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บทคัดยอ 

 

 สํารวจ เก็บตัวอยางโรค และศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชสงออก ไดแก มะละกอ มะพราวน้ําหอม พืชนําเขา

ไดแก ปาลมนํ้ามัน และหัวพันธุไมดอก จากแหลงปลูกตาง ๆ ระหวางเดือนตุลาคม 2552 – เดือนกันยายน 2554 โดย

ศึกษาลักษณะอาการในแปลงและเก็บตัวอยางโรค นํามาศึกษาเชื้อสาเหตุในหองปฏิบัติการ จากการสํารวจและศึกษา

เชื้อสาเหตุพบโรคดังนี้ โรคพืชของพืชสงออก มะละกอ พบโรคแอนแทรคโนส บนผล สาเหตุเกิดจาก Colletotrichum 

gloeosporioides  ผลเนาสาเหตุเกิดจาก Lasiodiplodia theobromae โรคจุดดํา สาเหตุเกิดจาก Asperisporium 

caricae  โร ค ใบ จุ ด  ส า เห ตุ เกิ ด จ าก  Corynespora cassiicola, Cercospora, Phoma caricae, Alternaria 

alternata  และ Mycosphaerella caricae  โรครากเนาโคนเนา สาเหตุเกิดจาก Phytophthora plamivora  โรค

ราแปง สาเหตุเกิดจาก Oidium caricae  โรคจุดวงแหวน สาเหตุเกิดจาก Papaya ringspot virus  มะพราวหอม 

โรคใบจุด สาเหตุเกิดจาก Pestalotiopsis palmarum   โรคใบจุดสาหรายสาเหตุเกิดจาก Cephaleuros virescens   

โรคเปลือกแตกยางไหลสาเหตุเกิดจากรา Ceratocystis paradoxa   โรคยอดเนาและผลเนาสาเหตุเกิดจาก 

Phytophthora palmivora   โรครากเนา สาเหตุเกิดจากรา Ganoderma boninense  

 สําหรับผลการสํารวจและศึกษาเชื้อสาเหตุของโรคพืชนําเขาพบโรค ดังน้ี ปาลมนํ้ามัน พบใบไหมปาลมน้ํามัน 

สาเหตุเกิดจาก Curvularia eragrostidis   โรค crown diseases  โรคทางใบบิด อาการขาดธาตุโปตัสเซียม อาการ

ขาดธาตุไนโตรเจน  อาการขาดธาตุโบรอน ราดํา และโรคลําตนเนา สาเหตุเกิดจาก Ganoderma  หัวพันธุไมดอก 

ไดแก  ลิลล่ี  พบอาการใบจุด สาเหตุเกิดจากรา Mycosphaerella  โรคใบไหม สาเหตุเกิดจากรา Botrytis cinerea   

ทิวลิป  พบอาการหัวเนา พบรา Penicillium เจริญอยูบนหัวทิวลิป  เก็บตัวอยางโรคพืชท้ังหมดไวในพิพิธภัณฑโรคพืช 

กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร 
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คํานํา 

 

 ในปจจุบันการนําสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกและนําเขานั้นจะตองมีขอมูลการระบาดของศัตรูพืชของประเทศ

ท่ีจะสงสินคาออกและประเทศคูคา และประเทศไทยเปนสมาชิกขององคการการคาโลก โดยสมาชิกมีพันธกรณีตอง

ปฏิบัติภายใตขอตกลงดวยการใชบังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement of Application of 

Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS Agreement)   สําหรับพืชสงออก ไดแก มะละกอและมะพราว

น้ําหอม ประเทศไทยมีการสงออกพืชท้ังสองชนิดไปยังหลายประเทศ   ประเทศผูนําเขาตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง

ศัตรูของสินคาเกษตร ในขณะเดียวกันการนําเขาสินคาเกษตร ไดแก  ปาลมน้ํามันและหัวพันธุไมดอก  ซึ่งประเทศไทย

ก็ตองทําการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช ดังน้ันการสํารวจ การประเมินความรุนแรง และการจําแนกชนิดเชื้อสาเหตุ

ของโรคมะละกอ มะพราวนํ้าหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไมดอก จึงมีความสําคัญเน่ืองจากไดบัญชีรายช่ือโรคของ

พืชท้ังสองชนิดซึ่งเปนขอมูลการระบาดและความรุนแรงของโรคในปจจุบัน ตลอดจนทราบชนิดสาเหตุของโรค เพื่อนํา

ขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะหความเส่ียงของศัตรูพืชตอไป   โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาอนุกรมวิธานท้ังหมดไป

จัดทําขอมูลบัญชีรายช่ือศัตรูพืช (Pest List) ซึ่งเปนขอมูลสําคัญอยางย่ิงท่ีตองสงใหประเทศคูคาไดนําไปพิจารณากอน

นําเขาสินคาเกษตรจากประเทศไทย ในขณะเดียวกันขอมูลดานอนุกรมวิธานก็ใชเปนขอมูลสําคัญของประเทศ สําหรับ

เปรียบเทียบกับขอมูลบัญชีรายช่ือของประเทศคูคาท่ีสงมา  เพ่ือประกอบในการวิเคราะหความเส่ียงศัตรูพืช (Pest 

Risk Analysis) กอนนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศคูคานอกจากนี้ขอมูลดานอนุกรมวิธานยังเปนประโยชนในการ

จัดทํารายชื่อศัตรูพืชกักกัน (Quarantine Pest)  เพ่ือการควบคุมศัตรูพืชจากตางประเทศไมใหเขามาแพรกระจายใน

