
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2558 

1. ชุดโครงการวิจัย การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ส้มเปลือกล่อน  
2. โครงการวิจัย  การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ส้มเปลือกล่อน 
3. กิจกรรม  การปรับปรุงพันธุ์ส้มเปลือกล่อนให้ทนทานต่อโรคกรีนนิ่ง 
4. กิจกรรมย่อย    - 
5. ช่ือการทดลอง การทดลองที่ 1.1 การส ารวจและรวบรวมสายต้นส้มเขียวหวาน  สายน้ าผึ้ง และส้ม

ต่างๆ ที่ทนทานต่อโรคกรีนนิ่งในสภาพสวนที่มีการระบาดของโรค 
6. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง นายทรงพล        สมศรี   ส านักผู้เชี่ยวชาญ 
   ผู้ร่วมงาน  นายพันธุ์ศักดิ์      แก่นหอม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 
   นายวีระ           วรปิติรังสี  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

นางสาวมณฑิรา   ภูติวรนาถ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
7. บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ส้มเปลือกล่อนให้ทนทานต่อโรคกรีนนิ่ง ซึ่งได้ด าเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2558 โดยได้ส ารวจและรวบรวมพันธุ์ส้มเปลือกล่อนที่ทนทานต่อโรคกรีนนิ่งใน
พ้ืนที่ สภาพสวนที่มีการระบาดของโรคได้ทั้งสิ้น 18 สายต้น ประกอบด้วยส้มเขียวหวาน 11 สายต้น และส้มสาย
น้ าผึ้ง 7 สายต้น จากนั้นน ายอดพันธุ์ของทุกสายต้นมาขยายพันธุ์โดยวิธีการเสียบยอด จ านวนสายต้นละ 20 ต้น 
เพ่ือคัดเลือกในสภาพแปลงที่มีการระบาดของโรค พร้อมทั้งจัดส่งให้ศูนย์ต่างๆ ที่ร่วมโครงการรวบรวมไว้ใน
แปลงศูนย์ละ 2 ต้น/สายต้น ประกอบด้วย ศวพ.แพร่ ศวส.เชียงราย และศวส.ศรีสะเกษ ทีศ่วส.เชียงราย พบว่า 
ส้มสายน้ าผึ้งสายต้นเอกลักษณ์ 1 และ ธนาแม่สาย 1 มีอาการโรคกรีนนิ่งน้อยมาก ขณะที่ส้มเขียวหวานสุโขทัย
ไม่มีอาการโรคกรีนนิ่ง ส่วนสายต้นอ่ืนๆทั้งส้มเขียวหวานและส้มสายน้ าผึ้งมีอาการโรคกรีนนิ่งตั้งแต่ระดับ 70- 
100 % ที่ศรีสะเกษ ทุกต้นโทรมหมด เนื่องจากน้ าท่วมใหญ่ในปี 2556 และในปี 2558 ศวส.ศรีสะเกษ ส ารวจ
ต้นส้มเปลือกล่อนที่มีลักษณะทนทานโรคกรีนนิ่งในเขต จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น ไม่พบส้มเปลือก
ล่อนพันธุ์/ต้นใดที่มีลักษณะทนทานต่อโรคกรีนนิ่ง 

8. ค าน า 
พ้ืนที่ปลูกส้มเขียวหวานในเขตภาคเหนือของประเทศไทยได้ลดลงอย่างมาก โดยที่จังหวัดเชีย งใหม่

ลดลงจาก 93,047ไร่ ในปี 2551 เหลือเพียง 34,839ไร่ ในปี 2554 จังหวัดแพร่ลดจาก 40,000ไร่ เหลือไม่เกิน 
10,000ไร่ ในขณะที่จังหวัดน่านลดลงจาก 20,000ไร่ (ปี 2541) เหลือ 1,900 ไร่ในปัจจุบัน ส าหรับจังหวัดอ่ืนๆ 
ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน สาเหตุส าคัญมีหลายประการ เช่นต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาส้ม
ตกต่ า ท าให้ผู้บริโภคหันไปนิยมส้มน าเข้าจากประเทศจีน แต่ปัจจัยส าคัญที่สุดก็คือ เกิดการระบาดของ                 
โรคกรีนนิ่ง ท าให้ต้นส้มทรุดโทรม ผลผลิตลดลงจนถึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย (ผลส้มร่วงก่อนการ



