
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาทุเรียน 

 

2. โครงการวิจัย :  การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการ    
   กระจายการผลิต 

กิจกรรม  : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการด้านเขตกรรมและการ 
     อารักขาพืชเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีและสารอินทรีย์ในการป้องกัน 
  ก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน   

  
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Efficacy of chemical and organic compounds in 
      preventing root rot of durian. 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าการทดลองที่            นางสาวมาลัยพร   เชื้อบัณฑิต สังกัด      ศูนย์วิจัยพืชสวนจนัทบุรี 
ผู้ร่วมงาน                         นางสาวศิริพร   วรกุลด ารงชัย สังกัด      ศูนย์วิจัยพืชสวนจนัทบุรี 
                                     นางอภิรดี       กอร์ปไพบูลย์ สังกัด      ศูนย์วิจัยพืชสวนจนัทบุรี 
                                     นายวิชาญ      ประเสริฐ สังกัด      ศูนย์วิจัยพืชสวนจนัทบุรี 



 

 

 

 

 

5. บทคัดย่อ    
ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีและสารอินทรีย์ในการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าของ

ทุเรียน ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 

2558 โดยได้ท าการแยกเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าจากตัวอย่างดินในแปลงปลูกทุเรียนของศูนย์วิจัยพืช

สวนจันทบุรี  ได้เชื้อราไฟทอปทอร่าจ านวน 3 ไอโซเลต พบว่าไอโซเลต P-2 ท าให้ทุเรียนเกิดโรครากเน่าโคน

เน่าได้รุนแรงที่สุด จึงน าเชื้อที่ได้ไปทดสอบกับสารเคมีและสารอินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ และเรือนทดลอง ใน

ห้องปฏิบัติการ พบว่าสารสกัดจากผิวมะกรูด ตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม ผิวส้มโอ สารเคมีเมทาแลคซิล 

ฟอสฟอรัสแอซิด ฟอสเอสทิลอะลูมินั่ม เทอร์ราคลอร์ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา

สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าได้ เมื่อน าสารเหล่านี้ไปทดสอบกับต้นทุเรียนในเรือนทดลอง และแปลงทดลอง 

พบว่า สารสกัดจากตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม ผิวมะกรูด สารเคมีเมทาแลคซิล ฟอสฟอรัสแอซิด ฟอส

เอสทิลอะลูมินั่ม เทอร์ราคลอร์ มีประสิทธิภาพในการรักษาแผลเน่าที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปทอร่าได้  ส่วน

ปริมาณของสารอินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ สกัดได้ในปริมาณน้อย และราคาค่อนข้างแพง ความคงตัวในสภาพ

อุณหภูมิห้องไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ถึงแม้จะพบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคมี แต่ในทางปฏิบัติ/ การ

น าไปใช้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก ทั้งเรื่องของปริมาณ ราคา และวิธีการน าไปใช้ ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนี้ ยังต้อง

มีการศึกษาหาวิธีการที่สะดวก และเหมาะสม ใช้ง่ายต่อไป 

 
6. ค าน า                                  

ทุเรียนเป็นไม้ผลที่มีโรคและแมลงศัตรูรบกวนมาก เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องโรคและแมลง
ศัตรูอยู่เสมอๆ ตั้งแต่ระยะแรกของการเจริญเติบโตจนกระท่ังให้ผลผลิต โรคของทุเรียนที่พบส่วนมากได้แก่ โรค
รากเน่าโคนเน่า, โรคผลเน่า, โรคใบติดและใบไหม้, โรคจุดสนิม, โรคราสีชมพู, โรคใบไหม้, โรคราแป้ง เป็นต้น 
ส่วนแมลงและไรศัตรูที่พบเป็นปัญหา ได้แก่ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน, เพลี้ยไก้แจ้ทุเรียน, หนอนเจาะผล, เพลี้ย
แป้ง, มอดเจาะล าต้น, หนอนด้วงปีกแข็ง, ไรแดงอัฟริกัน เป็นต้น 

โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน เกิดจากเชื้อรา Phytophthora  palmivora (Butler) 
Butler เป็นปัญหาในการผลิตทุเรียนอยู่จนถึงปัจจุบัน บางปีที่สภาพแวดล้อมมีฝนตกชุกยาวนาน ความชื้นใน
อากาศสูง การป้องกันก าจัดโรคด้วยวิธีการเดิมไม่สามารถปฏิบัติได้  ส่งผลให้เกิดการระบาดรุนแรงและต้น
ทุเรียนตายเป็นจ านวนมาก แม้ว่าจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันก าจัดโรค และค าแนะน ามาอย่างต่อเนื่อง ก็
ยังไม่สามารถควบคุมหรือก าจัดโรคให้หมดไปได้ ปีการผลิต 2549 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้ส ารวจความ



เสียหายจากโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด  เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2550   
จ านวน 44  สวน พ้ืนที่  1,268  ไร่ 8  อ าเภอ  พบว่า ทุเรียนเป็นโรครากเน่าโคนเน่า  41.84  เปอร์เซ็นต์ 
(มาลัยพรและคณะ, 2553) 

การป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เกษตรกรนิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่การใช้
สารเคมี เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวกและได้ผลรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการใช้สารชีวินทรีย์ เช่น เชื้อราไตรโค
เดอร์มา เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ในการควบคุมโรคพืชเป็นวิธีการหนึ่งที่มีการศึกษาและมีรายงานว่าใช้ได้ผล (จิ
ระเดช และวรรณวิไล, 2534; นิภาพร, 2538)  เชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่พบ
ในดินและมีรายงานว่ามีศักยภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชที่อาศัยอยู่ในดินหลายชนิด เช่น Sclerotium 
rolfsii, Ceratobasidium cornigerum, Phytophthora parasitica f.sp. nicotina, P. cactorum, 
Pytium aphanidermatum, P.  myriotylum, Rhizoctonia solani  และ Fusarium oxysporum f.sp. 
radicis lycopersici  เป็นต้น (Bell et al., 1982) ส่วนเชือ้แบคทีเรีย Bacillus  ได้น ามาใช้ในการควบคุมโรค
พืชโดยชีววิธีกับโรคที่เกิดกับระบบรากพืช และมีข้อดีคือ สามารถสร้างสปอร์ได้ง่าย มีอายุยาวนานเมื่อใส่ลงไป
ในดินสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน สามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด ได้แก่ Rhizoctonia solani, 
Fusarium sp., Pythium ultimum, Sclertotium ceptrorum  เป็นต้น (วีระศักดิ์, 2542) นอกจากนี้ยังมี
รายงานว่าเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าไม่สามารถท าให้เกิดโรครากเน่ากับทุเรียนป่า 2 ชนิด คือ ทุเรียนนก 
และชาเรียน จึงได้มีการน าเมล็ดมาปลูกทดสอบความต้านทาน โดยใช้เป็นต้นตอของทุเรียนพันธุ์การค้า คือ 
ชะนี และหมอนทอง พบว่าต้นตอทุเรียนนกสามารถเข้าได้ดีกับ พันทางการค้า แต่การเจริญช้ากว่าพันธุ์การค้า 
และเม่ือปลูกไปเป็นเวลานานพบว่าปลายยอดจะแห้งเมื่อตรวจสอบบริเวณโคนที่อยู่ลึกลงไปในดินและโคนราก
ใหญ่จะพบอาการเน่าโดยเนื้อเยื่อท่ีถูกท าลายเปลี่ยนเป็นสีค่อนข้างแดง บริเวณท่ีเน่าคือส่วนของเมล็ดที่กลาย
มาเป็นโคนต้นซึ่งฝังอยู่ในดินในสภาพที่ชุ่มน้ ากลายเป็นส่วนที่อ่อนแอ ดังนั้นการใช้ต้นตอทุเรียนนกจึงยังไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามการค้นหาต้นตอชนิดใหม่ๆ และวิธีการน าตอมาใช้ ยังคงเป็น
มาตรการหลักในการป้องกันก าจัดโรค จึงยังมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษากันต่อไป 

