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ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)      :  Study on Quarantine Pest Associated with Imported       
                                            Tulip Bulb 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง            :  วานิช   ค าพานิช1/       
ผู้ร่วมงาน                            :  วันเพ็ญ   ศรีชาติ1/        นุชนารถ   ตั้งจิตสมคิด2/   

                                                       กฤษณะ   หาญพิพัฒน์ 3/ 
5. บทคัดย่อ      ทิวลิป (Tulip) จัดเป็นพืชอยู่ในวงศ์ Liliaceae มีศัตรูพืชรวมทั้งสิ้น 150 ชนิด จัดเป็นเชื้อรา   
32  ชนิด แบคทีเรีย  6 ชนิด   แอคติโนมายซีส 1 ชนิด ไวรัส 20 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย        
15 ชนิด แมลง 41 ชนิด ไร 6 ชนิด และวัชพืช 27 ชนิด มีรายในประเทศไทย 62 ชนิด และจากการสุ่มตัวอย่าง 
หัวพันธุ์ทิวลิปน าเข้าจากเนเธอร์แลนด์ ที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ และด่านตรวจพืชลาดกระบัง ส านักควบคุม
พืชและวัสดุการเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2553-กันยายน 2555 จ านวนทั้งหมด 17 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบ
และจ าแนกชนิดศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ตรวจพบศัตรูพืช
ทั้ งหมด  7 ชนิด ได้แก่  เชื้อรา 5 ชนิด ดังนี้  Cladosporium sp., Curvularia lunata, Fusarium solani, 
Fusarium oxysporum, Penicillium sp., Rhizoctonia solani และ Rhizopus stolonifer  ส่วนการติดตาม 
ตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกภายหลังการน าเข้าหัวพันธุ์ทิวลิปในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคเหนือ จ านวน 14 แปลง 
ตรวจสอบพบศัตรูพืชทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา Curvularia lunata, Fusarium oxysporum และไส้เดือน
ฝอย Helicotylenchus pseudorobustus ซ่ึงไม่มีความส าคัญด้านกักกัน  
6.  ค าน า                        

 ทิวลิป (Tulip, Tulipa sp.)  เป็นพืชจัดอยู่วงศ์ Liliaceae และจัดเป็นสิ่งก ากัดตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2551  ประเทศไทยได้มีการน าเข้าหัวพันธุ์ทิวลิปเป็นปริมาณมากเพ่ือปลูกประดับความสวยงาม และเพ่ือ
ขยายพันธุ์ และภายใต้ข้อตกลงที่ว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on  
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Application of Sanitary and Phytosanitary Measures หรือ SPS Agreement) ซึ่งเป็นมาตรการในการ 
ป้องกันมิให้ศัตรูพืชติดมากับพืชและผลิตผลพืชเข้ามาเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพมนุษย์ 
สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม  ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีในฐานะท่ีเป็นประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก และจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เก่ียวกับการค้าสินค้าเกษตร ภายใต้ข้อตกลงที่ว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการด้านสุขอนามัย และ
สุขอนามัยพืช ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันมิให้เข้าไปเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ 
พืช และสิ่งแวดล้อม วิธีการปฏิบัติคือประเทศผู้น าเข้าสินค้าเกษตรต้องมีการตรวจสอบศัตรูพืช โดยท าการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis: PRA) ซึ่งอาจจะเป็นโรคพืช แมลง ไร สัตว์ศัตรูพืชและวัชพืช ชนิดใดชนิด
หนึ่ง ซึ่งอาจจะติดมากับสินค้าเกษตรหรือแม้แต่หัวพันธุ์ทิวลิปที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนปัญหาการน าเข้า
นอกจากจะมีดิน วัสดุปลูกติดมากับหัวพันธุ์ทิวลิป แล้วยังมีเชื้อโรคพืช ศัตรูพืชที่ส าคัญได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส  
ไส้เดือนฝอย และแมลง รวมทั้งอาจจะมีศัตรูพืชชนิดอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูพืชบางชนิดที่ยังไม่มีรายงานใน
ประ เท ศ  เช่ น  Ditylenchus destructor, D. dipsaci, Globodera pallida (Biosecurity Australia, 2000; 
CPC, 2007; EPPO, 2006) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์   
ทิวลิปน าเข้าจากต่างประเทศ ตลอดจนติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกภายหลังการน าเข้าหัวพันธุ์ทิวลิป 
รวมทั้งจัดท ารายชื่อศัตรูพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืช 
7.  วิธีด าเนินการ                          
อุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างหัวพันธุ์ทิวลิป 
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติก ยางรัด ปากกา 
3. อุปกรณ์การเตรียมตัวอย่างหัวพันธุ์ทิวลิป ได้แก่ มีด กรรไกร เครื่องปั่น (blender) 
4. อุปกรณ์ในการท าสไลด์  และกล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และแบบ compound 
5. อุปกรณ์แยกไส้เดือนฝอย ได้แก่ เครื่องชั่ง ตะแกรง (sieve)  ขนาด 60  200 และ 325  mesh กรวย
แก้ว (funnel) พร้อมสายยาง  คลิ๊ปหนีบสายยาง ถังกะละมัง เครื่องพ่นหมอก (mist chamber) และ 
เครื่อง Ultrasonic 
6. อุปกรณ์ในการแยกเชื้อสาเหตุโรคพืช และตู้ปลอดเชื้อ 
7. วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบศัตรูพืช 
8. วัสดุการเกษตรต่าง ๆ 
9. ชุดตรวจสอบศัตรูพืช  
10. หนังสือ และเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับเชื้อโรค และศัตรูพืช 
11. มาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที ่11 เรื่อง การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกันรวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสภาพแวดล้อม (ISPM No. 11: 
Pest risk analysis for quarantine pest including analysis of environmental risk ) 

