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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย : 45 วิจัยและพัฒนาหน่อไม้ฝรั่งและกระเจี๊ยบเขียว 
 

2. โครงการวิจัย : 129 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียว 
กิจกรรม : 1. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การทดสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองใน 
  แปลงเกษตรกร 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : On Farms Testing of Yellow Vein Disease Resistant Okra 

Promising Lines 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง : นายอ านวย อรรถลังรอง  สถาบันวิจัยพืชสวน 
ผู้ร่วมงาน : นางสาวนันทนา โพธิ์สุข  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

 
5. บทคัดย่อ 

การทดสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ PC5402, PC5403 
และ PC5404 รวมกับพันธุ์เกษตร ในแปลงเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี 2 ราย วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
บล็อกสมบูรณ์ ปลูกทดสอบทั้งหมด 5 ฤดูกาล ระหว่างปี 2556-2557 พบว่า กระเจี๊ยบเขียว PC5402 และ 
PC5403 ให้ผลผลิตระหว่าง 411-1,299 และ 381-1,418 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ PC5404 ให้
ผลผลิตระหว่าง 375-1,239 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตส่วนใหญ่ดีกว่าหรือไม่แตกต่างจากพันธุ์เกษตรกร ซึ่ง
ให้ผลผลิตระหว่าง 452-1,129 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ โดยผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวจะแตกต่างกันไปตาม
ฤดูกาลและการจัดการระหว่างปลูก ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นกระเจี๊ยบเขียวทั้งหมดให้ผลผลิตค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากมีการเจริญเติบโตช้าและออกดอกเร็ว ส่วนในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดและ/หรือขาดน้ า กระเจี๊ยบเขียว
จะให้ผลผลิตต่ าด้วยเช่นกัน การปลูกในช่วงฤดูฝนแสดงแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกในฤดูอ่ืน แต่ต้องมี
การจัดการไม่ให้น้ าท่วมขังระหว่างการปลูก  หากดินมีการระบายน้ าไม่ดี ส่วนความต้านทานต่อโรคเส้น
ใบเหลืองของกระเจี๊ยบเขียวที่ทดสอบ พบว่า กระเจี๊ยบเขียว PC5402 PC5403 และ พันธุ์เกษตรกรมีความ
ต้านทานมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ทุกฤดูกาลและสถานที่ปลูกทดสอบ  ส่วน PC5404 มีความต้านทานต่อ 
โรคเส้นใบเหลืองไม่สม่ าเสมอและมีแนวโน้มต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงให้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีถึงดี ดังนั้น
กระเจี๊ยบเขียวเหมาะสมในการน าไปเผยแพร่ ได้แก่ PC5402 และ PC5403 ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์จะได้น าไป
ปลูกทดสอบการยอมรับของเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์แนะน าหรือพันธุ์รับรองต่อไป 

  

แบบ 1 
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6. ค าน า 
ความต้องการกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตดีและต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองมีปริมาณ

และมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากประเทศอินเดียที่ประสบความส าเร็จ
ในการปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวให้ต้นทานต่อโรคดังกล่าว ในช่วงปี 2549-2554 มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์
กระเจี๊ยบเขียวจากประเทศอินเดียเฉลี่ยปีละ 4,738 กิโลกรัม (>95% ของปริมาณที่น าเข้าทั้งหมด )  
มูลค่า 3.30 ล้านบาท (Adthalungrong, 2013) และในปี 2555 มีปริมาณน าเข้าสูงถึง 12,220 กิโลกรัม 
มีมูลค่าสูงถึง 7.91 ล้านบาท (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2556) โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเข้า
พันธุ์กระเจี๊ยบเขียวมาทดสอบความต้านทานโรคและผลผลิต จากนั้นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการทดสอบจะถูก
เผยแพร่โดยบริษัทเมล็ดพันธุ์หรือผู้ส่งออกกระเจี๊ยบเขียวไปสู่เกษตรกร  

สถานการณ์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวฝักสดหรือแช่เย็น ในปี 2551 มีมูลค่าการส่งออกเหลือเพียง 
15.15 ล้านบาท สถานการณ์เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2553-2555 จนในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกถึง 
331.61 ล้านบาท แต่กลับมีแนวโน้มการส่งออกกลับลดลงในระยะต่อมา ปี 2557 มีการส่งออกเหลือเพียง 
276.17 ล้านบาท ส่วนกระเจี๊ยบเขียวแช่แข็งมีมูลค่าค่อนข้างคงที่  มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ปีเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงเพียงเล็กน้อย มีมูลค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553-2557 เท่ากับ 118.64 ล้านบาท (กรมศุลกากร, 2558) 
ปัญหาหลักในการผลิต ได้แก่ สารตกค้างในผลผลิตและโรคเส้นใบเหลือง แม้ว่าจะมีการน าเข้าพันธุ์จาก
อินเดียเข้ามาปลูกทดแทนพันธุ์ญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานพอสมควร แต่พันธุ์เหล่านี้ก็จะสูญเสียความต้านทาน
โรคไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ๆที่ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองทุกๆ 2 -3 ปี หรือ
จ าเป็นต้องพัฒนาพันธุ์ต้านทานอย่างต่อเนื่อง     

