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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

 

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

 

1. ชื่อชุดโครงการวิจัย  การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว 
 
2. ชื่อโครงการวิจัย  การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว 
   กิจกรรมที่ 1   การปรับปรุงพันธุ์มะนาว 
 
3. ชือ่การทดลองท่ี 1.3  เปรียบเทียบสายต้นคัดเลือกมะนาวพันธุ์ M 33 ที่ผ่านการฉายรังสี 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

   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  ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

     น.ส.มนัสชญา สายพนัส  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
  นายทรงพล สมศรี   ส านักผู้เชี่ยวชาญ 

5. บทคัดย่อ 
 การเปรียบเทียบสายต้นคัดเลือกมะนาวพิจิตร1ที่ผ่านการฉายรังสีที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
โดยการวางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 3 ซ  า 25 กรรมวิธี คือมะนาวพันธุ์ M 33  สายต้นที่มีเมล็ดน้อยหรือไม่มี
เมล็ด 24 สายต้น และมะนาวสายต้น M33 ที่ไม่ฉายรังสีเป็นพันธุ์เปรียบเทียบระยะปลูก 4*4 เมตร ได้ปลูกต้นตอ
และเปลี่ยนยอดได้ ข้อมูลการเจริญเติบโต ปี 2557 มีความแตกต่างทางสถิติ พันธุ์ที่มีความสูงสูงสุด T16 มีความสูง
ต้น 103.78 เซนติเมตร ต่ าสุด T17 สูง 62.89 เซนติเมตร ด้านเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ พันธุ์ T2 T16 กว้าง 48.33 เซนติเมตร ด้านความยาวเส้นรอบวงโคนต้น มีความแตกต่างทางสถิติ T2 มีเส้น
รอบวงโคนต้นยาวสุด 9.48 เซนติเมตร ต่ าสุด T24 ยาว 5.15 เซนติเมตร ปี 2558 ความสูงต้นมีความแตกต่างทาง
สถิติ พันธุ์ที่มีความสูงสูงสุด T23 สูง 125.83 เซนติเมตร ต่ าสุด T18 สูง 78.17 เซนติเมตร ด้านเส้นผ่านศูนย์กลาง

https://www.facebook.com/profile.php?id=1614222641&hc_location=timeline
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ทรงพุ่มมีความแตกต่างในทางสถิติ สายต้น M 33  มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มกว้างสุด 99.17 เซนติเมตร ต่ าสุด 
T2 กว้าง 45.0 เซนติเมตร ด้านความยาวเส้นรอบวงโคนต้น มีความแตกต่างใน สายต้น T2 มีเส้นรอบวงโคนต้น 
ยาวสุด 9.96 เซนติเมตร สั นสุด T24 ยาว 5.93 เซนติเมตร ด้านผลผลิต เริ่มออกดอกติดผล แต่ยังไม่ให้ผลผลิต 
---------------------------------- 
รหัสการทดลอง 01-35-54-01-01-00-08-57 

 

6. ค าน า 
มะนาว (Citrus aurantifolia Swing)เป็นพืชตระกูลส้มที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง คนไทยนิยมใช้มะนาวเพ่ือ

