
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาพืชท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน 

2. โครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนาส้มเกลี้ยงจังหวัดล าปาง 

กิจกรรม  เทคโนโลยีการผลิตส้มเกลี้ยง 

3. ชื่อการทดลอง    อิทธิพลของต้นตอชนิดต่างๆต่อการเจริญเติบโตของส้มเกลี้ยง 

ชื่อการทดลอง   The influence of different type of citrus rootstocks on the growth  

                              of sweet orange. ( Citrus senesis L.Osbeck ) 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นายอดุลย์  ขัดสีใส สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

ผู้ร่วมงาน  นายอนันต์  สุนทรเกษมสุข 

   นายสุเมธ  อ่องเภา 

   นางกัลยา  เกาะกากลาง 

5. บทคัดย่อ 

ศึกษาอิทธิพลของต้นตอส้มชนิดต่างๆต่อการเจริญเติบโตของส้มเกลี้ยง โดยใช้ต้นตอส้มในการติด

ตาส้มเกลี้ยงจ านวน 5 ชนิด คือ พันธุ์คลีโอพัตรา พันธุ์โวคลาเมอร์ พันธุ์แรงเพอร์ไรม์ พันธุ์สวิงเกิ้ล และ

พันธุ์ส้มเกลี้ยง ท าการเพาะเมล็ดส้มที่ใช้เป็นต้นตอได้จ านวน 4 ชนิด คือพันธุ์คลีโอพัตรา พันธุ์โวคลาเมอร์ 

พันธุ์แรงเพอร์ไรม์ และพันธุ์ส้มเกลี้ยง ส่วนเมล็ดส้มพันธุ์สวิงเกิ้ลไม่สามารถหามาเพาะได้ จึงท าให้กรรมวิธี

ที่ใช้ในการทดลองไม่ครบ เป็นผลให้ไม่สามารถศึกษาอิทธิพลของต้นตอชนิดต่างๆได้ครบทุกชนิด 

Studied the influence of different type of citrus rootstocks on the growth of 

sweet orange. The trial was comprised of 5 citrus rootstocks : Cleopatra Mandarin, 

Volkamer Lemon, Rangpur Lime, Swingle and Sweet Orange ( Citrus senesis L.Osbeck ) 

But the seeds of Swingle cultivar cannot be cultured. Therefore, the treatment used in 

the experiments is incomplete. As a result, was unable to study the influence of 

different type of citrus rootstocks.   

6. ค าน า 

ส้มเกลี้ยง มีชื่อสามัญว่า Sweet Orange ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus senesis L.Osbeck จัดเป็น

ส้มประเภทเปลือกติดกับเนื้อ ( thigh skin ) ไส้ตรงกลางแน่น ไม่กลวง เป็นผลไม้ที่มีรสหวานอร่อยและมี

กลิ่นหอม รับประทานสดๆ หรือจะท าน้ าส้มคั้นก็ได้ (ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่, 2548) โดยอ าเภอเถินมีการ



เพาะปลูกส้มเกลี้ยง พ้ืนที่  617 ไร่  และอ าเภอแม่พริก 420 ไร่  (กรมส่งเสริมการเกษตร,2552) จากการ

ส ารวจพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการขยายพันธุ์ส้มเกลี้ยง  2 วิธี  คือการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด จะได้

ระบบรากที่แข็งแรง  ทนทานต่อความแห้งแล้ง แต่อ่อนแอต่อโรครากเน่าโคนเน่า และเมื่อต้นโตจะมีหนาม

มากและขนาดใหญ่ ยากต่อการจัดการและการเก็บเก่ียว  วิธีที่สองคือการขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งตอนเป็นวิธีที่

เกษตรกรนิยมมาก  ซึ่งมีข้อดีคือส้มจะให้ผลผลิตเร็วกว่าการเพาะเมล็ด ต้นมีหนามเพียงเล็กน้อย  แต่

ระบบรากไม่แข็งแรง  ไม่ทนต่อสภาพแห้งแล้ง  จากการขยายพันธุ์ทั้ง  2  วิธี มีทั้งข้อดีและข้อเสีย   โดย

