
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน  

 

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

 

3. ชื่อการทดลองที่ 1.1 (ภาษาไทย)  :  ศึกษาพ้ืนที่การเกิดโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อ Ganoderma sp. ใน

เขตภาคใต้ตอนบน 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  The study of Basal stem rot (Ganoderma sp.) of Oil palm 

on the upper south of Thailand  

 

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   :   
จากการส้ารวจแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ 

สุราษฎร์ธานี พังงา และนครศรีธรรมราช จ้านวน 300 แปลง ซึ่งมีผลการส้ารวจ คือ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้า
การส้ารวจ 87 แปลง พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า จ้านวน 22 แปลง จังหวัดกระบี่ ท้าการส้ารวจ 80 แปลง พบ
แปลงที่เกิดโรคโคนเน่า จ้านวน 22 แปลง จังหวัดชุมพรท้าการส้ารวจ 71 แปลง พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า 
จ้านวน 20 แปลง จังหวัดนครศรีธรรมราชท้าการส้ารวจ 36 แปลง พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า จ้านวน 4 แปลง 



จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาท้าการส้ารวจ 9 และ 16 แปลง ไม่พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า และเมื่อพิจารณาใน
ส่วนของแปลงที่พบโรคจ้านวน 68 แปลง เมื่อน้ามาแบ่งประเภทการใช้ที่ดินก่อนปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่า พืชก่อน 
ปลูกปาล์มน้้ามัน ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน และมะพร้าว มีผลต่อการเกิดโคนเน่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ  
 
 
ดังนั้นการปลูกปาล์มในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินก่อนปลูกปาล์มน้้ามัน เป็นมะพร้าวและปาล์มน้้ามันควรมีการจัดการลด
ต้นก้าเนิดของเชื้อ (source inoculums) ท้าลายของเชื้อสาเหตุโรค  
_____________________________________________________________________________ 
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Abstract 
A survey of basal stem rot in oil palm plantation in the upper south (Chumphon, Ranong 

Krabi, Surat Thanni, Phang Nga and Nakhon Sri Thammarat) was 300 samples that was found 68 
samples was constrained by Ganoderma : Surat Thanni was found 22 infective samples from 87 
samples, Krabi was found 22 infective samples from 80 samples, Chumphon was found 20 
infective samples from 71 samples, Nakhon Sri Thammarat was found 4 infective samples from 
36 samples, Ranong and Phang Nga was not found infective samples. The land use before 
growing oil palm was found that oil palm and coconut plantation before growing oil palm were 
higher infection than the others so land clearing before planting oil palm was necessary for 
reducing source inoculums 
_____________________________________________________________________________ 
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ค าน า                                 :   
  ในการผลิตปาล์มน้้ามันสามารถพบโรคของปาล์มน้้ามันได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะที่ปลูกในแปลง ซึ่ง
โรคที่ส้าคัญในการการผลิตปาล์มน้้ามัน คือ โรคล้าต้นเน่าจากเชื้อ Ganoderma sp. โดยโรคนี้มีความรุนแรงและ
สร้างความเสียหายต่อการผลิตปาล์มน้้ามันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้้ามันที่ใหญ่
ที่สุดของโลก จากการศึกษาการเกิดโรคล้าต้นเน่าจากเชื้อ Ganoderma sp. มีแนวโน้มการระบาดในต้นปาล์ม
น้้ามันที่มีอายุน้อยลง จากรายงานในปี พ.ศ. 2474 พบการเข้าท้าลายของเชื้อในต้นปาล์มที่มีอายุมากกว่า 25 ปี 
เท่านั้น (Thompson, 1931) และต่อมา ในปี พ.ศ. 2503 พบการเข้าท้าลายในปาล์มที่มีอายุ 10-15 ปี (Turner, 
1981) ต่อมา Singh (1991) ได้รายงานการเข้าท้าลายของเชื้อ Ganoderma sp. ในปาล์มน้้ามันที่มีอายุ 12-24 
เดือน ในพ้ืนที่ที่ปลูกทดแทนสวนปาล์มน้้ามันเดิม ส้าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2536 มีรายงานการพบโรคโคน



