
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :  การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตส้มเปลือกล่อน 

 

2. โครงการวิจัย   :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มเปลือกล่อน 

กิจกรรม   :  - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การผสมผสานการควบคุมโรคกรีนนิ่งของส้มเปลือกล่อนในสภาพ  

แปลงปลูกส้มเดิม 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Integrate Management Control for Citrus Greening 

Disease in Rangsit Plantation   

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  น.ส.ลาวัณย์  จันทร์อัมพร     สถาบันวิจัยพืชสวน 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายแสนชัย  ค าหล้า         ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

      นายทวีศักดิ์  แสงอุดม        สถาบันวิจัยพืชสวน 

      นางสาวรัชนี  ภัทรวาโย        สถาบันวิจัยพืชสวน 

      นางสาววรางคณา มากก าไร   สถาบันวิจัยพืชสวน 

5. บทคัดย่อ    

โรคกรีนนิ่ง (Citrus greening diseases) เป็นโรค ส าคัญเกิดจากเชื้อฟาสติเดียสแบคทีเรีย 

(Candidatus Liberibacter asisticus) การรักษาโรคโดยการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช

โดยทั่วไปยังไม่สามารถท าได้เนื่องจากเชื้อดังกล่าวอาศัยเฉพาะในเซลล์ท่ออาหารของพืช แต่สามารถ

ควบคุมโรคโดยการฉีดสารปฏิชีวนะเข้าล าต้นส้มโดยตรง (trunk injection) วัตถุประสงค์การทดลอง

เพ่ือหาวิธีการจัดการแปลงส้มเปลือกล่อนโดยใช้สารแอมพิซิลินและกรดซาลิไซลิคร่วมกับการจัดการ

ตามค าแนะน า GAP ในแหล่งปลูกเดิม (จังหวัดปทุมธานี) เพ่ือลดความเสียหายจากโรคกรีนนิ่ง 

ด าเนินการในปี 2559-2562 ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี วางแผนการทดลอง

แบบ RCB 5 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ า (ซ้ าละ 4 ต้น) ได้แก่ 1) ปฎิบัติดูแลแปลงตามวิธีเกษตรกร ใช้สาร

แอมพิซิลิน อัตรา 800 มิลลิลิตรต่อต้น 2) ปฎิบัติดูแลแปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อน 3) ปฎิบัติดูแล



แปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อน +การใช้สารแอมพิซิลิน ความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตรา 

500 – 600 มิลลิลิตรต่อต้น ทุก 3 เดือน 4) ปฎิบัติดูแลแปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อน +  การพ่น 

salicylic acid 0.25% ทุก 3 เดือน (เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตรา 2 ลิตรต่อต้น) และ 5) ปฎิบัติ

ดูแลแปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อน + การฉีดสารแอมพิซิลิน + การพ่น salicylic acid 0.25% ทุก 3 

เดือน พบว่า การเจริญเติบโตด้านล าต้นของทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การฉีดสาร

ปฏิชีวนะแอมพิซิลลินเข้าสู่ล าต้นร่วมกับการจัดการแปลงปลูกตามค าแนะน า GAP ท าให้ผลผลิตส้ม

มากกว่าทุกกรรมวิธี ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตระยะเก็บเกี่ยวในปี 2560 และ 2561 ไม่พบ

การตกค้างของสารแอมพิซิลลิน เมื่อท าการตรวจสอบเชื้อสาเหตุของโรคโดยเทคนิค PCR ยังคงพบ

เชื้อสาเหตุโรคในทุกกรรมวิธีการทดลอง 

 

6. ค าน า                                  

โรคกรีนนิ่งเปนโรคที่มีความสาคัญต่อการปลูกสมเนื่องจากกอใหเกิดความเสียหายรุนแรง เกิดจากเชื้อ

แบคทีเรีย Fastidious bacteria (Candidatus Liberibacter asisticus) โรคอาจแพร่ระบาดไปกับกิ่ง

พันธุ์ โดยมีเพลี้ยไก่แจ้ส้ม (Asian citrus psyllid, Diaphorina citri) เป็นพาหะ ดูดกินน้ าเลี้ยงใบอ่อนจาก

ต้นส้มที่เป็นโรคและถ่ายทอดสู่ต้นส้มต้นอ่ืน โรคนี้แสดงอาการใบเหลืองซีดคล้ายอาการขาดธาตุอาหาร 

