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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาส้มเปลือกล่อน 
2. โครงการวิจัย  การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ส้มเปลือกล่อน 

กิจกรรม การคัดเลือกและทดสอบสายต้น/พันธุ์ส้มเปลือกล่อนที่ได้จากการฉายรังสีใน
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และในแหล่งปลูกต่าง ๆ 

กิจกรรมย่อย  การคัดเลือกและทดสอบสายต้น/พันธุ์ส้มเปลือกล่อนที่ได้จากการฉายรังสีใน 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และในแหล่งปลูกต่าง ๆ 

3. ชื่อการทดลอง  การปรับปรงุพันธุ์และคัดเลือกส้มเปลือกล่อนและส้มต่าง ๆ  ให้มีเมลด็น้อยหรือไม่มีเมล็ด
โดยการฉายรงัส ี

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง นายทรงพล  สมศรี  สังกัด  ส านักผู้เชี่ยวชาญ 
       

5. บทคัดย่อ 
ได้ท าการเพาะเมล็ดส้มพันธุ์ต่าง ๆ สูตรอาหาร MS ที่เติม BA 2mg/ℓ พบว่า เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสม

ที่สุดในการชักน าให้เกิดยอดของต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด และได้ท าการตัดย้าย (Sub culture) เพ่ือกระตุ้น
การแตกยอด เพ่ิมจ านวนยอด และเพ่ิมจ านวนต้นให้มากขึ้น เพ่ือส าหรับเตรียมการเข้าฉายรังสี  จากการ 
Subculture ได้ V4 ต้นส้มในขวดที่ท าการ Subculture เกิดการ contamination ด้วยเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย 
ท าให้ต้นส้มบางส่วนตาย ท าให้เหลือต้นส้มเพียง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ส้มสายน้ าผึ้ง จิราพร จ านวน 4 ขวด และส้ม
สายน้ าผึ้งเชียงใหม่ จ านวน 9 ขวด และส้มต่าง ๆ ได้แก่ RT#6, RT#7-2, LM#8, RT#8, LM#8-3, LM#6, RT#5-2, 
RT#2, ส้มซ่าและส้มจี๊ด ส าหรับส้มจี๊ดได้ด าเนินการตามขั้นตอนตั้ งแต่เพ าะเมล็ด ในสูตรอาหาร ท าการ 
Subculture แล้วน าไปฉายรังสีปริมาณต่าง ๆ แล้ว ท าการ Subculture จนถึง M1V4  ซึ่งจะท าการน าออกจาก
ขวดไปเพาะเลี้ยงในโรงเรือน และน าลงปลูกและคัดเลือกให้ได้พันธุ์ไม่มีเมล็ดหรือเมล็ดน้อยต่อไป ส่วนพันธุ์ต่าง ๆ 
จะด าเนินการศึกษาต่อไป เพ่ือให้ได้ต้นพันธุ์ไปปลูกดูคุณภาพของผลผลิตและเพ่ือหาพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ด /เมล็ดน้อย 
เพ่ือใช้ในการทดสอบพันธุ์ต่อไป 