 
 



วิธีการ 
1. สืบค้นรายช่ือ ข้อมูลของทิวลิปและข้อมูลศัตรูพืชท่ีมีรายงานในประเทศ และต่างประเทศ 

 ท าการสืบค้นรายชื่อ ข้อมูลของทิวลิปและข้อมูลศัตรูพืช เช่นลักษณะทางชีววิทยา พืชอาศัย และการ
ควบคุมศัตรูพืชจากฐานข้อมูล ต าราวิชาการ วารสารทางวิชาการ ประกาศกรมวิชาการเกษตร รายชื่อศัตรูพืช
กักกัน และจากกฎระเบียบด้านกักกันพืชส าหรับการน าเข้า และส่งออกของต่างประเทศ จาก Crop protection 
compendium 2007 (CPC, 2007) และจากข้อมูลทางอิเลคโทรนิค เว็บไซท์ต่างๆ 
 2.  การสุ่มตัวอย่างหัวพันธุ์ทิวลิปน าเข้า 
 สุ่มตัวอย่างหัวพันธุ์ทิวลิปที่น าเข้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ ด่านตรวจพืชท่าเรือ
กรุงเทพฯ และด่านตรวจพืชลาดกระบัง โดยการสุ่มตัวอย่างประมาณ 2 % จากปริมาณตัวอย่างทั้งหมด หรือ    
20-30 หัวพันธุ์ ต่อ ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างหัวพันธุ์ทิวลิปที่มีอาการผิดปกติหรือร่องรอยการท าลายเนื่องจาก
ศัตรูพืช เพื่อน าไปตรวจสอบและจ าแนกชนิดในขั้นตอนต่อไป 
 3. ด าเนินการตรวจสอบและจ าแนกชนิดศัตรูพืช    