จากการส ารวจจะพบว่าโรครากเน่าโคนเน่า และผลเน่าของทุเรียน พบว่ายังคงมีอยู่ตลอด
ฤดูกาล ทั้งนี้เนื่องจากชาวสวนส่วนใหญ่ มีการท าสวนแบบผสมผสาน คือปลูกผลไม้หลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน 
การป้องกันก าจัดโดยวิธีการเดิมเริ่มใช้ไม่ได้ผล จึงมีความจ าเป็นต้องหาวิธีการใหม่ๆ หาสารเคมี สารอินทรีย์ 
หรือหาแนวทางใหม่ๆ ในการป้องกันก าจัดโรค การควบคุมโรคพืชอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะน ามาใช้ในการควบคุมโรค
รากเน่าโคนเน่าของทุเรียน คือการจัดการแบบผสมผสาน โดยการน าวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ร่วมกัน 
ตั้งแต่ข้ันตอนแรกของขบวนการผลิตไปจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว ไม่ว่าจะเป็น  การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของ
ต้น การลดปริมาณเชื้อราสาเหตุในแปลงให้น้อยลง รวมทั้งวิธีการใช้สารเคมี สารชีวภาพ การใช้ต้นตอท่ีทนทาน
ต่อโรค หรือใช้ร่วมกัน อีกทั้งต้องมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเล็งเห็นความส าคัญของการป้องกันก าจัดศัตรูพืช
อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถท าให้การควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ที่ผ่านมามีผู้ทดลองใช้สารสกัดจากพืชหลายชนิดในการควบคุมเชื้อรา P. pamivola สาเหตุ
โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในห้องปฏิบัติการ พบว่ามีพืชหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา
ดังกล่าวได้ ได้แก่ สาบเสือ ตะไคร้หอม บอระเพ็ด หางไหล ขม้ินชัน กระชายด า ไพล ฯลฯ แต่ยังไม่มีการ
น าไปใช้ควบคุมโรคในสภาพแปลง นอกจากนี้ยังพบว่าภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด 



ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตทุเรียนเพ่ือการส่งออก มีพืช / พืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ในปริมาณมาก สามารถน ามาใช้
ทดสอบในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้ ได้แก่ เงาะ มังคุด มะกรูด ชะพลู ขม้ิน ไพล สาบเสือ 
กระวาน หน่อแดง เร่วหอม และจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า พืชที่มีรสฝาดมีคุณสมบัติในการป้องกัน 
ก าจัด เชื้อราสาเหตุโรคพืช โดยพืชที่มีรสฝาด ได้แก่ เปลือกมังคุด ขม้ิน (มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร, 
2555) นอกจากนี้ในสมุนไพรป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช สูตร พด.7 ของกรมพัฒนาที่ดิน ยังบ่งบอกถึง
สมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการก าจัดโรคจากเชื้อรา ไว้หลายชนิดโดยเฉพาะพืชที่มีมากในภาคตะวันออก ได้แก่ 
เปลือกเงาะ ชะพลู สาบเสือ หัวไพล เปลือกมังคุด ขมิ้นชัน  ผิวมะกรูด เป็นต้นจากข้อมูลดังกล่าว จึงควรมีการ
น าพืช เหล่านี้มาทดสอบศักยภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรค ในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลองขนาดเล็ก และ
ใช้ในสภาพแปลง พร้อมทั้งหาแนวทาง/วิธีการที่ง่าย และสะดวกในการน าไปใช้ได้จริง ต่อไป 
 