 
6. ค าน า 

 ส้มเปลือกล่อน มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศจากสถิติข้อมูลปี พ.ศ. 2557 พ้ืนที่ปลูก
ลดลงเนื่องจากประสบปัญหาเรื่องโรคกรีนนิ่ง โดยพ้ืนที่ปลูกเหลือเพียง 86,895 ไร่ ผลผลิต 137,728 ตัน (ส านัก
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าส่วนใหญ่ คือพันธุ์เขียวหวาน และพันธุ์โชกุนหรือสายน้ าผึ้ง (Citrus 
reticulata) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีเมล็ด ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคส้มที่ไร้เมล็ดหรือเมล็ดน้อย ซึ่งสะดวกในการ
บริโภคและราคาของส้มไร้เมล็ดจะแพงกว่า ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ เพ่ือให้ได้พันธุ์ตรงตามความ
ต้องการของตลาดนับเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้การปรับปรุงคุณภาพของไม้ผลหรือพืชสวนอ่ืน ๆ เช่น การไม่มีเมล็ด เป็น
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อีกลักษณะหนึ่งที่ควรท าการศึกษา และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตส าหรับการปรับปรุงลักษณะ 1 หรือ 2 
ลักษณะของพืชนั้น การใช้เทคโนโลยีด้าน Mutation หรือ Transformation มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุง
ลักษณะดังกล่าว การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ในไม้ผลหลายชนิดรวมทั้ง Calamandarin (Citrus manderensis) เพ่ือ
ชักน าให้เกิดความหลากหลายแล้วท าการคัดเลือกและประเมินผลจากการกลายพันธุ์ เพ่ือให้ได้พันธุ์ใหม่ โดยใช้ 
gamma ray อัตราต่าง ๆ (0-50 Krad) ซึ่งมีผลท าให้การเจริญเติบโตของยอดและรากชะงักลง, ยับยั้งการงอกของ
เมล็ด, ใบม้วนงอ หรือใบด่าง Froneman et.al  (1996) กล่าวว่า ได้ท าการปรับปรุงพันธุ์ส้มด้วย Gamma ray เพ่ือ
ชักน าให้ เกิดการกลายพันธุ์และได้ พันธุ์ ใหม่ไม่มี เมล็ด โดยฉายรังสี ในปริมาณ 3 – 7 Krad กับกิ่งตา พบว่า 
ส้มเขียวหวาน (C. reticulata) และส้มติดเปลือก Navel oranges (C. sinensis) ตอบสนองดี Tulmann- Neto et. 
al   (1996) รายงานว่า ได้ท าการฉายรังสีกิ่งตาด้วยอัตรา 4 Krad และการใช้เทคนิค ตัดแต่งกิ่ง แบบ Cutting back 
ได้กิ่ง M1V1 แตกมาจากกิ่งที่ฉายรังสี จากนั้น 6 ตาแรกจากกิ่งนี้ถูกใช้เพ่ือให้ได้รุ่นต่อไป คือ M1V2  น าตาจากกิ่ง 
M1V2 มาทาบเพ่ือให้ได้กิ่ง M1V3 ท าการคัดเลือกจากต้นที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ 217 ต้น พบว่าต้นใหม่ที่ได้มีลักษณะ
แตกต่างจากต้นที่ไม่ได้ฉายรังสีหลายลักษณะ เช่น ความสูงของทรงพุ่ม จ านวนเมล็ดต่อผล ผลผลิต รูปร่างผล และ
สัณฐานของใบ และพบว่าตาที่ 5และ 6 จากก่ิง M1V1 เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของใบและผลมากท่ีสุด 
ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาการชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ในส้มสายน้ าผึ้งและส้มต่าง ๆ เพ่ือให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ไม่มีเมล็ด
หรือเมล็ดน้อย เพ่ือเผยแพร่สู่เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 

7. วิธีด าเนินการ 
 1. น าเมล็ดพันธุ์ส้มได้แก่ โชกุน#1(ยะลา), โชกุน#2 (ยะลา), โชกุน#3, โชกุน#4 (ยะลา), สายน้ าผึ้ง#1, 
สายน้ าผึ้ง#2, สายน้ าผึ้ง#3 (บิลเลี่ยนฟาร์ม), สายน้ าผึ้ง#4 (อ. ฝาง), สายน้ าผึ้ง#5 (ธนาธร),  สายน้ าผึ้ง#6 (ศุภโชค) 
และส้มนัมเบอร์วัน (ธนาธร) และส้มพันธุ์ต่าง ๆ จาก ศวพ.แพร่ ได้แก่ RT#6, RT#7-2, LM#8, RT#8, LM#8-3, LM#6, 
RT#5-2, RT#2, ส้มซ่าและส้มจี๊ด ฟอกฆ่าเชื้อ แล้วน าไปเพาะให้งอกในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร Murashigi & 
Skoog (1962) เมื่อเมล็ดงอกตัดชิ้นส่วนของ cotyledonary node มาเลี้ยงในสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 2 mg/l 
ท าการตัดย้าย (Sub culture) เป็นจ านวน 4 ครั้งเพ่ือให้ได้จ านวนยอดมากพอ 
 2. น าต้นกล้าส้มต่าง  ๆที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปท าการฉายรังสี และ subculture จนถึง M1V4 แล้วน าออกจากขวด
ไปเพาะเลี้ยงในโรงเรือนเพาะช า 
 3. น าต้นกล้าส้มพันธุ์ต่าง ๆ ที่ฉายรังสีไปปลูกลงแปลง 
   4. ปฏิบัติดูแลรักษาโดยการใส่ปุ๋ย ให้น้ า ตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสมของการปลูกส้ม 
 5. บันทึกการเจริญเติบโต วัดขนาด ความสูง และเส้นรอบวงจากจากพ้ืนดิน 30 เซนติเมตร วัดทรงพุ่ม
ทิศเหนือ/ใต้ และตะวันออก/ตะวันตก 
 6. เก็บเกี่ยวเมื่อให้ผลผลิต ตรวจสอบคุณภาพ ความหวาน จ านวนเมล็ด โรคและแมลง และผลผลิต 
 7. รวบรวมและวิเคราะห์ผล 
 8. สรุปและเขียนรายงาน 
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 9. เมื่อได้พันธุ์ส้มเขียวหวานพันธุ์ใหม่ และส้มชนิด/พันธุ์ต่างๆ ที่ไม่มีเมล็ดหรือมีเมล็ดน้อยเสนอเป็นพันธุ์
แนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
 10. ขยายพันธุ์ จ าหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป  

