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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
 

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

1. ชื่อชุดโครงการวิจัย  การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว 
 
2. ชื่อโครงการวิจัย  การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว 
    กิจกรรมที ่1   การปรับปรุงพันธุ์มะนาว 
 
3. ชื่อการทดลองที่ 1.1 การรวบรวม และศึกษาพันธุ์มะนาวในสภาพแปลงปลูกเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
                    จากเชื้อพันธุกรรม 
 
4. คณะผู้วิจัย 
   หัวหน้าโครงการวิจัย นายวสรรญ์ ผ่องสมบูรณ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
   หัวหน้าการทดลอง  นายณรงค ์ แดงเปี่ยม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
   ผู้ร่วมงาน  น.ส.ดรุณี สมณะ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
   นายวสรรญ์ ผ่องสมบูรณ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
   นายอนุรักษ์ สุขขารมย ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
   นายเสงี่ยม แจ่มจ ารูญ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
   นายทวีป หลวงแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
   นายวราพงษ ์ ภิระบรรณ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

   น.ส.มนัสชญา สายพนัส  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
 
5. บทคัดย่อ 

 รวบรวมพันธุ์มะนาวพ้ืนเมือง มะนาวพันธุ์การค้าจากแหล่งปลูกต่างๆ มะนาวลูกผสม และมะนาว
ต่างประเทศ เพ่ือศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์และลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ ตลอดจนอนุรักษ์เชื้อพันธุ์มะนาว
ให้มีความหลากหลายเพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์และข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์มะนาว จ านวน 60 สายพันธุ์ บันทึก
ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ได้จ านวน 50 พันธุ์ โดยมีลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) 48 พันธุ์ 
ลักษณะการเจริญเติบโตแบบลู่ลง (drooping) 2 พันธุ์ มะนาวส่วนใหญ่มีหนามบนกิ่ง ความยาวหนาม 6.5±1.4 
มิลลิเมตร โดยมีมะนาว 3 พันธุ์ที่ไม่มีหนามบนกิ่ง คือ ออสเตรเลีย, N18 และ Lime sunspine ใบแก่สีเขียว-เขียว
เข้ม รูปร่างของใบ รูปไข่ 45 พันธุ์ รูปรี 5 พันธุ์ ที่มีรอยเว้าของขอบใบหยักมน มีเพียงพันธุ์ N18 ที่มีลักษณะเป็น
คลื่น ก้านใบมีปีกใบ แต่มี 4 พันธุ์ ที่ไม่มีปีกใบ คือ น้ าหอม, ออสเตรเลีย, N18 และ Lime sunspine มะนาวทั้ง 
50 พันธุ์ มีการออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกมีสีขาว และสีขาวปนม่วง ขึ้นอยู่กับพันธุ์ มีการติดดอกบริเวณ
ปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ลักษณะการติดผล ผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลแบบส้ม (hesperidium) ลักษณะผล

https://www.facebook.com/profile.php?id=1614222641&hc_location=timeline
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แบ่งเป็น  ผลแป้น 24 พันธุ์, ผลรูปไข่ 18 พันธุ์, ผลกลม 7 พันธุ์ และผลมีจุก 2 พันธุ์ ขนาดผลกว้าง 4.9±0.4 
เซนติเมตร ยาว 4.8±0.7 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวหรือสีเขียวอมเหลืองขึ้นอยู่กับพันธุ์ ความหนาเปลือก 2.1±0.3 
มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.7±0.7 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน, สีขาว, สีเหลืองอ่อน และสีส้ม ขึ้นอยู่กับ
สายพันธุ์ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.6±0.9๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate), ทรงกระบอก (cylinder), ทรงกลม 
(round) และ รูปกระสวย (spindle) ขึ้นอยู่กับพันธุ์ สีน้ าตาลอ่อน-น้ าตาลเข้ม จ านวนเมล็ด 17.9±7.7 เมล็ดต่อผล 
มีพันธุ์ตาฮิติ และ USA ที่ไม่มีเมล็ดเนื่องจากมีโครโมโซมสามชุด 2n=3x=27 (เกศิณี, 2546)  อายุการเก็บเกี่ยวนับ
จากวันที่ดอกบานเต็มท่ี 50 เปอร์เซ็นต ์ประมาณ 4-5 เดือน 
------------------------------------- 
รหัสการทดลอง 01-35-54-01-01-00-01-54   
 
6. ค าน า 

 มะนาวเป็นพืชตระกูลส้ม (Rutaceae) มี chromosome 2n=18  (พีรศักดิ์, 2001) พบกระจายอยู่ทั่วโลก 
ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มและไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่ไม่ผลัดใบ มีหนาม แต่บางพันธุ์อาจไม่มีหนาม ไม่มีน้ ายางหรือยางขาว 
ผิวใบมีจุดน้ ามัน เมื่อส่องกับแสงจะเห็นชัดเจน เมื่อขยี้ใบจะมีกลิ่นส้ม 

มะนาวจัดแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. ไลม์หรือมะนาวไทย (Citrus aurantifolia Swingle) มีถิ่นก าเนิดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

อินเดีย พม่า และไทย ตลอดจนถึงประเทศมาเลเซีย (มงคล, 2536) โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย คือ มะนาว
แป้น, มะนาวไข่, มะนาวหนัง และพันธุ์ตาฮิติซึ่งเป็นพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ดเนื่องจากมีโครโมโซมสามชุด 2n=3x=27 
(เกศิณี, 2546) 

