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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาส้มเปลือกล่อน 
2. โครงการวิจัย  การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ส้มเปลือกล่อน 

กิจกรรม การอนุรักษ์และเก็บรักษาค่าเชื้อพันธุกรรมพืชสวนในสภาพปลอดเชื้อ 
กิจกรรมย่อย การอนุรักษ์และเก็บรักษาค่าเชื้อพันธุกรรมพืชสวนในสภาพปลอดเชื้อ 
ชื่อการทดลอง การศึกษาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชสกุลส้ม (ส้มเขียวหวาน ส้ม

ชนิดต่าง ๆ ) ในสภาพปลอดเชื้อ 
3. คณะผู้ด าเนินงาน 

 หัวหน้าการทดลอง นายทรงพล  สมศรี  สังกัด  ส านักผู้เชี่ยวชาญ 
       

4. บทคัดย่อ 
ท าการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมต้นพืชสกุลส้ม  และส้มชนิดต่าง ๆ โดยน าเมล็ดมาเพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร 

ต่าง ๆ พบว่าสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดในการชักน าให้เกิดยอดของต้นกล้า คือ สูตรอาหาร MS ที่เติม BA 2mg/l 
และสูตรที่เหมาะสมด้วยการชักน าเกิดราก ได้แก่ สูตรอาหาร ½ MS จากการทดลอง  โดยเลี้ยงในขวดขนาด 6 
ออนซ์ บนอาหารสูตร MS พบว่า มีพืชตะกูลส้มที่เก็บรักษาได้ ดังนี้ ส้มเลมอนมาร์ติน จ านวน 36 ขวด 100 ต้น 
ส้มเลมอนมาร์ติน 4  Krad   V4  ฉายรังสีแบบ Acute จ านวน 20 ขวด 42 ต้น ส้มเลมอนมาร์ติน 8  Krad   V2  ฉายรังสีแบบ 
Chronic จ านวน 26 ขวด 52 ต้น ส้ม Rangpur lime จ านวน 229 ขวด 672 ต้น ส้มโอทองดี จ านวน 8 ขวด 19 
ต้น ส้มสายน้ าผึ้ง จิราพร จ านวน 4 ขวด 6 ส้มสายน้ าผึ้ง เชียงใหม่ จ านวน 9 ขวด 18 ต้น ส้มจี๊ด จ านวน 60 ขวด 
104 ต้น ส้ม Citrumelo (SA1307) รหัส RT#6 จ านวน 16 ขวด 33 ต้น  ส้ม Citrumelo (F80/9)  รหัส RT#7-2 
จ านวน 54 ขวด 152 ต้น ส้ม Citrumelo (F80/9)  รหัส LM#8จ านวน 9 ขวด 18 ต้น ส้ม Citrumelo (F80/9)  
รหัส RT#8 จ านวน 2 ขวด 2 ต้น  ส้มCitrumelo (F80/9)  รหัส LM#8-3จ านวน 6 ขวด 11 ต้น ส้ม Citrumelo 
(F80/9)  รหัส LM#6 จ านวน 2 ขวด 4 ต้น ส้ม Citrumelo (F80/9)  รหัส RT#5-2 จ านวน 5 ขวด 7 ต้น ส้ม 
Citrumelo (F80/9)  รหัส RT#2 จ านวน 25 ขวด 46 ต้น ส้มโอขาวแตงกวา จ านวน 24 ขวด 46 ต้น ส้มซ่า 
จ านวน 7 ขวด 17 ต้น  รวมจ านวน 542 ขวด 1,349 ต้น ซึ่งจะน าไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการต่างๆต่อไป 