เส้นกลางใบและเส้นแขนงมีสีเขียว ขนาดของใบเล็กผิดปกติ ใบหนากว่าปกติและปลายใบตั้งชี้ขึ้น ต้นทรุด

โทรม ผลร่วงก่อนถึงอายุเก็บเกี่ยว ซึ่งในปี 2538 โรคกรีนนิ่งระบาดในสวนส้มเขตรังสิตกว่าหนึ่งแสนไร่ 

และระบาดหนักมากในปี 2543  

การควบคุมและป้องกันโรคในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค าแนะน าโดยทั่วไป

คือ ใช้กิ่งพันธุ์ที่ปลอดโรคและการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ส้ม ในสภาพแปลงปลูกต้นส้มจะแสดงอาการของโรค

หลังจากปลูกแล้ว 1-2 ปี การรักษาโรคโดยการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชโดยทั่วไปยังไม่สามารถท าได้

เนื่องจากเชื้อดังกล่าวอาศัยเฉพาะในเซลล์ท่ออาหารของพืชเท่านั้น (Bove, 2006; รัตนา, 2537) 

การศึกษาวิธีการควบคุมหรือรักษาในระยะแรก คือการฉีดยาปฏิชีวนะเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ 

(tetracycline hydrochloride) เข้าสู่ล าต้นส้มที่เป็นโรคกรีนนิ่ง พบว่าสามารถควบคุมโรคและท าให้ต้น

ส้มฟ้ืนจากอาการของโรคได้ (อ าไพวรรณ, 2520) แต่ภายหลังหยุดใช้สารปฏิชีวนะ ต้นส้มจะปรากฏ

ลักษณะอาการของโรคกรีนนิ่งเหมือนเดิม และยาปฏิชีวนะเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ ท าให้เกิดอาการ

ยอดไหม้ (Schwarz and Van, 1971) และมีรายงานการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดอ่ืนเพ่ือควบคุมเชื้อสาเหตุของ

โรค คือ penicillin G sodium และ DBNPA (Zhang et al., 2010) ต่อมา อ าไพวรรณ (2557) ศึกษา

การใช้ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินอัดฉีดเข้าไปในต้นส้ม (trunk injection) ในภาคเหนือกับส้มสายน้ าผึ้งโดย

การฉีดปีละ 3-4 ครั้ง พบว่าต้นส้มฟ้ืนจากอาการของโรคและมีสภาพต้นที่ดีขึ้นจนสามารถให้ผลผลิตได้ 



นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีสารตกค้างในผลผลิตส้มหลังการใช้แอมพิซิลลิน โดยมีค าแนะน าส าหรับการใช้ยาฯ 

คือ หากต้นอายุ 2 ปี ใช้ปริมาณ 500 – 1,000 มิลลิกรัมต่อต้นต่อครั้ง ส าหรับต้นอายุ 5 ปี ใช้ปริมาณ 

1,500 – 2,000 มิลลิกรัมต่อต้นต่อครั้ง และ ต้นอายุ 9 ปี ใช้ปริมาณ 2,500 – 10,000 มิลลิกรัมต่อต้นต่อ

ครั้ง นอกจากนี้มีรายงานว่าการฉีดแอมพิซิลลินเข้าล าต้นส้มโอ ท าให้อาการของโรคลดลงภายหลังการใช้

สาร 2 เดือน และต้นสามารถฟ้ืนจากสภาพอาการเป็นโรคอย่างชัดเจนภายหลังใช้สาร 8 เดือน (ศรัญญู 

และ คณะ, 2560) 

Ampicillin (แอมพิซิลลิน) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน ออกฤทธิ์โดยก าจัดหรือยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในร่างกาย อาจใช้รักษาโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ หลอดลม

อักเสบ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หรือใช้ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารก

แรกเกิด  

Salicylic acid (กรดซาลิไซลิค) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่พบในพืชทั่วๆ ไป มีบทบาทส าคัญในการ

ควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาในพืช (Raskin, 1992) แรกเริ่มถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหาร 

และเครื่องส าอาง ต่อมาได้ถูกน ามาใช้ในระบบการเกษตร เช่น ยับยั้งการสังเคราะห์และการท างานของเอ