เน่าจากเชื้อ Ganoderma sp. ปาล์มน้้ามันที่มีอายุ 21-22 ปี ในอ้าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ แต่ไม่พบการ
ระบาดของโรค (ศรีสุรางค์ และคณะ, 2536) ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 Likhitekaraj และ Tummakate ส้ารวจและ
ศึกษาโรคของปาล์มน้้ามันในจังหวัด กระบี่, สตูล, สุราษฎร์ธานี ตรัง และชุมพร พบว่าอาการผิดปกติของต้นใน
แปลงปลูกปาล์น้้ามัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าท้าลายของเชื้อ Ganoderma sp. ในปัจจุบันพบว่าพ้ืนที่ปลูกปาล์ม
น้้ามัน ต้าบลคลองน้อย อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบการแพร่ระบาดของโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อ 
Ganoderma sp. ในต้นปาล์มน้้ามันที่มีอายุ 8-12 ปี ส่งผลให้ต้นปาล์มน้้ามันมีผลผลิตลดลงและยืนต้นตายเป็น
จ้านวนมาก ลักษณะการเข้าท้าลายของเชื้อ Ganoderma sp. จะเข้าท้าลายปาล์มน้้ามันผ่านทางราก เข้าสู่
เนื้อเยื่อของต้นปาล์มน้้ามันและเจริญเติบโตอย่างช้าๆ ท้าให้ท้าให้ยากต่อการตรวจพบโรคในระยะแรก อาการที่
สามารถตรวจพบได้ในระยะต่อมา คือ ใบยอดไม่คลี่ คล้ายกับลักษณะอาการขาดน้้า เนื่องจากเชื้อได้เข้าท้าลาย
ระบบรากเจริญเข้าสู่ล้าต้นส่งผลให้ระบบท่อน้้าท่อล้าเลียงของปาล์มน้้ามันเสียหาย ซึ่งท้าให้การเจริญเติบโต
หยุดชะงัก ผลผลิตลดลง และเมื่อต้นปาล์มน้้ามันที่ถูกเชื้อ Ganoderma sp. เข้าท้าลายรุนแรงจะพบดอกเห็ด
ปรากฏเป็นจ้านวนมาก การตรวจพบดอกเห็ดบริเวณโคนต้นปาล์มน้้ามัน มักจะเป็นระยะที่เชื้อเข้าท้าลายต้นปาล์ม
น้้ามันไปแล้ว 50% ของล้าต้น (Kandan et al., 2010) ซึ่งน้าไปสู่การยืนต้นตาย ในเวลาต่อมาและกลายเป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อในแปลง โดยแหล่งก้าเนิดของเชื้อมักเกิดจากการทิ้งเศษตอและซากพืชในแปลงปลูก ท้าให้เป็นต้น
ก้าเนิดของการแพร่กระจายของเชื้อ โดยการแพร่กระจายของเชื้อสามารถแพร่ผ่านทางการสัมผัสกันระหว่างกัน
ของรากต้นปาล์มน้้ามันที่เป็นโรคกับต้นที่ไม่เป็นโรค และแพร่ผ่านโดยการกระจายสปอร์ของเชื้อ  

จากรายงานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพ้ืนที่เดิมเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดการ
สะสมของเชื้อและน้าไปสู่ความรุนแรงของแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนและรุนแรงในอนาคตหากไม่มี
วิธีการในการศึกษาปัจจัยและวิธีป้องกันการระบาดอาจน้าไปสู่ความเสียหายในการผลิตปาล์มน้้ามันได้ ดังนั้นจึง
ท้าการศึกษาพ้ืนที่การแพร่ระบาดของเชื้อ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อ 
Ganoderma sp. ในพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันของประเทศไทย 

 
6. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์        1)  แปลงปลูกปาล์มน้้ามัน  

  2)  อุปกรณ์ที่ใช้ในการส้ารวจแปลงปลูกปาล์มน้้ามัน 

- วิธีการ   

1. ส้ารวจบริเวณแหล่งปลูกปาล์มน้้ามันบริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน จ้านวน 200 แปลง โดยแบ่งพ้ืนที่

ส้ารวจการระบาดของโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อ Ganoderma sp. ออกเป็น 2 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ช่วงอายุของปาล์มน้้ามัน แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ อายุ 1-5 ปี, อายุ 6-10 ปี, อายุ 11-15 ปี, อายุ 

16-20 ปี และอายุมากกว่า 20 ปี โดยส้ารวจแต่ละช่วงอายุ ช่วงอายุละ 10 ตัวอย่าง 



2) ประวัติของการใช้ที่ดินก่อนปลูกปาล์มน้้ามัน โดยการส้ารวจการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินออกเป็น 4 

แบบ ได้แก่ 

2.1) ปลูกปาล์มน้้ามัน  ปลูกปาล์มน้้ามัน   

2.2) ปลูกมะพร้าว  ปลูกปาล์มน้้ามัน 

2.3) ปลูกไม้ผล  ปลูกปาล์มน้้ามัน 

2.4) ปลูกยางพารา  ปลูกปาล์มน้้ามัน 

2. ในส่วนของแปลงที่พบการเกิดโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อ Ganoderma sp. ท้าการวัดอัตราการเกิดโรค 

(Campbell and Madden, 1990). ในแปลงที่พบเชื้อสาเหตุโรค 

 

อัตราการเกิดโรค (%)   =    

       

 

