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การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวให้ต้านทานโรคเส้นใบเหลืองด้วยวิธีผสมกลับ โดยน าลูกผสมชั่วที่ 
1 จ านวน 5 คู่ผสม ได้แก่ พจ. 03 x K06,  No71 x K06,  No71 x K07,  O22 x No71, O23 x No71, F1 
Shaan และ ฮิซาโอะ เป็นสายพันธุ์พ่อ น ามาผสมกับสายพันธุ์ดีที่คัดเลือกไว้ 3 พันธุ์/สายพันธุ์ ได้แก่ พจ 03 , 
No.71 และ PC5404 เพ่ือใช้เป็นสายพันธุ์แม่ ระหว่างระหว่าง เดือน พ.ย. 2558 - มี.ค. 2559 ณ ที่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีนั้น สร้างลูกผสมกลับได้ทั้งหมดจ านวน 31 คู่ผสม และ จากลูกผสมกลับทั้งหมด 31 
คู่ผสม ได้คัดเลือกลูกผสมกลับคู่ที่ดีที่สุดจากลูกผสมกลับชั่วที่  4 ที่ได้จากปี 2560 จ านวน 3 คู่ผสมคือ BC4 
(No.71x K06)-4-7-4, BC4 (No.71x K07)-4-6-4 และ BC4 (No.71x O23)-1-11-7 นั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับ
สายพันธุ์แม่ที่เป็นพันธุ์อ่อนแอ และ มีความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองมากกว่า 75% ทั้ง 3 คู่ผสม และได้ผสม
ตัวเอง (Self-pollination) ลูกผสมกลับชั่วที่ 4 ทั้ง 3 คู่ผสมดั้งกล่าวในปี 2561 จากนั้นปลูกคัดเลือกรายต้นและ
คัดเลือกต้นต่อแถวที่ดีที่สุดจากท้ังหมด 20 สายต้นได้ 11 สายต้น และในปีเดียวกัน นี้ได้คัดเลือกลูกผสมตัวเองครั้ง
ที่ 1 จากลูกผสมกลับชั่วที่ 4 เพ่ิมได้อีก 3 คู่ผสมคือ BC4 (PC5404 x F1) 3-9-3-2-18, BC4 (PC5404 x ฮิซาโอ๊ะ) 
2-12-1-5-25 และ BC4 (PC5404 x พจ.03 x K06) 4-3-3-3-12 และได้ผสมตัวเอง (Self-pollination) ลูกผสม
กลับชั่วที่ 4 ทั้ง 3 คู่ผสมดั้งกล่าวในปี 2561 เพ่ือปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์ที่เกษตรกรใช้ต่อไปในอนาคต 
 

 



Abstract 
Improvement of Okra varieties for resistance to yellow leaf disease used 

backcross programs by F1 hybrid of okra amount 5 combination PC03 x K06, No.71 x K06, No.71 
x K07, O22 x No.71 and O23 x No.71 backcrossed to 3 recommended varieties PC03, No.71 and 
PC5404 in November 2015 to March 2016 at Kanchanaburi Agricultural Research and 
Development Center. In 2017 have 31 progenies from BC1 and then selection 3 out of 31 
progenies from BC1 that was BC4 (No.71x K06)-4-7-4, BC4 (No.71x K07)-4-6-4 and BC4 (No.71x 
O23)-1-11-7 perform well in many characteristic as high yield, leaf shape, the fruit has 5 capsule 
up to 18-20 cm. resistance to yellow leaf disease 75 – 100% similarly to PC03, No.71 and 
PC5404 for 2ed selection planted total 20 line from the best 3 progenies. Then 3rd selection from 
20 line in 2018 selected 11 line that perform well in many characteristic as high yield, leaf 
shape, the fruit has 5 capsule up to 18-20 cm. resistance to yellow leaf disease 75 – 100% 
ready release to farmers. 