 3.1 การตรวจสอบและจ าแนกชนิดศัตรูพืชเบื้องต้นโดยการสังเกตด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์แบบ stereo เพ่ือตรวจหาเส้นใย และส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา อาการฉ่ าน้ าของแบคทีเรีย ไวรัส 
ไส้เดือนฝอย อาการแตกใบฝอยจากไฟโตพลาสมา ตัวอ่อน ไข่ ดักแด้ หนอนของแมลง ไร ตลอดจนเมล็ดวัชพืช 
  3.2 การตรวจสอบและจ าแนกชนิดเชื้อราในขั้นละเอียด 
  หากพืชแสดงอาการผิดปกติหรือถูกท าลายด้วยเชื้อรา ให้น าส่วนที่แสดงอาการมาตรวจสอบด้วย
วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2 มิลลิเมตร ฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรอง ภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้ววางพืชบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) (Dhingra and Sinclair, 1985) และวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อกึ่ง
เฉพาะเจาะจง (semiselective media) หลังจากนั้นบ่มเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน น าไปท าให้บริสุทธิ์
แล้วเก็บ เพ่ือจ าแนกชนิดเชื้อราต่อไป  
  3.3 การตรวจสอบและจ าแนกชนิดแบคทีเรียในขั้นละเอียด มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   1. ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบ
รูปร่างของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน 
    2. ทดสอบแกรม (Gram reaction) โดยใช้สารละลายโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 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 โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อ
แบคทีเรียอายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ  (Nicotiana tabacum L.) 
บริเวณใต้ใบโดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้อ 24-48 
ชั่วโมง หากพบอาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืช 



    4. ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี  (Physiological and biochemical 
properties) เช่น การใช้ยูเรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน และแป้ง reduce   ไนเตรต ความสามารถใน
การเจริญที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นต้น (Bradbury and Sadler, 1997; Schaad et al., 2001) ต่อไป 
   5. ทดสอบความสามารถของเชื้ อแบคที เรียในการท าให้ เกิ ดโรคบนพืชอาศั ย 
(pathogenicity test) โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108  โคโลนีต่อมิลลิลิตร ปลูกเชื้อ
ตามอาการของโรคของเชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่นปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในล าต้น ใบเลี้ยง ตรวจลักษณะอาการ
ของโรค ภายหลังการปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นน าใบเป็นโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ท าให้พืช
เป็นโรคเป็นชนิดเดียวกับท่ีแยกได้ในครั้งแรกหรือไม่ 
   6. การตรวจสอบด้วยวิธี ELISA เป็นวิธีการจ าแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ่ม
วิทยา ปัจจุบันใช้ชุดตรวจสอบของ Agdia น าเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพ่ิมปริมาณในอาหารเหลวและ
น ามาท าการตรวจสอบตามข้ันตอนที่แนะน า 
  3.4 การตรวจสอบ และจ าแนกชนิดของไวรัสด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่นการน าหัวพันธุ์ล าต้น และใบ
ของทิวลิปที่สงสัย และแสดงอาการผิดปกติ มาตรวจสอบด้วยวิธีการเซรุ่มวิทยา (Serology) เช่นการใช้ชุด
ตรวจสอบศัตรูพืช (ELISA Kit) และชุดตรวจสอบของ Agdia   

3.5 การตรวจสอบไส้เดือนฝอยศัตรูพืชขั้นละเอียด สามารถท าได้โดยน าหัวพันธุ์มาท าตามข้ันตอน
ดังนี้ 
   3.5.1 วิ ธี ก า ร ข อ ง  Cobb’s sieving & Baermann funnel (นุ ช น า ร ถ , 2546; 
Zuckerman et al., 1990) มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1.  น าตัวอย่างหัวพันธุ์ หรือวัสดุปลูกประมาณ 300 กรัม น าไปหั่นเป็นชิ้นๆ หรือปั่น 
และน ามาใส่ในภาชนะพลาสติกเทน้ าลงไปปริมาณที่เท่ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที เพ่ือให้นอนก้น แล้วเทน้ าลง
ในตะแกรงขนาด 60 mesh (ความยาว 1 นิ้วมี 60 ช่อง) โดยมีภาชนะรองรับ เศษพืช เศษไม้ จะติดอยู่บนตะแกรง 

