
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

--------------------------- 

1.ชุดโครงการวิจัย    : วิจัยและพัฒนาส้มเปลือกล่อน 
 
2.โครงการวิจัย  : การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ส้มเปลือกล่อน 
   กิจกรรม  : การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ส้มเปลือกล่อน 
   กิจกรรมย่อย            : การส้ารวจ รวบรวมและคัดเลือกสายต้นส้มเขียวหวาน สายน้้าผึ้งและส้มต่างๆ ที่ทนต่อ

โรคกรีนนิ่งในสภาพสวนที่มีการระบาดของโรค 
 
3.ชื่อการทดลอง          :การส้ารวจและรวบรวมสายต้นส้มเขียวหวาน สายน้้าผึ้ง และส้มต่างๆ ที่   ทนทานต่อ

โรคกรีนนิ่งในสภาพสวนที่มีการระบาดของโรค 
 
4.คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง :มณทิรา  ภูติวรนาถ    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
ผู้ร่วมงาน  :ประนอม  ใจอ้าย       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่    
                       สุทธินี  เจรญิคิด        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
                               รณรงค์   คนชม        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
                                คณิศร  มนุษย์สม      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

      สากล  มีสุข             ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
 
5.บทคัดย่อ 

การส้ารวจและรวบรวมสายต้นส้มเขียวหวาน สายน้้าผึ้ง และส้มต่างๆ ที่ทนทานต่อโรคกรีนนิ่งในสภาพ

สวนที่มีการระบาดของโรคในเขตจังหวัดสุโขทัย  แพร่ และ น่าน  ด้าเนินการส้ารวจและรวบรวมสายต้น

ส้มเขียวหวาน สายน้้าผึ้ง และส้มต่างๆ ที่มีลักษณะทนทานต่อโรคกรีนนิ่งในสภาพสวนที่มีการระบาดของโรค 

โดยส้ารวจในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว อายุส้ม 7 เดือนขึ้นไปจากสวนส้มที่มีอายุต้น 10 ปีขึ้นไป คัดต้นในสวนโดยดู

อาการโดยรวมของต้นว่าน่าจะเป็นโรคกรีนนิ่งหรือไม่ โดยดึงผลส้มให้หลุดจากขั้ว ถ้ารอยหลุดตรงขั้วผลมีสีส้ม 

แสดงว่าน่าจะเป็นโรคกรีนนิ่ง ไม่เอาต้นนั้น คัดเลือกต้นที่ไม่มีอาการและสมบรูณ์ที่สุดในสวนให้เก็บกิ่งตาที่

สมบรูณ์ เพ่ือน้าไปขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดบนต้นตอโวลคาเมอเรียน่า เลมอน (Volkameriana lemon) 

และรวบรวมไว้ส้าหรับใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ต่อไป  สามารถรวบรวมสายต้นส้มที่ทนทานต่อโรคกรีนนิ่งใน

สภาพธรรมชาติได้ 1  พันธุ์  ได้แก่  ส้มเขียวหวาน  จากจังหวัดสุโขทัย  (อายุต้น  28  ปี)  จ้านวน  6  สายต้น  

จังหวัดน่าน  2  สายต้น ส่วนในจังหวัดแพร่ ไม่พบต้นทนทานต่อโรคกรีนนิ่ง 

 



6.ค าน า 

ส้มเขียวหวาน (Tangerine, Citrus reticulata) เป็นพืชในตระกูล citrus ที่มีความส้าคัญเนื่องจากได้รับ
การยอมรับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นที่ต้องการของตลาดในและ
ต่างประเทศ แหล่งปลูกส้มเป็นการค้าที่ส้าคัญอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
นครสวรรค์ ตาก พิจิตร ล้าปาง อุตรดิตถ์ พะเยา และอุทัยธานี   ภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม สระบุรี ปทุมธานี 
นนทบุรี ราชบุรี ลพบุรี และกาญจนบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี และตราด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
เลย และนครพนม และภาคใต้ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎ์ธานี กระบี่ สงขลา และยะลา  