เกษตรกรต้องการพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดี ต้านทานโรค  ทนทานต่อความแห้งแล้ง  ไม่มีหนามหรือมีเพียง

เล็กน้อย  โตเร็ว  ดังนั้นจึงควรใช้การขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดแทนการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง    

เนื่องจากจะได้ต้นพันธุ์ดีที่มีระบบรากแข็งแรง ทนแล้ง นอกจากนั้นการใช้ต้นตอที่เหมาะสมท าให้ทนต่อ

โรคทางรากได้ดี ให้ดอกและออกผลได้เร็วกว่าการเพาะด้วยเมล็ด  จากคุณสมบัติดังกล่าวท าให้ผู้ปลูกนิยม

ขยายพันธุ์โดยวิธีเสียบยอดกันมากขึ้น  ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในเรื่องต้นตอที่มีลั กษณะดี  ได้แก่  การ

ประสานตัวของเซลล์รอยต่อกับกิ่งพันธุ์  การเจริญเติบโตดีในดินแทบทุกชนิด การทนต่อโรคไวรัสหรือเชื้อ

รา  ความทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง  หรือท่ีที่มีลมแรง  และที่ส าคัญคือการท าให้กิ่งพันธุ์ดีผลผลิตสูง  และ

คุณภาพผลผลิตคงเดิม  ปัจจุบันมีพันธุ์ส้มหลายชนิดที่นิยมใช้เป็นต้นตอ ได้แก่คลีโอพัตรา แลงเพอร์  และ 

ทรอยเยอร์  สุธีรา (2545) รายงานว่าต้นส้มจุกที่ต่อกิ่งบนต้นตอส้มสามใบลูกผสมสายพันธุ์ทรอยเยอร์ 

หลังจากเสียบยอดได้ 48 สัปดาห์ มีการเจริญทางด้านขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเหนือรอยต่อ 

จ านวนกิ่ง จ านวนใบ ความสูงต้น พ้ืนที่ใบ ความยาวราก และน้ าหนักต้นแห้งสูงสุดจากการใช้ต้นตอชนิด

อ่ืนๆ ดังนั้นควรมีการศึกษาอิทธิพลของต้นตอชนิดต่างๆต่อการเจริญเติบโตของส้มเกลี้ยง เพ่ือให้ได้

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์กิ่งพันธุ์ดีส้มเกลี้ยงที่ดีและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 1. ตาส้มเกลี้ยงพันธุ์ดีในแปลงเกษตรกร 

2. เมล็ดพันธุ์ส้มที่ใช้เป็นต้นตอจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ พันธุ์คลีโอพัตรา พันธุ์โวคลาเมอร์ 

พันธุ์แรงเพอร์ไรม์ พันธุ์สวิงเก้ิล และพันธุ์ส้มเกลี้ยง 

2. ปุ๋ย 46-0-0 และ 15-15-15 

3. ยาก าจัดแมลง อิมิดาโคลพริด และ อะบาเม็คติน 

4. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ขี้เถ้าแกลบ ไม้บรรทัด ตลับเมตร เสียม จอบ ช้อนปลูก มีดติด

ตา กรรไกรตัดกิ่ง ป้ายชื่อ ไม้หลัก เทปพลาสติก 

5.  วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรมส าเร็จรูป 

- วิธีการ 



วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design  (RCBD)  5 กรรมวิธี  

จ านวน  4  ซ้ าๆละ 4  ต้น  กรรมวิธีประกอบด้วย 

1. ติดตาส้มเกลี้ยงบนต้นตอพันธุ์คลีโอพัตรา 

2. ติดตาส้มเกลี้ยงบนต้นตอพันธุ์โวคลาเมอร์ 

3. ติดตาส้มเกลี้ยงบนต้นตอพันธุ์แรงเพอร์ไรม์ 

4. ติดตาส้มเกลี้ยงบนต้นตอพันธุ์สวิงเก้ิล 

5. ติดตาส้มเกลี้ยงบนต้นตอพันธุ์ส้มเกลี้ยง 

ขั้นตอนและวิธีในการวิจัย   

1. น าเมล็ดของพันธุ์ส้มที่ใช้เป็นต้นตอส้มในการติดตาส้มเกลี้ยงจ านวน 5 ชนิด คือ 

พันธุ์คลีโอพัตรา พันธุ์โวคลาเมอร์ พันธุ์แรงเพอร์ไรม์ พันธุ์สวิงเก้ิล และพันธุ์ส้ม