ประเทศ 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

1. สวนของมะละกอ  มะพราวน้ําหอม ปาลมนํ้ามัน และหัวพันธุไมดอกท่ีเปนโรค ไดแก ดอก  ใบ  กิ่ง  ลําตน  

ผล และราก เปนตน   

2. สารเคมีไดแก สารเคมีท่ีใชในการฆาเชื้อ  : สารละลายคลอร็อกซ แอธิลแอลกอฮอล 75%  



3. อาหารวุนสังเคราะห potato dextrose agar (PDA), corn meal agar (CMA),   V8 juice agar,   RNV 

เปนตน  

4. สาร mounting slide ไดแก lactic acid   shear’s solution   lactophenol blue 

5. กลองจุลทรรศนชนิด Light microscope (LM) แบบ compound และ stereo microscope พรอมชุด

กลองถายภาพ 

6. วัสดุอุปกรณอื่นๆ ในหองปฏิบัติการวิทยาไมโค  แบคทีเรีย ไวรัส และไสเดือนฝอย  ไดแก เครื่องแกว  

กระบอกพลาสติก  กรวยแกว จานเลี้ยงเชื้อพลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 ซม. และกระดาษกรอง (Whatman #2) 

เปนตน 

 

 

วิธีการ 

1. สืบคนขอมูลโรคมะละกอ  มะพราวน้ําหอม ปาลมนํ้ามัน และหัวพันธุไมดอกในประเทศไทย 

สืบคนขอมูลโรคมะละกอ  มะพราวน้ําหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไมดอกท่ีมีรายงานพบในประเทศไทย จาก

เอกสารตาง ๆ หรือจากขอมูลอิเลคโทรนิค 

2. การสํารวจรวบรวม และศึกษาโรคมะละกอ  มะพราวน้ําหอม ปาลมนํ้ามัน และหัวพันธุไมดอก  

เก็บตัวอยางโรคมะละกอ  มะพราวนํ้าหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไมดอกท่ีแสดงอาการโรคท่ีใบ ดอก ผล 

ลําตน และราก จากแหลงตาง ๆ ในประเทศไทย  โดยเก็บสวนของพืชท่ีแสดงอาการของโรคระยะตาง ๆ หอตัวอยาง

พืชท่ีเก็บมาดวยกระดาษหนังสือพิมพ ใสในถุงพลาสติค พืชท่ีมีอาการแคระแกรนหรือระบบรากถูกทําลาย ตองเก็บดิน

บริเวณรากมาดวย บันทึกขอมูลสถานท่ีเก็บ วันท่ีเก็บ ผูเก็บ และขอมูลภูมิศาสตร  และเก็บตัวอยางไวในกลองเก็บ

ความเย็น นําตัวอยางมาศึกษาลักษณะอาการในหองปฏิบัติการ  จัดเก็บโรคพืชท่ีแสดงอาการท่ีใบอัดทับเปนตัวอยาง

แหงและเก็บไวในพิพิธภัณฑโรคพืช ท่ีกลุมวิจัยโรคพืช  ตึกอิงคศรีกสิการ   กรมวิชาการเกษตร  กรุงเทพ ฯ 

3. การศึกษาสาเหตุโรคพืชที่เกิดจากรา  

  3.1  การศึกษาสาเหตุจากตัวอยางพืชเปนโรคโดยตรง (Direct observation) 

 ศึกษาสาเหตุจากตัวอยางมะละกอ  มะพราวน้ําหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไมดอกท่ีเปนโรค

โดยตรงภายใตกลองจุลทรรศน stereo  เขี่ยเช้ือท่ีเจริญอยูบนตัวอยางดอก ใบ ผล กิ่ง ลําตน และราก ของพุทราและ

ทับทิมท่ีเปนโรค หรือนําสวนท่ีเปนโรคมาตัด section (free-hand section) ผานบริเวณแผลดวยใบมีดโกนคม ๆ ตัด

ใหบางท่ีสุด  แลวนํามาวางบนหยดนํ้าบนสไลดแกว ปดทับดวยแผน cover slip แลวนําไปตรวจดูภายใตกลอง

จุลทรรศน compound  สังเกตุลักษณะของรา ไดแก เสนใย  สปอร  และโครงสรางท่ีใหกําเนิดสปอร ( fruiting 

body)   

  3.2  การทํา moist chamber 



 ถาไมพบสปอรของราบนช้ินสวนพืชท่ีเปนโรคหลังจากตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศนแบบ stereo 

และเมื่อเข่ียเชื้อดูแลว ไมพบราบนช้ินสวนพืชใหทํา moist chamber โดยนําตัวอยางพืชมาทํา moist chamber  บม

ท่ีอุณหภูมิหองปฏิบัติการ  (30+2 องศาเซลเซียส)  นาน 3-7 วัน ใชเข็มปลายแหลมเข่ียราท่ีเจริญอยูบนชิ้นสวนพืชมา

ตรวจดูใตกลองจุลทรรศนแบบ compound  บันทึกลักษณะตาง ๆ วัดขนาดสวนตาง ๆ ของราและถายภาพจากกลอง

จุลทรรศน 

  3.3  การศึกษาเชื้อสาเหตุโดยวิธีแยกราจากเนื้อเย่ือพืชเปนโรค (Tissue transplant)  

 ตัดตัวอยางโรคพืชบริเวณท่ีเปนรอยตอของสวนท่ีเปนโรคและสวนปกติขนาดประมาณ 2x2 

มิลลิเมตร ทําการฆาเช้ือท่ีผิวพืช โดยแชช้ินสวนพืชลงในสารละลายคลอร็อกซ  5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 นาที  ซับให