การเกิดโรคเส้นใบเหลืองในแปลงปลูกที่มีการระบาดของโรครุนแรง จะพบต้นเป็นโรคได้ตั้งแต่
อายุ 18 วันหลังปลูก (Adthalungrong Choodee and Wen-shi Tsai, 2011) การระบาดของโรคยัง
สัมพันธ์กับความสามารถของแมลงหวี่ขาวยาสูบในการถ่ายทอดโรคดังกล่าว โดยการเกิดโรคและจ านวน
ประชากรของแมลงหวี่ขาวยาสูบจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่ออยู่สภาพอากาศอบอุ่น (Mukhopadhyay, 2011)  ซึ่ง
มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตกระเจี๊ยบเขียว Sastry และ Singh (1975) พบว่า ผลผลิตของ
กระเจี๊ยบเขียวจะลดลง 93.80, 83.63 และ 49.36%  เมื่อต้นกระเจี๊ยบเขียวได้รับเชื้อไวรัสโรคด่างเส้น
ใบเหลืองในระยะ 35, 50 และ 65 วันหลังจากการปลูกตามล าดับ ส่วนหนึ่งเกิดจากการสังเคราะห์แสง
น้อยลง เนื่องจากปริมาณคลอโรฟิลล์ที่ใบลดลง (Sarma et al., 1995;  Atiri and Lbidapo, 1989) 

กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวมาอย่างต่อเนื่อง และคัดเลือกจนได้พันธุ์
กระเจี๊ยบเขียวที่ต้านทานโรคเส้นใบเหลืองและฝักมีคุณภาพดีจ านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพนัธุ์ PC5402 
PC5403 และ PC5404 จึงจ าเป็นต้องน าพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวเหล่านี้ไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร 
โดยเฉพาะในแหล่งผลผลิตใหญ่ๆ เช่น จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส่งออก
จ านวนมาก รวมทั้วเป็นพ้ืนที่ๆมีการระบาดของโรคแพร่หลาย และมีเชื้อสาเหตุที่ท าให้เกิดโรครุนแรง 
เพ่ือให้ไดข้้อมูลส าหรับใช้ในการรับรองพันธุ์และเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป 
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7. วิธีด าเนินการ 
- วัสดุและอุปกรณ์ 

1. กระเจี๊ยบเขียวต้านทานโรคเส้นใบเหลืองจ านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ PC5402 PC5403 และ PC5404 
พันธุ์เปรียบเทียบ ได้แก่ พันธุ์เกษตรกร พันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ พิจิตร03 

2. วัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
 

- วิธีการ 
1. วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) ด าเนินการทั้งหมด 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ปลูกใน

แปลงเกษตรกรที่ อ.เมืองและด่านมะขามเตี้ย มีจ านวนซ้ าในการปลูกเปรียบเทียบเท่ากับ 2 ซ้ า  
ส่วนครั้งที่ 2-5 ปลูกท่ี อ.เมือง ในแปลงเกษตรกร 2 ราย มีจ านวนซ้ าในการปลูกเปรียบเทียบเท่ากับ 
3 ซ้ า และทุกครั้งที่ปลูกทดสอบและปลูกกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์พิจิตร 03 ขั้นระหว่างซ้ าเพ่ือตรวจสอบ
การเกิดโรคเส้นใบเหลืองในแปลง 

2. เตรียมแปลงย่อยขนาด 14 x 0.75 เมตร และระยะห่างระหว่างแปลง 0.75 เมตร จ านวน 3 แปลง
ย่อยต่อพันธุ์/สายพันธุ์/ซ้ า ปลูกเป็นแถวคู่ที่สันแปลง ระยะห่างระหว่างต้น 0.50 เมตร และปลูก
กระเจี๊ยบเขียวโดยหยอดเมล็ดลงหลุมโดยตรง ดูแลรักษาตามวิธีของเกษตรกร ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ
ตามร่องปลูก ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น 

3. การบันทึกข้อมูล 
- จ านวนต้นทั้งหมด และจ านวนต้นที่เกิดโรค และค านวณเปอร์เซ็นต์ต้านทานโรคตามสมการ ดังนี้ 
เปอร์เซ็นตต์้านทานโรค   = (จ านวนต้นทั้งหมด-จ านวนต้นที่เกิดโรค) x 100 
 จ านวนต้นทั้งหมด 
- ผลผลิต ได้แก่ จ านวน และน้ าหนักผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวต่อพ้ืนที่ปลูก 

- เวลาและสถานที่ 
เวลา ก.ย. 2555 – ต.ค. 2557 
สถานที่ แปลงเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเปรียบเทียบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองระหว่างปี 2554-2555 ได้
คัดเลือกกระเจี๊ยบเขียวที่ให้ผลผลิตดีและต้านทานโรคดีไว้ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ PC5402, PC5403, 
PC5404 ซึ่งมีลักษณะตรงตามมาตรฐานที่ตลาดญี่ปุ่นต้องการ คือ มีห้าเหลี่ยม สีเขียว-เขียวเข้ม ความยาว
ฝัก 7-12 เซนติเมตร ฝักตรงหรือโค้งงอเล็กน้อย (ภาพที่ 1) จึงน าพันธุ์เหล่านี้มาปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์
เกษตรกรในแปลงผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการคัดเลือก
เกษตรกรที่ปลูกทดสอบจ านวน 2 ราย และปลูกทดสอบทั้งหมด 5 ครั้ง ระหว่างปี 2556-2557 ซ่ึงมี
รายละเอียดการปลูกทดลองแต่ละครั้งดังต่อไปนี้ 
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PC5402 PC5403 PC5404 

ภาพที่ 1 ลักษณะฝักกระเจี๊ยบเขียวต้านทานโรคเส้นใบเหลือง 3 สายพันธุ์ 
 

การปลูกทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรครั้งที่  1 
ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร 2 ราย ได้แก่ นางสาววิภาดา ยิ้มนวล และนางอ าไพ จันทรสูตร  

