
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 
1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตทุเรียน 

 
2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนที่ทนทานและหรือต้านทานโรคราก 

      เน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora   
      palmivora  (Butler) Butler 

กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนาทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองที่ทนทานและหรือต้านทาน 
    โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora   
    palmivora (Butler) Butler     
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคัดเลือกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานและหรือต้านทานต่อ 
    เชื้อรา Phytophthora  palmivora  (Butler) Butler 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Selection of local varieties 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    

จากการแยกเชื้อรา P. palmivora จากชิ้นสิ่วนของต้นทุเรียน เพ่ือน ามาใช้ทดสอบการโรคกับใบ

ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง ต่างๆ เพ่ือหาสายพันธุ์ทุเรียนที่มีแนวโน้มทนทาน และหรือต้านทานต่อเชื้อรา  P. 

palmivora (Butler) Butler สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน พบว่าการแยกเชื้อราให้บริสุทธิ์ท าได้

ค่อนข้างยาก เนื่องจากการช ารุดเสียหายของตู้เขี่ยเชื้อ ท าให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อราอ่ืน และท าให้การ

ทดลองเกิดการล่าช้าออกไป เมื่อแยกเชื้อราสาเหตุโรคได้แล้ว พบว่าใบทุเรียนไม่อยู่ในระยะที่พร้อมส าหรับการ

ทดสอบ เนื่องจากการทรุดโทรมจากปัญหาภัยแล้งในปี 2559 และปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า ที่ท าให้ต้นทุเรียน

บางพันธุ์ที่ต้องใช้ทดสอบเกิดความเสียหาย และตาย ท าให้ไม่มีต้นที่พร้อมส าหรับการทดสอบ  

 



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 ทุเรียนที่รวบรวมมาบางส่วนได้ท าการ
ปลูกอนุรักษ์ไว้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยเฉพาะแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 101 สายพันธุ์  (ศิริพรและคณะ, 2553) การใช้ประโยชน์จากทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองและทุเรียนพันธุ์ดีที่
รวบรวมไว้เหล่านี้โดยการน ามาคัดเลือกทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองที่ทนทานและหรือต้านทานต่อเชื้อราสาเหตุโรค
รากเน่าโคนเน่า  Phytophthora  palmivora (Butler) Butler เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิตต้นตอ หรือ
ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์กับพันธุ์การค้า เพื่อลดปัญหาการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ต่อไป  

 

7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์  

  สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 

1. แปลงอนุรักษ์ทุเรียน 101 สายพันธุ์ ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
2. วัสดุการเกษตร และวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ตู้เขี่ยเชื้อ เป็นต้น 

- แบบและวิธีการทดลอง 
- 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 



1) แหล่งที่มาของเชื้อรา Phytophthora  palmivora  ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้เชี่ยวชาญ   
พรพิมล อธิปัญญาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช ส านักพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  และได้จาก
การเก็บตัวอย่างจากต้นทุเรียนที่แสดงอาการโรครากเน่าโคนเน่า จากแปลงทุเรียนศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี  

2) การแยกเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า จากตัวอย่างทุเรียน มาแยกเชื้อ

โดยวิธี tissue transplanting ลงบนอาหาร PDA บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3-5 วัน เมื่อเห็นเส้นใยสีขาว

เจริญออกจาจากชิ้นพืช จึงตัดวุ้นบริเวณปลายเส้นใยของเชื้อรามาเลี้ยงต่อบนอาหาร PDA อีกครั้ง เพ่ือให้ได้

เชื้อบริสุทธิ์ เพ่ือใช้ทดสอบต่อไป 

3) การพิสูจน์การเป็นเชื้อสาเหตุโรค น าเชื้อรา P.  palmivora  ที่ เลี้ยงไว้บนอาหาร PDA 
เพ่ือให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ น าเชื้อไปเพิ่มปริมาณบนอาหาร PDA จากนั้นเมื่อเชื้ออายุได้ 5 วัน ปลูกเชื้อบนต้นทุเรียน
เล็กที่ปลูกไว้ในโรงเรือนทดลอง โดยใช้ cork borer ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร เจาะบริเวณปลาย
เส้นใย น าชิ้นวุ้นที่มีเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่ว่างบนล าต้นของทุเรียนที่ท าแผลไว้ พันด้วยพลาสติก กัน
ไม่ให้น้ าเข้าแผล ปลูกเชื้อไว้ 48 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนดแล้วน าพลาสติกและชิ้นวุ้นออก  บันทึกลักษณะอาการ
ของโรค ท าการแยกเชื้อราสาเหตุโรค (reisolation) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เมื่อเห็นเส้นใยเชื้อราสีขาวเจริญ
ออกมาจากชิ้นพืช ตัดปลายเส้นใยมาแยกเลี้ยงบนอาหาร PDA อีกครั้ง เพ่ือให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ และน ามาปลูก
เชื้อลงต้นทุเรียนต้นใหม่ (reinoculation) อีกครั้งตามกฎการพิสูจน์โรคของ Koch (Koch’s postulation) 
จากนั้น น าเชื้อราที่แยกบนอาหาร PDA ให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ เพ่ือเก็บไว้ทดสอบการเกิดโรคกับใบทุเรียนต่อไป 