แหงดวยกระดาษกรองท่ีผานการน่ึงฆาเช้ือแลวจนแหงสนิท นําชิ้นสวนพืชมาวางบนอาหาร half strength Potato 

Dextrose Agar (1/2 PDA) แ ล ะ  Malt Extract Agar (MEA) ต อ ง ทํ าภ าย ใต  aseptic condition   บ ม ไว ใน

อุณหภูมิหองปฏิบัติการ  เปนเวลา 1-3 วัน  ตรวจดูเสนใยราภายใตกลองจุลทรรศนแบบ stereo  ตัดปลายเสนใย 

(hyphal tip) ของราท่ีเจริญออกมาจากชิ้นสวนพืช  วางลงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA)  เก็บไวท่ี

อุณหภูมิหองปฏิบัติการ  จนเชื้อเจริญเต็มจานอาหารเล้ียงเช้ือ และนําไปศึกษารายละเอียดของราเพื่อการจําแนกชนิด

ของราตอไป  เก็บรักษาสายพันธุราไวในอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส    

 

 3.4 การจําแนกเช้ือสาเหตุโรคพืชท่ีเกิดจากรา 

  3.4.1  ศึกษาลักษณะบนอาหารสังเคราะห  ลกัษณะและสีของโคโลนี การสราง  

fruiting body  บันทึกลักษณะตาง ๆ และถายภาพ 

  3.4.2  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อไดแก ลักษณะของเสนใย ขนาด สี   

ลักษณะของสปอร สี ขนาด  ชนิดของ fruiting  body  และถายภาพราจากกลองจุลทรรศน 

  3.4.3 นําล ักษณ ะของราด ังกล าว เปร ียบ เท ียบก ับคู ม ือการจัด จําแนกชน ิดราใน  Class 

Ascomycetes  ท่ีใชกันท่ัวไปไดแก Sivanesan (1984)  สําหรับราท่ีเปน  Bitunicate ascomycetes; Barr (1990); 

Sivanesan (1984); Crous (1998)  สําหรับราท่ีเปน Unitunicate  Ascomycetes; Hanlin (1992, 1998);  Hyde 

et al.  (2000)  สําหรับรา  ascomycetes ท่ัวไป; และสําหรับราระยะสืบพันธุแบบไมใชเพศของรา Ascomycetes 

ใชเอกสารของ Sutton (1980), Ellis (1971, 1993) และ  Carmichael et al., (1980)   

4. การศึกษาสาเหตุโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย 

- แยกเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช  โดยแยกจากสวนของพืชท่ีมีอาการของโรค ตัด 

เปนช้ินเล็ก ๆ ขนาด 4 ตร.มม. ระหวางรอยตอของสวนท่ีเปนโรคและไมเปนโรค แตละชิ้นตัวอยาง

นํามาลางดวยแอลกอฮอล 70% 5 นาที  แลวลางดวยนํ้ากล่ันท่ีนึ่งแลว 3 ครั้ง หลังจาก surface sterilize แลวนํามา

บดในนํ้ากล่ัน ใช loop จุมในพืชท่ีบด นํามา streak บนจานเลี้ยงเชื้อท่ีมีอาหาร PSA(Potato semisynthetic agar) 



หลังจากนั้นเก็บจานเล้ียงเช้ือในตูบมเชื้ออุณหภูมิ 280 ซ. นาน 72 ช่ัวโมง แลวเก็บโคโลนี  ทําใหเปนเชื้อบริสุทธิ์โดยวิธี 

streak plate  หลาย ๆ ครั้ง เก็บ single colony เพื่อใหไดเชื้อบริสุทธ์ิ 

-  ทดสอบการเกิดโรคกับพืชอาศัยชนิดตางๆ ( Pathogenicity test ) โดยทดสอบการเกิดโรคกับ

พืชอาศัยชนิดตางๆ ( Pathogenicity test )เพื่อพิสูจนโรคตามวิธีการของ Koch (Koch’s patulation) 

- จําแนกลักษณะสายพันธุเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชตามคุณสมบัติทางชีวเคมีและฟสิกส และ 

ศึกษาขอมูลพื้นฐานของเช้ือ ศึกษาคุณสมบัติตางๆทางชีวเคมีและฟสิกสของเชื้อแบคทีเรีย โดยศึกษาตามวิธีการของ 

Bergey (1986) และ Schaad et al., 2001  

5. การศึกษาสาเหตุโรคพืชที่เกิดจากไวรัส 

การเก็บตัวอยางพืช 

 เก็บตัวอยางพืช จากแหลงปลูกพืชท่ีสําคัญในประเทศไทย โดยเก็บสวนตางๆ ของพืชท่ีแสดงอาการ

คลายกับอาการของโรคท่ีเกิดจากไวรัส ใสตัวอยางพืชในถุงพลาสติกกันน้ําและเก็บไวในท่ีเย็นประมาณ 4 องศา

เซลเซียส  เพ่ือนํามาตรวจสอบเช้ือไวรัสท่ีหองปฏิบัติการ 

การตรวจสอบไวรัสในตัวอยางพืช 

1. ตรวจสอบไวรัสในตัวอยางพืชดวยเทคนิค Direct antigen coating ELISA (DAC- 

indirect ELISA) ใชวิธีของโสภณ (2536)  

2. ตรวจสอบไวรัสในตัวอยางพืชดวยเทคนิค Tissue blot immunoassay (TBIA)  

 

 