ซ่ึงมีพ้ืนที่ปลูกอยู่อ าเภอเมืองและด่านมะขามเตี้ยตามล าดับ โดยทั้งสองรายปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือส่งออก
และขายส่งภายในประเทศ ด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2556 พบว่า การปลูกทดสอบ
ทั้งสองแห่งไม่สามารถเก็บเก่ียวได้ตลอดฤดูปลูก เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและภาวะแห้งแล้งในเดือน
เมษายน ท าให้กระเจี๊ยบเขียวมีสภาพต้นทรุดโทรม ดอกร่วง ไม่ค่อยติดฝัก จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่อนข้าง
ต่ า โดยแปลงปลูกทดสอบของนางสาววิภาดา ยิ้มนวล เก็บเกี่ยวได้เพียง 10 ครั้ง พบว่า ทั้งหมดให้ผลผลิต
ไม่แตกต่างกัน สายพันธุ์คัดเลือกทั้ง 3 สายพันธุ์ให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์เกษตร ซึ่งให้น้ าหนักผลผลิตต่ าสุด 
40.25 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนสายพันธุ์คัดเลือก PC5402 PC5403 และ PC5404 ให้น้ าหนักผลผลิตสูงที่สุด
และรองลงมาเท่ากับ 85.33 81.02 และ 78.48 กิโลกรัม/ไร่ตามล าดับ มีจ านวนผลผลิต 8.51 6.82 และ 
7.29 พันฝักต่อไร่ตามล าดับ กระเจี๊ยบเขียวทั้งหมดต้านทานโรคมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่พันธุ์พิจิตร 
03 เกิดโรค 91.45 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 ผลผลิตและการเกิดโรคของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร 2 ราย ครั้งที่ 1 

ที่ จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกเมื่อ มี.ค. ถึง พ.ค. 2556 

พันธุ์/สายพันธ์ุ 
นางสาววิภาดา ยิม้นวล (อ.เมือง) นางอ าไพ จันทรสูตร (อ.ด่านมะขามเตี้ย) 

จ านวนฝัก 
 (x 1,000 ฝัก/ไร่) 

น้ าหนัก  
(กก./ไร่) 

ความต้านทานโรค* 
(เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนัก  
(กก./ไร่) 

ความต้านทานโรค* 
(เปอร์เซ็นต์) 

PC5402 8.51 85.33 

 

 

95.14 963.81 ab 99.17 a 
PC5403 6.82 

 

81.02 

 

95.11 932.06 b 98.01 a 
PC5404 7.29 78.48 

 

98.00 1,164.44 a 77.68 b 
เกษตรกร 3.85 40.25 96.36 1,128.89 ab 100.00 a 
% CV 31.95 32.43 1.18 6.58 0.93 

* ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง 
พันธุ์พิจิตร 03 เกิดโรคที่แปลงวินางสาววภิาดา ยิ้มนวล และนางอ าไพ จันทรสูตร เท่ากับ 91.45 และ 31.02 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 
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การปลูกทดสอบที่แปลงนางอ าไพ จันทรสูตร พบว่า น้ าหนักผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ โดยสายพันธุ์คัดเลือก PC5404 ให้น้ าหนักผลผลิตสูงที่สุด 1,164.44 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่าง
จากพันธุ์เกษตรกร และ PC5402 ซึ่งให้น้ าหนักผลผลิต 1,128.89 และ 963.81 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ 
ส่วนสายพันธุ์ PC5403 ให้น้ าหนักผลผลิตต่ าที่สุด 932.06 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ กระเจี๊ยบเขียวทั้งหมด
ยกเว้น PC5404 มีความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองมากกว่า  95 เปอร์เซ็นต์ แต่ PC5404 ซึ่งให้ผลผลิต
สูงที่สุดมีความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองเพียง 77.69 เปอร์เซ็นต์ และพิจิตร 03 เกิดโรค 31.02 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)    
 

การปลูกทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรครั้งที่  2 
การปลูกทดสอบครั้งที่สองเกิดความล่าช้าเนื่องจากฝนตกหนักตลอดเวลาไม่สามารถเตรียมแปลง

ทดลองได้ โดยแปลงปลูกที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สามารถเตรียมแปลงและปลูกได้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 
2556 และเริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 46 วัน พบว่า กระเจี๊ยบเขียว 5402 ให้น้ าหนักผลผลิตสูงที่สุด 993.19 
กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากสถิติจากสายพันธุ์ 5403 ซึ่งให้น้ าหนักผลผลิต 911.76 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งสอง
สายพันธุ์ดังกล่าวให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์ 1142 ซึ่งให้น้ าหนักผลผลิตน้อยท่ีสุด  465.54 กิโลกรัมต่อไร ่
โดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกให้จ านวนฝักต่อไร่ไม่แตกต่างกัน ระหว่าง 57-69 พันฝัก ส่วนความต้านทานต่อโรค
เส้นใบเหลือง พบว่า กระเจี๊ยบเขียวทั้งหมดมีความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองระหว่าง 73-88% ไม่
แตกต่างกัน โดยกระเจี๊ยบเขียว 5402 และ 5403 มีความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองสูงที่สุดและ
รองลงมาเท่ากับ 87.69 และ 85.19 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ขณะที่พันธุ์เกษตรกรมีความต้านทานโรค 
74.11 เปอร์เซ็นต์ และพันธุพิจิตร 03 เกิดโรค 86.96 เปอร์เซ็นต์  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2 ผลผลิตและการเกิดโรคของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร 2 ราย ครั้งที่ 2 