ทิลีน (Nazar et al., 2015) ซึ่งส่งผลให้ผลไม้สุกช้าลง การใช้เพ่ือท าลายโรคพืช เช่น การใช้กรดซาลิไซ

ลิคควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยหอมทองที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์เพ่ือการส่งออก (วี

ระณีย์ และคณะ, 2559) อีกทั้งมีรายงานว่าการใช้กรดซาลิไซลิคในต้นส้มที่เป็นโรคกรีนนิ่ง กรดซาลิไซลิค

สามารถเหนี่ยวน าให้เกิดการแตกใบและการออกดอกเพ่ือชดเชยการร่วงของใบและผลส้ม หากใช้ในความ

เข้มข้นที่เหมาะสม (Mann et al., 2011) ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการจัดการแปลงส้ม

เปลือกล่อนโดยใช้สารแอมพิซิลินและกรดซาลิไซลิคร่วมกับการจัดการตามค าแนะน า GAP ในแหล่งปลูก

เดิม (จังหวัดปทุมธานี) เพ่ือลดความเสียหายจากโรคกรีนนิ่ง 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์    

1. ต้นส้มพันธุ์เขียวด าเนินทีใ่ห้ผลผลิตแล้ว  

2. สารแอมพิซิลิน (C16H25N3O7S: ampicillin trihydrate) 99% 

3. กรดซาลิไซลิค (C6H4(OH)COOH: Salicylic acid)  

4. อุปกรณ์ฉีดสารเข้าล าต้น (Injection Tunk)  

5. สว่านไฟฟ้า 

6. แอลกอฮอล์ 90% 

7. ถังพ่นสารแบบคันโยก 



8. ปุ๋ยเคมี 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 

9. ชุดสกัดสกัดดีเอ็นเอ (GenUPtm Plant DNA kit) 

10. เครื่องพีซีอาร์ (GeneAmp® PCR System 9700) 

- วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ า (ซ้ าละ 4 ต้น) ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 ปฎิบัติดูแลแปลงตามวิธีเกษตรกร (ใช้สารแอมพิซิลิน อัตรา 800 มิลลิตรต่อต้น) 

กรรมวิธีที่ 2 ปฎิบัติดูแลแปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อน 

กรรมวิธีที่ 3 ปฎิบัติดูแลแปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อน +การใช้สารแอมพิซิลิน ความเข้มข้น 

                       2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตรา 500 – 600 มิลลิลิตรต่อต้น ทุก 3 เดือน 

กรรมวิธีที่ 4 ปฎิบัติดูแลแปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อน +  การพ่น salicylic acid 0.25%  

                           ทุก 3 เดือน (เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตรา 2 ลิตรต่อต้น) 

กรรมวิธีที่ 5 ปฎิบัติดูแลแปลงตาม GAP ส้มเปลือกล่อน + การฉีดสารแอมพิซิลิน + 

                        การพ่น salicylic acid 0.25% ทุก 3 เดือน 

การฉีดสารปฏชิีวนะเข้าต้นในสภาพแปลงทดลอง (Trunk injection technique)  ท าการ

ฉีดสารเข้าต้นโดยการเจาะล าต้นด้วยสว่านไฟฟ้า เอียงท ามมุ 45 องศา ลึก 1 ซม. จากนนั้นท าการปัก

สายพลาสติกที่ต่อจากขวดน้ าอัดลมพลาสติกที่บรรจุสารละลายปฏิชีวนะ เข้าล าต้นส้ม ปล่อยให้สาร

ซึมเข้าต้นจนหมดโดยใช้แรงดันลมที่อยู่ในขวดน้ าอัดลมพลาสติกอีกขวด (ภาพที่ 1) 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 

ภาพที่ 1 A) ampicillin B) สว่านไฟฟ้า C) อุปกรณ์การฉีดสารเข้าต้นส้ม D) การเจาะล าต้นส้ม  

             E) การปักอุปกรณ์การฉีดสารเข้าต้น  

การตรวจสอบเชื้ อ  Candidatus Liberibacter asiatucus โดยเทคนิค  Polymerase 

Chain Reaction (PCR) คู่ ไพรเมอร์  OI1[5’-GCG CGT ATG CAA TAC GAG CGG CA-3’] และ 

OI2c[5’-GCC TCG CGA CTT CGC AAC CCA T-3’] (Jagoueix et. al.,1994) 

