
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
------------------------------------------------------------ 

 
1. ชุดโครงการวิจัย          : วิจัยพัฒนาการอารักขาพืช               
2. โครงการวิจัย          : วิจัยการกักกันพืช 
 กิจกรรม          : การศึกษาศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับพืชน าเข้า      ซการกั 
3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     :  การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันทีต่ิดมากับเมล็ดพริกน าเข้าจากต่างประเทศ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ : (Interception of Quarantine Pest in Imported Pepper Seeds          
Consignments) 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง           :  ชลธิชา  รักใคร่1/     
 ผู้ร่วมงาน          :   ศรีวิเศษ เกษสังข1์/        นงพร มาอยู่ดี1/    
               ปรียพรรณ พงศาพิชณ์1/  วันเพ็ญ ศรีชาติ1/   
                                            วานิช ค าพานิช1/           โสภา พศิวงศปราการ1/    
5. บทคัดย่อ:   พริกเป็นพืชในวงศ์ Solanaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum annuum L. ประเทศไทย
มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พริกเพ่ือใช้ท าพันธุ์ ในปีพ.ศ. 2553-2555 รวม 12,653 กิโลกรัม จากการสืบค้นข้อมูล
ศัตรูพืชที่เข้าท าลายพริก  มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 230 ชนิด จัดเป็นแมลง 111 ชนิด ไร 6 ชนิด หอยและสัตว์อ่ืนๆ 4 ชนิด 
วัชพืช 16 ชนิด ไส้เดือนฝอย 17 ชนิด เชื้อรา 29 ชนิด แบคทีเรีย 20 ชนิด ไวรัส 27 ชนิด จากการสุ่มตัวอย่าง
เมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าระหว่างเดือน มกราคม 2553 - ธันวาคม 2555 จาก 16 ประเทศ ได้แก่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์  เกาหลี  อินเดีย ชิลี ฝรั่งเศส อิสรเอล ญี่ปุ่น เม็กซิโก 
แอฟริกาใต้ อิตาลี สเปน ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และ อินโดนีเซีย จ านวน  48  ตัวอย่าง ท าการตรวจสอบศัตรูพืช
เบื้องต้นด้วยตาเปล่า (Visual inspection) และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลง
ศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของวัชพืช  และผลจากการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี 
Blotter method แ ล ะ  Dilution plate method พ บ เชื้ อ ร า  Alternaria  tenuis, Alternaria raphani, 
Cladosporium sp. , Curvularia pallescens, Fusarium  semitectum  และ  Streptomyces  sp. ตรวจ
พบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas camprestris pv. vesicatoria แต่ไม่พบอาการผิดปกติท่ีระยะเวลา 2 สัปดาห์
ภายหลังการปลูกทดสอบ (Seedling symptom test)  ในสถานกักพืช และศัตรูพืชที่ตรวจพบไม่จัดเป็นศัตรูพืชที่
ส าคัญด้านกักกันพืช   
6. ค าน า : พริกเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Solanaceae เช่นเดียวกับมะเขือเทศ มะเขือ มันฝรั่ง และยาสูบ  จัดอยู่ในสกุล 
Capsicum มีถิ่นก าเนิดดั้งเดิมในทวีปอเมริกาใต้ และใช้ประโยชน์มานานนับหลายพันปี ถูกน าเข้ามาเผยแพร่ใน
ยุโรปในชื่อของพริกแดง (red pepper: Capsicum spp.) ตามลักษณะสีของผล พริกมีประมาณ 25 ชนิด ที่นิยม 
 
1/  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 



 