 
5. ค าน า 

พืชสกุลส้ม เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มโอ ส้มซ่า ส้มจ๊ด และส้มชนิดต่าง ๆ มีความส าคัญต่อการวิจัยและ
พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เป็นต้นตอทนโรคและแมลง เป็นต้น ทั้งนี้ส้มเปลือกล่อน 
มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศจากสถิติข้อมูลปี พ.ศ. 2557 พ้ืนที่ปลูกลดลงเนื่องจากประสบปัญหา
เรื่องโรคกรีนนิ่ง โดยพ้ืนที่ปลูกเหลือเพียง 86,895 ไร่ ผลผลิต 137,728 ตัน (ส านักเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) พันธุ์
ที่ปลูกเป็นการค้าส่วนใหญ่ คือพันธุ์เขียวหวาน และพันธุ์โชกุนหรือสายน้ าผึ้ง  (Citrus reticulata) และมีความ
ต้านทานโรคแมลง ต้องมีแหล่งเชื้อพันธุกรรมหลากหลาย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชสกุล
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ส้ม และส้มชนิดต่าง ๆ นอกจากสภาพแปลงรวบรวมพันธุ์แล้ว การรักษาในสภาพปลอดเชื้อก็เป็นอีกเทคโนโลยีการ
เก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชที่มีความส าคัญ เพ่ือใช้ประโยชน์ทั้งการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีปกติ วิธีใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และ
ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โดยการก่อการกลายพันธุ์ได้ต่อไป 
 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ท าการศึกษา การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชสกุลส้ม และส้มชนิดต่าง ๆ จากแปลงทดลองรวบรวมพันธุ์ของ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร และแหล่งปลูกต่าง ๆ โดยน าเมล็ดมาเพาะใน
สภาพปลอดเชื้อ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องทดลอง  

2. ศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารชะลอการเจริญเติบโตส าหรับการเก็บ ในระยะปานกลาง  
 (medium  term) 
3. ศึกษาชิ้นส่วนพืชและสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

      4.รวบรวมและวิเคราะห์ผล 
      5. เก็บรักษาตัวอย่างพืช ในสภาพปลอดเชื้อ 
 
สถานที่ท าการวิจัยและเก็บข้อมูล 
   1. ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนวิเคลียรเ์ทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร์ 
   2. สถาบันวิจัยพืชสวน  

  3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
    
ระยะเวลาด าเนินงาน  เริ่มต้น  ตุลาคม  2554 สิ้นสุด  กันยายน  2558 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ท าการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมต้นพืชสกุลส้มและส้มชนิดต่างๆ โดยน าเมล็ดมาเพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร 
ต่าง ๆ พบว่าสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดในการชักน าให้เกิดยอดของต้นกล้า คือ สูตรอาหาร MS ที่เติม BA 2mg/l 
และสูตรที่เหมาะสมด้วยการชักน าเกิดราก ได้แก่ สูตรอาหาร ½ MS จากการทดลอง โดยเลี้ยงในขวดขนาด 6 
ออนซ์ บนอาหารสูตร MS พบว่า มีการเจริญเติบโตด้านความสูง และจ านวนยอด ดังนี้ ส้มเลมอนมาร์ติน จ านวน 
36 ขวด 100 ต้น มีความสูง 0.5-3.0 เซนติเมตร  ส้มเลมอนมาร์ติน 4  Krad   V4  ฉายรังสีแบบ Acute จ านวน 20 ขวด 
42 ต้น มีความสูง 1.0-2.0 เซนติเมตร ส้มเลมอนมาร์ติน 8  Krad   V2  ฉายรังสีแบบ Chronic จ านวน 26 ขวด 52 ต้น มีมี
ความสูง 0.5-3.5 เซนติเมตร ส้ม Rangpur lime จ านวน 229 ขวด 672 ต้น มีความสูง 1.0-2.5 เซนติเมตร ส้มโอ
ทองดี จ านวน 8 ขวด 19 ต้น มีความสูง 1.0-4.0 เซนติเมตร ส้มสายน้ าผึ้ง จิราพร จ านวน 4 ขวด 6 ต้น มีความสูง 
0.2-1.0 เซนติเมตร ส้มสายน้ าผึ้ง เชียงใหม่ จ านวน 9 ขวด 18 ต้น มีความสูง 0.2-1.0 เซนติเมตร ส้มจี๊ด จ านวน 
60 ขวด 104 ต้น มีความสูง 1.0-8.0  เซนติเมตร ส้ม Citrumelo (SA1307) รหัส RT#6 จ านวน 16 ขวด 33 ต้น 
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มีความสูง 1.5-2.5 เซนติเมตร ส้มCitrumelo (F80/9)  รหัส RT#7-2 จ านวน 54 ขวด 152 ต้น มีความสูง 1.5-
6.0 เซนติเมตร ส้มCitrumelo (F80/9)  รหัส LM#8จ านวน 9 ขวด 18 ต้น มีความสูง 0.5 เซนติเมตร  ส้ม
Citrumelo (F80/9)  รหัส RT#8 จ านวน 2 ขวด 2 ต้น มีความสูง 0.5-2.0 เซนติเมตร   ส้มCitrumelo (F80/9)  
รหัส LM#8-3จ านวน 6 ขวด 11 ต้น มีความสูง 1.0-2.5 เซนติเมตร   ส้มCitrumelo (F80/9)  รหัส LM#6 
จ านวน 2 ขวด 4 ต้น มีความสูง 0.2-1.0 เซนติเมตร  ส้ม Citrumelo (F80/9)  รหัส RT#5-2 จ านวน 5 ขวด 7 
ต้น มีความสูง 1.0-3.5เซนติเมตร  ส้มCitrumelo (F80/9)  รหัส RT#2 จ านวน 25 ขวด 46 ต้น มีความสูง 1.5-
6.5 เซนติเมตร   ส้มโอขาวแตงกวา จ านวน 24 ขวด 46 ต้น มีความสูง 0.2-1.0 เซนติเมตร ส้มซ่า จ านวน 7 ขวด 
17 ต้น มีความสูง 1.0-2.5 เซนติเมตร  พืชสกุลส้มที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อและยังคงอยู่ในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมจ านวน 542 ขวด 1,349 ต้น ซึ่งจะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการต่างๆ 
ต่อไป (ตารางท่ี1, ภาพที่ 1 ) 
 

