
แบบฟอร์มรายงานเร่ืองเต็ม ผลการทดลองสิน้สุด ปีงบประมาณ 2556 
 

1.  แผนงานวิจัย  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพในเขต 
ภาคกลาง 

 

2.  โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝร่ัง 
กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง 
กิจกรรมย่อย  - 

3.  ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)    การทดลองที่ 2.3 การคัดเลอืกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อ 
โรคเหี่ยวและโรครากปมฝรั่ง 

การทดลองย่อยที่ 2.3.1 การคัดเลือกต้นตอฝรั่งท่ีทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวของฝรั่ง 
      
 
4.  คณะผู้ด าเนินงาน 

มนตรี เอ่ียมวิมังสา ธิติยา  สารพัฒน์  พจนา  ตระกลูสุขรัตน์ 

 
กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 
 
 

 
5.  บทคัดย่อ 

ฝรั่งพันธุ์การค้ากิมจู และแป้นสีทอง ที่แสดงอาการใบไหม้ ยอดเหี่ยว กิ่งแห้ง ต้นทรุดโทรม โคนต้น
และรากถูกท าลายโดยเชื้อรา ท าให้ฝรั่งยืนต้นตายเป็นจ านวนมากในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และ
ราชบุรี สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Nalanthamala psidii  จึงได้ท าการทดลองเพ่ือคัดเลือกต้นตอฝรั่งพันธุ์
พ้ืนเมืองซึ่งได้รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆอาทิ จังหวัดนครปฐม นครนายก สมุทรสงคราม ชัยนาท 
เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี และฝรั่งพันธุ์ใบแดง พันธุ์ใบด่าง ฝรั่งไส้แดง  โดยการปลูกเชื้อเชื้อรา 
Nalanthamala psidii   เป็นเวลา 120 วันจากนั้น พบว่าจากต้นฝรั่งพันธุ์พ้ืนเมืองจ านวน จากจ านวน 
110 ต้น พบว่ามีจ านวน 13 ต้น ที่สามารถต้านทานต่อเชื้อราได้  
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 3 เอกสารแนบ 3 



 
 
 
 
 

รหัสการทดลอง 02-05-54-01-02-00-03-54 
6.  ค าน า 

ฝรั่ง(Psidium guajava L.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในพ้ืนที่ภาคกลาง ซึ่งในปี 2552 ประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ปลูกฝรั่งรวมทั้งสิ้น 43,249 โดยเฉพาะในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร มีการปลูกฝรั่ง
มากกว่าสามหมื่นไร่ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ปลูกอ่ืนๆ ได้แก่ ปทุมธานี และเพชรบุรี ในภาคเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดตาก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2553) 

ในอดีตการปลูกฝรั่งสามารถท ารายได้ท่ีมั่นคงให้แก่เกษตรกรมีรายได้สม่ าเสมอ แต่วันนี้ฝรั่งเป็นที่
พ่ึงของเกษตรกรไม่ได้แล้วปลูกในปีแรกๆยังไม่พบปัญหา เมื่อฝรั่งให้ผลผลิตเข้าปีท่ี 2-3 ก็พบปัญหา 
เกษตรกรเองไม่อยู่ในภาวะที่แก้ไขได้ด้วยตัวเองเพราะปัญหาจากความไม่รู้ ในลักษณะอาการหรือสภาพ
ปัญหาที่แท้จริง การเกิดปัญหาพบในฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง กิมจู ซึ่งเป็นพันธุ์การค้า อาการต้นโทรมใบเหลือง
เกิดจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง ผลที่ห่อก็จะหลุดร่วง ต้นไม่โต ไม่แตกตาใบหรือตาดอก ต้นฝรั่งไม่ตอบสนอง
ต่อปัจจัยการผลิตที่ใช้ท าให้เกษตรกรขาดทุน ต้นเป็นมากก็ฟันทิ้ง ใครว่าสารชนิดไหนดีก็ซ้ือมาใช้โดยไม่มี
ข้อมูลจากนักวิชาการสนับสนุน ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม สุดท้ายรื้อแปลงไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน
โดยที่พ้ืนดินแปลงนั้นก็ยังมีเชื้อโรคอยู่และพร้อมจะท าลายพืชอ่ืนๆที่น าไปปลูกทดแทน ( มนตรี,2548) 