เพ่ิมรสชาติให้กับอาหาร เนื่องจากมีรสเปรี ยวและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และอุดมไปด้วยวิตามินซี มะนาวเป็นพืชที่
นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ มะนาวแป้นสายพันธุ์ต่างๆ มะนาวหนัง มะนาวไข่ 
มะนาวน  าหอม มะนาวพันธุ์ตาฮิติ  และมะนาวลูกผสม เนื่องจากเป็นพืชที่ท ารายได้ได้เป็นอย่างดี แก่เกษตร 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง มะนาวจะมีราคาสูงถึงผลละ 3-5 บาท ส าหรับในปี 2552 ประเทศไทยมีพื นที่ปลูกทั งหมด 
102,376 ไร่ ผลผลิต 152,536 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552 )กระจายอยู่ตามภาคต่าง แหล่งผลิต
มะนาวที่ส าคัญภาคเหนือ ได้แก่ ก าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ พิจิตร  ภาคกลาง ได้แก่  จังหวัด
เพชรบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี  นครปฐม ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ภาคใต้ได้แก่ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น โดยมะนาวพันธุ์ที่นิยมปลูกกันโดยทั่วไปคือมะนาวพันธุ์
แป้น เป็นมะนาวที่ผู้บริโภคนิยมมากกว่า โดยมีจุดเด่นคือ กลิ่นหอม ทรงผลแป้น เปลือกบาง และมีข้อดีอีกประการ
คือให้ผลดก  แต่ข้อเสียที่ส าคัญของมะนาวแป้น คือ มีความอ่อนแอต่อโรคแคงเกอร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพิจิตร ได้แนะน าพันธุ์มะนาวพิจิตร 1 สู่เกษตรกรตั งแต่ปี พ.ศ. 2553 พบว่ามะนาวพิจิตร 1 ยังมีจ านวน
เมล็ดปริมาณมาก จ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ให้มีจ านวนเมล็ดลดน้อยลง จึงได้น ามะนาวพิจิตร 1 ไปท า
การฉายรังสีแกมมาที่อัตราต่างๆ พบว่ามีบางส่วนของมะนาวพิจิตร 1 ที่ผ่านการฉายรังสีมีจ านวนเมล็ดลดน้อยลง 
จึงท าการคัดเลือกมาเพ่ือเปรียบเทียบพันธุ์จ านวน 25 สายต้น 
7. วิธีการด าเนินการและอุปกรณ์ 
สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 

1. ต้นพันธุ์มะนาวพันธุ์ M 33  สายต้นคัดเลือก 
2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 และ 12-24-12 
3. สารป้องกันก าจัดแมลง เช่น  คาร์โบซัลแฟน  อะบาแม็กติน และ อิมิดาคลอพิด 
4. อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่ง เช่น เลื่อย และ กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 
5. อุปกรณ์ส าหรับต่อระบบน  าแบบมินิสปริงเกอร์ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
เปรียบเทียบสายต้นมะนาว M 33  ที่ผ่านการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสี ที่ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรพิจิตร โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design (RCB) 25 
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กรรมวิธี มี 3 ซ  า คือ มะนาวพันธุ์ M 33  สายต้นผ่านการคัดเลือก 24 สายต้น และมะนาวพันธุ์ M 33  ที่ไม่ได้รับ
รังสีเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ปลูกสายต้นละ 2 ต้นต่อซ  า ระยะปลูก 4x4 เมตร 

ดูแลรักษาต้นพันธุ์มะนาวในแปลง ให้น  า ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีเพ่ือบ ารุงต้น พ่นสารป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเมื่อพบการระบาด 
การบันทึกข้อมูล 

- บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต เส้นรอบวงโคนต้น  ความสูงต้น  ความกว้างทรงพุ่ม 
- การออกดอกและติดผล 
- ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในด้านต่างๆ เช่น ขนาดผล ความหนาเปลือก ปริมาณน  าคั น จ านวนเมล็ด 
- เปอร์เซ็นต์การเป็นโรคแคงเกอร์ 
- ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 
ระยะเวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น กันยายน 2556 สิ นสุด ตุลาคม 2558 รวม 2 ปี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 เปรียบเทียบสายต้นคัดเลือกมะนาวพันธุ์ M 33  ที่ผ่านการฉายรังสี ได้ปลูกต้นตอและเปลี่ยนยอดมะนาว
พันธุ์ M33 สายต้นที่มีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเมล็ด 24 สายต้น และมะนาวสายต้น M33 ที่ไม่ได้รับรังสีเป็นพันธุ์
เปรียบเทียบได้การเจริญเติบโต 2 ปี ปี 2557 ด้านความสูงต้นมีความแตกต่างทางสถิติสายต้น T12 มีความสูงต้น
สูงสุด 112.24 เซนติเมตร ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายต้น M33 ที่ไม่รับรังสีเปรียบเทียบ 96.83 เซนติเมตร ที่มี
ความสูงต่ ากว่า สายต้นเปรียบเทียบ T17,T18,T22 และ T24 มีความสูง 63.33 – 62.89 เซนติเมตร ด้านเส้นผ่าน
ศูนย์กลางทรงพุ่ม กว้างไม่มีความแตกต่างทางสถิติ สูงสุด T2,T16 เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มกว้าง 48.33 
เซนติเมตร ต่ าสุด T5,T17 กว้าง 23.33 เซนติเมตร ด้านเส้นรอบวงโคนต้นมีความแตกต่างทางสถิติ สายต้น T2 มี
ความยาวเส้นรอบวงโคนต้น 9.48 เซนติเมตร สูงสุด ต่ าสุด T24 มีความยาวเส้นรอบวงโคนต้น 5.15 เซนติเมตร 
(ตาราง 1) ปี 2558 มีการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้น มีความแตกต่างทางสถิติสูงสุด T23 สูง 125.83 
เซนติเมตร รองมา T3 122.5 เซนติเมตร ต่ าสุด T18 สูง 78.17 เซนติเมตร สายต้นเปรียบเทียบสูง 117.5 
เซนติเมตร ด้านเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม มีความแตกต่างทางสถิติ สายต้นเปรียบเทียบมีทรงพุ่มกว้าง กว้างสุด 
99.17 เซนติเมตร ต่ าสุด T2 และ T24 ทรงพุ่มกว้าง 45เซนติเมตร ด้านเส้นรอบวงโคนต้น มีความแตกต่างทาง
สถิติสูงสุดสูงสุด T2 เส้นรอบวงโคนต้น 9.96 เซนติเมตร ต่ าสุด T24 ยาว 5.93 เซนติเมตร สายต้นเปรียบเทียบมี
เส้นรอบวงโคนต้นกว้าง 9.23 เซนติเมตร (ตาราง 2) ด้านผลผลิตเริ่มออกดอกติดผลแต่ยังเก็บผลผลิตไม่ได้ 
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ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตเปรียบเทียบสายต้นคัดเลือกมะนาวพันธุ์ M33 ที่ผ่านการฉายรังสี ปี 2557 

สายต้น ความสูงต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม เส้นรอบวงโคนต้น 
1. T1 81.17 a-c 40.0 a 6.84 a-d 
2. T2 96.75 ab 48.33 a 9.48 a 
3. T3 94.11 a-c 35.0 a 8.30 a-c 
4. T4 85.22 a-c 30.0 a 8.20 a 
5. T5 73.67 bc 23.33 ab 7.19 a-d 
6. T6 91.89 a-c 33.33 a 9.05 ab 
7. T7 78.55 bc 44.17 a 9.33 ab 
8. T8 86.28 a-c 31.67 a 6.99 a-d 
9. T9 78.05 bc 42.67 a 7.42 a-d 
10. T10 89.89 a-c 33.33 a 8.33 a-c 
11. T11 87.44 a-c 25.83 a 9.05 ab 
12. T12 112.24 a 43.33 a 7.52 a-d 
13. T13 83.83 a-c 33.33 a 6.07 cd 
14. T14 85.89 a-c 36.67 a 7.51 a-d 
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15. T15 97.78 ab 41.67 a 8.8 a-c 
16. T16 103.78 b 48.33 a 6.61 b-d 
17. T17 62.89 c 23.33 ab 8.04 a-c 
18. T18 63.33 c 40.0 a 7.07 a-d 
19. T19 90.61 a-c 30.83 a 5.27 d 
20. T20 84.61 a-c 43.33 a 8.09 a-c 
21. T21 100.78 ab 42.50 a 8.31 a-c 
22. T22 63.33 c 33.33 a 7.27 a-d 
23. T23 93.78 a-c 43.33 a 8.25 a-c 
24. T24 63.33 c 26.67 a 5.15 d 
25. T25 96.83 ab 49.0 a 8.54 a-c 