- เวลาและสถานที่     - ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  

       - พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์   : 
 จากการส้ารวจแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ 
สุราษฎร์ธานี พังงา และนครศรีธรรมราช จ้านวน 300 แปลง ซึ่งมีผลการส้ารวจ คือ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้า
การส้ารวจ 87 แปลง พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า จ้านวน 22 แปลง จังหวัดกระบี่ ท้าการส้ารวจ 80 แปลง พบ
แปลงที่เกิดโรคโคนเน่า จ้านวน 22 แปลง จังหวัดชุมพรท้าการส้ารวจ 71 แปลง พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า 
จ้านวน 20 แปลง จังหวัดนครศรีธรรมราชท้าการส้ารวจ 36 แปลง พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า จ้านวน 4 แปลง 
จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาท้าการส้ารวจ 9 และ 16 แปลง ไม่พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า  

 
ตารางที่ 1. แสดงแปลงปาล์มน้้ามันที่ท้าการส้ารวจโรคโคนเน่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

จังหวัด จ้านวนแปลง แปลงที่พบโรคโคนเน่า 

สุราษฎร์ธานี 87 22 
กระบี่ 80 22 
ชุมพร 71 20 
นครศรีธรรมราช 36 4 

ต้นที่เป็นโรค x 100 

จ้านวนต้นที่ส้ารวจ 



ระนอง 9 - 
พังงา 16 - 

รวม 300 68 
 

และเมื่อพิจารณาในส่วนของแปลงที่พบโรคจ้านวน68 แปลง เมื่อน้ามาแบ่งประเภทการใช้ที่ดิน ก่อนปลูก

ปาล์มน้้ามัน พบว่า พืชก่อนปลูกปาล์มน้้ามัน ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน และมะพร้าว มีผลต่อการเกิดโคนเน่ามากกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ  

 ตารางที่ 2 แสดงพืชก่อนปลูกปาล์มน้้ามันที่พบโรคโคนเน่าในแปลงที่ส้ารวจ 

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  :  
 จากการส้ารวจแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร 

ระนอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา และนครศรีธรรมราช จ้านวน 300 แปลง ซึ่งมีผลการส้ารวจ คือ ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ท้าการส้ารวจ 87 แปลง พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า จ้านวน 22 แปลง จังหวัดกระบี่ ท้าการส้ารวจ 80 
แปลง พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า จ้านวน 22 แปลง จังหวัดชุมพรท้าการส้ารวจ 71 แปลง พบแปลงที่เกิดโรคโคน
เน่า จ้านวน 20 แปลง จังหวัดนครศรีธรรมราชท้าการส้ารวจ 36 แปลง พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า จ้านวน 4 
แปลง จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาท้าการส้ารวจ 9 และ 16 แปลง ไม่พบแปลงที่เกิดโรคโคนเน่า และเมื่อ
พิจารณาในส่วนของแปลงที่พบโรคจ้านวน68 แปลง เมื่อน้ามาแบ่งประเภทการใช้ที่ดินก่อนปลูกปาล์มน้้ามัน พบว่า 
พืชก่อนปลูกปาล์มน้้ามัน ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน และมะพร้าว มีผลต่อการเกิดโคนเน่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพืช
ชนิดอื่นๆ ดังนั้นการปลูกปาล์มในพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินก่อนปลูกปาล์มน้้ามัน เป็นมะพร้าวและปาล์มน้้ามันควรมีการ
จัดการลดต้นก้าเนิดของเชื้อ (source inoculums) ท้าลายของเชื้อสาเหตุโรค 
 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

อายุ พืชก่อนปลูกปาล์มน้้ามันที่พบโรคโคนเน่าในแปลงที่ส้ารวจ 
ปาล์มน้้ามัน ยางพารา มะพร้าว ไม้ผล อ่ืนๆ 

 1-5 ปี 2 - - 1 - 
6-10 ป ี 2 - 6 - - 
11-15 ปี 5 2 10 2 1 
16-20 ปี 7 2 4 3 2 
มากกว่า 20 ปี 9 3 2 1 4 
รวม 25 7 22 7 7 



 จากข้อมูลการส ารวจพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ก่อนที่จะปลูก
ปาล์มน้ ามัน โดยพืชท่ีปลูกในรอบก่อนหน้าที่จะปลูกปาล์มน้ ามันมีผลต่อการเข้าท าลายต่อเชื้อ Ganoderma 
ซึ่งหากมีการจัดการที่ดีภายในแปลง จะสามารถช่วยลดการเข้าท าลายของเชื้อได้ 
 
10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)    :  
 ทางคณะผู้วิจัย ขอขอบคุณทางส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร ที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือในการอ้านวยความสะดวกในการท้าวิจัย ตลอดจนถึงคณะผู้บริหาร 
คณะผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และเกษตรกร ที่ให้การสนับสนุนในการด้าเนินโครงการส้าเร็จไปได้ลุล่วงด้วยดี 
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