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สถานการณ์และความสำคัญ 

ทุเรียน จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออก จากสถิติการเกษตรปี 2556 – 2560 มีรายงาน
พื้นที่การผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้น โดยปี 2556 มีพื้นที่ให้ผลผลิต 577 ,235 ไร่ ปี 2560 มีพื้นที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 
592,750 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 ต่อปี ความต้องการของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ราคาส่งออกทุเรียนสดและผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูง เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้นจึงดูแลเอาใจใส่สวนทุเรียน
มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานในการส่งออก โดยผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 986 กิโลกรัมต่อไร่  
ในปี 2556 เพ่ิมเป็น 1,039 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

การผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออกยังพบหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออก ปัจจัยหนึ่งคือสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ดังเช่นในปี 2558 – 2559 มีอากาศร้อนจัดและเกิดภาวะแล้งนาน ส่งผลกระทบต่อผลผลิตลดลงใน
ช่วงหนึ่ง ในทางกลับกันในปี 2560 – 2561 กลับมีปริมาณฝนตกชุก มีปริมาณน้ำมาก ความชื้นสูง พบปัญหาการแพร่
ระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน สาเหตุจากเชื้อราไฟทอปธอร่า ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวน มี
ปริมาณน้ำมาก ทำให้เชื้อราเข้าทำลายทุเรียนได้ง่าย (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ต่อมาในช่วงเดือนกันยายน 
2560 กรมวิชาการเกษตรได้ลงพื้นที่ติดตามการแพร่ระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าในสวนทุเรียน ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด 
ได้แก่ จันทบุรี ตราด ชุมพรและสุราษฎร์ธานี พบว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียนประสบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าระบาดอย่าง
รุนแรง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ปริมาณน้ำฝนมากและมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ความชื้นในอากาศสูง เกษตรกรไม่
สามารถจัดการสวนและพ่นสารเคมีไม่ได้ตามกำหนดเวลา (วีระเดช, 2560) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
ได้สำรวจแนวทางป้องกันกำจัดโรคของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด สามารถสรุปปัจจัยที่เอื้อต่อการ
แพร่ระบาดของโรคดังนี้ (1) ไม่ได้สำรวจโรคเป็นประจำ มักสังเกตพบอาการเมื่อแผลลุกลามใหญ่ ทำให้การรักษาต้องใช้
เวลานานและรักษาได้ยาก (2) การประยุกต์ใช้แนวทางป้องกันกำจัดโรคพืชโดยวิธีผสมผสาน พบว่าเกษตรกรไม่ทราบถึง
ความจำเป็นในการปรับสภาพดินให้ไม่เหมาะต่อการเกิดโรค ใช้พันธุ์อ่อนแอปลูกซ้ำที่เดิม ไม่ได้สลับใช้ชีวภัณฑ์ร่วมด้วย 
ส่งผลการควบคุมการเกิดโรคไม่ประสบความสำเร็จ (3) ความรุนแรงของโรครากเน่าโคนเน่าที่เข้าทำลายทุเรียนยืนต้นตาย
อย่างรวดเร็ว สารเคมีที่แนะนำไม่สามารถยับยั้งความรุนแรงของโรคได้ เกิดข้อสงสัยประเด็นการเข้าทำลายของเชื้อรา 
ชนิดอื ่นรวมกับเชื ้อราไฟทอปธอร่า ส่งผลให้มีการทดลองใช้สารเคมีหลากหลายชนิดตามความเชื ่อของเกษตรกร  
หรือตามคำแนะนำของบริษัทจำหน่ายสารเคมี หรือร้านจำหน่ายปัจจัยผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ในอัตราที่สูง ซึ่งจะส่งผล
ต่อการกระตุ้นความต้านทานของเชื้อโรคพัฒนาการดื้อยาในอนาคตได้ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและผลสำรวจ 
การปฏิบัติงานของเกษตรกร จึงดำเนินการโครงการวิจัยการพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่า 
โคนเน่าของทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทดสอบการป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน
ในแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด โดยใช้เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน
ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรร่วมกับแนวทางอื ่นๆ ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เน้นการสำรวจการเกิดโรค  
การเขตกรรม และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานร่วมกับการใช้ชีววิธี ในแปลงต้นแบบและขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยี
การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียง 
ดำเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2564 
โดยคาดหวังให้เกษตรกรมีความเข้าใจแนวทางการควบคุมโรคด้วยวิธีผสมผสาน รู้จักการใช้ชีวภัณฑ์ร่วมกับสารเคมี  
ให้ความสำคัญกับการสำรวจและป้องกันกำจัดก่อนการแพร่ระบาดของโรค และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรครากเน่าโคนเน่าได้อย่างยั่งยืน 
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โรครากเน่าและโคนเน่าทุเรียน (Root Rot and Foot Rot) 

สาเหตุ เชื้อรา Phytophthora palmivora  

ความสำคัญ โรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน เป็นโรคที่สำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นโรคที่ทำให้ต้นทุเรียนที่กำลัง
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตยืนต้นตายได้ โรคระบาดทำความเสียหายกับทุเรียนในทุกแหล่งปลูกของประเทศไทย  
มีประวัติการแพร่ระบาดของโรครุนแรงในพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคตะวันออก ตั้ งแต่จังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด 
ตั้งแต่ปี 2537 และระบาดต่อเนื่องโดยเฉพาะปี 2542 ที่มีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยมี
ฝนตกชุกติดต่อกัน 8 เดือน สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคตะวันออกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่ปลูกทุเรียน ทำให้ผลผลิตทุเรียนลดลงและผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ (สาลี่และพูลสวัสดิ์ , 2542) ต่อมาปี   
2560 - 2561 พบสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกอย่างต่อเนื่อง ความชื้นในอากาศสูง เกษตรกรไม่สามารถจัดการ
สวนและพ่นสารเคมีไม่ได้ตามกำหนดเวลา มีรายงานการแพร่ระบาดรุนแรงของโรครากเน่าโคนเน่าในสวนทุ เรียน 
ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด ชุมพรและสุราษฎร์ธานี (วีระเดช , 2560) เชื้อราสาเหตุสามารถเข้า
ทำลายพืชได้ทุกส่วน ได้แก่ ส่วนราก ลำต้น กิ่ง ใบ และผล อีกท้ังเชื้อราอาศัยอยู่ในดิน สามารถแพร่ระบาดได้ทั้งใน
น้ำและในอากาศ ทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อราเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำความเสียหายให้กับเกษตรกรผู ้ปลูก
ทุเรียนอย่างมาก นับเป็นโรคที่สำคัญต่อการผลิตทุเรียนอย่างยิ่ง (สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2562ข) 

ลักษณะอาการ  
 อาการที่ราก เริ่มแรกจะเห็นใบที่ปลายกิ่งมีสีซีดไม่เป็นมันเงา เหี่ยวลู่ลง เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น ใบจะ
เหลืองและหลุดร่วง หากขุดดูบริเวณรากจะพบรากฝอยแสดงอาการเน่า มีลักษณะเปลือกล่อน และรากเปื่อยยุ่ย
เป็นสีน้ำตาล เมื่อโรครุนแรงอาการเน่าจะลามไปยังรากแขนงและโคนต้น (ภาพที่ 1) ทำให้ต้นทุเรียนโทรมและยืน
ต้นตาย  
 อาการที่กิ่ง ลำต้นและโคนต้น ระยะแรกจะเห็นทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองเป็นบางกิ่ง สังเกตเห็นคราบ
น้ำบนผิวเปลือกของกิ่ง หรือลำต้น ในช่วงเช้าที่มีอากาศชื้น อาจเห็นเป็นหยดของเหลวสีน้ำตาลแดงเยิ้มออกมาก
จากบริเวณแผล และจะค่อยๆแห้งไปในช่วงที่มีแดดจัด มองเห็นเป็นคราบ เมื่อใช้มีดถากบริเวณคราบนั้น จะพบ
เนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม้เป็นแผลสีน้ำตาล ถ้าแผลขยายใหญ่ลุกลามจนรอบโคนต้น (ภาพที่ 2) จะทำให้ทุเรียนใบ
ร่วงจนหมดต้น และยืนต้นแห้งตาย ต้นทุเรียนที่ถูกทำลายมักพบรูพรุนตามโคนกิ่งและกิ่ง ซึ่งเป็นการเข้าทำลายของมอด 
(ภาพท่ี 3) และมอดจะนำเชื้อสาเหตุของโรครากเน่าและโคนเน่าแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของต้นทุเรียน  
 อาการที่ใบ ใบอ่อนแสดงอาการเหี่ยว สีเหลือง บริเวณแผลมีลักษณะฉ่ำน้ำ สีน้ำตาลอ่อน และเปลี่ยนเป็น
สีดำตายนึ่งคล้ายน้ำร้อนลวก เส้นใบมีสีน้ำตาลดำ (ภาพท่ี 4) เกิดอาการไหม้แห้งคาต้นอย่างรวดเร็ว แล้วค่อยๆ ร่วง
ไป มักพบอาการที่ใบช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน (สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2562ข) 
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                      ภาพที่ 1 : อาการรากเน่า                   ภาพที่ 2 : อาการลำต้นและกิ่งเน่า 

 
ภาพที่ 3 : รูพรุนที่ก่ิงเกิดจากการเข้าทำลายของมอด   ภาพที่ 4 : อาการใบทุเรียนที่ถูกเชื้อราไฟทอปธอร่าเข้า 
                                                                                ทำลาย 
การแพร่ระบาด  
 เชื้อราแพร่กระจายในอากาศโดยลม ไปตามน้ำ และฝน เนื่องจากเชื้อราสร้างสปอร์ที่สามารถเคลื่อนที่ไป
ตามน้ำได้ เรียกว่า zoospore ที่สร้างขึ้นภายในถุงหรืออับสปอร์ที่เรียก sporangium (ภาพท่ี 5) และสร้างสปอร์ที่
สามารถพักตัวอยู่ในดินได้เป็นเวลานานเรียกว่า chlamydospore เมื่อมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมก็สามารถงอก
เส้นใยเข้าทำลายพืชได้ สภาวะเหมาะสมที่เชื้อราแพร่ระบาดได้ดีในช่วงที่มีฝนตกชุก และความชื้นสูง  (สำนักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช, 2562ข) มีการรายงานผลการทดสอบใช้ผลทุเรียนปลูกเชื้อราไฟทอปธอร่าด้วยเส้นใยแล้ว
เก็บไว้ในสภาพที่มีความชื้น พบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสูงสุด (100 เปอร์เซ็นต์) ที่ 25 องศาเซลเซียส (รัตติยา, 
2535) ต่อมาสุมิตร (2560) ได้ศึกษาการเกิดอาการใบไหม้บนใบทุเรียนพันธุ์หมอนทองในห้องปฏิบัติการที่มี
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน โดยการปลูกเชื้อที่ใบทุเรียน พบว่าใบทุเรียนจะแสดงอาการของโรคใบ
ไหม้ เมื่ออุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80 และ 90 เปอร์เซ็นต์  จึงมีข้อเสนอแนะให้ควบคุมสภาพ
อากาศในโรงเรือนเพาะชำต้นกล้าทุเรียนให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ น่าจะช่วยลดการเกิดโรคใบไหม้ที่ม ีสาเหตุมาจากเชื้อ P. palmivora ได้ด ี 
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ภาพโดย สมชาย ฉันทพิริยะพูน 
 ภาพที่ 5 : ส่วนขยายพันธุ์ (Sporangium) ของเชื้อราไฟทอปธอร่า  (Phytophthora palmivora)  
 
การป้องกันกำจัด  
1. การป้องกันกำจัดอาการรากเน่าโคนเน่า 

1.1 เก็บชิ้นส่วนของเปลือกหรือผลที่เน่าร่วงหล่นออกนอกแปลง แล้วทําการเผาทําลายถากส่วนที่เป็นโรค
ออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้แล้วทารอยแผลด้วยปูนแดง หรือสารป้องกันกําจัดโรคพืชประเภทสารประกอบทองแดง 
เช่น คูปราวิท หรือคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 

1.2 ถากเนื ้อเยื ่อบริเวณที่เป็นโรคออกบางๆ แล้วทาด้วยสารเคมีประเภทดูดซึม เช่น เมตาแลกซิล  
ฟอสอีทลิ อะลูมิเนียม เป็นต้น 

1.3 อัดฉีดเข้าลําต้นด้วยสารฟอสฟอรัสแอซิด (phosphorous acid) โดยผสมกับน้ำสะอาดในอัตรา 1:1 
1.4 ลดปริมาณเชื้อราในดินโดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือเศษซากพืชคลุมดินเพื่อส่งเสริมให้จุลินทรีย์

หลายชนิดเพิ่มปริมาณ  หรือนําจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ใส่ในดิน เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.) ซึ่งมี 
การผลิตในรูปการค้าลักษณะอาการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนสาเหตุเชื้อราไฟทอปธอร่า (Phytophthora  
palmivora (Butler) Butler ลักษณะอาการบริเวณปลายผลหรือก้นผลมักพบจุดช้ำสีน้ำตาลปนเทา ต่อมาขยาย
เป็นวงกลมหรือค่อนข้างรีไปตามรูปร่างผล แผลดังกล่าวอาจพบได้ตั้งแต่ผลยังคงอยู่บนต้น แต่ส่วนใหญ่มักพบเกิด
กับผลในช่วงประมาณ 1 เดือนก่อนเก็บเกี่ยวจนกระทั่งเก็บเกี่ยว และในระหว่างบ่มผลให้สุกการแพร่ระบาดเชื้อรา
สามารถเข้าทําลายผลทุเรียนได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อนจนกระทั่งแก่ โดยเฉพาะเมื่อผลใกล้แก่จะเป็นช่วงต้นฤดูฝน  
ซึ่งมักจะเกิดลมพายุฝนพัดพาเอาเชื้อที่ติดอยู่กับดินขึ้นไปเกาะติดบนผลทุเรียนที่ติดอยู่บนต้น และเข้าทําลายทําให้
เกิดแผลเน่าได้ ซึ่งบริเวณที่เชื้อเข้าทําลายส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณก้นผล เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความชื้นสูงกว่า
บริเวณอ่ืน โรคผลเน่า (Fruit Rot) 
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2. การป้องกันกำจัดอาการผลเน่า  
 2.1 ทําการป้องกันกําจัดโรครากเน่าโคนเน่าที ่เกิดกับต้นทุเรียนในแปลงปลูกเสียตั้งแต่ในช่วงฤดูฝน  
เศษชิ้นส่วนพืชที่เป็นโรคจะต้องเก็บออกนอกแปลงแล้วนําไปเผาทําลายเพื่อลดปริมาณเชื้อโรคในแปลงปลูก 

2.2 หมั่นตรวจตราผลทุเรียนในแปลงอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในช่วงผลใกล้แก่ หากพบอาการผลเป็น 
จุดเน่า ควรทําการฉีดพ่นสารเคมี เช่น เมตาแลกซิล 25% WP หรือ เมตาแลกซิลผสมแมนโคแซปหรือฟอสเอทธิล 
อะลูมิเนียม 80% WP ให้ทั่วทั้งต้นประมาณ 1-2 ครั้ง 

2.3 ในแปลงปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลเน่าสูง อันเนื่องมาจากมีต้นที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า  
ในแปลงมาก และมีฝนตกชุกในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผล เชื้อโรคอาจจะติดมากับผลได้โดยยังไม่แสดงอาการ จําเป็นต้อง
จุ่มสารเคมี เช่น ฟอสเอทธิล อะลูมิเนียม ก่อนผึ่งให้แห้งแล้วดําเนินการบรรจุหีบห่อหรือส่งไปยังจุดหมายปลายทาง 
การเก็บเกี่ยวทุเรียนต้องระมัดระวังไม่ให้ผลทุเรียนสัมผัสกับดิน โดยใช้ตะกร้าพลาสติกหรือเข่ง หรือปูพื้นดินที่จะ
วางผลทุเรียนด้วยกระสอบที่สะอาด เพ่ือลดโอกาสที่ผลจะสัมผัสกับดิน และการขนย้ายจะต้องระมัดระวังบาดแผล
บนผลที่อาจเกิดจากหนามท่ิมแทงกันลักษณะอาการโรคผลเน่าในทุเรียน 

3. การจัดการโรคด้วยวิธีผสมผสาน 
การจัดการโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน เป็นการนำวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการ ดังนี้  
3.1 ใช้วิธีเขตกรรมที่เหมาะสม เช่น การรักษาความสะอาด สุขอนามัยพืช ใช้ต้นกล้าปลอดโรค ปรับให้

พ้ืนที่ปลูกมีการระบายน้ำได้ดี  
3.2 ตัดแต่งทำลายกิ่งที่เป็นโรคและตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศและแสงแดดส่องถึง 

หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้รากหรือลำต้นเกิดแผล ต้นทุเรียนที่เป็นโรครุนแรงมาก ต้องขุดออก แล้วนำไป
ทำลายนอกแปลงปลูก  

3.3 ใช้ต้นตอ หรือเสริมรากทุเรียนพันธุ์ดีด้วยพันธุ์พื้นเมืองซึ่งเพาะจากเมล็ด ทำให้มีต้นตอ 2 - 3 ต้น  
ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสที่ต้นตอบางต้นอาจรอดพ้นจากการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุ  

สุนีและสุภาพ (2548) ทดสอบความต้านทานต่อเชื้อรา Phytophthora  palmivora ด้วยวิธีปลูกเชื้อที่
ลำต้น พบว่าพันธุ์ที่มีความต้านทาน (แผลที่ปลูกเชื้อไม่ขยายออก) คือ พันธุ์ทองแดง ส่วนอีก 16 พันธุ์ แสดงความ
ทนทานต่อโรค โดยแผลบนต้นหยุดขยายและต้นทุเรียนเจริญต่อไป ได้แก่ ขนุน กบตาปุ่น กบก้นป้าน กบเหมราช 
กบแม่เฒ่า กบตาขำ ตะพาบน้ำ ตอแบก รุมโล่ ธารโต 2 - 1 ยะลา 1 ยะลา 2 ทับทิม แหลมทราย 3 แหลมทราย 6
และไอ้หมุน  

3.5 ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นทุเรียนที่เป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ ควรทำความสะอาดเครื่องมือ
โดยจุ่มด้วยคลอร็อกซ์ (clorox) 10% หรือแอลกอฮอล์ 70% นานประมาณ 5 - 10 นาที ก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง  

3.6 หมั่นสำรวจสวนเป็นประจำ บำรุงพืชให้แข็งแรงสมบูรณ์ เสริมสร้างความสมบูรณ์ของต้น  
3.7 การลดปริมาณเชื้อราสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในดิน เช่น ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บส่วนที่

เป็นโรคออกนอกแปลงปลูก แล้วปรับ pH ดิน ให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน คือ 5.5 - 6.5 และลด
ปริมาณเชื้อโรคโดยใช้โดยชีววิธี ได้แก่ การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือใส่จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ลงในดินโดยตรง เช่น เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมกับรำข้าว 5 กิโลกรัม และปุ๋ยหมัก 40 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันและนำไป
หว่านรอบทรงพุ่ม 
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เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน กรมวิชาการเกษตร  

จากปัญหาการแพร่ระบาดรุนแรงของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพื้นที่สวนทุเรียนภาคตะวันออก ระหว่าง 
พ.ศ. 2537 - 2542 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จึงได้ออกเอกสารวิชาการการป้องกันกำจัดโรครากเน่า
โคนเน่าทุเรียนด้วยใช้วิธีผสมผสาน โดยใช้หลักการป้องกันกำจัดด้วยการใช้สารเคมีร่วมกับจุลินทรีย์ปฏิปักษ์  
ปรับสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรค เพ่ิมความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน ควบคุมปริมาณเชื้อโรค
และกระตุ้นการเกิดรากใหม่ สรุปแนวทางได้ดังนี้ (สาลี่และพูลสวัสดิ์, 2542) 
 1. การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน โดยปรับดินบริเวณโคนต้นทุเรียน
ให้สูงกว่าบริเวณข้างเคียง เพื่อให้มีการไหลระบายถ่ายเทดีไม่แช่ขัง กรณีสวนเป็นที่ลุ่มต่ำและมีน้ำขัง ให้ขุดคูน้ำทำทาง
ระบายน้ำออกจากสวน และปรับปรุงบำรุงดิน โดยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ใส่ปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ ปรับ pH ของดินให้
อยู่ในระดับ 5.5 - 6.5 ร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตราต้นละ 10 -  20 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับชนิดของปุ๋ยและขนาดของต้น  
 2. การจัดการเพิ่มความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน โดยการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพ่ือการระบายอากาศได้ดีและ
แดดส่องได้ทั่วถึง ต้นที่ถูกเชื้อเข้าทำลาย ให้ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและกิ่งแห้งทิ้ง  แล้วทาแผลด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด
เชื้อรา ใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน ได้แก่ ใส่ปุ๋ยทางดินช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต สูตร 15-15-15 หรือ 
16-16-16 อัตรา 2 - 4 กิโลกรัมต่อต้น และสูตร 8-24-24 , 9-24-24 หรือ 12-24-12 ในช่วงเร่งการออกดอกและช่วงติด
ผล อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับการพ่นปุ๋ยและอาหารเสริมทางใบ ห่างกันครั้งละ 7 - 10 วัน 
 3. การจัดการป้องกันและกำจัดเชื้อที่เข้าทำลายบริเวณลำต้น กิ่ง และใบ โดยการฉีดฟอสฟอรัส แอซิด  
40% SL เข้าลำต้นทุเรียน อัตรา 20-30 ซีซีต่อต้นต่อครั้ง โดยใช้ดอกสว่านเบอร์ 7/32 เจาะนำเฉียงทำมุม 45 องศา 
จากนั้นพ่นสารชนิดต่างๆ ให้ทั่วทรงพุ่ม เช่น เมทาแลกซิล ฟอสฟอรัส แอซิด ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม โอฟูเรซ เป็นต้น 
อัตราตามคำแนะนำ โดยเลือกใช้สารชนิดดังกล่าวสลับกันไปทุก 10 วัน จนอาการของโรคลดความรุนแรง และทาแผล
บริเวณลำต้นและกิ่งด้วยสารเคมีดังต่อไปนี้ โดยทำการถากเปลือกส่วนที่เป็นโรคออก แล้วทาด้วยสารเคมีสลับกันไปทุก 
10 - 15 วัน/ครั้ง จนกว่าแผลจะหายสนิท ได้แก่ ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม อัตรา 80 - 150 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือเมทา
แลกซิล อัตรา 80 - 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือฟอสฟอรัส แอซิดชนิดครีม และควรผสมสารกำจัดแมลงกับสารข้างต้น 
ขณะที่ทาบริเวณลำต้น เพ่ือป้องกันการเข้าทำลายของมอดเจาะลำต้นทุเรียน นอกจากนี้แนะนำให้ทาแผลบริเวณลำต้น
และกิ่ง ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทุก 7 วันต่อครั้ง 
ติดต่อกัน 2 - 3 ครั้ง จนกว่าแผลจะแห้งสนิท 
 4. ควบคุมปริมาณเชื้อในดิน และกระตุ้นการเกิดรากใหม่ โดยการราดดินด้วยสารเมทาแลกซิล อัตรา    
100 - 200 กรัม กรดฮิวมิค 100 ซีซี และปุ๋ยเกล็ดสูตร 15-30-15 อัตรา 60 กรัม ผสมน้ำรวมกัน 20 ลิตร ราดบริเวณ
รอบๆ โคนใต้ทรงพุ่มทุก 15 วันต่อครั้ง ติดต่อกัน 2 - 3 ครั้ง เพื่อกำจัดโรคที่อยู่ในดิน และกระตุ้นการเกิดรากใหม่ 
จากนั้นผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดผง สัดส่วน เชื้อผง:รำข้าว:ปุ๋ยคอก 1:4:10 โดยน้ำหนัก หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม อัตรา 
50 กรัมต่อตารางเมตร โดยสามารถหว่านเชื้อร่วมกับการราดด้วยสารเคมี โดยต้องใส่เชื้อหลังจากราดสารแล้วอย่าง
น้อย 2 - 4 วัน 
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 ในปี 2546 กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำเอกสารคำแนะนำเกษตรดีที ่เหมาะสมสำหรับทุเรียน (Good 
Agricultural Practice for Durian) โดยบรรจุคำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคทุเรียนที่สำคัญ ลงในแผนการผลิต
ทุเรียนคุณภาพ (Quality Plan) (กรมวิชาการเกษตร, 2546) สามารถสรุปคำแนะนำการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคน
เน่าในขั้นตอนการพัฒนาของพืชทุเรียน ได้ดังนี้  
1. ข้ันตอนการเตรียมต้นหลังการเก็บเกี่ยว 
 1.1 โรคจากเชื้อราไฟทอปธอร่าเข้าทำลายใบ เมื่อพบใบเสียหายจากโรค 10 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ใบทั้งต้น 
อาการใบช้ำดำตายนึ่งคล้ายน้ำร้อนลวก แสดงอาการเฉียบพลันภายใน 3 วัน ใบจะไหม้แห้งติดอยู่กับต้นไม่หลุดร่วง 
ดำเนินการพ่นด้วยสารเมทาแลกซิล 80% WP อัตรา 30 - 50 กรัม หรือฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา  
30 - 50 กรัม หรือสารฟอสฟอรัส แอซิด อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วทั้งภายในและภายนอกทรงพุ่ม 
 1.2 โรคจากเชื้อราไฟทอปธอร่าเข้าทำลายรากและโคนต้น พบอาการโรครากเน่าโคนเน่า 10 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนที่ผิวลำต้น รากหรือก่ิง โดยสังเกตพบใบซีดไม่สดใสหรือใบเหลืองคล้ายขาดน้ำและใบเริ่มหลุดร่วงจากปลาย
กิ่งเป็นอาการเรื้อรัง เกิดข้ึนซ้ำซากทุกปี เชื้อสาเหตุเข้าทำลายที่ระบบรากฝอยหรือบริเวณโคนต้น อาการรุนแรง ใบ
จะแห้งตายนึ่ง และยืนต้นตาย มีคำแนะนำดังนี้ 
 • ใช้สารเมทาแลกซิล 80% WP อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ราดใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว 

• การกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากด้วยการพ่นปุ๋ยเกล็ดที่มีจุลธาตุผสมอยู่ด้วย สูตร 15-30-15 หรือ  
20-20-20 อัตรา 60 กรัม ร่วมกับกรดฮิวมิค  อัตรา 100 มิลลิลิตร ในน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่วใต้ทรงพุ่ม แล้วใช้เศษซาก
พืชคลุมโคนต้นไว้และให้น้ำสม่ำเสมอปฏิบัติเช่นนี้สัปดาห์ละครั้ง รวม  2 - 3 ครั้งติดต่อกัน 
 1.3 การใส่ปุ ๋ยเพื ่อเพิ ่มความสมบูรณ์ต้นทุเรียน หากต้นทุเรียนความสมบูรณ์ต้นน้อยกว่า 60%  
พบอาการต้นทุเรียนมีใบแก่น้อย ไม่สดใส ใบและกิ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการทำลายของศัตรูทุเรียนมากกว่า 
30% ของพื้นที่ใบทั้งต้น โคนต้นและระบบรากมีอาการของโรคโคนเน่า รากเน่ามากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ผิว
โคนต้นและระบบราก มีคำแนะนำดังนี้  
 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักสมบูรณ์แล้ว อัตรา 20 - 30 กิโลกรัมต่อต้น 

• ใส่ปุ ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในอัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้นเท่ากับ 1  ใน 3 เท่าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (เช่น เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 6 เมตร ใส่ปุ๋ย 2 กิโลกรัมต่อต้น) โดยคลุกปุ๋ยด้วยกรดฮิวมิค 
อัตราปุ๋ยเคมี 1 กิโลกรัมต่อกรดฮิวมิค 30 มิลลิลิตร หว่านให้ทั่วใต้ทรงพุ่มและพ่นด้วยปุ๋ยทางใบหรือสูตรทางด่วน 
(คาร์โบไฮเดรตสำเร็จรูป 20 มิลลิลิตร + กรดฮิวมิค 20 มิลลิลิตร + ปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 หรือ 20-20-20  ที่มีธาตุ
รองและจุลธาตุร่วมด้วย อัตรา 60 กรัม + สารจับใบผสมรวมกันในน้ำ 20 ลิตร) จำนวน 1 - 2 ครั้งในช่วงใบ
เพสลาด (ควรเก็บตัวอย่างดินบริเวณท่ีเคยใส่ปุ๋ย (หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต) และเก็บตัวอย่างใบเพสลาด (ก่อนการ
ออกดอก) ส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารและใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ดินและใบ) 
2. ข้ันตอนการจัดการต้นระยะออกดอกถึงก่อนการเก็บเกี่ยว 

2.1 การป้องกันกำจัดโรคทำลายดอกทุเรียน เมื่อพบดอกถูกทำลายมากกว่าหรือเท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์  
ของดอกทั ้งหมดบนต้น สำรวจและประเมินความเสียหายของดอกที่เกิดจากโรคจากเชื ้อราไฟทอปธอร่ าและ                     
โรคแอนแทรคโนส  

โรคจากเชื้อราไฟทอปธอร่า : พ่นด้วยสารฟอสฟอรัส แอซิค อัตรา 30 - 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือ 
สารฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 



8 

 

โรคแอนแทรคโนส : พ่นด้วยสารเบโนมิล 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือสารคอปเปอร์ออกซี
คลอไรด์ 85% WP อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 

2.2 การเสริมสร้างและรักษาระดับความสมบูรณ์ ต้นให้มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ความสมบูรณ์ต้น 
ต้องไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ดำเนินการประเมินความสมบูรณ์ต้นเมื่อความสมบูรณ์ต้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ  
60 เปอร์เซ็นต์ จึงเสริมสร้างและรักษาระดับความสมบูรณ์ต้นโดยการใช้ปุ๋ยทางใบจนสามารถรักษาระดับความ
สมบูรณ์ต้นได้ตามเกณฑ์ โดยต้นทุเรียนต้องมีความสมบูรณ์สูงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ (ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ต้น  
60 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้นทุเรียนที่มีใบแก่น้อย ไม่สดใสใบและกิ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการทำลายของศัตรูทุเรียน
มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ใบทั้งต้น และจำนวนกิ่งทั้งต้นตามลำดับ ลำต้นและระบบรากมีอาการหรือร่องรอย
ของโรครากเน่าโคนเน่ามากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ผิวลำต้นและระบบราก) เมื่อต้นทุเรียนเริ่มมีความสมบูรณ์ต้น
ต่ำลงพ่นด้วยปุ๋ยทางใบที่มีธาตุหลัก ธาตุรองและจุลธาตุ ครบถ้วนหรือพ่นด้วยสูตรทางด่วนจำนวน 1 - 2 ครั้ง 
จนสามารถรักษาสภาพความสมบูรณ์ต้นได้สูงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ 

2.3 การจัดการเพื่อผลิตทุเรียนที่ปลอดจากศัตรูพืช สำรวจชนิดและปริมาณศัตรูเข้าทำลายผลทุเรียน  
ทุก 7 - 10 วัน ตั้งแต่ผลอายุ 4 สัปดาห์ ถึง 2 สัปดาห์ก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อประเมินความเสียหายและป้องกันกำจัดเมื่อ
พบปริมาณศัตรูทุเรียนเกินค่าควบคุม หากพบศัตรูพืชก่อนเก็บเกี่ยว 4 สัปดาห์ต้องกำจัดทันทีตามคำแนะนำ  

โรคผลเน่า : ตัดและเผาทำลายเมื่อพบผลที่เป็นโรคแล้วพ่นด้วยสารฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 
50 - 80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟอสฟอรัส แอซิด อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วต้น 1 - 2 ครั้งและ
ต้องหยุดการใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 30 วัน 

ปี 2553 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยมาลัยพรและคณะ (2553) ได้ทดสอบการป้องกันกำจัดโรครากเน่า 
โคนเน่าของทุเรียนแบบผสมผสาน ดำเนินการทดลองในแปลงทุเรียน 50 ไร่ ณ แปลงห้วยสะพานหิน อ.มะขาม จ.
จันทบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2553 ทดสอบ 5 กรรมวิธี ดังนี้ (1) ป้องกันกำจัดโรครากเน่า
โคนเน่าโดยการใช้สารเคมี 100% (2) ป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าโดยวิธีการใช้ไคโตซานร่วมกับ พด.3 (เชื้อราไตร
โคเดอร์มา ของกรมพัฒนาที่ดิน) (3) ป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าโดยใช้ไคโตซาน ร่วมกับเมทาแลคซิล และ พด.3 
(4) ป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า โดยใช้อิมมูนพลัส (สารกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืช) ร่วมกับ พด.3 และ 
(5) ป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า โดยใช้ อิมมูนพลัสร่วมกับเมทาแลกซิล และ พด. 3 พบว่าการรักษาแผลโรค
รากเน่าโคนเน่าของทุกกรรมวิธี สามารถควบคุมโรคได้ แต่มีเปอร์เซ็นต์ประสบผลสำเร็จในการรักษาครั้งแรก
แตกต่างกัน เรียงตามกรรมวิธี ดังนี้ 77.7, 44.4 , 66.6 , 66.6 และ 77.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และเมื่อทำการ
รักษาแผลในครั้งที่สอง พบว่าทุกกรรมวิธีสามารถรักษาแผลให้หายได้ ทั้งนี้มีข้อแนะนำในการจัดการโรครากเน่า
โคนเน่า ผลเน่าที่เหมาะสม ได้แก่ การลดปริมาณเชื้อในดินโดยการใส่เชื้อปฏิปักษ์ (ไตรโคเดอร์มา) ลงไปควบคุม
ปริมาณเชื้อสาเหตุโรค (ไฟทอปธอร่า) การป้องกันโรคที่ลำต้น โดยการฉีดฟอสฟอรัส แอซิด เข้าลำต้น รักษาแผล 
ที่พบให้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้อาการของโรคลุกลามจนยากเกินรักษา สรุปคำแนะนำให้เกษตรกรต้องหมั่นตรวจตรา
สำรวจโรคเป็นประจำ เพื่อรักษาและลดการแพร่ระบาดของโรคได้ทัน หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรมีการลด
ปริมาณเชื้อสาเหตุในดินให้ลดน้อยลง โดยการใส่เชื้อราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มาลงไปในดิน ถ้าพบต้นที่มีอาการ 
ทรุดโทรมมากควรฝังเข็มด้วยฟอสฟอรัส แอซิด และราดโคนต้นด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล กระตุ้นการสร้างรากใหม่
ด้วยกรดฮิวมิค หากสำรวจพบแผลมีขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก การรักษาแผลด้วยสารเคมีจะให้ผลดีมากที่สุด แต่ถ้า
แผลมีขนาดเล็ก การรักษาด้วยสารเคมีร่วมกับการใช้เชื้อราปฏิปักษ์  จะสามารถกำจัดเชื้อสาเหตุโรคได้ ต่อมา



9 

 

คำแนะนำดังกล่าวรวบรวมอยู่ในเอกสารวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิต “ทุเรียน” ให้มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่สู่
เกษตรกรจนถึงปัจจุบัน  
 จากปัญหาการแพร่ระบาดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในปี 2560 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืช
สวนจันทบุรี และสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ได้เผยแพร่คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดตามระดับความรุนแรง
ของโรคดังนี้  

1. กรณีพบโรคเบื ้องต้น แนะนำให้ตัดแต่งส่วนที ่เป็นโรค นำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก ฉีดด้วย
ฟอสฟอรัส แอซิด 40% SL ผสมน้ำสะอาดอัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยา ฉีดเข้าลำต้นหรือกิ่งในบริเวณตรงข้าม
อาการของโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณที่เป็นโรค อัตรา  20 มิลลิลิตรต่อต้น ทุก 30 วัน จากนั้นพ่น 
สารฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน ใช้สลับกับสารเมทาแลกซิล 
25% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
 2. กรณีโรคเข้าทำลายไม่รุนแรง ให้หว่านเชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดเชื้อสดที่ขยายบนข้าวสุก ผสมน้ำหว่าน
ให้ทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่มจนถึงรอบชายพุ่ม อัตรา 50 - 100 กรัมต่อตารางเมตร หรือหากใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส  
ซับทีลิส ให้ใช้เข็มฉีดยาใส่สารละลายเชื้อ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 มิลลิลิตร ฉีดเข้าในโคนต้นทุเรียน ต้นละ  
3 จุด 1 ครั้ง และถากหรือลอกเปลือกต้นทุเรียนบริเวณที่เป็นโรค ทาด้วยผงเชื้อ อัตรา 1,000 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร 
โดยต้องผสมสารจับใบ อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วจึงราดดินบริเวณโคนต้นด้วยผงเชื้อ อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ  
2 ลิตรต่อต้น โดยทาผงเชื้อและราดเชื้อทางดินซ้ำ จำนวน 4 ครั้ง 
 3. กรณีโรคเข้าทำลายรุนแรง แนะนำให้ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก ทาแผลด้วยฟอสอีทิล
อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 80 - 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ สารเมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ  
1 ลิตร หรือ สารเมทาแลกซิล แมนโคเซบ 65% WP อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทุก 7 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง และ
ราดดินด้วยสารฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารเมทาแลกซิล 25% WP 
อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยร่วมกับสารฟอสฟอรัส แอซิด 40% SL ผสมน้ำสะอาดอัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีด
ยา ฉีดเข้าลำต้นหรือกิ่ง และกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากด้วยปุ๋ยเกล็ดทางใบสูตร 15-30-15 หรือ 20-20-20 อัตรา 
60 กรัม ร่วมกับกรดฮิวมิค อัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่วทรงพุ่ม รวม 2 - 3 ครั้งติดต่อกัน หากโรค
เข้าทำลายที่ใบ พบอาการใบช้ำ ดำ ตายนึ่งคล้ายน้ำร้อนลวก แสดงอาการเฉียบพลันภายใน 3 วัน ใบจะไหม้แห้งอยู่บน
ต้น ไม่หลุดร่วง ให้พ่นด้วยสารเมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฟอสอีทิล 
อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟอสฟอรัส แอซิด อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
ให้ทั่วทั้งภายในและภายนอกทรงพุ่ม ถ้าพบกิ่งแห้งที่มีรอยเจาะทำลายของมอด ให้ตัดไปเผาไฟทิ้ง สำหรับส่วนที่  
ไม่สามารถตัดทิ้งได้ ให้พ่นบนกิ่งใหญ่หรือลำต้นที่มีรูมอดเจาะด้วยสารฆ่าแมลง ส่วนต้นทุเรียนที่เป็นโรครุนแรงมาก
หรือยืนต้นแห้งตาย ให้ขุดออกแล้วนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก จากนั้นให้ใส่ปูนขาวและตากดินไว้ระยะหนึ่งแล้ว
ปลูกใหม่ทดแทน (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี, 2558 ; พรพิมล, 2560) 
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 ต่อมา สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช (2562ข) ได้เผยแพร่การจัดการโรครากเน่าและโคนเน่าโดยวิธี
ผสมผสาน ซึ่งเป็นการจัดการโรคทีน่ำวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการ ดังนี้  
 1. ใช้วิธีเขตกรรมที่เหมาะสม เช่น การรักษาความสะอาด สุขอนามัยพืช ใช้ต้นกล้าปลอดโรค ปรับให้พ้ืนที่
ปลูกมีการระบายน้ำได้ดี เช่น ทำร่องระบายน้ำในบริเวณที่เป็นพื้นที่ต่ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง หากเกิดน้ำท่วมขัง
ต้องรีบระบายน้ำออกให้เร็วที่สุด 
 2. ตัดแต่งทำลายกิ่งที่เป็นโรคและตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพ่ือให้เกิดการถ่ายเทอากาศและแสงแดดส่องถึง 
หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้รากหรือลำต้นเกิดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เชื้อราสาเหตุโรคพืชเข้าทำลายได้ง่าย 
 3. ต้นทุเรียนที่เป็นโรครุนแรงมาก หรือยืนต้นแห้งตาย ต้องขุดออก แล้วนำไปทำลายนอกแปลงปลูก  
ตากดินไว้ระยะหนึ่ง แล้วจึงปลูกพืชทดแทน 
 4. ใช้ต้นตอหรือเสริมรากทุเรียนพันธุ์ดีด้วยพันธุ์พ้ืนเมืองซึ่งเพาะจากเมล็ด ทำให้มีต้นตอ 2 - 3 ต้น ซึ่งเป็น
การเพ่ิมโอกาสที่ต้นตอบางต้นอาจรอดพ้นจากการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุ 
 5. ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นทุเรียนที่เป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ ควรทำความสะอาดเครื่องมือโดย
จุ่มด้วยคลอร็อกซ์ (Clorox) 10% หรือแอลกอฮอล์ 70% นานประมาณ 5 - 10 นาที ก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง 
 6. หมั่นสำรวจแปลงปลูกเป็นประจำ บำรุงพืชให้แข็งแรงสมบูรณ์ เสริมสร้างความสมบูรณ์ของต้นโดยการ
ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15 หากพบว่าต้นมีความสมบูรณ์มากเกินไป ควรเปลี่ยนเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนต่ำ 
เช่น 8-24-24  9-24-24 หรือ 13-13-21 เพ่ือให้ต้นมีความแข็งแรง ไม่อ่อนแอต่อโรค และพ่นด้วยปุ๋ยทางใบที่มีธาตุ
รองหรือจุลธาตุอย่างน้อย 1 - 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดสมดุลของธาตุอาหารและทำให้ต้นแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรค 
 7. หลีกเลี่ยงไม่ปลูกพืชที่อาจเป็นพืชอาศัยของเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าในบริเวณสวนทุเรียน 
 8. การลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าในดิน มีวิธีปฏิบัติการ ดังนี้ 
   8.1 ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เก็บชิ้นส่วนของใบ เปลือก หรือผลเน่าที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้นออก
นอกแปลง โดยการใส่ถุงพลาสติก นำออกตากแดดแล้วทำลายในภายหลัง ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ในสวนอย่างเด็ดขาด
เพ่ือลดปริมาณประชากรของเชื้อโรคที่อาศัยนอกฤดู ที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดของโรคในฤดูต่อไปได้ 
   8.2 ตรวจวิเคราะห์ดินหาความเป็นกรด-ด่าง (pH) แล้วปรับให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน 
คือ 5.5 - 6.5 โดยการหว่านด้วยปูนขาว หรือปูนโดโลไมท์หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ความเป็นกรด - ด่างของ
ดินที่พบโรคมักมีค่าประมาณ 4 - 4.5 ซึ่งดินที่มีความเป็นกรดในระดับดังกล่าว พืชจะไม่สามารถใช้ดูดหรือใช้อาหาร
ได้ อีกทั้งเหมาะต่อการเจริญของเชื้อรา Phytophthora palmivora 
  8.3 การควบคุมหรือลดปริมาณของเชื้อรา P. palmivora สามารถทำได้ โดยชีววิธี ได้แก่ 
      8.3.1 การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือเศษซากพืชคลุมดิน เพื่อส่งเสริมให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่หลายชนิด  
ในดินเพิ่มปริมาณ ทำให้เกิดการแก่งแย่งกับจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช 
      8.3.2 ใส่จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ลงในดินโดยตรง เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่ทำการขยายเชื้อโดยใช้
ข้าวสุก โดยใช้เชื้อสด จำนวน 1 กิโลกรัม ผสมกับรำข้าว 5 กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก 40 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันและนำไป
โรยบนดินบริเวณใต้ทรงพุ่มของทุเรียนที่มีรากฝอยขึ้นอยู่ ต้นทุเรียนที่มีอายุ 1 - 5 ปี ใช้อัตรา 2 - 3 กิโลกรัมต่อต้น 
ส่วนต้นที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ให้ใช้อัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้น หรือสามารถรองก้นหลุมก่อนปลูกพืชในอัตรา  
50 - 100 กรัมต่อตารางเมตร แล้วใช้เศษซากพืชกลบทับ ปีละ 1 - 2 ครั้ง จะให้ผลดียิ่งขึ้น หรือลดปริมาณเชื้อโรค
ที่อยู่บนกิ่งและลำต้น โดยใช้เชื้อ Bacillus subtilis ในรูปผง ผสมน้ำอัตรา 100 - 150 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาบน



11 

 