 เมื่อคณะวิจัยเขาไปส ารวจในปี 2552 พบว่า ต้นโทรมของฝรั่งเกิดจากสองสาเหตุคือโรครากปม
เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม (Root Knot nematode) และโรคเหี่ยวเกิดจากเชื้อรา Nalanthamala sp. 
ท าความเสียหายอย่างหนักต่อการผลิตฝรั่งในพ้ืนที่ปลูกฝรั่ง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อ.สามพราน จ.
นครปฐม อ.ด าเนินสะดวก จ. ราชบุรี อ.แกลง จ.ระยอง  
  โรคเหี่ยวของฝรั่ง ได้พบว่ามีปัญหามาแล้วในปีพ.ศ.2541 พรพิมลและคณะได้ศึกษาโรคเหี่ยวฝรั่ง
ของประเทศไทย ซึ่งมีการระบาดในหลายจังหวัดและได้สรุปไว้ว่า เชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวฝรั่งเกิดจากเชื้อรา 
Nalanthamala psidii จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2552 เกษตรผู้ปลูกฝรั่ง อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ อ.
บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นเขตติดต่อกัน ได้ขอความช่วยเหลือให้หาค าตอบในการป้องกันก าจัดโรคท่ี
ท าให้ต้นฝรั่งตาย โดยได้ส่งตัวอย่างโรคมาวินิจฉัยที่กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร กรุงเทพฯ เมื่อน าตัวอย่างโรคมาเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการได้เชื้อราชนิดเดียวกันกับเชื้อราที่ 
พรพิมลและคณะได้ศึกษาไว้  
             โรคเหี่ยวสามารถเกิดกับต้นฝรั่งขนาดใหญ่ติดผลแล้ว ต้นฝรั่งขนาดกลางและต้นขนาดเล็กท่ีใช้
ปลุกซ่อมก็มีอาการเหี่ยวเป็นกิ่งๆ ใบสีเขียวซีด ปลายใบไหม้ ถอนต้นมาดูพบว่ารากเน่า เมื่อใช้มีดเฉือนล า
ต้นพบว่าเนื้อเยื่อพืชมีสีน้ าตาลเรียกว่าโรคโคนเน่า จึงท าให้เกิดอาการเหี่ยว ยืนต้นตาย จากการขาดน้ าและ
อาหารไปเลี้ยงล าต้น และโรคเหี่ยวสามารถลุกลามไปยังต้นข้างเคียงได้  



การจัดการปัญหาที่ส่งผลต่อการผลิต ณ ปัจจุบันนี้ คือโรคเหี่ยว และ โรครากปม ซึ่งต้องหาวิธี
ป้องกันก าจัดโรคเพ่ือให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจัดการสวนฝรั่งของตน ซึ่งโดยหลักการแล้วมีหลายวิธี
ด้วยกนั เช่นการใช้สารเคมี การควบคุมทางชีววิธี การใช้พันธุ์ต้านทาน และวิธีทางเขตกรรม เช่น การไถ
พรวน  การไขน้ าท่วมแปลง การปลูกพืชหมุนเวียน การใส่ปุ๋ยอินทรียวัตถุ การก าจัดพืชอาศัยออกจากแปลง
ปลูก เป็นต้น ซึ่งการใช้พันธุ์ต้านทานเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนที่สุด 
7.  วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
- อุปกรณ์ 

1.ต้นฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งต่างๆ  
2.เชื้อรา Nalanthamala psidii 
3.วัสดุทดลองในการปลูกพืช เช่น ดินปลูก กระถาง จานรองกระถาง    
4.อุปกรณ์และสารเคมี ในห้องปฏิบัติการ  
 
 

-วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งต่างๆ  
2. การแยกเชื้อบริสุทธิ์ของเชื้อรา Nalanthamala psidii  