ปัญหาส้าคัญของการปลูกส้มเปลือกล่อนในทุกประเทศทั่วโลก คือ การที่ ต้นส้มทรุดโทรมและตาย 
เนื่องจากการเป็นโรคกรีนนิ่ง ท้าให้ผลผลิตร่วงหล่นก่อนการเก็บเกี่ยว มีผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่า
กับการลงทุน ซึ่งแหล่งปลูกส้มที่ส้าคัญของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ประสบกับปัญหานี้เช่นกัน เช่นแหล่งปลูก
ส้มบริเวณทุ่งหลวงรังสิต  ก้าแพงเพชร  แพร่  น่าน รวมทั้งแหล่งผลิตส้มผืนใหญ่ของไทยในปัจจุบันคือที่ อ.ฝาง แม่
อาย ไชยปราการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา 
คือ การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ให้มีความทนทานต่อโรคกรีนนิ่ง ซึ่งจากคุณสมบัติของส้มบางพันธุ์ พบว่ามีความ
ทนทานต่อโรคกรีนนิ่งค่อนข้างดี เช่น ส้มแป้น  ส้มลาดู ส้ม Orange Gillimberg ซึ่งถ้าดึงลักษณะเด่นของส้มพันธุ์
ดังกล่าวในแง่การทนทานโรคกรีนนิ่งโดยการผสมพันธุ์ กับส้ม  พันธุ์ส้มเขียวหวานและโชกุน/สายน้้าผึ้ง เพ่ือให้ได้
ลูกผสม F1 ส้าหรับน้ามาคัดเลือก เปรียบเทียบและทดสอบให้ได้สายต้นที่ทนทานต่อโรคกรีนนิ่งและให้ผลผลิต
คุณภาพดีเผยแพร่สู่เกษตรกรจะท้าให้การปลูกส้มมีความยั่งยืนมากกว่าเดิม  

  
7.วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
  - อุปกรณ์ 
 1. ต้นตอส้ม Volkameriana ส้าหรับใช้เสียบยอดส้มที่รวบรวมได้ 

2. วัสดุการเกษตรต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยเคมี อุปกรณ์ระบบน้้า  สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช วัสดุใน
การติดตาส้ม ฯลฯ 

3. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น สมุดบันทึก  กล้องบันทึกภาพ  เครื่องชั่งน้้าหนัก 
  - วิธีการ 
 ไม่มีการวางแผนการทดลอง  
-วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ด้าเนินการส้ารวจและรวบรวมสายต้นส้มเขียวหวาน สายน้้าผึ้ง และส้มต่างๆ ที่มีลักษณะทนทานต่อ

โรคกรีนนิ่งในสภาพสวนที่มีการระบาดของโรค โดยส้ารวจในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวอายุส้ม 7 เดือนขึ้นไปจากสวนที่

ส้มมีอายุต้น 10 ปีขึ้นไป คัดต้นในสวนโดยดูอาการโดยรวมของต้นว่าน่าจะเป็นโรคกรีนนิ่งหรือไม่ โดยดึงผลส้ม

ให้หลุดจากข้ัว ถ้ารอยหลุดตรงขั้วผลมีสีส้ม แสดงว่าน่าจะเป็นโรคกรีนนิ่ง ไม่เอาต้นนั้น คัดเลือกต้นที่ไม่มีอาการ

และสมบรูณ์ที่สุดในสวนให้เก็บกิ่งตาที่สมบรูณ์ เพ่ือน้าไปขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดบนต้นตอชนิดเดียวกัน 

(Volkameriana) และรวบรวมไว้ส้าหรับใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ต่อไป 

 



-เวลาและสถานที่ 
 ด้าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม  2554 ถึง กันยายน 2558 
    สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ส้ารวจแหล่งปลูกส้มเขียวหวาน  สายน้้าผึ้ง  และพันธุ์อ่ืน ๆ  ในเขตจังหวัดสุโขทัย  แพร่  น่าน สามารถ