2. มะนาวฝรั่ง (Citrus limon L.) เป็นมะนาวต่างประเทศ ลักษณะผลขนาดใหญ่ มีจุกท่ีก้นผล 
3. กลุ่มมะนาวควาย (Citrus maxima L.) เป็นมะนาวจากต่างประเทศลักษณะผลขนาดใหญ่ เปลือกหนา 
4. กลุ่มมะนาวลูกผสม เป็นมะนาวที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างกลุ่มมะนาวไทย กลุ่มมะนาวฝรั่ง และกลุ่ม

มะนาวควาย มะนาวในกลุ่มนี้จะมีคุณภาพในการบริโภคดีขึ้นและมีความต้านทานต่อโรคที่ส าคัญๆ เช่น โรคแคง
เกอร์เพิ่มมากขึ้น 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรได้ส ารวจและรวบรวมมะนาวพันธุ์การค้า, มะนาวพ้ืนเมือง, มะนาว
ลูกผสม และมะนาวพันธุ์ต่างประเทศ เพ่ือศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์และลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ ตลอดจน
อนุรักษ์เชื้อพันธุ์มะนาวให้มีความหลากหลายเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์และข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์มะนาว 

 
7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ ์

1. ต้นพันธุ์มะนาวจ านวน 60 พันธุ์ 
2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16  
3. สารป้องกันก าจัดแมลง เช่น  คาร์โบซัลแฟน  อะบาแม็กติน และ อิมิดาคลอพิด 
4. อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่ง เช่น เลื่อย และ กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 



3 
 

5. อปุกรณ์ส าหรับต่อระบบน้ าแบบมินิสปรงิเกอร์ 
6. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล 

วิธีการ 
1. ด าเนินการส ารวจและรวบรวมพันธุ์มะนาวพ้ืนเมือง มะนาวพันธุ์การค้าจากแหล่งปลูกต่างๆ มะนาว

ลูกผสม และมะนาวต่างประเทศ จ านวน 60 พันธุ์ ขยายพันธุ์มะนาวโดยการเปลี่ยนยอดบนต้นตอมะนาวพวง 
2. ปลูกมะนาวในแปลงรวบรวมพันธุ์มะนาว โดยท าการปลูกมะนาวจ านวน 2 ต้นต่อพันธุ์ โดยใช้ระยะปลูก 

4x4 เมตร ดูแลรักษาต้นพันธุ์มะนาวในแปลง ให้น้ าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช พ่นสาร
ก าจัดแมลงศัตรูพืชเมื่อพบการระบาด 

3. บันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ 
3.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ตามแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ (Descriptors) 

 

ลักษณะการเจริญเติบโต (growth habit) (IPGRI,1999) 

 
รูปร่างของใบ (leaf blade: shape) (IPGRI,1999) 

 
รอยเว้าของขอบใบ (leaf blade: incisions of margin) (IPGRI,1999) 

 



4 
 

 
ลักษณะและส่วนประกอบของดอก (IPGRI,1999) 

 

 
รูปทรงของผล (fruit shape) 

 
 

 
ลักษณะและส่วนประกอบของผล (IPGRI,1999) 
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รูปร่างเมล็ด (seed shape) 

 
 
 
 
3.2 ลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ 

- การเจริญเติบโตด้าน ด้านความสูงต้น ขนาดล าต้น และขนาดทรงพุ่ม 
- จ านวนผลและน้ าหนักผลผลิตต่อต้นต่อปี 
- คุณภาพผลผลิต สีผิว สีเนื้อ ความหนา ความแน่นเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ รสชาติ 
- อายุการติดดอก และอายุการเก็บเกี่ยว 
- การเกิดโรคแคงเกอร์ 

เวลาและสถานที่  เริ่มต้น กันยายน 2557 สิ้นสุด ตุลาคม 2558 รวม 2 ปี 
    สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต าบลโรงช้าง          
    อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

รวบรวมพันธุ์มะนาวพ้ืนเมือง มะนาวพันธุ์การค้าจากแหล่งปลูกต่างๆ มะนาวลูกผสม และมะนาว
ต่างประเทศ จ านวน 60 สายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยวิธีการเปลี่ยนยอดบนต้นตอมะนาวพวง ปลูกในแปลงรวบรวมที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ระหว่างปี พ.ศ.2554-2558 ท าการบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ ได้แก่ 
ลักษณะการเจริญเติบโต ใบ ดอก ผล และเมล็ดของมะนาวในแปลงรวบรวมได้จ านวน 50 พันธุ์ (ตารางท่ี 1) 

1. แป้นร าไพ ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 7.0 มิลลิเมตร 
ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.3 เซนติเมตร กว้าง 4.3 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออก
ดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรง
แป้น ขนาดกว้าง 4.07 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.8 มิลลิเมตร จ านวน
กลีบที่พัฒนา 11.5 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.73๐

Brix เมล็ดรูปไข่ สีน้ าตาลอ่อน จ านวน 14.2 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือน  
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2. พิจิตร 1 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 6.6 มิลลิเมตร ใบ
แก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 8.6 เซนติเมตร กว้าง 4.5 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออก
ดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรง
แป้น ขนาดกว้าง 5.12 เซนติเมตร ยาว 4.71 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 2.3 มิลลิเมตร 
จ านวนกลีบที่พัฒนา 11.1 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีขาว มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
6.98๐Brix เมล็ดรูปไข่ สีน้ าตาล จ านวน 29.4 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน  

3. B18 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบลู่ลง (drooping) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 6.5 มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียว 
รูปรี ยาว 9.7 เซนติเมตร กว้าง 4.0 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 
ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงแป้น ขนาดกว้าง 
4.47 เซนติเมตร ยาว 4.35 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.2 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่
พัฒนา 10.7 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีขาว มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 8.03๐Brix เมล็ด
รูปทรงกระบอก (cylinder) สีน้ าตาล จ านวน 14.0 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือน  