แผลเน่า โดยต้องถากเปลือกออกบางๆ ก่อน แม้การใช้เชื้อจุลินทรีย์จะไม่สามารถรักษาให้ทุเรียนหายจากโรคได้
รวดเร็วเหมือนการใช้สารเคมี แต่ได้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาสภาพแวดล้อมและสมดุลของธรรมชาติและลด
ปริมาณสารเคมีที่อาจปนเปื้อนไปกับผลผลิตได้ 
     8.3.3 กรณีทุเรียนที่ปลูกใหม่ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน ใช้ก้อนเชื้อเห็ด
เรืองแสงรองก้นหลุมก่อนปลูก อัตรา 40 กรัมต่อต้น 
 8.4 การควบคุมหรือลดปริมาณของเชื้อรา P. palmivora โดยใช้สารเคมี 
     8.4.1 การลดปริมาณของเชื้อในดินโดยโรยเมทาแลกซิล (metalaxyl) ชนิดเม็ดบริเวณใต้ทรงพุ่ม 
     8.4.2 การลดปริมาณเชื ้อในต้นพืช จากผลการทดสอบราดดินหรือพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช  
ในสภาพการเกิดโรคโดยการปลูกเชื้อราสาเหตุนั้น พบว่าไม่สามารถรักษาโรคที่โคนหรือลำต้นให้หายได้ การทาด้วยสาร
ป้องกันกำจัดโรคพืชจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่การรักษาโรคจะได้ผลก็ต่อเมื่อเกษตรกรต้องหมั่นตรวจตราต้นทุเรียนในแปลง
ปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งเชื้อราจะเริ่มระบาดเข้าทำลายต้นทุเรียนเมื่อพบอาการของโรคตั้งแต่
ระยะเริ่มแรก ให้รีบดำเนินการรักษาแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้การรักษาประสบความสำเร็จโดยง่ายและไม่สิ้นเปลืองมาก  
หากปล่อยให้เชื้อโรคลุกลามเข้าทำลายต้นรุนแรงจนแผลมีขนาดใหญ่ การรักษาจะทำได้ยากและสิ้นเปลืองมากขึ้น  
ต้นชะงักการเจริญเติบโตมีอาการทรุดโทรม ต้องใช้เวลาพักฟ้ืนนานกว่าที่จะฟ้ืนตัวและแข็งแรงจนให้ดอกผลตากปกติ 
 ถ้าพบอาการโรคไม่มากนัก การรักษาอาการโรคโคนเน่า หรือลำต้นเน่า หรือกิ่ง เน่า ให้ถากเอาส่วนที่เป็น
โรคออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ส่วนที่ยังมีสภาพดี หลังจากนั้นทารอยแผลด้วยปูนแดง หรือสารป้องกันกำจัดโรคพืช
ประเภทสารประกอบทองแดง เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (copper oxychloride) 85% WP อัตรา 45 - 60 
กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร เพ่ือป้องกันเชื้อโรคอ่ืนเข้าทำลายภายหลัง 
 หากพบอาการโรคลุกลามมาก ให้ถากบริเวณที่เน่าเสียออกบางๆ เก็บรวบรวมส่วนต่างๆ ของลำต้นที่เป็น
โรคที่ถากออกไปทำลายนอกแปลง การถากเอาส่วนที่เป็นโรคออกนั้น นอกจากไม่สามารถกำจัดส่วนที่เป็นโรคออก
ได้อย่างหมดจด ยังอาจทำให้ต้นทรุดโทรมได้ง่าย เนื่องจากท่อน้ำท่ออาหารถูกตัดขาดมากเกินไปหลังจากขูดหรือ
ถากต้น จากนั้นให้ทาด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพเฉพาะกับเชื้อรา P. palmivora 
เช่น เมทาแลกซิล (metalaxyl) 25% WP อัตรา 50 - 60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล (metalaxyl) 35% 
DS อัตรา 45 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม ( fosetyl-aluminium) 80% WP อัตรา 80 - 100 
กรัมตอ่น้ำ 1 ลิตร เป็นต้น หลังจากทาสารป้องกันกำจัดโรคพืชแล้ว จากนั้นประมาณ 15 - 20 วัน ควรตรวจดูแผล
ที่ทาไว้ หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำ ควรทาซ้ำอีก 3 - 4 ครั้ง หรือจนกว่าแผลจะแห้ง 
 หากพบโรคมีอาการรุนแรง ให้ใช้ฟอสฟอรัส แอซิด 40% SL ฉีดเข้าลำต้นหรือกิ่งใหญ่บริเวณตรงข้ามกับ
ส่วนที่เป็นโรคหรือส่วนที่เป็นไม้เนื้อดีใกล้บริเวณที่เป็นโรค และ/หรือ ฉีดเข้าลำต้นเหนือระดับดิน การใช้สารนี้ทำ
โดยผสมสารกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 1:1 ใส่ในกระบอกฉีดยาขนาดความจุประมาณ 50 ซีซี เจาะเปลือกลำต้น
สูงกว่าพื้นดินประมาณ 1 - 2 ฟุต ด้วยสว่าน 2 หุน เจาะให้เฉลียงลงเล็กน้อย ลึกประมาณ 1 ½-2 นิ้ว หรือ 4 - 5 
เซนต ิ เมตร ขนาดของร ูท ี ่ เจาะต ้องพอด ีก ับปลายของกระบอกฉ ีดยาอ ัดฉ ีดน ้ ำยาเข ้ า ไปในต ้นที่  
เป็นโรคอย่างช้าๆ จนหมด ภายใน 10 - 20 นาที ระวังอย่าให้ยาไหลซึมออกมาภายนอก หลังจากนั้นอุดรูที ่เจาะ
ด้วยปูนแดง ปริมาณน้ำยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นรอบวงของลำต้นทุเรียน ต้นทุเรียน อายุ 7  - 8 ปี ใช้น้ำยา
ประมาณ 1 กระบอกฉีดยา ถ้าต้นทุเรียน อายุ 10 ขึ้นไปและวัดเส้นรอบวงได้ประมาณ 65 เซนติเมตร ก็จำเป็นต้อง
ฉีดสารผสมนี้ 3 - 4 กระบอกฉีดต่อวัน ส่วนความถี่ของการฉีดยานั้นพิจารณาจากระดับการเป็นโรคว่าเป็นมากหรือ
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น้อย ถ้าเป็นโรคมากมีต้นโทรม ทิ้งใบเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ก็จำเป็นต้องฉีดทุก 1 - 2 เดือน จนกว่าจะฟื้นเป็นปกติ 
ทั้งนี้การปฏิบัติควรทำในช่วงเช้า ซึ่งพืชกำลังสังเคราะห์อาหาร และเวลาที่ใช้ให้ดีที่สุดคือ ช่วงต้นฝนในฤดูร้อนหรือ
หน้าแล้ง วิธีการนี้นับว่าเป็นวิธีการควบคุมโดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพมาก หลังการฉีดสาร
ประมาณ 1 - 2 เดือน อาการเน่าของเปลือกจะค่อยๆ แห้ง ในกรณีที่ต้นเป็นโรครุนแรงมากๆ อาจใช้วิธีอัดฉีดสาร
ป้องกันกำจัดโรคพืชเข้าต้นร่วมกับการทาแผลเน่าที่ลำต้นและโคนด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช 
 สำหรับอาการรากเน่า หากพบการระบาดของโรคไม่รุนแรงมากนัก ให้ใช้เมทาแลกซิล (metalaxyl) 25% WP 
หรือ 35% DS อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม (fosetyl-aluminium) 80% WP 
อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่วผิวดินบริเวณใต้ทรงพุ่ม หรือหว่านด้วยเมทาแลกซิล (metalaxyl) 5% G 
อัตรา 40 กรัมต่อตารางเมตร การพ่นหรือราดดินด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดต่างๆ ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี  
เพ่ือป้องกันการเกิดโรคกับต้นทุเรียนปกติ นอกจากเป็นการสิ้นเปลืองแล้ว เชื้อราสาเหตุโรคในดินนั้น เมื่อได้รับหรือ
สัมผัสกับสารเคมีบ่อยครั้ง จะมีโอกาสในการพัฒนาสายพันธุ์ที่ต้านทานหรือดื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้ และ
อาจป้องกันกำจัดได้ยากข้ึนในอนาคต หรือใช้ฟอสฟอรัส แอซิด 40% SL ฉีดเข้าลำต้น ในอัตรา 1:1 จากนั้นเมื่อพืช
ฟื้นตัว ให้บำรุงโดยการกระตุ้นให้รากงอกและเร่งการพัฒนาโดยการให้ปุ๋ยเกล็ดที่มี ธาตุหลัก (N P K) เช่นสูตร  
15-30-15 หรือ 20-20-20 อัตรา 60 กรัม ผสมกับกรดฮิวมิคชนิดน้ำ อัตรา 100 - 200  ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้
ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 20-20-20 อัตรา 2 - 3 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับกรดฮิวมิคชนิดเม็ด อัตรา 200 - 300 กรัมต่อต้น 
ราดหรือหว่านใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว 
 สำหรับการเกิดโรคที่ใบเช่น ใบจุด ใบไหม้ หรือใบติด หากพบการเกิดโรคที่รุนแรง ควรใช้สารป้องกันกำจัด
ตามคำแนะนำ พ่นให้ทั่วทั้งภายนอกและภายในทรงพุ่มทุก 1 - 2 เดือน และสำหรับโรคที่ผล ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว
ผล โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตก หรือมีความชื้นในอากาศสูง เชื้อสาเหตุโรคอาจติดกับผลโดยยังไม่แสดงอาการ การ
เก็บเกี่ยวต้องระมัดระวังไม่ให้ผลสัมผัสดิน หรือปูพื้นดินบริเวณที่จะวางผลด้วยวัสดุ หรือกระสอบที่สะอาด เพื่อลด
โอกาสที่ผลจะสัมผัสกับดิน การขนย้ายต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผลที่จะเกิดขึ้นกับผล  หมั่นสำรวจตรวจผล 
ในแปลงอย่างสม่ำเสมอทุกต้น 7 วันต่อครั้ง หากพบผลเน่า 1 ผลต่อต้น ให้ตัดผลที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก 
โรคผลเน่าสามารถป้องกันกำจัดได้โดยใช้สารเคมีเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับการเกิดโรคที่ใบ พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 1  - 2 
ครั้ง ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเก็บเก่ียว และพ่นครั้งสุดท้ายก่อนการเก็บผลไม่น้อยกว่า 20 วัน 
 9. หมั่นตรวจดูตามลำต้นของทุเรียน ถ้าพบกิ่งแห้งที่ถูกมอดทำลายร่วมด้วย ควรตัดและทำลายทิ้งเสียอย่า
ปล่อยทิ้งไว้ให้มอดขยายพันธุ์เพ่ิมปริมาณและระบาดไปยังต้นอื่น 

ต่อมา มาลัยพรและวิชาญ (2563) ได้มีการทดลองฟื้นฟูต้นทุเรียนที่ทรุดโทรมจากการทำลายของโรคราก
เน่าโคนเน่าแบบผสมผสาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2560 ดำเนินการทดลองในแปลงทุเรียน
พันธุ์ กระดุมทอง ก้านยาว ชะนีและหมอนทอง พื้นที่ 5 ไร่ ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จัดกลุ่มต้นทุเรียนตาม
ความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน และดำเนินการฟื้นฟูต้นทุเรียนดังนี้ 

1. ต้นทีมี่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 
   เป็นต้นที่มีใบในปริมาณมาก ใบใหญ่ เขียวเข้มเป็นมัน การจัดการค่อนข้างง่าย ได้แก่  

1.1 ตัดแต่งก่ิง ตัดกิ่งที่เป็นโรค กิ่งขนาดเล็ก กิ่งที่เสียหายจากโรค และแมลงทำลาย ตัดแต่งให้ทรงพุ่ม
มีความโปร่ง ให้อากาศถ่ายเทได้ดี  
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1.2 การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นในช่วงเดียวกับการตัดแต่งกิ่ง สูตร 16-16-16 อัตรา 1 - 3 กิโลกรัมต่อต้น 
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอก) อัตรา 20 - 30 กิโลกรัมต่อต้น (2 - 3 กระสอบ) หรืออาจใช้สารอินทรีย์สกัดเข้มข้น 
(กรดฮิวมิค) ในอัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อปุ๋ยเคมี 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าก่อนหว่านก็ได้ 

1.3 การให้น้ำ ถ้ามีฝนทิ้งช่วงเกิน 7 วัน ให้น้ำช่วย  
1.4 การป้องกันกำจัดโรค และแมลง ต้องป้องกันใบอ่อนที่แตกออกมาไม่ให้เสียหายจากโรค และ

แมลง โดยพ่นให้อาหารเสริมทางใบ พร้อมทั้งพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูใบอ่อน ได้แก่ แลมป์ดาไซฮาโลท
ริน 2.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือสารฟิโปรนิล             
5% SE อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร  

2. ต้นที่มีสภาพค่อนข้างโทรม 
  เป็นต้นที่โครงสร้างทรงพุ่มไม่ค่อยดี มีสัดส่วนของใบต่อกิ่งน้อยกว่าต้นประเภทแรก คือ มีปริมาณใบน้อย 

ใบมีขนาดค่อนข้างเล็ก สีไม่เขียวเข้ม  สามารถจัดการได้โดย 
2.1 การกระตุ ้นพัฒนาการของระบบราก ต้นที ่ค่อนข้างโทรมจะมีระบบรากไม่สมบูรณ์ ดังนั้น 

จึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้ระบบรากมีการพัฒนาการก่อนการใส่ปุ๋ยและให้น้ำ ซึ่งทำได้โดยการรดด้วยสารละลาย  
ปุ๋ยเกล็ด ที่มีปุ๋ย N P K  ที่มีธาตุรอง และธาตุปริมาณน้อย เช่น ธาตุแมกนีเซียม (Mg) ธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุสังกะสี 
(Zn) ธาตุแมงกานีส (Mn) และธาตุทองแดง (Cu) รวมอยู่ด้วย เช่น ปุ๋ยเกล็ดสูตร 15-30-15 อัตรา 60 กรัม และสาร
กรดฮิวมิค เช่น วินนีก้า อัตรา 100 - 200 มิลลิลิตร ผสมร่วมกันในน้ำ 20 ลิตร อัตรา 15-20 ลิตร ตามขนาดของต้น 
บริเวณใต้ทรงพุ่ม ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง หรือใช้วัสดุล่อราก เช่น เศษหญ้า ฟางข้าว หว่านรอบๆ ใต้ทรงพุ่ม 
โรยทับด้วยปุ๋ยคอก และการกระตุ้นให้ทุเรียนแตกใบอ่อน อาจทำได้โดยการพ่นทางใบด้วย สารสกัดจากสาหร่าย อัตรา 
40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร เพียงอย่างเดียว หรือพ่นร่วมกับครอปไจแอนท์ อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร  

2.2 การตัดแต่งกิ่ง ทำเช่นเดียวกับประเภทแรก แต่การตัดแต่งควรมีการเลือก ตัดกิ่งที่มีขนาดใหญ่ที่มี  
ใบน้อย และเป็นก่ิงค่อนข้างสั้น ปลายกิ่งอยู่ในทรงพุ่มออก เพ่ือช่วยให้สัดส่วนของพ้ืนที่ใบและกิ่ง เพ่ิมข้ึนด้วย 

2.3 การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ โดยเฉพาะกรดฮิวมิค ปุ๋ยทางใบ 
2.4 การให้น้ำ และการจัดการอารักขาพืช ดำเนินการเช่นเดียวกับประเภทแรก 

3. ต้นที่มีใบเหลือง 
    ต้นที่มีใบเหลืองสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะตามลักษณะอาการใบเหลือง ดังนี้ 
    ต้นที่มีใบเหลืองเฉพาะบางกิ่ง ลักษณะต้นที่เหลือส่วนใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ ต้นจะแสดงอาการขาดน้ำ 

สังเกตได้จากใบสลด และตก ตั้งแต่ช่วงสายๆ หรือตอนบ่าย ซึ่งลักษณะนี้เป็นอาการของการเข้าทำลายของโรค  
รากเน่าโคนเน่า ดังนั้นการจัดการ ทำได้โดย 

1) การรักษาโรค ตรวจหาตำแหน่งที่เป็นโรค สังเกตจากสีของผิวลำต้น หรือก่ิงจะเข้มกว่าส่วนที่ไม่เป็น
โรค มีคราบน้ำเป็นวง หรือเป็นทางไหลลงด้านล่าง ในช่วงเช้าอาจเห็นเป็นหยดน้ำปูดออกมาจากบริเวณแผลเป็นสี
น้ำตาลปนแดง การรักษาทำได้โดยใช้มีด หรือสิ่วคมๆ ถากเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก ให้เห็นขอบเขตของแผล 
สังเกตจากสีของเนื้อเปลือกที่ถูกทำลายมีสีคล้ำกว่าสีเปลือกปกติ  ทาแผลด้วยสารเมทาแลกซิล ชนิดผง 25% อัตรา 
50 - 60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือสารฟอสอีทิล อะลูมิเนียม ชนิดผง 30% อัตรา 80 - 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาตรง
บริเวณท่ีถากออกให้ทั่ว และตรวจดูแผลอีกครั้งหลังจากทาด้วยสารเคมีครั้งแรก 7 - 14 วัน หากรอยแผลเดิมยังไม่
หายให้ทาซ้ำอีก จนกว่าแผลจะหาย 



14 

 

    2) การพ่นด้วยสารประกอบกึ่งสำเร็จรูปที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลัก (ทางด่วน) หรือสารเคมีที่
มีคุณสมบัติใกล้เคียง (ครอปไจแอนท์) เพื่อช่วยชะลอการหลุดร่วงของใบ ชะลอความเสียหายจากโรคได้ระยะหนึ่ง ซึ่ง
ทำได้โดย การพ่นด้วยทางด่วน ซึ ่งประกอบด้วย น้ำตาลกลูโคส หรือน้ำตาลเดร็กโตรส 60 กรัม + กรดฮิวมิค  
20 มิลลิลิตร + ปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 หรือ 10-20-30 ที่มีธาตุรอง และธาตุอาหารเสริมร่วมด้วย อัตรา 60 กรัม +  
สารจับใบ และสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ผสมรวมกันในน้ำ 20 ลิตร พ่นที่ใบพอเปียกทุกๆ สัปดาห์ จนกว่าต้นทุเรียนจะ
ฟื้นจากอาการโรครากเน่าโคนเน่า หรืออาจใช้สารเคมีอื ่นที ่มีคุณสมบัติใกล้เคียง เช่น ครอปไจแอนท์ อัตร า  
20 มิลลิลิตร ร่วมกับโปรก้าดี อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร แทนการใช้สูตรทางด่วน 

ต้นที่มีใบเหลืองเฉพาะใบอ่อน หรือใบเพสลาด ส่วนอื่นของลำต้นจะมีสีเขียว และเป็นปกติ ใบอ่อนมีขนาด
เล็กกว่าปกติ แผ่นใบ และเส้นกลางใบจะเหลืองซีดทั้งแผ่น ซึ่งเป็นการขาดธาตุเหล็ก  ถ้าในใบเพสลาดจะเหลือง 
ที่แผ่นใบ เส้นกลางใบยังเขียวอยู่ แถบสีเขียวตรงกลางใบมีลักษณะคล้ายใบหอก คือแถบกว้างจากขั้วใบแล้วเรียว
เล็กแหลมลงไปจนถึงปลายใบ ซึ่งเป็นอาการขาดธาตุแมกนีเซียม หรืออาจพบทั้งสองอาการนี้ผสมผสานในต้น
เดียวกันพบมากในทุเรียนที ่ปลูกในดินร่วนปนทราย หรือดินทรายที่มีธาตุแมกนีเซียมธาตุเหล็กค่อนข้างต่ำ 
แก้ปัญหาโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ หรือใช้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุแมกนีเซียม และเหล็กในอัตราสูง เช่น 
ปุ๋ยเฟสติรอน ปุ๋ยยูนิเลทรวม หรือปุ๋ยแมกนีเซียมยูนิเลท ผสมกับปุ๋ยเหล็กยูนิเลท ทุกสัปดาห์ติดต่อกันประมาณ 3 ครั้ง  

ต้นที่มีใบเหลืองทั้งต้น ใบไม่ค่อยสมบูรณ์ ใบด้าน ไม่เป็นมัน ใบเหลืองทั้งแผ่นใบ และเส้นกลางใบ อาจมี
อาการขาดน้ำร่วมด้วย มักพบใบต้นที่มีน้ำขังโคน หรือมีการถมดินตรงโคนต้นค่อนข้างหนา และมีการระบายน้ำไมด่ี 
หลังจากมีการไว้ผลมาก อาการใบเหลืองจะรุนแรง เมื่อตรวจหาสาเหตุ มักพบว่าระบบรากของทุ เรียนเกิดจากการ
เข้าทำลายของโรครากเน่าโคนเน่า แสดงอาการเปลือกรากใหญ่เน่า รากฝอยแห้งไปบางส่วน ทำให้ประสิทธิภาพ  
ในการดูดน้ำ และธาตุอาหารลดลง จำเป็นต้องรักษาโรครากเน่าโคนเน่าไปพร้อมๆ กับการกระตุ้นพัฒนาการของ
ระบบราก ก่อนการจัดการอ่ืนๆ ซึ่งทำได้โดย การใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราในกลุ่ม เมทาแลกซิล กลุ่มเคพตาโฟล หรือ
กลุ่มเทอร์ราโซล ผสมกับปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 ที่มีธาตุรองและธาตุอาหารเสริมร่วมด้วย อัตรา 60 กรัม ร่วมกับกรด
ฮิวมิค อัตรา 100 - 200 มิลลิลิตร ผสมรวมกันในน้ำ 20 ลิตร รดบริเวณใต้ทรงพุ่มประมาณ 15 - 20 ลิตรต่อต้น 
ทุกสัปดาห์ ติดต่อกัน 3 - 4 สัปดาห์ ควบคู่กับการตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ และการอารักขาพืชจะช่วยให้ต้นทุเรยีน
ค่อยๆ ฟื้นฟูขึ้น ใบจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีเขียว เริ่มจากมีจุดประสีเขียวอ่อนบนพื้นใบที่มีสีเหลือง จุดประจะค่อยๆ  
ขยายใหญ่จนใบกลายเป็นสีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม จึงหยุดการรดด้วยสารดังกล่าว  มีการฝังเข็มด้วยฟอสฟอรัส 
แอซิด ผสมน้ำสะอาด อัตราส่วน 1:1 ปริมาณ 30 มิลลิลิตร ต่อเข็ม จำนวน 2 - 3 เข็มต่อต้น ในทุกต้นทดลอง  
1 - 2 ครั้ง ต่อปี เพ่ือกระตุ้นให้ทุเรียนสร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่า  
 ผลการทดลองฟ้ืนฟูต้นทุเรียนตามวิธีการข้างต้น พบต้นทุเรียนสามารถฟ้ืนฟู มีเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ต้น
หลังการทดลอง 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วในการตอบสนองต่อการฟื้นฟู สังเกตได้จากการแตกใบอ่อนภายหลัง
การฟ้ืนฟูที่ 25 - 75 วัน การตอบสนองต่อการสร้างรากฝอยใหม่ พบที่ 30 - 90 วัน ตามสภาพความสมบูรณ์ของ
ต้นทุเรียน ประสิทธิภาพในการฟื้นฟู ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความสมบูรณ์ต้น สภาพภูมิอากาศ ปริมาณเชื้อรา
สาเหตุโรคที่พบ โดยแผลขนาดใหญ่การรักษาค่อนข้างยากกว่าแผลขนาดเล็ก และถ้าพบโรคเข้าทำลายระบบราก 
การฟื้นฟูก็ค่อนข้างยากกว่าการที่โรคเข้าทำลายเฉพาะจุด การรักษา และฟื้นฟูต้นทุเรียนที่ถูกโรครากเน่าโคนเน่า
ทำลาย ควรรีบลงมือปฏิบัติทันทีที่พบอาการ จะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษา หรือฟื้นฟูต้นมีโอกาสประสบ
ความสำเร็จมากกว่าการปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อสาเหตุโรคลุกลามไปมากแล้ว   
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การพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า 

ของทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก 

สรุปผลการดำเนินงานการขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ดังนี้ 
1. ท่ีมาและความสำคัญ 

“ทุเรียน” ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออก จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ปี 2563 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียน 1 ,069,668 ไร่ เพิ่มขึ้น 42 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2559 ที่มีพื ้นที่
เพาะปลูก 753,644 ไร่ ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้อัตราการรอดของทุเรียนลดลง
และคุณภาพไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด กรมวิชาการเกษตรได้ทดสอบและเผยแพร่เทคโนโลยีการ
ป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน ตั ้งแต่ปี 2542 แต่ยังพบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเมื่อ
สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเกิดโรค เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความเข้าใจ ในการป้องกันกำจัดโรคพืชโดยวิธี
ผสมผสาน และไม่มั่นใจในแนวทางการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดปริมาณเชื้อโรค สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
จึงร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง จัดทำแปลงต้นแบบ
เพื่อถ่ายทอดขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่ถูกต้องและปรับใช้เทคโนโลยี  
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
2. วิธีดำเนินงาน  

โครงการพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในพื้นที่ภาค
ตะวันออก ดำเนินการในปี 2563 - 2564 จำนวน 2 กิจกรรม  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแปลงต้นแบบที่ปรับใช้เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ดำเนินการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในแปลงเกษตรกร
ต้นแบบพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด จำนวน 15 แปลง จังหวัดละ 5 แปลง คัดเลือกต้นที่แสดงอาการราก
เน่าโคนเน่า 8 - 10 ต้นต่อแปลง เทคโนโลยีที่แนะนำประกอบด้วย การเก็บดินวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของธาตุอาหาร 
ฟ้ืนฟูระบบรากด้วยการราดโคนต้นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสด กรดฮิวมิค และปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 หรือ 
15-30-15 กรณีเป็นโรครุนแรงเพิ่มการใช้สารเคมีฟอสอีทิล อะลูมิเนียม ผสมสารทั้ง 4 ชนิดเข้ากันราดให้ทั่วบริเวณ
รอบทรงพุ่ม ความถี่ทุก 2 เดือน ร่วมกับการถากและทาแผลด้วยสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง ประเมินความบูรณ์ของต้นทุเรียนก่อนการทดสอบ และประเมินหลังการทดสอบทุก 4 เดือน  

กิจกรรมที ่2 ขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนจากแปลงต้นแบบสู่ชุมชน
ข้างเคียง ขยายผลเทคโนโลยีในแปลงต้นแบบแปลงใหม่ ปี 2564 ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด จำนวน 
21 แปลง จังหวัดละ 7 แปลง และดำเนินการรักษาและประเมินความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนในแปลงเก่าจาก
กิจกรรมที่ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดเสวนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและการยอมรับเกษตรกร จำนวน 3 ครั้ง จังหวัดละ 
1 ครั้ง และขยายผลฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เหมาะสมต่อ
สภาพพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดละ 1 ครั้ง โดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วม จังหวัดละ 35 ราย และได้เอกสาร
คำแนะนำเทคโนโลยีการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนเฉพาะพื้นที่ (จังหวัดละ 1 เรื่อง) เพื่อใช้ในการอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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3. ผลการดำเนินงาน 
 รับสมัครและคัดเลือกแปลงที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 ปี เกษตรกรจังหวัดละ 12 แปลง รวม 36 แปลง ดังนี้  
ตารางที่ 1 สรุปรายชื่อเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