รวบรวมสายต้นส้มที่ทนทานต่อโรคกรีนนิ่งในสภาพธรรมชาติได้ 1  พันธุ์  ได้แก่  ส้มเขียวหวาน  จากจังหวัด

สุโขทัย  (อายุต้น  28  ปี)  จ้านวน  6  สายต้น  จังหวัดน่าน  2  สายต้น ส่วนในจังหวัดแพร่ ไม่พบต้นทนทาน

ต่อโรคกรีนนิ่ง ต้นที่พบทั้งหมดน้ามาขยายพันธุ์โดยวิธีเสียบยอด แบบเสียบลิ่ม  ปฏิบัติดูแลรักษาต้นส้มที่

ขยายพันธุ์ได้ในโรงเรือน น้าต้นที่ได้ไปปลูกทดสอบในแปลงทดลองในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

ปฏิบัติดูแลรักษาโดยการใส่ปุ๋ย  ให้น้้า ก้าจัดวัชพืช บันทึกการเจริญเติบโตโดยวัดขนาดที่ความสูงต้น  วัดขนาด

ทรงพุ่ม พบว่า  

ความสูงต้น พบว่า  ส้มเขียวหวานสายต้นสุโขทัย4 มีความสูงมากที่สุดคือ 143.50 เซนติเมตร รองลงมา

คือ ส้มเขียวหวานสายต้นสุโขทัย5 และสายต้นสุโขทัย1 มีความสูง 115.00 และ 101.50 เซนติเมตร ตามล้าดับ 

ส้มเขียวหวานสายต้นน่าน2 มีความสูงต้นต่้าสุด คือ 80.50 เซนติเมตร  (ตารางที่ 1) 

ขนาดทรงพุ่ม  พบว่า ส้มเขียวหวานสายต้นสุโขทัย5 มีขนาดทรงพุ่มสูงสุด คือ 97.50 เซนติเมตร รองลงมาคือ 

ส้มเขียวหวานสายต้นสุโขทัย1 มีขนาดทรงพุ่ม  82.50 เซนติเมตร ส้มเขียวหวานสายต้นสุโขทัย3 มีขนาดทรงพุ่มต่้าสุด คือ 

65.00 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ข้อมูลการเจริญเติบโต ความสูง ขนาดทรงพุ่ม เฉลี่ยของต้นส้มเขียวหวานที่ส้ารวจได้ ณ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรแพร่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

สายต้น ความสูง (ซม.) ขนาดทรงพุ่ม (ซม.) 

สุโขทัย1 101.50 82.50 
สุโขทัย2 92.50 71.50 
สุโขทัย3 91.50 65.00 
สุโขทัย4 143.50 72.50 
สุโขทัย5 115.00 97.50 
สุโขทัย6 97.60 68.50 
น่าน1 83.00 67.50 
น่าน2 80.50 65.50 

 
 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



 จากการส้ารวจแหล่งปลูกส้มเขียวหวาน  สายน้้าผึ้ง  และพันธุ์อ่ืน ๆ  ในเขตจังหวัดสุโขทัย  แพร่  น่าน 
สามารถรวบรวมสายต้นส้มที่ทนทานต่อโรคกรีนนิ่งในสภาพธรรมชาติได้ 1 พันธุ์  ได้แก่ ส้มเขียวหวาน  จากจังหวัด
สุโขทัย  (อายุต้น  28  ปี)  จ้านวน  6  สายต้น  จังหวัดน่าน  2  สายต้น ส่วนในจังหวัดแพร่ ไม่พบต้นทนทานต่อ
โรคกรีนนิ่ง 
 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ต้นส้มที่ส้ารวจและปลูกรวบรวมได้นี้ สามารถน้าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 
 
11.ค าขอบคุณ 

คณะผู้ด้าเนินการวิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
แพร่ทุกท่านที่อ้านวยความสะดวกและช่วยเหลือท้าให้งานวิจัยส้าเร็จ 
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