4. L4 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบลู่ลง (drooping) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 8.4 มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียว 
รูปรี ยาว 12.1 เซนติเมตร กว้าง 4.3 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 
ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงแป้น ขนาดกว้าง 
5.1 เซนติเมตร ยาว 4.54 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.2 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่
พัฒนา 10.7 กลีบต่อผล เนื้อสีเหลืองอ่อน น้ าคั้นสีขาว มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.13๐Brix เมล็ด
กลม (round) สีน้ าตาล จ านวน 16.78 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน  

5. น้ าหอม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่งน้อย ความยาว 3.7 มิลลิเมตร 
ใบแก่สีเขียว รูปรี ยาว 8.15 เซนติเมตร กว้าง 3.5 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบไม่มีปีกใบ ออก
ดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาวปนม่วง ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผล
กลม ขนาดกว้าง 5.1 เซนติเมตร ยาว 4.9 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 1.8 มิลลิเมตร 
จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.0 กลีบต่อผล เนื้อสีส้ม น้ าคั้นสีเหลือง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.58๐Brix เมล็ดรูป
กระสวย (spindle) สีน้ าตาล จ านวน 14.0 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือน  

6. มะนาวพวง ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 9.7 มิลลิเมตร 
ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 8.2 เซนติเมตร กว้าง 4.8 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออก
ดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาวปนม่วง ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผล
รูปไข่ ขนาดกว้าง 4.86 เซนติเมตร ยาว 5.45 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.8 
มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 9.6 กลีบต่อผล เนื้อสีขาว น้ าคั้นสีขาว ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.0 ๐Brix 
เมล็ดทรงกลม (round) สีน้ าตาล จ านวน 9.7 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน  

7. ไข่แม่สาใหม่ ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 6.7 มิลลิเมตร 
ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 8.47 เซนติเมตร กว้าง 4.17 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ 
ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาวปน ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผล
รูปไข่ ขนาดกว้าง 4.2 เซนติเมตร ยาว 4.51 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 1.8 
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มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.2 กลีบต่อผล เนื้อสีขาว น้ าคั้นสีเหลืองอ่อน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.0
๐Brix เมล็ดทรงกลม (round) สีน้ าตาล จ านวน 5.7 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน  

8. ตาฮิติ ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.8 มิลลิเมตร ใบแก่
สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 9.05 เซนติเมตร กว้าง 5.02 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออก
ดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลรูปไข่ 
ขนาดกว้าง 5.8 เซนติเมตร ยาว 6.1 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.5 มิลลิเมตร 
จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.4 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.0๐Brix 
ไม่มีเมล็ดเนื่องจากมีโครโมโซมสามชุด 2n=3x=27 (เกศิณี, 2546) อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน  

9. หนังคันธุลี ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 9.8 มิลลิเมตร 
ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.06 เซนติเมตร กว้าง 3.50 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ 
ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลรูป
ไข่ ขนาดกว้าง 5.13 เซนติเมตร ยาว 5.56 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.1 
มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 9.8 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีขาว ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.6 ๐

Brix ไม่มีเมล็ด อายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน เมล็ดทรงกลม (round) สีน้ าตาล จ านวน 28.8 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 
4-5 เดือน 

10. USA (ทูลเกล้า) ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.2 
มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 8.38 เซนติเมตร กว้าง 4.67 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบ
มีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็น
กลุ่ม ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง 5.13 เซนติเมตร ยาว 5.56 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 
2.6 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.8 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเหลืองอ่อน ปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ าได้ 7.9๐Brix ไม่มีเมล็ดเนื่องจากมีโครโมโซมสามชุด 2n=3x=27 (เกศิณี, 2546) อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน  

11. แม่ไก่ไข่ดก (ปราจีนบุรี) ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 
6.6 มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.81 เซนติเมตร กว้าง 4.37 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน 
ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือ
เป็นกลุ่ม ผลกลม ขนาดกว้าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 3.96 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.6 
มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 11.6 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
10.36๐Brix เมล็ดทรงกลม (round) สีน้ าตาล จ านวน 7.6 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน  

12. ออสเตรเลีย ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) ไม่มีหนามบนกิ่ง ใบแก่สีเขียวเข้ม รูป
ไข่ ยาว 8.26 เซนติเมตร กว้าง 4.6 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 
ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง 5.3
เซนติเมตร ยาว 6.22 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 2.8 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.4 
กลีบต่อผล เนื้อสีเหลืองอ่อน น้ าคั้นสีเหลือง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 8.4๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล 
จ านวน 13 เมล็ดต่อผล  
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13. พื้นเมืองสุโขทัย ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.7 
มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.98 เซนติเมตร กว้าง 4.49 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบ
มีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็น
กลุ่ม ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง 4.9 เซนติเมตร ยาว 5.28 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.1 
มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 11.0 กลีบต่อผล เนื้อสีเหลืองอ่อน น้ าคั้นสีขาว ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
7.04๐Brix เมล็ดทรงกลม (round) สีน้ าตาล จ านวน 23.8 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน  

14. แป้นวิกรม ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.4 มิลลิเมตร 
ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.84 เซนติเมตร กว้าง 4.6 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ 
ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผล
แป้น ขนาดกว้าง 5.0 เซนติเมตร ยาว 4.7 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.0 มิลลิเมตร 
จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.2 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 8.2๐Brix 
เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 17.6 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน  

15. แป้นบ้านแพ้ว ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.1 
มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.7 เซนติเมตร กว้าง 4.3 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมี
ปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 
ผลแป้น ขนาดกว้าง 4.6 เซนติเมตร ยาว 4.2 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.8 มิลลิเมตร 
จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.5 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ 8.15๐Brix 
เมล็ดทรงกลม (round) สีน้ าตาล จ านวน 11.3 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือน  

