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2. โครงการวิจัย  วิจัยการเพิ่มศักยภาพการผลิตน้อยหน่าคุณภาพ 
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  Epidemic of Annona Dieback Disease and Causing Agent  

Biology 
3. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง   พจนา ตระกูลสุขรัตน์ สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 ผู้ร่วมงาน    รัชดา ปรัชเจริยวาณิชย ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
         นครราชสีมา  
         ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
 
4. บทคัดย่อ 
 โรคก่ิงแห้งเป็นโรคส าคัญโรคหนึ่งของน้อยหน่า พบระบาดมากในเขตปลูกแถบอ าเภอปากช่อง ที่เป็น
พ้ืนที่ปลูกขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอกลางดง ระหว่างเดือนกันยายน 2559–ตุลาคม 2562 
ได้ท าการส ารวจ ติดตามอาการ ลักษณะการแพร่ระบาดของโรค เก็บตัวอย่างพืชเป็นโรคมาแยกหาเชื้อสาเหตุ 
พิสูจน์โรค และศึกษาชีววิทยาของเชื้อสาเหตุ ผลการทดลองพบว่า ต้นน้อยหน่าที่แสดงอาการโรคก่ิงแห้งเกิด
แบบกระจัดกระจาย อาการโรคเริ่มพบภายหลังจากมีการตัดแต่งก่ิง โดยเชื้อเข้าทางบาดแผลของกิ่งที่ถูกตัด ท า
ให้เนื้อเยื่อภายในที่เป็นบริเวณท่อน้ าท่ออาหารถูกท าลายเปลี่ยนสีกลายเป็นสีด า ใบที่อยู่บนกิ่งด้านบนแสดง
อาการเหี่ยวก่อนแห้งตายกิ่ง อาการเหี่ยวแห้งลุกลามไปกิ่งข้างเคียง ท าให้กิ่งขนาดใหญ่แห้งจนต้นน้อยหน่ายืน
ต้นตาย โรคระบาดได้กับน้อยหน่าทุกช่วงอายุที่ได้รับการตัดแต่งก่ิงจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้อหลังจากท่ี
ใช้กับต้นเป็นโรคก่อนหน้า ท าการแยกเชื้อ พิสูจน์โรคและจะจ าแนกชนิดเชื้อด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อหา
เชื้อสาเหตุโรคที่ถูกต้องทีจ่ะด าเนินการต่อไป 
ค าส าคัญ : น้อยหน่า, โรคกิ่งแห้ง, การแพร่ระบาด 
 
 Dieback disease is one of severe disease of annona in Pakchong and Klangdong 
district in Nakhon Ratchasima.  During September 2016–October 2019, Experimental activities 
of surveying, monitoring Its symptoms, collecting infected parts of plant, diagnosing and 
biological studying of causing agent were done.  This result showed that the disease infected 



plants after pruning as scattered pattern.  Disease pathogen infected plants through wound 
via non-sterile tools.  Infected branches dried from the top downward.  A black wound was 
observed at the joint portion of infected and healthy parts of the branch.  The disease 
spread from the branches to the main stem.  It caused the phloem and xylem system of 
annona were destroyed and turned black.  To isolated, identified and diagnosed pathogen 
by molecular technique to determine the correct causing agent are in progress. 
Keywords : annona, dieback, disease epidemic 
 

