
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน  

 

2. โครงการวิจัย   :  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 
กิจกรรมที่ 1.   :  ศึกษาการระบาดของโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อ Ganoderma sp. 
ของปาล์มน้้ามันเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการโรคในเขตภาคใต้ตอนบน 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลองที่ 1.2 (ภาษาไทย)  :  ทดสอบความต้านทานของปาล์มน้้ามันพันธุ์การค้าต่อโรคโคนเน่า

สาเหตุจากเชื้อ Ganoderma sp. 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Disease Incidence of Basal stem rot (Ganoderma sp.)   

on Oil palm cultivars.  

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง   :    

นายสญชัย ขวัญเกื้อ         สังกัด กลุ่มวิชาการ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
ผู้ร่วมงาน                            :   

นางสาวสุชาดา โภชาดม  สังกัด กลุ่มวิชาการ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
  นางจินตนาพร โคตรสมบัติ สังกัด กลุ่มวิชาการ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

นางสาวสุธีรา ถาวรรัตน์  สังกัด กลุ่มวิชาการ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

 

5. บทคัดย่อ   :   
จากผลการทดสอบปาล์มน้้ามันทั้ง 12 สายพันธุ์ พบการเข้าท้าลายของเชื้อ Ganoderma sp. ในทุกสาย

พันธุ์ที่ท้าการทดสอบ และสามารถตรวจพบต้นที่เกิดจากเข้าท้าลายของเชื้อในระยะ 1 ปี 3 เดือน หลังจากปลูก ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการปลูกต้นกล้าปาล์มน้้ามันที่ปลูกใกล้กับต้นที่เกิดโรค สามารถท้าให้เกิดการติดเชื้อในต้นกล้าที่อายุ 
1 ปี ขึ้นไป โดยในอดีตเชื่อว่าต้นปาล์มที่เป็นโรคนี้จะเป็นต้นปาล์มน้้ามันที่มีอายุมาก คือ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ดังนั้น
จากการทดลองนี้ท้าให้ได้องค์ความรู้ในเรื่องการจัดการโรค คือ การไม่ปลูกกล้าปาล์มน้้ามันบริเวณหลุมเดิมที่เกิด
การติดเชื้อของต้นปาล์มน้้ามันมาก่อน หรือก่อนปลูกปาล์มน้้ามันควรมีการขุดตอปาล์มน้้ามันเก่าและต้นปาล์ม



น้้ามันที่เป็นโรคออกจากแปลง เพ่ือไม่ให้เกิดการติดเชื้อของกล้าปาล์มน้้ามันในรอบที่ท้าการปลูกใหม่ และแนวทาง
ในการจัดการโรคให้ประสบผลส้าเร็จ ควรมีการใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดการโรคโคนเน่าตั้งแต่การเตรียม
แปลงไปจนถึงการดูแลรักษา จึงจะท้าให้การผลิตปาล์มน้้ามันเกิดความยั่งยืนต่อไป 
_____________________________________________________________________________ 
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Abstract 
 A disease incidence of Ganoderma sp. on 12 cultivars was found that a total of 12 cultivars 
were constrained by disease and disease was firstly detected since 1 years 3 month after planting 
that was show that one year old seedling was plant nearly infected plant (oil palm) could be 
infected by disease. Therefore the result was lead to disease management: avoid growing oil palm 
seedling in nearly infected stump for prevent infection on newly seedling. A efficiency of 
management should use integrated management from a preparation of land from growing to 
maintenance that lead to sustainable for oil palm growing 
_____________________________________________________________________________ 
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ค าน า                                 :   
  ในการผลิตปาล์มน้้ามันสามารถพบโรคของปาล์มน้้ามันได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะที่ปลูกในแปลง ซึ่ง
โรคที่ส้าคัญในการการผลิตปาล์มน้้ามัน คือ โรคล้าต้นเน่าจากเชื้อ Ganoderma sp. โดยโรคนี้มีความรุนแรงและ
สร้างความเสียหายต่อการผลิตปาล์มน้้ามันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้้ามันที่ใหญ่
ที่สุดของโลก การระบาดของโรคโคนเน่าสามารถเกิด 3 ทาง คือ 1. การทิ้งเศษซากพืชที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อ 
Ganoderma sp. เช่น การทิ้งตอของปาล์มน้้ามันหรือตอของมะพร้าวไว้ในแปลง 2. การสัมผัสกันของรากของต้น
ปาล์มน้้ามันที่เป็นโรคกับรากของต้นที่ปกติและเชื้อต้นที่ติดเชื้อ 3. การแพร่กระจายโดยสปอร์ที่เกิดจากเชื้อ 
Ganoderma sp. (Chung, 2011) จากการทราบแหล่งก้าเนิดของการแพร่กระจายของเชื้อ ท้าให้สามารถทราบ
แนวทางในการจัดการโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อ Ganoderma sp. ในแปลงปาล์มน้้ามันได้ โดยวิธีการในการจัดการ
โรคโคนเน่ามีหลากหลายวิธี ได้แก่ การคลุมโคน (soil mounding) การตัดแต่งเนื้อเยื่อที่เสียหายออก (surgery) 
การขุดคูล้อมรอบต้นที่เป็นโรค (trenching) การก้าจัดเศษซากพืชในแปลง (sanitation) การย่อยและไถตอเศษ
ซากพืชในแปลง (ploughing and harrowing) การปลูกพืชคลุมดิน (planting legume cover crops) การใช้
สารเคมี (chemical treatment) การใช้ชีววิธี (biological control) การใช้พันธุ์ต้านทาน (resistant planting 
materials) และการใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมความต้านทานแก่พืช (fertilizer inputs) ซึ่งในการจัดการโรคโคนเน่าที่เกิดจาก
เชื้อ Ganoderma sp. ซึ่งในแต่ละวิธีที่กล่าวมานั้นไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่สามารถน้ามาใช้ในการจัดการโรค