7. วิธีด าเนินการ                          

7.1  อุปกรณ์ ที่ใช้ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย    

 - ต้นทุเรียน ในเรือนทดลอง 

- ต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว อายุระหว่าง 10-12 ปี  

- สารเคมีก าจัดโรคและแมลงศัตรูทุเรียน 

- สารเคมีป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า ได้แก่ เมทาแลคซิล ฟอสฟอรัส แอซิด ฟอสเอ

ททิล อลูมินั่ม เทอร์ราคลอร์ ฯลฯ 

- สารชีวินทรีย์ ได้แก่ ว่านม่วง ข่า เปลือกมังคุด ตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม ขมิ้น ไพร ขิง 

กระเทียม ชะพลู สาบเสือ บอระเพ็ด กระวาน เร่วหอม ผิวมะกรูด ผิวส้มโอ เชื้อบาซิลลัส เชื้อไตรโคเดอร์ม่า   

7.2 วิธีการ  
  วิธีการด าเนินงาน ในห้องปฏิบัติการ/ เรือนทดลอง 

1) เก็บตัวอย่างดินจากแปลงทุเรียน เพ่ือน ามาแยกเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 
2) เก็บเชื้อบริสุทธิ์ไว้ทดสอบความสามารถในการเกิดโรค และความทนทานต่อสารเคมี สารสกัด

จากพืช และสารอินทรีย์ 
3) ปลูกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองในเรือนทดลองเพ่ือทดสอบกับเชื้อสาเหตุโรค 
4) ทดสอบความสามารถในการท าให้เกิดโรคของเชื้อที่แยกได้ กับทุเรียนที่ปลูกในเรือนทดลอง อายุ 

1 ป ี
5) จัดซื้อสารสกัดจากพืชสมุนไพร ได้แก่ ขม้ินชัน กระชายด า ไพล บอระเพ็ด หางไหล สาบเสือ ข่า  

ตะไคร้หอม ตะไคร้บ้าน  
6) น าสารสกัดสารจากพืชชนิดต่างๆ  มาทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเชื้อราสาเหตุโรค 
7) ทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีชนิดต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ 



โดยสารเคมีท่ีใช้ในการทดสอบ ได้แก่ สารเคมีชนิดดูดซึมท่ีมีประสิทธิภาพกับเชื้อราชั้นต่ า ในกลุ่ม 
Phycomycetes ทั้งหมดที่หาได้ ได้แก่ สารเคมี เมทาแลคซิล  เทอร์ราคลอร์ ฟอสฟอรัสแอซิด ฟอสเอทิล
อะลูมินั่ม เป็นต้น 

8) เมื่อได้ชนิดของสารเคมี  และ หรือ  สารสกัดจากพืช ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อราสาเหตุแล้ว ท าการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคน
เน่าของทุเรียน ในห้องปฏิบัติการ  

9) น าสารสกัดจากพืช และหรือ สารอินทรีย์ ที่มีศักยภาพ ทดสอบการป้องกันก าจัดโรคกับทุเรียน
ต้นเล็กในเรือนทดลอง 

10) ทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรค ในแปลงทดลอง 
11) บันทึกข้อมูล ดังนี้ 

   -  ปริมาณ / จ านวนของเชื้อราสาเหตุโรคที่แยกได้จากตัวอย่างดิน 
   -  ความสามารถในการท าให้เกิดโรคของเชื้อราแต่ละไอโซเลต 
   - ประสิทธิภาพของสารเคมี และหรือ สารสกัดจากพืช ที่มีต่อเชื้อราสาเหตุโรค 
   -  ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใน ห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง แปลงทดลอง 
 ในสภาพแปลงจริง ท าควบคู่ไปพร้อมกัน 

1) คัดเลือกต้นทุเรียนจากแปลงทุเรียน 50 ไร่ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.
จันทบุรี จ านวน  60  ต้น 

2) ทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า ของสารสกัดจากพืช และสารเคมี
ชนิดต่างๆ  