 
6. ค าน า    

กระเจี๊ยบเขียวจัดเป็นผักที่มีความส าคัญของประเทศไทย ในปี 2546-2548 มีมูลค่าการส่งออก 
รวมกันระหว่าง 960.99-1.616.75 ล้านบาท กระเจี๊ยบเขียวเกือบทั้งหมดถูกส่งไปยังตลาดต่างประเทศ แต่ในช่วงปี  
2549-2553 กระเจี๊ยบเขียวมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในกระเจี๊ยบเขียวฝักสด
หรือแช่เย็นมีมูลค่าการส่งออกในปี 2551 ลดลง เหลือเพียง 15.15 ล้านบาท แต่เริ่มเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2553  (กรม
ศุลกากร, 2557) ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นมีปริมาณการน าเข้าลดลง 14.27 -16.78 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงปี 2549-2551  
และเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาต่อมา (Japan Customs, 2014) การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจาก
ช่วงที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นหากไม่มีปัจจัยด้านลบมากระทบการผลิตและการส่งออก 
และน่าจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาทในปี 2558 ตลาดหลักยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น การขาดแคลนพันธุ์ดี
และต้านทานโรคส าคัญในการผลิต ท าให้ประเทศไทยสูญเสียศักยภาพในการส่งออก ปัญหาส าคัญของการผลิต
กระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส่งออก คือ โรคเส้นใบเหลือง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส กระเจี๊ยบเขียวที่เป็นโรคจะให้ผลผลิตและ
คุณภาพลดลงอย่างชัดเจน ฝักมีสีเหลืองไม่ได้มาตรฐานการส่งออกญี่ปุ่น จึงมีการน าเข้าพันธุ์อินเดียซึ่งต้านทานต่อ
โรคดังกล่าวมาปลูกทดแทนพันธุ์ญี่ปุ่นเดิม ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวให้ต้านทานต่อโรคดังกล่าว
ภายในประเทศ ส าหรับในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างต่ อเนื่องจนได้พันธุ์
ต้านทานโรคที่มีคุณภาพดี ซึ่งอยู่ระหว่างการปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร 3 สายพันธุ์ และคาดว่าจะได้เผยแพร่สู่
เกษตรกรในปี 2558 ต่อไป นอกจากนี้ยังได้ผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์อินเดียและพันธุ์ญี่ปุ่น เพ่ือปรับปรุงลักษณะ
คุณภาพของฝัก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบสายพันธุ์คัดเลือกของกระเจี๊ยบเขียวในแหล่งปลูกที่กาญจนบุรี
และพิจิตร การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ และเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่ไม่
ปลอดภัย ท าให้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตที่ส่งออกไป โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยของ



การน าเข้าพืชอาหารค่อนข้างสูง เนื่องจากกระเจี๊ยบเขียวมีโรคและแมลงศัตรูจ านวนมาก จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่
ส าคัญในการผลิต ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องวิจัยและพัฒนาเทคโนยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวในด้านต่างๆ ได้แก่ การ
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรคที่ส าคัญ การจัดการด้านอารักขาพืช และการจัดการด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์/ต้น
พันธุ์ วิจัยและพัฒนาด้านพันธุ์พืช ด้านการผลิตพันธุ์ของกระเจี๊ยบเขียว เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่มีผลผลิตสูงและ/หรือ
ต้านทานต่อโรคที่ส าคัญ เช่น โรคเส้นใบเหลืองในกระเจี๊ยบเขียว วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพ่ื อเพ่ิม
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานการส่งออกของตลาดญี่ปุ่น ด้านอารักขาพืช และเทคโนโลยีด้านผลิต
เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์ดี ปัญหาโรคเส้นใบเหลืองยังคงเป็นปัญหาหลักในการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส่งออก หรือ
แม้แต่การผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากเชื้อไวรัส OYVV (okra yellow vein virus) สาเหตุของ
โรคดังกล่าวในแต่ละพ้ืนที่มีความสามารถในการเข้าท าลายกระเจี๊ยบเขียวแตกต่างกันและเชื้อไวรัสดังกล่าวยังเกิด
การกลายพันธุ์และท าให้พันธุ์ที่ต้านทานโรคสูญเสียความต้านทานต่อโรคดังกล่าว จึงมีการน าเข้าพันธุ์จากประเทศ
อินเดียเข้ามาปลูกทดสอบและเผยแพร่โดยภาคเอกชนตลอดเวลา มูลค่าราว 4-10 ล้านบาท (ส านักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร, 2551-2555)  เพ่ือทดแทนพันธุ์ที่สูญเสียความต้านทานไปแล้ว แต่กระเจี๊ยบเขียวจากอินเดียยังมี
คุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาดญี่ปุ่น โรคเส้นใบเหลืองเกิดจากไวรัสในกลุ่ม เจมินี (geminivirus group) มี
แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci Genn.) เป็นพาหะน าโรค  (เครือพันธุ์ และคณะ 2543) เช่นเดียวกับโรคด่าง
เส้นใบเหลือง (yellow vein mosaic disease) ซึ่งเป็นโรคที่ท าความเสียหายรุนแรงต่อผลผลิตและคุณภาพ
กระเจี๊ยบเขียวอย่างมากในประเทศอินเดีย (Anju Handa et al., 1993, Mazumder et al.,1996) เมื่อกระเจี๊ยบ
เขียวเป็นโรคดังกล่าวจะท าให้มีปริมาณผลผลิตลดลง และคุณภาพไม่ได้มาตรฐานการส่งออกเนื่องจากฝักมีสีเหลือง
ลักษณะเหลืองซีดบริเวณใบและต้นของกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นโรค  เกิดจากการลดลงของคลอโรฟิ ลในบริเวณ
ดังกล่าว (Atiri and Lbidapo, 1989) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวๆยัง
สัมพันธ์กับช่วงเวลาที่เกิดโรค ในพันธุ์อ่อนแออาการของโรคจะปรากฏได้ตั้งแต่ต้นมีอายุ 18 วันหลังปลูก 
(Adthlungrong, et al, 2011) Sastry and Singh (1975) พบว่า ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวจะลดลงผกผันกับการติด
โรค โดยผลผลิตลดลง 93.80, 83.63 และ 49.36%  เมื่อต้นกระเจี๊ยบเขียวได้รับเชื้อไวรัสโรคด่างเส้นใบเหลืองใน
ระยะ 35, 50 และ 65 วันหลังจากการปลูกตามล าดับการจัดการผลิตเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด่างเส้น
ใบเหลืองท าได้หลายวิธี เช่น ถอนต้นเป็นโรคทิ้ง ก าจัดพืชอาศัยของไวรัส เช่น ถั่วผี (Phaseolus lathyroides) 
(Shivanathan, 1983) ควบคุมแมลงพาหะน าโรค โดยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง การปลูกพืชแบบผสมผสาน การ
ปลูกพืชในระยะเวลาที่มีการระบาดของแมลงพาหะน้อย (Borah and Nath, 1995;  Anju Handa et al., 1993; 
Mazumder et al.,1996; Bhagabati and Goswami, 1992; Singh et al., 1989)  และการใช้พันธุ์กระเจี๊ยบ
เขียวที่ต้านทานโรคต่อโรคดังกล่าว อาจใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีประกอบกันในการป้องกัน แต่การใช้พันธุ์ต้านทาน
โรคในการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง เนื่องจากผลผลิตที่ได้จะมีการปนเปื้อนจาก
การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชน้อย ไม่ท าให้เกิดปัญหากับสภาพแวดล้อม  และลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากการใช้
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช การรวบรวมและศึกษาพันธุ์พืชในสกุล Abelmoschus ที่ต้านทานต่อโรคด่างเส้น
ใบเหลือง พบว่า Abelmoschus  manihot ซึ่งเป็นพันธุ์ป่ามีความต้านทานต่อโรค จึงน ามาผสมข้ามพันธุ์กับ
กระเจี๊ยบเขียว (A. esculentus) เพ่ือถ่ายทอดลักษณะความต้านทานดังกล่าว (Sharma and Dhillon, 1983; 



