
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2558 

1. ชุดโครงการวิจัย การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ส้มเปลือกล่อน  
2. โครงการวิจัย  การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ส้มเปลือกล่อน 
3. กิจกรรม  การปรับปรุงพันธุ์ส้มเปลือกล่อนให้ทนทานต่อโรคกรีนนิ่ง 
4. กิจกรรมย่อย    - 
5. ช่ือการทดลอง การทดลองที่ 1.4  การเปรียบเทียบพันธุ์ส้มลูกผสมระหว่างส้มเขียวหวานและ 

สายน้้าผึ้งกับส้มแป้นและลาดู 
6. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง นายทรงพล        สมศรี   ส้านักผู้เชี่ยวชาญ 
   ผู้ร่วมงาน  นายพันธุ์ศักดิ์      แก่นหอม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 
   นายวีระ           วรปิติรังสี  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

นางสาวมณฑิรา   ภูติวรนาถ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
7. บทคัดย่อ 

การผสมพันธุ์ส้มเปลือกล่อนระหว่างส้มส้มเขียวหวานและสายน้้าผึ้ง กับส้มพันธุ์แป้นและลาดู            
ได้ลูกผสมที่ทนทานต่อโรคกรีนนิ่งจ้านวน 6 ต้น ประกอบด้วยลูกผสมแป้น x เขียวหวาน 3 ต้น และแป้น x             
สายน้้าผึ้ง 3 ต้น น้าแต่ละต้นของทั้ง 2 คู่ผสม ไปขยายพันธุ์โดยวิธีการเสียบยอดบนต้นตอ Volkameriana แล้ว
ปลูกในแปลง ศวพ.น่าน วางแผนการทดลองแบบ RCB 9 วิธีการ ( 2 คู่ผสม รวม 6 สายต้น ) 3 ซ้้าๆ ละ 2 ต้น              
และมีพันธุ์เปรียบเทียบ 3 พันธุ์ ( แป้น เขียวหวานและสายน้้าผึ้ง ) พบว่า สายต้นแป้น x สายน้้าผึ้ง # 3 และ 
แป้น x เขียงหวาน # 4 อายุ 4 ปี พบอาการโรคกรีนนิ่งน้อยมาก แต่ผลผลิตส่วนใหญ่ไม่ได้คุณภาพ เนื่องจาก
อาจเกิดจากการใช้ต้นตอไม่เหมาะสม 

8. ค าน า 
พ้ืนที่ปลูกส้มเขียวหวานในเขตภาคเหนือของประเทศไทยได้ลดลงอย่างมาก โดยที่จังหวัดเชียงใหม่

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 ส้าหรับจังหวัดอ่ืนๆ 
ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน สาเหตุส้าคัญมีหลายประการ เช่นต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาส้ม
ตกต่้า ท้าให้ผู้บริโภคหันไปนิยมส้มน้าเข้าจากประเทศจีน แต่ปัจจัยส้าคัญที่สุดก็คือ เกิดการระบาดของ                 
โรคกรีนนิ่ง ท้าให้ต้นส้มทรุดโทรม ผลผลิตลดลงจนถึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย (ผลส้มร่วงก่อนการ
เก็บเกี่ยว) จากการส้ารวจการระบาดของโรคกรีนนิ่งในเขตอ้าเภอฝาง  แม่อาย  และไชยปราการ โดย
ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรในปี 2555 พบว่าจากพ้ืนที่ส้ารวจ 29,600ไร่ เกษตรกร 
986 ราย มีถึง 91 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมดมีต้นส้มเป็นโรคกรีนนิ่งในระดับรุนแรง  อย่างไรก็ตามในบาง



จังหวัด เช่น แพร่ น่าน และเชียงใหม่ กลับพบว่าเกษตรกรที่เคยปลูกส้มได้มีความสนใจที่จะกลับมาปลูกใหม่อีก
ครั้ง (จากยอดจองกล้าพันธุ์จาก ศวพ.แพร่และศวพ.น่าน)  เนื่องจากส้มมีราคาดีขึ้นมากในปัจจุบัน 
  

 
 
 
โรคกรีนนิ่ง(Greening disease) เป็นโรคที่ท้าความเสียหายให้แก่ส้มที่ปลูกในประเทศไทยมากที่สุด

