
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตทุเรียน 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนที่ทนทานและหรือต้านทานโรคราก 
      เน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora   
      palmivora  (Butler) Butler 

กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนาทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองที่ทนทานและหรือต้านทาน 

    โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora   

    palmivora (Butler) Butler     

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคัดเลือกทุเรียนลูกผสมที่ทนทานและหรือต้านทานต่อ 

    เชื้อรา Phytophthora  palmivora  (Butler) Butler 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Selection of hybrid durian for tolerance or  
    resistance to Phytophthora  palmivora  (Butler) Butler 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวมาลัยพร  เชื้อบัณฑิต สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

ผู้ร่วมงาน  นายธีรวุฒิ  ชุตินันทกุล  สังกัด  สถาบันวิจัยพืชสวน 

   นางอภิรดี  กอร์ปไพบูลย์  สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

   นายวิชาญ  ประเสริฐ  สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

  

5. บทคัดย่อ    

เนื่องจากการทดลอง การคัดเลือกทุเรียนลูกผสมที่ทนทานและหรือต้านทานต่อเชื้อรา P. palmivora 

(Butler) Butler ไดเ้สนอของบประมาณตั้งแต่ปี 2558 ได้รับการอนุมัติให้เริ่มด าเนินการทดลองในปี 2560 ต้น

ทดลองที่ผ่านการตรวจเอกสารมาแล้วว่ามีโอกาสที่งานจะประสบความส าเร็จ ได้ถูกใช้ไปในการทดลองอ่ืน จึง

ไม่มีต้นเพ่ือใช้ในการทดลอง และไม่สามารถหาต้นทดลองได้ตามวัตถุประสงค์ และเมื่อน าไปทดสอบเบื้องต้น

กับใบทุเรียนบางสายพันธุ์ที่ไม่ใช่พันธุ์เป้าหมาย พบว่าไม่มีแนวโน้มของการต้านทาน หรือทนทานโรครากเน่า

โคนเน่า ประกอบกับการแยกเชื้อรา P. palmivora จากชิ้นสิ่วนของต้นทุเรียน เพ่ือน ามาใช้ทดสอบ พบว่าการ



แยกเชื้อราให้บริสุทธิ์ท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากการช ารุดเสียหายของตู้เขี่ยเชื้อ ท าให้เกิดการปนเปื้อนของ

เชื้อราอื่น และโอกาสที่งานจะบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการเป็นไปได้น้อยมาก   

 

 

 

6.  ค าน า                                 
ทุเรียน (Durio  zibethinus  Murr.) เป็นไม้ผลเขตร้อนอยู่ในวงศ์  Bombacaceae เจริญเติบโต

ได้ดีในสภาพอากาศท่ีร้อนชื้น ที่มีความชื้นในอากาศประมาณ 75-80 เปอร์เซ็นต์ มีฝนตกสม่ าเสมอปีละ 
1,600-4,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส แหล่ง
ปลูกทุเรียนที่ส าคัญจึงพบมากในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย มาเลเซีย 
บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ (Nanthachai,1994) ส าหรับประเทศไทยมีแหล่งปลูกที่ส าคัญในภาคตะวันออก 
ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด และทางภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยมีพันธุ์ที่นิยมปลูกเพ่ือ
การค้า ได้แก่ หมอนทอง ชะนี กระดุมทอง ก้านยาว เป็นต้น โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทองที่นิยมปลูกเป็นการค้า
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีรสชาติที่หวาน อร่อย แต่อ่อนแอต่อโรครากเน่าโคนเน่า 

ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora  palmivora (Butler) 
Butler ยังคงเป็นปัญหาในการผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองอยู่จนถึงปัจจุบัน บางปีที่สภาพแวดล้อมมีฝนตกชุก
ยาวนาน ความชื้นในอากาศสูง การป้องกันก าจัดโรคด้วยวิธีการเดิมไม่สามารถปฏิบัติได้ ส่งผลให้เกิดการ
ระบาดรุนแรงและต้นทุเรียนตายเป็นจ านวนมาก แม้ว่าจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันก าจัดโรคและ
ค าแนะน ามาอย่างต่อเนื่อง ก็ยังไม่สามารถควบคุมหรือก าจัดโรคให้หมดไปได้ ปีการผลิต 2549 ศูนย์วิจัยพืช
สวนจันทบุรี ได้ส ารวจความเสียหายจากโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เมื่อ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 จ านวน 44 สวน พ้ืนที่ 1,268 ไร่ 8 อ าเภอ พบว่า ทุเรียนเป็นโรครากเน่าโคนเน่า 
41.84 เปอร์เซ็นต์ (มาลัยพรและคณะ, 2553)  

ประเทศไทยมีความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียนเป็นอย่างมาก ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีเป็น
แหล่งหนึ่งที่มีการเก็บรวบรวมพันธุ์ทุเรียนไว้เป็นจ านวนมากพอสมควร ซ่ึงมีการใช้ประโยชน์จากแปลงรวบรวม
พันธุ์เหล่านี้ ทั้งในด้านการปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือสร้างลูกผสม การปลูกอนุรักษ์และจัดจ าแนกพันธุ์ การสร้าง
ลูกผสมมีมาตั้งแต่ปี 2528 โดยมีแม่พันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พันธุ์ชะนี ก้านยาว หมอนทอง กระดุม
ทอง อีหนัก ทองย้อยฉัตร และชมพูศรี  ผสมกับพ่อพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ ก้านยาว ชะนี หมอนทอง กบพิกุล กบตา
ข า กบสุวรรณ พวงมณี นกหยิบ ชมพูศรี ย่ ามะหวาด ฝอยทอง เป็นต้น (ทรงพล, 2551)  ผลจากการ
ด าเนินงานดังกล่าว สามารถพัฒนาทุเรียนพันธุ์ลูกผสมได้จ านวนมาก และบางส่วนได้ผ่านการรับรองพันธุ์ ของ
กรมวิชาการเกษตร แล้ว และยังมีลูกผสมอีกเป็นจ านวนมากท่ียังไม่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือก งานวิจัยด้านการ
ทดสอบความทนทานต่อเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนลูกผสม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
น ามาใช้ในการคัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะดีเด่นในด้านการต้านทานโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน โดยเน้นที่
แม่พันธุ์ เป็นพันธุ์หมอนทอง เนื่องจากมีคุณภาพเนื้อดี เส้นใยเนื้อน้อย เนื้อละเอียดและเหนียวมาก แต่อ่อนแอ
ต่อโรครากเน่าโคนเน่า ส่วนพ่อพันธุ์จะเน้นไปที่ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีแนวโน้มว่ามีความต้านทานต่อโรคราก
เน่าโคนเน่ามากกว่าพันธุ์หมอนทอง 



 

7. วิธีด าเนินการ                          
- สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 

1. สวนทุเรียนลูกผสม ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
2. วัสดุการเกษตร และวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ 

- แบบและวิธีการทดลอง 
-   

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1) แยกเชื้อรา P. palmivora จากตัวอย่างดิน และชิ้นส่วนของพืชที่เป็นโรค โดยวิธี 

tissue transplanting ลงบนอาหาร PDA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3-5 วัน เมื่อเห็นเส้นใยสีขาวเจริญ
ออกจาจากชิ้นพืช จึงตัดวุ้นบริเวณปลายเส้นใยของเชื้อรามาเลี้ยงต่อบนอาหาร PDA อีกครั้ง เพ่ือให้ได้เชื้อ
บริสุทธิ์ เพ่ือใช้ทดสอบต่อไป 

2) การพิสูจน์การเป็นเชื้อสาเหตุโรค น าเชื้อรา P.  palmivora  ที่เลี้ยงไว้บนอาหาร 
PDA เพ่ือให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ น าเชื้อไปเพ่ิมปริมาณบนอาหาร PDA จากนั้นเมื่อเชื้ออายุได้ 5 วัน ปลูกเชื้อบนต้น
ทุเรียนเล็กท่ีปลูกไว้ในโรงเรือนทดลอง โดยใช้ cork borer ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร เจาะบริเวณ
ปลายเส้นใย น าชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่ว่างบนล าต้นของทุเรียนที่ท าแผลไว้ พันด้วยพลาสติก 
กันไม่ให้น้ าเข้าแผล ปลูกเชื้อไว้ 48 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนดแล้วน าพลาสติกและชิ้นวุ้นออก  บันทึกลักษณะ
อาการของโรค ท าการแยกเชื้อราสาเหตุโรค (reisolation) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เมื่อเห็นเส้นใยเชื้อราสี
ขาวเจริญออกมาจากชิ้นพืช ตัดปลายเส้นใยมาแยกเลี้ยงบนอาหาร PDA อีกครั้ง เพ่ือให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ และ
น ามาปลูกเชื้อลงต้นทุเรียนต้นใหม่ (reinoculation) อีกครั้งตามกฎการพิสูจน์โรคของ Koch (Koch’s 
postulation) จากนั้น น าเชื้อราที่แยกบนอาหาร PDA ให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ เพ่ือเก็บไว้ทดสอบการเกิดโรคกับใบ
ทุเรียนต่อไป 