ลำดับ ชื่อเกษตรกร ที่ตั้งแปลง 
พิกัดแปลง 

พันธุ ์
อาย ุ
(ปี) X Y 

 1 นายวัลลภ ศรีคงรักษ์ 29/8 ม.11 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี 820106 1417493 หมอนทอง 9 
2 นางสาวอุไรรัตน์ แข็งขัน ม.9 บ้านอิมั้ง ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  205218 1383126 กระดุม 20 
3 นายภัทราวธุ จรัลทรัพย์ 16/1 ม.4 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบรุี 202964 1388199 หมอนทอง 6 - 15 
4 นายยุทธนา จรัลทรัพย ์ ม.2 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี 204456 1389142 หมอนทอง 4 - 10 
5 นายพิทกัษ์ เทียนด ี 8 ม.5 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุร ี 204031 1387825 หมอนทอง 6 - 25 
6 นางสาวจินตนา  ดอกแย้ม 79/3 ม.7 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบรุี 818515 1427155 หมอนทอง 10 
7 นางสาวจรินพร เหลีย่มหาญ 14 ม.12 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 822787 1418112 หมอนทอง 6 - 14 
8 นายถวิล ชื่นบาน ม.12 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี 823133 1419352 หมอนทอง 8 
9 นายวิศิฏฐ์ แสวงพืชน ์ ม.9 ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 204945 1383042 หมอนทอง 30 
10 นายธนชาติ เผื่อนภษูิต 22/8 ม.9 ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 205112 1383170 หมอนทอง 10 - 25 
11 นางพุทรา เผื่อนภูษิต 7 ม.9 ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  203626 1382322 หมอนทอง 30 
12 นายพงษ์พันธ์ วงษ์สุวรรณ ม.2 ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 206271 1384141 หมอนทอง 15 - 20 
13 นายประยูร ตรงชื่น ม.4 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 780447 1407164 หมอนทอง 7 
14 นายสมชาติ สมนกึ ม.6 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 775363 1418879 หมอนทอง 10 
15 นายวัชระ ประมวล ม.6 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 775893 1419037 หมอนทอง 8 
16 นายธน ู อยู่สำราญ ม.9 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 776554 1419123 หมอนทอง 20 
17 นางทองสุข ดีหมั่น ม. 8 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 779445 1415031 หมอนทอง 6 
18 นางสายชล เสาวคนธ ์ หมู่ 11 ต.วังหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง 781999 1414936 หมอนทอง 28 
19 นางดาวพระศุกร์  ชวนชื่น 99 หมู่ 6 ต.วังหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง 776453 1417823 หมอนทอง 7 - 10 
20 นายนที  สมนึก 26 หมู่ 6 ต.วังหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง 776303 1417631 หมอนทอง 20 
21 นายเอนก  บุญมา 18/1 หมู่ 6 ต.วังหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง 777117 1417257 หมอนทอง 20 
22 นางสาวดรุณี  ไพเราะ 18 หมู่ 6 ต.วังหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง 777136 1417147 หมอนทอง 25 - 30 
23 นางจำปา  เยอืกเย็น 55/1 หมู่ 5 ต.วังหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง 773648 1419092 หมอนทอง 30 
24 นายฐิติวร เยือกเย็น 55/1 หมู่ 5 ต.วังหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง 773531 1419229 หมอนทอง 7 - 10 
25 นายชัยธัต สะสม 52 ม.2 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 021488 1385384 หมอนทอง 20 
26 นายกฤษณ์ ไทยกูล 88/1 ม.2 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 214263 1385323 หมอนทอง 9 
27 นายวีรชยั บุญเกิด 35 ม.6 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 237630 1365151 หมอนทอง 10 
28 นางสาวสมพร อำไพ 24 ม.4 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 236646 1359538 หมอนทอง 8 
29 นายราเชนทร์ จินดาสมบัติ 59 ม.4 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 234314 1365125 หมอนทอง 10 - 15 
30 นายพงษ์ ลมลาศรี ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 12.1276 102.3251 หมอนทอง 7  - 10  
31 นางวิยดา ผลกาจ ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 12.1265 102.3277 กระดุม 5 - 10 
32 นายสมโภชน์ ทัสมากร ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 12.1297 102.3228 หมอนทอง 5 - 15 
33 นายสมหวัง ภรินทนันท ์ ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 12.0928 102.3580 กระดุม 4 - 10 
34 นายโอภาส บุญลอย ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 12.3311 102.3233 กระดุม 20 - 25 
35 นางนิชาพัตร ผลกาจ ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 12.1255 102.3269 หมอนทอง 4 - 10  
36 นางอุไร นพวรรณ ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 12.1304 102.3236 หมอนทอง 7 - 20 
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   3.1 ปัจจัยท่ีส่งผลสำเร็จต่อการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 
ผลการสำรวจการปฏิบัติงานควบคุมโรคของเกษตรกร จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า

ทุเรียนมาอย่างต่อเนื ่อง หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่เทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับ  
การป้องกันกำจัดโรค ทั้งการใช้สารเคมีและการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรค จากการปฏิบัติงานร่วมกับเกษตรกร
ทีมวิจัยได้สรุปแนวทางการปฏิบัติงานควบคุมโรคของเกษตรกร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดและการ
รักษาโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้ ดังนี้ 

1) ไม่เคยส่งวิเคราะห์ดินและปรับสภาพดิน การปรับสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค เป็น
การควบคุมโรคด้วยวิธีเขตกรรมในเทคโนโลยีการควบคุมโรคแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการปรับความเป็น        
กรด - ด่างของดินให้ไม่เหมาะต่อการเกิดโรค แต่เหมาะสมต่อการเจริญของพืช ได้แก่ การปรับค่าความเป็นกรด - 
ด่างของดินในช่วง 5.5 - 6.5 (ความเป็นกรด - ด่างของดินที่พบโรคมักมีค่าประมาณ 4 - 4.5) รวมถึงการเพ่ิม
อินทรียวัตถุ (organic matter) ให้มีค่าไม่น้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ และการใส่ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง
และธาตุ ธาตุอาหารเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช ตามผลวิเคราะห์ดิน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วย
ส่งเสริมความแข็งแรงตามพื้นฐานของพืชโดยทั่วไป เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจึงควรทราบค่าความสมบูรณ์ของดิน 
ในพ้ืนที่ปลูกทุเรียน เพ่ือสามารถปรับสภาพดิน ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งในการลดปริมาณเชื้อราไฟทอปธอร่าได้ 

2) ไม่เคยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลายท่าน ไม่มีความเชื่อมั่นในการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
มูลสัตว์ เนื่องจากอาจเคยพบปัญหาใช้มูลสัตว์ที่ยังไม่ผ่านการหมัก หรือหมักไม่สมบูรณ์ หรือมูลสัตว์ที่ปนเปื้อน
สารเคมีทำความสะอาดคอกสัตว์ ส่งผลให้เมื่อนำไปใส่ทุเรียน จะเกิดปัญหารากเน่า ต้ นเน่าทรุดโทรม ในแปลง
เกษตรกรที่ไม่นิยมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ผลวิเคราะห์ดินพบค่าอินทรียวัตถุต่ำกว่า 1 สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของ
เกษตรกรที่ไม่เคยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใดๆ ปรับปรุงบำรุงดิน การปฏิบัติงานดังกล่าวจะส่งผลต่อสภาพโครงสร้างดิน         
ไม่ร่วนซุย มีผลต่อความมีชีวิตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน รวมถึงจุลินทรีย์ชีวภัณฑ์ที่ใช้ลดปริมาณเชื้อรา       
ไฟทอปธอร่าเนื่องจากดินที่มีอินทรียวัตถุต่ำ จุลินทรีย์ที ่มีประโยชน์จะมีปริมาณลดลงหลังการใส่เชื ้อไม่นาน 
เนื ่องจากดินไม่สมบูรณ์ไม่มีอาหารให้จุลินทรีย์ดังกล่าว ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมโรคในระยะยาว 
เกษตรกรต้องเพ่ิมความถ่ีในการเติมชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมโรคมากขึ้น   

3) ไม่สำรวจโรคต่อเนื่อง การสำรวจโรคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ส่งผลให้พบอาการของโรคในระยะ
เริ่มแรก การดูแลรักษาด้วยสารเคมีและชีวภัณฑ์ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ทันท่วงที ทั้งนี้ อาการ
ของโรครากเน่าโคนเน่าไม่ได้จำกัดฤดูกาล เราสามารถสังเกตพบอาการของโรคได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่สังเกตอาการ
ของโรคยากที่สุด คือช่วงฤดูฝน เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง สภาพเปลือกลำต้นมีความชื้นแฉะ การสังเกตอาการราก 
ลำต้นและกิ่งเน่า จึงทำได้ยาก แต่เกษตรกรสามารถสังเกตความสมบูรณ์ของสภาพต้นโดยรวมได้ จากสีของใบ  
ไม่เขียวเข้ม ใบเหลืองโทรมหลุดร่วง ปริมาณใบในทรงพุ่มลดลง รวมถึงการไม่แตกใบอ่อนของต้นทุเรียนหลัง  
การใส่ปุ๋ย ซึ่งเราอาจไม่พบแผลที่ลำต้นและกิ่ง ให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าต้นทุเรียนอาจมีอาการรากเน่า ควรสังเกต
สภาพแวดล้อมบริเวณโคนต้น มีน้ำท่วมขังหรือไม่ ให้รีบดำเนินการแก้ไขขุดร่องระบายน้ำและดำเนินการรักษาทันที   

4) ไม่ใช้ชีวภัณฑ์ต่อเนื่อง การใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการรักษาโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน มีวัตถุประสงค์หลัก 
คือเป็นการเติมเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน เพ่ือลดปริมาณเชื้อราไฟทอปธอร่าสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 
การคัดเลือกชีวภัณฑ์มาใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ “เชื้อราไตรโคเดอร์มา” เป็นเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่ผ่านการ
วิจัยจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถควบคุมโรค
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รากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตเชื้อสดหรือหาซื้อชีวภัณฑ์
สำเร็จรูปได้ง่ายในพื้นที่ภาคตะวันออก เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อสด แต่อาจยัง
ไม่เคยผลิตใช้เองเป็นประจำ ในส่วนประเด็นวิธีการใช้ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เชื ่อมั่นถึงประสิทธิภาพการใช้
เชื้อจุลินทรีย์ มีความกังวลถึงประสิทธิภาพของเชื้อหากต้องใช้ต่อเนื่องในฤดูแล้ง หรือการใช้สลับกับสารเคมี 

5) ไม่ถากเปิดแผลที่เป็นโรค การถากเปิดแผลเพ่ือให้เห็นขอบเขตของแผล ทำให้สามารถทาสารเคมีรักษา
ได้ครอบคลุมทั้งแผล กรณีไม่ถากเปิดแผล เกษตรกรต้องมีความเชี่ยวชาญในการสังเกตขอบเขตของแผล สามารถ
รักษาแผลได้ด้วยการฝังเข็มด้วยฟอสฟอรัส แอซิค หรือ กรดฟอสฟอรัส ร่วมกับการฟื้นฟูระบบรากร่วมกับการเติม
เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์อย่างต่อเนื่อง 

6) การไว้ผลผลิตปริมาณมาก มักส่งผลต่อความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต หากต้นทุเรียน
ทรุดโทรมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความรุนแรงของโรค เกษตรกรจึงควรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  

7) เทคโนโลยีในพื้นที่ น้ำหมักเปลือกมังคุด เป็นเทคโนโลยกีารควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนในพ้ืนที่
ภาคตะวันออก เผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. เป็นการใช้
ประโยชน์จากเปลือกมังคุด มีผลงานวิจัยสนับสนุน โดยมณีรัตน์และภัทราพร (2558) ได้ทดสอบประสิทธิภาพของสาร
สกัดหยาบจากเปลือกมังคุดต่อการยับยั้งเชื้อรา Pytophthora palmivora (Butl.) Butl. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า
ทุเรียน พบสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย เชื้อรา P. palmivora ได้ในสภาพห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี Poisoned 
Food Technique พบสารสกัดหยาบปริมาตร 40 มิลลิลิตร สามารถยับยั้งเส้นใยของเชื้อโรคได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะที่สารเคมีเมทาแลกซิล ความเข้มข้น 2,500 ppm สามารถยับยั้งได้ 68.4 เปอร์เซ็นต์ วิธีทำสารสกัดหยาบ นำ
เปลือกมังคุดซึ่งหาง่ายในพื้นที่นำมาผ่าครึ่งเอาเนื้อออกแล้วล้างทำความสะอาด อัตราส่วนเปลือกมังคุด 40 กิโลกรัม 
ต่อน้ำตาลทรายแดง 1.67 กิโลกรัม ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลาย พด.2 หรือ EM ตามอัตราแนะนำ เติมน้ำสะอาด
พอท่วมเปลือกมังคุด หมักนาน 3 เดือน สามารถนำผสมสารจับใบทาแผลหรือฉีดพ่นที่แผลต้นทุเรียน เป็นทางเลือกใช้
สลับกับสารเคมีและชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา โดยน้ำหมักมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 12 เดือน  

   3.2 อาการของโรคที่พบในพื้นที่ภาคตะวันออก  
จากการสำรวจและเข้าประเมินอาการของโรค สามารถสรุปลักษณะอาการของโรคได้ดังนี้ 

  1) กลุ่มอาการรากเน่าและเน่าคอดิน เป็นกลุ่มอาการที่รักษาและฟื้นฟูได้ยาก เนื่องจากการขูดผิวเปลือก
เพื่อรักษาดำเนินการได้ยาก ต้องตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณโคนต้น เพื่อสามารถเฝ้าสังเกตอาการได้ชัดเจน 
อาจต้องเกลี่ยดินบริเวณบริเวณคอดินที่พบอาการออกเล็กน้อย เพ่ือการรักษาได้สะดวก คำแนะนำสำหรับกลุ่มนี้คือเร่ง
ราดสารเคมีและเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริเวณโคนต้นและรอบทรงพุ่มเพื่อฟื้นฟูระบบราก ขูดทาแผลที่คอดิน และต้อง
ดำเนินการรักษาต่อเนื่อง ทุก 1 - 2 สัปดาห์  
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ภาพที่ 6 อาการรากเน่าและเน่าคอดิน 

2) กลุ่มอาการที่พบแผลโคนต้น หากสังเกตพบแผลตั้งแต่เริ่มอาการ ขูดและทาแผลด้วยสารเคมีและเชื้อรา 
ไตรโคเดอร์มา รักษาต่อเนื่องได้ทันอาการจะไม่ลุกลาม สามารถรักษาให้หายได้ แต่หากสังเกตพบอาการได้ช้า แผลลามใหญ่
หรือลามรอบโคนต้น โคนกิ่ง จะรักษาได้ยาก คำแนะนำสำหรับกลุ่มนี้คือการราดสารเคมี 1 - 2 ครั้ง ฟ้ืนฟูระบบรากด้วยเชื้อ
ราไตรโคเดอร์มา กรดฮิวมิค และปุ๋ยเกล็ดสูตรตัวกลางสูง เช่น 20-20-20 หรือ 15-30-15 ที่มีธาตุรองธาตุเสริมร่วมด้วย เพ่ือ
กระตุ้นการสร้างรากใหม่ ร่วมกับการขูดทาแผลด้วยสารเคมีหรือเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อเนื่องทุกเดือน รวมถึงการพ่น
สารเคมีกำจัดมอด เนื่องจากอาการแผลที่ลำต้นและกิ่ง มักมีอาการของมอดร่วมด้วย  

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 อาการลำต้นและกิ่งเน่า 
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 3) กลุ่มอาการง่ามกิ่งเน่า มักพบอาการดังกล่าวในต้นทุเรียนอายุยังน้อยไม่เกิน 10 ปี เป็นช่วงอายุที่เริ่ม
ให้ผลผลิต หากไม่สังเกตและรักษาโรคได้ทัน ต้นทุเรียนจะโทรมและตายอย่างรวดเร็ว โดยมักพบอาการเน่าที่ง่ามก่ิง
และลำต้น อาจสังเกตได้จากการดูภาพรวมทรงพุ่ม มักจะเห็นบางกิ่งใบเขียวซีดหรือสีเหลืองและเริ่มใบร่วงเหลือแต่
ยอดแห้ง หากโคนกิ่งพบแผลลามล้อมโคนกิ่ง ควรตัดกิ่งที่เสียหายออก และถากทาแผลด้วยสารเคมีต่อเนื่อง กรณีที่พบ
อาการบนง่ามกิ่งสูง แนะนำให้ฉีดพ่นสารเคมีตามคำแนะนำต่อเนื่องให้ทั่วทรงพุ่มทุกเดือนจนกว่าแผลจะแห้ง และควร
ใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพ่ือเพ่ิมประมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยลดปริมาณเชื้อโรค หรือราดทรงพุ่ม
ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อเนื่องทุก 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 อาการง่ามกิ่งเน่า 

  4) กลุ่มอาการรากเน่า สามารถสังเกตพบอาการได้จากสภาพต้นทรุดโทรม ใบสลดสีไม่เขียวเข้ม ปริมาณใบ
ในทรงพุ่มไม่หนาแน่น ไม่แตกใบอ่อน หากมีอาการรุนแรงจะทิ้งใบทั้งต้น ใบเหลือง อาการดังกล่าวอาจพบแผลหรือ 
ไม่พบแผลที่โคนต้น มักพบในบริเวณดินที่มีการระบายไม่ดี กรณีนี้ต้องเร่งปรับสภาพสวน เช่น ขุดร่องระบายน้ำไม่ให้
น้ำท่วมขังโคนต้น ราดสารเคมีตามอัตราแนะนำ และฟ้ืนฟูระบบรากด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา กรดฮิวมิค และปุ๋ยเกล็ด
สูตรตัวกลางสูง เช่น 20-20-20 หรือ 15-30-15 ที ่มีธาตุรองธาตุเสริมร่วมด้วย เพื ่อกระตุ ้นการสร้างรากใหม่   
ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ติดต่อกันจนเริ่มเห็นต้นแตกใบอ่อนชุดใหม่ ดำเนินการฟื้นฟูสภาพต้นโดยใช้แนวทางของ มาลัย
พรและวิชาญ (2563) ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วหน้า 12 - 15 
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ภาพที่ 9 อาการรากเน่า 

  จากการสังเกตลักษณะอาการของโรคที่พบความหลากหลาย การปฏิบัติงานเพื่อรักษาโรคในแต่ละกรณีมี
รายละเอียดที่ต่างกัน แต่ในทุกกรณีทีมวิจัยให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูระบบราก เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพต้นให้แข็งแรงสู้กับ
เชื้อโรค จึงตัดสินใจเริ่มต้นการรักษาโรคอย่างยั่งยืนโดยการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดิน ก่อนดำเนินการฟื้นฟู
ระบบราก เพื่อทราบค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุอาหารหลัก ให้คำแนะนำ
การปรับสภาพดินตามค่าวิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าที่เหมาะสมกับการผลิตทุเรียน โดยสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรได้สรุปคำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับพืชทุเรียน ดังตารางที่ 2 

                ตารางที่ 2 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับทุเรียน 
รายการวิเคราะห์ อัตราปุ๋ยท่ีใส่ต่อต้น (ขนาดทรงพุ่ม 8 เมตร) 

1) อินทรียวัตถุ (OM, %)  
น้อยกว่า 2 ปุ๋ย N  1,920 กรัม 
2-3 ปุ๋ย N  960 กรัม 
มากกว่า 3 ปุ๋ย N  720 กรัม 

2) ฟอสฟอรัส (P, มก./กก.)  
น้อยกว่า 15 ปุ๋ย P2O5 800 กรัม 
15 – 45 ปุ๋ย P2O5 400 กรัม 
มากกว่า 100 ปุ๋ย P2O5 200 กรัม 

3) โพแทสเซียม (K, มก./กก.)  
น้อยกว่า 50 ปุ๋ย K2O 1,600 กรัม 
50 – 100 ปุ๋ย K2O 800 กรัม 
มากกว่า 100 ปุ๋ย K2O 400 กรัม 

                ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2553 
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  ผลวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบ จ.จันทบุรี พบว่าดินมคี่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 4.33 – 5.85 ส่วนใหญ่ดิน
เป็นกรดจัด pH ต่ำกว่า 5.5 ค่าอินทรียวัตถุอยู่ในช่วง 0.26 - 1.73 เปอร์เซ็นต์ ทุกแปลงมีค่าอินทรียวัตถุต่ำกว่า  
2 เปอร์เซ็นต์ ค่าฟอสฟอรัส 11 – 761 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าโพแทสเซียม 6 - 182 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผล
วิเคราะห์ดินแปลงทดสอบ จ.ระยอง พบว่าดินมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 3.77 – 4.72 โดยพบว่าดินที่มีความ
เป็นกรด - ด่างระดับกรดจัดมากถึงกรดรุนแรง ค่าอินทรียวัตถุอยู่ในช่วง 0.62 - 2.37 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่มีค่า
อินทรียวัตถุต่ำกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ค่าฟอสฟอรัส 64 – 533 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าโพแทสเซียม 84 - 329 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ผลวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบ จ.ตราด พบว่าดินมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 4.73 – 5.16 ส่วนใหญ่กรด
จัด ค่าอินทรียวัตถุอยู่ในช่วง 0.50 - 1.27 เปอร์เซ็นต์ ทุกแปลงมีค่าอินทรียวัตถุต่ำกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ค่าฟอสฟอรัส      
10 – 94 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าโพแทสเซียม 62-113 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
  จากผลวิเคราะห์ดิน โดยภาพรวมดินมีค่าความเป็นกรดจัด อินทรียวัตถุค่อนข้างต่ำ แนะนำใส่ปูนขาวหรือปูน
โดโลไมท์ อัตรา 1 - 2 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตราต้นละ 10 - 20 กิโลกรัม และแนะนำใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินตามคำแนะนำของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

   3.3 คำแนะนำเทคโนโลยีการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน 
  ภายหลังจากแนะนำการปรับสภาพดินตามผลวิเคราะห์ดิน จึงดำเนินการรักษาโรคด้วยการฟื้นฟูระบบราก
ด้วยสารเคมี กรดฮิวมิค ปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 หรือ 20-20-20 และเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยดำเนินการทุกต้นที่คัดเลือก
มาทำการทดลอง ควบคู่กับการถากทาแผลด้วยสารเคมีสลับกับเชื้อราไตรโคเดอร์มารักษาอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน 
เฉลี่ยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 4 - 6 ครั้งต่อปี รายละเอียดการรักษาจำแนกตามกิจกรรมในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 คำแนะนำเทคโนโลยีการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน 

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการ 

1 การเขตกรรมเพื่อลด
การเกิดโรค 

ตัดแต่งก่ิงและทรงพุ่มหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังโคนต้น ส่ง
วิเคราะห์ดินเพ่ือปรับ pH ดิน หากค่าวิเคราะห์ดินต่ำกว่า 5 แนะนำใส่ปูนขาว
หรือปูนโดโลไมท์ อัตรา 1 - 2 กิโลกรัมต่อต้น และใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตราต้นละ   
10 - 20 กิโลกรัม  

2 ฟ้ืนฟูระบบราก ราดโคนต้นจำนวน 4 ครั้ง ตามคำแนะนำดังนี้  
2.1 ราดสารด้วยสารเคมี กรณีพบอาการเน่าคอดิน หรือแผลใหญ่ลุกลามบริเวณ
โคนต้น สภาพต้นโทรม ใบไม่สดใสและเริ่มทิ้งใบ ให้ราดด้วยสารเคมีฟอสอีทิล 
อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารเมทาแลกซิล 
25% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ หว่านด้วยสารเคมีชนิดเม็ด    
เมตาแลกซิล 5% G อัตรา 40 กรัมต่อตารางเมตร  
2.2 ภายหลังการราดสารเคมีไม่น้อยกว่า 7 วัน ราดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิด
เชื้อสด อัตรา 100 กรัมเชื้อสด ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกรดฮิวมิค 100 มิลลิลิตรต่อ
น้ำ 20 ลิตร และปุ๋ยเกล็ดสูตร 15-30-15 หรือ 20-20-20 อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 
ลิตร ผสมสารทั้ง 3 ชนิดเข้าด้วยกันราดให้ทั่วบริเวณรอบทรงพุ่ม  
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ลำดับ กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการ 
หมายเหตุ หากทุเรียนอยู่ในระยะติดดอกและผลอ่อน แนะนำให้ราดด้วยเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสดเพียงอย่างเดียว เพ่ือป้องกันดอกและผลร่วงจากการใช้
กรดฮิวมิคและปุ๋ยเกล็ด  
2.3 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใส่ปุ๋ยคอกเก่า หรือปุ๋ยหมัก ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมรำข้าว 5 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 40 
กิโลกรัม หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม  

3 การรักษาแผลที่โคน 
ลำต้น และกิ่ง 

3.1 ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกออกเล็กน้อย เพื่อให้เห็นขอบ
แผลชัดเจน จากนั้นใช้มีดหรือขวานสับเป็นทางยาวขนาน ลำต้น ทาแผล
สารเคมี เช่น ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 80 - 100 กรัมต่อน้ำ 1 
ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 50 - 60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ     
เบนนาแลกซิล 8% + แมนโคเซบ 65% WP อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ 
ไดเมโทมอร์ฟ 9% + แมนโคเซบ 60% WP อัตรา 120-180 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร 
หรือ โอฟูเรซ 50 % WP อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร  
3.2 ภายหลังการราดสารเคมีไม่น้อยกว่า 7 วัน แนะนำใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ชนิดเชื้อสด อัตราเข้มข้น 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 1 - 2 ลิตร ทาแผลซ้ำ  
3.3 สำรวจสภาพแผล และทาสารเคมีสลับกับเชื ้อราไตรโคเดอร์มาซ้ำทุก  
15 - 20 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง  

4 การกระตุ้นการสร้าง 

ภูมิต้านทานโรค 

กรณีพบโรคอาการรุนแรง ต้นโทรม ใบสีเขียวอ่อนไม่สดใสหรือใบเริ่มเหลือง  
ทิ้งใบ แผลที่ลำต้นเน่าฉ่ำ ไม่แห้ง แนะนำให้ใช้ฟอสฟอนิก แอซิด (ฟอสฟอรัส 
แอซิค หรือ กรดฟอสฟอรัส) ฝังเข็มอัดฉีดเข้าลำต้นหรือก่ิงใหญ่ บริเวณตรงข้าม
กับส่วนที่เป็นโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดี ใกล้บริเวณที่เป็นแผล โดยผสม
สารเคมีอัตรา 1:1 หรือ สารเคมี 10 ซีซี ผสมน้ำสะอาด 10 ซีซี ใส่ในกระบอก
ฉีดยาอีดฉีดเข้าลำต้น โดยแนะนำให้ฝังเข็ม 2 ครั้งต่อปี หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
และก่อนออกดอก 