 2.  น าน้ าที่ผ่านตะแกรงแรกมาเทลงในตะแกรงขนาด 200 mesh โดยมีภาชนะรองรับ
ไส้เดือนฝอยที่มีขนาดเล็กจะผ่านตะแกรงลงสู่ภาชนะที่รองรับอยู่ด้านล่าง จะมีไส้เดือนฝอยบางชนิด ที่มีขนาดใหญ่
ค้างอยู่บนตะแกรง เอาน้ าฉีดบนตะแกรงจนน้ าใส แล้วใช้น้ าฉีดด้านหลังตะแกรง โดยมีภาชนะรองรับไส้เดือนฝอย 

 3. น าน้ าที่ผ่านตะแกรงขนาด 200 mesh เทลงในตะแกรงขนาด  325 mesh โดยไม่
ต้องมีภาชนะรองรับ เนื่องจากไส้เดือนฝอยเกือบทุกชนิดจะติดอยู่บนตะแกรงนี้ ใช้ฝอยน้ าฉีดเบาๆให้ทั่วตะแกรง
เพ่ือให้ตะกอนหลุดลงมา หลังจากนั้นเก็บน้ าจากตะแกรงนี้ไว้เพื่อกรองต่อไป 

 4. น าน้ าที่กรองจากตะแกรงขนาด 325 mesh เทลงบนตะแกรงลวดที่มีกระดาษกรอง
วางอยู่ด้านบน (ใช้กระดาษกรองไส้เดือนฝอย หรือกระดาษเช็ดหน้า 2 ชั้น) แล้วน าตะแกรงลวดวางบนกรวยที่มีท่อ
ยางสวมไว้ ในกรวยบรรจุน้ าปลายท่อยางมีคลิ๊ปหนีบสายยางกันน้ ารั่ว ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ไส้เดือนฝอยจะ
ว่ายน้ าไชผ่านกระดาษกรองมาอยู่ที่ปลายก้านกรวย   
   5. เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ไขน้ าจากกรวยตัวอย่างทั้งหมดไปตรวจสอบ และจ าแนกชนิด
ของไส้เดือนฝอยศัตรูพืช ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และแบบ compound ในห้องปฏิบัติการ โดยเทียบ



