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มะนาว (Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle) 
พันธุ์แป้นมินตรา 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชือ่ – สกุล นายสมศักดิ์ จันทร์เรือง 
ที่อยู ่ เลขที่ 158 หมู่ที่ 12 ต าบลหนองคู อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 
โทรศัพท์ 084-3773885 
 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้เริ่มการปลูกมะนาวพันธุ์ที่ใจ แต่ ณ ตอนนั้นพันธุ์ที่เลือกมาปลูกมี
ความทนต่อโรคแคงเกอร์ (Canker) น้อยมากจึงคิดที่จะพยายามพัฒนาสายพันธุ์ที่สามารถทนโรคแคงเกอร์ขึ้น 
จึงได้น ามะนาวพันธุ์แม่ไก่ไข่ดก ที่ได้จากการเพาะเมล็ดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ที่สวนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งทนแล้ง ทน
น้ าท่วม สามารถอยู่รอดในช่วงที่น้ าทะเลหนุนเป็นเวลาหลายวัน และที่ส าคัญคือต้นไม่เกิดโรคแคงเกอร์ขึ้นเลย 
แต่เนื่องจากเป็นมะนาวโบราณรูปทรงของผลเป็นทรงกลมกึ่งทรงรูปไข่ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของตลาด แต่มี
ความหอม ถุงเยื่อมีความละเอียดฉ่ าน้ า เปลือกบาง และเมล็ดน้อย จึงเลือกมาเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ คือ มะนาว
แป้นสายอ่างทองที่ปลูกไว้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเปลือกบาง น้ าเยอะ เนื้อละเอียด เมล็ดน้อย แต่ไม่ค่อยทนโรค
แคงเกอร์ จึงน าพ่อพันธุ์มะนาวพันธุ์แม่ไก่ไข่ดกมาผสมกับแม่พันธุ์คือมะนาวแป้นสายอ่างทอง เมื่อติดผลและผล
แก่จึงน าเมล็ดมาเพาะ หลังจากที่ต้นกล้าได้อายุในระดับหนึ่ง จึงสังเกตเรื่องความต้านทานและความทนต่อโรค 
แคงเกอร์ โดยการน าสปอร์ของเชื้อที่ก่อโรคแคงเกอร์มาสลัดใส่และวางทิ้งไว้ที่โคนต้น ปรากฏว่า      ต้นกล้า
บางส่วน ไม่แสดงอาการการติดโรคแคงเกอร์ และบางส่วนมีการติดโรคที่ใบบ้างแต่พบว่ามีการทิ้งใบที่ติดโรค
ออกเองหลังจากนั้น พบว่าต้นไม่มีการติดโรคขึ้นอีก จึงคัดต้นที่มีความทนโรค มาปลูกยังพ้ืนที่ที่ได้เตรียมไว้ ในปี 
พ.ศ. 2556 ได้ทดสอบและศึกษาผลการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นมะนาว โดยทดลอง     ความทนโรค
แคงเกอร์ ความทนแล้ง และในปี พ.ศ. 2558 ต้นพันธุ์ได้เริ่มติดผล เมื่อกลีบดอกร่วงได้ทดสอบความเหนียวของ
ขั้วดอก ขั้วผลโดยการเขย่าและเอามือตบแรง ๆ ผลคือมีการหลุดร่วงน้อยมากแสดงถึงความเหนียวของขั้วมาก 
และมีความทนโรคแคงเกอร์ ตั้งชื่อพันธุ์ว่ามะนาว “แป้นมินตรา” 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะนาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle วงศ์ Rutaceae  

ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก 
ต้น ทรงต้นลักษณะเป็นพุ่มกว้าง สูงประมาณ 2 - 3 เมตร ล าต้นสีเทาแกมน้ าตาล มีหนามเล็ก

ยาวบริเวณก่ิงอ่อนและซอกใบ 
ใบ ใบประกอบชนิดใบย่อยหนึ่งใบ ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปร่างใบเป็นรูป   

กลมรีถึงรูปไข่ ใบกว้าง 4 - 5.5 เซนติเมตร ยาว 6 - 9 เซนติเมตร ปลายใบมน ขอบใบหยัก
เล็กน้อย เนื้อใบมีต่อมน้ ามันกระจาย (oil grand) ใบอ่อนมีกลิ่นหอม ก้านใบสั้น 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ดอกย่อย 7 - 10 ดอก ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบตาม

ระยะแขนง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เกสรเพศผู้สีเหลือง เกสรเพศเมียสีเหลือง 



ผล/เมล็ด ผลออกเป็นช่อปลายพุ่มและกระจายทั่วต้น 5 - 8 ผล ผลแบบส้ม (hesperidium) ทรงผล
กลมกึ่งแป้น มีตุ่มไม่แหลมที่ปลายผล เปลือกหรือผนังผลชั้นนอก (exocarp) เรียบมัน     
มีต่อมน้ ามัน เมื่อสุกมีสีเหลือง เนื้อหรือผนังผลชั้นใน (endocarp) มีลักษณะเป็นกลีบ
หลายกลีบประกอบด้วยถุงเยื่อบาง ๆ ฉ่ าน้ า ขนาดเล็กจ านวนมาก เนื้อมีสีเขียวอ่อน  เมล็ด
ขนาดเล็กกลมกึ่งรียาว หัวแหลมท้ายมน ภายในสีขาว 