5 ป้องกันโรคท่ีใบ แนะนำฉีดพ่นด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 
ลิตร หรือ ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 50 - 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
หรือ เมทาแลกซิลผสมแมนโคเซบ 62% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
หรือ ฟอสฟอนิก แอซิด (ฟอสฟอรัส แอซิค หรือ กรดฟอสฟอรัส) อัตรา       
50 - 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุก 1 เดือน  

6 ป้องกันโรคท่ีผล เมื่อสำรวจพบโรคที่ผล 1 ผลต่อต้น แนะนำฉีดพ่นด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล 
25% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล อะลูมิเน ียม        
80% WP อัตรา 50 - 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิลผสมแมนโคเซบ 
62 % อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสฟอนิก แอซิด (ฟอสฟอรัส 
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ลำดับ กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการ 
แอซิค หรือ กรดฟอสฟอรัส) อัตรา 50 - 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้
ทั่วทรงพุ่ม 1 - 2 ครั้ง ในช่วง 1 เดือนก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต และพ่นครั้ง
สุดท้ายก่อนการเกบ็ผลผลิตไม่น้อยกว่า 20 วัน  

7 การสำรวจโรค  หมั่นสำรวจตรวจดูโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น มอด และหนอนด้วงหนวดยาว
เจาะลำต้น โดยแนะนำสำรวจสม่ำเสมอ อย่างน้อยความถี่ในการสำรวจควร
สำรวจทุก 1 เดือน  

  
4. สรุปผลการทดลอง 

ประเมินความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 พบต้นทุเรียนที่
ดำเนินการรักษาโรคแบบผสมผสานตามวิธีแนะนำ มีค่าฉลี่ยความรุนแรงของโรคลดลงกว่าก่อนการทดสอบ จาก 58 
เปอร์เซ็นต์ ลดลงเหลือ 48 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่รักษาด้วยการใช้สารเคมี ใช้ชีวภัณฑ์ไม่ต่อเนื่อง 
และไม่มีการปรับสภาพดินตามค่าวิเคราะห์ พบค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 53 เปอร์เซ็นต์ เป็น 61 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคิดต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคพบต้นทุนค่าปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดินเพ่ิมจากวิธีเกษตรกร แต่สามารถลดค่าสารเคมี
และชีวภัณฑ์ได้มากกว่า ทั้งนี้ภาพรวมค่าเฉลี่ยต้นทุนการรักษาโรครากเน่าโคนเน่าสูงกว่าวิธีเกษตรกรจาก 14,328 
บาทต่อไร่ เพ่ิมเป็น 15,103 บาทต่อไร่ ต้นทุนเพ่ิมขึ้นเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคก่อนและหลังการทดสอบ 
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ภาพที่ 12 ภาพต้นทุเรียน จ.จันทบุรี ที่ได้รับการรักษาจนพัฒนาสร้างยอดใหม่ ต้นสมบูรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 11 เปรียบเทียบต้นทุนการรักษาโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 
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ภาพที่ 13 ผลการรักษาแผลที่โคนต้น ปัจจุบันแผลแห้งและสร้างเนื้อไม้ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ภาพต้นทุเรียน จ.ระยอง ที่ได้รับการรักษาจน ปัจจุบันมียอดใหม่เจริญพัฒนา 
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ภาพที่ 15 ภาพต้นทุเรียน จ.ตราด ได้รับการฟ้ืนฟูระบบราก ต้นสมบูรณ์มีปริมาณใบหนาแน่นขึ้น 

 

5. สรุปปัจจัยความสำเร็จของเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน 
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 ทุเรียน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลักของพื้นที่ภาคตะวันออก สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนมายาวนาน 
เช่นเดียวกับโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ที่ยังคงเป็นปัญหาสร้างความเสียหายต่อผลผลิตคุณภาพทุเรียน จนเป็นโรค
ประจำถิ่นของพื้นที่ภาคตะวันออก เนื่องจากมีการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง เชื้อราไฟทอปธอร่าสามารถอาศัย
อยู่ในดินและในส่วนของพืชที่เป็นโรคได้เป็นระยะเวลานาน การกำจัดโรคนี้ออกจากพื้นที่จึงไม่สามารถดำเนินการ
ได้ แต่เกษตรกรสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ด้วยหลักการควบคุมโรคพืช ได้แก่ การพัฒนาสร้างความสมบูรณ์
ให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคได้ ปรับสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะต่อการเกิดโรคพืช และรบกวนให้เชื้อโรคพืชอ่อนแอ
ไม่สามารถเข้าทำลายพืชได้ สามารถสรุปปัจจัยความสำเร็จของเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า
ทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ดิน เป็นการปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ช่วยให้พืชมีความแข็งแรง โดยใช้
ผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อได้คำแนะนำในการปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ปรับให้อยู่ในค่าที่
เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน คือ 5.5 - 6.5 ทั้งนีค้วามเป็นกรด-ด่างของดินที่พบโรคมักมีค่าประมาณ 4 - 4.5  
 2) การเขตกรรม โดยการจัดการสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะต่อการแพร่ระบาดของเชื้อราไฟทอปธอร่า โดยการ
ปรับพ้ืนที่ไม่ให้น้ำท่วมขังโคนต้น การตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก และการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งแสงแดดส่องถึงโคนต้น 
 3) การสำรวจโรค เป็นการปฏิบัติงานที่ควรทำเป็นประจำ เพื่อการจัดการโรคตั้งแต่เริ่มแสดงอาการ และ
ควบคุมการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค และรักษาโรคให้สภาพต้นฟื้นฟูได้เร็ว 
 4) การใส่จุลินทรีย์ปฏิปักษ์หรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน เพ่ือช่วยลดปริมาณเชื้อโรค เปรียบเทียบได้
เสมือนเป็นทหารป้องกันรากทุเรียนได้ การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่จะนำมาใช้ ให้คำนึง (1) ประสิทธิภาพของเชื้อที่ผ่าน
งานวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ (2) เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย หากเป็นหัวเชื้อ
ควรมีขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก วัตถุดิบหาง่ายในพ้ืนที่ ราคาหัวเชื้อไม่แพง หากเป็นชีวภัณฑ์สำเร็จรูป ต้องผ่านการ
ทดสอบประสิทธิภาพ ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร มีการระบุปริมาณเชื้อและระบุวันหมดอายุชัดเจนบน
ฉลาก หาซื้อง่ายในพ้ืนที่ (3) ควรศึกษาข้อจำกัดของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่จะนำมาใช้ ศึกษาวิธีการใช้ ระยะเวลาที่
ใช้ เช่น ฉีดพ่นได้เฉพาะช่วงแดดอ่อนเวลาเย็น อ่อนแอต่อสารเคมีชนิดใด ข้อควรระวังในการใช้ เป็นต้น ทั้งนี้การใช้
จุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกชนิด จำเป็นต้องคำนึงถึงอาหารของจุลินทรีย์ นั่นคือปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกเก่า  
ปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการหมักสมบูรณ์ หรือปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดพร้อมใช้ ซึ่งนอกจากจะเป็นอ าหารใช้จุลินทรีย์
ปฏิปักษ์แล้ว ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย ส่งเสริมความสมบูรณ์ของต้นพืชได้ 
 5. การฟื้นฟูระบบราก เป็นกระบวนการเพื่อรักษาและกระตุ้นการสร้างรากฝอยของต้นทุเรียน ส่งเสริม
การแตกใบอ่อน เพ่ือให้ต้นที่ทรุดโทรมกลับฟ้ืนคืนให้ผลผลิตได้ ถือเป็นหัวใจหลักของกระบวนการรักษาต้นทุเรียนที่
พบแสดงอาการทรุดโทรมจากการเข้าทำลายของโรครากเน่าโคนเน่า ให้เริ ่มต้นรักษาด้วยการฟื้นฟูระบบราก 
จากนั้นรักษาแผลที่โคน ลำต้นและกิ่งอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการหากต้นทรุดโทรมมากให้รักษาโรคด้วยการลด
ปริมาณเชื้อโรคในระบบรากด้วยการราดด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อราในกลุ่มเมทาแลกซิล กลุ่มแคพตาโฟล หรือกลุ่ม
เทอร์ราโซล ผสมกับปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 ที่มีธาตุรองและธาตุเสริมร่วมด้วย อัตรา 60 กรัม ร่วมกับกรดฮิวมิค อัตรา 
100 - 200 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่วทรงพุ่มทุกสัปดาห์ ติดต่อกัน 3 - 4 สัปดาห์ ภายหลังการราดสารเคมี
ไม่น้อยกว่า 7 วันจึงราดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 100 กรัมเชื้อสดต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ผสมรำข้าว 10 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 40 กิโลกรัม หว่านให้ทั่วทรงพุ่ม และใส่ไตรโดเดอร์มาเพิ่มในดิน
สม่ำเสมอทุก 2 เดือน เพ่ือลดปริมาณเชื้อราไฟทอปธอร่าลง 
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  หรือ ราดสารด้วยสารเคมีก่อน ภายหลังการราดสารเคมีไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้ราดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ชนิดเชื้อสด อัตรา 100 กรัมเชื้อสด ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกรดฮิวมิค 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และปุ๋ยเกล็ดสูตร 
15-30-15 อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารทั้ง 3 ชนิดเข้ากันราดให้ทั่วบริเวณรอบทรงพุ่ม ทั้งนี้สามารถใช้
เศษวัสดุ เช่น เศษหญ้าหว่านรอบทรงพุ่ม โรยทับด้วยปุ๋ยคอกจะช่วยกระตุ้นการสร้างรากฝอยได้ดี 
  6) การรักษาโรคที่แผล กิ่งและโคนต้นด้วยสารเคมีอย่างต่อเนื่อง โดยถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็น
โรคออกออกเล็กน้อย เพื่อให้เห็นขอบแผลชัดเจน จากนั้นใช้มีดหรือขวานสับเป็นทางยาวขนานลำต้น ทาแผลด้วย
สารเคมี เช่น ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 80 - 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 
50 - 60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ เบนนาแลกซิล 8% + แมนโคเซบ 65% WP อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ ได
เมโทมอร์ฟ 9% + แมนโคเซบ 60% WP อัตรา 120 - 180 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ โอฟูเรซ 50% WP อัตรา 100 
กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาสารเคมีสลับกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาซ้ำทุก 15 - 20 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง ทั้งนี้สามารถ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยการฝังเข็มด้วยกรดฟอสฟอรัสอัดฉีดเข้าลำต้นหรือกิ่งใหญ่ บริเวณตรงข้ามกับส่วนที่เป็น
โรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดี ใกล้บริเวณท่ีเป็นแผล โดยผสมสารเคมีอัตรา 1:1 หรือ สารเคมี 10 ซีซี ผสมน้ำสะอาด  
10 ซีซี ใส่ในกระบอกฉีดยาอีดฉีดเข้าลำต้นโดยแนะนำให้ฝังเข็ม 2 ครั ้ง ต่อปี หลังเก็บเกี ่ยวผลผลิตและ              
ก่อนออกดอก 
  7) ใช้แนวทางการรักษาข้อ 1 - 6 ข้างต้น ผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยีในพื้นที่ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่นน้ำหมักเปลือกมังคุด เป็นทางเลือกเพ่ือลดการใช้สารเคมีและลดปัญหาสารเคมีดื้อยาได้  
 

 



30 

 

6. ต้นแบบเทคโนโลยีระดับภาคสนาม  

แปลงต้นแบบ ข้อมูลเกษตรกร วิเคราะห์พื้นที่ คำแนะนำ ผลการรักษา 
จังหวัดจันทบุรี รายที่ 1 

นายพิทักษ์ เทียนดี 
8 ม .5  ต .ตรอกนอง 
อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
พิกัดแปลง 
 x = 204031  
y = 1387825 

-พื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 
อาย ุ  6 - 25 ปี ในพื ้นท ี ่ราบไม่     
ยกร่อง  
-ประเมินความรุนแรงของโรคก่อน
การทดลอง พบความรุนแรงของ
โรคร้อยละ 55  
-ค่าความเป็นกรดด่างของดินที่ 
4.61 พบอาการแผลฉ่ำน้ำบริเวณ
ลำต้น บางต้นพบอาการรากเน่า 
ใบเหล ืองและหล ุดร ่วงจากต้น 
สภาพต้นเริ ่มทรุดโทรม และส่วน
ใหญ่พบการเข้าทำลายของมอด
ร่วมด้วย โดยพบอาการแผลฉ่ำ
ร่วมกับแผลมอด   

-ปรับความเป็นกรด-ด่างของดินด้วยการ
หว่านปูนโดโลไมท์อัตรา 0.5 - 1 กิโลกรัม
ต่อต้น  
-ฟื้นฟูระบบรากทุกต้นด้วยการราดสาร
ด้วยสารเคมีฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 80% 
WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
ภายหลังการราดสารเคมีไม่น้อยกว่า 7 
วัน ราดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อ
สด อัตรา 100 กรัมเชื ้อสด ต่อน้ำ 20 
ลิตร ผสมกรดฮิวมิค 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 
20 ลิตร และปุ ๋ยเกล ็ดส ูตร 20-20-20 
อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารทั้ง 
3 ชนิดเข้าด้วยกันราดให้ทั่วบริเวณรอบ
ทรงพุ่ม ดำเนินการทุก 2 เดือน  
-ต้นที่พบอาการฉ่ำที่ลำต้น ถากเปลือก
เปิดแผลแล้วทาด้วยสารเคมีสลับกับเชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาชนิดเข้มข้น ดำเนินการ
ติดต่อกันทุกเดือนจนกว่าแผลจะแห้ง 
ทั ้งนี ้แนะนำเกษตรกรฉีดพ่นสารเคมี
กำจัดมอดเพื่อรักษาควบคู่กับการรักษา
โรค 

- ผลการปฏิบัติรักษา ในกรณีต้นทุเรียนที่
ไม่พบอาการของมอดร่วมด้วย สามารถ
ฟื้นฟูสภาพต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผลหายและแตกยอดใหม ่  ทรงพุ่ม
หนาแน่นขึ้น เกษตรกรพึงพอใจกับแนว
ทางการรักษา 
- ภาพรวมพบค่าเฉลี่ยความรุนแรงของ
โรคเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองร้อยละ 
18 เมื่อพิจารณาเป็นรายต้น พบว่าต้นที่
แสดงอาการทร ุดโทรมเน ื ่องจาก 2 
ลักษณะอาการ คือ พบอาการของมอด
เข้าทำลายร่วมกับเชื ้อราไฟทอปธอร่า 
และระบบรากถูกทำลายมีความรุนแรง
ของโรคมากกว่าร้อยละ 60 สภาพต้น
ทรุดโทรมจนไม่สามารถรักษาให้อาการดี
ขึ้นได้ ประกอบการสภาพฝนชุกระหว่าง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2564 
พบการระบาดของโรคราใบติด ส่งผลให้
การประเมินความรุนแรงของโรคครั้ง
สุดท้าย ความรุนแรงไม่ลดลง  
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แปลงต้นแบบ ข้อมูลเกษตรกร วิเคราะห์พื้นที่ คำแนะนำ ผลการรักษา 
- เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า
ทุเร ียนด้วยว ิธ ีผสมผสาน ได ้นำแนว
ทางการ เฝ ้ า ร ะว ั ง และสำรวจ โ ร ค
สม่ำเสมอ การถากทาแผลและรักษาด้วย
สารเคมีและชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาอย่าง
ต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ร่วมกับชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค โดยนำแนวทางดังกล่าวไปปรับ
ใช้ในสวนทุเรียนที่ปลูกสร้างใหม่ต่อไป 

จังหวัดจันทบุรี รายที่ 2  
นายภัทราวุธ  
จรัลทรัพย์ 
16/1 หมู่ 4  
ต.ตรอกนอง อ.ขลุง  
จ.จันทบุรี 
พิกัดแปลง  
X = 202964  
y = 1388199 

-ปลูกทุเร ียนพันธุ ์หมอนทองใน
พื้นที่ 15 ไร่ อายุระหว่าง 6 - 15 
ปี ผลวิเคราะห์ดินพบค่าความเป็น
กรด-ด่างเหมาะสมที่ 5.82 ปริมาณ
ฟอสฟอรัสสูงกว่าค่าปกติ ปริมาณ
อินทรียวัตถุต่ำกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ 
-สภาพต ้นท ี ่ค ัดเล ือกก ่อนการ
ทดลองพบเกษตรกรถากบริเวณที่
พบอาการแผลฉ ่ำ ทาแผลด้วย
สารเคมีฟอสอีทิล อะลูมิเนียมผสม
กับฝุ ่นแดง ฉีดพ่นสารเคมีหลาก 
หลายชนิด ได้แก่ ไพราโคสโตรบิน 

- แนะนำให้ลดอัตราการใช้สารเคมี และลด
ชนิดสารเคมีที่ใช้ เนื่องจากใช้สารเคมีราคา
สูง และใช้อัตราเข้มข้นเป็นประจำ แนะนำ
การตัดแต่งทรงพุ ่มให้ตัดแต่งทรงพุ ่มให้
แสงแดดส่องถึงโคนต้น  
-วิธ ีการฟื ้นฟูระบบราก ตามคำ แนะนำ
เทคโนโลยีดังเกษตรกรรายที่ 1 ประกอบ 
ด้วยกรดฮิวมิคและปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 
ความถี่ทุก 2 เดือน ในระยะบำรุงต้นหลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิต และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์
มาทางระบบน้ำต่อเนื่องทุก 2 เดือน และ
ทาแผลด้วยเช ื ้อราไตรโคเดอร ์มาชนิด 

-ผลการประเมินโรคหลังการทดลองครบ 
1 ปี สภาพต้นเริ่มฟื้นฟู แผลที่โคนต้นเริ่ม
แห้งแต่ย ังไม ่สร ้างเน ื ้อไม ้ใหม่ ต ้นที่
ใบเหลืองทรม เริ่มมีสีใบเข้มขึ้น เริ่มมีใบ
อ่อน พบค่าเฉลี ่ยความรุนแรงของโรค
ลดลงเหลือ ร้อยละ 47 และภายหลังการ
ทดลองครบ 1 ปี 9 เดือน พบสภาพต้น
สมบูรณ์ขึ้น ใบเขียวเข้ม ทรงพุ่มหนาแน่น
ขึ ้น เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้
สารเคมีปี 2563 ลดต้นทุนได้ร้อยละ 23 
และปี 2564 ลดต้นทุนได้ร้อยละ 11 โดย
เกษตรกรลดการใช ้สารเคม ีลง ใช้
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แปลงต้นแบบ ข้อมูลเกษตรกร วิเคราะห์พื้นที่ คำแนะนำ ผลการรักษา 
อะซอกซีสโตรบิน ทีบูโคนาโซล ได
เมโทมอป การกระตุ้นภูมิต้านทาน
โรคด้วยสารเคมีกรดฟอสฟอรัส ใช้
อัตราสูง โดยใช้สารเคมี 2.5 ส่วน
ต่อน้ำ 1 ส่วน นอกจากนี ้ย ังให้
สารเคมีฟอสอีทิล อะลูมิเนียมทาง
ระบบน้ำเดือนละ 1 ครั้ง 
-เริ่มใช้ไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสด
ทางระบบน้ำอัตรา 2 - 4 กิโลกรัม
ต่อน้ำ 200 ลิตร จำนวน 3 - 4 ครั้ง 
ในช่วงฤดูฝน  
-ประเมินความรุนแรงของโรคก่อน
การทดลอง พบความรุนแรงของ
โรคร้อยละ 45 ภาพรวมสภาพต้น
ไม ่ทร ุ ด โทรมมาก เน ื ่ อ งจาก
เกษตรกรสำรวจและเฝ้าระวังเป็น
ประจำ  

เชื้อสดอัตราเข้มข้น 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 1 - 2 
ลิตร ทาสลับกับสารเคมี 

จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพิ ่มขึ ้น และลดการ
ฝังเข็ม เนื่องจากสภาพต้นฟื้นฟู อาการ
ข อ ง โ ร ค ล ด ล ง  เ ก ษ ต ร ก ร เ ข ้ า ใ จ           
แนวทางการรักษาโรคด้วยวิธีผสมผสาน 
สามารถเผยแพร่แนวทางการควบคุมโรค
ให้เพ่ือนเกษตรกรในชุมชนได้   

จังหวัดจันทบุรี รายที่ 3  
นายยุทธนา จรัลทรัพย์ 
หมู ่  2 ต.ว ังสรรพรส 
อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
พิกัดแปลง  
X = 204456  

-  เกษตรกรปล ู กท ุ เร ี ยนพ ั นธุ์
หมอนทองในพื ้นที ่  50 ไร ่ อายุ
ระหว่าง 4 - 10 ปี ผลวิเคราะห์ดิน
พบค่าความเป็นกรด-ด่างเหมาะสม
ท ี ่  5.29 ปร ิมาณโพแทสเซ ียม 
แคลเซียม และแมกนีเซียมต่ำกว่า

-เกษตรกรมีว ิธ ีปฏิบัติร ักษาตามแนว
ทางการป ้องก ันกำจ ัดโรคด ้วยว ิ ธี
ผสมผสาน ได้แนะนำเพิ่มการฟ้ืนฟูระบบ
รากด้วยกรดฮิวมิค 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 
20 ลิตร และปุ ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 
อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ความถี่  

-เกษตรกรให้ความสำคัญก ับการลด
ปริมาณเชื้อราไฟทอปธอร่าด้วยการใช้
จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสดอย่าง
ต่อเนื ่อง ภายหลังการใช้เชื ้อสดหว่าน
รอบทรงพุ่มปีที่ 3 สามารถควบคุมการ
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แปลงต้นแบบ ข้อมูลเกษตรกร วิเคราะห์พื้นที่ คำแนะนำ ผลการรักษา 
y = 1389142 ค่าปกติ อินทรียวัตถุ 1.83 ต่ำกว่า 

2% 
- เกษตรกรปฏิบัติควบคุมโรคราก
เน่าโคนเน่าด้วยวิธ ีเขตกรรม ใช้
ระยะปลูก 8 x 8 เมตร ตัดแต่งกิ่ง
ควบคุมทรงพุ่มให้แดดส่องถึงโคน
ต้น สภาพแปลงยกร่องลูกฟูก และ
ขุดร่องระบายน้ำระหว่างร่องในจุด
ที่พบปัญหาน้ำท่วมขัง สำรวจและ
ถากแผลรักษาโรคเป็นประจำทุก
เดือน หากพบโรคระบาดที่กิ่ง เช่น 
ราใบติด จะตัดแต่งกิ ่งที ่เป็นโรค
ออกเผาทำลาย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ 
ปุ๋ยมูลวัวปีละ 1 ครั้ง สร้างบ่อเลี้ยง
ปลาและดูดน้ำจากบ่อเลี ้ยงปลา
ปล่อยให้โคนต้นทุเรียน 
- เริ่มผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิด
เชื้อสดด้วยตนเองเมื่อปี 2561 ใช้
หว่านเชื้อสดรอบโคนต้นอัตรา 500 
กรัมต่อต้น ความถี่ทุก 1 – 2 เดือน  
-ใช้สารเคมีทั่วไป ฝังเข็มปีละ 1 ครั้ง 
ด ้วยกรดฟอสฟอร ัส อ ัตราตาม
คำแนะนำ 1:1 ถากและทาแผลด้วย

ทุก 2 เดือน ในระยะบำรุงต้นหลังเก็บ
เกี่ยวผลผลิต หว่านเชื้อราไตรโคเดอรม์า
ต่อเนื่องทุกเดือน และทาแผลด้วยเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสดอัตราเข้มข้น 
1 กิโลกรัมต่อน้ำ 1 - 2 ลิตร สลับกับ
สารเคมีฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 
 