จากคู่มือการจัดจ าแนกชนิดของไส้เดือนฝอยทั้งที่มีรายงานในประเทศไทย  (สืบศักดิ์, 2538; 2541) และ
ต่างประเทศ (Anon, 2005; Bell, 2004; Hunt, 1993; Nickle, 1991; Siddiqi, 2000) 
   3.5.2 การแยกด้วยวิธีพ่นหมอก (mist chamber) (นุชนารถ และวานิช, 2551) ซึ่งเป็น
วิธีแยกไส้เดือนฝอยออกจากรากพืชด้วยการพ่นน้ าเป็นฝอยลงบนรากพืช ความชื้นของละอองน้ าท าให้ไส้เดือนฝอย
เคลื่อนที่ออกจากรากพืชลงสู่ปลายกรวย  วิธีพ่นหมอก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ท าการเตรียมตัวอย่างหัวพันธุ์ทิวลิป
โดยการตัดราก กลีบหัว และย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ น าไปใส่ในถุงผ้ากรองชนิดเนื้อผ้าละเอียด น้ าหนักรากประมาณ 
10 กรัม ต่อ1 ตัวอย่าง ต่อ 1 ถุง ไปใส่กรวยแยก ที่เตรียมไว้ น ากรวยแก้วต่อสายยางที่ก้านกรวยและใช้คลี๊ปหนีบ
สายยาง เทน้ าสะอาดใส่ลงไปในกรวย น าไปตั้งวางในเครื่อง mist chamber จากนั้นน าตัวอย่างรากที่อยู่ในถุงผ้า
วางบนตะแกรงลวดที่อยู่บนกรวยพลาสติก น าไปซ้อนบนกรวยแก้ว เปิดเครื่อง mist chamber ปล่อยน้ าตามท่อ
สายยางผ่านหัวพ่นฝอย ที่ติดตั้งไว้ด้านบนของกรวย  เปิดเครื่อง mist chamber ตลอด 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นไข
น้ าจากปลายสายยางกรวยแก้ว ใส่ภาชนะแก้วใสหรือบีกเกอร์ ในปริมาตรน้ า 50 มิลลิลิตร น าไปตรวจสอบและ
จ าแนกชนิดของไส้ เดือนฝอยศัตรู พืช  ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบ บ stereo และแบบ compound ใน
ห้องปฏิบัติการ โดยเทียบจากคู่มือทั้งท่ีมีรายงานในประเทศไทย และต่างประเทศ  
   3.5.3 การใช้คลื่นเสียง เป็นการแยกไส้เดือนฝอยให้ออกจากรากและหัวพันธุ์ทิวลิป โดย
ใช้คลื่นความถี่เหนือเสียง ชนิด Ultasonic ที่มีความถี่อย่างน้อย 50 กิโลเฮิร์ท (kHz.) เป็นตัวผลักดันให้ไส้เดือน
ฝอยที่อยู่ในรากและหัวพันธุ์เคลื่อนที่ออกมาโดยมีน้ าเป็นตัวกลางส่งคลื่นความถี่สู่รากและหัวพันธุ์ มีผลท าให้
โมเลกุลของของเหลวเกิดการบีบอัดและคลายตัวเป็นจังหวะ ส่งผลให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กๆ จ านวนมากที่มี
พลังแฝง ซึ่งสามารถเข้าซอกซอนในระบบราก กลีบของหัวพันธุ์ และรบกวนหรือขับไล่ให้เคลื่อนที่ออกมาสู่น้ า 
หลังจากนั้นน าน้ าที่ได้จากการท า Ultrasonic ปริมาตรน้ า 50 มิลลิลิตร น าไปตรวจสอบและจ าแนกชนิดของ
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และแบบ compound ในห้องปฏิบัติการ โดยเทียบจาก
คู่มือทั้งท่ีมีรายงานในประเทศไทย และต่างประเทศ 
 4. ปลูกเพื่อสังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนต้นในสถานกักพืช  
 ท าการปลูกทิวลิปเพ่ือสังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนต้น โดยท าการปลูกหัวพันธุ์ทิวลิปในดินอบฆ่าเชื้อ 
และเก็บรักษาไว้ในสถานกักพืช ของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช เมื่อต้นพืชออกใบจริง 1-2 ใบ จึงเริ่มตรวจสอบลักษณะ
อาการโรค น าต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ หรือสงสัยว่ามีโรค และศัตรูพืช ไปตรวจสอบและจ าแนกชนิดต่อไป 
  5. ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกภายหลังการน าเข้า 
  ท าการติดตาม ตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกภายหลังการน าเข้าหัวพันธุ์ทิวลิปในพ้ืนที่ภาคกลาง เช่น 
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 8 แปลง พื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และล าปาง จ านวน 6 แปลง โดย
ท าการสุ่มเก็บพืช และหัวพันธุ์ทิวลิปที่พบลักษณะอาการผิดปกติหรืออาการที่สงสัยว่าจะมีศัตรูพืช รวมทั้ง เก็บ
ตัวอย่างดิน หลังจากนั้นน าตัวอย่างที่ได้มาท าการตรวจสอบและจ าแนกชนิดศัตรูพืช ตามข้ันตอนข้อที่ 3 

6. จัดท ารายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบและสรุปผลการศึกษาการเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืช 
เวลาและสถานที่      
- ระบุเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 (2 ปี) 



- สถานที่ท าการทดลอง 
1. กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
2. ด่านตรวจพืชฯ  ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  
3. แหล่งปลูกภายหลังการน าเข้าหัวพันธุ์ทิวลิปในพ้ืนที่ภาคกลาง เช่น จังหวัดนนทบุรี และพ้ืนที่ภาคเหนือ 

ไดแ้ก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดล าปาง 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์   