เก็บเกี่ยว) จากการส ารวจการระบาดของโรคกรีนนิ่งในเขตอ าเภอฝาง  แม่อาย  และไชยปราการ โดย
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรในปี 2555 พบว่าจากพ้ืนที่ส ารวจ 29,600ไร่ เกษตรกร 
986 ราย มีถึง 91 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมดมีต้นส้มเป็นโรคกรีนนิ่งในระดับรุนแรง  อย่างไรก็ตามในบาง
จังหวัด เช่น แพร่ น่าน และเชียงใหม่ กลับพบว่าเกษตรกรที่เคยปลูกส้มได้มีความสนใจที่จะกลับมาปลูกใหม่อีก
ครั้ง (จากยอดจองกล้าพันธุ์จาก ศวพ.แพร่และศวพ.น่าน)  เนื่องจากส้มมีราคาดีขึ้นมากในปัจจุบัน 
 โรคกรีนนิ่ง(Greening disease) เป็นโรคที่ท าความเสียหายให้แก่ส้มที่ปลูกในประเทศไทยมากที่สุด
โรคหนึ่ง ส้มที่เป็นโรคจะให้ผลผลิตน้อยลง และไม่มีคุณภาพ โรคกรีนนิ่งจึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้พ้ืนที่
เพาะปลูกส้มลดลงอย่างมากและรวดเร็ว จากพ้ืนที่ปลูก 232,014 ไร่ในปี 2552 เหลือเพียง 147,673 ไร่             
ในปี 2553 และผลผลิตลดลงจาก 514,678  ตัน เป็น 280,190 ตัน และพ้ืนที่ปลูกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง         
ในปี 2553 พ้ืนที่ปลูกส้มลดลงเหลือ 102,726 ไร่ ผลผลิตลดลงเหลือเพียง 185,084 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2553) โรคกรีนนิ่งเกิดจากเชื้อแบคที่เรียแกรมลบ(Candidatusliberibacterasiaticus)ที่อาศัยอยู่
ในท่ออาหารของต้นส้ม โดยมีเพลี้ยไก่แจ้ส้ม DiaphorinacitriKuw. (Martinez and Wallace, 1967) และ 
Triozaerytreae (McClean and Oberholzer, 1965) เป็นแมลงพาหะน าเชื้อเข้าสู่ต้นส้มที่ปลูกแถบเอเซีย
และแอฟริกา ตามล าดับ ต้นส้มที่เป็นโรคจะมีอาการใบเหลือง ต้นโทรมเนื่องจากเชื้อโรคกรีนนิ่งเข้าไปอุดตันท่อ
อาหาร ท าให้การล าเลียงอาหารไปเลี้ยงราก ผล และใบอ่อนได้ไม่เพียงพอ ใบแสดงอาการขาดธาตุอาหาร 
อาการแรกเริ่มคือใบมีจุดประสีเหลือง เส้นใบยังคงมีสีเขียว ถ้าอาการรุนแรงใบอ่อนจะมีสีเขียวซีด เส้นใบมีสี
เหลือง และบวม (Nakashima et.al., 1998) การที่ส้มเป็นโรคกรีนนิ่งท าให้ใบสังเคราะห์แสงได้น้อยลง การ
ล าเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆ ติดขัดเนื่องจากท่ออาหาร(Phloem) อุดตันจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
เชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง เป็นเหตุให้อาหารที่ไปเลี้ยงผลไม่เพียงพอ ผลจึงร่วงในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุท า
ให้เชื้อโรคต่างๆ เข้าท าลายได้ง่ายและรุนแรงขึ้น เช่นโรครากเน่าโคนเน่า ท าให้ต้นส้มที่เป็นโรคกรีนนิ่งมีอาการ
โรครากเน่าโคนเน่ารุนแรงกว่าต้นที่ไม่ติดโรค ดังนั้นนักวิชาการจากทั่วโลกตลอดจนถึงตัวเกษตรกรเองต่างก็
พยายามหาวิธีการป้องกันก าจัดโรคนี้ แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงเป็นโอกาสให้บรรดานัก
ฉวยโอกาสหาวิธีการสร้างความร่ ารวยบนความเดือนร้อนของเกษตรกร เช่น การหลอกขายปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
ฮอร์โมนป้องกันผลร่วง ฯลฯ เมื่อเกษตรกรหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ (ที่ส่วนมากมีราคาแพงเกินเหตุ) มาใช้ 
ระยะแรกต้นส้มอาจจะมีอาการดีขึ้นบ้าง หากแต่หลังจากนั้นอาการเดิมๆ จากโรคกรีนนิ่งก็จะกลับมาปรากฏให้
เห็นอีก ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับวงการส้มจะได้ช่วยกันหาวิธีป้องกันก าจัดโรคนี้อ ย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร แม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จ  แต่หาก
สามารถยืดอายุการให้ผลผลิตออกไปได้ หรือชะลอการติดโรคกรีนนิ่งให้ช้าลงบ้างหรือสามารถประคับประคอง
ให้ส้มทนทานโรคอยู่ได้นานขึ้น ก็น่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถมีชี วิตที่ดีขึ้นได้ อย่างน้อยก็เป็นการสื่อถึง
เกษตรกรได้ว่า รัฐไม่ได้ทอดทิ้งให้เกษตรกรดิ้นรนต่อสู้เพียงล าพังแต่อย่างใด 