ปลูกกันมี เพียง 5 ชนิดเท่ านั้น  ได้แก่  Capsicum annuum L., C. baccatum L., C. chinensis Jacq., C. 
frutescens L. และ C. pubescens R. & P. และมีพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นอีกมากมาย โดยมีชื่อที่ใช้เรียกกันอยู่หลาย
ค า ได้แก่ pepper, chili, chilli, chile และ capsicum คนไทยอาจจะคุ้นเคยกับค าว่า chilli  พริกเป็นพืชที่มี
ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยและเป็นพืชที่นิยมปลูกหลายประเทศทั่วโลก ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507  แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชในวงศ์ Solanaceae เป็นสิ่งต้องห้าม การน าเข้าต้องมีใบอนุญาต
น าเข้า แจ้งการน าเข้า  และมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทางก ากับมาเท่านั้น โดยไม่มีมาตรการ
สุขอนามัยก าหนดไว้แต่อย่างใด  การน าเข้าพริกจากต่างประเทศ  มีโอกาสสูงที่ศัตรูพืชหลายชนิดที่เป็นศัตรูพืช
กักกันจะติดเข้ามา  จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในเบื้องต้น พบว่ามีศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูงและมี
โอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์พริกน าเข้าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกาหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย  
(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas cichorii, Pseudomonas 
corrugata, Pseudomonas marginalis pv. marginalis,  Pseudomonas syringae pv. tomato เชื้ อ ร า 
Chalara elegans,  Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae แ ล ะ ไว รั ส  Alfalfa mosaic virus, 
Tobacco rattle virus, Tobacco streak virus, Tomato bushy stunt virus, Tomato ringspot virus 
(CABI, 2007) นอกจากนี้ ในกลุ่มของเมล็ดวัชพืชร้ายแรง สามารถติดเข้ามาเจริญแพร่พันธุ์ ในประเทศไทยได้และ
อาจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตรในประเทศและ รวมทั้งกระทบต่อการส่งออกเมล็ดพันธุ์เพ่ือการค้าไปยัง
ประเทศที่มีความเข้มงวดด้านกักกันพืช ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการตรวจสอบศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมา
กับพืชน าเข้า เพ่ือจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช และก าหนดมาตรการทางด้านกฎหมายและทางวิชาการในการควบคุม
การน าเข้า หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของศัตรูพืชกรณีตรวจพบเป็นศัตรูพืชกักกันให้เป็นสิ่งต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติกักพืชต่อไป 
7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พริกที่น าเข้า 
2. กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope และ compound microscope 
3. วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
4. สารเคมีส าหรับตรวจสอบเชื้อโรคศัตรตูพืช เช่น ชุดตรวจสอบ 
5. วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างพืช 
6. หนังสือ และวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7. มาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช

ส าหรับศัตรูพืชกักกันรวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสภาพแวดล้อม” (ISPM No. 11 : Pest risk 
analysis for quarantine pest including analysis of environmental risk ) 

วิธีการ 
1.  รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพริกและข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศเปรียบเทียบกับศัตรูพืชใน

ประเทศ 



 

ท าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต เพ่ือค้นหา
ข้อมูลของพริก ลักษณะทั่วไปของพืช สายพันธุ์ พ้ืนที่การเพาะปลูก รายชื่อของประเทศที่ประเทศไทยมีการการ
น าเข้าเมล็ดพันธุ์ ปริมาณการน าเข้า ปริมาณการน าเข้า ข้อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและในประเทศ 
 2.  การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์พริกน าเข้าในห้องปฏิบัติการ 

     การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุ์พริกที่น าเข้าจากต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
พืช จะท าการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพืชมาท าการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ ที่กลุ่มวิจัยการกักกัน
พืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  ซึ่งด าเนินการดังต่อไปนี้ 
        2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า   เพ่ือตรวจหาตัวอ่อน 
หนอน แมลงหรือเมล็ดวัชพืช   
       2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed Testing 
Association, 1999) และตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์น าเข้า    
       2.2.1  การตรวจสอบเชื้อรา โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์เชื้อราหรือ
ศัตรูพืชอ่ืนๆ ซึ่งปะปนมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยตาเปล่าหรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ  stereo microscope เช่น
เมล็ดพันธุ์มีรูปร่างผิดปกติ หรืออาจติดมา ภายในเมล็ดพันธุ์โดยไม่แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมากับเศษพืชใน
ลักษณะเส้นใยหรือส่วนขยายพันธุ์เช่น Pycnidia เป็นต้น สุ่มตัวอย่างเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ในปริมาณที่
เหมาะสมวิเคราะห์โดยสุ่มแยกตามสายพันธุ์ มาทดสอบด้วยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษ
กรอง (Whatman) เบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้ าซึ่งวางอยู่ในจานอาหาร
เลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ์  25 เมล็ดต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นน าจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ (incubate) ใต้แสง 
near ultraviolet (NUV) สลับกับความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้ว
จึงน าเมล็ดพันธุ์มาตรวจและจ าแนกชนิดเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ -ไมโครสโคป  (stereo 
microscope) และกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (compound microscope) 
       2.2.2  การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย 
           1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด้วยวิธี Dilution plate  
  ในกรณีที่เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรงหลังจากท าการแยกเชื้อด้วยวิธี Blotter 
method  ได ้ หรือท าการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงด้วยวิธี Dilution plate โดยสุ่มเมล็ดตาม
มาตรฐาน น ามาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที ล้างตามด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ
แล้ว 2 ครั้ง  ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ เมื่อได้เมล็ดพันธุ์จึงน าไปบดละเอียดด้วยเครื่อง
บด  แล้วน าผงของเมล็ดใส่ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์  (0.85% NaCl2) หรือ
บัฟเฟอร์ จ านวน 100 มิลลิลิตร แล้วบ่มเชื้อไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขย่า จากนั้นน ามาท าให้เจือ
จางในอาหารเหลว Nutrient broth ให้มีความเจือจางเป็น 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามล าดับ ใช้ไปเปตต์
ดูด suspension แต่ละความเข้มข้น จ านวน 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร Nutrient agar (NA) แล้วใช้แท่ง
แก้ว spread ให้ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา  2-5 วัน จึงน ามา
ตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นน ามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วน าไปจ าแนกชนิดต่อไป 



 

                   2) แยกเชื้อจากต้นกล้าซึ่งเพาะจากเมล็ดผิดปกติบนใบพืชหรือต้นพืช  โดยการเพาะเมล็ดใน
ดินนึ่งฆ่าเชื้อที่มีอยู่จริง โดยเพาะ 25-50 เมล็ดต่อถุง และเก็บถุงเพาะที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เมื่อต้นกล้า
ออกใบจริง 1-2 ใบ ให้สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนพืช หรืออาจใช้ถุงพลาสติกที่ฉีดพ่นน้ าคลุมให้ความชุ่มชื้น
เป็นเวลา 3-5 วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบพืช เก็บใบพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1) วิธี Dilution plate ตัดใบพืชที่ เป็นโรคเป็นชิ้นสี่ เหลี่ ยมแล้วฆ่าเชื้อที่ ผิ วด้วย
สารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้
เขี่ยเชื้อ แล้วบดชิ้นส่วนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน ามาท าให้ เจือจาง
เป็นล าดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และด าเนินการเช่นเดียวกับ ขั้นตอนในข้อ (1) 

2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2 มิลลิเมตร ฆ่าเชื้อที่
ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรอง ภายใต้
กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้ววางพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง (semiselective 
media) น าจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน  จึงน ามาตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อต่อจนครบ 3-5 วัน เพ่ือตรวจหาโคโลนีของแบคทีเรียชนิดอ่ืนจากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และน าไป
ศึกษาคุณลักษณะเพ่ือจ าแนกชนิดต่อไป 
 การจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย  

1. ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบรูปร่าง
ของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน 

2. ทดสอบแกรม (Gram reaction) โดยใช้สารละลายโปรแตสเซียม-ไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 
3 เปอร์เซ็นต์  (3%KOH) ที่เตรียมใหม่ใช้ภายใน 2 สัปดาห์  หากตรวจพบเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram 
negative) มีรูปร่างเป็นท่อน (rod shape) และแกรมบวก (Gram positive) รูปร่างแบบ Coryneform rod ก็จะ
น าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

3. ทดสอบ hypersensitivity reaction  บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรีย
อายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) บริเวณใต้ใบ
โดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้อ  24-48 ชั่วโมง หากพบ
อาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืช 