สถานที่ท าการวิจัยและเก็บข้อมูล  :   

1. สถาบันวิจัยพืชสวน 

2. ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เริ่มต้น  ตุลาคม  2554 สิ้นสุด  กันยายน  2558 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเมล็ดใน สูตรอาหาร MS ที่เติม BA 2mg/ℓ เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดใน
การชักน าให้เกิดยอดของต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด และได้ท าการตัดย้าย (Sub culture) เพ่ือกระตุ้นการแตก
ยอด เพ่ิมจ านวนยอด และเพ่ิมจ านวนต้นให้มากข้ึน เพ่ือส าหรับเตรียมการเข้าฉายรังสี  ซึ่งส้มที่ได้เข้าฉายรังสีแล้ว
ท าการ Sub culture ให้ได้ถึง M1 V4 บางพันธุ์เกิดการ contaminate ด้วยเชื้อราและแบคทีเรีย ท าให้บางส่วน
ต้องตายไป จากการ Subculture ได้ V4 ต้นส้มในขวดที่ท าการ Subculture เกิดการ contamination ด้วยเชื้อ
รา และเชื้อแบคทีเรีย ท าให้ต้นส้มบางส่วนตาย ท าให้เหลือต้นส้มเพียง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ส้มสายน้ าผึ้ง จิราพร 
จ านวน 4 ขวด และส้มสายน้ าผึ้งเชียงใหม่ จ านวน 9 ขวด และRT#6, RT#7-2, LM#8, RT#8, LM#8-3, LM#6, RT#5-

2, RT#2, ส้มซ่าและส้มจี๊ด  ต่อมาได้น าต้นอ่อนส้มจี๊ดไปฉายรังสีแบบ Chronic ที่ปริมาณรังสีแตกต่างกัน คือ 0, 
1140.99, 2288.56 และ 3875.25 rad แล้วท าการตัดย้าย จากรุ่น M1 V0 จนถึงรุ่น M1 V4 ในสูตรอาหาร MS 
โดยการฉายรังสีในปริมาณรังสี 0 rad ท าการ Subculture ได้ V4 20 ขวด ปริมาณรังสี 1140.99 Rad ท าการ 
Subculture ได้ V4 16 ขวด ปริมาณรังสี  2281.56 rad ท าการ Subculture ได้  V4 23 ขวด ปริมาณรังสี 
3875.25 rad ท าการ Subculture ได้ V4 17 ขวด  (ตารางท่ี 1) 
  
ตารางที่ 1  จ านวนส้มเปลือกล่อนที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ และยังคงอยู่ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
     เดือนกันยายน 2558    
 

ล าดับ ชื่อสายพันธุ์ รหัสย่อ จ านวนขวด สูตรอาหารที่ใช้ 
1 ส้มสายน้ าผึ้ง จิราพร จิราพร 4 MS  

2 ส้มสายน้ าผึ้ง เชียงใหม่ ชม. 9 MS  
3 Citrumelo (SA1307) RT#6 16 MS  

4 Citrumelo (F80/9) RT#7-2 54 MS  
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5  LM#8 9 MS  

6  RT#8 2 MS  
7  LM#8-3 6 MS  

8  LM#6 2 MS  
9  RT#5-2 5 MS  

10  RT#2 25 MS  
11 ส้มซ่า ส้มซ่า 17 MS  

12 ส้มจี๊ด ส้มจี๊ด 60 MS  
  รวม 209  

หมายเหตุ : ส้มสายน้ าผึ้งจิราพร และสม้สายน้ าผึ้งเชียงใหม่ ต้นกล้าอ่อนมีขนาดเล็ก ไม่สามารถน าเข้าฉายรังสไีด้ 
  : ท าการฉายรังสสี้มเปลือกล่อนคอืส้มจี๊ด 
 