CV % 19.07 40.28 19.03 
หมายเหตุ ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยตัวเลขทีเหมือนกันไมม่ีความแตกต่างทางสถิติทีระดับความเชื่อมัน95%โดยวิธี DMRT 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตสายต้นคัดเลือกมะนาวพันธุ์ M33 ที่ผ่านการฉายรังสี ปี 2558 

สายต้น ความสูงต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม เส้นรอบวงโคนต้น 
1. T1 100.00 ab 65.00 a-c 7.40 d-g 
2. T2 84.17 ab 45.00 c 9.96 a 
3. T3 122.50 ab 80.83 a-c 8.71 a-d 
4. T4 110.83 ab 75.00 a-c 8.4 b-g 
5. T5 91.67 ab 60.00 a-c 7.45 c-g 
6. T6 112.50 ab 85.00 a-c 9.16 a-d 
7. T7 114.17 ab 80.00 a-c 9.68 ab 
8. T8 111.67 ab 73.33 a-c 7.78 c-g 
9. T9 110.00 ab 68.33 a-c 7.93 c-g 
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10. T10 95.83 ab 68.33 a-c 8.36 b-g 
11. T11 117.50 ab 60.83 a-c 9.71 ab 
12. T12 100.00 ab 90.83 a-c 7.60 d-g 
13. T13 119.17 ab 86.67 a-c 7.80 c-g 
14. T14 102.50 ab 68.33 a-c 7.86 c-g 
15. T15 114.17 ab 78.33 a-c 9.01 a-e 
16. T16 112.50 ab 82.50 a-c 7.64 d-g 
17. T17 94.83 ab 70.00 a-c 8.58 a-g 
18. T18 78.17 b 48.83 bc 8.26 b-g 
19. T19 114.17 ab 80.67 a-c 7.03 gh 
20. T20 97.50 ab 78.33 a-c 8.93 a-d 
21. T21 128.33 a 59.54 a-c 8.51 a-g 
22. T22 90.00 ab 68.33 a-c 7.9 c-g 
23. T23 125.83 a 98.33 ab 8.48 a-g 
24. T24 85.0 ab 45.00 c 5.93 h 
25. T25 117.50 ab 99.17 a 9.23 a-c 

CV % 17.21 35.52 9.91 
หมายเหตุ ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันตามด้วยตัวเลขทีเหมือนกันไมม่ีความแตกต่างทางสถิติทีระดับความเชื่อมัน95%โดยวิธี DMRT 

9. สรุปผลของการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การเปรียบเทียบสายต้น คัดเลือกมะนาวพันธุ์  M 33  ที่ผ่านการฉายรังสี ระยะแรกได้ข้อมูลการ
เจริญเติบโตเห็นได้ว่ามีความแตกต่างทางสถิติทุกด้าน พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุด T21 และ T23 มีความสูงต้น 
128.33 และ 125.28 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 98.33 เซนติ เมตรเส้นรอบวงโคนต้น 8.51 และ 8.48 
เซนติเมตร ต่ าสุด T18 มีความสูงต้น 78.17 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 48.83 เซนติเมตร เส้นรอบวงโคน
ต้น 8.26 เซนติเมตร ด้านผลผลิตควรมีการพัฒนาต่อไประยะที่ 2  
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การเปรียบเทียบสายต้นคัดเลือกมะนาวพันธุ์ M 33  ที่ผ่านการฉายรังสี การทดลองยังไม่สมบูรณ์ ควรท า
การทดลองต่อไป 
 
11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรที่เอื อเฟ้ือสถานที่ อุปกรณ์และปัจจัยการ
ผลิตตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยปฏิบัติงานทดลองให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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