4.  ทดสอบคุณ สมบั ติ ท างสรีรวิทยาและชี ว เคมี   (Physiological and biochemical 
properties) เช่น การใช้ยูเรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน และแป้ง reduce ไนเตรต ความสามารถในการ
เจริญที่อุณหภูมิต่างๆ     เป็นต้น 

5. ทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการท าให้เกิดโรคบนพืชอาศัย (Pathogenicity test) 
โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของ
เชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่นปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในล าต้น  ใบเลี้ยงหรือเนื้อใบของต้นแตงกวาอายุ 2-3 สัปดาห์  
ฉีดพ่นน้ าให้ความชุ่มชื้นคลุมด้วยถุงพลาสติกและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรค



 

หลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นน าใบเป็นโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ท าให้พืชเป็นโรคเป็นชนิด
เดียวกับท่ีแยกได้ในครั้งแรกหรือไม่ 

6. การตรวจสอบด้วยวิธี ELISA เป็นวิธีการจ าแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ่มวิทยา 
ปัจจุบันใช้ชุดตรวจสอบของ Agdia น าเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพ่ิมปริมาณในอาหารเหลวและน ามาท า
การตรวจสอบตามข้ันตอนที่แนะน า 

 2.2.3 การตรวจสอบเชื้อไวรัส 
   1)  ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (Seedling symptom test) โดยเพาะเมล็ด
พันธุ์ในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่าง 50-200 เมล็ด เก็บรักษาไว้ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต้นพืชออกใบจริง 1-2 ใบ จึง
ตรวจสอบลักษณะอาการโรค ต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว่ามีสาเหตุ จากเชื้อไวรัสจะน าใบอ่อนไป
ตรวจสอบด้วยวิธีการอ่ืนเพื่อจ าแนกชนิดต่อไป 

         2)  ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ าคั้นพืชส าหรับทดสอบโดยบดใบ
พืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้ 0.1 M phosphate buffer pH 7.0) โดยใช้
ใบพืชหนัก 1 กรัมต่อบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้นใช้ส าลีหรือนิ้วที่สะอาดจุ่มน้ าคั้นพืชทาลงบนใบพืช
ทดสอบ ซึ่งโรยด้วยผงคาร์โบรันดัม (carborundum ขนาด 600 mesh) หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 5 นาที  ล้างใบพืช
และน าพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเป็น
เวลา 1-4 สัปดาห์ โดยพืชทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแห่ง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่วล าต้น 
(systemic infection) 

           3) การตรวจสอบด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา (Serological techniques) การตรวจสอบด้วยวิธี 
Enzyme – linked Immunosorbent Assay : ELISA เป็นวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มีความไวสูง แม้จะมีเชื้อไวรัส
ปริมาณต่ าหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได้ ให้ผลรวดเร็ว แน่นอน และยังสามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ครั้ง
ละจ านวนมาก วิธีการที่น ามาใช้เป็นแบบ Indirect  ELISA ท าการบันทึกผล 
 3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์น าเข้าในพื้นที่ของเกษตรกร โดยติดตามตรวจสอบ
ในแปลงปลูกท่ีมีการน าเมล็ดพันธุ์น าเข้า ให้สังเกตอาการความผิดปกติของต้นพืชทั้ง โคนต้น ราก ล าต้น ใบและผล
ของพืช และท าการเก็บตัวอย่างน ามาแยกเชื้อและทดสอบการเกิดโรคกับพืชในห้องปฏิบัติการเพ่ือท าการวินิจฉัย
เชื้อโรคศัตรูพืชอย่างละเอียด 

