลักหรือ
ล า ต้ น โ ดยตรง  ทุ เ รี ยนห น่ึ ง ต้ นส าม ารถออกดอก ได้ 
20,000-40,000 ดอก/ฤดู 

ดอกสมบูรณ์เพศ 
กลีบเลี้ยงสีเขียวอมน้ าตาลหุ้มดอกอยู่รอบนอก

กลีบดอกสีขาวมี 5 กลีบ

เ ก ส ร เ พ ศ ผู้ มี  5  ชุ ด แ ต่ ล ะ ชุ ด
ประกอบด้วยก้านชูเกสร ยาว 5-8 อัน

เกสรเพศเมีย ตรงปลายนูนเป็นแฉก 5 แฉก 
มักจะเท่ากับจ านวนพู 

ใบประดับย่อย

รังไข่
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องค์ประกอบของทุเรียน

ผลทุเรียน 

ผลทุเรียนเป็นผลเดี่ยวแบบแคบซูล
มีเปลือกหนาและแข็งสีน้ าตาลอ่อน 
มีหนามแหลมทรงปิระมิดรอบ 10

 –
25

 c
m

ทรงผลมีหลายแบบ เช่น กลม กลมรี  กลมแป้น 
ทรงกระบอก รูปรี รูปไข่ รูปไข่กลับ และทรงขอบขนาน

ผลเจริญมาจาก 1 รัง ไข่  แต่แบ่ง เป็น 3-5 ช่อง 
ผนังภายในช่องเป็นมันเรียบ แต่ละช่องมี 1-6 เมล็ด 

ผลใช้เวลาประมาณ 90-150 วันหลัง
ดอกบาน โดยจะสะสมน้ าหนักมาก
ที่สุดในช่วง 50-80 วันหลังดอกบาน

เมล็ดรูปทรงกลมรี มีเยื่อบาง ๆ สีน้ าตาลหุ้ม 
ผิวเรียบ เน้ือในเมล็ดสีขาว รสชาติฝาด

ภำพ เมล็ดทุเรียน

เนื้อที่รับประทานได้มีประมาณ 20-35% ของน้ าหนักผล 
สีเน้ือส่วนมากมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้มขึ้นอยู่กับ
สภาพดินและพันธุ์ของทุเรียน และมีกล่ินแรง 
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ปัจจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ            
กำรเจริญเติบโตของทุเรียน 

ทุเรียนเจริญเติบโตและ
ออกดอกได้ดีเมื่อได้รับ
ปริมาณแสงแดดใน
ระดับความเข้มแสงที่
เหมาะสมและนานพอ

อุณหภูมิและควำมชื้น

ควำมเข้มและ
ควำมยำวนำนของ

แสงแดด

ทุเรียนชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 25 ถึง 30 องศาเซลเซียส 
มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศประมาณร้อยละ 75 ถึง 85 อากาศร้อนจัด     
เย็นจัด แห้งแล้ง และมีลมแรง จะพบปัญหาใบไหม้หรือใบร่วง

สภำพดิน 

ควรเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทรายที่มีการระบายน้ า
ได้ดี และมีหน้าดินลึก เพราะทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อสภาพน้ าขัง 
และความเป็นกรดด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5

แหล่งน้ ำ

ต้องมีแหล่งน้ าจืดให้ต้นทุเรียนได้เพียงพอตลอดทั้งปี ปริมาณน้ าฝน        
ไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร/ปี และมีการกระจายของฝนสม่ าเสมอ 
มีความต้องการน้ าเพื่อการเจริญเติบโต 600 - 800 ลูกบาศก์เมตรต่อทุเรียน 1 ไร่
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ควำมส ำคัญของทุเรียนพันธุ์
พื้นเมืองในต ำบลล ำพะยำ 

ด้ำนเศรษฐกิจ

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรประมาณ 
20,000-30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
จ าหน่ายทั้งผลสด เมล็ด และแปรรูป
เป็นทุเรียนกวนพัฒนาจนเป็นสินค้าโอทอป

กินผลสด กินสดร่วมกับข้าว 
(พบในกลุ่มผู้สูงอายุ) น ามา
ท าของหวานคือข้าวเหนียว
ทุ เ รี ยน  ข้ า วตอก น้ า กะทิ
ทุเรียน และแปรรูป