Jambhale and Nerkar, 1981 , 1983 ,)   พั น ธุ์ ต้ านทานนอกจากนี้ ยั งมี พั น ธุ์ จ าก อัฟ ริกั น ตะวัน ตก 
(Salehuzzaman, 1986)  พันธุ์ GOH-4 และ GOH-6 ซึ่งเป็นพันธุ์แนะน าเพ่ือปลูกเป็นการค้าในรัฐอัสสัม (Bora 
et al., 1992) พันธุ์ Parbhani krani ซึ่ง Nerkar (1991) ได้ท าการปลูกคัดเลือกในสภาพไร่จ านวน 31 แหล่ง
ทดลองระหว่างปี 1982-1985 และสามารถน าไปแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้เป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี ส่วนการ
รวบรวมและคัดเลือกพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ผ่านมาของไทย ได้ถูกรวบรวมขึ้นจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เพ่ือคัดเลือกพันธุ์ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองที่จะมาทดแทนพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ใช้ในการส่งออกอย่าง
เร่งด่วน และใช้เป็นพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว (นิรนาม 2543) ซึ่งคาดว่าพันธุกรรมส่วนใหญ่
น่าจะมาจากประเทศอินเดีย เครือพันธุ์ และคณะ (2543) ได้รวบรวมและทดสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวลูกผสม 4 
พันธุ์ได้แก่ Reshma, Sun 09, Bhendi 09 และ Siam 05 โดยใช้แมลงหวี่ขาวถ่ายทอดโรค พบว่าเกิดโรคในอัตรา 
5.71, 0, 0 และ 1.89 % ตามล าดับ เปรียบเทียบกับพันธุ์ Early Five ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ใช้ผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือ
ส่งออก พบว่า เกิดโรคถึง 80 % ต่อมาได้น าเมล็ดจากต้นที่ต้านทานโรคไปปลูกคัดเลือกในที่สภาพแปลงทดลองที่ มี
การระบาดของโรครุนแรงที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร โดยปลูกสายพันธุ์ที่ท าการคัดเลือกสลับกับพันธุ์อ่อนแอ ได้แก่ 
พันธุ์ พจ. 03 พบว่า สายพันธุ์ชั่วที่ 4 จ านวน 37 สายพันธุ์มีความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง 52-100 % ขณะที่
พันธุ์ พจ. 03 เป็นโรคถึง 98.41 % และทั้ง 37 สายพันธุ์แสดงผลความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองในสภาพเรือน
ทดลองสอดคล้องเช่นเดียวกับผลที่เกิดในสภาพแปลงทดลอง (อ านวย และคณะ 2543) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์
ต่อมาได้คัดเลือกจนได้สายพันธุ์ดีและน าไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรจ านวน 3 สายพันธุ์ในปี 2549 -2550 
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ทดสอบเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ สายพันธุ์ No 
71 (A9-27-11-13-6-12), No 55 (A9-14-11-11-25-17) และ No 42 (A9-1-4-7-8-5) และทุกสายพันธุ์เป็นที่
ยอมรับของบริษัทส่งออกกระเจี๊ยบเขียว โดยเฉพาะพันธุ์ No 71 ซึ่งมีฝักสีเขียวเข้ม ขนาดและน้ าหนักเหมาะสมต่อ
การส่งออก แต่มีความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองในเขตกาญจนบุรีไม่แน่นอนมีความแตกต่างกันมากตั้งแต่ 0 ถึง
มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ใน 2 ฤดูปลูกที่ทดสอบ และต่อมาสูญเสียความต้านทานโรคเส้นใบเหลือง เนื่องจากพันธุ์
ดังกล่าวไม่มีการพัฒนาพันธุ์อย่างต่อเนื่อง และเชื้อไวรัส สาเหตุของโรคมีการพัฒนาความรุนแรงในการเข้าท าลาย
เพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกับสายพันธุ์ที่คัดเลือกจากลูกผสมกระเจี๊ยบเขียวระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียที่ไม่ได้พัฒนาพันธุ์
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เชื้อไวรัสสาเหตุของโรคเส้นใบเหลืองในแต่ละแหล่งมีความรุนแรงในการเข้าท าลาย
กระเจี๊ยบเขียวแตกต่างๆ และสามารถกลายพันธุ์ได้ง่าย กรมวิชาการเกษตรจึงได้เริ่มคัดเลือกพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวใน
เขตตะวันตก และคัดเลือกพันธุ์ต้านทานในแปลงเกษตรโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกที่กาญจนบุรี ซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส่งออกที่ส าคัญของไทย จนได้พันธุ์ต้านทานที่ผ่านการปลูกทดสอบใน
ศูนย์วิจัยต่างๆในปี 2554-2555 และปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร 3 สายพันธุ์ในปี 2556-2557 และคาดว่าจะได้
เผยแพร่สู่เกษตรกรในปี 2558 ต่อไป นอกจากนี้ยังได้ผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์อินเดียและพันธุ์ญี่ปุ่ น เพ่ือปรับปรุง
ลักษณะคุณภาพของฝัก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบสายพันธุ์คัดเลือกของกระเจี๊ยบเขียวในแหล่งปลูกที่
กาญจนบุรีและพิจิตร และน่าจะได้สายพันธุ์ใหม่ส าหรับปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง วไลลักษณ์ 
และคณะ (2544) 