5. ค าน า 
 น้อยหน่า เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการหลายประการสามารถปรับตัว
ได้ดีปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย แหล่งปลูกท่ีส าคัญในปัจจุบันคืออ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (กรม
วิชาการเกษตร, 2014) ปัญหาส าคัญที่เกิดข้ึนระหว่างข้ันตอนการปลูกคือ ปัญหาด้านโรคพืชชนิดต่างๆ ซึ่งพบ
การแพร่ระบาดเสมอในสวน โดยเฉพาะโรคกิ่งแห้ง ซึ่งเมื่อมีการระบาดโรคในสวนใดสวนหนึ่ง ก็มักพบว่ามีการ
แพร่ระบาดต่อต่อไปยังสวนข้างเคียงด้วย ท าให้ผลผลิตเสียหายและมีคุณภาพต่ า (เรืองศักดิ์ และกวิศร์, 2552)  
เชื้อราสาเหตุโรคมีเคยรายงานว่าท าให้เกิดอาการ dieback กับพืชตระกูล Annonaceae ในต่างประเทศ เช่น 
มีการพบเชื้อราในกลุ่ม Phytophthora 2 ชนิดคือ P. nicotianae และ P. palmivora เป็นสาเหตุของโรค
รากเน่า (root rot) ท าให้เกิดอาการก่ิงและใบแห้งของ sugar apple ซึ่งเป็นพืชในตระกูลที่ใกล้เคียงและมี
ลักษณะคล้ายน้อยหน่า  ท าให้ผลกลายเป็นสีด า (fruit rot) และแห้งตายในที่สุด (Ploetz,2003) และแยกเชื้อ
รา P. capsici  ได้จาก custard apple (Annona squamosa) (Weinert et al., 1998)  ส าหรับเชื้อ 
Fusarium decemcellular มีรายงานพบเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคมปี 1993 ท าให้พืช
เกิดอาการ dieback และสามารถแยกเชื้อได้จากเนื้อเยื่อล าต้นที่ตายแล้วของต้น atemoya  ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้
จากการผสมระหว่าง Annona squamosa และ A. cherimora (Togawa and Nomura, 1998) และพบ
รายงานว่าเชื้อรา Botryodiplodia theobromae เป็นสาเหตุของโรค dieback ของพืชในพันธุ์ Annona ใน
ประเทศอียิปต์ (Haggag and Nofal, 2005)   
 จากรายงานในต่างประเทศที่มีการระบาดของโรคก่ิงแห้งกับพืชตระกูลเดียวหรือใกล้เคียงกับน้อยหน่า 
จะเห็นได้ว่ามีเชื้อราหลายชนิดเป็นสาเหตุโรค  ส าหรับในประเทศไทยยังขาดข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคก่ิง
แห้งรวมทั้งชนิดเชื้อสาเหตุโรคท่ีถูกต้อง  ดังนั้นการส ารวจ ติดตามอาการโรค รวบรวมข้อมูลลักษณะการแพร่
ระบาดของโรคก่ิงแห้งในแปลงปลูก เก็บตัวอย่างเพ่ือแยกเชื้อสาเหตุโรค และจ าแนกชนิดเชื้อสาเหตุโรคที่
ถูกต้อง เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับน าไปใช้ในการหาวิธีป้องกันก าจัดโรคที่เหมาะสม เสริมเพ่ิมเติมให้เกิด
แนวทางการจัดการและผลิตน้อยหน่าที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 