16. N18 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) ไม่มีหนามบนกิ่ง ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปรี ยาว 
10.14 เซนติเมตร กว้าง 4.71 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบเป็นคลื่น ก้านใบไม่มีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้ง
ต่อปี ดอกสีขาวปนม่วง ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลแป้น ขนาดกว้าง 
5.64 เซนติเมตร ยาว 4.82 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.6 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่
พัฒนา 10.0 กลีบต่อผล เนื้อสีเหลืองอ่อน น้ าคั้นสีเหลืองอ่อน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.4๐Brix เมล็ดรูป
กระสวย (spindle) สีน้ าตาลเข้ม จ านวน 26.4 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน  

17. Lime sunspine ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) ไม่มีหนามบนกิ่ง ใบแก่สีเขียวเข้ม 
รูปไข่ ยาว 6.25 เซนติเมตร กว้าง 4.6 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบไม่มีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 
1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง 4.6 
เซนติเมตร ยาว 4.9 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.0 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 
10.2 กลีบต่อผล เนื้อสีขาว น้ าคั้นสีขาว ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.2๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล 
จ านวน 1.6 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน  

18. 53/1 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.5 มิลลิเมตร ใบแก่
สีเขียว รูปรี ยาว 10.32 เซนติเมตร กว้าง 4.88 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอก
มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลแป้น ขนาด
กว้าง 5.17 เซนติเมตร ยาว 4.71 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.3 มิลลิเมตร จ านวน
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กลีบที่พัฒนา 10.3 กลีบต่อผล เนื้อสีเหลืองอ่อน น้ าคั้นสีขาว ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.57๐Brix เมล็ดรูปไข่ 
(ovate) สีน้ าตาล จ านวน 29.5 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน  

19. จปร ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 6.9 มิลลิเมตร ใบแก่
สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.75 เซนติเมตร กว้าง 4.1 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอก
มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงมีจุก 
ขนาดกว้าง 5.05 เซนติเมตร ยาว 5.09 เซนติเมตร ความยาวของจุกบริเวณขั้วผล 6.0 มิลลิเมตร เปลือกสีเขียว 
ความหนาของเปลือก 2.5 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 11.4 กลีบต่อผล เนื้อสีเหลืองอ่อน น้ าคั้นสีขาว ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.36๐Brix เมล็ดกลม (round) สีน้ าตาล จ านวน 16.1 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน  

20. ล้านนา #1 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 6.4 มิลลิเมตร 
ใบแก่สีเขียว รูปไข่ ยาว 7.05 เซนติเมตร กว้าง 4.54 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออก
ดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรง
แป้น ขนาดกว้าง 5.04 เซนติเมตร ยาว 4.46 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 2.1 มิลลิเมตร 
จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.8 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า
ได้ 8.28๐Brix เมล็ดรูปไข่ สีขาว จ านวน 9.8 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน  

21. ล้านนา #2 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.7 มิลลิเมตร 
ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.57 เซนติเมตร กว้าง 4.51 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ 
ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผล
ทรงแป้น ขนาดกว้าง 4.4 เซนติเมตร ยาว 4.1 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.6 มิลลิ เมตร 
จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.4 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า
ได้ 7.6๐Brix เมล็ดทรงกลม (round) สีน้ าตาล จ านวน 16.4 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน 

 22. แป้นร าไพ #2 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 6.8 
มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 6.95 เซนติเมตร กว้าง 4.34 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบ
มีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็น
กลุ่ม ผลทรงแป้น ขนาดกว้าง 4.88 เซนติเมตร ยาว 4.36 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 2.3 
มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.4 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ 6.96๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 20.8 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน  

23. A3 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 7.4 มิลลิเมตร ใบแก่สี
เขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 8.2 เซนติเมตร กว้าง 4.6 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอก
มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงแป้น 
ขนาดกว้าง 4.92 เซนติเมตร ยาว 4.32 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 2.0 มิลลิเมตร จ านวน
กลีบที่พัฒนา 11.4 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.69๐

Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 8.0 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน  
24. พื้นเมืองพิจิตร ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 7.2 

มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียว รูปไข่ ยาว 7.4 เซนติเมตร กว้าง 4.46 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีก
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ใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผล
รูปไข่ ขนาดกว้าง 4.7 เซนติเมตร ยาว 4.86 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.9 มิลลิเมตร 
จ านวนกลีบที่พัฒนา 11.2 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า
ได้ 7.04๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 14.6 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือน  

25. แม่ไก่ไข่ดก ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 4.4 มิลลิเมตร 
ใบแก่สีเขียว รูปไข่ ยาว 7.05 เซนติเมตร กว้าง 4.54 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออก
ดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลกลม 
ขนาดกว้าง 4.46 เซนติเมตร ยาว 4.52 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.7 มิลลิเมตร จ านวน
กลีบที่พัฒนา 11.2 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 8.32๐

Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 9.8 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน  
26. มะนาวหนัง ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.8 

มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 8.3 เซนติเมตร กว้าง 4.61 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมี
ปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 
ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง 4.93 เซนติเมตร ยาว 5.23 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 2.4 มิลลิเมตร 
จ านวนกลีบที่พัฒนา 11.3 กลีบต่อผล เนื้อสีเหลืองอ่อน น้ าคั้นสีขาว มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
7.73๐Brix เมล็ดกลม (round)สีน้ าตาล จ านวน 9.8 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน  

27. วังจิก ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 7.3 มิลลิเมตร ใบ
แก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.45 เซนติเมตร กว้าง 4.18 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออก
ดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลแป้น 
ขนาดกว้าง 4.72 เซนติเมตร ยาว 4.28 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.8 มิลลิเมตร จ านวน
กลีบที่พัฒนา 8.6 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีขาว มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.32๐Brix 
เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 17.2 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือน  