การแพร ่ระบาดของโรคได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ  
-การทาแผลด้วยเชื ้อราไตรโคเดอร์มา
ชนิดเชื ้อสด ร่วมกับสารเคมีฟอสอีทิล 
อะลูมิเนียม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาแผลแห้งเร็วขึ้นกว่าการใช้สารเคมี
อย่างเดียว  
-ประเมินความสมบูรณ์ของต้นทุเร ียน 
สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ร้อย
ละ 42 เกษตรกรม ีความเข ้าใจแนว
ทางการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า
ทุเร ียนด้วยวิธ ีผสมผสาน สามารถให้
คำแนะนำกับเกษตรกรในพื้นที่ได้ โดยได้
ค ัด เล ือกเป ็นแปลงต ้นแบบจ ั งหวัด
จันทบุร ีเพื ่อถ่ายทอดเทคโนโลยีผ ่าน        
วีดีทัศน์    
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แปลงต้นแบบ ข้อมูลเกษตรกร วิเคราะห์พื้นที่ คำแนะนำ ผลการรักษา 
สารเคมีฟอสอีทิล อะลูมิเนียม สลับ
กับสารเคมีเมทาแลกซิลผสมกับฝุ่น
แดง การฉีดพ่นใช้สารเคมีเมทาแลกซิล 
 คาร์เบนดาซิม แมนโคเซบ หรือ
สารประกอบทองแดง ชนิดใดชนิด
หนึ่ง สารป้องกันกำจัดแมลงใช้โอ
เมโทเอท ไซเปอร์เมทริน ไวท์ออย 
และอะบาเมกติน  
-ประเมินความรุนแรงของโรคก่อน
การทดลอง พบความรุนแรงของโรค
ร้อยละ 52 ภาพรวมสภาพต้นไม่
ทรุดโทรม เกษตรกรถากและทา
สารเคมีรักษาแผล ส่วนใหญ่แผล
แห้ง เนื ่องจากการเฝ้าระวังและ
รักษาโรคอย่างต่อเนื ่อง พบเพียง
บางต้นที ่มีอาการแผลฉ่ำน้ำ และ
ใบเหลืองไม่เขียวสดใส 

จังหวัดระยอง รายที่ 4 
นายสมเกียรติ สมนึก 
ม.6 ต.วังหว้า อ.แกลง 
จ.ระยอง 
พิกัดแปลง  
X = 775788   

- เกษตรกรปล ู กท ุ เ ร ี ยนพ ันธุ์
หมอนทองในพื้นที ่ 9 ไร่ ต้นอายุ
เฉลี่ย 10 ปี พื้นที่ปลูกทุเรียนเป็น
พื้นที่ราบยกโคก ค่าความเป็นกรด
ด่างของดิน 4.22 ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ำ ค่าอินทรีย์วัตถุ 0.70 

- แนะนำเกษตรกรให้ปรับปรุงบำรุงดิน 
ใส ่ป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์อ ัตราต ้นละ 10 - 20 
กิโลกรัม ปรับสภาพความเป็นกรดด่าง
ในดินด้วยปูนขาวหรือโดโลไมท์ ลดการ
ไว้ผลผลิตในต้นทุเรียนที ่มีอาการโรค
รุนแรง ฟื้นฟูระบบราก 4 ครั้ง ในเดือน

- ผลการทดลองมีแนวโน้มต้นสมบูรณ์ขึ้น
และความร ุนแรงของโรคลดลงอย่าง
ต่อเนื ่อง ภาพรวมความเป็นโรคลดลง
จากก่อนการทดสอบ เริ ่มมีการแตกใบ
อ่อนได้ดีมากข้ึนและใบมีสีเขียว ทรงพุ่มมี
ความหนาแน่นมากขึ้น และรอยแผลเริ่ม
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แปลงต้นแบบ ข้อมูลเกษตรกร วิเคราะห์พื้นที่ คำแนะนำ ผลการรักษา 
Y = 1419518 - ประเมินอาการของโรคก่อนการ

ทดลอง พบความรุนแรงของโรค
ร้อยละ 91 พบแผลที ่ลำต้นและ
โคนในบางต ้น เป ็นแผลท ี ่อยู่
ระหว่างการรักษาด้วยการฝังเข็ม
ด้วยกรดฟอสฟอรัส และใช้เมทา
แลกซิลทา แต่แผลยังไม่แห้งสนิท 
ใบสีเขียวอ่อนและเริ่มเป็นสีเหลือง
ซีดร่วงหล่น เกษตรกรมีการใช้   
ไตรโคเดอร์มาบ้างแต่ใช้ไม่ต่อเนื่อง 
 

มกราคม ม ีนาคม พฤษภาคม และ
กรกฎาคม 2563 รายละเอ ี ยดตาม
เทคโนโลยีแนะนำ (รายที ่1) ประกอบ 
ด้วยการราดสารฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 
80% WP กรดฮ ิวม ิค ป ุ ๋ย เกล ็ดส ูตร     
20-20 - 20 และให้หว่านหรือราดเชื้อรา   
ไตรโคเดอร์มาผสมน้ำอย่างต่อเนื่องทุก
เดือน การรักษาแผลตามลำต้นด้วยการ
ถากเปลือกออกให้เห็นขอบเขตของแผล 
และทาแผลด ้ วยสาร เคม ี สล ั บกั บ        
ไตรโคเดอร์มาชนิดเข้มข้น 

แห้ง ต้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น ประเมิน
ความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนสามารถลด
ความร ุนแรงของโรคได ้ร ้อยละ 24 
เกษตรกรมีความเข ้าใจแนวทางการ
ป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
ด้วยวิธีผสมผสาน และให้ความสำคัญต่อ
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มามากขึ้น 

จังหวัดระยอง รายที่ 5 
นายวัชระ ประมวล 
58/4 ม.6 ต.วังหว้า  
อ.แกลง จ.ระยอง 
พิกัดแปลง  
X = 775893 
Y = 1419037 

-  เกษตรกรปล ู กท ุ เร ี ยนพ ั นธุ์
หมอนทองในพื้นที่ 10 ไร่ ต้นอายุ
เฉลี ่ย 8 ปี พื ้นที ่ปลูกทุเรียนเป็น
พื้นที่ราบยกโคก ค่าความเป็นกรด
ด่างของดิน 3.82 ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ำ ค่าอินทรีย์วัตถุ 0.64 
- ประเมินอาการของโรคก่อนปฏิบัติ
ตามกรรมว ิ ธ ีทดสอบในเด ื อน
พฤศจิกายน 2562 พบความรุนแรง
ของโรคร้อยละ 69 พบแผลที่ลำต้น
และโคนในบางต้น เป็นแผลที ่อยู่
ระหว่างการรักษาด้วยการฝังเข็ม

- แนะนำเกษตรกรให้ปรับปรุงบำรุงดิน 
ใส ่ป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์อ ัตราต ้นละ 10 - 20 
กิโลกรัม ปรับสภาพความเป็นกรดด่าง
ในดินด้วยปูนขาวหรือโดโลไมท์ ฟื ้นฟู
ระบบราก 4 คร ั ้ง ในเด ือนมกราคม 
มีนาคม พฤษภาคมและกรกฎาคม 2563 
รายละเอียดตามเทคโนโลยีแนะนำ (ราย
ที่1) ประกอบ ด้วยการราดสารฟอสอีทิล 
อะลูมิเนียม 80% WP กรดฮิวมิค ปุ๋ย
เกล็ดสูตร 20-20-20 และให้หว่านหรือ
ราดเชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ำอย่าง
ต่อเนื่องทุกเดือน การรักษาแผลตามลำ

- ต้นทุเรียนที่ป้องกันกำจัดโรครากเน่า
โคนเน่าตามกรรมวิธีทดสอบมีแนวโน้ม
ของต้นที ่สมบูรณ์ขึ ้นและความรุนแรง
ของโรคลดลงอย่างต่อเนื ่อง ภาพรวม
ความเป็นโรคลดลงจากก่อนการทดสอบ 
ต้นทุเรียนเริ่มมีการแตกใบอ่อนได้ดีมาก
ข ึ ้นและใบม ีส ี เข ียว ทรงพุ ่มม ีความ
หนาแน่นมากขึ้น และรอยแผลเริ่มแห้ง 
ต้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น ประเมินความ
สมบูรณ์ของต้นทุเรียนสามารถลดความ
รุนแรงของโรคได้ร้อยละ 36  
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แปลงต้นแบบ ข้อมูลเกษตรกร วิเคราะห์พื้นที่ คำแนะนำ ผลการรักษา 
และใช้เมทาแลกซิลทา แต่แผลยัง
ไม่แห้งสนิท ใบสีเขียวอ่อนและเริ่ม
เป็นสีเหลืองซีดร่วงหล่น เกษตรกร
มีการใช้ไตรโคเดอร์มาบ้างแต่ไม่
ต่อเนื่อง 

ต ้นด ้วยการถากเปล ือกออกให ้ เห็น
ขอบเขตของแผล และทาแผลด ้วย
สารเคมีสล ับกับไตรโคเดอร ์มาชนิด
เข้มข้น 
 

จังหวัดตราด รายที่ 6 
นายวีรชัย บุญเกิด 
35 ม.6 ต.เนินทราย  
อ.เมือง จ.ตราด 
 พิกัดแปลง  
X = 237630  
Y = 1365151 

-  เกษตรกรปล ูกท ุ เร ี ยนพ ันธุ์
หมอนทองในพื้นที่ 50 ไร่ ต้นอายุ
เฉลี่ย 10 ปี พื้นที่ปลูกที่เข้าทำการ
ทดลองมีการปลูกทุเรียนบนพื้นที่
ราบ ไม่มีการยกโคกหรือยกร่อง ค่า
ความเป็นกรดด่างของดิน 4.33 
- ประเม ินอาการของโรคก ่อน
ปฏิบัติตามกรรมวิธีทดสอบในเดือน
พฤศจิกายน 2562 พบความรุนแรง
ของโรคร้อยละ 70 พบแผลที่ลำต้น
และโคนในบางต้น เป็นแผลที่อยู่
ระหว่างการรักษาด้วยการฝังเข็ม
และใช้เมทาแลกซิลทา แต่แผลยัง
ไม่แห้งสนิท ใบสีเขียวอ่อนและเริ่ม
เป็นสีเหลืองซีดร่วงหล่น เกษตรกร
มีการใช้ไตรโคเดอร์มาบ้างแต่ไม่
ต่อเนื่องโดยการให้ในระบบน้ำ 

- แนะนำใส่ธาตุอาหารให้เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของทุเรียนและลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าด้วย
การปรับสภาพความเป็นกรดด่างด้วย
ปูนโดโลไมท์ตัดแต่งกิ ่งหลังเก็บเกี ่ยว
ผลผลิตแล้วใส่ปุ ๋ยอินทรีย์อัตราต้นละ   
10 - 20 กิโลกรัม  
-  ฟ ื ้นฟ ูระบบราก 4 คร ั ้ ง  ในเด ือน
มกราคม ม ีนาคม พฤษภาคม และ
กรกฎาคม 2563 รายละเอ ี ยดตาม
เทคโนโลยีแนะนำ (รายที่1) ประกอบ 
ด้วยการราดรอบทรงพุ่มด้วยสารฟอส
อีทิล อะลูมิเนียม 80% WP กรดฮิวมิค 
ปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 และเชื้อราไตร
โคเดอร์มาชนิดเชื้อสด อัตรา 100 กรัม
เชื้อสด ต่อน้ำ 20 ลิตร และรักษาแผล
ฉ่ำบริเวณที่พบตามลำต้นด้วยการถาก
เปลือกออกให้เห็นขอบเขตของแผล 

-ต้นทุเรียนที่ป้องกันกำจัดโรคมีแนวโน้ม
ของต้นที ่สมบูรณ์ขึ ้นและความรุนแรง
ของโรคลดลงอย่างต่อเนื ่อง ภาพรวม
ความเป็นโรคลดลงจากก่อนการทดสอบ
ถึงร้อยละ 24 ต้นทุเรียนเริ่มมีการแตกใบ
อ่อนได้ดีมากข้ึนและใบมีสีเขียว ทรงพุ่มมี
ความหนาแน่นมากขึ้น และรอยแผลเริ่ม
แห้ง ไม่ขยายใหญ่ ต้นมีความสมบูรณ์
มากขึ้น  
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แปลงต้นแบบ ข้อมูลเกษตรกร วิเคราะห์พื้นที่ คำแนะนำ ผลการรักษา 
และทาแผลด้วยสารเคมีสลับกับไตรโค
เดอร์มาชนิดเข้มข้น ดำเนินการติดต่อ 
กันทุกเดือนจนกว่าแผลจะแห้ง 

จังหวัดตราด รายที่ 7 
นายราเชนทร์  
จินดาสมบัติ 
59 ม.4 ต.เนินทราย  
อ.เมือง จ.ตราด  
พิกัดแปลง  
X = 234314  
Y = 1365125 

-  เกษตรกรปล ู กท ุ เร ี ยนพ ั นธุ์
หมอนทองในพื้นที่ 17 ไร่ ต้นอายุ
เฉลี่ย 10 - 15 ปี พ้ืนที่ปลูกที่เข้าทำ
การทดลองมีการปลูกทุเรียนบน
พื้นที ่ราบ ไม่มีการยกโคกหรือยก
ร่อง ค่าความเป็นกรดด่างของดิน 
4.94 ประเมินอาการของโรคก่อน
ปฏิบัติตามกรรมวิธีทดสอบในเดือน
พฤศจิกายน 2562 พบความรุนแรง
ของโรคร้อยละ 75 พบแผลที่ลำต้น
เล็กน้อยในบางต้น เป็นแผลที่อยู่
ระหว่างการรักษาด้วยการถากและ
ทาด้วยเมทาแลกซิล แต่แผลยังไม่
แห้งสนิท ใบสีเขียวอ่อนและเริ่ม
เป็นสีเหลืองซีดร่วงหล่น เกษตรกร
มีการใช้ไตรโคเดอร์มาบ้างแต่ไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่สะดวกในการ
ผลิตใช้เอง 

- แนะนำเกษตรกรใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของทุเรียน ปรับสภาพ
ความเป็นกรดด่างในดินร่วมด้วย เมื่อตัด
แต่งกิ ่งหลังเก็บเกี ่ยวผลผลิตแล้วใส่ปุ๋ย
อินทรีย ์อ ัตราต้นละ 10 - 20 กิโลกรัม 
ฟื้นฟูระบบราก 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม 
มีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม 2563 
รายละเอ ี ยดตามเทคโนโลย ีแนะนำ        
(รายที่1) ประกอบ ด้วยการราดรอบทรง
พุ่มด้วยสารฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 80% 
WP กรดฮิวมิค ปุ ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 
และเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสด และ
รักษาแผลฉ่ำบริเวณที่พบตามลำต้นด้วย
การถากเปลือกออกให้เห็นขอบเขตของ
แผล และทาแผลด้วยสารเคมีสลับกับไตร
โคเดอร์มาชนิดเข้มข้น ดำเนินการติดต่อ 
กันทุกเดือนจนกว่าแผลจะแห้ง 
 

- ต้นทุเรียนมีแนวโน้มของต้นที่สมบูรณ์
ขึ้นและความรุนแรงของโรคลดลงอย่าง
ต่อเนื ่อง ภาพรวมความเป็นโรคลดลง
ร้อยละ 43 ต้นทุเรียนเริ่มมีการแตกใบ
อ่อนได้ดีมากข้ึนและใบมีสีเขียว ทรงพุ่มมี
ความหนาแน่นมากขึ้น และรอยแผลเริ่ม
แห้ง ไม่ขยายใหญ่ ต้นมีความสมบูรณ์
มากขึ้น  
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            นายพิทักษ์ เทียนดี                                          นายภัทราวธุ จรัลทรัพย์ 

 

 
นายยุทธนา จรัลทรัพย์ 

 
 

ภาพที่ 16 แปลงต้นแบบจังหวัดจันทบุรี 
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                  นายวัชระ ประมวล                                                นายสมเกียรติ สมนึก 

 
ภาพที่ 17 แปลงต้นแบบจังหวัดระยอง   

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

                  นายวีรชัย บุญเกิด                                                 นายราเชนทร์ จินดาสมบัติ 
 

 

ภาพที่ 18 แปลงต้นแบบจังหวัดตราด 
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การควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยชีววิธี 

 การควบคุมเชื้อโรคพืชโดยชีววิธี หมายถึง การลดปริมาณประชากรของเชื้อโรคหรือลดกิจกรรมของ 
เชื้อโรคอันจะก่อให้เกิดโรคจนอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับพืช โดยอาศัยสิ่งมีชีวิต 
(organism) ซึ่งรวมทั้งพืชชั้นสูงและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (antagonistic microorganism) ตลอดจนพันธุกรรมหรือ
ผลิตผลจากพันธุกรรม (genes or gene products) แต่ยกเว้นผลจากการกระทำต่อเชื้อโรคโดยตรงจากมนุษย์ 
สามารถสรุปรูปแบบของการเป็นศัตรูต่อเชื้อโรค (antagonism) 4 รูปแบบ (จิระเดช, 2546) ประกอบด้วย 
 1. การสร้างสารปฏิชีวนสาร (antibiosis) หมายถึง การสร้างผลิตผลจากกระบวนการเมแทบอลิซึม 
ของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ มีคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะ (antibiotic) ที่ยับยั้งหรือทำลายเชื้อสาเหตุโรคพืชได้  
 2. การแข่งขัน (compettion) หมายถึง การแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตสองหรือมากกว่าสองชนิด ที่มาอยู่
ร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น เชื ้อรา Fusarium solani สายพันธุ ์ที ่เป็น saprophyte  เจริญแข่งขันกับเชื ้อรา 
Fusarium oxysporum เชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวในพืชตระกูลแตงในประเทศฝรั่งเศส  
 3. การเป็นเชื้อปรสิตและตัวห้ำ (parasitism and predation) หมายถึงกรณีที่เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
เจริญใกล้เคียงหรือบนส่วนของเชื้อโรคพืช แล้วเข้าทำลายเชื้อโรคพืชเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหรือสารประกอบ
ต่างๆ ของเชื้อโรคพืช  
 4. การชักนำให้พืชต้านทานต่อเชื้อโรค (induction of resistance in plant) เป็นกลไกที่เชื้อจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ไปกระตุ้นให้ต้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันได้  

การนำจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (antagonistic micro-organism) ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน มาใช้ในการควบคุมโรค เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะยาว ทั้งนี้เนื่องจาก
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ นอกจากจะยับยั้งเชื้อโรคพืชได้แล้ว ยังสามารถมีชีวิตและเพ่ิมปริมาณได้มากขึ้นเมื่อมี
อาหารและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ใส่ลงไปในดินจึงเป็นวิธีควบคุมเชื้อราในดิน 
ที่เป็นสาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน และเมื่อควบคุมเชื้อโรคในดินได้ก็จะส่งผลต่อการควบคุมการ
ระบาดของโรคลำต้นเน่า กิ่งเน่า ใบไหม้ และกิ่งอ่อนเน่าได้เป็นวัฏจักรที่เกี ่ยวเนื่องกันไปด้วย เพราะเป็นการ
ควบคุมเชื้อราไฟทอปธอรา พาล์มิโวรา ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ในดิน เมื่อเชื้อสาเหตุของโรคถูกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
ควบคุม ก็จะทำให้การระบาดของโรคไม่รุนแรงมากนัก และควรเข้าใจว่า การควบคุมโรคโดยวิธีนี้เป็นการป้องกัน
มิใช่เป็นการรักษา (สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช, 2561) ทั้งนี้ สามารถสรุปเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ที่มี
รายงานการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน ได้ดังนี้  

1. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 
ลักษณะและคุณสมบัติ  
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราจำพวก saprophyte ดำรงชีวิตในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และ

แหล่งอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เป็นเชื้อราที่พบได้โดยทั่วไปในดิน สามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์จากดินธรรมชาติ  
ได้ง่าย เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราได้หลายชนิด สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตโคนิเดีย (conidia) หรือสปอร์ 
(spore) มากมายรวมเป็นกลุ่มเห็นเป็นสีเขียว (ภาพที่ 16) บางชนิดอาจมีสีขาวหรือสีเหลือง (จิระเดชและวรรณวิไล, 
2546) นอกจากนี้ยังพบว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อที่มีความสามารถสูงในการแข่งขันกับจุลินทรีย์ต่างๆ ตาม
ธรรมชาติ รวมทั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช จนเกิดการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง เพื่อนำมาพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์สำหรับ
ควบคุมโรคพืช โดยทั่วไปมักไม่พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดโรคบนพืชที่ยังมีชีวิตอยู่ แม้ว่า
บางสายพันธุ์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถก่อให้เกิดโรค (เข้าทำลาย) บนเห็ดบางชนิดก็ตาม (จิระเดช, 2563) 
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ภาพโดย ศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง 
 ภาพที่ 16 เชื้อราไตรโคเดอร์มาผลิตสปอร์รวมเป็นกลุ่ม (ก) เห็นเป็นโคโลนีสีเขียวบนอาหาร PDA (ข)  

 กลไกของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช 
 กลไกของเชื ้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมหรือยับยั ้งเชื ้อสาเหตุโรคพืช มีความซับซ้อนมาก
พอสมควร ดังนั้นผลสำเร็จของการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีจากเชื้อราไตรโคเดอร์มา จึงอาจเป็นผลมาจากกลไก
การต่อสู้กับเชื้อโรคพืชหลายกลไกท่ีแตกต่างกัน แต่สามารถทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ จนนำไปสู่ความสำเร็จ
ในการควบคุมโรคพืชได้ โดยสามารถสรุปกลไกที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืช ได้แก่  
 1. การเกิดภาวะปรสิต (parasitism) เป็นการเบียดเบียนเชื้อโรคโดยการพันรัดและย่อยทำลายผนังเส้นใย  
 2. การเกิดภาวะยับยั ้ง (antibiosis) โดยการสร้างสารปฏิชีวนะ เอนไซม์ย่อยสลายและสร้าง
สารประกอบที่เป็นพิษ ต่อต้านหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค  
 3. การแข่งขัน (competition) ใช้อาหารหรือแหล่งอาศัย ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการงอกของสปอร์ 
หรือทำให้เชื ้อโรคหยุดการเจริญ จนอาจสูญเสียความมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อหยุดยั้ง  
การเจริญของเชื้อโรค นอกจากนี้ไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์อาจส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
 4. การกระตุ ้นพืชให้สร ้างความต้านทานและกลไกป้องกันตัวเอง (stimulation of defence 
response and plant resistance) เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถปกป้องพืชจากการเข้าทำลายของเชื้อโรคพืช 
เนื่องจากคุณสมบัติในการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อโรคพืชโดยตรง และยังพบความสัมพันธ์ระหว่างรากพืชและ  
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่สามารถกระตุ้นกลไกการป้องกันตัวเองของพืชได้ ด้วยการใช้สารทุติยภูมิของเชื้อรา 
ไตรโคเดอร์มาทำหน้าที่เป็นสารกระตุ้น โดยบางกรณีของการกระตุ้น ต้องอาศัยเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์  
ที่สามารถเจริญครอบครองรากพืชได้ดี  
 5. การปรับเปลี่ยนบริเวณรากพืช (rhizosphere modification) เชื้อราไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์ 
มีประส ิทธ ิภาพในการปร ับเปลี ่ยนความเป็นกรด -ด ่างของสภาพแวดล้อม โดยตัวเช ื ้อเองสามารถ 
ปรับกระบวนการเมแทบอลิซึม เพื่อให้เจริญภายใต้สภาวะที่มีระดับ pH กว้าง นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์
มายังสามารถปรับเปลี่ยนกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในบริเวณรากพืชได้ เช่น บางสายพันธุ์พบว่ามีผลในการ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ได้ก่อให้เกิดโรค และเชื้อราไมคอร์ไรซาเพิ่มขึ้น การเพิ่มของ
จุลินทรีย์ที ่มีประโยชน์ดังกล่าว ช่วยเสริมประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชได้  
(จิระเดช, 2563) 
 
 