 1. น้อยหน่าที่ปลูกในเขตอ าเภอปากช่อง และอ าเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา  และต้นน้อยหน่าที่
ปลูกในเรือนปลูกพืชทดลอง 
 2. เครื่องมือระบุพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 
 3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างพืชเป็นโรค เช่น ถุงพลาสติก เลื่อยตัดกิ่ง กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ฯลฯ 
 4. อาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ เช่น PDA (potato dextrose agar) WA (water agar) ฯลฯ 
 5. อุปกรณ ์และเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ  
 6. อุปกรณ์บันทึกผล เช่น กล้องถ่ายรูป, สมุดบันทึก, ปากกา 
 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. ส ารวจและติดตามอาการต้นน้อยหน่าที่มีอาการโรคก่ิงแห้ง ข้อมูลสวนน้อยหน่าในเขตอ าเภอปาก
ช่อง และอ าเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา โดยท าเครื่องหมายต้นที่เริ่มแสดงอาการโรค พร้อมท าแผนที่
ต าแหน่งต้นที่เป็นโรคในสวนด้วยเครื่องมือระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Global Positioning System หรอื GPS) 
ของต้นทีแ่สดงอาการโรค และน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมเพ่ือระบุต าแหน่ง 
 2. เก็บตัวอย่างพืชเป็นโรค บันทึกลักษณะอาการที่พบในแปลง ห่อตัวอย่างพืชเป็นโรคด้วยกระดาษ
เก็บตัวอย่าง ก่อนน าใส่ถุงพลาสติด ไม่มัดปาก น าตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อเป็นโรคมาแยกหาเชื้อราสาเหตุโรคโดยใช้
วิธี Tissue transplanting technique โดยตัดเนื้อเยื่อกลางกิ่งบริเวณท่ีเป็นโรคให้มีความยาวประมาณ 0.5 
เซนติเมตร น ามาฆ่าเชื้อด้วยการแช่ในคลอร๊อกซ์ (clorox) 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3-5 นาทีและ ล้างด้วยน้ ากลั่น 
2 ครั้งเพ่ือล้างคลอร๊อกซ์ที่ยังตกค้างอยู่ที่ผิวพืชออก  ซับด้วยกระดาษทิชชู่อบฆ่าเชื้อก่อนน าไปวางบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA)  บ่มเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเชื้อราสร้างโคโลนี  บันทึกลักษณะและสี  
 3. น าเชื้อราที่แยกได้มาท าการปลูกเชื้อกลับให้ต้นน้อยหน่าที่เลี้ยงไว้ในเรือนปลูกพืชทดลอง น าโคโลนี
เชื้อราที่แยกได้มาท าการปลูกเชื้อให้ต้นน้อยหน่าปกติ โดยใช้กรรไกรตัดกิ่งที่แตกออกจากก่ิงใหญ่ ใช้ cork 
borer เจาะชิ้นวุ้นที่มีเชื้อราเจริญวางทับไปบนกิ่งที่ตัด วางปิดทับด้วยส าลีที่ชุบน้ านึ่งฆ่าเชื้อบีบให้หมาดก่อนใช้
พาราฟิล์มปิดทับ ติดตามอาการที่เกิดกับต้นปกติ เพ่ือพิสูจน์โรค 
 บันทึกข้อมูล 
 1. บันทึกติดตามต าแหน่งต้นน้อยหน่าในสวนที่แสดงอาการโรคก่ิงแห้ง 
 2. บันทึกลักษณะอาการโรคก่ิงแห้งน้อยหน่าที่พบ 
 3. บันทึกลักษณะและสีของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 4. บันทึกผลการพิสูจน์โรคจากเชื้อราที่แยกได้แต่ละไอโซเลทที่น าไปปลูกเชื้อกลับให้ต้นน้อยหน่าปกติ 
 เวลาและสถานที่  
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2562 
 – สวนน้อยหน่าในเขตอ าเภอปากช่องและอ าเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา 
 – กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 
 
