
1. ชื่อชุดโครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว 
2. ชื่อโครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว 
 กิจกรรมที่1 การปรับปรุงพันธุ์มะนาว 
3. ช่ือการทดลองท่ี1.2 คัดเลือกพันธุ์และประเมินพันธุ์มะนาวลูกผสม 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง นายณรงค์ แดงเปี่ยม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
ผู้ร่วมงาน   นายทรงพล สมศรี  ส านักผู้เชี่ยวชาญ 
   นายวสรรญ ผ่องสมบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
   นายเสงี่ยม แจ่มจ ารูญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
   นายอนุรักษ์ สุขขารมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
   นายทวีป หลวงแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
   นายวราพงษ์ ภิระบรรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
5. บทคัดย่อ 

การคัดเลือกพันธุ์และประเมินพันธุ์มะนาวลูกผสม ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2554-2556 โดยผสมพันธุ์มะนาวจ านวน 8 คู่ผสมและต้นกล้ามะนาวลูกผสมจ านวน 980 ต้น และประเมิน
มะนาวลูกผสมจากผลผลิตและคุณภาพ สามารถคัดเลือกพันธุ์มะนาวที่มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลแป้น
หรือกลม ได้จ านวน 13 พันธุ์ คือ พิจิตร1xแป้นร าไพ จ านวน 2 พันธุ์, พิจิตร1xB18 จ านวน 1 พันธุ์, พิจิตร1xL4 
จ านวน 6 พันธุ์, B18xพิจิตร1 จ านวน 1 พันธุ์, แป้นร าไพxพิจิตร1 จ านวน 2 พันธุ์ และแป้นร าไพ(OP) จ านวน 1 
พันธุ์ โดยมีพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ 10 พันธุ์ คือ พจ.1-1, พจ.2-10, พจ.3-28, พจ.5-2, พจ.5-22, 
พจ.6-35, พจ.6-47, พจ.6-62, พจ.7-2 และ พจ.8-42 และมีความต้านทานโรคแคงเกอร์ระดับปานกลาง 3 พันธุ์ 
คือ 11. พจ.12-60, พจ.13-1 และ พจ.13-40 
6. ค าน า 

มะนาวเป็นพืชสกุลส้ม (Citrus sp.) ที่มีความส าคัญอีกชนิดหนึ่ง นิยมใช้ในการประกอบอาหารเนื่องจากมี
ความจ าเพาะของรสชาติและกลิ่นหอมของน้ าคั้น ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกมะนาว 94,275 ไร่ เป็น
พ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 90,709 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.2 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ผลผลิตรวม 121,384 ตัน มูลค่า
ผลผลิต 6,445 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) แหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี, 
สมุทรสาคร, ราชบุรี, พิจิตร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,ก าแพงเพชร, ปราจีนบุรี, สุโขทัย และนครปฐม พันธุ์
ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์แป้น คิดเป็น 74.64% ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด รองมา คือ พันธุ์ไข่ คิดเป็น 3.76% ของพ้ืนที่
ปลูกทั้งหมด และพันธุ์อ่ืนๆ เช่น มะนาวพวง, มะนาวหนัง และ มะนาวตาฮิติ ฯลฯ (เปรมและคณะ, 2556) ปัญหา
ที่ส าคัญของเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว คือ การระบาดของโรคแคงเกอร์ ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas 
axonopodis pv. citri (Syn. Xanthomonas campestris pv. citri) โดยเชื้อสาเหตุของโรคแคงเกอร์ที่พบใน
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่ม Canker A หรือ Asiatic canker (ณัฎฐิมา, 2551) โดยมะนาวพ้ืนเมืองและมะนาวแป้น 
(Citrus aurantifolia Swingle) เป็นพันธุ์ที่มีความอ่อนแอต่อโรคแคงเกอร์สูง พบการระบาดอย่างรุนแรงในช่วงฤดู