โคนเน่าได้ส้าเร็จ แต่วิธีการที่นิยมน้ามาใช้ปฏิบัติในแปลง คือ การก้าจัดเศษซากพืชในแปลงและการย่อยไถตอเศษ
ซากพืชในแปลงสามารถช่วยในเรื่องการลดแหล่งก้าเนิดของเชื้อ ส่งผลให้ลดการเข้าท้าลายของเชื้อในการปลูก
ปาล์มรุ่นถัดไป (Virdiana et al., 2012)  

วิธีการที่ เป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งในจัดการโรคโคนเน่า คือ การใช้พันธุ์ต้านทาน เป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการโรค ทั้งในด้านลดต้นทุนการใช้สารเคมีในการป้องกันก้าจัดโรคและความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีรายงานว่า ปาล์มน้้ามันในแต่ละสายพันธุ์มีความต้านทานและอ่อนแอต่อการเข้าท้าลายของเชื้อ 
Ganoderma sp. ที่แตกต่างกัน โดยเชื้อพันธุกรรมของปาล์มน้้ามัน (E. guineensis) ที่ใช้ผลิตลูกผสมเทเนอรา (T) 
จะใช้เชื้อพันธุ์ดูรา (D) และฟิสิเฟอรา (P) ในการปรับปรุงพันธุ์ เนื่องจากลูกผสมเทเนอรา (T) ให้ผลผลิตน้้ามันต่อ
พ้ืนที่สูงกว่าปาล์มน้้ามันแบบอ่ืนๆ โดยมีการส้ารวจและรวบรวมเชื้อพันธุ์จากแหล่งต่างๆ เพ่ือน้ามาใช้ในคัดเลือก
เพ่ือให้ได้ลักษณะที่นักปรับปรุงพันธุ์ต้องการ ซึ่งชื่อของสายพันธุ์จะตั้งตามแหล่งก้าเนิดหรือสถาบันที่ท้าการ
รวบรวมพันธุ์ มีรายงานการศึกษาความต้านทานของเชื้อพันธุกรรมดังนี้ จากการศึกษาของ Durand-Gasselin et 
al. (2005) พบว่า ปาล์มน้้ามันสายพันธุ์ Dura จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอ่อนแอกว่าปาล์มน้้ามันสาย
พันธุ์ Dura จากแหล่งที่ปลูกในแอฟริกา และ Chong et al.(2012) รายงานว่าปาล์มน้้ามันสายพันธุ์ AVROS เป็น
พันธุ์ที่นิยมปลูกในรัฐซาบา ประเทศมาเลเซีย สามารถต้านทานต่อการเข้าท้าลายของเชื้อ Ganoderma 
orbiforme ได้ดีกว่าพันธุ์การค้าที่ปลูกอยู่ทั่วไปในรัฐซาบา และ Hoong and Idris (2010) ได้รายงานความ
ต้านทานของสายพันธุ์ปาล์มน้้ามัน จากการทดสอบพบว่า พันธุ์ปาล์มน้้ามันลูกผสม Zaire x Cameroon (DxP), 
Cameroon x Cameroon (TxT), Cameroon x AVROS (TxP) และ Nigeria x Nigeria (TxT) มีความทนทาน 
(tolerant) ต่อการเข้าท้าลายของเชื้อ Ganoderma sp. ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ เชื้อพันธุกรรมของปาล์มน้้ามัน E. 
oleifera (ลักษณะต้นเตี้ย เจริญเติบโตช้า ซึ่งถูกน้าในการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้้ามัน E. guineensis โดยให้ลูกที่มี
ลักษณะต้นเตี้ย ทางใบสั้น ซึ่งสามารถปลูกได้จ้านวนต้นต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ปาล์มน้้ามัน E. guineensis) และ
ลูกผสมระหว่าง E. oleifera x E. guineensis สามารถต้านทานโรค Fatal yellowing ที่พบในประเทศโคลัมเบีย 
(Turner, 1981) และ โรค Fusarium wilt (Arnaud and Rabechault, 1972) ได้ดีกว่าเชื้อพันธุกรรมของปาล์ม
น้้ามัน E. guineensis จากองค์ความรู้ที่ได้จากการทดสอบการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อการเข้า
ท้าลายของเชื้อ Ganoderma sp. มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีความต้านทานและให้ผลผลิตที่
สูง ซึ่งสามารถใช้เป็นพันธุ์แนะน้าในพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันที่พบการระบาดของโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อ 
Ganoderma sp. 