เก็บตัวอย่างรากของฝรั่งที่เกิดโรคเหี่ยว โดยมีอาการ ปลายใบไหม้ ก่ิงแห้ง ต้นโทรม ราก
เน่าด าสามารถดึงรากถอดปลอกได้  ท าการเก็บรากฝรั่งมาแยกเชื้อในห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
2.1 ล้างรากพืชให้สะอาดซับให้แห้งตัดให้เป็นชิ้นยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร 
2.2 น ารากพืชที่เตรียมไว้ วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่มี streptomycin sulphate 

500 ppm จากนั้นบ่มเชื้อไว้ประมาณ 3  วัน จากนั้นตัด hyphal tip ไปวางบนอาหาร PDA  
และ oat meal agar บ่มเชื้อไว้ประมาณ 5  วัน เชื้อบนอาหารมีสีเหลืองนวล เขี่ยเส้นใยท าสไลด์
ตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง เปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิงของเชื้อ อาทิ พร
พิมล และ เจเน็ท , 2551 และ Schroers,H.J.,  et.al 2005. 

2.3 การเตรียมหัวเชื้อ เมื่อต้นพืชพร้อมส ารับการปลุกเชื้อแล้วท าการ subculture เชือ้
น ามาแล้วเลี้ยงบนอาหาร PDA บ่มเชื้อไว้ประมาณ 7  วัน ท าสารแขวนลอยของเชื้อโดย
เทน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วลงในจานเลี้ยงเชื้อดังกล่าวขูดเส้นใยและสปอร์ของเชื้อในน้ าราด
บนกระถางที่ปลูกพืชทดลองไว้ ในอัตราเชื้อ 0.5 ลิตร ต่อ 1 ต้นทดลอง  

3. การเตรียมพืชทดสอบ  
ปลูกตน้ฝรั่งในกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 เซนติเมตรบรรจุด้วยดินนึ่งฆ่าเชื้อ 
กระถางละ 1 ต้น  

4. หลังจากใส่เชื้อ Nalanthamala psidii ลงไปประมาณ 3 เดือน ประเมินการเกิดโรคต้นเหี่ยว 
ดังที่แสดงใน ตารางท่ี1 ความสมบรูณ์ของต้นฝรั่งเพ่ือประเมินการเกิดโรคต้นเหี่ยวมี
สาเหตุจากเชื้อรา Nalanthamala psidii 

 



8.  ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด) 
ระยะเวลา (เริ่มต้น ต.ค.2554-สิ้นสุด ก.ย.2556) 

9.  สถานที่ด าเนินการ 
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานไส้เดือนฝอย กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชและแปลงเกษตรกร 
ในพ้ืนที่การระบาดของโรค จ.นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร  

 
10.  ผลการทดลองและวิจารณ์  (พร้อมภาพประกอบ) 

ในปี 2555 สามารถรวบรวมฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งต่างๆดังนี้ อ.สามพราน จ.นครปฐม จ านวน 10  
ต้น อ.ปากพลี จ.นครนายก จ านวน 15  ต้น อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จ านวน 15  ต้น และฝรั่งพันธุ์
ใบแดงจ านวน 5  ต้น พันธุ์ใบด่าง จ านวน 5 ต้น รวมจ านวน 50 ต้น  พบว่ามี 8 ต้นที่แสดงอาการ
ต้านทานปรากฏอาการที่ระดับ 2 
ในปี 2556 สามารถรวบรวมฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งต่างๆดังนี้ ชัยนาท จ านวน 10  ต้น  เพชรบูรณ์ 
จ านวน 5  ต้น อ.เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี จ านวน 8  ต้น และนครศรีธรรมราช จ านวน 5  ต้น 
ฝรั่งพันธุ์ใบแดงจ านวน 5  ต้น ต้น พันธุ์ใบด่าง จ านวน 8 ต้น และฝรั่งพันธุ์ไส้แดง จ านวน 19  ต้น รวม
จ านวน 60 ต้น พบว่ามี 5 ต้นที่แสดงอาการต้านทานปรากฏอาการท่ีระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างต้นฝรั่งพันธุ์พ้ืนเมืองที่ไม่ต้านทานต่อเชื้อ Nalanthamala psidii   
 