 

6. การศึกษาสาเหตุโรคพืชที่เกิดจากไสเดือนฝอย 

   การเก็บตัวอยางดิน  เก็บตัวอยางดินและรากพืชจากแปลงปลูกพืชในจังหวัดตางๆ  ท้ังพืชลมลุกและ

พืชยืนตนโดยใชทอเก็บตัวอยางดินขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 น้ิว เก็บดินลึกประมาณ 20 เซนติเมตร โดยสุมเก็บ

จํานวน 20 จุดตอ 1 ตัวอยาง  

   การบันทึกขอมูล บันทึกวันท่ีเก็บตัวอยาง ชนิดพืช ชนิดดินอุณหภูมิของดินในขณะเก็บตัวอยาง 

บันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรโดยใชเครื่อง GPS  

   การแยกไสเดือนฝอยจากตัวอยางดินและจัดจําแนก  แยกไสเดือนฝอยออกจากตัวอยางดินโดย

วิธีการลางตัวอยางดิน และกรองน้ําสวนบนผานตะแกรง แยกไสเดือนฝอยออกจากตัวอยางดินท่ีคางอยูบนตะแกรง 

โดยนําตัวอยางใสลงบนกระดาษกรอง ท่ีวางอยูบนตะแกรงไนลอน วางลงในจานรองท่ีมีนํ้าสะอาด (Decanting and 

Sieving with Baermann’s Tray Technique) แยกไสเดือนฝอยจากนํ้า โดยการเขี่ยไสเดือนฝอยภายใตกลอง



จุลทรรศนแบบสเตอริโอ และฆาไสเดือนฝอยโดยใชความรอนและคงสภาพใน TAF solution (Seinhorst, 1959) ทํา

สไลดถาวร (Cobb’s Slide) ของไสเดือนฝอย โดยเตรียมไสเดือนฝอยใหอยูใน anhydrous glycerine โดยวิธีของ 

Hooper  and Evans  (1993) จัดจําแนกไสเดือนฝอยโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphology) และวัดขนาด

สัดสวนของไสเดือนฝอย (morphometrics) บันทึกภาพ และจัดจําแนกโดยใชคูมือ(key) ในการจัดจําแนกไสเดือน

ฝอยในสกุลตางๆ หรือขอมูลจากตํารา หรือเอกสารทางวิชาการ ท่ีเก่ียวของกับไสเดือนฝอยสกุลท่ีตองการศึกษา 

7. การทดสอบการเกิดโรค 

 โดยทดสอบการเกิดโรคกับพืชชนิดตางๆ ( Pathogenicity test )เพื่อพิสูจนโรคตามวิธีการของ 

Koch (Koch’s patulation) 

 

เวลาและสถานที่ 

เวลา  เร่ิมตน – ส้ินสุด   

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2554 

 สถานท่ี  แปลงปลูกพืชของเกษตรกร 

   หองปฏิบัติการกลุมงานวิทยาไมโค  กลุมวิจัยโรคพืช   

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

สืบคนขอมูลโรคมะละกอ มะพราวนํ้าหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไมดอกในประเทศไทย 

 ตรวจคนเอกสารและรวบรวมรายชื่อโรคพืชของโรคของมะละกอ มะพราวนํ้าหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไม

ดอกท่ีเกิดในประเทศไทยและจัดทําบัญชีรายช่ือโรคพืชของมะละกอ มะพราวนํ้าหอม ปาลมนํ้ามัน และหัวพันธุไมดอก 

ท่ีมีรายงานในประเทศไทย พบโรคพืชเกิดจากรา แบคทีเรีย ไวรัสและไสเดือนฝอย (ตารางท่ี 1, 2, 3 และ 4) 



 

การสํารวจรวบรวม และศึกษาโรคของมะละกอ มะพราวน้ําหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไมดอก 

สํารวจและเก็บตัวอยางโรคชนิดตาง ๆ ของมะละกอ มะพราวน้ําหอม ปาลมนํ้ามัน และหัวพันธุไมดอก 

ระหวางเดือนกันยายน 2552 – เดือนตุลาคม 2553 จากแหลงตาง ๆ ในประเทศไทย ไดแก มะละกอ พบโรคแอน

แทรคโนสท่ีผลในจังหวัดสระบุรี  สระแกว และ นครราชสีมา  โรคผลเนาท่ีจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา โรคจุดดําท่ีใบ 

ท่ีจังหวัดขอนแกน โรคใบจุด ในจังหวัดราชบุรี สระบุร ี สุราษฎรธานี เชียงใหม เชียงราย พะเยา ชุมพร ตราดและ

ประจวบคีรีขันธ โรคจุดวงแหวน ท่ีจังหวัดสระบุรี พิษณุโลก เชียงราย นครปฐม ประจวบคีรีขันท ชุมพร พะเยา 

สุโขทัย ราแปงท่ีจังหวัดเชียงราย และลําตนเนาท่ีจังหวัดชมุพร มะพราวนํ้าหอม พบโรคลําตนเนาท่ีจังหวัดนรปฐม  

โรคใบจุดท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ และชุมพร ใบจุดสาหรายท่ีจังหวัดชุมพร ปาลมน้ํามัน พบโรคใบจุด 

โรคทางใบบิด และ ราดํา ท่ีจังหวัดกระบ่ี ชุมพร สุราษฎรธานี พังงา ตรัง สตูล สงขลา และอุทัยธานี   โรคลําตนเนา ท่ี