ที ่จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกเมื่อ ก.ค. ถึง ต.ค. 2556 

พันธุ์/สาย
พันธุ ์

วิภาดา ยิ้มนวล (อ.เมือง) นางใจช่ืน ไทยผึ้ง (อ.เมือง) 
จ านวนฝกั 

 (x 1,000 ฝัก/ไร่) 
น้ าหนัก  
(กก./ไร่) 

ความต้านทานโรค* 
(เปอร์เซ็นต์) 

จ านวนฝกั 
 (x 1,000 ฝัก/ไร่) 

น้ าหนัก  
(กก./ไร่) 

ความต้านทานโรค* 
(เปอร์เซ็นต์) 

PC5402 68.56 a 993.19 a 87.69 111.22 a 1,298.96 a 100.00 
PC5403 58.84 ab 911.76 a 85.19 103.49 a 1,230.22 a 100.00 
PC5404 57.79 ab 854.99 ab 73.05 108.67 a 1,238.52 a 100.00 
เกษตรกร 32.76 b 465.54 b 74.11 55.06 b 668.44 b 100.00 
% CV 23.42 24.44 10.15 13.78 14.22   

* ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง 
พันธุ์พิจิตร 03 เกิดโรคที่แปลงวินางสาววิภาดา ยิ้มนวล และนางใจชื่น ไทยผึ้ง เท่ากับ 86.96 และ 95.45 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 
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ส่วนแปลงปลูกของนางอ าไพ จันทรสูตร ที่ อ.ด่านมะขามเตี้ย เกษตรกรไม่สามารถเตรียมแปลง
ทดลองได้เนื่องจากมีฝนตกตลอดเวลา ในที่สุดได้ขอยกเลิกการทดลองและคัดเลือกแปลงเกษตรกรราย
ใหม่ ได้แก่ นางใจชื่น ไทยผึ้ง ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกอยู่ในอ าเภอเมือง เตรียมแปลงและปลูกทดสอบเมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2556 พบว่า กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์คัดเลือกทั้งหมดให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน โดยมีน้ าหนัก
ระหว่าง 1,230-1,299 กิโลกรัมต่อไร่ และมีจ านวนฝัก 108-112 พันฝักต่อไร่ สายพันธุ์ 5402 ให้น้ าหนัก
และจ านวนผลผลิตสูงที่สุด ส่วนพันธุ์เกษตรกรให้น้ าหนักและจ านวนผลผลิตต่ าสุดเท่ากับ 668.44 
กิโลกรัมต่อไร่ และ 55.06 พันฝักต่อไร่ตามล าดับ กระเจี๊ยบเขียวที่ทดสอบทั้งหมดไม่เกิดโรคเส้นใบเหลือง 
แต่พิจิตร 03 เกิดโรค 95.45 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2 ) 

 
การปลูกทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรครั้งที่  3 

ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร 2 รายที่ อ าเภอเมือง ได้แก่ นางสาววิภาดา ยิ้มนวล และ นางใจชื่น 
ไทยผึ้ง  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556-กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นผิดปกติ ท าให้ต้น
กระเจี๊ยบเขียวค่อนข้างแคระแกรน เจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร แต่ยังสามารถให้ผลผลิตได้และไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติทั้งสองแปลงทดลอง โดยการปลูกทดลองที่แปลงนางสาววิภาดา ยิ้มนวล พบว่า กระเจี๊ยบเขียวที่
ปลูกทดสอบให้น้ าหนักผลผลิตระหว่าง 492-723 กิโลกรัมต่อไร่ และมีจ านวน 40-59 พันฝัก กระเจี๊ยบเขียว
5404 ให้น้ าหนักและจ านวนผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 722.93 กิโลกรัมต่อไร่ และ 59.00 พันฝักตามล าดับ 
รองลงมาได้แก่ พันธุ์เกษตรกรซึ่งให้น้ าหนักและจ านวนผลผลิตเท่ากับ 619.83 กิโลกรัมต่อไร่ และ 49.85 พัน
ฝักตามล าดับ ส่วนการเกิดโรคในแปลงทดสอบ พบว่า เกิดโรคค่อนข้างต่ า พิจิตร 03 เกิดโรคเพียง 17.16 
เปอร์เซ็นต์ และกระเจี๊ยบเขียวทดสอบไม่เกิดโรคเกือบทั้งหมด โดยเกิดต่ าเพียง 1-2 เปอร์เศซ็นต์ (ตารางที่ 3) 

การทดลองที่แปลงนางใจชื่น ไทยผึ้ง พบว่า กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ 5403 ให้น้ าหนักผลผลิตสงู
ที่สุด 565.33 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีจ านวน 45.94 พันฝัก รองลงมาได้แก่สายพันธุ์ 5404 และพันธุ์เกษตร 
ขณะที่ PC5402 ให้น้ าหนักและจ านวนผลผลิตน้อยที่สุดเท่ากับ 411.26 กิโลกรัมต่อไร่ และ 32.71 พันฝัก
ตามล าดับ พันธุ์ทดสอบทั้งหมดไม่เกิดโรค แต่พิจิตร 03 เกิดโรค 95.08 เปอร์เซ็นต์ แต่พบว่ากระเจี๊ยบเขียวที่
ทดสอบเกิดโรคภายหลังเก็บเกี่ยวเพียงเล็กน้อย (ตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 ผลผลิตและการเกิดโรคของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร 2 ราย ครั้งที่ 3 