 



7. วิธีด าเนินการ                         :  
- อุปกรณ์    เมล็ดพันธุ์พ่อแม่พันธุ์กระเจี๊ยบเขียว วัสดุทางการเกษตร สารเคมี ปุ๋ย ฯลฯ 
- วิธีการ     การคัดเลือกแบบผสมกลับ 

1.  ผสมข้ามระหว่างกระเจี๊ยบเขียวที่ต้านทานโรคเส้นใบเหลืองกับกระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์แท้ที่ 
เป็นที่ต้องการของเกษตรกรแต่ไม่ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง คือ พิจิตร03, No.71 และ  
PC5404 
2. ปลูกคัดเลือกลูกผสม โดยคัดเลือกต้นพ่อที่ต้านทานโรคและมีลักษณะเหมือนพันธุ์ พิจิตร 03,  
No.71 และ PC5404 น าเกสรไปผสมกับกระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์แท้ท่ีใช้เป็นแม่ได้ลูกผสมกลับ 
ครั้งที่ 1 (Back Cross-1; BC-1) 
3. ปลูกลูกผสมกลับครั้งที่ 1 คัดเลือกและผสมกลับตามข้อ 2 และผสมกลับซ้ าๆ 4- 6 ครั้ง จนได้ 
สายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง และมีลักษณะเหมือน พิจิตร03 No.71 
และ PC5404 

- การบันทึกข้อมูล    
1. จ านวนต้นทั้งหมด และต้นที่เป็นโรคเส้นใบเหลือง 
2. การเจริญเติบโต ได้แก่ วันออกดอก 50% ความสูง จ านวนแขนง 
3. ลักษณะของผลผลิต เช่น ความยาวและความกว้างของฝัก สีฝัก 

- สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ปีเริ่มต้น 2559 – สิ้นสุด 
2561) 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวให้ต้านทานโรคเส้นใบเหลืองด้วยวิธีผสมกลับ โดยน าลูกผสมชั่วที่ 1 
จ านวน 5 คู่ผสม ได้แก่ พจ. 03 x K06,  No71 x K06,  No71 x K07,  O22 x No71, O23 x No71, F1 Shaan 
และ ฮิซาโอะ  เพ่ือใช้เป็นสายพันธุ์พ่อ น ามาผสมกับสายพันธุ์ดีที่คัดเลือกไว้ 3 พันธุ์/สายพันธุ์ ได้แก่ พจ 03, 
No.71 และ PC5404 เพ่ือใช้เป็นสายพันธุ์แม่ ระหว่าง เดือน พ.ย. 2558 - มี.ค. 2559 ณ ที่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี พบว่าเกิดการระบาดของโรคเส้นใบเหลืองอย่างรุนแรง พิจิตร 03 เกิดโรคทั้งหมด 
ส่วนสายพันธุ์พ่อที่ปลูกคัดเลือกค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคเส้นใบเหลือง จึงคัดเลือกต้นต้านทานจากแปลงคัดเลือก
พันธุ์อ่ืนมาสร้างลูกผสมเพ่ิมเติมได้ทั้งหมดจ านวน 31 คู่ผสมและได้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวทั้ง 31 คู่เพ่ือผสมกลับไปหา
แม่พันธุ์คือ พจ 03  No.71 และ PC5404 โดยลักษณะต้นเตี้ยจะปรากฏในรุ่น back cross ครั้งที่ 1 และ2 เป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนลูกผสมรุ่นที่ 1 นั้นส่วนใหญ่จะแสดงออกมาในลักษณะต้นสูง จ านวนวันที่ดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์
เฉลี่ยจะอยู่ที่ 41-45 วัน และในส่วนของเปอร์เซ็นต์ความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองนั้นส่วนใหญ่ในรุ่นของ
ลูกผสมชั่วที่ 1 จะไม่มีอาการเกิดโรคเส้นใบเหลืองเลยและจะแสดงอาการในรุ่นของ back cross ครั้งที่ 1 และ2 
เป็นส่วนใหญ่อยู่ที่ 66.7 ถึง 83.3 เปอร์เซ็นต์ และปลูกกระเจี๊ยบเขียวทั้ง 31 คู่ผสมอีกครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน 
2560 พบว่า ลักษณะต้นสูงจะปรากฏในลูกผสมกลับชั่วที่ 2 เป็นส่วนใหญ่ และ ที่ส าคัญคือความต้านทานต่อโรค