28. ราชบุรี ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.3 มิลลิเมตร ใบ
แก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 8.59 เซนติเมตร กว้าง 4.47 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออก
ดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลแป้น 
ขนาดกว้าง 5.04 เซนติเมตร ยาว 4.5 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 2.2 มิลลิเมตร จ านวนกลีบ
ที่พัฒนา 11.8 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีขาว มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.68๐Brix เมล็ด
รูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 5.4 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน  

29. พื้นเมืองพิจิตร (ผลกลม) ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 
7.3 มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.45 เซนติเมตร กว้าง 4.18 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน 
ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือ
เป็นกลุ่ม ผลมีจุก ขนาดกว้าง 4.6 เซนติเมตร ยาว 4.84 เซนติเมตร ความยาวของจุกบริเวณขั้วผล 5.3 มิลลิเมตร
เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.8 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 11.2 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสี
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เขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ 7.6๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 6.8 เมล็ดต่อ
ผล อายเุก็บเก่ียว 4 เดือน  

30. ตาฮิติxแป้น (F1) ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 8.0 
มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.33 เซนติเมตร กว้าง 4.56 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบ
มีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็น
กลุ่ม ผลแป้น ขนาดกว้าง 4.9 เซนติเมตร ยาว 4.3 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.8 มิลลิเมตร 
จ านวนกลีบที่พัฒนา 11.6 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า
ได้ 7.2๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 9.4 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน 

31.แป้นร าไพดกพิเศษ ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง   ใบแก่สีเขียวเข้ม 
รูปไข่ ยาว 7.0 เซนติเมตร กว้าง 4.2 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 
ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงแป้น ขนาดกว้าง 
4.0 เซนติเมตร ยาว 3.4 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.7 มิลลิเมตร เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสี
เขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.6๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 12.3 เมล็ด
ต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน 

32.แป้นพวง ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง   ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ 
ยาว 6.9 เซนติเมตร กว้าง 4.0 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อ
ปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงแป้น ขนาดกว้าง 3.9 
เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.9 มิลลิเมตร เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียว
อ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.9๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 12.5 เมล็ดต่อผล 
อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน 

33. ตาฮิติ#3 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 
8.7 เซนติเมตร กว้าง 5.4 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 
ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง 5.0 เซนติเมตร 
ยาว 5.8 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.4 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.0 กลีบ
ต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.1๐Brix ไม่มีเมล็ด 

34. แม่ไก่ไข่ดก#2 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 4.2 
มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียว รูปไข่ ยาว 7.5 เซนติเมตร กว้าง 4.3 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ 
ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผล
กลม ขนาดกว้าง 4.0 เซนติเมตร ยาว 4.1 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.7 มิลลิเมตร จ านวน
กลีบที่พัฒนา 10.2 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้     
8.6๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 8.6 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน  

35.แป้นยักษ์#2 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง   ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ 
ยาว 8.2 เซนติเมตร กว้าง 5.0 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อ
ปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงแป้น ขนาดกว้าง 4.2 
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เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.8 มิลลิเมตร เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียว
อ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 8๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 10.0 เมล็ดต่อผล 
อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน 

36.แป้นร าไพ#2 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง   ใบแก่สีเขียวเข้ม รูป
ไข่ ยาว 7.7 เซนติเมตร กว้าง 4.8 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้ง
ต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงแป้น ขนาดกว้าง 4.5 
เซนติเมตร ยาว 3.8 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.8 มิลลิเมตร เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียว
อ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.5๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 8.0 เมล็ดต่อผล 
อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน 

37.เพชรบุรี(นรินทร์ น้อยรักษา) ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง   ใบแก่
สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 7.5 เซนติเมตร กว้าง 5.0 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอก
มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงแป้น 
ขนาดกว้าง 4.3 เซนติเมตร ยาว 3.6 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.8 มิลลิเมตร เนื้อสีเขียว
อ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 8.0๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 
8.0 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน 

38. เลมอน(ผลยาว) ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 6.7 
เซนติเมตร กว้าง 5.0 เซนติเมตร ดอกสีขาวปนม่วง ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็น
กลุ่ม ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 8.0 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.4 
มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 11.2 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
7.1๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 5.0 เมล็ดต่อผล 

39.แป้นจริยา ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง   ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ 
ยาว 7.2 เซนติเมตร กว้าง 4.5 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อ
ปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงแป้น ขนาดกว้าง 4.1 
เซนติเมตร ยาว 3.6 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.5 มิลลิเมตร เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียว
อ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.9๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 11.8 เมล็ดต่อผล 
อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน 

40.มะนาวหนัง(ผลใหญ่) ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.6 
มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 8.3 เซนติเมตร กว้าง 4.6 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมี
ปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 
ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 5.62 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 2.0 มิลลิเมตร 
จ านวนกลีบที่พัฒนา 12.4 กลีบต่อผล เนื้อสีเหลืองอ่อน น้ าคั้นสีขาว มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
7.8๐Brix เมล็ดกลม (round) สีน้ าตาล จ านวน 16.3 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน  

41. มะนาวไข่(อีมัน) ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 4.7 
มิลลิเมตร ใบแก่สีเขียว รูปไข่ ยาว 7.5 เซนติเมตร กว้าง 4.3 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ 
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ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ย วหรือเป็นกลุ่ม ผล
กลม ขนาดกว้าง 3.6 เซนติเมตร ยาว 3.9 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.7 มิลลิเมตร จ านวน
กลีบที่พัฒนา 10.5 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 10.0๐

Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 7.9 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน  
42. แป้นบุญบันดาล ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง   ใบแก่สีเขียวเข้ม 

รูปไข่ ยาว 7.7 เซนติเมตร กว้าง 4.6 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 
ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงแป้น ขนาดกว้าง 
4.2 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.7 มิลลิเมตร เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสี
เขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 8.0๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 12.8 เมล็ด
ต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน 

43. น้ าหอมไร้เมล็ด ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่งน้อย ใบแก่สีเขียว  
รูปรี ยาว 8.9 เซนติเมตร กว้าง 5.5 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบไม่มีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 
ครั้งต่อปี ดอกสีขาวปนม่วง ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลกลม ขนาดกว้าง 
4.6 เซนติเมตร ยาว 4.7 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 1.8 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่
พัฒนา 10.0 กลีบต่อผล เนื้อสีส้ม น้ าคั้นสีเหลือง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.5๐Brix เมล็ดรูปกระสวย 
(spindle) สีน้ าตาล ไม่มีเมล็ด อายุเก็บเก่ียว 4 เดือน  

44. 53/2 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 6.5 มิลลิเมตร ใบแก่
สีเขียว รูปรี ยาว 8.7 เซนติเมตร กว้าง 4.5 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอก
มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลแป้น ขนาด
กว้าง 5.0 เซนติเมตร ยาว 4.5 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.5 มิลลิเมตร จ านวน
กลีบที่พัฒนา 11.3 กลีบต่อผล เนื้อสีเหลืองอ่อน น้ าคั้นสีขาว ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.2๐Brix เมล็ดรูปไข่ 
(ovate) สีน้ าตาล จ านวน 28.5 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน  

45. มะนาวไข่   ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.2 มิลลิเมตร 
ใบแก่สีเขียว รูปไข่ ยาว 8.4 เซนติเมตร กว้าง 4.0 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอก
มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลกลม ขนาด
กว้าง 4.1 เซนติเมตร ยาว 4.3 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.7 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 
111.5 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 9.8๐Brix เมล็ดรูป
ไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 8.6 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน  

46. 52/1 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ความยาว 5.5 มิลลิเมตร ใบแก่
สีเขียว รูปรี ยาว 8.5 เซนติเมตร กว้าง 4.7 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอก
มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลแป้น ขนาด
กว้าง 5.0 เซนติเมตร ยาว 4.8 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.0 มิลลิเมตร จ านวน
กลีบที่พัฒนา 10.3 กลีบต่อผล เนื้อสีเหลืองอ่อน น้ าคั้นสีขาว ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 8.0๐Brix เมล็ดรูปไข่ 
(ovate) สีน้ าตาล จ านวน 27.0 เมล็ดต่อผล อายุเก็บเกี่ยว 4-5 เดือน  
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47.ชัยนาท ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง   ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 
7.7 เซนติเมตร กว้าง 5.2 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 
ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลทรงแป้น ขนาดกว้าง 4.8 
เซนติเมตร ยาว 5.0 เซนติเมตร เปลือกสีเขียว ความหนาของเปลือก 1.6 มิลลิเมตร เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียว
อ่อน มีกลิ่นหอม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 8.0๐Brix เมล็ดรูปไข่ (ovate) สีน้ าตาล จ านวน 12.8 เมล็ดต่อผล 
อายุเก็บเก่ียว 4-5 เดือน 

48. ตาฮิติ#1 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 
9.3 เซนติเมตร กว้าง 5.4 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 
ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง 5.8 เซนติเมตร 
ยาว 6.0 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.0 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.0 กลีบ
ต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 8.2๐Brix ไม่มีเมล็ด 

49. ตาฮิติ#2 ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 
9.0 เซนติเมตร กว้าง 5.5 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 
ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง 5.0 เซนติเมตร 
ยาว 5.1 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.0 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 12.0 กลีบ
ต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 8.0๐Brix ไม่มีเมล็ด 

50. ตาฮิติ (ดร.วสรรญ์ ชัยนาท) ลักษณะการเจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) มีหนามบนกิ่ง ใบแก่สี
เขียวเข้ม รูปไข่ ยาว 8.0 เซนติเมตร กว้าง 5.0 เซนติเมตร รอยเว้าของขอบใบหยักมน ก้านใบมีปีกใบ ออกดอก
มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกสีขาว ติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ติดผลเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ผลรูปไข่ ขนาด
กว้าง 5.2 เซนติเมตร ยาว 5.3 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวอมเหลือง ความหนาของเปลือก 2.0 มิลลิเมตร จ านวน
กลีบที่พัฒนา 11.0 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน น้ าคั้นสีเขียวอ่อน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.0๐Brix ไม่มี
เมล็ด 
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ตารางท่ี 1.1.1 ลักษณะการเจริญเติบโต รูปร่างและขนาดของแผ่นใบ สีของดอก ทรงผลและคุณภาพ 
ล าดับที่ พันธุ์ ลักษณะการ 

เจริญเติบโต 
รูปร่างของแผ่นใบ  ขนาดของแผ่นใบ (ซม.) สีของดอก รูปทรงผล ขนาดผล (ซม.) ความหนาเปลือก 

(มิลลิเมตร) 
จ านวนเมล็ด 
(เมล็ด/ผล) 