ลักษณะอ่ืนๆ เปลือกบาง เปลือกและเมล็ดไม่ขม เมล็ดน้อยจนถึงไม่มี น้ ามีกลิ่นหอม น้ าเยอะ ลูกดก   
ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี และทนโรคแคงเกอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มะนาวพันธุ์แป้นมินตรา 
 
 
 
 
 
 
 



อ้อย (Saccharum officinarum L.) 
พันธุ์น้ าตาลตะวันออก 1 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จ ากัด 
ที่อยู ่ 78 หมู่ 1 ซอยกัปตันบุช ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท์ 02-237-3050-4 
 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 เป็นอ้อยที่เกิดจากการผสมพันธุ์แบบจับคู่ โดยใช้อ้อยโคลน TBy20-2248 เป็นต้นแม่ 
(คัดเลือกจากประชากรที่ได้จากการผสมระหว่าง K83-74 กับ K84-200 ผสมพันธุ์ในปี พ.ศ. 2541 - 2542)  
มีลักษณะทางการเกษตรดีเด่น คือ ความหวานสูง ล าต้นแข็งแรงไม่หักล้มง่าย และใช้อ้อยโคลน TBy26-1048 
เป็นต้นพ่อ (คัดเลือกจากประชากรที่ได้จากการผสมระหว่าง Phil6607 ซึ่งน าเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์ กับ 
K84-200 ผสมพันธุ์ในปี พ.ศ. 2547 - 2548) มีลักษณะดีเด่น คือ เจริญเติบโตเร็ว และแตกกอได้ดี เริ่ม
ด าเนินการโดยขอความอนุเคราะห์ต้นกล้าอ้อยจากโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน โดยทางโครงการได้รวบรวมเชื้อพันธุกรรมอ้อยในระหว่างปี พ.ศ. 2537 - 2538 ผสมพันธุ์อ้อย 
ในปี พ.ศ. 2552 ที่สถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้อ้อย
โคลน TBy20-2248 เป็นต้นแม่ และอ้อยโคลน TBy26-1048 เป็นต้นพ่อ ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 น าต้นกล้าที่
ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม มาปลูกและคัดเลือกต้นอ้อยในขั้นสายต้นต่อแถว ที่แปลงทดลอง ของบริษัทน้ าตาลและอ้อย
ตะวันออก จ ากัด (มหาชน) ต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2554 - 2557 
เปรียบเทียบสายต้นอ้อยขั้นมาตรฐานภายในแปลงทดลองบริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จ ากัด ต าบลห้วยโจด 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และในปี พ.ศ. 2554 - 2559 เปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในแปลงเกษตรกร 
จ านวน 2 แปลง ประกอบด้วย 1) แปลงเกษตรกร ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สภาพดิน
ทราย 2) แปลงเกษตรกร ต าบลท่าเกวียน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สภาพดินร่วนเหนียว   
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่ อ ไท ย  อ้ อ ย  ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  Saccharum officinarum L. ว ง ศ์  Poaceae 

(Gramineae) พืชไร่ ไม้ล้มลุกหลายปี  
ราก มี 2 ชุด คือ รากที่เจริญมาจากข้อของท่อนพันธุ์ และรากที่เจริญมาจากหน่อที่งอกใหม่ 

โดยรากทั้ง 2 ชุด เป็นรากพิเศษ (adventitious root) ยาวประมาณ 100 เซนติเมตร จุด
ก าเนิดรากสีเหลืองเหลือบเขียว ความกว้างวงราก 0.8 – 1.3 เซนติเมตร  

ต้น ล าต้นตั้งตรง แข็งแรง สีเขียวเหลือบเหลือง สูงประมาณ 305 เซนติเมตร จ านวนล าต้นต่อ
กอ 5 – 6 ล าปล้อง จ านวนปล้อง 25 ปล้องต่อล า ความยาวปล้อง 10 – 20 เซนติเมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3.1 – 3.5 เซนติเมตร ผิวมีไขสีขาว ตาบริเวณข้อรูปไข่ยอดแหลมฐานปีกหยัก  

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแถบ ออกตามล าต้น กว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
138.9 เซนติเมตร ลิ้นใบ (ligule) รูปสามเหลี่ยม เขี้ยวใบ (auricle) ขอบด้านนอกยอดงอ 



ขอบด้านในโค้ง คอใบ (collar) รูปสามเหลี่ยม สีเขียว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ กาบใบ 
(leaf sheath) แผ่เป็นแผ่นหุ้มล าต้น ผิวมีไขสีขาวและมีขนปกคลุมบริเวณกลางกาบใบ 

ดอก/ช่อดอก - 
ผล - 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเก่ียว 11 – 12 เดือน 
 2. ความหวาน 11.05 ซีซีเอส 
 3. ผลผลิตเฉลี่ย 18.17 ตันต่อไร่ 
 4. เหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่อาศัยน้ าฝนในการเพาะปลูก และเป็นดินร่วนปนทราย เช่น ใน

พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

อ้อยพันธุ์น้ าตาลตะวันออก 1 



 

อ้อย (Saccharum officinarum L.) 
พันธุ์น้ าตาลตะวันออก 2 

  
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จ ากัด 
ที่อยู ่ 78 หมู่ 1 ซอยกัปตันบุช ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท์ 02-237-3050-4 
 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 เป็นอ้อยที่เกิดจากการผสมพันธุ์แบบจับคู่ โดยใช้อ้อยโคลน TBy22-0398 เป็นต้นแม่ 
(คัดเลือกจากประชากรที่ได้จากการผสมระหว่าง Co775 กับ K83-32 ผสมพันธุ์ในปี พ.ศ. 2543 - 2544) มี
ลักษณะทางการเกษตรดีเด่น คือ ความหวานสูง เจริญเติบโตเร็ว และใช้อ้อยโคลน TBy20-0156 เป็นต้นพ่อ
(คัดเลือกจากประชากรที่ได้จากการผสมระหว่าง K84-200 กับ UT1 ผสมพันธุ์ในปี พ.ศ. 2541 – 2542) มี
ลักษณะดีเด่น คือ ความหวานสูง แตกกอได้ดี และทรงกอตั้งตรง เริ่มด าเนินการโดยขอความอนุเคราะห์ต้นกล้า
อ้อยจากโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยทางโครงการได้
รวบรวมเชื้อพันธุกรรมอ้อยในระหว่างปี พ.ศ. 2537 - 2538 ผสมพันธุ์อ้อย ในปี พ.ศ. 2552 ที่สถานีผสมพันธุ์
อ้อยบ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้อ้อยโคลน TBy22-0398 เป็นต้นแม่ 
และอ้อยโคลน TBy20-0156 เป็นต้นพ่อ ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 ได้น าต้นกล้าที่ได้รับความอนุเคราะห์ต้น 
จากโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มาปลูกและ
คัดเลือกต้นอ้อยในขั้นสายต้นต่อแถว ที่แปลงทดลอง ของบริษัทน้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
ต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2554 - 2557 เปรียบเทียบสายต้นอ้อยขั้น
มาตรฐานภายในแปลงทดลองบริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จ ากัด ต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว และปี พ.ศ. 2554 - 2559 เปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในแปลงเกษตรกร จ านวน 2 แปลง ประกอบด้วย 1) 
แปลงเกษตรกร ต าบลโคคลาน อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สภาพดินทราย 2) แปลงเกษตรกร ต าบลท่า
เกวียน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สภาพดินร่วนเหนียว   
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่ อ ไท ย  อ้ อ ย  ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  Saccharum officinarum L. ว ง ศ์  Poaceae 

(Gramineae) พืชไร่ ไม้ล้มลุกหลายปี  
ราก มี 2 ชุด คือ รากที่เจริญมาจากข้อของท่อนพันธุ์ และรากที่เจริญมาจากหน่อที่งอกใหม่ 

โดยรากทั้ง 2 ชุด เป็นรากพิเศษ (adventitious root) ยาวประมาณ 100 เซนติเมตร จุด
ก าเนิดรากสีขาวเหลือบเขียว ความกว้างวงราก 0.8 – 1.3 เซนติเมตร 

ต้น ล าต้นตั้งตรง แข็งแรง สีเหลืองเหลือบเขียว สูงประมาณ 325 เซนติเมตร จ านวนล าต้นต่อ
กอ 5 – 6 ล าปล้อง จ านวนปล้อง 25 ปล้องต่อล า ความยาวปล้อง 10 – 20 เซนติเมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2.5 – 3.0 เซนติเมตร ผิวมีไขสีขาว ตาบริเวณข้อรูปสี่เหลี่ยม  

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแถบ ออกตามล าต้น กว้างประมาณ 6.34 เซนติเมตร ยาว 132 
เซนติเมตร ลิ้นใบ (ligule) แถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวแหลมท  ั้ง 2 ข้าง เขี้ยวใบ 
(auricle) ขอบด้านนอกรูปใบหอกสั้น ขอบด้านในขอบตรง คอใบ (collar) รูปสี่เหลี่ยม สี



เหลืองเหลือบเขียว ปลายใบแหลม ขอบใบมีขนเล็กน้อย กาบใบ (leaf sheath) แผ่เป็นหุ้ม
ล าต้น ผิวมีไขสีขาว ไม่มีขนปกคลุม 

ดอก/ช่อดอก - 
ผล - 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเก่ียว 11 – 12 เดือน 
 2. ความหวาน 12.27 ซีซีเอส 
 3. ผลผลิตเฉลี่ย 18.40 ตันต่อไร่ 
 4. เหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่อาศัยน้ าฝน เขตชลประทานในการเพาะปลูก และเป็นดินร่วน ดิน

ร่วนปนทราย เช่น ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

อ้อยพันธุ์น้ าตาลตะวันออก 2 