ฝนซึ่งอากาศมีความชื้นสูง และมีฝนตกติดต่อกัน เชื้อสามารถเข้าท าลายได้ทุกส่วนของพืชทั้งใบ กิ่ง ล าต้น และผล
มะนาว ท าให้ต้นทรุดโทรม ใบร่วง ผลผลิตลดลง และไม่มีคุณภาพ (อ าไพวรรณและคณะ, 2527)  เกษตรกร
จ าเป็นต้องใช้สารป้องกันและก าจัดโรคพืช ในกลุ่มสารประกอบทองแดง และยาปฏิชีวนะในการควบคุมและ
ป้องกันก าจัดโรคอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสารดังกล่าวถูกชะล้างโดยน้ าฝนได้ง่าย ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการ
ผลิตเพ่ิมสูงขึ้น และมีสารตกค้างในผลผลิตเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค  การเลือกใช้พันธุ์มะนาวที่มี
ความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับ (Leite 
and Mohan, 1984) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้พันธุ์มะนาวที่มีความต้านทาน
ต่อโรคแคงเกอร์ มีการเจริญเติบโตดี ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดี เหมาะสมต่อการปลูกเป็นการค้า เพ่ือส่งเสริมแก่
เกษตรกรและผู้สนใจ 
7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ ์

1. ต้นพันธุ์มะนาวส าหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพ่ือท าการผสม 
2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16  
3. สารป้องกันก าจัดแมลง เช่น  คาร์โบซัลแฟน  อะบาแม็กติน และ อิมิดาคลอพิด 
4. อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่ง เช่น เลื่อย และ กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 
5. อุปกรณ์ส าหรับต่อระบบน้ าแบบมินิสปิงเกอร์ 
6. อุปกรณ์ส าหรับผสมพันธุ์ 
7. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล 

วิธีการ 
1. ด าเนินการคัดเลือกพันธุ์มะนาวส าหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในการผสมข้ามพันธุ์มะนาว  จ านวน 4 พันธุ์  

คือ มะนาวลูกผสมพันธุ์ พิจิตร1, B18, L4 และแป้นร าไพ 
2. ด าเนินการผสมข้ามพันธุ์มะนาว จ านวน 7 คู่ผสม และผสมเปิด 1 พันธุ์ 

1. พิจิตร1 x แป้นร าไพ  2. พิจิตร1 x B18  3. พิจิตร1 x L4  4. แป้นร าไพ x พิจิตร1 
5. B18 x L4   6. B18 x แป้นร าไพ 7. B18 x พิจิตร 1 8. แป้นร าไพ (OP) 
วิธีการเตรียมดอกและผสมข้ามพันธุ์ 

- ต้นแม่พันธุ์ คัดเลือกดอกมะนาวที่จะบานในวันรุ่งขึ้น (บีบแล้วนิ่มมือ) ท าลายเกสรตัวผู้โดยการเปิดกลีบดอก
ออก ใช้กรรไกรขนาดเล็กตัดก้านเกสรตัวผู้แล้วใช้ปากคีบปลายแหลมคีบเกสรตัวผู้ทิ้งไปทั้งหมด แล้วคลุมดอกที่
เตรียมไว้ด้วยถุงกระดาษไขเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากการถ่ายละอองเรณูโดยแมลงหรือลม  

- ต้นพ่อพันธุ์ คัดเลือกดอกมะนาวที่จะบานในวันรุ่งขึ้นเช่นกันแต่จะไม่ท าลายเกสรตัวผู้ ท าการคลุมดอกด้วย
ถุงกระดาษไข 

- ท าการผสมพันธุ์ฝรั่งตั่งแต่เวลา 7.00-12.00 ของวันถัดมา โดยน าพู่กันจุ่มในแอลกอฮอล์ 70 % เพ่ือท า
ความสะอาดและท าลายเกสรตัวผู้ที่อาจติดอยู่ที่ปลายพู่กัน  ล้างน้ ากลั่นและซับให้แห้ง แล้วน าไปแตะละอองเกสรตัว



ผู้จากต้นพ่อพันธุ์ที่คลุมด้วยกระดาษไขไว้ น าไปแตะที่ปลายยอดเกสรตัวเมียของต้นแม่พันธุ์ คลุมดอกไว้ตามเดิม 
พร้อมบันทึกป้ายคู่ผสมไว้ที่ก้านดอก ดูแลรักษาผลมะนาวประมาณ 4 เดือน แล้วเก็บผลมะนาวแต่ละคู่ผสม น ามาผ่า
เก็บเมล็ด ล้างเมล็ดด้วยน้ าสะอาด จากนั้นน าไปเพาะในภาชนะ ดูแลรักษากล้ามะนาวลูกผสม 