ด้ำนอำหำร 

ส่วนต่างๆ ของทุเรียนมีสรรพคุณทาง
ยาแตกต่างกัน เช่น น าใบทุเรียนซึ่งมี
รสขม น ามาแก้ไข้ แก้ดีซ่าน ขับพยาธิ 
ท า ใ ห้ ห น อ ง แ ห้ ง  เ ป ลื อ ก ผ ล 
แก้น้ าเหลืองเสีย พุพอง แก้ฝีตานซาง 
คุมธาตุ เผาแก้คางทูม ไล่ยุงและแมลง 
เน้ือหุ้มเมล็ด แก้ โรคผิวหนัง ท า ให้      
ฝีแห้ง ราก แก้ไข้ แก้ท้องร่วง

เน้ือไม้ : ท าเครื่องเรือนที่ไม่
ต้องรับน้ าหนักมาก
เปลือกผล : ตากแห้งใช้เผาไล่ยุง 
ไล่แมลง หรือใช้รมควันปลา
เมล็ดทุเรียนพื้นเมือง : เพาะเพื่อ
เป็นต้นตอ ส าหรับเสียบยอด
ทุเรียนพันธุ์ดี

ด้ำนสมุนไพร ด้ำนอื่นๆ 
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พิธีตั้งเจ้ำสวน เป็นพิธีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการแสดง
ความเครารพต่อเจ้าป่าเจ้าเขา หรือวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 
ให้ช่วยปกปักรักษาลูกหลาน รวมถึงสวนทุเรียนให้ออกผลดก เก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้มาก เพื่อที่ครั้งต่อไปลูกหลานจะได้ตั้งเซ่นไหว้ ให้กินอีก 
โดยมีหมอบ้านเป็นผู้ท าพิธี มีเครื่องเซ่นไหว้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 
ไก่ต้ม ข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวเหลือง ขนมโค แกง เหล้าขาว 
หมากพลู ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ดอกไม้ธูปเทียน ฯลฯ เมื่อเสร็จพิธี    
หมอบ้านจะพรมน้ ามนต์ แล้วให้ลูกหลานกินเซ่นไหว้น้ัน ซึ่งมีความเชื่อ
กันว่าจะไม่เจ็บไม่ไข้ 

ควำมเช่ือเกี่ยวกับทุเรียน
พันธุพ์ื้นเมือง 
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ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในล ำพะยำ

จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงของทุเรียนพันธุ์
พื้ น เ มื อ ง มี ค ว ำ ม ห ล ำ ก ห ล ำ ย ท ำ ง ลั ก ษณ ะ            
โดยลักษณะล ำต้น ใบ รูปทรงผล หนำมและสีของ
เนื้อ ไม่มีควำมสัมพันธ์กัน และแต่ละลักษณะ                
มีกำรกระจำยอยู่ทั่วทุกพื้นที่ที่ท ำกำรศึกษำ 
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ล้ำน 

ผลกลมแป้น ฐานผลตัด ปลายผลบุ๋ม 
หน ามผลแบบแหลมตรง  ผลห นั ก
ประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม เปลือกผล              
สีเขียวอ่อน จ านวนพูต่อผล 4 พู สีเน้ือ
ผลสุกสีขาวครีม เน้ือบาง รสชาติของเน้ือ
หวานเล็กน้อย เนื้อมีกล่ินอ่อน

เขียว 

ผ ล ก ลม รี  ฐ า น ผ ลป้ า น  ป ล า ย        
ผลแหลม หนามผลแบบนูนปลายแหลม 
ผลห นักประมาณ 1 - 1 . 5  กิ โ ลกรั ม 
เปลือกผลสีเขียวเทา จ านวนพูต่อผล 
5 พู สีเน้ือผลสุกสี เน้ือบาง รสชาติของ
เน้ือหวาน เน้ือมีกล่ินปานกลาง 
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หนำมแดง 

ผลรูปไข่  ฐานผลป้าน ปลายผล
แหลม  หนามผลแบบ นูน  ผลห นั ก
ประมาณ 1.4-1.8 กิโลกรัม เปลือกผล              
สี จ านวนพูต่อผล 5 พู สีเน้ือผลสุกสีขาว
ครีม เ น้ือบาง รสชาติของเ น้ือหวาน
เล็กน้อย เนื้อมีกลิ่นอ่อน