จังหวัดสุราษฎรธานี พังงาและกระบ่ี ลิลลี ่ พบโรคใบจุดและโรคใบไหม ท่ีจังหวัดเชียงใหม และ เชียงราย ทิวลิป พบ

โรคหัวเนา ท่ีจังหวัดสระบุรี สระแกว และนครราชสีมา (ตารางท่ี 5) เก็บตัวอยางโรคพืชไวในพิพิธภัณฑโรคพืช กลุม

วิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

 

การศึกษาสาเหตุโรคพืช  

จากการศึกษาลักษณะของเชื้อภายใตกลองจุลทรรศนโดยตรงและการแยกเชื้อโดยวิธี Tissue Transplanting  

พบโรคตาง ๆ ดังน้ี 

มะละกอ  

 โรคแอนแทรคโนสท่ีผล สาเหตุเกิดจาก Colletotrichum gloeosporioides  

 โรคผลเนาสาเหตุเกิดจาก Lasiodiplodia theobromae 

 โรคจุดดําท่ีใบ สาเหตุเกิดจาก Asperisporium caricae   

โรคใบจุด มีสาเหตุเกิดจากเชื้อหลายชนิด ไดแก Alternaria alternate, Corynespora cassicola, 

Cercospora sp., Phoma caricae, Mycosphaerella caricae 

 โรคจุดวงแหวน สาเหตุเกิดจาก Papaya Ringspot Virus    

 โรคราแปง สาเหตุเกิดจาก Oidium caricae 

 โรคลําตนเนา สาเหตุเกิดจาก Phytophthora palmivora 

มะพราวหอม    

 โรคลําตนเนาสาเหตุเกิดจาก Ganoderma sp. 

 โรคใบจุดสาเหตุเกิดจาก Pestalotiopsis palmarum 

 โรคใบจุดสาหรายสาเหตุเกิดจาก Cephaleuros virescens 



 โรคเปลือกแตกยางไหลสาเหตุเกิดจาก Ceratocystis paradoxa 

ปาลมน้ํามัน  

 โรคใบจุด สาเหตุเกิดจาก Curvularia eragrostidis 

 ราดํา สาเหตุเกิดจาก Meliola sp., Tripospermum spp.    

 โรคใบทางบิดสาเหตุเกิดจากพันธุกรรม 

 ลําตนเนาสาเหตุเกิดจาก Ganoderma boninense 

 อาการขาดธาตุโปตัสเซียม ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โบรอน 

ลิลล่ี    

 โรคใบจุดสาเหตุเกิดจาก Colletotrichum gloeosporioides, Alternaria, Phoma, Mycosphaerella  

 โรคใบไหมสาเหตุเกิดจาก Botrytis cinerea 

ทิวลิป 

 โรคหัวเนาสาเหตุเกิดจาก Fusarium oxysporum 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 ตรวจคนเอกสารและรวบรวมรายชื่อโรคพืชของโรคของมะละกอ มะพราวนํ้าหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุ

ไมดอก ท่ีเกิดในประเทศไทยพบโรคพืชท่ีเกิดจากรา แบคทีเรีย ไวรัสและไสเดือนฝอย และจัดทําบัญชีรายชื่อโรคพืช

ของมะละกอ มะพราวนํ้าหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไมดอก ท่ีมีรายงานในประเทศไทย และไดบัญชีรายชื่อโรคพืช

จากการสํารวจโรคของมะละกอ มะพราวน้ําหอม ปาลมนํ้ามัน และหัวพันธุไมดอก (ลิลลี่และทิวลิป) ในประเทศไทย  

โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาอนุกรมวิธานท้ังหมดไปจัดทําขอมูลบัญชีรายชื่อศัตรูพืช (Pest List) ซ่ึงเปนขอมูล

สําคัญอยางย่ิงท่ีตองสงใหประเทศคูคาไดนําไปพิจารณากอนนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศไทย ในขณะเดียวกัน

ขอมูลดานอนุกรมวิธานก็ใชเปนขอมูลสําคัญของประเทศ สําหรับเปรียบเทียบกับขอมูลบัญชีรายชื่อของประเทศคูคาท่ี

สงมา  เพ่ือประกอบในการวิเคราะหความเส่ียงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis) กอนนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศคู

คานอกจากนี้ขอมูลดานอนุกรมวิธานยังเปนประโยชนในการจัดทํารายชื่อศัตรูพืชกักกัน (Quarantine Pest)  เพื่อการ

ควบคุมศัตรูพืชจากตางประเทศไมใหเขามาแพรกระจายในประเทศ 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 



 ตรวจคนเอกสารและรวบรวมรายชื่อโรคพืชของโรคของมะละกอ มะพราวนํ้าหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไม

ดอก ท่ีเกิดในประเทศไทยพบโรคพืชท่ีเกิดจากรา แบคทีเรีย ไวรัส และไสเดือนฝอย และจัดทําบัญชีรายชื่อโรคพืชใน

ประเทศไทย 

 จากการสํารวจ และศึกษาโรคพืชของโรคของมะละกอ มะพราวนํ้าหอม ปาลมน้ํามัน และหัวพันธุไมดอก  ใน

แหลงปลูกตาง นํามาศึกษาเชื้อสาเหตุและจัดทํารายชื่อโรคพืชท่ีไดจากการสํารวจเพ่ือสนับสนุนการสงออกและนําเขา

สินคาเกษตร  

    พัฒนาตอ  (นําขอมูลโรคพืชของพืชสงออกและนําเขาท้ัง 4 ชนิด ไปใชในการวิเคราะหความ

เส่ียงศัตรูพืชในการนําเขาสินคาเกษตร และการสงออก) 