4. การจัดท ารายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุ์น าเข้าและศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบจากแปลงปลูก 
และสรุปผลการศึกษาการเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืช 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  ประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พริกเพ่ือท าพันธุ์ระหว่างปี  2553-2555 
นอกจากนี้ยังน าเข้ามีทั้งพริกสด พริกแห้ง พริกป่น และผลิตภัณฑ์พริกชนิดของพริกมีหลายชนิด เช่น พริกขี้หนู 
พริกไทย พริกหยวก พริกเหลือง พริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม พริกกะเหรี่ยง ประเทศไทยนั้นมักนิยมปลูกพริกอยู่ 2 ชนิดซึ่ง
ได้แก่พริกหวาน พริกหยวก พริกชี้ฟ้า (ในกลุ่ม Capsicum annuum) พริกเผ็ดได้แก่ พริกข้ีหนูสวน พริกข้ีหนูใหญ่ 
(ในกลุ่ม C. frutescens) ศัตรูพืชที่พบเข้าท าลายพริกจากการสืบค้นข้อมูล พบว่า ศัตรูพืชที่ท าลายทุกส่วนของพริก 
เช่น ใบ ผล ล าต้น ราก และเมล็ด เป็นต้น มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 230 ชนิด จัดเป็นแมลง 111 ชนิด ไร 6 ชนิด หอย 4 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1


 

ชนิด วัชพืช 16 ชนิด ไส้เดือนฝอย 17 ชนิด เชื้อรา 29 ชนิด แบคทีเรีย 20 ชนิด ไวรัส 27 ชนิด ยกตัวอย่างเช่น 
เชื้อรา ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย ได้แก่  และเชื้อไวรัส  ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ด
พันธุ์พริก น าเข้าในห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า  จากการ
ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์พริกที่น าเข้าจากทุกประเทศในเบื้องต้น  พบว่าลักษณะของเมล็ดมีสี เมล็ดสมบู รณ์ พบ
สิ่งเจือปนเล็กน้อยสงสัยอาจจะเป็นเมล็ดวัชพืช ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของเชื้อ
โรคศัตรูพืชการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ  ISTA (International Seed Testing Association, 
1999) และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดเมล็ดพันธุ์น าเข้าในห้องปฏิบัติการ จากการสุ่มตัวอย่าง
เมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าระหว่างเดือน มกราคม 2553 - ธันวาคม 2555 จาก 16 ประเทศ ได้แก่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์  เกาหลี  อินเดีย  ชิลี ฝรั่งเศส อิสรเอล ญี่ปุ่น เม็กซิโก 
แอฟริกาใต้ อิตาลี สเปน ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และ อินโดนีเซีย จ านวน  48  ตัวอย่าง โดยแยกตามสายพันธุ์  ซึ่ง
เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมีการน าเข้าเพ่ือท าการเพาะปลูก ซึ่งจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์ พริก ใน
ห้ องปฏิ บั ติ ก ารด้ วยวิ ธี  Blotter method  และ Dilution technique  พบ เชื้ อ รา  Alternaria  tenuis, 
Alternaria raphani, Cladosporium sp., Curvularia pallescens, Fusarium  semitectum  แ ล ะ  
Streptomyces  sp. ตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. vessicatoria และจากการน า
เมล็ดพันธุ์พริก และเมล็ดวัชพืชที่ตรวจพบบางชนิดไปปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling 
symptom) นาน 2 สัปดาห์ ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นพืช ต้นพืชเจริญสมบูรณ์   และเมล็ดวัชพืชที่งอกออกมา 
และจ าแนกชนิดแล้วไม่จัดเป็นวัชพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืช ซึ่งจะเห็นว่าเมล็ดพันธุ์น าเข้าจากบางประเทศมีการท า
การควบคุมเชื้อโรคศัตรูพืช เช่น การคลุกสารเคมีฆ่าเชื้อรา ซึ่งมีส่วนป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคศัตรูพืชบาง
ชนิดได้ อย่างไรก็ตาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาเทคนิคการตรวจสอบศัตรูพืชที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อโรคบางชนิด
เพ่ือให้แน่ใจมากขึ้นว่า   ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อสาเหตุ โรคที่อาจเข้ามาระบาดในประเทศไทย และต้องมีการ
ติดตามตรวจสอบไปยังพ้ืนที่ที่มีการน าเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกต่อไป การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูก
เมล็ดพันธุ์น าเข้าในพ้ืนที่ของเกษตรกร โดยติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกภายหลังการน าเข้า  โดยสังเกตอาการ
ความผิดปกติของต้นพืชทั้ง โคนต้น ราก ล าต้น ใบและผลของพืช และท าการเก็บตัวอย่างน าจ าแนกชนิดใน
ห้องปฏิบัติการ เมื่อได้ชนิดศัตรูพืชแล้วน ามาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของชนิดศัตรูพืช กับฐานข้อมูล
ศัตรูพืชที่รายงานในประเทศกับที่มีรายงานในต่างประเทศ เพ่ือก าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงการจัดท า
รายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุ์น าเข้าและศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบจากแปลงปลูก และสรุปผลการศึกษา
การเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืช 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