3) เก็บตัวอย่างใบในระยะใบเพสลาด ที่ไม่มีโรค ทดสอบการเกิดโรคกับใบทุเรียนด้วย
เชื้อราไฟทอปธอร่า  โดยการปลูกถ่ายเชื้อ (inoculation) ราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนลงบนใบ
ทุเรียน เพ่ือหาการต้านทานโรคของทุเรียนลูกผสมแต่ละสายพันธุ์  

4) การประเมินโรค  ใช้อัตราการประเมิน ได้แก่   0 = ไม่มีอาการ, 1 = มีอาการ
เล็กน้อย, 2 = มีอาการปานกลาง,   3 = มีอาการรุนแรง, 4 = มีอาการรุนแรงมาก  

5) น าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือคัดเลือกลูกผสมที่มี แนวโน้มทนทาน และหรือ
ต้านทานโรครากเน่าโคนเน่า 
- การบันทึกข้อมูล 

การเกิดโรคของทุเรียนลูกผสมแต่ละสายพันธุ์  / ความทนทาน และหรือต้านทานโรค  
- เวลาและสถานที่ 

   เริ่มด าเนินการเดือนตุลาคม 2559  สิ้นสุด เดือนกันยายน 2560  (12 เดือน) ด าเนินการที่ ศูนย์วิจัย

พืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 



1. การเก็บเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน จากตัวอย่างพืช ใน 6 เดือน

แรกของปี 2560 ไม่สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ได้ เนื่องจากเกิดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อราอื่น เนื่องจากตู้เขี่ย

เชื้อช ารุดเสียหาย  จึงต้องซ่อมตู้เข่ียเชื้อก่อน และท าการแยกเชื้อราสาเหตุโรคใหม่อีกครั้งในไตรมาสที่ 3  

2. ต้นทุเรียนลูกผสมที่ผ่านการตรวจเอกสารว่ามีโอกาสที่งานนี้จะประสบผลส าเร็จ ของศูนย์วิจัยพืช

สวนจันทบุรี ถูกใช้งานในการทดลองอ่ืน และหลังจากได้พยายามทดสอบกับทุเรียนบางสายพันธุ์ มาระยะหนึ่ง 

พบว่า โอกาสที่งานจะบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการเป็นไปได้น้อยมาก เพ่ือไม่ให้งบประมาณสิ้นเปลืองโดย

เปล่าประโยชน์ จึงขอยกเลิกโครงการ 

  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. การคัดแยกเชื้อรา P. palmivora  สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน แยกเชื้อบริสุทธิ์ ได้อยาก 

เนื่องจากเกิดการปนเปื้อนของเชื้อราชนิดอื่น ทั้งที่ติดมากับชิ้นส่วนของต้นทุเรียน และเกิดการปนเปื้อนใน

ห้องปฏิบัติการ ท าให้การทดสอบการเป็นโรคกับใบทุเรียนเกิดความล่าช้า  

2. ต้นทุเรียนลูกผสมที่ผ่านการตรวจเอกสารว่ามีโอกาสที่งานนี้จะประสบผลส าเร็จ ของศูนย์วิจัยพืช

สวนจันทบุรี ถูกใช้งานในการทดลองอ่ืน และหลังจากได้พยายามทดสอบกับทุเรียนบางสายพันธุ์ มาระยะหนึ่ง 

พบว่า โอกาสที่งานจะบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการเป็นไปได้น้อยมาก เพ่ือไม่ให้งบประมาณสิ้นเปลืองโดย

เปล่าประโยชน์ จึงขอยกเลิกโครงการ 

 

10. เอกสารอ้างอิง 

ทรงพล  สมศรี. 2551. ทุเรียนไทยและการปรับปรุงพันธุ์ : กรณีศึกษาพันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี2 จันทบุรี3 .
ส านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร. 206 หน้า.  

มาลัยพร  เชื้อบัณฑิต ศิริพร  วรกุลด ารงชัย และวิชาญ  ประเสริฐ. 2553. การป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคน
เน่าของทุเรียนแบบผสมผสาน. รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มสิ้นสุด ปี 2553 กรมวิชาการเกษตร. 

Nanthachai, S. 1994. Chapter 1: Introduction, pp.1-6. In S. Nanthachai (Ed.). Durian: Fruit  
 development, Post-harvest Physiology, Handling and Marketting in ASESN. ASEAN  
 Food Handling Bureau, KL, Malaysia. 

 

ภาคผนวก * จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
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