ที ่จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกเมื่อ พ.ย. 2556 ถึง ก.พ. 2557 
พันธุ์/สาย
พันธุ ์

วิภาดา ยิ้มนวล (อ.เมือง) นางใจช่ืน ไทยผึ้ง (อ.เมือง) 
จ านวนฝกั 

 (x 1,000 ฝัก/ไร่) 
น้ าหนัก  
(กก./ไร่) 

ความต้านทานโรค* 
(เปอร์เซ็นต์) 

จ านวนฝกั 
 (x 1,000 ฝัก/ไร่) 

น้ าหนัก  
(กก./ไร่) 

ความต้านทานโรค* 
(เปอร์เซ็นต์) 

PC5402 44.75 544.15 99.05 32.71 411.26 100.00 
PC5403 40.38 492.74 98.93 45.94 565.33 100.00 
PC5404 59.00 722.93 99.41 41.37 500.15 100.00 
เกษตรกร 49.85 619.83 99.80 39.50 489.13 100.00 
% CV 34.24 35.14  26.35 28.12   

* ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง 
พันธุ์พิจิตร 03 เกิดโรคที่แปลงวินางสาววิภาดา ยิ้มนวล และนางใจชื่น ไทยผึ้ง เท่ากับ 17.16 และ 95.08 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 
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การปลูกทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรครั้งที่  4 
ปลูกในแปลงเกษตรกร 2 รายที่ อ าเภอเมือง ได้แก่ นางสาววิภาดา ยิ้มนวล และ นางใจชื่น ไทยผึ้ง 

ระหว่างเดือน มีนาคม-มิถุนายน พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 รายให้ผลผลิตที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยทั้งสอง
แปลงทดลองปลูกกระเจี๊ยบเขียวในต้นเดือนมีนาคม แต่แปลงทดสอบของนางสาววิภาดา ยิ้มนวล มีปัญหา
เรื่องต้นเน่าตาย จึงเตรียมแปลงและปลูกใหม่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ท าให้สภาพของต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ 
เนื่องจากหลังปลูกขณะท่ีกระเจี๊ยบเขียวเป็นต้นกล้ามีสภาพอากาศร้อนจัด กระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกทดสอบจึง
ให้ผลผลิตจึงค่อนข้างต่ า มีน้ าหนัก 374-457 กิโลกรัมต่อไร่ และจ านวน 28-36 พันฝัก ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ กระเจี๊ยบเขียว 5402 ให้น้ าหนักและจ านวนผลผลิตสูงที่สุด 456.77 กิโลกรัมต่อไร่ และ 35.20 พัน
ฝักตามล าดับ รองลงมาได้แก่พันธุ์/สายพันธุ์ เกษตรกร 5403 และ 5404 กระเจี๊ยบเขียวเกือบทั้งหมด
ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองค่อนข้างดี ยกเว้นสายพันธุ์ 5404 ที่มีความต้านทานโรคเส้นใบเหลืองเพียง 
77.26 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่พันธุ์พิจิตร 03 เกิดโรคทั้งหมด (ตารางที่ 4)  

การปลูกทดสอบที่แปลงนางใจชื่น ไทยผึ้ง พบว่า กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ 5403 ให้น้ าหนัก
ผลผลิตสูงที่สุด 1,418.09 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างจากสายพันธุ์ 5402 ซึ่งให้น้ าหนักผลผลิต 1,130.18 
กิโลกรัมต่อไร่ แต่แตกต่างทางสถิติจากพันธุ์ทดสอบอ่ืนๆที่เหลืออีก 2 พันธุ์/สายพันธุ์ และกระเจี๊ยบเขียว
สายพันธุ์ 5402 และ 5403 จ านวนฝักมากท่ีสุดและรองลงมาเท่ากับ 69.05 และ 62.27 พันฝักตามล าดับ 
กระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกทดสอบทั้งหมดต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองมากว่า 98 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่พันธุ์ 
พิจิตร 03 เกิดโรคทั้งหมดในแปลงทดลอง (ตารางที่ 4)  
ตารางที่ 4 ผลผลิตและการเกิดโรคของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร 2 ราย ครั้งที่ 4 

ที ่จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกเมื่อ มี.ค. ถึง มิ.ย. 2557 

พันธุ์/สาย
พันธุ ์

วิภาดา ยิ้มนวล (อ.เมือง) นางใจช่ืน ไทยผึ้ง (อ.เมือง) 
จ านวนฝกั 

 (x 1,000 ฝัก/ไร่) 
น้ าหนัก  
(กก./ไร่) 

ความต้านทานโรค* 
(เปอร์เซ็นต์) 

จ านวนฝกั 
 (x 1,000 ฝัก/ไร่) 

น้ าหนัก  
(กก./ไร่) 

ความต้านทานโรค* 
(เปอร์เซ็นต์) 

PC5402 35.20 456.77 94.77 69.05 a 1,130.18 ab 99.81 
PC5403 29.11 381.17 88.07 62.27 ab 1,418.09 a 98.40 
PC5404 28.24 374.74 77.26 47.54 b 760.70 b 99.10 
เกษตรกร 34.54 452.31 94.97 50.57 ab 769.48 b 98.66 
% CV 20.41 21.04 9.60 17.26 29.25 1.05 

* ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง 
พันธุ์พิจิตร 03 เกิดโรคทั้งหมดเมื่อปลูกทดสอบที่แปลงวินางสาววภิาดา ยิ้มนวล และนางใจชื่น ไทยผึ้ง 