 

- เวลาและสถานที่  

เริ่มต้น 2559 สิ้นสุด 2562 

แปลงเกษตรกร อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ด าเนินการวิจัยในพ้ืนที่สวนส้มเดิม (ร่องสวน) ที่ปลูกส้มเขียวหวานพันธุ์เขียวด าเนิน อายุ

ประมาณ 5 ปี ต้นส้มเขียวหวานมีอาการของโรคกรีนนิ่ง คือ ใบเล็ก ชี้ตั้งตรง และมีผลร่วงก่อนการเก็บ

เกี่ยว (ภาพที่ 2) ซึ่งเกษตรกรแก้ไขโดยการฉีดสารแอมพิซิลินความเข้มข้น 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

อัตรา 800 มิลลิลิตรต่อต้น  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะอาการท่ีปรากฏของส้มทีม่ีีอาการของโรคกรีนนิ่ง 
 

ในปี 2559 พบว่า กรรมวิธีที่ 3 ที่มีการฉีดสารแอมพิซิลิน มีขนาดล าต้นเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 

33.0 ซม. รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่ 5 ที่มีการฉีดสารแอมพิซิลินร่วมกับการพ่นซาลิไซลิกแอซิด เท่ากับ 

32.9 ซม. และกรรมวิธีที่ 1 ไม่มีการใช้สารมีขนาดล าต้นเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 28.2 ซม. ส่วนความสูง

ต้น พบว่า กรรมวิธีที่ 5 มีความสูงต้นเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 173.2 ซม. รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 

และ กรรมวิธีที่ 1 เท่ากับ 171.4 และ 171.0 ซม. ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีที่ 4 และกรรมวิธีที่  2 มี

ความสูงต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 170.1 และ 170.0 ซม. ตามล าดับ (ตารางที่ 1) การที่ต้นส้มมีความสูง

ใกล้เคียงกันเนื่องจากเกษตรกรมีการตัดแต่งกิ่งต้นส้ม  

เมื่อเก็บตัวอย่างผลผลิตหลังการใช้สาร 2 และ 3 เดือน บันทึกน้ าหนักและขนาดผล พบว่า ผลส้ม

หลังการใช้สารฯ มีน้ าหนักเฉลี่ย 62.8 และ 149.6 กรัม ตามล าดับ  ความสูง-ความกว้างผล เฉลี่ย 

4.9-4.6 และ 6.8-5.8 ซม. ตามล าดับ และเมื่อน าไปวิเคราะห์สารตกค้างโดยสถาบันอาหาร กระทรวง

อุตสาหกรรม พบว่า ไมม่ีการตกค้างของสารแอมพิซิลิน  

ในปี 2560 พบว่า การจัดการโดยการปฏิบัติตาม GAP ส้มเปลือกล่อนร่วมกับการฉีดแอมพิซิลิ

นอัตรา 2,000 มิลลิกรัม/ต้น และ พ่นกรดซาลิซิลิก ความเข้มข้น 0.25% (อัตรา 2.5 กรัม/ลิตร/ต้น) 

ทุก 3 เดือน ท าให้ต้นส้มมีขนาดเส้นรอบวงต้นมากท่ีสุด รองลงมาคือการปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร ส่วน

ความสูงต้น พบว่า การปฏิบัติตาม GAP ส้มเปลือกล่อนร่วมกับการฉีดแอมพิซิลินอัตรา 2 ,000 

มิลลิกรัม/ต้น ทุก 3 เดือน ท าให้ต้นส้มมีความสูงมากที่สุด รองลงมาคือการปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร แต่

อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของต้นส้มไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี โดยขนาดเส้นรอ

บวงต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 34.0 – 36.8 เซนติเมตร และความสูงต้นเฉลี่ยระหว่าง 217.0 – 234.0 

เซนติเมตร (ตารางท่ี 2)  



ในปี 2561 การเจริญเติบโตด้านล าต้น พบว่า ขนาดเส้นรอบวงต้นเฉลี่ยและความสูงต้นเฉลี่ยของ

ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี โดยขนาดเส้นรอบวงต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  37.9 – 39.8 

เซนติเมตร และความสูงต้นเฉลี่ยระหว่าง 224.3 – 238.5 เซนติเมตร (ตารางที่ 3) เมื่อสุ่มผลผลิต