1. สืบค้นรายช่ือ และข้อมูลของทิวลิปและข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในประเทศ และต่างประเทศ 
 1.1 การสืบค้นข้อมูลทิวลิป จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร การประชุมสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ
รวมทั้ง ข้อมูลอิเลคโทนิค เวบไซท์ต่างๆ ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ทิวลิปเป็นดอกไม้เมืองหนาวมีถ่ินก าเนิดในเนเธอร์แลนด์ 
และตอนเหนือของญี่ปุ่น ทิวลิปเป็นไม้ดอกประเภทหัว จัดเป็นพืชอยู่ในวงศ์  Liliaceae  มีชื่อสามัญว่า Tulip พืช
ในจีนัสนี้มีประมาณ 100 สปีชีส์ ทิวลิปเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว รูปใบเล็กเรียวยาว ปลายใบแหลม เส้นแขนงใบจะเป็น
แนวขนานไปตามความยาวของใบ และเรียวลู่ไปรวมกันที่บริเวณปลายใบ  ใบแต่ละใบจะออกสลับทิศทางตรงข้าม
กัน ต้นหนึ่งๆ จะออกใบประมาณ 3-4 ใบ โดยปกติ ทิวลิปจะมีขนาดสูงระหว่าง 12-18 นิ้ว ซึ่งก็ต้องแล้วแต่พันธุ์
และชนิดของทิวลิปแต่ละอย่าง ดอกของทิวลิปก็เช่นเดียวกัน มีหลายแบบ หลายสี และหลายขนาด แต่โดยปกติ
ดอกทิวลิปจะเป็นดอกไม้รูปถ้วย ยามบานไม่บานแฉ่ง แต่จะบานเพียงแค่แย้มๆ กลีบออก ให้รู้ว่าเป็นดอกทิวลิปที่
บานแล้ว แต่อย่างบานแฉ่งก็มีบ้าง เหมือนกัน เช่น พวกดอกทิวลิป ซ้อนหลายๆ ชั้น ปกติดอกทิวลิปจะมีกลีบดอก
ซ้อนกันเพียง 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ กลีบดอกของทิวลิปมีสีสันต่างๆ มากมายหลายสี นับตั้งแต่สีแสด แดง ส้ม เหลือง
เข้ม เหลือง เหลืองอ่อน ชมพู ขาว และสีสลับลายหลายอย่าง มีทั้งสีเดียวล้วนๆ  และสีผสมในดอกเดียว หรือที่
เรียกว่า Broken Tulips เกสรผู้เป็นสีเหลืองอ่อน หรือขาวเป็นแท่งรูปหัวศรมี  6 เส้น เกสรเมียมีขนาดโตกว่าเกสร
ผู้ อยู่กึ่งกลางเกสรผู้ เป็นลักษณะแท่งรูปสามเหลี่ยมยาว 2-2.5 เซนติเมตร ปลายเกสรเมียแต่ละเหลี่ยม งอลงเป็น
สามแฉก ส่วนที่ปลายเกสรผู้บางพันธุ์อาจจะเป็นติ่งสีน้ าตาลเข้ม หรือสีด า ทิวลิปมีหัวสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน         
มี อ นุ วิ ธ าน วิ ท ย าดั งนี้  ทิ ว ลิ ป อ ยู่ ใน  Phylum Spermatophyta, Subphylum Angiospermae,  Class  
Monocotyledonae, Order  Liliales, Family  Liliaceae, Genus Tulipa และในด้านการตลาดไม้ตัดดอก    
ทิวลิป มีการชื้อขายกันมากเป็นอันดับสอง รองจากคาร์เนชั่น ประเทศไทยมีการน าเข้าหัวพันธุ์ทิวลิปในปริมาณมาก 
เพ่ือปลูกประดับเพ่ือความสวยงาม ไม้ตัดดอก ไม้กระถาง และปลูกเพ่ือขยายพันธุ์ โดยมีการน าเข้าจากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็นหลัก  

1.2 การสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของทิวลิป 
จากการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืช พบว่าทิวลิปมีศัตรูพืชรวมทั้งสิ้นจ านวน 150 ชนิด จัดเป็นเชื้อรา 32  ชนิด 