เกลี้ยง มาเพาะเมล็ดในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ 

2. น าเมล็ดส้มที่งอกย้ายปลูกในถุงด าขนาด 4 × 8 นิ้ว เมื่อต้นตอมีอายุ 6 เดือน เลือก

ต้นกล้าทีม่ีความแข็งแรง ล าต้นตั้งตรง มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.7-1.0 เซนติเมตร 

มาใช้เป็นต้นตอ 

3. น าตาพันธุ์ส้มเกลี้ยงมาติดบนต้นตอท้ัง 5 ชนิด จากนั้นคลุมด้วยพลาสติก มัดปากถุง

ให้แน่นแล้วน าไปเลี้ยงในโรงเรือนพรางแสง ประมาณ 2 อาทิตย์ น าต้นตอออกจาก

ถุงพลาสติกและปลูกเลี้ยงในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยให้น้ าและให้ปุ๋ย 

พร้อมป้องกันก าจัดโรคและแมลง 

4. หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน ย้ายต้นตอท่ีตาส้มเกลี้ยงมีการเจริญเติบโตดีไปปลูก

เลี้ยงในโรงเรือนกางมุ้ง ดูแลรักษาโดยการให้น้ าและให้ปุ๋ย พร้อมป้องกันก าจัดโรค

และแมลง 

5. ปลูกต้นตอที่มีการติดตาส้มเกลี้ยงในต้นตอตามกรรมวิธีต่างๆ โดยใช้ระยะปลูก   

4 × 4 เมตร  จ านวน  90 ต้น พ้ืนที่แปลง 2 ไร่ ดูแลรักษาโดยการให้น้ าและให้ปุ๋ย 

พร้อมก าจดัศัตรูพืช 

6. เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินจากแปลงทดลองเพ่ือวิเคราะห์สมบัติ  

ทางเคมี วิเคราะห์ความเป็นกรดด่าง  

7. ด าเนินการทดลองตามกรรมวิธีต่าง ๆ 

         การบันทึกข้อมูล 

1. การเจริญเติบโตทางล าต้น ทั้งทางด้านความสูง ความกว้างของทรงพุ่ม 



2. ข้อมูลทางด้านดิน เช่น ค่าความเป็นกรมเป็นด่าง ธาตุอาหาร  

3. ข้อมูลด้านโรคและแมลง 

        ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ผลทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 

- เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น : ตุลาคม 2555  สิ้นสุด : กันยายน 2556 

สถานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

น าเมล็ดส้มที่ใช้เป็นต้นตอในการติดตาส้มเกลี้ยง จ านวน 4 ชนิด คือ พันธุ์คลีโอพัตรา พันธุ์โวคลา

เมอร์ พันธุ์แรงเพอร์ไรม์ และพันธุ์ส้มเกลี้ยง มาเพาะในกระบะโดยใช้วัสดุเพาะคือขี้เถ้าแกลบ พบว่า พันธุ์

คลีโอพัตรา เมล็ดสามารถงอกได้ดี แต่พันธุ์โวคลาเมอร์ พันธุ์แรงเพอร์ไรม์เมล็ดมีการงอกน้อยมาก 

เนื่องจากเก็บเมล็ดไว้นานเกินท าให้ความงอกของเมล็ดลดลง  ส่วนเมล็ดส้มเกลี้ยงต้นที่งอกแล้วไม่สมบรูณ์ 

เนื่องจากมีโรคแมลงรบกวนมากในช่วงแตกใบอ่อน เช่น หนอนชอนใบ  หนอนม้วนใบ  ไรแดง  เพลี้ยอ่อน 