ระยะเก็บเกี่ยวปี 2560/61 น าไปบันทึกน้ าหนัก ขนาดผล และของแข็งที่ละลายได้ (TSS) พบว่า 

น้ าหนักผลไม่แตกต่างทางสถิติ มีค่าระหว่าง 125.7-136.7 กรัม ของแข็งที่ละลายได้ใกล้เคียงกัน

ระหว่าง 9.44-9.90 oBrix  (ตารางที่ 4) เมื่อสุ่มผลผลิตน าไปวิเคราะห์ปริมาณสารแอมพิซิลินในผลส้ม

ปรากฏว่า ไม่พบสารแอมพิซิลินในผลส้มจากกรรมวิธีที่มีการใช้สารแอมพิซิลิน 

ส าหรับปี 2562 สุ่มเก็บตัวอย่างใบส้มเขียวหวานจากทั้ง 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ตัวอย่าง รวม

จ านวน 20 ตัวอย่าง (จ านวน 4 ต้น/ตัวอย่าง) น ามาสกัดสกัดดีเอ็นเอด้วยชุดสกัด (GenUPtm Plant 

DNA kit) เพ่ือตรวจหาเชื้อโรคกรีนนิ่ง และน าตัวอย่างดีเอ็นไปตรวจสอบด้วยเทคนิค PCR โดยคู่ใช้ไพร์

เมอร์  OI1[5’-GCG CGT ATG CAA TAC GAG CGG CA-3’] และ OI2c[5’-GCC TCG CGA CTT 

CGC AAC CCA T-3’] (Jagoueix et. al.,1994) โดยก าหนดโปรแกรมเครื่องพีซีอาร์ (GeneAmp® 

PCR System 9700) ดังนี้ 95 องศาเซลเซียส 2 นาที จ านวน 1 รอบ; 95 องศาเซลเซียส 40 วินาที, 

60 องศาเซลเซียส 1 นาที, 72 องศาเซลเซียส 1 นาที จ านวน 35 รอบ; 72 องศาเซลเซียส 10 นาที 

จ านวน 1 รอบ หลังจากนั้นน าไปแยกแถบดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสโดยใช้อะกาโรสเจล 

1.5% และตรวจแถบดีเอ็นเอภายใต้แสง UV ด้วยเครื่อง (ChemiDocTM Touch Imaging System 

Bio-RAD) พบว่า ทั้ ง 20 ตัวอย่าง สามารถตรวจพบเชื้อแบคที เรีย Candidatus Liberibacter 

asiaticus สาเหตุของโรคกรีนนิ่ง (ภาพที่ 3)   

 

ภาพที่  3 แสดงผล gel electrophoresis การตรวจหาเชื้อโรคกรีนนิ่ งจากตัวอย่างใบส้มเขียวหวาน 
             ทั้ง 5 กรรมวิธี (จ านวน 19 ตัวอย่าง*) อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 
  

หมายเหตุ:  M  = marker 1 kb DNA Ladder (Solis BioDynetm) 
1-4  = กรรมวิธีท่ี 1 (วิธีเกษตรกร) ซ้ าที่ 1 – 4 ตามล าดบั 
5-8  = กรรมวิธีท่ี 2 (GAP) ซ้ าที่ 1 – 4 ตามล าดับ 
9-12  = กรรมวิธีท่ี 3 (GAP+ ampicillin) ซ้ าที่ 1 – 4 ตามล าดับ 
13-16  = กรรมวิธีท่ี 4 (GAP+ salicylic acid 0.25%) ซ้ าที่ 1 – 4 ตามล าดับ 
17-19  = กรรมวิธีท่ี 5 (GAP+ ampicillin+ salicylic acid) ซ้ าที่ 1 – 3 ตามล าดับ 
             *กรรมวิธีท่ี 5 ซ้ าที่ 4 ไม่ได้แสดงในภาพท่ี 1 แต่ตรวจพบโรคกรีนนิ่ง 



H = พืชปกติ (negative control) 
P = ตัวอย่างส้มเขียวหวานเป็นโรคกรีนนิ่งแสดงแถบดีเอ็นขนาดประมาณ 1,160 bp  