แบคทีเรีย  6 ชนิด แอคติโนมายซีส 1 ชนิด ไวรัส 20 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย 15 ชนิด แมลง 41 
ชนิด ไร 6 ชนิด และวัชพืช 27 ชนิด มีรายในประเทศไทย 62 ชนิด เป็นศัตรูพืชกักกันตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืชพ .ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) และ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 จ านวน 19 ชนิด และเป็นศัตรูพืชที่เฝ้าระวัง (ดังตารางผนวกที่ 1) 

 



 2. การสุ่มตัวอย่างหัวพันธุ์ทิวลิปน าเข้า 
ได้ตัวอย่างหัวพันธุ์ทิวลิปที่น าเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ  ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ และด่าน

ตรวจพืชลาดกระบัง ทั้งหมด 17 ตัวอย่าง  
 3. การตรวจสอบและจ าแนกชนิดศัตรูพืช  

 จากการตรวจสอบและจ าแนกชนิดศัตรูพืชเบื้องต้น และขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ ตรวจพบศัตรูพืชที่
ติดมากับหัวพันธุ์ทิ วลิปที่ น าเข้าจากเนเธอร์แลนด์  จ านวน 17 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อรา 7 ชนิด ได้แก่ 
Cladosporium sp., Curvularia lunata, Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Penicillium sp. 
Rhizoctonia solani และ Rhizopus stolonifer   
 4. ปลูกเพื่อสังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนต้นในสถานกักพืช 
  จากปลูกเพ่ือสังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนต้นในสถานกักพืช ของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ตรวจสอบ
แล้วพบอาการหัวเน่า ต้นเหี่ยว ใบเหลือง ตรวจสอบพบเชื้อรา Fusarium oxysporum 

5. ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกภายหลังการน าเข้า 
 จากการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกภายหลังการน าเข้าหัวพันธุ์ทิวลิปในพ้ืนที่ทั้งหมด 14 แปลง 
ได้แก่พ้ืนที่ภาคกลาง เช่น จังหวัดนนทบุรี จ านวน 8 แปลง พบอาการใบจุด เมื่อน ามาจ าแนกในห้องปฏิบัติในขั้น
ละเอียด ตรวจพบเชื้อรา Curvularia lunata และพ้ืนที่ภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัด
ล าปาง 6 แปลง พบอาการใบจุด หัวเน่า ต้นเหี่ยว ใบเหลือง ต้นแคระ ไม่เจริญเติบโต เมื่อท าการเก็บตัวอย่างมา
จ าแนกในห้องปฏิบัติในขั้นละเอียด ตรวจพบเชื้อรา Curvularia lunata, Fusarium oxysporum และไส้เดือน
ฝอย Helicotylenchus pseudorobustus 
 6. จัดท ารายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบและสรุปผลการศึกษาการเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญ 
ด้านกักกันพืช 

ในการจัดท ารายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้น พบว่าศัตรูพืชทั้ง 7 ชนิด เป็นเชื้อราสาเหตุของโรค 5 ชนิด ได้แก่ 
Cladosporium sp., Curvularia lunata, Fusarium solani, Fusarium oxysporum, แ ล ะ  Rhizoctonia 
solani และเป็นเชื้อราภายหลังการเก็บเกี่ยว 2 ชนิด คือ Rhizopus stolonifer และ Penicillium sp.  ซึ่งศัตรูพืช
ที่ตรวจพบดังกล่าวไม่ใช่ศัตรูพืชกักกัน เนื่องจากเป็นศัตรูพืชที่มีรายงานในประเทศไทย  แต่อย่างไรก็ตามยังมี    
ความจ าเป็นที่ต้องตรวจสอบต่อไป รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกภายหลังการน าเข้า ในทุกๆที่
มีการผลิตและขยายหัวพันธุ์ทิวลิป เพ่ือป้องกันมิให้ศัตรูพืชชนิดที่ร้ายแรงติดมากับหัวพันธุ์น าเข้า ซึ่งอาจจะมาแพร่
ระบาดท าความเสียหายต่อการผลิตทิวลิปในประเทศไทย 
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. จากการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืช พบว่าทิวลิปมีศัตรูพืชรวมทั้งสิ้นจ านวน 150 ชนิด จัดเป็นเชื้อรา 32  ชนิด 
แบคทีเรีย  6 ชนิด แอคติโนมายซีส 1 ชนิด ไวรัส 20 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย 15 ชนิด แมลง   
41 ชนิด ไร 6 ชนิด และวัชพืช 27 ชนิด มีรายในประเทศไทย 62 ชนิด เป็นศัตรูพืชกักกันตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืชพ .ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) และ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 จ านวน 19 ชนิด 