 
การปลูกทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรครั้งที่  5 

  ปลูกในแปลงเกษตรกร 2 รายที่ อ าเภอเมือง ได้แก่ นางสาววิภาดา ยิ้มนวล และ นางใจชื่น ไทยผึ้ง 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2557 พบว่า เกษตรกรทั้ง 2 รายให้ผลผลิตที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดย
แปลงทดสอบของนางสาววิภาดา ยิ้มนวล มีปัญหาการระบายน้ าในแปลงทดลอง จึงมีผลผลิตค่อนข้างต่ า 



 8 

ระหว่าง 624-810 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่แปลงทดสอบของนางใจชื่น ไทยผึ้ง ให้ผลผลิตระหว่าง  
880-1,221 กโิลกรัมต่อไร่ พันธุ์ที่ปลูกทั้งสองแปลงทดลองให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน แปลงทดสอบของ
นางสาววิภาดา ยิ้มนวล พบว่า กระเจี๊ยบเขียว PC5403 และ PC5402 ให้น้ าหนักผลผลิตสูงที่สุดและ
รองลงมา 808.14 และ 758.91 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ มากกว่าพันธุ์เกษตรซึ่งให้น้ าหนักผลผลิต 
688.06 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนสายพันธุ์ PC5404 ให้น้ าหนักผลผลิตต่ าที่สุด 624.23 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน
จ านวนผลผลิต พบว่า กระเจี๊ยบเขียว PC5402 และ PC5403 มีจ านวนผลผลิต 56.21 และ 51.02 พันฝัก
ต่อไร่ตามล าดับ ทั้งสองพันธุ์ดังกล่าวมีจ านวนผลผลิตมากกว่าพันธุ์เกษตรกรซึ่งมีจ านวน 43.16 พันฝัก 
ขณะที่ PC5404 ให้จ านวนผลผลิตต่ าสุด 38.17 กิโลกรัมต่อไร่ กระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกทดสอบทั้งหมด
ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แต่พันธุ์พิจิตร 03 เกิดโรคทั้งหมด (ตารางท่ี 5) 

การปลูกทดสอบที่แปลงนางใจชื่น ไทยผึ้ง พบว่า กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ 5403 ให้น้ าหนัก
ผลผลิตสูงที่สุด 1,220.93 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่พันธุ์เกษตรกรซึ่งให้น้ าหนักผลผลิต 1,031.45 
กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนสายพันธุ์ PC5404 และ PC5402 ให้น้ าหนักผลผลิต 1,010.37 และ 880.70 กิโลกรัมต่อไร่ 
ส่วนจ านวนผลผลิต พบว่า PC5403 PC5404 และ เกษตรกร ให้ผลผลิต 68.34 64.23 และ 62.38 พันฝัก
ต่อไร่ ขณะที่ PC5402 ให้จ านวนฝักน้อยที่สุด 54.38 พันฝักต่อไร่ และกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกทดสอบ
ทั้งหมดมีความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง 98 เปอร์เซ็นต์ โดยกระเจี๊ยบเขียวพิจิตร 03 เกิดโรคทั้งหมด 
(ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที่ 5 ผลผลิตและการเกิดโรคของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร 2 ราย ครั้งที่ 5 

ที ่จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกเมื่อ ก.ค. ถึง ต.ค. 2557 

พันธุ์/สาย
พันธุ ์

วิภาดา ยิ้มนวล (อ.เมือง) นางใจช่ืน ไทยผึ้ง (อ.เมือง) 
จ านวนฝกั 

 (x 1,000 ฝัก/ไร่) 
น้ าหนัก  
(กก./ไร่) 

ความต้านทานโรค* 
(เปอร์เซ็นต์) 

จ านวนฝกั 
 (x 1,000 ฝัก/ไร่) 

น้ าหนัก  
(กก./ไร่) 

ความต้านทานโรค* 
(เปอร์เซ็นต์) 

PC5402 56.21 758.91 95.76 54.38 880.70 97.92 
PC5403 51.02 808.14 94.60 68.34 1,220.93 97.93 
PC5404 38.71 624.23 95.07 64.23 1,010.37 97.99 
เกษตรกร 43.18 688.06 92.45 62.38 1,031.45 97.68 
% CV 41.02 35.15 4.39 16.24 20.20 0.35 

* ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง 
พันธุ์พิจิตร 03 เกิดโรคทั้งหมดเมื่อปลูกทดสอบที่แปลงวินางสาววภิาดา ยิ้มนวล และนางใจชื่น ไทยผึ้ง 

 
โดยปกติตลาดญี่ปุ่นต้องการผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวระหว่าง เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมของปีถัดไป 

ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถผลิตกระเจี๊ยบเขียวหรือผลิตได้ไม่พอเพียงต่อการบริโภค ส าหรับ
ปัญหาการผลิตกระเจี๊ยบเขียวของไทยที่เกิดข้ึนระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมในปีถัดไป ส่วนใหญ่
เกิดจากกระเจี๊ยบเขียวงอกและเจริญเติบโตช้า ท าให้ได้ผลผลิตต่ า ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองท่ีเกิดข้ึน
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ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากมอุีณหภูมิค่อนข้างต่ าระหว่างการปลูก
ทดสอบ โดยเฉพาะในระยะตั้งแต่เมล็ดงอกจนถึงอายุ 30 วัน  