4) เก็บตัวอย่างใบในระยะใบเพสลาด ที่ไม่มีโรค ทดสอบการเกิดโรคกับใบทุเรียนด้วยเชื้อราไฟ
ทอปธอร่า  โดยการปลูกถ่ายเชื้อ (inoculation) ราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนลงบนใบทุเรียน เพ่ือ
หาการต้านทานโรคของทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ โดย 

- วางใบทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง และทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ตัวเปรียบเทียบ) ลงบนจานแก้วที่มี
กระดาษกรองและน้ ากลั่นปลอดเชื้อเป็นตัวให้ความชื้น 

- วางเชื้อรา P. palmivora บนใบทุเรียน เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
- เมื่อครบ 24 ชั่วโมง สังเกตและบันทึกการเกิดรอยไหม้บนใบทุเรียน  
5) การประเมินโรค  ใช้อัตราการประเมิน ได้แก่   0 = ไม่มีอาการ, 1 = มีอาการเล็กน้อย,  

2 = มีอาการปานกลาง,   3 = มีอาการรุนแรง, 4 = มีอาการรุนแรงมาก  
6)  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือคัดเลือกทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีแนวโน้มทนทาน และหรือ

ต้านทานโรครากเน่าโคนเน่า  

- การบันทึกข้อมูล 
การเกิดโรคของทุเรียนแต่ละสายพันธุ์  / ความต้านทานโรค  

- เวลาและสถานที่ 

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

พืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 



1. จากการทดลองทดสอบการเกิดโรคกับใบทุเรียน ในกลุ่มกบ (จากค าแนะน าของคณะกรรมการ
พิจารณางานวิจัยสถาบันวิจัยพืชสวน ให้ทดสอบในกลุ่มทุเรียนที่มีแนวโน้มจะทนทานโรครากเน่าโคนเน่าก่อน )  
โดยได้ทดสอบกับทุเรียนพันธุ์ กบหน้าศาล การะเกด กบมังกร พวงมณี หมอนทอง พบว่าในพันธุ์ต่างๆ ที่
ทดสอบการเกิดโรคท่ีใบ มีการเกิดโรคท่ีใบในทุกพันธุ์แต่ขนาดแผลจะแตกต่างกันออกไป โดย 

2. การเก็บเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน จากตัวอย่างพืช ใน 6 เดือน
แรกของปี 2560 ไม่สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ได้ เนื่องจากเกิดปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อราอื่น เนื่องจากตู้เขี่ย
เชื้อช ารุดเสียหาย  จึงต้องซ่อมตู้เข่ียเชื้อก่อน และท าการแยกเชื้อราสาเหตุโรคใหม่อีกครั้งในไตรมาสที่ 3  

3. ต้นทุเรียนในแปลงอนุรักษ์ทุเรียน 101 สายพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เกิดการทรุดโทรม 
บางต้นตายเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งในปี 2559 และจากการท าลายของโรครากเน่าโคนเน่า ท าให้ต้นที่มี
ใบพร้อมส าหรับการทดสอบมีไม่ครบตามจ านวน จึงท าการทดสอบเฉพาะในพันธุ์ที่สามารถหาใบได้  และ
ระยะเวลาที่ได้ท าการทดสอบมีน้อย 

  
 

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. การทดลองในเบื้องต้น พบว่าทุเรียนที่น ามาทดสอบ เฉพาะในกลุ่มกบ ไม่มีแนวโน้มในการต้านทาน 

หรือทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า ทั้งนี้นอกจากจะเกิดโรคที่ใบแล้ว ยังพบว่าในแปลงที่ปลูกไว้ มีต้นที่ตาย

เนื่องจากโรครากเน่าโคนเน่า เช่นพันธุ์ กบตาท้วม กบวัดกล้วย ที่ต้องปลูกซ่อมใหม่ เนื่องจากต้นเดิมตาย 

2. การคัดแยกเชื้อรา P. palmivora  สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน แยกเชื้อบริสุทธิ์ ได้อยาก 

เนื่องจากเกิดการปนเปื้อนของเชื้อราชนิดอื่น ทั้งที่ติดมากับชิ้นส่วนของต้นทุเรียน และเกิดการปนเปื้อนใน

ห้องปฏิบัติการ ท าให้การทดสอบการเป็นโรคกับใบทุเรียนเกิดความล่าช้า  

3. ใบทุเรียน และพันธุ์ทุเรียนที่พร้อมทดสอบการเกิดโรค  ระยะการเจริญเติบโตไม่ความสัมพันธ์กับ

การแยกเชื้อราได้ ท าให้การทดสอบไม่เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ ประกอบกับงานวิจัยนี้ด าเนินการเพียง 12 

เดือน เนื่องจากต้องขอยุติการทดลอง จึงได้ข้อมูลเพียงเท่านี้ 
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ภาคผนวก * จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะของเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 
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ภาพที่ 2 การเกิดโรคที่ใบของทุเรียนแต่ละพันธุ์ 

 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะการเกิดโรคกับใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ของเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า 

 

11. และวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  
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