    เผยแพร  ทําเอกสารเผยแพรของโรค 
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ภาคผนวก 

 

ตารางท่ี 1: โรคของมะละกอท่ีมีรายงานในประเทศไทย 

โรคพืช เชื้อสาเหตุ เอกสารอางอิง 

รากเนา-โคนเนา Pythium sp. นิรนาม (2549), พัฒนา และคณะ (2537)  

 Pythium aphanidermatum พัฒนา และคณะ (2537), นิพนธ (2542) 

 Rhizoctonia solani พัฒนา และคณะ (2537) 

 Phytophthora นิรนาม (2549) 

 Phytophthora  palmivora ฉลองชัย,  พัฒนา และคณะ (2537), นิพนธ 

(2542) 

เหี่ยว(wilt), เนา (Fusarium rot) Fusarium sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ใบจุด (target spot) Corynespora cassiicola กรรณิการ และคณะ (2533), พัฒนา และคณะ 

(2537) 

ใบจุด (leaf spot) Alternaria alternata พัฒนา และคณะ (2537) 

 Alternaria longissima พัฒนา และคณะ (2537) 



 Cercospora sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

 Didymella sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

 Mycosphaerella caricae พัฒนา และคณะ (2537) 

 Phoma caricae พัฒนา และคณะ (2537) 

 Phyllosticta caricae พัฒนา และคณะ (2537) 

ใบไหม (leaf blight) Alternaria sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ใบจุด, ขั้วผลเนา, ผลเนา Ascochyta caricae พัฒนา และคณะ (2537) 

leaf spot, fruit rot Botryodiplodia theobromae พัฒนา และคณะ (2537) 

 Cladosprium sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

 Curvlaria lunata พัฒนา และคณะ (2537) 

แอนแทรคโนส  Colletotrichum  

gloeosporioides 

นริษรา (2550), ฉลองชัย, พัฒนา และคณะ 

(2537), นิพนธ (2542) 

(anthracnose) ผลเนา Colletotrichum capsici พัฒนา และคณะ (2537) 

ผลเนาดํา (fruit rot) Colletotrichum carica พัฒนา และคณะ (2537) 

 Gleosporium papayae พัฒนา และคณะ (2537) 

 Lasiodiplodia  theobromae นริษรา (2550) 

 Rhizopus  stolonifier นริษรา (2550) 

 Aspergillus flavus    นริษรา (2550) 

 Penicillium sp. นริษรา (2550) 

 Aspergillus  niger พัฒนา และคณะ (2537), นริษรา (2550) 

ราแปง Oidium sp. ฉลองชัย 

 Oidium caricae พัฒนา และคณะ (2537), นิพนธ (2542) 

รากปม (root knot) Meloigogyne incognita พัฒนา และคณะ (2537) 

ไสเดือนฝอยทําลายราก (root 

parasite) 

Rotylenchulus reniformis พัฒนา และคณะ (2537) 

ยอดงัน (bunchy top) Mycoplasma พัฒนา และคณะ (2537), นิพนธ (2542) 

ใบจุดวงแหวน Papaya Ringspot Virus (PRSV) พัฒนา และคณะ (2537), นงลักษณ และคณะ 

(2540) 

 

ตารางท่ี 2: โรคของมะพราวท่ีมีรายงานในประเทศไทย 

โรคพืช เชื้อสาเหตุ เอกสารอางอิง 

ใบจุด (leaf spot) Alternaria sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

 Helminthosporium sp. ศรีสุรางค, 2539, กองโรคพืชและจุลชีววิทยา 



(2544) 

 Curvularia sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

 Drechslera incurvata พัฒนา และคณะ (2537), Ellis and Holiday 

(2010) 

 Pestalotia palmarum พัฒนา และคณะ (2537), กองโรคพืชและจุล

ชีววิทยา (2544) 

 Pestalotiopsis palmarum Mordue and Holiday (2010) 

ใบเนา (leaf rot) Colletotrichum sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ใบแหง (leaf blight)  Diplodia sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ยอดเนา, กลาเนา Fusarium sp. พัฒนา และคณะ (2537), ศรีสุรางค, 2539 

 Marasmius sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

 Pseudomonas sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

 Pythium sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

 Xanthomonas sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ตาเนา (bud rot) Phytophthora palmivora กองโรคพืชและจุลชีววิทยา (2544) 

ผลเนา (fruit rot) Phytophthora palmivora พัฒนา และคณะ (2537),กองโรคพืชและจุล

ชีววิทยา (2544) 

ลูกรวง Phytophthora sp. พัฒนา และคณะ (2537),ศรีสุรางค, 2539 

ผลรวง Phytophthora palmivora กองโรคพืชและจุลชีววิทยา (2544) 

Stem bleeding Thielaviopsis paradoxa พัฒนา และคณะ (2537), ศรีสุรางค, 2539 

รากเนา Ganoderma lucidum กองโรคพืชและจุลชีววิทยา (2544) 

รากเนา Ganoderma sp. ศรีสุรางค (2540) 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3: โรคของปาลมน้ํามันท่ีมีรายงานในประเทศไทย 

โรคพืช เชื้อสาเหตุ เอกสารอางอิง 

บราวนเยิม (browngerm) Aspergillus spp. พัฒนา และคณะ (2537), ศรีสุรางค (2547) 

 Penicillium spp. ศรีสุรางค (2547) 

 Mucorales ศรีสุรางค (2547) 



 Fusarium spp. ศรีสุรางค (2547) 

โรคที่เกิดจากเชื้อ Schizophyllum  Schizophyllum commune ศรีสุรางค (2547) 