9. วิธีด าเนินการ 



การทดลองที่  1 การส ารวจและรวบรวมสายต้นของส้มต่างๆ ที่ทนทานต่อโรคกรีนนิ่งในสภาพสวนที่มี                       
การระบาดของโรค มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1. ศวส.เชียงราย ศวพ.แพร่ และศวพ.น่าน ออกส ารวจและรวบรวมต้นพันธุ์ส้มเขียวหวาน สายน้ าผึ้งและ
ส้มเปลือกล่อนพันธุ์อ่ืนๆที่ลักษณะทนทานต่อโรคกรีนนิ่งในแหล่งปลูกส้มเขตภาคเหนือ โดยเน้น
ส้มเขียวหวานและสายน้ าผึ้งเป็นหลัก และต้องเป็นต้นพันธุ์ในแหล่งปลูกที่มีอายุต้นไม่น้อยกว่า 10 ปี   
ขึ้นไป ไม่พบอาการของโรคกรีนนิ่งจากการสังเกตด้วยสายตา 

2. รวบรวมกิ่งพันธุ์ส้มจากต้นที่ไม่มีอาการโรคกรีนนิ่งในแต่ละสวนที่เข้าส ารวจ น ามาขยายพันธุ์โดยวิธีการ
เสียบยอด สายต้นละไม่น้อยกว่า 20 ต้น 

3. น าไปปลูกรวบรวมใน ศวพ.แพร่ ศวส.เชียงราย และศวส.ศรีสะเกษ (สายต้นละ 2 ต้นต่อแหล่งรวบรวม) 
ดูแลแปลงตามระบบ GAP ส้มเปลือกล่อน 

 

10. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการส ารวจและรวบรวมสายต้นของส้มต่างๆ ที่ทนทานต่อโรคกรีนนิ่งในสภาพสวนที่มีการระบาด
ของโรคในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ 2554-2558 สามารถส ารวจและรวบรวมได้ทั้งสิ้น 18 สายต้น ประกอบด้วยส้มเขียวหวาน 11 สายต้น             
ซึ่งรวบรวมจากจังหวัดสุโขทัย 6 สายต้น จังหวัดเชียงใหม่ 2 สายต้น จังหวัดน่าน 3 สายต้น และส้มสายน้ าผึ้ง                 
7 สายต้น (จากจังหวัดเชียงราย 5 สายต้น และจังหวัดเชียงใหม่ 2 สายต้น) (ตาราง 1) โดยเกณฑ์การคัดเลือก
สายต้นส้มจากสวนที่มีการระบาดของโรคนั้น ใช้เกณฑ์อายุต้นไม่ต่ ากว่า 10 ปี ไม่มีอาการของโรคกรีนนิ่ง โดยส้ม
สายต้นที่คัดได้ทั้งหมดมีอายุต่ าสุด 14 ปี และสูงสุด 34 ปี จากนั้นน ายอดพันธุ์ของทุกสายต้นมาขยายพันธุ์โดย
วิธีการเสียบยอด จ านวนสายต้นละ 3 ต้น เพ่ือคัดเลือกในสภาพแปลงที่มีการระบาดของโรค พร้อมทั้งจัดส่งให้
ศูนย์ต่างๆ ที่ร่วมโครงการรวบรวมไว้ในแปลงศูนย์ละ 2 ต้น/สายต้น ประกอบด้วย ศวพ.แพร่ ศวส.เชียงราย และ 
ศวส.ศรีสะเกษ ทีแ่ปลงศวส.เชียงราย พบว่า ส้มสายน้ าผึ้งสวนเอกลักษณ์ 1 และ สวนธนาแม่สาย 1 มีอาการโรค
กรีนนิ่งน้อยมาก เช่นเดียวกับส้มเขียวหวานสุโขทัยทั้ง 6 สายต้น ส่วนสายต้นอ่ืนๆ ทั้งส้มเขียวหวานและส้มสาย
น้ าผึ้งมีอาการโรคกรีนนิ่งตั้งแต่ระดับ 70- 100% ส่วนที่ ศวส.ศรีสะเกษ ทุกต้นโทรมหมด เนื่องจากน้ าท่วมใหญ่
ในปี 2556   และในปี 2558 ศวส.ศรีสะเกษ ส ารวจต้นส้มเปลือกล่อนที่มีลักษณะทนทานโรคกรีนนิ่งในเขต 
จงัหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น ไม่พบส้มเปลือกล่อนพันธุ์/ต้นใดที่มีลักษณะทนทานต่อโรคกรีนนิ่ง 

ตารางที่ 1 สายต้นส้มที่ได้จากการส ารวจและรวบรวมในปี 2554-2558 ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
บางจังหวัด  

พันธุ์ แหล่งที่มา จ านวน (สายต้น) 

ส้มเขียวหวาน            จังหวัดสุโขทัย 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 2 



จังหวัดน่าน 3 

ส้มสายน้ าผึ้ง จังหวัดเชียงราย 5 

จังหวัดเชียงใหม่ 2 

รวม 18 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการทดลองที่ได้สิ้นสุดในปี 2558 ซึ่งมีการส ารวจ รวบรวมและคัดเลือกสายต้นของส้มต่างๆ ที่มี
ลักษณะทนทานต่อโรคกรีนนิ่ง ท าให้ได้ต้นพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีที่ต้านทานต่อโรคกรีนนิ่ง สามารถ 
คัดเลือกต้นส้มพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะต้านทานโรคกรีนนิ่งในการทดลองต่อไป ซึ่งจะด าเนินการในปีงบประมาณ 
2558-2563 

12. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณคณะผู้ร่วมงานจากสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแพร่ และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีษะเกษ ที่ได้ร่วมส ารวจและรวบรวมสายต้นส้มที่มีลักษณะต้านทานต่อโรค
กรีนนิ่งในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน และสุโขทัยจนได้ต้นส้มที่มีลักษณะต้านทานโรคกรีนนิ่ง    
เพ่ือน ามาเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีของลูกผสมต่อไป  
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14. ภาคผนวก 

  



  
ภาพแสดงต้นส้มที่แสดงอาการของโรคกรีนนิ่ง 

 

 

 