 Marsh (1992) พบว่า อุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนมีผลต่อความงอกและความแข็งแรง
ของต้นกล้า และยังเกี่ยวข้องกับพันธุ์ที่ใช้ปลูก โดยการทดสอบกระเจี๊ยบเขียวจ านวน 35 สายพันธุ์ ใน
โรงเรือนปิดที่ควบคุมแสงกลางวัน/กลางคืนเท่ากับ 14/10 ชั่วโมง และมีอุณหภูมิกลางวัน/กลางคืนต่างๆ 
พบว่า การเพาะเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวที่อุณหภูมิกลางวัน/กลางคืนเท่ากับ 20/20 มีกระเจี๊ยบเขียวมากถึง 
30 สายพันธุ์ที่งอกในอัตรา 80-100 เปอร์เซ็นต์เมื่ออายุ 21 วันหลังปลูก  และกระเจี๊ยบเขียวเหล่านี้ 27 
สายพันธุ์สามารถสร้าง ใบจริงได้ 1-2 ใบต่อต้น  ขณะที่การปลูกในสภาพควบคุมที่อุณหภูมิกลางคืนต่ า 10 
และ 15 องศาเซลเซียส จะท าให้เกิดอาการใบด่าง (leaf chlorosis) นอกจากนี้ยังมีผลต่อความยาวต้น
และจ านวนรากที่เกิดข้ึนของต้นกล้า ซึ่งแสดงแนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิกลางคืนต่ าลง และเกิดลักษณะ
ผิดปกติมากข้ึน   

ขณะที่ Sionit และคณะ (1981) พบว่า ในสภาพควบคุมความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) 350 ppm ต้นกล้ากระเจี๊ยบเขียวซึ่งทดสอบที่อุณหภูมิกลางวัน/กลางคืนต่ ากว่า 26/20 จะตายทั้งหมด 
ขณะที่การปลูกในอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิดังกล่าวจะสามารถเจริญเติบโตจนให้ผลผลิตได้ ความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีผลต่อการงอกและเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียว พบว่า การปลูก
กระเจี๊ยบเขียวที่มีความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 450-1,000 ppm ที่อุณหภูมิกลางวัน/กลางคืน
เท่ากับ 20/14 กระเจี๊ยบเขียวสามารถเจริญเติบโตจนให้ผลผลิตได้ และให้น้ าหนักแห้งสูงที่สุดเมื่อมีความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 1,000 ppm 

นอกจากปัญหาเรื่องอุณหภูมิต่ าไม่เหมาะสมต่อการงอกและเจริญเติบโตแล้ว อุณหภูมิที่สูงเกินไป
ระหว่างการปลูกและการขาดน้ าระหว่างการผลิต จะท าให้ไดผ้ลผลิตต่ า ซ่ึงจากการทดลองในช่วงเดือน 
มีนาคม ถึง พฤษภาคม  2556 และ มีนาคม ถึง มิถุนายน 2557 พบว่าการปลูกทดสอบกระเจี๊ยบเขียวใน
แปลงนางสาววิภาดา ยิ้มนวล ให้ผลผลิตค่อนข้างต่ า เนื่องจากการปลูกที่ล่าช้า ส่งผลให้ต้นกล้าซึ่งงอกและ
เจริญเติบโตระหว่างเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบปี ขะงักงันและมีการ
เจริญเติบโตน้อย และมีจ านวนครั้งในการเก็บเก่ียวต่ า ส่วนในการปลูกทดสอบในแปลงที่เหลือสามารถ
ปลูกได้ตามก าหนด ต้นจึงมีความสมบูรณ์มากกว่าและสามารถให้ผลผลิตได้สูงกว่า แม้จะมีการออกดอก
ติดฝักในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบปี แต่ก็มีมีการให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ  

อุณหภูมิที่เหมาะสม ในการงอกของเมล็ดคือ  35 องศาเซลเซียส และขณะติดฝักไม่ควรมีอุณหภูมิ
มากกว่า 40 องศาเซลเซียส เพราะจะท าให้ผลผลิตมีคุณภาพลดลง นอกจากนี้ กระเจี๊ยบเขียวยังจัดเป็น
พืชวันสั้น ต้องการความยาวช่วงแสงน้อยกว่า 12 ชั่วโมง 30 นาทีในการท าให้ออกดอก (กรมวิชาการ
เกษตร. 2545) ส าหรับกระเจี๊ยบเขียวที่มีความไวต่อช่วงแสง เมื่อได้รับความยาวช่วงแสงน้อยกว่าความ
ยาววันวิกฤตดังกล่าว จะออกดอกตั้งแต่ต้นยังมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ท าให้ต้นทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว
เมื่อติดผลผลิตและเก็บเก่ียวผลผลิต มีจ านวนครั้งในการเก็บเกี่ยวน้อยและให้ผลผลิตต่ า    
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ปริมาณน้ าระหว่างการผลิตที่เหมาะสมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญผลผลิต กระเจี๊ยบเขียวแม้ว่า
จะปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่ดินที่มีความเหมาะสมในการปลูก คือ ร่วนปนทราย(sandy loam) ซึ่งมกีาร
ระบายน้ าและการถ่ายเทอากาศดี แต่ต้องการดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงด้วยเช่นกัน (กรมวิชาการ
เกษตร. 2545)  ส าหรับการผลิตในช่วงฤดูฝนระหว่าง กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2556 และ 2557  พบว่า 
กระเจี๊ยบเขียวส่วนใหญ่ให้ผลผลิตดีทั้งสองแปลงทดสอบ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปลูกทดสอบอื่น อย่างไรก็ดี
ในแปลงปลูกท่ีมีการจัดการน้ าไม่เหมาะสม เช่น ในแปลงทดสอบของนางสาววิภาดา ยิ้มนวล พบว่าเกิดน้ า
ท่วมขังระหว่างการปลูกทดสอบบางครั้ง ท าให้ต้นกระเจี๊ยบเขียวเกิดความเครียด และให้ผลผลิตน้อยกว่า 
แปลงทดสอบของนางใจชื่น ไทยผึ้ง 

นอกจากปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมระหว่างการปลูกแล้ว โรคท่ีส าคัญในการผลิตกระเจี๊ยบเขียว 
คือ โรคเส้นใบเหลือง ซึ่งเกิดไวรัสในกลุ่ม เจมินี (geminivirus group) พาหะน าโรคคือแมลงหวี่ขาวยาสูบ 
(Bemisia tabaci Genn.) และมีพืชอาศัยหลากหลาย เช่น Malachra capitata L. ซึ่งเป็นวัชพืชตระกูล
เดียวกับกระเจี๊ยบเขียว มะเขือเทศ แตงกวา และยาสูบ เป็นต้น (เครือพันธุ์ และคณะ 2543)  ซ่ึงการเกิด
โรคและจ านวนประชากรของแมลงหวี่ขาวยาสูบจะเพ่ิมมากขึ้นในสภาพอากาศอบอุ่น (Mukhopadhyay, 
2011)  

ความรุนแรงของโรคเส้นใบเหลืองในแต่ละแหล่งที่มีการระบาดของโรค มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน วันเพ็ญ และ อ านวย (2553)  พบว่า ไวรัสเชื้อสาเหตุโรคเส้นใบเหลืองจากจังหวัดพิจิตร 1 ไอโซเลท 
และกาญจนบุรี 2 ไอโซเลท ท าให้กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์/สายพันธุ์ต่างๆที่ทดสอบเกิดโรครวดเร็วและแสดง
อาการของโรครุนแรงแตกต่างกัน อย่างไรก็ดีปัญหาโรคเส้นใบเหลืองสามารถแก้ไขโดยการใช้พันธุ์ต้านทาน
โรคเส้นใบเหลืองในการผลิตกระเจี๊ยบเขียว จากการทดลองพบว่าในกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ พิจิตร03 ซ่ึงเป็น
พันธุ์อ่อนแอ เกิดโรคเมื่อปลูกทดสอบในแปลงนางสาววิภาดา ยิ้มนวล เกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดเกือบทุก
ครั้งที่ปลูกทดสอบ ยกเว้นการปลูกเม่ือ พฤศจิกายน 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557 ที่เกิดโรคต่ าเพียง 17.16 
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การปลูกทดสอบในแปลงนางใจชื่น ไทยผึ้ง เกิดโรคมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่
ปลูกทดสอบ ส าหรับกระเจี๊ยบเขียว PC5402 และ PC5403 พบว่า มีความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง
มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่ปลูกทั้งสองแปลงทดลอง ขณะที ่PC5404 มีระดับความต้านทานต่อโรค
เส้นใบเหลืองไม่สอดคล้องกันทุกครั้งที่ปลูก มีแนวโน้มต้านทานต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงให้ผลผลิต
ได้ดีแม้ว่าจะเกิดโรคเส้นใบเหลือง 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองในแปลงเกษตรกร 5 ฤดูปลูกระหว่าง
ปี 2556-2557 พบว่า กระเจี๊ยบเขียว PC5402 และ PC5403 ให้ผลผลิตระหว่าง 411-1,299 และ  
381-1,418 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ แตกต่างกันตามฤดูปลูกและการดูแลรักษา มีความต้านทานต่อโรค
เส้นใบเหลืองมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ในทุกครั้งและทุกแปลงที่ปลูกทดสอบ ขณะที่พันธุ์อ่อนแอเกิดโรค
เกือบทั้งหมด กระเจี๊ยบเขียว PC5404 ให้ผลผลิตค่อนขา้งดีถึงดีแม้ว่าจะมีความต้านทานต่อโรคเส้น
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ใบเหลืองไม่แน่นอนและแนวโน้มต่ ากว่า 80 เปอร์เซ็นต ์ ให้ผลผลิตระหว่าง 375-1,239 กิโลกรัมต่อไร่  
ส่วนพันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตระหว่าง 452-1,129 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ 

สภาพแวดล้อมที่ปลูกมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวค่อนข้างมาก การปลูก
กระเจี๊ยบเขียวในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นหรือวันสั้น ท าให้กระเจี๊ยบเขียวจะให้ผลผลิตต่ ากว่าเมื่อปลูกใน
ฤดูกาลอ่ืน เนื่องจากอุณหภูมิต่ าท าให้เมล็ดงอกและเจริญเติบโตช้า ส่วนการปลูกในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด 
และ/หรือขาดน้ า จะท าให้ต้นกล้าซึ่งอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตชะงัก/ขาดน้ าและให้ผลผลิตต่ า นอกจากนี้
ยังส่งผลถึงการติดฝักกระเจี๊ยบเขียว  การปลูกในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มให้ผลผลิตดีกว่าฤดูกาลอ่ืน แต่ควร
ระวังปัญหาน้ าท่วมขัง ซึ่งจะท าให้ต้นชะงักงันและให้ผลผลิตลดลง โดยการท าร่องระบายน้ าไม่ให้เกิดท่วม
ขังในแปลงปลูก 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์แนะน า และทดสอบในแหล่งผลิตอ่ืนๆ  
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