                (positive control) 
ส่วนการเจริญเติบโตด้านล าต้น พบว่า ขนาดเส้นรอบวงต้นเฉลี่ยและความสูงต้นเฉลี่ยของไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี โดยขนาดเส้นรอบวงต้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 41.4 – 42.4 เซนติเมตร และความ
สูงต้นเฉลี่ยระหว่าง 217.3 – 239.8 เซนติเมตร (ตารางที่ 5) ส าหรับผลผลิตเฉลี่ย พบว่า กรรมวิธีที่ 3 มีจ านวน
ผลผลิตมากท่ีสุด เท่ากับ 480 ผล รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 5 เท่ากับ 448 ผล มีเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูงผล 
เฉลี่ย 5.1 x 4.7 เซนติเมตร ส าหรับน้ าหนักผลเฉลี่ย พบว่า กรรมวิธีที่ 3 มีน้ าหนักผลเฉลี่ยมากที่สุด คือ 76.8 
กรัม รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 และ 5 คือ 71.4 และ 70.5 กรัม ตามล าดับ ส่วนปริมาณของแข็งทั้งหมดที่
ละลายได้ (total soluble solid, TSS) พบว่า มีค่าใกล้เคียงกัน คือ 11 °Brix (ตารางที่ 6) 

เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตด้านล าต้นส้ม 3 ปี (2560-2562) พบว่า ขนาดเส้นรอบวงต้น มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งในทางสถิติระหว่างปีที่ด าเนินการทดลอง กล่าวคือมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นทุกปี 
แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกรรมวิธีในแต่ละปี ส่วนความสูงต้น พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 3 
ปี แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกันทางสถิติในแต่ละปี  

 
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตเฉลี่ยของต้นส้มพันธุ์เขียวด าเนิน อายุ 4 ปี อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
             ปี 2559 

กรรมวิธี ขนาดเส้นรอบวงต้น (ซม.) ความสูงต้น (ซม) 
T1 วิธีเกษตรกร 28.2 171.0 
T2 วิธี GAP ส้มเปลือกล่อน 29.2 170.0 
T3 GAPส้มเปลือกล่อน+การใช้สารแอมพิซิลิน ทุก 3 เดือน 33.0 171.4 
T4 GAPส้มเปลือกล่อน+การพ่น salicylic acid ทุก 3 
เดือน 30.0 170.1 
T5 GAPส้มเปลือกล่อน+การฉีดสารแอมพิซิลิน+การพ่น 
salicylic acid ทุก 3 เดือน 32.9 173.2 

 



ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตเฉลี่ยของต้นส้มพันธุ์เขียวด าเนิน อายุ 5 ปี อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
             ปี 2560 

กรรมวิธี ขนาดเส้นรอบวงต้น (ซม.) ความสูงต้น (ซม) 
T1 วิธีเกษตรกร 35.0 227.5 
T2 วิธี GAP ส้มเปลือกล่อน 34.0 217.0 
T3 GAPส้มเปลือกล่อน+การใช้สารแอมพิซิลิน ทุก 3 เดือน 35.1 234.0 
T4 GAPส้มเปลือกล่อน+การพ่น salicylic acid ทุก 3 
เดือน 34.3 222.0 
T5 GAPส้มเปลือกล่อน+การฉีดสารแอมพิซิลิน+การพ่น 
salicylic acid ทุก 3 เดือน 36.8 225.8 

CV (%) 6.7 7.1 

 
ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตเฉลี่ยของต้นส้มพันธุ์เขียวด าเนิน อายุ 6 ปี อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
             ปี 2561 

กรรมวิธี ขนาดเส้นรอบวงต้น (ซม.) ความสูงต้น (ซม) 
T1 วิธีเกษตรกร 38.9 235.0 
T2 วิธี GAP ส้มเปลือกล่อน 38.2 229.3 
T3 GAPส้มเปลือกล่อน+การใช้สารแอมพิซิลิน ทุก 3 เดือน 39.8 244.0 
T4 GAPส้มเปลือกล่อน+การพ่น salicylic acid ทุก 3 
เดือน 37.9 224.3 
T5 GAPส้มเปลือกล่อน+การฉีดสารแอมพิซิลิน+การพ่น 
salicylic acid ทุก 3 เดือน 39.8 238.5 

CV (%) 5.6 5.2 

 



ตารางที่ 4  คุณภาพผลส้มพันธุ์เขียวด าเนิน (อายุ 5 ปี) อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  