พริกเป็นพืชในวงศ์ Solanaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum annuum L. ประเทศไทยมีการ
น าเข้าเมล็ดพันธุ์พริกเพ่ือใช้ท าพันธุ์ ในปีพ.ศ. 2553-2555 รวม 12,653 กิโลกรัม จากการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่
เข้าท าลายพริก  มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 230 ชนิด จัดเป็นแมลง 111 ชนิด ไร 6 ชนิด หอยและสัตว์อ่ืนๆ 4 ชนิด วัชพืช     
16 ชนิด ไส้เดือนฝอย 17 ชนิด เชื้อรา 29 ชนิด แบคทีเรีย 20 ชนิด ไวรัส 27 ชนิดจากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่
น าเข้าระหว่างเดือน มกราคม 2553 - ธันวาคม 2555 จาก 16 ประเทศ ได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน



 

จีน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์  เกาหลี  อินเดีย ชิลี ฝรั่งเศส อิสรเอล ญี่ปุ่น เม็กซิโก แอฟริกาใต้ อิตาลี สเปน 
ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และประเทศอินโดนีเซีย จ านวน  48  ตัวอย่าง ท าการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า 
(Visual inspection) และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเปื้อน
ของวัชพืช  และผลจากการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method  และ 
Dilution plate method พ บ เ ชื้ อ ร า  Alternaria tenuis, Alternaria raphani, Cladosporium sp., 
Curvularia pallescens, Fusarium  semitectum  และ   Streptomyces sp. ตรวจพ บ เชื้ อ แบ คที เรี ย 
Xanthomonas campestris pv. vessicatoria แต่ไม่พบอาการผิดปกติที่ระยะเวลา 2 สัปดาห์ภายหลังการปลูก
ทดสอบ (Seedling symptom test)  ในสถานกักพืช และศัตรูพืชที่ตรวจพบไม่จัดเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญด้านกักกัน
พืช   
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:  ได้ข้อมูลศัตรูพืช และตัวอย่างศัตรูพืชที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทางวิชาการ 
 ได้ข้อมูลชนิดและตัวอย่างศัตรูพืชเพ่ือการจัดท ารายชื่อพืชศัตรูพืชที่ถูกต้องเพ่ือการปรับปรุงกฏระเบียบในการ
ควบคุมการน าเข้าต่อไป 
11. ค าขอบคุณ ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญอุดร อุณหวุฒิ ที่ช่วยแนะน าแนวทางการวิจัย ในครั้งนี้  และขอขอบคุณ  
คุณวันเพ็ญ ศรีชาติ  คุณวานิช  ค าพานิช และคุณโสภา พิศวงปราการ และน้องๆ ในห้องปฏิบัติการที่ช่วย
สนับสนุนในการท างานวิจัยนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
12. เอกสารอ้างอิง  

กรมศุลกากร.2555. สถิติการน าเข้า-ส่งออก. http://www.custoMissgo.th. 

CABI (2007). Crop Protection Compendium.CAB INTERNATIONAL, Wallingford, UK. 

CABI. 2005. Crop Protection Compendium [CD-ROM]. CAB International. Wallingford, UK.. 

Friend, E. 1983. Queensland Weed Seeds. Queensland Department of Primary 
Industries,Brisbane.206p. 

 

 

http://www.customs.go.th/