 
6. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์        1)  แปลงปลูกปาล์มน้้ามัน  

  2)  พันธุ์ปาล์มน้้ามันที่ใช้ทดสอบ 

- วิธีการ   



- แบบและวิธีการทดลอง 
 ใช้กรรมวิธี Complete Randomized Design (CRD) จ้านวน 12 กรรมวิธี 10 ซ้้า  

โดยกรรมวิธีทดลอง คือ พันธุ์ปาล์มน้้ามัน 12 พันธุ์ ปลูกล้อมรอบต้นปาล์มน้้ามันที่แสดงอาการของโรคโคนเน่าเป็น
รูปวงกลม โดยต้นปาล์มน้้ามันที่แสดงอาการของโรคจะอยู่ในระยะที่พบ basidioma ของเชื้อ Ganoderma sp. 
บนส่วนของล้าต้นปาล์มน้้ามัน ระยะปลูกห่างจากต้นที่เป็นโรค 4.5 เมตร และระยะห่างระหว่างต้นที่ใช้ทดสอบ 
2.3 เมตร ดังรูปที่ 1. 
 
 

 
 

 
รูปที่ 1. แสดงกรรมวิธีที่ใช้ทดสอบ 

 
- วิธีปฏิบัติการทดลอง 

การเตรียมต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 
  น้าเมล็ดพันธุ์ที่งอกแล้ว (germinated seed) จ้านวน 12 สายพันธุ์ ท้าการอนุบาลต้นกล้าและคัดท้ิง
ลักษณะผิดปกติของต้นกล้า ตามหลักการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้้ามันของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการ
เกษตร, 2554) โดยท้าการคัดต้นกล้าที่สมบูรณ์ ไม่มีลักษณะผิดปกติ เพ่ือน้ามาใช้ทดสอบ โดยอายุกล้าปาล์มน้้ามัน
ที่ใช้ทดสอบอายุ 8 เดือน 
 การเตรียมปลูกเชื้อกล้าปาล์มน้ ามันในแปลง 
  1) คัดเลือกต้นปาล์มน้้ามันที่แสดงอาการของโรคหรือมีดอกเห็ด Ganoderma sp.ที่โคนต้น สุ่มกรรมวิธี
และซ้้ากับต้นปาล์มน้้ามันที่คัดเลือก 
  2) ขุดหลุมปลูกปาล์มน้้ามันขนาด 50x50x50 ซม. โดยห่างจากโคนต้นที่เป็นโรค 4.5 เมตร เป็นลักษณะ
รูปวงกลม (ดังรูปที1่.) จ้านวน 12 หลุมต่อต้นที่เป็นโรค โดยระยะห่างระหว่างกล้าปาล์มที่น้ามาทดสอบ 2.3 เมตร  
  3) ท้าการประเมินการเกิดโรคทุกๆ 2 เดือน เป็นเวลา 2 ปี ท้าการประเมินโดยใช้ดัชนีความรุนแรงของโรค 
(Abdullah et al., 2003)  