 
 
 



 
 
 

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างต้นฝรั่งพันธุ์พ้ืนเมืองที่ต้านทานต่อเชื้อ Nalanthamala psidii   
 

 
11.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การปลูกเชื้อรา Nalanthamala psidii ในฝรั่งพันธุ์พ้ืนเมืองซึ่งเก็บรวบรวมมาจาก แหล่งต่างๆ
อาทิ จังหวัดนครปฐม นครนายก สมุทรสงคราม ชัยนาท เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี และฝรั่งพันธุ์ใบแดง พันธุ์
ใบด่าง ฝรั่งไส้แดง จากจ านวน 110 ต้น พบว่ามีจ านวน 13 ต้น ที่สามารถต้านทานต่อเชื้อราเนื่องจากเกิด
อาการเพียงเล็กน้อยในระดับ 2 ของการเกิดโรค จะน าไปพัฒนาเป็นต้นตอต้านทานในการปลูกพันธุ์การค้า 
หรือน าไปเป็นต้นพ่อแม่ในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทานต่อไป 
    

12.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: ให้ระบุว่าผลงานที่สิ้นสุดได้น าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อหรือ
ถ่ายทอดได้ในประเด็นอะไรบ้าง (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
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ขอขอบคุณ คุณ สุพัตรา อินทวิมลศรี ผู้ด าเนินการทดลองในปี 2554-2555  
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15.  ภาคผนวก (ถ้ามี) 
ตารางที่1 แสดงความสมบรูณ์ของต้นฝรั่งเพ่ือประเมินการเกิดโรคต้นเหี่ยวเกิดจากเชื้อรา Nalanthamala psidii 
 

 
 

ระดับความสมบรณู์ของต้น สภาพความสมบรูณ์ของ
ต้น 

ลักษณะของต้นและใบ โรค 
โครงสร้างต้น ทรงพุ่ม ปริมาณใบ สีใบ 

ระดับที่ 1  ต้นสมบรูณด์ีมาก 80-
100% 

ด ี สวยงาม หนาแน่น ใบสีเขียวเข้ม ใบ ก่ิงก้าน ล าต้นปราศจากโรคเข้าท าลาย
หรือมีได้ไม่เกิน 5% 

ระดับที่ 2  ต้นสมบรูณด์ีปานกลาง 
70-79% 

ค่อนข้างดี สวยงาม
ปานกลาง 

ค่อนข้างหนาแน่น ใบสีเขียว โรคเข้าท าลาย ล าต้น และกิ่งก้าน
เล็กน้อย แตไ่ม่ถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อ
ต้นพืช 

ระดับที่ 3  ต้นสมบรูณ์น้อย ≥ 50-
69% 

ไม่ค่อยด ีบริเวณ
ปลายยอดแห้งเป็น
บางกิ่ง 

ค่อนข้างไม่
สวยงาม 

ค่อนข้างน้อย ใบสีเขียวซีดหรือเหลือง 
บริเวณขอบใบหรือปลาย
ใบแห้งคล้ายไฟไหม้  

โรคเข้าท าลายทีล่ าต้น กิ่ง ใบ และรากใน
ระดับค่อนข้างรุนแรง 

ระดับที่ 4  
 

ต้นทรุดโทรม 
< 50% 

ไม่ค่อยดี บริเวณ
ปลายยอดแห้งทั้งกิ่ง
แขนงและกิ่งหลัก
หลายกิ่ง 

ไม่สวยงาม น้อยมากหรือไม่มี
ใบ 

ใบสีเหลือง บรเิวณขอบใบ
หรือปลายใบหรือทั้งใบ

แห้งคล้ายไฟไหม้   

โรคเข้าท าลายทีล่ าต้น กิ่ง ใบ รากใน
ระดับค่อนข้างรุนแรงมาก ไม่สามารถ
ฟื้นฟูได้ หรือฟ้ืนฟูได้แต่ไม่คุ้มค่าการ
ลงทุน 
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