โรคหนึ่ง ส้มที่เป็นโรคจะให้ผลผลิตน้อยลง และไม่มีคุณภาพ โรคกรีนนิ่งจึงเป็นสาเหตุส้าคัญที่ส่งผลให้พ้ืนที่
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 (ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2553) โรคกรีนนิ่งเกิดจากเชื้อแบคที่เรียแกรมลบ(Candidatusliberibacterasiaticus)ที่อาศัยอยู่
ในท่ออาหารของต้นส้ม โดยมีเพลี้ยไก่แจ้ส้ม DiaphorinacitriKuw. (Martinez and Wallace, 1967) และ 
Triozaerytreae (McClean and Oberholzer, 1965) เป็นแมลงพาหะน้าเชื้อเข้าสู่ต้นส้มที่ปลูกแถบเอเซีย
และแอฟริกา ตามล้าดับ ต้นส้มที่เป็นโรคจะมีอาการใบเหลือง ต้นโทรมเนื่องจากเชื้อโรคกรีนนิ่งเข้าไปอุดตันท่อ
อาหาร ท้าให้การล้าเลียงอาหารไปเลี้ยงราก ผล และใบอ่อนได้ไม่เพียงพอ ใบแสดงอาการขาดธาตุอาหาร 
อาการแรกเริ่มคือใบมีจุดประสีเหลือง เส้นใบยังคงมีสีเขียว ถ้าอาการรุนแรงใบอ่อนจะมีสีเขียวซีด เส้นใบมีสี
เหลือง และบวม (Nakashima et.al., 1998) การที่ส้มเป็นโรคกรีนนิ่งท้าให้ใบสังเคราะห์แสงได้น้อยลง การ
ล้าเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆ ติดขัดเนื่องจากท่ออาหาร(Phloem) อุดตันจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
เชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง เป็นเหตุให้อาหารที่ไปเลี้ยงผลไม่เพียงพอ ผลจึงร่วงในที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุท้า
ให้เชื้อโรคต่างๆ เข้าท้าลายได้ง่ายและรุนแรงขึ้น เช่นโรครากเน่าโคนเน่า ท้าให้ต้นส้มที่เป็นโรคกรีนนิ่งมีอาการ
โรครากเน่าโคนเน่ารุนแรงกว่าต้นที่ไม่ติดโรค ดังนั้นนักวิชาการจากทั่วโลกตลอดจนถึงตัวเกษตรกรเองต่างก็
พยายามหาวิธีการป้องกันก้าจัดโรคนี้ แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงเป็นโอกาสให้บรรดานัก
ฉวยโอกาสหาวิธีการสร้างความร่้ารวยบนความเดือนร้อนของเกษตรกร เช่น การหลอกขายปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพ 
ฮอร์โมนป้องกันผลร่วง ฯลฯ เมื่อเกษตรกรหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ (ที่ส่วนมากมีราคาแพงเกินเหตุ) มาใช้ 
ระยะแรกต้นส้มอาจจะมีอาการดีขึ้นบ้าง หากแต่หลังจากนั้นอาการเดิมๆ จากโรคกรีนนิ่งก็จะกลับมาปรากฏให้
เห็นอีก ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับวงการส้มจะได้ช่วยกันหาวิธีป้องกันก้าจัดโรคนี้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร แม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จ  แต่หาก
สามารถยืดอายุการให้ผลผลิตออกไปได้ หรือชะลอการติดโรคกรีนนิ่งให้ช้าลงบ้างหรือสามารถประคับประคอง
ให้ส้มทนทานโรคอยู่ได้นานขึ้น ก็น่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ อย่างน้อยก็เป็นการสื่อถึง
เกษตรกรได้ว่า รัฐไม่ได้ทอดทิ้งให้เกษตรกรดิ้นรนต่อสู้เพียงล้าพังแต่อย่างใด 

9. วิธีด าเนินการ 



การทดลองที่ 1.4 การเปรียบเทียบพันธุ์ส้มลูกผสมระหว่างส้มเขียวหวานและสายน้้าผึ้งกับส้มแป้นและลาดู 

1. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของส้มลูกผสมในแปลง 2 ครั้ง (3 เดือน/ครั้ง) พร้อมทั้งข้อมูลการแสดงออก
ถึงความทนทานต่อโรคกรีนนิ่ง ได้แก่ ความแข็งแรงของต้น (Tree Vigor) และความรุนแรงของโรค 
(Intensity of symptom) ต ล อ ด จ น อ า ก า ร ที่ ป ร า ก ฏ  (SL=Small leaves, DB=Die back, 
DW=Dwarf) 

2. ดูแลแปลงตามค้าแนะน้าในระบบ GAP ส้มเปลือกล่อน 

 

 

 

 

10. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองปลูกส้มลูกผสม 6 สายต้น ซึ่งได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างส้มเขียวหวานและสายน้้าผึ้ง กับ