กรรมวิธี นน.ผล1/ ขนาดผล TSS2/ 

 (กรัม) 
เส้นผา่นศูนย์กลางผล 

(มม.) 
ความสูงผล 

(มม.) 
(oBrix) 

T1 วิธีเกษตรกร (Amp) 131.9 ab 57.7 62.4 9.54 

T2 GAP ส้มเปลือกล่อน 136.7 a 58.7 63.2 9.44 

T3 GAP+ (Amp) 131.8 ab 57.5 63.1 9.90 

T4 GAP+ พ่น SA   125.7 b 56.4 61.4 9.89 

T5 GAP+ (Amp) + SA 131.3 ab 57.9 62.3 9.75 

C.V. (%) 4.9 - - - 
1/ ตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT          
2/ total soluble solid 
 
ตารางที่ 5 การเจริญเติบโตเฉลี่ยของต้นส้มพันธุ์เขียวด าเนิน อายุ 7 ปี อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  
             ปี 2562 

กรรมวิธี ขนาดเส้นรอบวงต้น (ซม.) ความสูงต้น (ซม) 
T1 วิธีเกษตรกร 42.1 228.0 
T2 วิธี GAP ส้มเปลือกล่อน 41.7 217.3 
T3 GAPส้มเปลือกล่อน+การใช้สารแอมพิซิลิน ทุก 3 เดือน 42.3 239.8 
T4 GAPส้มเปลือกล่อน+การพ่น salicylic acid ทุก 3 
เดือน 41.4 222.5 
T5 GAPส้มเปลือกล่อน+การฉีดสารแอมพิซิลิน+การพ่น 
salicylic acid ทุก 3 เดือน 42.4 228.0 

CV (%) 4.1 5.4 

 



ตารางที่ 6 ผลผลิตเฉลี่ยและคุณภาพผลผลิตส้มพันธุ์เขียวด าเนิน อายุ 7 ปี อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  

กรรมวิธี 
ผลผลิต 

จ านวนผล เส้นผ่านศนูย์กลางผล 
(ซม.) 

สูงผล (ซม.) น้ าหนัก (ก.) TSS1/ 
(°Brix) 

T1 วิธีเกษตรกร  434 4.9 4.6 64.3 10.5 
T2 GAP ส้มเปลือกล่อน 348 5.2 4.6 71.4 11.0 
T3 GAP+ Amp 480 5.3 4.8 76.8 11.1 
T4 GAP+ พ่น SA   318 5.1 4.6 69.1 11.0 
T5 GAP+ Amp + SA 448 5.1 4.7 70.5 11.1 
1/ total soluble solid 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   

จากผลการทดลองการจัดการแปลงส้มเปลือกล่อน (พันธุ์เขียวด าเนิน) ด้วยการฉีดสาร

ปฏิชีวนะแอมพิซิลลินเข้าสู่ล าต้น และ/หรือการพ่นกรดซาลิไซลิค ร่วมกับการจัดการแปลงปลูกตาม

ค าแนะน า GAP พบว่า การเจริญเติบโตด้านล าต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การฉีดสารปฏิชีวนะ

แอมพิซิลลินเข้าสู่ล าต้นร่วมกับการจัดการแปลงปลูกตามค าแนะน า GAP ท าให้ผลผลิตส้มมากกว่าทุก

กรรมวิธี ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตระยะเก็บเกี่ยวในปี 2560 และ 2561 ไม่พบการตกค้างของ

สารแอมพิซิลลิน เมื่อท าการตรวจสอบเชื้อสาเหตุของโรคโดยเทคนิค PCR ยังคงพบเชื้อสาเหตุโรคในทุก

กรรมวิธีการทดลอง 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

 

12. เอกสารอ้างอิง  

รัตนา  สดุดี. 2537. โรคโทรมของส้มจุก (Citrus reticulate Blanco): เชื้อสาเหตุและปัจจัยส่งเสริม
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T1 T3 T5 

Not Detected Not Detected Not Detected 

13. ภาคผนวก 

 

ภาพผนวกที่ 1 ผลวิเคราะห์ปริมาณสารแอมพิซิลินในผลส้มระยะเก็บเก่ียว (พฤศจิกายน 2560) ส าหรับ 

                  กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 3 และ กรรมวิธีที่ 5  

 

 

 

 