 จากผลการทดลองพบว่า การเจริญเติบโตของต้นกล้าอ่อนส้มจี๊ดในต้นที่ไม่ได้รับการฉายรังสี จะมีการ
เจริญเติบโตที่ช้า คือมีความสูงโดยเฉลี่ย 1.61 เซนติเมตร ซึ่งสูงน้อยกว่าต้นที่ได้รับการฉายรังสี โดยปริมาณรังสีที่มี
ความสูงมากที่สุด คือที่ความเข้มข้น 2288.56 rad มีความสูงโดยเฉลี่ย 3.63 เซนติเมตร และมีจ านวนยอดสูงที่สุด
อยู่ที่ 1.93 ยอด (ตารางท่ี 2, ภาพที่ 1) 
 
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตด้านความสูง และจ านวนยอดของต้นส้มจี๊ดในสภาพปลอดเชื้อในห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนี้ ได้แสดงค่าดัชนีความสมบูรณ์และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของต้นกล้าอ่อนส้มจี๊ดรุ่น M1V4 ที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในอาหารสูตร MS โดยการฉายรังสีแบบ Chronic ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน พบว่า ต้น
กล้าอ่อนส้มจี๊ดในแต่ละปริมาณรังสี มีความสมบูรณ์แข็งแรงไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตที่
แตกต่างกัน ดังนี้โดยปริมาณรังสีที่ 0 rad มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุดอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ และในปริมาณ
รังสีที่ 2288.56 และ 3875.25 rad มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตไม่แตกต่างกัน คือ 91.91 และ 94.45 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 
 

กรรมวิธี 
ปริมาณรังสี 

(rad) 
ความสูงต้น (ซม.) 

จ านวนยอด ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย 

1 0 3.5 0.6 1.61 1.69 
2 1140.99 8 0.6 3.32 1.58 
3 2288.56 8.5 1 3.63 1.93 
4 3875.25 8 1 3.59 1.52 
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ตารางท่ี 3 ความสมบูรณ์และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของต้นกล้าอ่อนส้มจี๊ดรุ่น M1V4 ที่ได้จากการ                  
              เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในอาหารสูตร MS โดยการฉายรังสีแบบ Chronic ในปริมาณรังสีที่แตก  
              ต่างกัน ที่ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี 
 

                              ปริมาณรังสี (rad) 
          0     1140.99     2288.56     3875.25 
ดัชนีแสดงค่าความสมบูรณ์ของต้นกล้าอ่อน                            
ส้มจี๊ด1 (ระดับ)  

        6.2        6.24        5.85        6.17  

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของต้นกล้าอ่อน (%)       100       72.70       91.91      94.45  

1ดัชนีแสดงค่าความสมบรูณ์ของตน้กล้าอ่อน : 1 = ตาย, 2 = อาการผิดปกติ 76-100%, 3 = อาการผิดปกติ 51-75%,                                       
4 = อาการผดิปกติ 26-50%, 5 = อาการผิดปกติ 1-25%, 6 = สมบูรณ,์ 7 = สมบรูณม์าก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ต้นกล้าอ่อนส้มจี๊ดที่ได้รับการฉายรังสี ที่ความเข้มข้นต่างๆ (ก) ไม่ได้ฉายรังสี (ข) ปริมาณรังสี 1140.99 rad  
 (ค) 2288.56 rad (ง) 3875.25 rad 

ก ข ค ง 
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8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ต้นส้มพันธุ์ต่าง ๆ ที่ฉายรังสีแล้วในขวดที่ท าการ Subculture เกิดการ contamination ด้วยเชื้อรา และ
เชื้อแบคทีเรีย ท าให้ต้นส้มบางส่วนตาย จึงเหลือส้มต่าง ๆ ที่ท าการ Subculture แต่ยังไม่ได้ฉายรังสี ก าลังขยาย
ปริมาณเพ่ือเตรียมเข้าฉายรังสีต่อไป ส่วนส้มจี๊ดที่ฉายรังสีแล้วอยู่ในระยะ M1 V4 เพ่ือเตรียมน าออกจากขวดไป
เพาะเลี้ยงในโรงเรือนและท าการคัดเลือกให้ได้พันธุ์มีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเมล็ดต่อไป 

 
9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าต้นส้มพันธุ์ต่าง ๆ และส้มจี๊ด ที่ได้จากการฉายรังสีเพ่ือน าไปปลูก ดูคุณภาพของผลผลิตและเพ่ือหาพันธุ์
ที่ไม่มีเมล็ด /เมล็ดน้อย เพื่อใช้ในการทดสอบพันธุ์ต่อไป 
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