3) บันทึกข้อมูล ดังนี้ 
  -  ปริมาณ / จ านวนโรคที่พบ 
  -  ความเสียหาย / ความรุนแรงของการเกิดโรค 
  -  ความสมบูรณ์ต้น 
    - ประเมินศักยภาพของสารสกัดแต่ละชนิด 
  -  ปริมาณคุณภาพของผลผลิต 
  -  ต้นทุนทั้งหมดของแต่ละการป้องกันก าจัดโรค 

4) สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน 
   

7.3 เวลาและสถานที่   
เริ่มต้นการทดลองเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554  สิ้นสุด เดือนกันยายน พ.ศ.  2558   ด าเนินการ

ทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   



1. เก็บดินจากแปลงทุเรียนมาท าการแยกเชื้อราไฟทอปทอร่า สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของ

ทุเรียน ได้ทั้งหมด 3 ไอโซเลต ทดสอบความสามารถในการท าให้เกิดโรคกับทุเรียนในเรือนทดลอง พบว่า ไอโซ

เลตที่ 2  ( P-2) สามารถท าให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้รุนแรงที่สุด จึงน ามาใช้ในการทดสอบ

ประสิทธิภาพกับสารเคมี สารชีวินทรีย์ สารจากพืช ในห้องปฏิบัติการและเรือนทดลอง 

2. การทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ 
การทดสอบในห้องปฏิบัติการกับสารอินทรีย์ สารสกัดจากพืชจ านวน  18  ชนิด ได้แก่ ว่าน

ม่วง ข่า เปลือกมังคุด ตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม ขม้ิน ไพร ขิง กระเทียม ชะพลู สาบเสือ บอระเพ็ด กระวาน เร่ว

หอม ผิวมะกรูด ผิวส้มโอ เชื้อบาซิลลัส เชื้อไตรโคเดอร์ม่า  พบว่าสารสกัดจากตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม ไพล ผิว

มะกรูด ผิวส้มโอ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราไฟทอปทอร่า สาเหตุโรครากเน่าโคน

เน่าของทุเรียนได้   โดยเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคสามารถเจริญได้เพียงเล็กน้อย และไม่เจริญต่อ  ดังแสดงใน

รูปที่ 1 และภาพที่ 1  

 

 

 รูปที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชกับเชื้อราไฟทอปทอร่า 



 

ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราไฟทอปทอร่า 

หลังจากนั้นท าการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคราก

เน่าโคนเน่าในห้องปฏิบัติการ โดยทดสอบกับสารเคมีจ านวน 7 ชนิด ได้แก่ เมทาแลกซิล, ฟอสเอททิลอะลูมินั่ม

, เทอร์ราคลอร์, ฟอสฟอรัส แอซิด, เทอร์ราคลอร์+เมทาแลกซิล, เทอร์ราคลอร์+ฟอสเอททิลอะลูมินั่ม, เทอร์

ราคลอร์+ฟอสฟอรัส แอซิด พบว่า มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราไฟทอปทอร่าสาเหตุ

โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้   โดยเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคสามารถเจริญได้เพียงเล็กน้อย และไม่เจริญ

ต่อ ดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2   การเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราไฟทอปทอร่าที่ทดสอบกับสารเคมี 

 

 



 

3. การทดสอบประสิทธิภาพในเรือนทดลอง และแปลงทดลอง 
น า สารเคมี และสารอินทรีย์ สารสกัดจากพืชที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย

เชื้อราในห้องปฏิบัติการ ไปทดสอบการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในเรือนทดลอง และแปลงทดลอง  
- ในเรือนทดลอง ปลูกทุเรียนในกระถางพลาสติก อายุประมาณ 1 ปี ท าการปลูกเชื้อ 