7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 



 1. ต้นน้อยหน่าในสวนที่มีการติดตามอาการโรคกิ่งแห้ง เมื่อน าต าแหน่งต้นที่แสดงอาการโรคท่ีได้จาก
การใช้เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ก าหนดต าแหน่งเปรียบเทียบกับภาพแผนที่ทางดาวเทียมของสวน พบว่า
การเกิดโรคเกิดแบบกระจัดกระจาย แต่ต้นที่แสดงอาการโรคในภายหลัง จะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับต้นที่เป็น
โรคก่อนที่จะมีการตัดแต่งก่ิง (ภาพท่ี 1) อาการโรคก่ิงแห้งที่พบ เริ่มพบภายหลังจากมีการตัดแต่งก่ิง โดยเชื้อ
เข้าทางบาดแผลของก่ิงที่ถูกตัด ท าให้ใบด้านบนของกิ่งย่อยใกล้เคียงที่แยกจากก่ิงใหญ่เดียวกันเกิดอาการเหี่ยว 
ก่อนใบแห้งติดคากิ่งย่อยและตายทั้งกิ่ง อาการเหี่ยวแห้งขยายลุกลามไปกิ่งอ่ืนๆ ข้างเคียง ท าให้เกิดการตาย
ของกิ่งขนาดใหญ่จนต้นน้อยหน่ายืนต้นตาย อาการโรคจะเกิดได้กับน้อยหน่าทุกช่วงอายุที่ได้รับการตัดแต่งกิ่ง
จากอุปกรณ์ท่ีไม่ได้รับการฆ่าเชื้อหลังจากท่ีใช้กับต้นเป็นโรคก่อนหน้า (ภาพที่ 2) เมื่อตัดกิ่งบริเวณท่ีเป็นโรค
เพ่ือดูอาการภายใน พบว่า เนื้อเยื่อบริเวณที่เชื้อเข้าท าลายกลายเป็นสีด า เนื้อเยื่อภายในกิ่งนั้นที่อยู่ต่อลงมาซึ่ง
เป็นบริเวณท่อน้ าท่ออาหารถูกท าลายกลายเป็นสีด าด้วย  ในขณะที่เนื้อเยื่อกิ่งย่อยข้างเคียงท่ีแสดงอาการเหี่ยว
ยังเป็นปกติแค่มีอาการแห้งเท่านั้น เช่นเดียวกับเนื้อเยื่อบริเวณท่ีอยู่ต่อจากรอยตัดที่เชื้อเข้าท าลายยังคงปกติแค่
มีลักษณะแห้งเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคเข้าท าลายเนื้อเยื่อระบบท่อล าเลียงภายในกิ่งเฉพาะต าแหน่ง
ทีก่ิ่งถูกตัด จนพืชไม่สามารถล าเลี้ยงน้ าและอาหารไปเลี้ยงใบด้านบนได้ ท าให้ใบบริเวณด้านบนเหี่ยวเพราะขาด
น้ าและอาหาร แต่เชื้อไม่ได้เข้าท าลายทั้งกิ่ง อาการเนื้อเยื่อเปลี่ยนสีจึงไม่ลุกลามไปทั้งกิ่ง มีแค่เฉพาะต าแหน่งที่
เชื้อเข้าท าลายเท่านั้น (ภาพที่ 3)  
 2. น าตัวอย่างกิ่งที่แสดงอาการของโรคมาแยกหาเชื้อสาเหตุและเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ได้โคโลนีมี
ความแตกต่างกัน 2 แบบ (ภาพที่ 4) คือ 
 แบบที่ 1  โคโลนีสีเทาถึงสีเข้มเกือบด า ขอบไม่แน่นอน เส้นใยมีลักษณะขึ้นฟูเล็กน้อยบริเวณตรงกลาง
ทีม่ีสีเทาอ่อนกว่าเส้นใยบริเวณขอบ มีลักษณะเป็นเส้นตรงค่อนข้างแบนราบไปกับผิวหน้าอาหาร 
 แบบที่ 2  โคโลนีสีเข้มถึงด า ขอบไม่แน่นอน เส้นใยบริเวณขอบมีลักษณะเป็นเส้นตรงค่อนข้างแบน
ราบไปกับผิวหน้าอาหาร  
 3. ท าการการพิสูจน์โรคโดยปลูกเชื้อกลับให้ต้นน้อยหน่าปกติ ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างติดตามอาการที่
เกิดข้ึนกับต้นน้อยหน่าปกติท่ีได้รับการปลูกเชื้อ เนื่องจากเชื้อที่แยกได้มีมากกว่า 1 ไอโซเลท จ าต้องติดตามผล
การเข้าท าลายพืชทุกไอโซเลท ก่อนตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ร่วมกับการจ าแนก
ชนิดด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อยืนยันเชื้อสาเหตุโรคที่ถูกต้องที่จะด าเนินการต่อไป 
 
8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 ท าการส ารวจและติดตามอาการการระบาดของโรคก่ิงแห้งของน้อยหน่าในเขตอ าเภอปากช่อง และ
อ าเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2562 เก็บตัวอย่างพืชเป็นโรค
น ามาแยกในห้องปฏิบัติการ ผลการทดลองพบว่า จากการติดตามอาการในสวนน้อยหน่า  พบว่าต้นน้อยหน่าที่
แสดงอาการโรคกิ่งแห้งจะเกิดแบบกระจัดกระจาย เริ่มพบโรคภายหลังจากมีการตัดแต่งก่ิง โดยเชื้อเข้าทาง
บาดแผลของกิ่งที่ถูกตัด ท าให้เนื้อเยื่อภายในถูกท าลายจนเกิดอาการเหี่ยวก่อนแห้งตายกิ่ง และอาการเหี่ยว
ขยายลุกลามไปกิ่งข้างเคียง ท าให้เกิดตายของกิ่งขนาดใหญ่จนต้นน้อยหน่ายืนต้นตาย อาการโรคเกิดได้กับ