3. หลังจากเพาะกล้าประมาณ 1 เดือน ท าการถอนย้ายกล้ามะนาวลูกผสมลงปลูกในถุงพลาสติกสีด าขนาด 
3x9 นิ้ว ดูแลรักษาต้นกล้ามะนาวลูกผสม หลังจากกล้ามะนาวอายุประมาณ 4 เดือน ท าการคัดเลือกกล้ามะนาว
ลูกผสมที่สมบูรณ์แข็งแรงลงปลูกในแปลงคัดเลือกพันธุ์ 

4. ดูแลรักษาต้นพันธุ์มะนาวในแปลงคัดเลือก ส ารวจการเข้าท าลายของโรคและแมลงศัตรูพืช พ่นสารป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเมื่อพบการระบาด 

5. คัดเลือกพันธุ์มะนาวลูกผสมที่มีการเจริญเติบโตดี ทรงผลแป้น และมีคุณภาพผลใกล้เคียงกับมะนาวแป้น 
ให้ผลผลิตสูง และมีความทนทานต่อโรคแคงเกอร์ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์มะนาว (ณรงค์และคณะ, 2543) 
 1. เจริญเติบโตดี ไม่แคระแกรน 

2. ทรงต้นโปร่ง หนามขนาดเล็กและส้น 
3. มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ 
4. ทรงผลแป้นหรือกลม ปริมาณน้ ามาก ปริมาณกรดและวิตามินซีสูง 
5. ติดผลงาย มีปริมาณดอกสมบูรณ์เพศสูง 

 
ระดับความต้านทานโรคแคงเกอร์ 
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค ระดับความต้านทาน 
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไม่เกิน 1%  ต้านทานสูง (Immune/ Highly resistant) 
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคมากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 25 %  ต้านทาน (Resistant) 
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคมากกว่า 25 แต่ไม่เกิน 50 % ต้านทานปานกลาง (Moderately resistant) 
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคมากกว่า 50 แต่ไม่เกิน 75 % อ่อนแอ (Susceptible) 
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคมากกว่า 75 % อ่อนแอมาก (Highly susceptible) 
ศิริพงษ์, 2522 ; สุนีย์ และคณะ, 2535 ; Burhan et al, 2007 
 
เวลาและสถานที่  เริ่มต้น กันยายน 2553 สิ้นสุด ตุลาคม 2556 
    สถานที่ ท าการทดลอง ศูนย์วิจั ยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  ต าบลโรงช้ าง          
    อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 
 
 
 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ด าเนินการปลูกคัดเลือกพันธุ์มะนาวลูกผสมจ านวน 8 คู่ผสม 980 ต้น แบ่งเป็น พิจิตร1xแป้นร าไพ 120 ต้น 

พิจิตร1xB18 147 ต้น, พิจิตร1xL4 223 ต้น, B18xพิจิตร1 176 ต้น, B18xL4 108 ต้น, B18xแป้นร าไพ 9 ต้น 
แป้นร าไพxพิจิตร1 140 ต้น และแป้นร าไพ (OP) 57 ต้น (ตารางที่ 1) สามารถคัดเลือกพันธุ์มะนาวได้จ านวน 13 
พันธุ์ (ตารางที่ 2)  

1. พจ.1-1 ลูกผสมของพิจิตร1xแป้นร าไพ มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลแป้น น้ าหนักผล 70.0±21.2 
กรัมต่อผล ขนาดผล กว้าง 5.2±0.4 เซนติเมตร สูง 4.5±0.1 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.23±0.02 เซนติเมตร 
จ านวนกลับสมบูรณ์ 10.3±0.5 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 29.3±12.9 เมล็ดต่อผล ปริมาณน้ าคั้น 15.5±2.1 
มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.5±0.2 ๐Brix 

2. พจ.2-10 ลูกผสมของพิจิตร1xแป้นร าไพ มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลแป้น น้ าหนักผล 58.0±7.6 
กรัมต่อผล ขนาดผล กว้าง 5.0±0.2 เซนติเมตร สูง 4.4±0.2 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.20±0.01 เซนติเมตร 
จ านวนกลับสมบูรณ์ 10.6±1.1 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 29.2±5.6 เมล็ดต่อผล ปริมาณน้ าคั้น 14.0±1.7 
มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.2±0.4๐Brix 