ใบจุดสาหราย Cephaleuros virescence ศรีสุรางค (2547) 

แอนแทรคโนส (anthracnose) Botryodiplodia sp. พัฒนา และคณะ (2537), ศรีสุรางค (2547) 

 Melanconium sp. ศรีสุรางค (2547) 

 Melanconium elaeidis พัฒนา และคณะ (2537) 

 Glomerella sp. ศรีสุรางค (2547) 

 Glomerella cingulata พัฒนา และคณะ (2537) 

ใบไหม (seedling blight) Curvalaria eragostidis พัฒนา และคณะ (2537), ศรีสุรางค (2547), 

Likhitekaraj et.al (2004) 

ใบจุด  Drechslera halodes พัฒนา และคณะ (2537), ศรีสุรางค (2547) 

 Drechslera sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

บลาส (blast) Rhizoctonia lamellifera ศรีสุรางค (2547) 

Pythium splendens ศรีสุรางค (2547) 

ยอดเนา (spear rot) Fusarium spp. พัฒนา และคณะ (2537), ศรีสุรางค (2547) 

 Erwinia sp. พัฒนา และคณะ (2537), ศรีสุรางค (2547) 

ผลรวง (bunch failure) Radinaphelenchus cocophilus ศรีสุรางค (2547) 

ผลและทะลายเนา (bunch rot) Marasmius palmivorus พัฒนา และคณะ (2537), ศรีสุรางค (2547), 

Likhitekaraj et.al (2004) 

 Colletotrichum sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

 Diplodia sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ผลและทะลายเนา (bunch rot) Fusarium spp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ใบจุดสาหราย (agal spot, red rust) Cephaleuros virescence พัฒนา และคณะ (2537), ศรีสุรางค (2547) 

ลําตนเนา (basal stem rot) Ganoderma boninense ศรีสุรางค (2547) 

 Ganoderma sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ลําตนสวนบนเนา (upper stem rot) Phellinus noxius ศรีสุรางค (2547) 

 Phellinus sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

ใบวง Cylindrocladium sp. พัฒนา และคณะ (2537) 

Charcoal base rot Ustulina zonata พัฒนา และคณะ (2537) 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4: โรคของหัวพันธุไมดอกท่ีมีรายงานในประเทศไทย 

โรคพืช เช้ือสาเหตุ พืช เอกสารอางอิง 

เนาแหง, หัวเนาแหง 

Fusarium dry rot, corm rot 

Fusarium oxysporum แกลดิโอลัส ศุภชัย และคณะ (2548), 

สุรภี และคณะ (2548) 

Fusarium oxysporum f.sp.gladioli แกลดิโอลัส พัฒนา และคณะ (2537) 

รากและโคนเนาดํา black root 

and stem rot 

Fusarium oxysporum ลิลลี่ ศุภชัย และคณะ (2548), 

สุรภี และคณะ (2548) 

เนา Sclerotium sp. แกลดิโอลัส พัฒนา และคณะ (2537) 

ดอกและลําตนเนา Botrytis cinerea แกลดิโอลัส ศุภชัย และคณะ (2548), 

สุรภี และคณะ (2548) 

ดอกไหม Botrytis sp. แกลดิโอลัส พัฒนา และคณะ (2537) 

ใบจุด (Curvularia leaf spot) Curcularia lunata แกลดิโอลัส พัฒนา และคณะ (2537), 

ศุภชัย และคณะ (2548), 

สุรภี และคณะ (2548) 

สแคป (corm scab) Burkholderia gladioli pv. gladioli แกลดิโอลัส ศุภชัย และคณะ (2548), 

สุรภี และคณะ (2548) 

ใบดาง, ใบดางเหลือง Cucumber Mosaic Virus (CMV) แกลดิโอลัส,  

ลิลลี่ 

ศุภชัย และคณะ (2548), 

พัฒนา และคณะ (2537), 

สุรภี และคณะ (2548) 

ใบขีดขาว Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV) แกลดิโอลัส ศุภชัย และคณะ (2548), 

พัฒนา และคณะ (2537), 

สุรภี และคณะ (2548) 

หัวเนาราเขียว Penicillium sp. ลิลลี่ ศุภชัย และคณะ (2548), 

สุรภี และคณะ (2548) 

เห่ียว Ralstonia solanacearum ปทุมมา สมคิด และนุชญา, ปย

รัตน และคณะ (2542) 

จุดสนิม (Algal) Sphaceloma sp. ปทุมมา สมคิด และนุชญา 

ใบจุด (Acremonium leaf 

spot) 

Acremonium sp. ปทุมมา สมคิด และนุชญา 

แอนแทรคโนส Colletotrichum musae ปทุมมา Supak et al. (2007) 

Tomato spotted wilt 

tospovirus 

Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV) แกลดิโอลัส Anonymous (1) 

Phytoplasma Aster yellow phytoplasma แกลดิโอลัส,  

ไฮยาซิน 

Anonymous (2) 



 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5  บัญชีรายช่ือโรคพืชของพืชสงออก ไดแก มะละกอและมะพราวน้ําหอม  พืชนําเขา 

  ไดแก ปาลมนํ้ามันและหัวพันธุไมดอก ท่ีพบการระบาดในจังหวัดตาง ๆ   

  ระหวางเดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2554 

พืช เชื้อสาเหตุ ชื่อโรค แหลงแพรกระจาย 
สวนที่พืช

เขาทําลาย 

มะละกอ: Papaya (Carica papyya L.) 