เส้นใบเหลืองของลูกผสมกลับจะกระจายกันไปในทุกชั่วและหากคู่ผสมกลับคู่ใดที่มีความต้านทานต่อโรคเส้น
ใบเหลืองน้อยว่า 30 เปอร์เซ็นต์จะคัดคู่ผสมกลับนั้นออก และในปี 2561 นั้นมีคู่ผสมกลับของกระเจี๊ยบเขียว
ทั้งหมด 26 คู่ผสมในจ านวนนี้ลูกผสมกลับชั่วที่ 4 ที่ได้จากปี 2560 จ านวน 3 คู่ผสมที่ดีที่สุดคือ BC4 (No.71x 
K06)-4-7-4, BC4 (No.71x K07)-4-6-4 และ BC4 (No.71x O23)-1-11-7 นั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับสายพันธุ์แม่ที่
เป็นพันธุ์ลักษณะดี และ มีความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองมากกว่า 75% ทั้ง 3 คู่ผสม จากนั้นน าทั้ง 3 สายพันธุ์
มาการผสมตัวเอง 2 ครั้ง และคัดเลือกได้ทั้งหมด 11 สายพันธุ์ (ตารางที่ 1.1)  พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกลูกผสมตัวเอง
ครั้งที่ 1 จากลูกผสมกลับชั่วที่ 4 เพ่ิมได้อีก 3 คู่ผสมคือ BC4(PC5404 x F1) 3-9-3-2-18, BC4(PC5404 x ฮิซา
โอ๊ะ) 2-12-1-5-25 และ BC4(PC5404 x พจ.03 x K06) 4-3-3-3-12 และ สุดท้ายได้ลูกผสมกลับชั่วที่ 4 ทั้งหมด 
8 คู่ผสมซึ่งกระเจี๊ยบเขียวทั้งหมดได้เก็บและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตารางที่ 1.2) 

 
ตารางที่ 1.1 การเจริญเติบโต และ ความต้านทานโรคเส้นใบเหลืองที่อายุ 120 วัน จ านวนวันที่ดอกบาน 50% 
ของกระเจี๊ยบเขียวลูกผสมชั่วที่ 4 ที่ผ่านการผสมตัวเอง 2 ครั้งและคัดเลือกสายต้นได้ 11 สายพันธุ์ ปลูกเมื่อ 14 
กรกฏาคม 2561 

ล าดับ สายพันธ์ุ 
ความสูงต้น 

120 วัน 
ความกว้างพุ่ม 

120 วัน 
 %ความต้านทาน

โรค 60 วัน 
จน.วันที่ดอกบาน

50% 

1 Bc4(No.71xK06) 4-7-4-7-9 162.3 35 75 33 

2 Bc4(No.71xK06) 4-7-4-9-24 135.7 33.75 75 33 

3 Bc4(No.71xK06) 4-7-4-10-15 156.2 25.16 76.67 33 

4 Bc4(No.71xK07) 4-6-4-1-14 160.8 29 84.93 33 

5 Bc4(No.71xK07) 4-6-4-2-21 153.7 33.25 75 33 

6 Bc4(No.71xK07) 4-6-4-4-8 130.6 44 84.93 33 

7 Bc4(No.71x023) 1-11-7-1-18 115.9 43 77.97 31 

8 Bc4(No.71x023) 1-11-7-3-14 130.2 25.33 91.46 33 

9 Bc4(No.71x023) 1-11-7-4-23 146.6 13.5 86.95 33 

10 Bc4(No.71x023) 1-11-7-5-11 146.5 20 88.46 33 

11 Bc4(No.71x023) 1-11-7-8-5 143.9 27.25 83.34 33 

 

 

 

 



ตารางที่ 1.2  การเจริญเติบโต และ ความต้านทานโรคเส้นใบเหลืองที่อายุ 120 วัน จ านวนวันที่ดอกบาน 50% 
ของกระเจี๊ยบเขียวลูกผสมกลับชั่วที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกได้ 8 สายพันธุ์ พร้อมกับลูกผสมตัวเองครั้งที่ 1 จาก

ลูกผสมกลับชั่วที่ 4 เพ่ิมได้อีก 3 คู่ผสม ปลูกเม่ือ 14 กรกฏาคม 2561 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวให้ต้านทานโรคเส้นใบเหลืองด้วยวิธีผสมกลับนั้นได้คัดคู่ผสมกลับ