3. พจ.3-28 ลูกผสมของพิจิตร1xB18 มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลแป้น น้ าหนักผล 50.0±7.1 กรัม
ต่อผล ขนาดผล กว้าง 4.7±0.3 เซนติเมตร สูง 4.2±0.2 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.22±0.04 เซนติเมตร 
จ านวนกลับสมบูรณ์ 8.8±0.5 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 23.6±2.4 เมล็ดต่อผล ปริมาณน้ าคั้น 16.6±1.5 
มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.4±0.2๐Brix 

4. พจ.5-2 ลูกผสมของพิจิตร1xL4 มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลกลม น้ าหนักผล 58.3±10.4กรัมต่อ
ผล ขนาดผล กว้าง 4.8±0.4 เซนติเมตร สูง 5.0±0.5 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.23±0.02 เซนติเมตร จ านวน
กลับสมบูรณ์ 10.0±0.1 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 18.7±10.0 เมล็ดต่อผล ปริมาณน้ าคั้น 18.0±2.7 
มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.3±0.1๐Brix 

5. พจ.5-22 ลูกผสมของพิจิตร1xL4 มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลแป้น น้ าหนักผล 65.0±12.8 กรัม
ต่อผล ขนาดผล กว้าง 5.2±0.5 เซนติเมตร สูง 5.0±0.4เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.29±0.07 เซนติเมตร 
จ านวนกลับสมบูรณ์ 10.2±0.8 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 22.2±7.6 เมล็ดต่อผล ปริมาณน้ าคั้น 18.6±2.9 
มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.2±0.4๐Brix 

6. พจ.6-35 ลูกผสมของพิจิตร1xL4 มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลกลม น้ าหนักผล 73.0±16.4 กรัม
ต่อผล ขนาดผล กว้าง 5.2±0.5 เซนติเมตร สูง 5.2±0.5 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.16±0.04 เซนติเมตร 
จ านวนกลับสมบูรณ์ 12.0±1.4 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 23.6±13.5 เมล็ดต่อผล ปริมาณน้ าคั้น 21.6±2.5 
มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.0±0.6๐Brix 

7. พจ.6-47 ลูกผสมของพิจิตร1xL4 มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลแป้น น้ าหนักผล 54.0±4.2 กรัม
ต่อผล ขนาดผล กว้าง 4.9±0.2 เซนติเมตร สูง 4.2±0.2 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.16±0.02 เซนติเมตร 
จ านวนกลับสมบูรณ์ 9.2±0.8 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 11.4±5.7 เมล็ดต่อผล ปริมาณน้ าคั้น 17.6±1.1 
มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.1±0.2๐Brix 



8. พจ.6-62 ลูกผสมของพิจิตร1xL4 มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลแป้น น้ าหนักผล 71.0±7.2 กรัม
ต่อผล ขนาดผล กว้าง 5.2±0.2 เซนติเมตร สูง 4.8±0.1 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.23±0.03 เซนติเมตร 
จ านวนกลับสมบูรณ์ 10.6±0.6 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 40.2±5.2 เมล็ดต่อผล ปริมาณน้ าคั้น 19.2±2.2 
มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.8±0.2๐Brix 

9. พจ.7-2 ลูกผสมของพิจิตร1xL4 มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลแป้น น้ าหนักผล 76.0±11.4 กรัม
ต่อผล ขนาดผล กว้าง 5.5±0.3 เซนติเมตร สูง 5.0±0.2 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.24±0.03 เซนติเมตร 
จ านวนกลับสมบูรณ์ 10.6±0.9 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 26.4±6.7 เมล็ดต่อผล ปริมาณน้ าคั้น 20.2±0.8 
มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.0±0.2๐Brix 

10. พจ.8-42 ลูกผสมของ B18xพิจิตร1 มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลแป้น น้ าหนักผล 76.7±11.6 
กรัมต่อผล ขนาดผล กว้าง 5.6±0.5 เซนติเมตร สูง 5.0±0.1เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.21±0.02 เซนติเมตร 
จ านวนกลับสมบูรณ์ 9.7±0.6 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 20.3±7.6 เมล็ดต่อผล ปริมาณน้ าคั้น 15.3±0.6 
มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.3±0.3๐Brix 