น้อยหน่าทุกช่วงอายุที่ได้รับการตัดแต่งก่ิงจากอุปกรณ์ท่ีไม่ได้รับการฆ่าเชื้อหลังจากท่ีใช้กับต้นเป็นโรคก่อนหน้า 
และก าลังอยู่ระหว่างการปลูกเชื้อที่แยกได้แต่ละไอโซเลทให้ต้นปกติเพ่ือพิสูจน์โรค ก่อนจะจ าแนกชนิดเชื้อด้วย
เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อหาเชื้อสาเหตุโรคที่ถูกต้อง  
 
9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อมูลได้จากการติดตามอาการโรค ลักษณะการแพร่ระบาดของโรคกิ่งแห้งในพ้ืนที่ปลูกน้อยหน่า  
และข้อมูลเชื้อสาเหตุโรคที่ถูกต้อง จะน าไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการหาวิธีป้องกันก าจัดโรคที่
เหมาะสม เสริมเพ่ิมเติมให้เกิดแนวทางการจัดการและผลิตน้อยหน่าที่มีประสิทธิภาพต่อไป   
 
10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
 
11. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร. 2014. ฐานข้อมูลน้อยหน่าในจังหวัดนครราชสีมา. 
http://it.doa.go.th/sugarapple/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 

เรืองศักดิ์ กมขุนทด และกวิศร์ วานิชกุล. 2552. พันธุ์น้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมในประเทศไทย และ
แนวทางการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP). โปสเตอร์
เผยแพร่ในงานนิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2552” 
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม–7 กุมภาพันธ์ 2552 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์.กรุงเทพฯ. http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/04-ย
lant/ruangsak/plant_00.html   (เข้าถึงข้อมูล 30 มีนาคม 2555) 

Haggag, W.M. and M.A. Nofal.  2005.  Improving biological control of Botryodiplodia disease 
in some Annona cultivars by combining biological agents in Egypt.  Biological Control 
38 (3):341-349. (abstract in English) 

Ploetz, R.C., 2003.  Diseases of atemoya, cherimoya, soursop, sugar apple and related fruit 
crops. Pages 21-34 In Diseases of Tropical Fruit Crops.  Ploetz, R.C. (ed.) CABI 
Publishing. CAB International  Wallingford.  UK.  527 p. 

Togawa, M. and A. Nomura.  1998.  Dieback of Atemoya caused by Fusarium decemcellulare 
Brick. Annual of Phytopathological Society of Japan 64(3):217-220. (abstract in 
English) cited by Internatinoal Centre for Underutilised Crops (ICUC).  Annotated 
Bibliography of Annona (1990-2004) 

Weinart, M.P., Smith, B.N., Wagels, G. Hutton, D., and A. Drenth.  1999.  First record of 
Phytophthora capsici from Queenland.  Australian Plant Pathology 28(1):93. cited by 
Internatinoal Centre for Underutilised Crops (ICUC).  Annotated Bibliography of 
Annona (1990-2004)   



 
 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงต้นน้อยหน่าเป็นโรคกิ่งแห้งที่พบในสวนน้อยหน่า  
ในอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
ภาพที่ 2 แผนที่ต้นเป็นโรคที่พบในสวน และอาการกิ่งแห้งที่เกิดบนต้นน้อยหน่า เริ่มจากอาการเหี่ยวของกิ่งที่
เชื้อเข้าทางรอยถูกตัดแต่ง ท าให้กิ่งย่อยข้างเคียงที่แยกออกมาจากกิ่งใหญ่เดียวกันเริ่มเหี่ยว แห้งตายก่อนขยาย
ลุกลามจนต้นน้อยหน่ายืนต้นตาย 



 

 
 
ภาพที่ 3 ลักษณะเนื้อเยื่อภายในกิ่งท่ีถูกเชื้อเข้าท าลายกลายเป็นสีด า ในขณะที่ก่ิงข้างเคียงเนื้อเยื่อบริเวณท่ีอยู่
ต่อลงมาหรืออยู่เหนือขึ้นไปจากรอยตัดยังเป็นปกติ 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะโคโลนีเชื้อสาเหตุโรคที่แยกได้จากเนื้อเยื่อภายในกิ่งท่ีแสดงอาการโรคก่ิงแห้ง 