(ก) (ข) 
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ไตรโคเดอร์มาชนิดสด เรียกย่อๆว่า “เชื้อสด” (fresh culture) หมายถึงเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่กำลังเจริญ
และสร้างสปอร์ปกคลุมอยู่บนผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อ เช่น PDA (อาหารวุ้นที่มีน้ำสกัดมันฝรั่งและน้ำตาลเดกซ์โตรส
เป็นองค์ประกอบ) หรือเจริญอยู่บนอาหารธรรมชาติ เช่น เมล็ดข้าวสาร ข้าวกล้อง ปลายข้าว ข้าวเหนียว ข้าวเปลือก 
เมล็ดข้าวฟ่าง ข้าวโพดบดแตก ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ซึ่งผ่านการหุง นึ่ง หรือต้มให้สุก เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้ว 
โดยปล่อยให้เชื ้อไตรโคเดอร์มาเจริญสร้างเส้นใยและสปอร์ปกคลุมผิวเมล็ดพืชอย่างทั่วถึง เป็นเวลา 5 - 7 วัน  
ก่อนนำไปใช้ เชื้อสดที่ดีควรสร้างสปอร์สีเขียวเข้มปกคลุมเมล็ดพืช หรือวัสดุอาหารอย่างทั่วถึง ไม่มีสปอร์เชื ้อรา
ชนิดอ่ืน หรือเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนจนทำให้เกิดลักษณะเป็นเมือกหรือมีกลิ่นเหม็น (จิระเดช, 2563) 
 ถึงแม้การใช้เชื้อสดในการควบคุมโรคพืช จะเป็นวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง แต่การใช้เชื้อสดที่ผลิต
จากหน่วยงานและแจกจ่ายให้เกษตรกรยังพบปัญหาหลายประการ เช่น (1) ความไม่สะดวกในการจัดเตรียม
วัสดุอาหารและการนึ ่งฆ่าเชื ้อ (2) ความยุ ่งยากและขั ้นตอนการเลี ้ยงเชื ้อสดให้ปราศจากการปนเปื ้อน  
ของจุลินทรีย์อื่น (3) ต้องเก็บรักษาเชื้อสดในที่อุณหภูมิต่ำประมาณ 10 องศาเซลเซียส และไม่สามารถเก็บเชื้อ
สดไว้ได้นาน (4) ความไม่สะดวกในการจัดหาหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ดี มีความบริสุทธิ์และไม่กลายพันธุ์ 
(5) การนำเชื้อสดไปใช้มีขั ้นตอนที่ต้องปฏิบัติมากกว่าการใช้เชื ้อสูตรสำเร็จ อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกร
สามารถผลิตเชื้อสดไว้ใช้เองได้ด้วยวิธีง่ายๆ จะช่วยประหยัดต้นทุนในการควบคุมโรคพืช (จิระเดช, 2563) 
 ปัญหาการใช้ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดผงแห้ง พบว่าชีวภัณฑ์รูปแบบดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถลงทุนจัดซื้อชีวภัณฑ์มาใช้อย่างต่อเนื่อง หรือปัญหาไม่มั่นใจว่าในผงเชื้อจะมีเชื้อ 
ที่มีชีวิตอยู่ตรงตามจำนวนที่ระบุไว้ในฉลากหรือไม ่(จิระเดชและวรรณวิไล, 2546)  
 จากแนวคิดและความพยายามที่จะให้เกษตรกรสามารถผลิตเชื้อสดไว้ใช้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตพืชลงได้ จิระเดชและวรรณวิไล (2545) ได้พัฒนาเทคนิควิธีการเลี้ยงขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
อย่างง่าย (ภาพที่ 7 - 11) วิธีการดังกล่าวเป็นการใช้หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริสุทธิ์ชนิดผงแห้งใส่ลงไปใน  
ปลายข้าวที่หุงสุก แล้วบ่มไว้จนเชื้อเจริญสร้างเส้นใยและสปอร์ปกคลุมปลายข้าวภายใน 7 วัน นอกเหนือจากการ
ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (หุงปลายข้าวให้สุก) (จิระเดช, 2558ก) ต่อมาปี 2551 ได้มีการพัฒนาวิธีการทำปลายข้าว 
เมล็ดข้าวสาร เมล็ดข้าวกล้อง เมล็ดข้าวเหนียว เมล็ดข้าวโพดบดแตก หุงให้สุกด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำในหม้อ
ซึ้ง (จิระเดช, 2558ข) ซึ่งพบว่าได้ผลดีเช่นกัน ระยะต่อมาได้พัฒนาวิธีการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยวิธีการ
ต้มเมล็ดข้าวเปลือก และการหุงข้าวด้วยตู้อบไมโครเวฟ (จิระเดช, 2558ค) 

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในทุเรียน  
 โรครากเน ่าโคนเน ่า (Root rot and stem rot) เก ิดจากเช ื ้อราไฟทอปธอร่า พาล ์ม ิวอรา 
(Phytophora palmivora) เป็นโรคที่ทำความเสียหายให้กับทุเรียนมานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันการใช้สารเคมี
หลายชนิดไม่สามารถแก้ปัญหาการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้เพราะเชื้อรา ไฟทอปธอร่า  
เป็นเชื้อราที่สามารถอาศัยอยู่ในดินและในส่วนของพืชที่เป็นโรคได้เป็นระยะเวลานาน เชื้อโรคจึงพร้อมที่จะ
แพร่ระบาดและเข้าทำลายทุเรียนได้ตลอดระยะเวลา เมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ฤดูฝน ส่งเสริมให้ต้นทุเรียนมีความอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อโรคเพิ่มขึ้น ต้นทุเรียนที่เป็นโรครากเน่า 
จะมีอาการทรุดโทรม ใบซีด ลักษณะพื้นผิวใบไม่เขียวมันวาว ระยะที่เป็นเริ่มเป็นโรครุนแรง จะพบในเหลือง 
แล้วร่วงหล่น ถ้าเกิดแผลเน่าที่บริเวณลำต้น โคนต้น หรือโคนรากขนาดใหญ่ร่วมด้วย ต้นทุเรียนจะตายเร็ว
ยิ่งขึ ้น แนวทางหนึ่งในการลดการระบาดของโรคอย่างยั่งยืน คือ การลดปริมาณเชื้อรา ไฟทอปธอร่าในดิน
บริเวณสวนให้น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใต้ทรงพุ่มทุเรียนควบคู่ไปกับการเพ่ิมความสมบูรณ์แข็งแรงให้
ต้นทุเรียน และการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการเกิดโรค ตลอดจนการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ของเชื้อราไฟทอปธอร่า เพื่อปกป้องระบบรากของทุเรียนจากการเข้าทำลายของเชื้อราไฟทอปธอร่า  
(จิระเดช, 2563) 
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 เชื้อราไตรโคเดอร์มาลดปริมาณเชื้อราไฟทอปธอรา จากการคัดเลือกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ ได้เชื ้อราไตรโคเดอร์มาที่สามารถยังยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. palmivora สาเหตุ 
โรครากและโคนเน่าของทุเรียน มีการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปแบบส่วนผสม
ของผงเชื้อ (T) ผงไดอะตอมไมท์ (D) รำข้าวละเอียด (R) และปุ๋ยอินทรีย์ (O) อัตราส่วนต่างๆ เรียกส่วนผสมดังกล่าว 
“TDRO-mix” แล้วใส่ลงดินที่มีเชื้อราไฟทอปธอร่า (P. palmivora) แล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 15 วัน ปริมาณเชื้อรา
ไฟทอปธอราลดลง 38 - 100 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใช้ด้วย เมื่อศึกษาเพ่ิมเติม 
การใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มาลงดินบริเวณใต้ทรงพุ่มทุเรียนอายุ 8 - 10 ปี ในสภาพสวนของเกษตรกรในจังหวัด
ระยอง พบว่าเมื่อครบ 1 ปี หลังการหว่านเชื้อ ปริมาณเชื้อรา ไฟทอปธอราในดินลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  
เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อโรคในดินบริเวณท่ีไม่ได้หว่านเชื้อราไตรโคเดอร์มา (จิระเดช, 2563) 
 ในปี พ.ศ.2540 ได้มีการศึกษาศักยภาพของส่วนผสมของผงเชื้อราไตรโคเดอร์มา (T. asperellum) 
สายพันธุ์ CB-Pin-01 ร่วมกับธาตุอาหารเสริม (รำข้าวละเอียด) และสารเสริม (ปุ๋ยหมัก) ในอัตราส่วน 1 :4:10 
โดยน้ำหนัก ในการลดปริมาณเชื้อราไฟทอปธอรา ในดินสวนทุเรียนของเกษตรกรที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และสวนทุเรียนของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ผลปรากฏว่าเมื่อครบ 8 เดือนหลัง
การใช้ราไตรโคเดอร์มาทุกกรรมวิธีทั้งการใช้เชื้อแบบเดี่ยวๆ การใช้เชื้อร่วมกับสารบำรุงพืชที่ประกอบด้วยปุ๋ย
เกล็ด กรดฮิวมิค และน้ำตาล PHIS) การใช้ร่วมกับสารเคมีควบคุมเชื้อราเมทาแล็กซิล (metalaxyl) และการใช้
ร่วมกับสารบำรุงพืชและสารเคมีเมทาแลกซิล สามารถลดปริมาณเชื ้อรา ไฟทอปธอร่าในดินได้ระหว่าง     
55.47 - 77.87 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา แสดงให้เห็นว่า การใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มามีประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อราไฟทอปธอร่าได้เท่าเทียมกับการใช้สารเคมีเมทาแลกซิล 
โดยสารเคมีดังกล่าว นอกจากจะไม่มีผลกระทบต่อเชื้อราไตรโคเดอร์มาแล้ว ยังช่วยส่งเสริม ให้ปริมาณเชื้อรา  
ไฟทอปธอร่าลดลงได้มากยิ่งขึ้นด้วย (จิระเดชและคณะ, 2540)  
 เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพิ่มปริมาณในดินสวนทุเรียน  จากการประเมินค่าเฉลี ่ยของปริมาณเชื ้อรา 
ไตรโคเดอร์มาในดินสวนทุเรียน เขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี พบว่าหลังจากการ
หว่านเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปผงเชื้อผสมอาหารเสริม (รำข้าว) และอินทรียวัตถุ (ปุ๋ยหมัก) ในสัดส่วน 1:4:10 
โดยน้ำหนัก อัตราการใช้หว่าน 50 กรัมต่อตารางเมตร เป็นเวลา 6 เดือน ตรวจพบปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ในดินบริเวณใต้ทรงพุ่ม เพิ่มมากขึ้นกว่ากรณีที่ไม่ได้หว่านเชื้อระหว่าง 4,000 – 5,000 เท่า และเมื่อครบ  
11 เดือนหลังหว่านเชื้อ เชื้อราไตรโคเดอร์มามีปริมาณเชื้อสูงกว่าปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่ไม่ได้
หว่านเชื ้อระหว่าง 150 - 300 เท่า การหว่านเชื ้อราไตรโคเดอร์มารูปแบบผงเชื ้อผสมอาหารเสริมและ
อินทรียวัตถุดังกล่าวข้างต้น ในสวนทุเรียนของเกษตรกรที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด และสวนทุเรียนของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี พบค่าเฉลี่ยปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ตรวจพบในดิน
สวนทุเรียน ซึ่งหว่านด้วยส่วนผสมของเชื้อเพียงอย่างเดียว หรือหว่านร่วมกับการพ่นสารเคมีเ มทาแลกซิล 
บริเวณใต้ทรงพุ่มอัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรต่อต้น หรือพ่นด้วยสารบำรุงพืชอัตรา 20 ลิตรต่อต้น มีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังหว่านเชื้อ มีปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพิ่มขึ้นระหว่าง 9,700 - 
23,300 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเชื้อในดินที่ไม่ได้หว่านเชื้อราไตรโคเดอร์มา การติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์กลาย (T. asperellum M23) ที่สามารถต้านทานต่อสารเคมีควบคุม
เชื้อราเบโนมิล ในสวนทุเรียน 3 แห่ง ในเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่หว่าน
ลงไปในดิน สามารถดำรงชีวิตและเพิ่มปริมาณในดินสวนทุเรียนได้ จนสามารถคงปริมาณอยู่ที่ระดับ 104 CFU
ต่อกรัม ในช่วง 6 เดือน หลังจากการหว่านเชื้อครั้งเดียว ดังนั้นการเพิ่มปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวน
ทุเรียนโดยการหว่านเชื้อเป็นระยะๆ (อย่างน้อยทุก 6 เดือน) จะช่วยรักษาระดับปริมาณของเชื้อราไตรโคเดอร์
มา ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปกป้องระบบรากทุเรียนจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไฟทอปธอร่าได้ (จิระเดช, 
2563) 
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 เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า การใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปแบบผงเชื้อผสม
สารชนิดหรือ TDRO-mix ลงไปในดินปลูกทุเรียน แล้วบ่มไว้ในสภาพชื้น 4 - 5 วัน ก่อนปลูกเชื้อราไฟทอปธอ
ราบริเวณระบบรากของต้นทุเรียน (จากการเพาะเมล็ด) อายุ 1 ปี พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา 8 ไอโซเลต 
สามารถลดการเกิดโรครากเน่าได้ ช่วยให้มีต้นรอดตายเพิ่มขึ้นจาก 50 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีที่ไม่ใส่ TDRO-mix 
เป็น 66.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ CHAN-01-05 และเพ่ิมเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อใช้
เช ื ้อราไตรโคเดอร์มา T. asperellum สายพันธุ ์ CHAN-03-13 ในขณะที ่การใช้สารเคมี เมทาแลกซิล     
และฟอสอีทิล อะลูมิเนียม มีต้นรอดตาย 91.7 และ 66.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (สุภาพรและคณะ, 2537) 
 เชื้อราไตรโคเดอร์มาฟื้นฟูสภาพต้นทุเรียนได้ ในกรณีที่ต้นทุเรียนแสดงอาการทรุดโทรม เนื่องจาก
ระบบรากบางส่วนถูกเชื้อราไฟทอปธอราเข้าทำลาย การลดปริมาณและกิจกรรมของเชื้อราไฟทอปธอร่าในดิน 
อาจช่วยให้สภาพของต้นทุเรียนดีขึ ้นจนกลับสู ่สภาพปกติได้ จิระเดชและคณะ (2540) ทดลองใช้เชื ้อรา         
ไตรโคเดอร์มา (T. asperellum CB-Pin-01) ผสมร่วมกับอาหารเสริม (รำละเอียด) และสารเสริม (ปุ๋ยหมัก) 
อัตราส่วน 1:4:10 โดยน้ำหนัก หว่านบริเวณใต้ทรงพุ่มของทุเรียนในอัตรา 50 กรัมต่อตารางเมตร ในสวน
ทุเรียนจังหวัดจันทบุรีและตราด พบว่าช่วยให้ความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนเพ่ิมข้ึน 6.7 - 24.5 เปอร์เซ็นต์ โดยมี
ประสิทธิภาพดีกว่าการใช้สารเคมีเมทาแลกซิลและฟอสอีทิล อะลูมิเนียม และการใช้สารบำรุงพืช 

2. การใชส้ารสกัดเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 
เห็ดเรืองแสงเป็นเห็ดที่มีการเรืองแสงให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าในเวลากลางคืนหรือในที่มืดโดยกระบวน  

การเรืองแสงที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการทางชีวภาพ เรียกว่า Bioluminescence ในปัจจุบันมีเห็ดเรืองแสงที่ถูก
บันทึกชื่อไว้ประมาณ 80 สายพันธุ์ เห็ดเรืองแสงสายพันธุ์ Neonothopanus nambi พบครั้งแรกในประเทศ
ไทยในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ใน
เขตโคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เห็ดเรืองแสงสายพันธุ์นี้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ายคลึง
กับเห็ดนางรม การเจริญจะเจริญเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 ดอก ซึ่งปกติจะเจริญบนขอนไม้ หรือไม้ที่ตายแล้ว 
(Bua-art, S et.al, 2010) โดยหมวกเห็ดมีสีขาว มีครีบใต้หมวกเห็ด และมีก้านสั้น ลักษณะในเวลากลางคืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคืนมืดหรือในห้องมืด เห็ดจะเรืองแสงโดยจะเห็นแสงสีเขียวอมเหลืองเปล่งออกมา
บริเวณรอบๆ คร ีบและก้านของเห ็ด ซ ึ ่งสามารถมองเห ็นได ้ในระยะไกลประมาณ 10  - 20 เมตร 
(Kanokmedhakul et al., 2012) 

แม้ว่าเห็ดเรืองแสงสายพันธุ์นี้จะเป็นเห็ดพิษ แต่ปัจจุบันนักวิจัยมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ด
สายพันธุ์นี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาฤทธ์ิในการกำจัดไส้เดือนฝอย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืช โดยสุรีย์พร 
(2546) ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำสารออกฤทธิ์จาก culture filtrate ของเห็ดเรืองแสง 2 ไอโซ
เลตที่พบในเขตโคกภูตากา ได้แก่ ไอโซเลต PW1 และไอโซเลต PW2 กับไอโซเลตที่พบในเขตมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (KKU) อีก 1 ไอโซเลต พบว่า culture filtrate ที่ระดับความเข้มข้น 80 เปอร์เซ็นต์ ตรวจผลที่ 48 
ชั่วโมง หลังการทดสอบกับตัวอ่อนระยะที่ 2 (J2) ของไส้เดือนรากปม (M. incognita) พบว่าสารออกฤทธิ์จาก
เห็ดเรืองแสง ไอโซเลต PW2 มีผลต่ออัตราการตายของ J2 คิดเป็น 27.67 เปอร์เซ็นต์  

ต่อมาสุรีย์พร (2554) ได้ศึกษาผลของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง N. nambi ต่อไส้เดือนฝอยราก
ปม M. incognita ซึ่งพบว่า สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยรากปม M. incognita คือ สาร 
aurisin A สารนี้มีผลต่อระบบประสาทของไส้เดือนฝอยรากปม ทำให้ไส้เดือนฝอยไม่สามารถเคลื่อนที่และตาย
ในที่สุด จากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการนำเอาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง  N. nambi 
ไปใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงได้
อย่างถูกต้อง และพัฒนาต่อไปเพื่อใช้ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  มัชฌิมาภรณ์ (2560) ได้รายงานการยื่น
ขอจดอนุสิทธิบัตรเรื่องสารผสมออกฤทธิ์ทางชีวภาพออริซิน เอ (aurisin A) สำหรับกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม 
โดยมีเลขที่คำขอ 1101002381  
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การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง ในหนูแรท เพศเมีย สายพันธุ์ Wistar 
โดยป้อนสารสกัดในขนาด 5, 50, 300 และ 2,000 มิลลิกร ัมต่อกิโลกรัม (BW) แก่หนูครั ้งเด ียว พบว่า  
สาร aurisin A ทุกความเข้มข้นไม่ทำให้หนูตาย และหนูไม่แสดงอาการเป็นพิษหลังจากได้รับสารสกัดภายใน  
24 ชั่วโมง และภายใน 14 วัน และการทดสอบใช้ก้อนเชื้อจากเห็ดเรืองแสงต่อไส้เดือนดิน ด้วยการผสมก้อนเชื้อ
เห็ดเรืองแสงในปุ๋ยหมักเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับไส้เดือนดิน (Bedding) อัตรา 10, 20, 30, 40, 50 และ 100 กรัม 
เมื่อครบ 30 วัน พบว่าไส้เดือนดินมีน้ำหนักตัว เฉลี่ย 0.9 กรัม ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.3 กรัม ของน้ำหนักตัวก่อน
นำมาทดสอบ และทุกอัตราที่ใส่ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง พบว่าไม่มีผลต่อการตายหรือการดำรงชีวิตของไส้เดือนดิน 
(สุรีย์พรและคณะ, 2560) 

ต่อมา สุรีย์พร (2552) พบสาร Aurisin A ซึ่งสกัดได้จากเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi มีผล
ออกฤทธิ์ต่อเชื้อราชั้นต่ำสาเหตุโรคพืชในสกุล Pythium และ Phytopthora ได้ดี ได้ทดสอบประสิทธิภาพของ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี N. nambi ในการควบคุมโรคเน่าดำของกล้วยไม้ ที่มีสาเหตุ
เกิดจากเชื้อ Phytophthora palmivora พบว่าสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสงทั้งในรูปแบบของสารสกัด และน้ำคั้น
จากเชื้อเห็ด (culture filtrate) ทุกความเข้มข้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. palmivora ได้ดี ไม่แตกต่าง
กับที่ใช้สารเคมี metalaxyl 25% WP และได้ต่อยอดงานวิจัยโดยศึกษาการควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าของ
ทุเรียน ณ อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี และ อ.ธารโต จ. ยะลา ทำการทดสอบระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือน
ธันวาคม 2564 วางแผนการทดลอง RCB จำนวน 5 ซ้ำ 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีใช้น้ำคั้นเชื้อ (culture filtrate) 
โดยการเลี้ยงเชื้อเห็ดในน้ำกากน้ำตาล 10 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร ที่ต้มสุกบ่มไว้ 30 - 45 วัน จึงนำมาใช้ ทั้ง 4 กรรมวิธี
ประกอบด้วย กรรมวิธีใช้น้ำเห็ดความเข้มข้น 100% ผสมสีฝุ่น (iron oxide) อัตรา 1:1 กรรมวิธีสีฝุ่นเพียงอย่างเดยีว 
ผสมน้ำ อัตรา 1:1 กรรมวิธีใช้สารเคมี metalaxyl 25% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร และน้ำเปล่าเป็น
กรรมวิธีเปรียบเทียบ พบว่า การใช้ culture filtrate ความเข้มข้น 100% ผสมสีฝุ่น อัตรา 1:1 แผลแห้ง ไม่มีน้ำเยิ้ม 
และเชื้อไม่ขยายลุกลาม ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีใช้สารเคมี metalaxyl 25% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร  
แต่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ใช้สีฝุ่นเพียงอย่างเดียว และกรรมวิธีที่ใช้น้ำเปล่า ซึ่งมีลักษณะแผลเยิ้มและน้ำไหล
ออกมา ให้ผลสอดคล้องกันทั้ง 2 แปลง (สุรีย์พรและคณะ, 2560) ปี 2564 - 2565 ได้ดำเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ณ อ.ไชยา  
จ. สุราษฎร์ธานี และ อ.กะปง จ. พังงา และได้ชุดเทคโนโลยีการใช้น้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการควบคุมโรค
รากเน่าโคนเน่าในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการและเกษตรกร วิธีดังกล่าว 
จึงเป็นแนวทางที่สามารถนำไปผสมผสานในกระบวนการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้ เพื่อลด  
การใช้สารเคมี และลดผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของทุเรียนเพื่อการส่งออกและบริโภคในประเทศ 
รวมทั้งเพ่ิมความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภคในระยะยาวต่อไปได้ (สุรีย์พรและคณะ, 2564) 
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ภาพที่ 17 สูตรโครงสร้างของสาร aurisin A ของเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ไอโซเลท PW2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 รูปแบบชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี  
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ภาพที่ 19 การผลิตน้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 20 การผสมน้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีกับสีฝุ่นเพ่ือใช้ทาแผล 
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ภาพที่ 21 ผลการใช้น้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีทาแผลต้นทุเรียน 

    ก. ถากเอาเนื้อเยื่อที่เน่าบริเวณแผลออก 
    ข. ทาแผลด้วยน้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีกับสีฝุ่น 
    ค. ถากเปิดแผลเพ่ือตรวจสอบผลการรักษา ไม่พบแผลฉ่ำ 

*** ภาพที่ 18-21 ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี 

3. การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 
Bacillus เป็นแบคทีเรียที่มีความสาคัญต่อเทคโนโลยีชีวภาพค่อนข้างมาก สามารถพบได้ทั่วๆ ไป ในดินปลูก 

ปุ๋ยคอก วัสดุปลูก รากพืช และผิวใบ ฯลฯ สามารถหลั่งสารประกอบต่างๆ ที่สร้างขึ้นออกสู่ภายนอกเซลล์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีเพียงไม่กี่ Species ที่เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับคน ส่วนใหญ่มีความปลอดภัย เป็น aerobic 
bacteria ที่สร้างสปอร์ที่เรียกว่า endospore ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอด 1 spore ใน 1 เซลล์ 
เท่านั้น พบมีตามดินในสภาพในสภาพแวดล้อมต่างๆ แบคทีเรียจาพวกนี้พบได้ทั่วไปในดิน เจริญเติบโตได้โดยใช้
สารอาหารจากการย่อยสลาย ของซากพืชและซากอื ่นๆ แบคทีเรียจาพวกนี้สร้างและหลั ่งเอนไซม์จ ำพวก 
carbohydrase และ protease ออกนอกเซลล์ได้หลายชนิด (บุษราคัมและคณะ, 2555) 

ในประเทศไทย มีการศึกษาวิจัยการนำจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มาใช้ในการควบคุมโรคพืชและสามารถพัฒนา
จนได้เป็นสารชีวินทรีย์หลายชนิด ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบได้กับสารป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช เช่น ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการผลิตผงเชื้อจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ CH4 ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย
หล ายชน ิ ด  ไ ด ้ แ ก ่  Alternaria spp.  Phytophthora palmivora, Fusarium spp.  Rhizoctonia sp. 
Cercospora spp.  Acrocylindrium oryzae Erwinia spp. Pyricularia oryzae Colletotrichum spp. 
Ralstonia solanacearum และ Xanthomonas campestris (ไก่แก้วและนิพนธ์, มปป.) 