11. พจ.12-60 แป้นร าไพ (OP) มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ปานกลาง ผลแป้น น้ าหนักผล 54.0±5.5 
กรัมต่อผล ขนาดผล กว้าง 4.9±0.3 เซนติเมตร สูง 4.4±0.1เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.24±0.02 เซนติเมตร 
จ านวนกลับสมบูรณ์ 11.4±1.3 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 8.3±6.0 เมล็ดต่อผล ปริมาณน้ าคั้น 19.8±3.9 
มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 6.7±0.2๐Brix 

12. พจ.13-1 ลูกผสมของแป้นร าไพxพิจิตร1 มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ปานกลาง ผลแป้น น้ าหนัก
ผล 57.0±4.5 กรัมต่อผล ขนาดผล กว้าง 4.9±0.1 เซนติ เมตร สูง 4.4±0.1เซนติเมตร ความหนาเปลือก 
0.23±0.03 เซนติเมตร จ านวนกลับสมบูรณ์ 10.4±0.6 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 20.8±3.1 เมล็ดต่อผล 
ปริมาณน้ าคั้น 17.6±2.3มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.0±0.2๐Brix 

13. พจ.13-40 ลูกผสมของแป้นร าไพxพิจิตร1 มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ปานกลาง ผลแป้น น้ าหนัก
ผล 54.0±5.5 กรัมต่อผล ขนาดผล กว้าง 4.7±0.2 เซนติเมตร สูง 4.3±0.1 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 
0.18±0.02 เซนติเมตร จ านวนกลับสมบูรณ์ 11.0±1.2 กลีบต่อผล จ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 17.2±3.0 เมล็ดต่อผล 
ปริมาณน้ าคั้น 17.8±3.1มิลลิลิตรต่อผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 7.3±0.2๐Brix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 จ านวนกล้ามะนาวลูกผสมในแปลงคัดเลือกพันธุ์ 
คู่ผสม จ านวนต้น (ต้น) 
พิจิตร1xแป้นร าไพ 120 
พิจิตร1xB18 147 
พิจิตร1xL4 223 
B18xพิจิตร1 176 
B18xL4 108 
B18xแป้นร าไพ 9 
แป้นร าไพxพิจิตร1 140 
แป้นร าไพ (OP) 57 

รวม 980 



ตารางท่ี 2 ระดับความต้านทานโรคแคงเกอร์และคุณภาพผลผลิตของมะนาวลูกผสมพันธุ์คัดเลือก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร) 

พันธุ์ คู่ผสม ระดับความ รูปทรงผล น้ าหนักผล ขนาดผล  หนาเปลือก จ านวนกลีบ จ านวนเมลด็  ปริมาณ TSS 

  
ต้านทาน 

 
(กรัม) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) สมบูรณ ์ (เมล็ด/ผล) น้ าคัน (Brix) 

  
โรคแคงเกอร ์

  
กว้าง สูง 

 
(กลีบ/ผล) สมบูรณ ์ ลีบ รวม (มิลลลิิตร) 