มะละกอ Alternaria  alternata ใบจุด ราชบุรี  นครปฐม กาญจนบุร ี ใบ 

 Corynespora cassicola    ใบจุด ราชบุรี สระบุร ีสุราษฎรธานี  

ชุมพร  กาญจนบุรี พะเยา ตราด 

จันทบุรี เชียงราย เชียงใหม  

ใบ 

 Cercospora sp.    ใบจุด ราชบุรี สระบุร ีสุราษฎรธานี  

เชียงราย พะเยา ชุมพร ตราด 

ประจวบครีีขันธ 

โครงการหลวงหนองเขียว  

จ.เชียงใหม   

ใบ 

 Phoma caricae ใบจุด โครงการหลวงหนองเขียว  

จ.เชียงใหม   

ใบ 

 Mycosphaerella  caricae ใบจุด ชุมพร ใบ 

 OIdium caricae ราแปง เชียงราย ใบ 

 Asperisporium caricae   จุดดํา ขอนแกน   ใบ 

 Colletotrichum gloeosporioides  แอนแทรคโนส ราชบุรี สระบุรี  สระแกว ตราด 

นครราชสีมา เชียงใหม เชียงราย 

ชุมพร   

ผล 

 Lasiodiplodia theobromae ผลเนา สระบุร ี และ นครราชสีมา ผล 

 Phytophthora palmivora ลําตนเนา ชุมพร ลําตน 



 Papaya Ringspot Virus จุดวงแหวน สระบุรี พิษณุโลก เชียงราย 

เชียงใหม นครปฐม ตราด  

นครราชสีมา ต.เขาลาน  อ.ทับ

สะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ ต.ทา

แซะ อ.ทาแซะ  บานน้ําซับ     

อ.ปะทิว ต.ทุงทา อ.เมือง       

จ.ชุมพร  อ.เมือง จ.พะเยา 

อ.ศรีสัชนาลัย และ อ.ศรีสําโรง 

จ.สุโขทัย 

ใบ,ผล 

พืช เชื้อสาเหตุ ชื่อโรค แหลงแพรกระจาย 
สวนท่ีพืช

เขาทําลาย 

มะพราวน้ําหอม:Aromatic Coconut (Cocos nucifera L.) 

มะพราวน้ําหอม Ganoderma sp. ลําตนเนา นครปฐม ลําตน 

 Pestalotiopsis palmarum ใบจุด สมุทรสาคร   ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร 

ใบ 

 Cephaleuros virescens ใบจุดสาหราย สมุทรสาคร   ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร 

ใบ 

 Ceratocystis paradoxa โรคเปลือกแตก

ยางไหล 

ชุมพร  ประจวบคีรีขันธ ลําตน 

ปาลมน้ํามัน: Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) 

ปาลมนํ้ามัน Curvularia eragrostidis ใบจุด กระบี่ ชุมพร สุราษฎรธานี 

พังงา สงขลาและ อุทัยธานี 

ใบ 

 Meliola 

Tripospermum 

ราดํา ต.กระบี่นอย ต.เขาตั้ง ต. หวย

ยูง อ.เมือง จ.กระบ่ี 

ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.

กระบี่ 

ต.กะลาเส ต.ไมฝาด อ.สิเกา  

จ.ตรัง 

ต.ควนกาหลง ต.อุดรเจริญ จ.

สตูล 

ต.รัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

พังงา และ สุราษฎรธานี 

ใบ 



 พันธุกรรม Crown disease 

(ทางใบบิด) 

 

ต.กระบี่นอย ต.เขาตั้ง ต. หวย

ยูง อ.เมือง จ.กระบ่ี 

ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.

กระบี่ 

ต.กะลาเส ต.ไมฝาด อ.สิเกา  

จ.ตรัง 

ต.ควนกาหลง ต.อุดรเจริญ  

จ.สตูล 

ต.รัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

ชุมพร สุราษฎรธานี พังงา 

และ อุทัยธาน ี

ใบ 

 

 

พืช เชื้อสาเหตุ ชื่อโรค แหลงแพรกระจาย 
สวนท่ีพืช

เขาทําลาย 

 Cephaleuros virescens 

 

ใบจุดสาหราย ต.กระบี่นอย ต.เขาตั้ง ต. หวย

ยูง อ.เมือง จ.กระบ่ี 

ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.

กระบี่ 

ต.กะลาเส ต.ไมฝาด อ.สิเกา  

จ.ตรัง 

ต.ควนกาหลง ต.อุดรเจริญ  

จ.สตูล 

ต.รัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

ชุมพร สุราษฎรธานี พังงา 

และ อุทัยธาน ี

ใบ 

 Ganoderma boninense  ลําตนเนา (basal 

stem rot) 

ชุมพร  สุราษฎรธานี  กระบี่  

สตูล  ตรัง  สงขลา 

ลําตน 

  อาการขาดธาตุ

ไนโตรเจน  

โปตัสเซียม  

ฟอสฟรัส และ

ชุมพร  สุราษฎรธานี  กระบี่  

สตูล  ตรัง  สงขลา 

 



โบรอน 

ลิลลี:่ Lily  (Lilium sp.) 

ลิลลี่ Colletotrichum gloeosppriodes 

Alternaria, Phoma, 

Mycosphaerella 

ใบจุด เชียงใหม  เชียงราย ใบ 

 Botrytis cinerea ใบไหม เชียงใหม  เชียงราย ใบ 

ทิวลิป Tulip (Tulipa sp.) 

ทิวลิป Fusarium oxysporum หัวเนา สระบุรี  สระแกว และ 

นครราชสีมา  

ผล 

 