ส้มพันธุ์แป้นและลาดูที่ต้านทานต่อโรคกรีนนิ่ง เปรียบเทียบกับพันธุ์เปรียบเทียบ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน                  
สายน้้าผึ้ง และแป้น พบว่า ต้นส้มลูกผสม (แป้นxเขียวหวาน)#4 อายุ 4 ปี มีการเจริญเติบโตมากกว่าชุดควบคุม 
คือ ส้มสายน้้าผึ้ง ส้มเขียวหวานและส้มแป้น โดยมีเส้นรอบวงของล้าต้น ความสูงของล้าต้นและความกว้างของ
ทรงพุ่ม ได้แก่ 32.98, 367.50 และ226.75 เซนติเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) นอกจากนี้มีความรุนแรงของ  
โรคกรีนนิ่งน้อยที่สุด คือ 16.67% รองลงมา คือ (แป้นxสายน้้าผึ้ง)#3 มีความรุนแรงของโรค 23.33% ส่วนต้น
ส้มลูกผสมที่มีความรุนแรงของโรคมากที่สุด คือ (แป้นxเขียวหวาน)#1 มีความรุนแรงของโรค 58.33%              
(ตารางท่ี 2)     

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของส้มลูกผสมและส้มพันธุ์เปรียบเทียบเมื่อส้มอายุ 4 ปี  

พันธุ์ การเจริญเติบโต 
เส้นรอบวงของล้าต้น (ซม.)1 ความสูงของล้าต้น (ซม.)1 ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.)1 

(แป้นxสายน้้าผึ้ง)#1  26.08  ab  292.50  ab    211.25  ab 

(แป้นxสายน้้าผึ้ง)#3 27.97  ab           295.00  ab  215.00  a 

(แป้นxสายน้้าผึ้ง)#6 18.28  bc  225.00  bc   138.33   b 

(แป้นxเขียวหวาน)#2 26.23  ab  301.67  ab    206.58  ab 

(แป้นxเขียวหวาน)#4           32.98 a           367.50  a  226.75  a 

(แป้นxเขียวหวาน)#5           26.97  ab           337.67  ab    208.33  ab 



ส้มเขียวหวาน           21.17  b 288.33  ab 215.42  a 

ส้มสายน้้าผึ้ง            7.28  c             97.50  c            52.83  c 

ส้มแป้น          19.57  b 241.67  ab  190.83  ab 

LSD0.05          11.47 134.07             73.89 

CV (%)          28.88             28.49             23.07 
   

  หมายเหตุ 
  ๑ ค่าเฉลี่ย 3 ซ้้า 
    ตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
    โดยวิธ ีLSD (Least Significant Difference) 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 การประเมินความรุนแรงของโรคกรีนนิ่งในส้มลูกผสมกับพันธุ์เปรียบเทียบ เมื่ออายุ 4 ปี  

 

พันธุ์ ความรุนแรงของโรค (%)1 

(แป้นxสายน้้าผึ้ง)#1  58.33  b 

(แป้นxสายน้้าผึ้ง)#3  23.33  cd 

(แป้นxสายน้้าผึ้ง)#6  53.33  bc 

(แป้นxเขียวหวาน)#2    45.00 bcd 

(แป้นxเขียวหวาน)#4 16.67  d 

(แป้นxเขียวหวาน)#5     41.67  bcd 

ส้มเขียวหวาน    43.33   bcd 

ส้มสายน้้าผึ้ง 100.00 a 

ส้มแป้น 15.00  d 



LSD0.05             32.22 

CV(%)             42.23 

 

 หมายเหตุ 
          1 ค่าเฉลี่ย 3 ซ้้า 
            ตวัอักษรที่เหมือนกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
            โดยวิธ ีLSD (Least Significant Difference) 
   
   

 



 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการทดลองที่ได้สิ้นสุดในปี 2558 นี้ ท้าให้ได้ต้นส้มพันธุ์ลูกผสม ซึ่งสามารถน้าไปทดสอบวิเคราะห์
โปรตีน peroxidase ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือคัดเลือกต้นส้มพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะต้านทานโรคกรีนนิ่ง ในการ
ทดลองต่อไป ซึ่งจะด้าเนินการในปีงบประมาณ 2558-2563 

12. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณคณะผู้ร่วมงานจากสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแพร่ และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีษะเกษ ที่ได้ร่วมส้ารวจและรวบรวมสายต้นส้มที่มีลักษณะต้านทานต่อ             
โรคกรีนนิ่งในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน และสุโขทัยจนได้ต้นส้มที่มีลักษณะต้านทานโรคกรีนนิ่ง    
เพ่ือน้ามาเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีของลูกผสมต่อไป  
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14. ภาคผนวก 

  
 

  
 

 

ภาพที่ 1 แสดงต้นส้มอายุ 4 ปีที่ปลูกในแปลงของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 
                               ก. ต้นส้มลูกผสม (แป้นXเขียวหวาน)#4 
                               ข. ต้นส้มลูกผสม (แป้นxสายน้้าผึ้ง)#1 
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                               ค. ต้นส้มแป้น (ชุดควบคุม) 
          ง. ต้นส้มสายน้้าผึ้ง (ชุดควบคุม) 

 

 