TSS1/ 
 (0Brix) ยาว กว้าง ยาว กว้าง 

1 แป้นร าไพ แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.3 4.3 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 3.5 4.1 1.8 14.2 7.7 
2 M33  แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.6 4.5 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.7 5.1 2.3 29.4 7.0 
3 B18 ลู่ลง (drooping) รูปรี (elliptic) 9.7 4.0 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.4 4.7 2.2 14.0 8.0 
4 L4 ลู่ลง (drooping) รูปรี (elliptic) 12.1 4.3 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.5 5.1 2.2 16.8 7.1 
5 น้ าหอม แผ่ออก (spreading) รูปรี (elliptic) 8.2 3.5 ขาวปนม่วง กลม (spheroid) 4.9 5.1 1.8 14.0 7.6 
6 มะนาวพวง แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.2 4.8 ขาวปนม่วง รูปไข่ (ellipsoid) 5.5 4.9 2.8 9.7 6.0 
7 ไข่แม่สาใหม่ แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.5 4.2 สีขาว รูปไข่ (ellipsoid) 4.5 4.2 1.8 5.7 10.1 
8 ตาฮิติ แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 9.1 5.0 สีขาว รูปไข่ (ellipsoid) 6.1 5.8 2.5 ไม่มีเมล็ด 7.0 
9 หนังคันธุลี แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.1 3.5 สีขาว รูปไข่ (ellipsoid) 5.6 5.1 2.1 28.8 7.6 
10 USA (ทูลเกล้า) แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.4 4.7 สีขาว รูปไข่ (ellipsoid) 6.5 5.7 2.6 ไม่มีเมล็ด 7.9 
11 แม่ไก่ไข่ดก (ปราจีนบุรี) แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.8 4.4 สีขาว กลม (spheroid) 4.0 3.9 1.6 7.6 10.4 
12 ออสเตรเลีย แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.3 4.6 สีขาว รูปไข่ (ellipsoid) 6.2 5.3 2.8 13.0 8.4 
13 พื้นเมืองสุโขทัย แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.0 4.5 สีขาว รูปไข่ (ellipsoid) 5.3 4.9 2.1 23.8 7.0 
14 แป้นวิกรม แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.8 4.6 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.7 5.0 2.0 17.6 8.2 
15 แป้นบ้านแพ้ว แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.7 4.5 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.2 4.6 1.8 11.3 8.2 
16 N18 แผ่ออก (spreading) รูปรี (elliptic) 10.1 4.7 ขาวปนม่วง ทรงแป้น (oblate) 4.8 5.6 2.6 26.4 6.4 
17 Lime sunspine แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 6.3 4.6 สีขาว รูปไข่ (ellipsoid) 4.9 4.6 2.0 1.6 7.2 
18 53/1 แผ่ออก (spreading) รูปรี (elliptic) 10.3 4.9 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.7 5.2 2.3 29.3 6.6 
19 จปร. แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.8 4.1 สีขาว ทรงมีจุก 5.1 5.0 2.5 16.1 7.4 
20 ล้านนา #1 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.1 4.5 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.5 5.0 2.1 9.8 8.3 
21 ล้านนา #2 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.6 4.5 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.1 4.4 1.6 16.4 7.6 

22 แป้นร าไพ #2 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.0 4.3 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.4 4.9 2.3 20.8 7.0 
23 A3 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.0 4.7 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.32 4.92 1.9  8.0 6.7 
24 พื้นเมืองพิจิตร แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.4 4.5 สีขาว รูปไข่ (ellipsoid) 4.86 4.70 1.9 14.6 7.1 
25 แม่ไก่ไข่ดก แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.1 4.5 สีขาว กลม (spheroid) 4.52 4.46 1.7 9.8 8.3 
26 มะนาวหนัง (ผลใหญ่) แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.3 4.61 สีขาว ทรงรูปไข่ (ellipsoid) 5.23 4.93 2.4 16.3 7.73 
27 พื้นเมืองวังจิก แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.45 4.18 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.28 4.72 1.8 17.2 7.32 
28 ราชบุร ี แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.59 4.47 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.5 5.04 2.2 5.4 7.68 
29 พื้นเมืองพิจิตร (ผลกลม) แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.45 4.18 สีขาว ทรงมีจุก 4.84 4.6 1.8 6.8 7.6 
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30 ตาฮิติxแป้น (F1) แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.33 4.56 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.3 4.9 1.8 9.4 7.2 

 
 
 
 

ล าดับที่ พันธุ์ ลักษณะการ 
เจริญเติบโต 

รูปร่างของแผ่นใบ  ขนาดของแผ่นใบ (ซม.) สีของดอก รูปทรงผล ขนาดผล (ซม.) ความหนาเปลือก 
(มิลลิเมตร) 

จ านวนเมล็ด 
(เมล็ด/ผล) 