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้สารเคมีและชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 
โดย มณจันทร์และชัยวัฒน์ (2537) พบว่าชีวภัณฑ์ "ลาร์มิน่า" มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรครากเน่า 
โคนเน่าของทุเรียนได้ผลใกล้เคียงกับสารดูดซึมฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 80% WP และสารเมทาแลกซิล 35% SD  

ก ข ค 
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กรมว ิชาการเกษตร โดยนล ิน ีและคณะ (2556) ได ้ค ้นพบแบคทีเร ีย Bacillus subtilis ที ่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora โดย
ชีวภัณฑ์ B. subtilis สายพันธุ์ 5102 สามารถรักษาโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน โดยการลอกเปลือกต้น
ทุเรียนบริเวณท่ีเป็นโรคและทาด้วยชีวภัณฑ์ B. subtilis สายพันธุ์ 5102 จำนวน 4 ครั้ง และใช้เข็มฉีดชีวภัณฑ์
ดังกล่าวในต้นทุเรียนจำนวน 1 ครั้ง เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีการพัฒนาต่อยอดขยายผลในสายพันธุ์ดังกล่าว  
แต่ยังคงมีงานวิจัยพัฒนาชีวภัณฑ์ B. subtilis สายพันธุ์อื่นๆ ในรูปแบบผงเชื้อ ได้แก่ 20W1 ควบคุมโรคใบจุด
คะน้า 20W33 ควบคุมโรคแอนแทรคโนสพริก และ BS-DOA24 ควบคุมโรคเหี่ยวในขิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 22 ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis (บีเอส) เพ่ือควบคุมโรคพืช โดยกรมวิชาการเกษตร 
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(แผ่นพับ). สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

วีระเดช คชเสนีย์. 2560. กรมวิชาการเกษตรแนะวิธีรับมือ “โรครากเน่าโคนเน่า” ในทุเรียน".  
https://thainews. prd.go.th/th/news/detail/TNEVN6011020010008. 2 พ.ย.2560. 

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี. 2558. เอกสารวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิต “ทุเรียน” ให้มีคุณภาพ. 64 หน้า. 
สาลี่ ชินสถิต และพูลสวัสดิ์ อาจละกะ. 2542. เอกสารวิชาการ การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  

เนื่องจากเชื้อราไฟทอปธอรา โดยวิธีผสมผสาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์จันทร์นิมิต, จันทบุรี. 
สุนี ศรีสิงห์ และ สุภาพสุนทรนนท์. 2548. ทุเรียนพ้ืนเมืองพันธุ์ต่างๆ สำหรับใช้เป็นต้นตอทนทานต่อโรครากเน่า.  

ใน วารสารวิชาการเกษตร. 23(1): 68-76.  
สุมิตร คุณเจตน์. 2560. การผลิตต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทองเพื่อลดการติดเชื้อ Phytophthora palmivora  

โดยวิธีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนเพาะชำด้วยระบบควบคุมฟัซซี่. รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณ
แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) มหาวิทยาลัยบูรพา. 39 หน้า 

สุภาพร อวรัญ จิระเดช แจ่มสว่าง อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ และรวี เศรษฐภักดี. 2537. การควบคุมโรครากเน่า 
          และโคนเน่าของกล้าทุเรียน ซึ่งเกิดจากเชื้อราไฟทอฟทอรา พัลมิวอรา. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ 
          ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
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สุรีย์พร บัวอาจ. 2546. ผลของสาร secondary metabolite ของเห็ดเรืองแสง (Omphalotus sp.) 
 ต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood). ปัญหาพิเศษปริญญาตรี 
 ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สุรีย์พร บัวอาจ. 2552. การจำแนกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi และ 

ผลของสารออกฤทธิ์ต่อไส้เดือนฝอยกาจัดแมลงศัตรูพืช (Steinernema carpocapsae).  
หน้า 133-137. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12,  
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น .ขอนแก่น. 

สุรีย์พร บัวอาจ. 2554. ผลของสารออกฤทธิ์จากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi Speg.) 
ต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood) และสิ่งที่มีชีวิตนอก 
เป้าหมาย. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สุรีย์พร บัวอาจ, บุษราคัม อุดมศักดิ,์ มะลิดา ชูรินทร์, มาลัยพร เชื้อบัณฑิต, นิภาภรณ์ ชูสีนวน, สุธาสินี  
จันทร์แจ่มใส, นพวรรณ นิลสุวรรณ และจิตรานุช เรืองกิจ. 2564. ใน รายงานผลงานวิจัยประจำปี 
2564 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 22 หน้า  

สุรีย์พร บัวอาจ, ยุรวรรณ อนันตนมณี, ปรัชญา เอกฐินม จรรยา มณีโชติม อัศศิริ กลางสวัสดิ์, สุพัตรา  
ชาวกงจักร, นิมิต วงศ์สุวรรณ, รัศมี เหล็กพรม และ วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. 2560. การศึกษาข้อมูล 
พิษวิทยาเบื้องต้นของสาร aurisin A จากเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ในหนูแรท 
สายพันธุ์ Wistar และไส้เดือนดิน. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์  
ครั้งที่ 55 สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม. หน้า 254-262. 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้มปี 2561. 227 หน้า 
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 2561. การป้องกันกำจัด โรครากเน่าโคนเน่าและปัญหาศัตรูพืชอื่นๆ  

ของทุเรียน. 61 หน้า. 
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 2562ก. เอกสารวิชาการแมลง-ไร ศัตรูทุเรียน. 81 หน้า. 
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 2562ข. เอกสารวิชาการโรคทุเรียน. 82 หน้า. 
Bua-art, S., Saksirirat, W., Kanokmedhakul, S., Hiransalee, A., & Lekphrom, R. (2010). Extraction 
 of bioactive compounds from luminescent mushroom (Neonothopanus nambi) and  

its effect on root-knot nematode (Meloidogyne incognita). KKU Research Journal,  
15(8), 726-737. 

Kanokmedhakul, S., Lekphrom, R., Kanokmedhakul, K., Hahnvajanawong, C., Bua-art, S., 
 Saksirirat, W., et.al. (2012). Cytotoxic sesquiterpenes from luminescent mushroom 
 Neonothopanus nambi. Tetrahedron, 68, 8261-8266. 
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ภาคผนวก 

รายชื่อเกษตรกรหรือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  
ที่ให้บริการผลิตและจำหน่ายชีวภัณฑ์ 

ลำดับ รายชื่อเกษตรกร/ศจช. เบอร์โทรศัพท์ ชนิดชีวภัณฑ ์
1 ศจช.บ้านตลาด อำเภอแก่งหางแมว 089-247-2805 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
2 ศจช.บ้านคลองพริก อำเภอแก่งหางแมว 099-004-9795 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
3 ศจช.ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง 081-590-6611 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
4 ศจช.ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง 085-087-8726 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
5 ศพก.อำเภอขลุง 085-439-7317 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
6 ศจช.ตำบลตะเคยีนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฎ 089-831-5483 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
7 ศจช.บ้านชำตาเรือง อำเภอเขาคิชฌกูฎ 081-008-4914 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
8 ศจช.บ้านมาบโอน อำเภอท่าใหม ่ 082-994-6646 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
9 ศจช.บ้านหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ 082-216-9302 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
10 ศจช.ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม 095-529-9436 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
11 ศจช.บ้านเนินมณฑา อำเภอนายายอาม 083-300-5079 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
12 ศจช.บ้านทุ่งปรือ อำเภอนายายอาม 084-863-1027 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
13 ศจช.บ้านเกาะสาน อำเภอมะขาม 081-652-6917 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
14 ศจช.บ้านแกลง อำเภอมะขาม 062-273-2562 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
15 ศจช.บ้านเสมด็งาม อำเภอเมือง 092-819-7239 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
16 ศจช.ตำบลคมบาง อำเภอเมือง 089-251-4672 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
17 ศจช.บ้านทับสงฆ์ อำเภอสอยดาว 089-099-5401 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
18 ศจช.บ้านปะตงล่าง อำเภอสอยดาว 092-263-5438 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
19 นายสนธยา คล้ายคลึงวงษ์ อำเภอสอยดาว 098-285-6297 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
20 วสช.กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภาพคุณภาพสูง (เลี้ยงไส้เดือน) อำเภอโป่งน้ำร้อน 086-078-7712 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
21 ศจช.บ้านเนินดินแดง อำเภอโป่งนำ้ร้อน 080-606-1420 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
22 นายเอนก แว่นแก้ว อำเภอแหลมสิงห์ 091-959-6287 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
23 นางบัวบุญ พุทธศาสน์ อำเภอแหลมสิงห ์ 086-826-6133 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
24 นางสุจินดา ตรีผล อำเภอแหลมสงิห์ 084-783-1053 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
25 นายจรินทร์ พุ่มสมบตัิ อำเภอแหลมสิงห ์ 061-552-5965 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
26 นางรัตนา โภคสุทธ์ิ อำเภอแหลมสิงห์ 061-552-2178 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
27 นางศุภร ไกลบาป อำเภอแหลมสิงห์ 084-345-2720 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
28 นางศรีสวัสดิ์ บุญโนทก อำเภอแหลมสิงห ์ 084-978-5771 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
29 นางอำนวย นามประดิษฐ์ อำเภอแหลมสิงห์ 087-536-9225 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
30 นางสาววัชรี มะลผิล อำเภอแหลมสิงห์ 087-138-8499 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
31 นายสายเมฆ ใจช่ืน อำเภอแหลมสงิห์ 085-391-7010 เชื้อราไตรโคเดอรม์า 
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ข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ให้บริการผลิตและจำหน่ายชีวภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

ลำดับ รายชื่อเกษตรกร/ศจช. เบอร์
โทรศัพท์ 

ชนิดชีวภัณฑ ์ รายชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
ระดับอำเภอ 

หมายเหตุ 

1 ศัตรูพืชชุมชนตำบลกร่ำ  
อ.แกลง 
ประธานศูนยฯ์:  
นายสมชาย บญุก่อเกื้อ 

- ไตรโคเดอร์มา (ผลิตและ
จำหน่าย) 
บาซิลัส (ผลติ) 

นายเตชิษฐ์ สระศรี
สุวรรณ  
นวส.ชำนาญการ 
โทร. 089 554 6948 

หากมีความประสงค์จะ
ติดต่อลงพื้นที่ 
ขอให้โทรประสาน จนท.
ระดับพื้นท่ีก่อน 

2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
ตำบลตาขัน อ.บ้านค่าย 
ประธานศูนยฯ์ :  
นายบุญธรรม คชรินทร ์

087-
6039454 

ไตรโคเดอร์มา (ผลิตและ
จำหน่าย) 

นางสุธีมนัส สุวรรณมาลย์  
นวส.ปฏิบัติการ 
โทร.089 441 5096 

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 
เกษตรกร/กลุม่ ไมส่ะดวก
ให้บุคคลภายนอก 

 
รายชื่อเกษตรกรหรือศูนย์จัดการศตัรูพืชชุมชน (ศจช.) ในพืน้ที่จังหวัดตราด  

ที่ให้บริการผลิตและจำหนา่ยชีวภัณฑ์ 

ลำดับ รายช่ือเกษตรกร/ศจช. เบอร์โทรศัพท์ ชนิดชีวภัณฑ์ 
1 ศจช.บ้านหมื่นด่าน     (อ.บ่อไร่) 063-4715359 ไตรโคเดอร์มา (ผลิตแจก) 
2 ศจช.บ้านเนินดินแดง  (อ.แหลมงอบ) 081-5582542 ไตรโคเดอร์มา 
3 นางสุทิพย์ สามัญ      (อ.แหลมงอบ) 082-2130622 ไตรโคเดอร์มา 
4 นางเทวี ติงสุวทิตย์     (อ.แหลมงอบ) 081-1542994 ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอเรีย 
5 ศจช.ตำบลท่ากุ่ม       (อ.เมือง) 087-1339950 ไตรโคเดอร์มา 
6 นายจรุง นิ่มนวล       (อ.เมือง) 085-0937600 ไตรโคเดอร์มา 
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ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาและบาซิลลัส ซับทิลิส ทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ข้อมูลโดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ณ กันยายน 2565 

 
ที่ เลขทะเบียน ชื่อการค้า ชื่อสามัญ สูตร แหล่งผลิต ผู้ขอขึ้นทะเบียน ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ประเภท วันที่ออก หมดอาย ุ
1 261 - 2557 ไตรซาน Trichoderma 

asperellum 
2 x 108  
cfu/g WP 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก.  

- เอพี-ไบโอเทค 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

ผลิต 25 ก.พ. 63 24 ก.พ. 69 

2 725 - 2562 สตรองไตรโคนัม Trichoderma 
harzianum 
strain PC 10 

1.5 x 109 
cfu/gm WP 

ไบโอ อโกรไซเอนซ์ 
บจก. 

ไบโอ อโกรไซ
เอนซ์ บจก. 

ไบโอ อโกรไซ
เอนซ์ บจก. 

ไบโอ อโกรไซ
เอนซ์ บจก. 

ผลิต 9 ธ.ค. 62 8 ธ.ค. 68 

3 57 - 2563 รีซิลเตอร์ Trichoderma 
harzianum 

2 x 108  
cfu/g WP 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก.  

- เอพี-ไบโอเทค 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

ผลิต 23 ม.ค. 63 22 ม.ค. 69 

4 300 - 2563 ยูนิเซท Trichoderma 
asperellum 

1 x 108  
cfu/g (WP) 

เนเจอรัล ฟาร์ม 
บจก. 

เนเจอรัล ฟาร์ม 
บจก. 

เนเจอรัล 
ฟาร์ม บจก. 

เนเจอรัล 
ฟาร์ม บจก. 

ผลิต 22 ก.ย. 63 21 ก.ย. 69  

5 1441 - 2563 ไบโอเดอร์ม่า Trichoderma 
harzianum 
strain PC 01 

1.5 x 109 
cfu/gm WP 

ไบโอ อโกรไซเอนซ์ 
บจก. 

ไบโอ อโกรไซ
เอนซ์ บจก. 

- ไบโอ อโกรไซ
เอนซ์ บจก. 

ผลิต 9 ธ.ค. 63 8 ธ.ค. 69 

6 1442 - 2563 ไตรโคอโกรม่า Trichoderma 
harzianum 
strain PC 01 

1.5 x 109 
cfu/gm WP 

ไบโอ อโกรไซเอนซ์ 
บจก. 

ไบโอ อโกรไซ
เอนซ์ บจก. 

- สตรอง ครอป 
บจก. 

ผลิต 9 ธ.ค. 63 8 ธ.ค. 69 

7 1710 - 2563 เดอร์มา Trichoderma 
asperellum 

1×108  
cfu/g WP 

เนเจอรัล ฟาร์ม 
บจก. 

เนเจอรัล ฟาร์ม 
บจก. 

เนเจอรัล 
ฟาร์ม บจก. 

โกลบอล คร
อปส์ บจก. 

ผลิต 18 ธ.ค. 63 17 ธ.ค. 69  

8 1864 - 2563 เนเจอร์เซท Trichoderma 
asperellum 

1×108  
cfu/g WP 

เนเจอรัล ฟาร์ม 
บจก. 

เนเจอรัล ฟาร์ม 
บจก. 

เนเจอรัล 
ฟาร์ม บจก. 

เนเจอรัล 
ฟาร์ม บจก. 

ผลิต 23 ธ.ค. 63 22 ธ.ค. 69 

9 1128 - 2564 ไตร-แท๊บ Trichoderma 
asperellum 
strain NST-
009 
 
 

1.41×108 
cfu/g WP 

ทีเอบี อินโนเวชั่น 
บจก. 

ทีเอบี อิน
โนเวชั่น บจก. 

- ทีเอบี อิน
โนเวชั่น บจก. 

ผลิต 1 มิ.ย. 64 31 พ.ค. 70 
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ที่ เลขทะเบียน ชื่อการค้า ชื่อสามัญ สูตร แหล่งผลิต ผู้ขอขึ้นทะเบียน ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ประเภท วันที่ออก หมดอาย ุ
10 1231 - 2564 รีซิสเตอร์ Trichoderma 

asperellum 
2×108  
cfu/g WP 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

- เอพี-ไบโอเทค 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

ผลิต 8 มิ.ย. 64 7 มิ.ย. 70 

11 1232 - 2564 อินดิวเซอร์ Trichoderma 
asperellum 

2×108  
cfu/g WP 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

- ไทยกรีนอะ
โกร บจก. 

ผลิต 8 มิ.ย. 64 7 มิ.ย. 70  

12 262 - 2557 ไบโอเบส Bacillus 
subtilis strain 
NSRS 89-24 + 
MK-007 

1 x 109  
cfu/g WP 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก.  

- เอพี-ไบโอเทค 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

ผลิต 25 ก.พ. 63 24 ก.พ. 69 

13 539 - 2557 ควิสโตซิน 
(Quistoxin) 

Bacillus 
subtilis 

1 x 109  
cfu/g WP 

BION TECH INC., 
Taiwan R.O.C. 

ไอ ซี พี ลัดดา 
บจก. 

ไอ ซี พี ลัดดา 
บจก. 

ไอ ซี พี ลัดดา 
บจก. 

นาเข้า 19 พ.ค. 63 18 พ.ค. 69 

14 1310 - 2557 ไบออนแบค Bacillus 
subtilis 

1 x 109  
cfu/g WP 

BION TECH INC., 
Taiwan  

ไอ ซี พี ลัดดา 
บจก. 

ไอ ซี พี ลัดดา 
บจก. 

ไอ ซี พี ลัดดา 
บจก. 

ผลิต 8 ส.ค. 63 7 ส.ค. 69 

15 1651 - 2557 ไบออนแบค 
(BionBac) 

Bacillus 
subtilis 

1 x 109  
cfu/g WP 

BION TECH INC., 
Taiwan  

ไอ ซี พี ลัดดา 
บจก. 

ไอ ซี พี ลัดดา 
บจก. 

ไอ ซี พี ลัดดา 
บจก. 

นาเข้า 1 ก.ย. 63 31 ส.ค. 69 

16 483 - 2558 ลาร์มิน่า Bacillus 
subtilis strain 
AP-01 

1 x 109  
cfu/g WP 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก.  

-  เอพี-ไบโอเทค 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

ผลิต 3 ก.ค. 64 2 ก.ค. 70 

17 25 - 2559 เซริเฟล (SERIFEL) Bacillus 
subtilis stain 
MBI 600 

5.5 X 1010 
spores/g WP 

BASF 
Corporation, 
USA 

บีเอเอสเอฟ 
(ไทย) บจก. 

บีเอเอสเอฟ 
(ไทย) บจก. 

บีเอเอสเอฟ 
(ไทย) บจก. 

นาเข้า 10 ก.พ. 59 9 ก.พ. 65  

18 158 - 2559 ไบโอ-เซ็นเซอร์ Bacillus 
subtilis strain 
Ap-01 

1 x 109  
cfu/g WP 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก.  

-  ไทยกรีนอะ
โกร บจก. 

ผลิต 24 มี.ค. 65 23 มี.ค. 71 

19 602 - 2561 แบคโตฟิท ดับบลวิ
พี (Bactofit WP) 

Bacillus 
subtilis 

2 x 109  
cfu/g  
(3.5% WP) 

Sibbiopharm 
Ltd., Russia 

เอส.ซี.อาร์ รีเซิช 
อินเตอร์ เนช่ัน
เนล บจก. 

เอส.ซี.อาร์. รี
เซิช อินเตอร์
เนช่ันแนล 
บจก. 

เอส.ซี.อาร์. รี
เซิช อินเตอร์
เนช่ันแนล 
บจก. 
 
 
 

นาเข้า 20 เม.ย. 61 19 เม.ย. 67 
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ที่ เลขทะเบียน ชื่อการค้า ชื่อสามัญ สูตร แหล่งผลิต ผู้ขอขึ้นทะเบียน ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ประเภท วันที่ออก หมดอาย ุ
20 11 - 2563 เซเรเนด เอสซี 

(Serenade SC) 
Bacillus 
subtilis stain 
QST713 

1 x 109 
cfu/gm SC 

Byer de Mexico, 
S.A. de C.A., 
Mexico; Bayer 
CropScience 
S.r.l., Italy 

ไบเออร์ไทย 
บจก. 

ไบเออร์ไทย 
บจก. 

ไบเออร์ไทย 
บจก. 

นาเข้า 8 ม.ค. 63 7 ม.ค. 69 

21 55 - 2563 เซปติก-ลีน Bacillus 
subtilis 

2 x 109 cfu/g 
(3.5% WP) 

Sibbiopharm 
Ltd. Russia 

เอส.ซี.อาร์ รีเซิช 
อินเตอร์ เนช่ัน
เนล บจก. 

เอส.ซี.อาร์.รี
เซิช อินเตอร์
เนช่ันแนล 
บจก. 

เอส.ซี.อาร์.รี
เซิช อินเตอร์
เนช่ันแนล 
บจก. 

ผลิต 23 ม.ค. 63 22 ม.ค. 69 

22 56 - 2563 ไบโอซอย Bacillus 
subtilis 

2 x 109 cfu/g 
(3.5% WP) 

Sibbipharm Ltd. 
Russia 

เอส.ซี.อาร์ รีเซิช 
อินเตอร์ เนช่ัน
เนล บจก. 

เอส.ซี.อาร์.รี
เซิช อินเตอร์
เนช่ันแนล 
บจก. 

เอส.ซี.อาร์.รี
เซิช อินเตอร์
เนช่ันแนล 
บจก. 

ผลิต 23 ม.ค. 63 22 ม.ค. 69 

23 1228 - 2564 พาลัส Bacillus 
subtilis strain 
NSRS 89-24 + 
MK-007 

1 x 109  
cfu/g WP 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก.  

- เอพี-ไบโอเทค 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

ผลิต 8 มิ.ย. 64 7 มิ.ย. 70 

24 1233 - 2564 โรเตอร์ Bacillus 
subtilis strain 
NSRS 89-24 + 
MK-007 

1 x 109 
cfu/g WP 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก.  

- เอพี-ไบโอเทค 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

ผลิต 8 มิ.ย. 64 7 มิ.ย. 70 

25 170 - 2565 ซับทีล่า Bacillus 
subtilis strain 
AP-01 

1x109  
cfu/g WP 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

แอพพลายเค็ม 
(ประเทศไทย) 
บจก.  

- เอพี-ไบโอเทค 
(ประเทศไทย) 
บจก. 

ผลิต 18 ก.พ. 65 17 ก.พ. 71 

26 565 - 2565 บาซิทัส Bacillus 
subtilis strain 
BS-DOA 24 

1 x 109  
cfu/g WP 

ทีเอบี อินโนเวชั่น 
บจก. 

ทีเอบี อิน
โนเวชั่น บจก.  

- ทีเอบี อิน
โนเวชั่น บจก. 

ผลิต 22 มี.ค. 65 21 มี.ค. 71 

27 566 - 2565 เจน-แบค Bacillus 
subtilis strain 
BM-01 

1 x 109  
cfu/g WP 

ทีเอบี อินโนเวชั่น 
บจก. 

ทีเอบี อิน
โนเวชั่น บจก.  

- ทีเอบี อิน
โนเวชั่น บจก. 

ผลิต 22 มี.ค. 65 21 มี.ค. 71 
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คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 
ที่ปรึกษา 
นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
คณะทำงาน 
นางสาวหฤทัย แก่นลา  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ           ประธานคณะทำงาน 
นายพินิจ กัลยาศิลปิน  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี         คณะทำงาน 
นายจงรักษ์ จารุเนตร   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี        คณะทำงาน 
นางรัตน์ติยา พวงแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา        คณะทำงาน 
นายนพดล แดงพวง     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง         คณะทำงาน 
นางสาวพิณประภา ธนธีรนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย                  คณะทำงาน 
นายอลงกต อุทัยธนกิจ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี        คณะทำงาน 
นายสมชาย ฉันทพิริยพูน  ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมพืชตามพระราชบัญญัติ         คณะทำงาน 
นางเกษสิริ ฉันทพิริยพูน  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต        คณะทำงาน 
นายอุปถัมภ์ อุ่นใจ  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพ้ืนที่ สวพ.6          คณะทำงาน 
นางเพ็ญจันทร์  วิจิตร   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สวพ.6                คณะทำงาน 
นางจิรวดี  แดงพวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สวพ.6          คณะทำงาน
นางสาวสุชาดา ศรีบุญเรือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวพ.จบ.               คณะทำงาน 
นางสาวปภัชญา สนิทมัจโร นกัวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.รย.                คณะทำงาน 
นางสาวนงนุช ช่างส ี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศวพ.ปจ.                          คณะทำงาน 
นางสาวเครือวัลย์ ดาวงษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สวพ.6           คณะทำงานและเลขานุการ 
นางสาววิจิตรา โชคบุญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สวพ.6       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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