ตารางที่ 1  พืชสกุลส้มที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อและยังคงอยู่ในห้องปฏิบัติการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ เดือนกันยายน 2558 
 

ชื่อชนิดและสายพันธุ ์ รหัสย่อ 
จ านวน
ขวด 

จ านวน
ต้น 

ความสูง (cm) 
จ านวนยอด 

สูตร
อาหารที่

ใช้ 

ลักษณะ
(ต้น/
เมล็ด) Max Min 

ส้มเลมอนมาร์ติน LM 36 100 3 0.5 1 MS ต้น 
ส้มเลมอนมารต์ิน 4  Krad             
V4  แบบ Acute 

LM4A 20 42 2 1 1 MS ต้น 

ส้มเลมอนมารต์ิน 8  Krad   
V2  แบบ Chronic 

LM8CV4 26 52 3.5 0.5 1 MS ต้น 

ส้ม Rangpur lime Rang 229 672 2.5 1 1 MS ต้น 
ส้มโอทองด ี ทองดี 8 19 4 1 1 MS ต้น 
ส้มสายน้ าผึ้ง จริาพร จิราพร 4 6 1 0.2 1 MS ต้น 
ส้มสายน้ าผึ้ง เชียงใหม ่ ชม. 9 18 1 0.2 1 MS ต้น 
ส้มจี๊ด ส้มจี๊ด 60 104 8 1 1 MS ต้น 
Citrumelo (SA1307) RT#6 16 33 2.5 1.5 1 MS ต้น 
Citrumelo (F80/9) RT#7-2 54 152 6 1.5 2 MS ต้น 
 LM#8 9 18 0.5 0.5 1 MS ต้น 
 RT#8 2 2 2 0.5 1 MS ต้น 
 LM#8-3 6 11 2.5 1 1 MS ต้น 
 LM#6 2 4 1 0.2 2 MS ต้น 
 RT#5-2 5 7 3.5 1 2 MS ต้น 
 RT#2 25 46 6.5 1.5 2 MS ต้น 
ส้มโอขาวแตงกวา ขาวแตงกวา 24 46 1 0.2 1 MS ต้น 
ส้มซ่า ส้มซ่า 7 17 2.5 1 2 MS ต้น 
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         รวม 542 1,349  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) ส้มเลมอนมาร์ติน                 (2) ส้ม Rangpur lime                 (3) ส้มโอขาวแตงกวา   

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    (4) ส้มโอทองดี                              (5) ส้มซ่า                                (6) ส้มจี๊ด 
ภาพที่ 1  พืชสกุลส้มในสภาพปลอดเชื้อที่ยังอยู่ในห้องปฏิบัติการ (1) ส้มเลมอนมาร์ติน (2) ส้ม Rangpur lime                           
            (3) ส้มโอขาวแตงกวา (4) ส้มโอทองดี (5) ส้มซ่า (6) ส้มจี๊ด 
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
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พืชสกุลส้มและส้มชนิดต่าง ๆ โดยน าเมล็ด ที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อและยังคงอยู่ในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมจ านวน 542 ขวด 1,349 ต้น และจะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการต่างๆ ต่อไป 
 

7. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การอนุรักษ์และเก็บรักษาค่าเชื้อพันธุกรรมพืชสวนในสภาพปลอดเชื้อ  เพ่ือใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมใน

การศึกษาปรับปรุงพันธุ์ โดยวิธีการต่างๆต่อไป 
 

8. เอกสารอ้างอิง 
 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th/download/prcai/farmcrop/tangerine.pdf 
 