การบันทึกข้อมูล 
1) บันทึกการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามัน 
2) บันทึกข้อมูลการประเมินโรค ท้าการประเมินโดยใช้ดัชนีความรุนแรงของโรค 
       

- เวลาและสถานที่     - ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562  

       - จังหวัดกระบี่ 

 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์   : 
 จากผลการทดสอบปาล์มน้้ามันทั้ง 12 สายพันธุ์ พบการเข้าท้าลายของเชื้อ Ganoderma sp. ในทุกสาย
พันธุ์ที่ท้าการทดสอบ และสามารถตรวจพบต้นที่เกิดจากเข้าท้าลายของเชื้อในระยะ 1 ปี 3 เดือน หลังจากปลูก ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการปลูกต้นกล้าปาล์มน้้ามันที่ปลูกใกล้กับต้นที่เกิดโรค สามารถท้าให้เกิดการติดเชื้อในต้นกล้าที่อายุ 
1 ปี ขึ้นไป โดยในอดีตเชื่อว่าต้นปาล์มที่เป็นโรคนี้จะเป็นต้นปาล์มน้้ามันที่มีอายุมาก คือ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ดังนั้น
จากการทดลองนี้ท้าให้เกิดการน้าองค์ความรู้ไปสู่ในเรื่องการจัดการโรค คือ การไม่ปลูกกล้าปาล์มน้้ามันบริเวณ
หลุมเดิมในพ้ืนที่ที่เคยปลูกปาล์มน้้ามันมาก่อน หรือก่อนปลูกปาล์มน้้ามันควรมีการขุดตอปาล์มน้้ามันเก่าและต้น
ปาล์มน้้ามันที่เป็นโรคออกจากแปลง เพ่ือไม่ให้เกิดการติดเชื้อของกล้าปาล์มน้้ามันในรอบที่ท้าการปลูกใหม่  

 

ภาพแสดงอาการทางใบเหลืองจากการเข้าท้าลายของเชื้อ Ganoderma 
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         ภาพแสดงอาการของต้นปาล์มน้้ามันที่ถูกเช้ือ Ganoderma เข้าท้าลาย โดยการผ่าล้าต้น เพื่อดูการเข้าท้าลายของเชื้อ 

 

 8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  :  
 การใช้พันธุ์ต้านทานเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการโรคโคนเน่าในปาล์มน้้ามัน แต่ถึงอย่างไรก็

ตามปาล์มน้้ามัน 12 สายพันธุ์ที่ใช้ท้าการทดสอบ พบการเข้าท้าลายของเชื่อ Ganoderma sp. ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ปาล์มน้้ามันสามารถถูกเชื้อเข้าท้าลายได้ และการใช้พันธุ์ต้านทานเป็นทางเลือกเ พียงอย่างเดียวอาจท้าให้การ
จัดการไม่ประสบความส้าเร็จ ดังนั้นแนวทางในการจัดการโรคให้ประสบผลส้าเร็จ ควรมีการใช้วิธีการทีห่ลากหลาย



ในการจัดการโรคโคนเน่าตั้งแต่การเตรียมแปลงไปจนถึงการดูแลรักษา จึงจะท้าให้การผลิตปาล์มน้้ามันเกิดความ
ยั่งยืนต่อไป 
 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
 จากข้อมูลการติดเชื้อของต้นกล้าปาล์มน้้ามันหลังจากปลูก และการเข้าท้าลายของเชื้อในต้นกล้าปาล์ม
น้้ามันพันธุการค้า สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการพ้ืนที่ก่อนที่จะปลูกปาล์มน้้ามัน  
 
10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)    :  
 ทางคณะผู้วิจัย ขอขอบคุณทางส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร ที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือในการอ้านวยความสะดวกในการท้าวิจัย ตลอดจนถึงคณะผู้บริหาร 
คณะผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และเกษตรกร ที่ให้การสนับสนุนในการด้าเนินโครงการส้าเร็จไปได้ลุล่วงด้วยดี 
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