TSS1/ 
 (0Brix) ยาว กว้าง ยาว กว้าง 

31 lemon              
32 มะนาวเต้ีย            
33 พื้นเมืองพิชัย            
34 สุโขทัย (อ.ธ ารง)            
35 ไร้เมล็ดผลเล็ก            
36 แป้นดกพิเศษ แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.0 4.2 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 3.4 4.0 1.7 12.3 7.6 
37 ตาโพ้ง            
38 แป้นพวง แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 6.9 4.0 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 3.5 3.9 1.9 12.5 6.9 
39 SI 1            
40 Villaflanca (4N)            
41 ยักษ์นราฯ            
42 ตาฮิติ#3 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.7 5.4 สีขาว ทรงรูปไข่ (ellipsoid) 5.8 5.0 2.4 ไม่มีเมล็ด 7.1 
43 พิจิตรอโรมา            
44 แม่ไก่ไข่ดก#2 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.5 4.3 สีขาว กลม (spheroid) 4.1 4.0 1.7 8.2 8.6 
45 แป้นยักษ์ #2 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.2 5.0 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 3.5 4.2 1.8 10.0 8.0 
46 แป้นจริยา #2 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.7 4.8 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 3.8 4.5 1.5 8.0 7.5 
47 เพชรบุรี(นรินทร์ น้อยรักษา) แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.5 5.0 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 3.6 4.3 1.6 8.5 8.0 
48 เลมอน(ผลยาว) แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 6.7 5.0 ขาวปนม่วง ทรงรูปไข่ (ellipsoid) 8.0 5.5 2.2 5.0 8.0 
49 แป้นจริยา แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.2 4.5 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 3.6 4.1 1.5 11.8 7.9 
50 มะนาวหนัง(ผลใหญ่) แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.3 4.6 สีขาว ทรงรูปไข่ (ellipsoid) 5.3 4.93 1.8 16.3 7.7 
51 มะนาวไข่(อีมัน) แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.5 4.3 สีขาว กลม (spheroid) 3.9 3.6 1.7 7.9 10.0 
52 แป้นบุญบันดาล แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.7 4.6 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 3.5 4.2 1.7 11.3 8.0 
53 น้ าหอมไร้เมล็ด แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.9 5.5 ขาวปนม่วง กลม (spheroid) 4.7 4.6 1.8 ไม่มีเมล็ด 7.5 
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54 53/2 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.7 4.5 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.5 5.0 2.5 28.5 7.2 
55 มะนาวไข่ แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.4 4.0 สีขาว กลม (spheroid) 4.3 4.1 1.6 8.0 9.8 
56 52/1 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.5 4.7 สีขาว ทรงแป้น (oblate) 4.8 5.0 2.0 27.0 8.0 
57 ชัยนาท แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 7.7 5.2 สีขาว ทรงรูปไข่ (ellipsoid) 5.0 4.8 1.6 10.0 10.0 
58 ตาฮิติ#1 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 9.3 5.4 สีขาว ทรงรูปไข่ (ellipsoid) 6.0 5.8 2.0 ไม่มีเมล็ด 8.2 
59 ตาฮิติ#2 แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 9.0 5.5 สีขาว ทรงรูปไข่ (ellipsoid) 5.1 5.0 2.0 ไม่มีเมล็ด 8.0 
60 ตาฮิติ (ดร.วสรรญ์ ชัยนาท) แผ่ออก (spreading) รูปไข่ (ovate) 8.0 5.0 สีขาว ทรงรูปไข่ (ellipsoid) 5.3 5.2 2.0 ไม่มีเมล็ด 7.0 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
รวบรวมพันธุ์มะนาวพ้ืนเมือง มะนาวพันธุ์การค้าจากแหล่งปลูกต่างๆ มะนาวลูกผสม และมะนาว

ต่างประเทศ จ านวน 60 สายพันธุ์  บันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ได้จ านวน 50 พันธุ์ โดยมีลักษณะการ
เจริญเติบโตแบบแผ่ออก (spreading) 48 พันธุ์ ลักษณะการเจริญเติบโตแบบลู่ลง (drooping) 2 พันธุ์ มะนาวส่วน
ใหญ่มีหนามบนกิ่ง ความยาวหนาม 6.5±1.4 มิลลิเมตร โดยมีมะนาว 3 พันธุ์ที่ไม่มีหนามบนกิ่ง คือ ออสเตรเลีย, 
N18 และ Lime sunspine ใบแก่สีเขียว-เขียวเข้ม รูปร่างของใบ รูปไข่ 45 พันธุ์ รูปรี 5 พันธุ์ ที่มรีอยเว้าของขอบ
ใบหยักมน มีเพียงพันธุ์ N18 ที่มีลักษณะเป็นคลื่น ก้านใบมีปีกใบ แต่มี 4 พันธุ์ ที่ ไม่มีปีกใบ คือ น้ าหอม, 
ออสเตรเลีย, N18 และ Lime sunspine มะนาวทั้ง 50 พันธุ์ มีการออกดอกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ดอกมีสีขาว และ
สีขาวปนม่วง ขึ้นอยู่กับพันธุ์ มีการติดดอกบริเวณปลายกิ่งและซอกใบบนกิ่ง ลักษณะการติดผล ผลเดี่ยวหรือเป็น
กลุ่ม ผลแบบส้ม (hesperidium) ลักษณะผลแบ่งเป็น  ผลแป้น 24 พันธุ์, ผลรูปไข่ 18 พันธุ์, ผลกลม 7 พันธุ์ และ
ผลมีจุก 2 พันธุ์ ขนาดผลกว้าง 4.9±0.4 เซนติเมตร ยาว 4.8±0.7 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวหรือสีเขียวอมเหลือง
ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ความหนาเปลือก 2.1±0.3 มิลลิเมตร จ านวนกลีบที่พัฒนา 10.7±0.7 กลีบต่อผล เนื้อสีเขียวอ่อน, 
สีขาว, สีเหลืองอ่อน และสีส้ม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.6±0.9๐Brix เมล็ดรูปไข่ 
(ovate), ทรงกระบอก (cylinder), ทรงกลม (round) และ รูปกระสวย (spindle) ขึ้นอยู่กับพันธุ์ สีน้ าตาลอ่อน-
น้ าตาลเข้ม จ านวนเมล็ด 17.9±7.7 เมล็ดต่อผล มีพันธุ์ตาฮิติ และ USA ที่ไม่มีเมล็ดเนื่องจากมีโครโมโซมสามชุด 
2n=3x=27 (เกศิณี, 2546) อายุการเก็บเกี่ยวนับจากวันที่ดอกบานเต็มที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 4-5 เดือน 
ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ส าหรับมะนาวอีก 10 พันธุ์ อยู่ระหว่างการบันทึกและสรุปข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์มะนาวและข้อมูลลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของมะนาวแต่ละพันธุ์ ประเมินพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มะนาว 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจ 
 
11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ อุปกรณ์และปัจจัยการผลิต
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยปฏิบัติงานทดลองให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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