ระหว่างปี 2559 -  2561 นั้น จากลูกผสมกลับทั้งหมด 31 คู่ผสม คัดเลือกลูกผสมกลับคู่ที่ดีที่สุดจากลูกผสมกลับ

ชั่วที่ 4 ที่ได้จากปี 2560 จ านวน 3 คู่ผสมคือ BC4 (No.71x K06)-4-7-4, BC4 (No.71x K07)-4-6-4 และ BC4 

(No.71x O23)-1-11-7 นั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับสายพันธุ์แม่ท่ีเป็นพันธุ์อ่อนแอ และ มีความต้านทานต่อโรคเส้น

ใบเหลืองมากกว่า 75% ทั้ง 3 คู่ผสม และได้ผสมตัวเอง (Self-pollination) ลูกผสมกลับชั่วที่ 4 ทั้ง 3 คู่ผสมดั้ง

กล่าวในปี 2561 จากนั้นปลูกคัดเลือกรายต้นและคัดเลือกต้นต่อแถวที่ดีที่สุดจากทั้งหมด 20 สายต้นได้ 11 สายต้น 

และในปีเดียวกัน นี้ได้คัดเลือกลูกผสมตัวเองครั้งที่ 1 จากลูกผสมกลับชั่วที่ 4 เพ่ิมได้อีก 3 คู่ผสมคือ BC4 (PC5404 

x F1) 3-9-3-2-18, BC4 (PC5404 x ฮิซาโอ๊ะ) 2-12-1-5-25 และ BC4 (PC5404 x พจ.03 x K06) 4-3-3-3-12 

และได้ผสมตัวเอง (Self-pollination) ลูกผสมกลับชั่วที่ 4 ทั้ง 3 คู่ผสมดั้งกล่าวในปี 2561 เพื่อปลูกเปรียบเทียบ

กับพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมใช้ต่อไปในอนาคต 

 

ล าดับ สายพันธ์ุ 
ความสูง

ต้น 60 วัน 
ความกว้าง
พุ่ม 120 วัน 

 %ความต้านทาน
โรค 120 วัน 

จน.วันดอก
บาน 50% 

หมาย
เหต ุ

1 BC3(PC5404xฮิซาโอ๊ะ) 2-9-1-7-1 114 25.80 83.33 31 BC4 

2 BC3(PC5404xF1) 6-4-7-1-2 164 19.50 75 33 BC4 

3 BC3(PC5404xKC5931) 5-1-3-2-9 116 28.60 83.33 33 BC4 

4 BC3(PC5404xKC5940) 3-7-4-5-10 119 24.00 83.33 33 BC4 

5 BC3(PC5404xKC5944) 3-1-1-5-7 85 46.00 83.33 30 BC4 

6 BC3(PC5404xKC5949) 3-9-1-5-11 114 25.25 83.33 30 BC4 

7 BC3(PC5404xพจ.03xK06) 4-12-3-20-5 136 29.75 50 33 BC4 

8 BC3(No.71xF1) 7-4-1-2-8 155 36.75 100 33 BC4 

9 BC4(PC5404 x F1) 3-9-3-2-18 104 29.75 91.66 33 SELF 

10 BC4(PC5404 x ฮิซาโอะ๊) 2-12-1-5-25 141 35.44 100 33 SELF 

11 BC4(PC5404 x พจ.03 x K06) 4-3-3-3-12 192 24.33 100 33 SELF 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. ได้พันธุ์กระเจี๊ยบเขียวสายพันธุ์ดี 11 สายพันธุ์ มีความต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองเพ่ือปลูก

เปรียบเทียบกับพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมใช้ต่อไปในอนาคต 

2. ไดลู้กผสมกลับชั่วที่ 4 ที่ผสมตัวเองแล้วเพ่ิมได้อีก 3 คู่ผสมคือ BC4 (PC5404 x F1) 3-9-3-2-18, BC4 

(PC5404 x ฮิซาโอ๊ะ) 2-12-1-5-25 และ BC4 (PC5404 x พจ.03 x K06) 4-3-3-3-12. 
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12. ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1. ภาพของกระเจี๊ยบเขียวลูกผสมชั่วที่ 4 ที่ผ่านการผสมตัวเอง 2 ครั้งและคัดเลือกสายต้นได้ 

1. หมาย 