 
พจ.1-1 พิจิตร1xแป้นร าไพ ต้านทาน แป้น 70.0±21.2 5.2±0.4 4.5±0.1 0.23±0.02 10.3±0.5 29.3±12.9 ไม่ม ี 29.3±12.9 15.5±2.1 6.5±0.2 
พจ.2-10 พิจิตร1xแป้นร าไพ ต้านทาน แป้น 58.0±7.6 5.0±0.2 4.4±0.2 0.20±0.01 10.6±1.1 29.2±5.6 2.6±2.4 31.8±5.8 14.0±1.7 6.2±0.4 
พจ.3-28 พิจิตร1xB18 ต้านทาน แป้น 50.0±7.1 4.7±0.3 4.2±0.2 0.22±0.04 8.8±0.5 23.6±2.4 1.0±1.4 24.6±2.3 16.6±1.5 6.4±0.2 
พจ.5-2 พิจิตร1xL4 ต้านทาน กลม 58.3±10.4 4.8±0.4 5.0±0.5 0.23±0.02 10.0±0.1 18.7±10.0 2.3±1.2 21.0±11.0 18.0±2.7 6.3±0.1 
พจ.5-22 พิจิตร1xL4 ต้านทาน แป้น 65.0±12.8 5.2±0.5 5.0±0.4 0.29±0.07 10.2±0.8 22.2±7.6 3.2±2.2 25.4±7.9 18.6±2.9 7.2±0.4 
พจ.6-35 พิจิตร1xL4 ต้านทาน กลม 73.0±16.4 5.2±0.5 5.2±0.5 0.16±0.04 12.0±1.4 23.6±13.5 4.0±3.2 27.6±13.6 21.6±2.5 7.0±0.6 
พจ.6-47 พิจิตร1xL4 ต้านทาน แป้น 54.0±4.2 4.9±0.2 4.2±0.2 0.16±0.02 9.2±0.8 11.4±5.7 0.2±0.5 11.6±5.6 17.6±1.1 6.1±0.2 
พจ.6-62 พิจิตร1xL4 ต้านทาน แป้น 71.0±7.2 5.2±0.2 4.8±0.1 0.23±0.03 10.6±0.6 40.2±5.2 9.8±4.7 50.0±7.1 19.2±2.2 6.8±0.2 
พจ.7-2 พิจิตร1xL4 ต้านทาน แป้น 76.0±11.4 5.5±0.3 5.0±0.2 0.24±0.03 10.6±0.9 26.4±6.7 6.4±1.8 32.8±5.8 20.2±0.8 7.0±0.2 
พจ.8-42 B18xพิจิตร1 ต้านทาน แป้น 76.7±11.6 5.6±0.5 5.0±0.1 0.21±0.02 9.7±0.6 20.3±7.6 0.3±0.6 20.7±7.0 15.3±0.6 6.3±0.3 
พจ.12-60 แป้นร าไพ (OP) ปานกลาง แป้น 54.0±5.5 4.9±0.3 4.4±0.1 0.24±0.02 11.4±1.3 8.3±6.0 1.5±1.3 9.8±6.7 19.8±3.9 6.7±0.2 
พจ.13-1 แป้นร าไพxพิจิตร1 ปานกลาง แป้น 57.0±4.5 4.9±0.1 4.4±0.1 0.23±0.03 10.4±0.6 20.8±3.1 4.0±1.0 24.8±2.9 17.6±2.3 7.0±0.2 
พจ.13-40 แป้นร าไพxพิจิตร1 ปานกลาง แป้น 54.0±5.5 4.7±0.2 4.3±0.1 0.18±0.02 11.0±1.2 17.2±3.0 1.6±1.5 18.8±3.8 17.8±3.1 7.3±0.2 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการผสมและตัดเลือกพันธุ์มะนาว จ านวน 8 คู่ผสม รวม 980 ต้น ระหว่างปี พ.ศ.2554-2556 

สามารถคัดเลือกพันธุ์มะนาวที่มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ ผลแป้นหรือกลม ได้จ านวน 13 พันธุ์ คือ พิจิตร1x
แป้นร าไพ จ านวน 2 พันธุ์, พิจิตร1xB18 จ านวน 1 พันธุ์, พิจิตร1xL4 จ านวน 6 พันธุ์, B18xพิจิตร1 จ านวน 1 
พันธุ์, แป้นร าไพxพิจิตร1 จ านวน 2 พันธุ์ และแป้นร าไพ(OP) จ านวน 1 พันธุ์ โดยมีพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรค
แคงเกอร์ 10 พันธุ์ คือ พจ.1-1, พจ.2-10, พจ.3-28, พจ.5-2, พจ.5-22, พจ.6-35, พจ.6-47, พจ.6-62, พจ.7-2 
และ พจ.8-42 และมีความต้านทานโรคแคงเกอร์ระดับปานกลาง 3 พันธุ์ คือ 11. พจ.12-60, พจ.13-1 และ     
พจ.13-40 โดยจ าเป็นต้องด าเนินการเปรียบเทียบต่อไป 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ได้พันธุ์มะนาวที่มีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ มีการเจริญเติบโตดี ผลผลิตสูง  และมีคุณภาพดี 
เหมาะสมต่อการปลูกเป็นการค้า เพ่ือเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์ไป 
11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ อุปกรณ์และปัจจัยการผลิต
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยปฏิบัติงานทดลองให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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