หนอนกินยอดอ่อน ท าให้ต้นอ่อนที่สมบรูณ์มีจ านวนน้อย  หลังจากนั้นท าการย้ายปลูกต้นอ่อนทุกสายพันธุ์

ที่มีใบจ านวน 2 คู่ใบลงในถุงด าขนาด 4 × 8 นิ้ว และน าไปเลี้ยงในโรงเรือนกางมุ้ง พร้อมกับบ ารุงดูแล

รักษาโดยการให้น้ า และป้องกันก าจัดโรคและแมลง หลังเพาะเมล็ดส้มที่ใช้เป็นต้นตอได้ 6 เดือน ต้นส้ม

แต่ละชนิดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7-1.0 เซนติเมตร น าตาส้มเกลี้ยงมาติดบนต้นตอส้มแต่ละชนิด ตาม

กรรมวิธีต่างๆ กรรมวิธีละ 16 ต้น หลังจากติดตาแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า จ านวนต้นตอส้มที่ติด

ตาแล้วตาส้มเกลี้ยงที่มีการเจริญเติบโตที่สมบรูณ์นั้นมีจ านวนไม่ครบในแต่ละกรรมวิธี ถึงแม้ว่าจะท าการ

ติดตาเผื่อไว้แล้วก็ตาม ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก ตาส้มเกลี้ยงที่ติดแล้วเป็นโรคท าให้ตาแห้งตายไป นอกจากนั้น

ต้นตอยังแห้งตายเนื่องจากโรคเชื้อราในดินเข้าท าลายท าให้รากส้มที่ใช้เป็นต้นตอเน่าตายไป  ในส่วนของ

เมล็ดส้มสายพันธุ์สวิงเกิ้ลซึ่งใช้เป็นต้นตออีกชนิดในการวิจัย ไม่สามารถหาเมล็ดมาเพาะได้ ท าให้กรรมวิธี

ที่ใช้ในการทดลองไม่ครบ จึงขอต้นพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ที่อยู่ในระยะพร้อมติดตา

มาใช้เป็นต้นตอเพ่ือติดตาพันธุ์ส้มเกลี้ยง ซึ่งต้นตอที่ได้มามีอายุไม่เท่ากับต้นตอที่เพาะจากเมล็ด ท าให้ต้น

ตอที่ใช้ในการติดตาของการวิจัยนี้มีอายุไม่เท่ากัน จากเหตุผลดังกล่าวท าให้จ านวนหน่วยทดลองในแต่ละ

กรรมวิธีมีจ านวนน้อยและบางกรรมวิธีขาดหายไป การน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยท าการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอาจไม่ถูกต้อง เป็นผลให้งานวิจัยนี้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

คือ เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ต้นพันธุ์ดีส้มเกลี้ยง  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



เพาะเมล็ดส้มที่ใช้เป็นต้นตอในการติดตาส้มเกลี้ยงจ านวน 4 ชนิด คือ พันธุ์คลีโอพัตรา พันธุ์โว

คลาเมอร์ พันธุ์แรงเพอร์ไรม์ และพันธุ์ส้มเกลี้ยง ยังขาดเมล็ดส้มสายพันธุ์สวิงเกิ้ลซึ่งใช้เป็นต้นตออีกชนิด

ในการวิจัย ไม่สามารถหาเมล็ดมาเพาะได้ จึงท าให้กรรมวิธีที่ใช้ในการวิจัยไม่ครบ นอกจากนั้นจ านวนต้น

ในบางกรรมวิธีมีไม่ครบ 16 ต้น เป็นผลให้ไม่สามารถศึกษาอิทธิพลของต้นชนิดต่างๆได้ครบทุกกรรมวิธี 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้เทคโนโลยีการขยายพันธุ์กิ่งพันธุ์ดีส้มเกลี้ยงด้วยการใช้ต้นตอที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ของส้มเกลี้ยงด้วยวิธีการติดตา กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร อ.แม่พริก และ อ.เถิน จ.ล าปาง และผู้สนใจ

ปลูกส้มเกลี้ยง 
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