หน้ำโคก 

ผลรู ป ข อบ ขน าน  ฐ านผลบุ๋ ม 
ปลายผลบุ๋ม หนามผลแบบนูนปลาย
แหลม ผลหนัก 2-2.5 กิโลกรัม เปลือก
ผล สีเหลืองเทา จ านวนพูต่อผล 7 พู 
สีเนื้อผลสุกสีขาวครีม  เนื้อไม่บางไม่หนา 
รสชาติของเนื้อหวาน เน้ือมีกล่ิน
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ไอกล้วย 

ผลกลม ฐานผลป้าน ปลายผลป้าน 
หนามผลแบบโค้งงอ ผลหนักประมาณ 
0.5-1 กิโลกรัม เปลือกผลสีเทาเขียว 
จ านวนพูต่อผล 5-6 พู สีเน้ือผลสุกสีขาว
ครีม ความหนาของเน้ือ รสชาติของเน้ือ
หวาน เนื้อมีกล่ินอ่อน 

หัวหิน 

ผลรูปไข่กลับ ฐานผลตัด ปลายผล
แหลม  หน ามผลแบบ นูน  ผลห นั ก
ประมาณ 1-1.3 กิโลกรัม เปลือกผลสี
เขียว หนา 1 เซนติเมตร จ านวนพูต่อผล 
5-6 พู สีเน้ือผลสุกสีเหลือง เน้ือไม่หนา
ไม่บาง  รสชาติของเน้ือหวาน เน้ือมีกล่ิน
อ่อน 
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พรวน

ผลรูปขอบขนาน ฐานผลบุ๋ม ปลาย
ผลบุ๋ ม  หนามผลแบบ นูน  ผลห นั ก
ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม เปลือกผลสี
เหลือง  จ านวนพูต่อผล 4 พู สีเน้ือผล
สุกสีเหลือง เนื้อไม่หนาไม่บาง รสชาติของ
เนื้อหวานขม เนื้อมีกล่ินกลิ่นแรง 

ไอ้ล้ำน 

ผลรูปไข่ ฐานผลป้าน ปลายผลบุ๋ม 
หนามผลแบบนูนปลายแหลม ผลหนัก
ประมาณ 1.-1.5 กิโลกรัม เปลือกผล     
สีเทา จ านวนพูต่อผล 5 พู สีเน้ือผลสุก  
สีเหลือง เน้ือไม่หนาไม่บาง รสชาติของ
เน้ือหวาน เน้ือมีกล่ินอ่อน 
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หนำมหริบ

ทรงผลรูปรี ฐานผลป้าน ปลายผล
ป้าน หนามผลแบบนูนปลายแหลม 
ผลหนักประมาณ 0.5-1 กิโลกรัม เปลือก
ผลสีน้ าตาลอมเทา จ านวนพูต่อผล 4 พู 
สีเน้ือผลสุกสีขาวครีม เน้ือบาง รสชาติ
ของเนื้อหวาน เนื้อมีกล่ินปานกลาง 

ขีพ้ร้ำ 

ผลรูปทรงกระบอก ฐานผลป้าน 
ปลายผลบุ๋ม หนามผลแบบนูนปลาย
แหลม ผลหนักประมาณ 2-2.5 กิโลกรัม 
เปลือกผลสีเขียวเทา  จ านวนพูต่อผล 
6 พู สีเน้ือผลสุกสีเหลือง เน้ือไม่หนา    
ไม่บาง รสชาติของเน้ือหวาน เน้ือมีกล่ิน
อ่อน
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ขี้ชิด 

ทรงผลรูปรี ฐานผลแหลม ปลายผล
บุ๋ม หนามผลแบบเว้า ผลหนักประมาณ 
0.7-1.2 กิโลกรัม เปลือกผลสีเทา จ านวน
พูต่ อผล 5  พู  สี เ น้ือผล สุก สี เห ลือง 
เน้ือไม่หนาไม่บาง รสชาติของเน้ือหวาน 
เนื้อมีกล่ินอ่อน 

ไอ้ขี้มิ่น 

ผลรูปไข่ ฐานผลตัด ปลายผลป้าน 
หนามผลแบบนูนปลายแหลม ผลหนัก
ประมาณ 1.3-2 กิโลกรัม เปลือกผลสีเทา
เขียว จ านวนพูต่อผล 6 พู สีเน้ือผลสุก  
สี เ น้ื อบาง    รสชาติ ของ เ น้ือหวาน 
เน้ือมีกล่ินอ่อน 
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เก้ียะ