2. จากการสุ่มตัวอย่างหัวพันธุ์ทิวลิปน าเข้าจากเนเธอร์แลนด์ ทั้งหมด 17 ตัวอย่าง    ผลการตรวจสอบ
และจ าแนกชนิดศัตรูพืช พบศัตรูพืชทั้งหมด 7 ชนิด  
 3. จากการปลูกเพ่ือสังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนต้นในสถานกักพืช  ของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช และ
ติดตาม ตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกภายหลังการน าเข้าหัวพันธุ์ทิวลิป ในพ้ืนที่ภาคกลาง และพ้ืนที่ภาคเหนือ        
14 แปลง พบศตัรูพืชทั้งหมด 3 ชนิด เป็นเชื้อรา 2 ชนิด และไส้เดือนฝอย 1 ชนิด 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 10.1 ได้ข้อมูลศัตรูพืชที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทางวิชาการ 
 10.2  สามารถเผยแพร่ข้อมูลศัตรูพืชและศัตรูพืชกักกันที่ส าคัญของพืชน าเข้าให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

10.3 ท าให้การปฏิบัติงานกักกันพืชรัดกุมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนสามารถป้องศัตรูพืชร้ายแรงและรุกราน
ชนิดใหม่จากต่างประเทศมิให้ระบาดเข้ามาท าลายการเกษตรของประเทศไทย 

10.4 สามารถก าหนดมาตรการกักกันพืชได้อย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสอดคล้องกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

10.5 น าผลการวิจัยมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกักกันพืช โดยจัดท าปรับปรุงข้อแก้ไข 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ และประกาศกรมวิชาการเกษตร เวียนแจ้งให้ทราบทั้งในและนอกประเทศ 
11.  ค าขอบคุณ  

ขอขอบพระคุณข้าราชการ พนักงานราชการของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ และด่านตรวจพืชลาดกระบัง ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ที่
กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการเก็บตัวอย่าง และเอ้ืออ านวยในเรื่องสถานที่  
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13.  ภาคผนวก  
ตารางผนวกที่ 1  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของทิวลิปที่เฝ้าระวัง 

ศัตรูพืชกักกัน ประเทศ 
เชื้อรา    
1. Phytophthora cryptogea เนเธอร์แลนด์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
2. Phytophthora porri ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
3. Botryotinia fuckeliana เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
แบคทีเรีย    
1. Pseudomonas marginalis 
pv. marginalis 

เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

ไวรัส          
1. Arabis mosaic virus ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
2. Tobacco rattle virus เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
3. Tomato black ring virus เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น 

http://www.eppo.org/


4. Tomato ring spot virus เนเธอร์แลนด์ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
5. Tulip breaking virus เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช     
1. Ditylenchus destructor เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
2. Ditylenchus dipsaci เนเธอร์แลนด์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
3. Globodera pallida เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
4. Globodera rostochiensis เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา  
5. Meloidogyne chitwoodi เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา 
6. Xiphinema 
diversicaudatum 

เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา 

ไร     
1. Petrobia latens เนเธอร์แลนด์ จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
2. Rhizoglyphus echinopus 
แมลง 

จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา 
 

1. Thrips simplex 
วัชพืช 

เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
 

1. Senecio vulgaris เนเธอร์แลนด์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
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