(inoculation) ราสาเหตุโรคพืชกับทุเรียน โดยท าแผลที่ความสูงต้นประมาณ 30 เซนติเมตร (รูปที่ 2) น าเชื้อ
ราไฟทอปทอร่าไอโซเลต P-2 ที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 3 วัน ตัดบริเวณปลายเส้นใยไปวางที่แผลที่ท าไว้ หุ้ม
ด้วยพลาสติกป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้ออ่ืน จากนั้น 7 วัน ตรวจสอบการเกิดโรค และคัดเลือกแผลที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน เพ่ือทดสอบต่อ หลังจากปลูกเชื้อไปแล้ว 30 วัน ท าการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีละ
สารอินทรีย์  พบว่า สารสกัดจากตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม  ผิวมะกรูด  มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการลุกลาม
ของแผลที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปทอร่าได้ โดยแผลหายตั้งแต่ครั้งแรกที่รักษา  ส่วนสารเคมีที่ทดสอบ พบว่า เม
ทาแลกซิล, ฟอสเอททิลอะลูมินั่ม, เทอร์ราคลอร์, ฟอสฟอรัส แอซิด, เทอร์ราคลอร์+เมทาแลกซิล, เทอร์รา
คลอร์+ฟอสเอททิลอะลูมินั่ม, เทอร์ราคลอร์+ฟอสฟอรัส แอซิด  สามารถท าให้แผลที่ต้นทดลองหายจากการ
เกิดโรคได้ สอดคล้องกับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  ดังตัวอย่างใน รูปที่ 2 

 

 

ก 
ข 

ค ง 



 

รูปที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในเรือนทดลอง 
ก-ข การท าแผลก่อนปลูกเชื้อ, ค-ง การปลูกเชื้อและหุ้มด้วยพลาสติก, จ-ฉ ประสิทธิภาพของสาร  
 

-  ในแปลงทดลอง คัดเลือกต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อายุ 10-12 ปี ที่ศูนย์พัฒนาไม้ผล
เศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.จันทบุรี ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ดูแลต้นทดลองตามระยะพัฒนาการของ
ทุเรียน ใส่ปุ๋ย ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงท าลายใบ และดอกตามช่วงพัฒนาการและโรคที่ท าลายใบ 
ได้แก่ โรคใบติด ใบไหม้ ตามระยะพัฒนาการของใบ  คัดเลือกต้นที่มีแผลเพ่ือท าการทดสอบ โดยแบ่งขนาด
ของแผลเป็นกลุ่มๆ ให้มีขนาดใกล้เคียงกัน แล้วทดสอบกับสารที่คัดเลือกได้จากเรือนทดลอง  พบว่า สารเคมีที่
ทดสอบท้ังหมด สามารถรักษาแผลให้หายได้ ส่วนสารสกัดจากพืช พบว่าตะไคร้หอม ตะไคร้บ้านและผิวมะกรูด 
มีประสิทธิภาพในการรักษาแผลให้หายได้ เช่นเดียวกับสารเคมี ดังตัวอย่างในรูปที่ 3  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  ผลการรักษาแผลที่ต้นทุเรียน ก ทาแผลด้วยน้ ามันจากผิวมะกรูด, ข  ทาแผลด้วยเมทาแลคซิล ,       

ค  ทาแผลด้วยเทอร์ราคลอร์ 

 

จ ฉ 

ก ค ข 



 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. จากการเก็บตัวอย่างดิน มาท าการแยกเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน เพื่อใช้

ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี และสารอินทรีย์ ได้เชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า ไอโซเลตที่มีความ

รุนแรงในการท าให้เกิดโรค 1 ไอโซเลต ได้แก่ ไอโซเลต P-2 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์กับเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าใน

ห้องปฏิบัติการ พบว่า สารสกัดจากตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม และน้ ามันจากผิวมะกรูด ผิวส้มโอ ไพล สามารถ

ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้ดีที่สุด 

3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี กับเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า ใน

ห้องปฏิบัติการ พบว่า สารเคมีที่ใช้ทดสอบทั้งหมด มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา

สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าได้ดี เป็นข้อพิสูจน์เชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า ยังไม่ดื้อยา /สารเคมีท่ีใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน 

4. การทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ และสารเคมีต่อเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 

ในเรือนทดลอง พบว่า สารสกัดจากตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม  ผิวมะกรูด  มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ

ลุกลามของแผลที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปทอร่าได้ โดยแผลหายตั้งแต่ครั้งแรกท่ีรักษา  ส่วนสารเคมีที่ทดสอบ 

พบว่า เมทาแลกซิล, ฟอสเอททิลอะลูมินั่ม, เทอร์ราคลอร์, ฟอสฟอรัส แอซิด, เทอร์ราคลอร์+เมทาแลกซิล, 

เทอร์ราคลอร์+ฟอสเอททิลอะลูมินั่ม, เทอร์ราคลอร์+ฟอสฟอรัส แอซิด  สามารถท าให้แผลที่ต้นทดลองหาย

จากการเกิดโรคได้ สอดคล้องกับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

5. การทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ และสารเคมีต่อเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า

ในแปลงทดลอง พบว่า สารเคมีที่ทดสอบทั้งหมด สามารถรักษาแผลให้หายได้ ส่วนสารสกัดจากพืช พบว่า

ตะไคร้หอม ตะไคร้บ้านและผิวมะกรูด มีประสิทธิภาพในการรักษาแผลให้หายได้ เช่นเดียวกับสารเคมี  

6. ปริมาณของสารอินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ สกัดได้ในปริมาณน้อย และราคาค่อนข้างแพง 

ความคงตัวในสภาพอุณหภูมิห้องไม่ค่อยดี เท่าที่ควร ถึงแม้จะพบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคมี แต่

ในทางปฏิบัติ การน าไปใช้ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก ทั้งเรื่องของปริมาณ ราคา และวิธีการน าไปใช้ ข้อมูลที่ได้จาก

การทดลองนี้ ยังต้องมีการศึกษาหาวิธีการที่สะดวก และเหมาะสม ใช้ง่ายส าหรับเกษตรกรต่อไป 

7. การป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน ยังคงเป็นวิธีการที่มีความส าคัญอยู่ใน

ปัจจุบันนี้ เมื่อส ารวจพบอาการของโรครากเน่าโคนเน่า ควรท าการรักษาทันที หรือเร็วที่สุด เพื่อลดการลุกลาม

ของเชื้อโรค 



 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีและสารอินทรีย์ในการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าของ

ทุเรียน เป็นการหาแนวทางในการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับ

เกษตรกร ที่ต้องการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรค การใช้สารเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบันยังสามารถใช้

ได้ผลดี โดยเกษตรกรต้องลงมือปฏิบัติทันที / เร็วที่สุด เพ่ือลดความเสียหายให้น้อยที่สุด สารอินทรีย์ที่พบว่ามี

ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคมี ได้แก่ สารสกัดจากตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม  ผิวมะกรูด แต่มีข้อจ ากัดในเรื่อง

ของปริมาณ และการน าไปใช้ ยังจ าเป็นต้องหาแนวทางในการใช้ที่สะดวกเพ่ือใช้ในอนาคตต่อไป 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

ขอขอบคุณบุคคลการของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ที่สนับสนุน อ านวยความสะดวกและให้ความ

ช่วยเหลือ  ในการท างานวิจัยในครั้งนี้ ให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี  

ขอขอบคุณ กรมวิชาการเกษตร ที่สนับสนุนงบประมาณในการท างานวิจัย 
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13. ภาคผนวก 

  
 
ภาพผนวกที ่1  ลักษณะของเชื้อราที่แยกได้จากตัวอย่างดิน 

ก   ลักษณะของเชื้อราที่แยกโดยอาหาร martin’s medium 
ข   ลักษณะเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า (Phytopthora spp.) 
ค   ลักษณะเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าที่เก็บไว้ใช้ทดสอบ 

 
 

 

 

  

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  
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