ผลรูปรี  ฐานผลป้าน ปลายผล
แหลม หนามผลแบบนูนปลายแหลม 
ผลหนัก 0.8-1.3 กิโลกรัม เปลือกผล     
สี น้ า ต า ล อ ม เ ขี ย ว  ห น า  1 . 3 - 1 . 5 
เซนติเมตร จ านวนพูต่อผล 4 พู สีเน้ือ
ผลสุกสีเหลืองอ่อน เน้ือบาง   รสชาติ
ของเนื้อหวาน เนื้อมีกล่ินแรง

เขียวหนำมแทรม

ผลรูปกลมรี ฐานผลบุ๋ม ปลายผล
แหลม หนามผลแบบแหลมตรง ผลหนัก
ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม เปลือกผล      
สีเขียวมะกอกอ่อน จ านวนพูต่อผล 5 พู
สีเน้ือผลสุกสีขาวครีม เน้ือไม่หนาไม่บาง 
รสชาติของเนื้อหวาน เน้ือมีกล่ินอ่อน 
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ป่ำหมำก

ทรงผลรูปไข่ ฐานผลบุ๋ม ปลายผลบุ๋ม 
หนามผลแบบเว้าปลายแหลม ผลหนัก
ประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม เปลือกผล     
สีเขียวอมเหลือง จ านวนพูต่อผล 5-6 พู  
สีเน้ือผลสุกสีเหลือง เน้ือบาง รสชาติของ
เน้ือหวาน เน้ือมีกล่ินปานกลาง น้ าหนัก
เนื้อ 0.475 กิโลกรัม

กลำงไร่ 

ผลรูปกลมรี ฐานผลป้าน ปลายผล
แหลม หนามผลแบบแหลมตรง ผลหนัก
ประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม เปลือกผลสี
เหลืองเขียว  จ านวนพูต่อผล 5 พู สีเน้ือ
ผลสุกสีขาว ความหนาของเน้ือ รสชาติ
ของเน้ือหวาน เน้ือมีกล่ินอ่อน
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หว่ันยำว 

ผลรูปกลมรี ฐานผลป้าน ปลายผล
แหลม หนามผลแบบแหลมตรง ผลหนัก
ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม เปลือกผล      
สีเหลืองแกมเขียวแก่  จ านวนพูต่อผล 
4-5 พู สีเน้ือผลสุกสีเหลืองซีด เน้ือบาง 
รสชาติของเน้ือหวาน เนื้อมีกล่ินเล็กน้อย 

น้ ำเต้ำ

ผลรูปไข่ ฐานผลป้าน ปลายผลป้าน 
หน ามผลแบบแหลมตรง  ผลห นั ก
ประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม เปลือกผล      
สีเขียวอมเหลือง  จ านวนพูต่อผล 5-6 พู 
สีเน้ือผลสุกสีเหลือง เน้ือบาง รสชาติของ
เน้ือหวาน เน้ือมีกล่ินเล็กน้อย 
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หนำมยำว

ผลรูปขอบขนาน ฐานผลแหลม 
ปลายผลแหลม หนามผลแบบแหลมตรง 
ผลหนักประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม เปลือก
ผลสีเหลืองแกมเขียวเข้ม  จ านวนพูต่อผล 
5-6 พู สีเนื้อผลสุกสีเหลืองอ่อน เน้ือบาง 
รสชาติของเน้ือหวาน เนื้อมีกล่ินเล็กน้อย 

ไอแขก

ผลรูปกลม ฐานผลป้าน ปลายผล
บุ๋ ม  หนามผลแบบ นูนปลายแหลม 
ผลหนักประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม เปลือก
ผลสีเขียวอมเหลือง  จ านวนพูต่อผล 5-6 
พู สีเ น้ือผลสุกสีเหลืองอ่อน เน้ือบาง 
รสชาติของเนื้อหวาน เน้ือมีกล่ินเล็กน้อย 
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คณะผู้จัดท ำ

อำจำรย์เวคิน วุฒิวงศ์
นำยซูไบดี  โตะโมะ
นำยมูฮ ำหมัดตำยุดิน บำฮะคีรี
นำงสำวพำตีเมำะ  อำแยกำจิ
นำงสำวนัสรี  มะแน
นำงสำวสุภำรัตน์  เต็มรัตน์

คณะผู้จัดท ำ

เรียบเรียงเนื้อหำ
นำงสำวพำตีเมำะ  อำแยกำจิ

ถ่ำยภำพ
นำงสำวสุภำรัตน์  เต็มรัตน์

ออกแบบและตกแต่ง
นำงสำวนัสรี  มะแน
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