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

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง           :  ศรีวิเศษ เกษสังข1์/     
 ผู้ร่วมงาน          :   วันเพ็ญ ศรีชาติ1/           วานิช ค าพานิช1/            
                                             ชลธิชา  รักใคร่1/          โสภา มีอ านาจ1/                  
5. บทคัดย่อ:   กะหล่ าดอก (Brassica oleracea var. botrytis L.) กะหล่ าปลี (Brassica oleracea  
var. capitata L.) และกวางตุ้ ง  (Brassica chinensis var parachinensis) จัดอยู่ ในวงศ์ กะหล่ า 
(Family Brassiceae)  จากสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าท าลายกะหล่ าดอก มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 104 ชนิด 
จัดเป็นแมลง 47 ชนิด โปรโตซัว 1 ชนิด ไส้เดือนฝอย 6 ชนิด เชื้อรา 25 ชนิด แบคทีเรีย 12 ชนิด ไวรัส 4 
ชนิด และ วัชพืช 9 ชนิด กะหล่ าปลี มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 143 ชนิด จัดเป็นแมลง 73 ชนิด โปรโตซัว 1 ชนิด 
ไส้เดือนฝอย 14 ชนิด หอยทาก 1 ชนิด  เชื้อรา 24 ชนิด แบคทีเรีย 13 ชนิด ไวรัส 3 ชนิด และ วัชพืช 9 
ชนิด และกวางตุ้ง มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 48 ชนิด จัดเป็นแมลง 19 ชนิด โปรโตซัว 1 ชนิด ไร 1 ชนิด ไส้เดือน
ฝอย 2 ชนิด    เชื้อรา 12 ชนิด แบคทีเรีย 9 ชนิด ไวรัส 4 ชนิด และจากการตรวจวินิจฉัยใน
ห้องปฏิบัติการ โดยการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 3 ชนิด ที่น าเข้าจากต่างประเทศระหว่างเดือนตุลาคม 
2553 – กันยายน 2555  และด าเนินการตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืช โดยวิธีตรวจสอบด้วยตาเปล่า 
(Visual inspection)  Blotter method Dilution plate method และปลูกสังเกตอาการ (Seedling 
symptom test) ในสถานกักพืช พบว่าเมล็ดพันธุ์กะหล่ าดอก ที่น าเข้าจาก 12 ประเทศ  ได้แก่ ไต้หวัน 
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา  อิตาลี เกาหลีใต้ อินเดีย  ชิลี  เนเธอร์แลนด์  ฝรั่งเศส  
เม็กซิโก และอาร์เยนตินา จ านวน 143 ตัวอย่าง  น้ าหนักน าเข้า 17.023 ตัน  ตรวจพบเชื้อ Alternaria 
brassicicola, A. tenuis, A. raphani, A. rhadina, Cladosporium sp., Curvularia lunata, C. 
pallescens, Drechslera rostrata, Fusarium semitectum, F. solani, Stemphylium solani  
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และ Ulocladium sp.  เมล็ดพันธุ์กะหล่ าปลี  น าเข้าจาก 12 ประเทศ  ได้แก่ ญี่ปุ่น ชิลี  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ไต้หวัน เกาหลีใต้  เนเธอร์แลนด์  นิวซีแลนด์ อินเดีย อิตาลี 
ฝรั่งเศส จ านวน 146  ตัวอย่าง  น้ าหนัก 59.601 ตัน  ตรวจพบเชื้อ Alternaria brassicicola, A. 
tenuis, Cladosporium sp., Curvularia lunata, Fusarium semitectum, F. moniliforme, F. 
solani, Phoma sp., Ulocladium sp. และ Stachybotrys sp.  และเมล็ดพันธุ์กวางตุ้ง น าเข้าจาก 9 
ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีน เดนมาร์ก อิตาลี อินเดีย ใต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซียและ
ฮ่องกง จ านวน 136 ตัวอย่าง  น้ าหนัก 782.651 ตัน ตรวจพบเชื้อ Alternaria brassicicola, A. 
tenuis, Fusarium semitectum F. solani และ Ulocladium sp. และจากการน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูก
สังเกตอาการของโรค (Seedling symptom test) ในสถานกักกันพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นพืชวงศ์
กะหล่ าทั้ง 3 ชนิด ดังกล่าว และได้ติดตามตรวจสอบโรคในแปลงปลูกกะหล่ าดอกในท้องที่จังหวัดราชบุรี 
ตรวจพบโรคราน้ าค้าง (Downy mildew) ที่เกิดจากเชื้อรา Peronospora parasitica  โรคเน่าเละ 
(soft rot) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora pv. carotovora ในแปลงปลูกกะหล่ าปลีใน
ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ตรวจพบ โรคราน้ าค้าง (Downy mildew) ที่ เกิดจากเชื้อรา 
Peronospora parasitica  โรคเน่าเละ (soft rot) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora pv. 
carotovora อาการใบด่างของกะหล่ าปลีและการท าลายของเพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก และหอยทาก และ
แปลงปลูกกวางตุ้งในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม ตรวจไม่พบการท าลายของโรคและศัตรูพืช 
จากการติดตามตรวจสอบโรคในแปลงปลูกของพืชวงศ์กะหล่ าทั้ง 3 ชนิด ไม่พบเชื้อโรคและศัตรูพืชที่
ร้ายแรงทางกักกันพืช 
6. ค าน า :    พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เมล็ดพันธุ์พืชผักต่าง ๆ ไม้ดอกและไม้
ประดับหลายชนิดจัดเป็นสิ่งต้องห้าม (Prohibited material) สิ่งก ากัด (Restricted material) และสิ่ง
ไม่ต้องห้าม (unprohibited material) การน าเข้าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะต้องแจ้งการน าเข้า มีใบรับรอง
สุขอนามัยพืชและหนังสือรับรองว่าไม่เป็นพืชที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมจากประเทศต้นทางก ากับ
มาด้วย ในการน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศโอกาสที่ศัตรูพืชที่ร้ายแรงหรือเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญที่ก่อ
ความเสียหายกับผลิตผลทางการเกษตรติดเข้ามากับเมล็ดพืชด้วย โดยอาจเป็นศัตรูพืชร้ายแรงที่ไม่มี
ปรากฏในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับพืชวงศ์กะหล่ า ซึ่งมีการน าเข้ามา
เพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่วประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์
เหล่านี้ในปริมาณมาก ปี 2554 มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กะหล่ าดอก กะหล่ าปลีและกวางตุ้ง ปริมาณ 
230.30 ตัน คิดเป็นมูลค่า 140.73 ล้านบาทและในปี 2555 มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว 
520.28 ตัน มูลค่า 151.21 ล้านบาท (ข้อมูล: ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) หากศัตรูพืชที่ร้ายแรง
ซึ่งยังไม่มีรายงานในประเทศไทยติดมากับเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าว และสามารถเข้ามาเจริญและแพร่พันธุ์ได้
ในประเทศไทย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตรในประเทศและกระทบต่อการส่งออกพืชผักผลไม้
ไทยไปยังต่างประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมา



กับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้า  เพ่ือให้ทราบชนิดและแหล่งที่มา การปรากฏของศัตรูพืชในประเทศคู่ค้า และ
เส้นทางการเข้ามาของศัตรูพืช ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลการตรวจพบศัตรูพืช จะเป็นประโยชน์ใน
การใช้อ้างอิงทางวิชาการ น ามาพิจารณาก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และ
ก าหนดเป็นมาตรการทางด้านกฎหมายและทางวิชาการในการควบคุมการน าเข้า หรือเพ่ือก าหนดสถานภาพ
ของพืชน าเข้าให้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก ากัดตามพระราชบัญญัติกักพืชต่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ 
   - อุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชวงศ์กะหล่ า 3 ชนิด ได้แก่ กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี และกวางตุ้งที่น าเข้า
จากประเทศต่างๆ 

2. กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope และ Compound microscope 
3. วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
4. สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช 
5. ภาชนะเก็บตัวอย่างพืช 
6. ชุดตรวจสอบศัตรูพืช ( ELISA Kit) 
7. หนังสือ และวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8. Diagnostic protocol 
9. โรงเรือนปลูกพืชเพ่ือการสังเกตอาการผิดปกติ 

- วิธีการ 
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของกะหล่ าดอก กะหล่ าปลี กวางตุ้งและข้อมูลศัตรูพืชท่ีมีรายงานใน

ต่างประเทศเปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ 
ท าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต เพ่ือ

ค้นหาข้อมูลของกะหล่ าดอก กะหล่ าปลี กวางตุ้ง ลักษณะทั่วไปของพืช รายชื่อของประเทศที่ประเทศไทย
มีการการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ ปริมาณการน าเข้า ปริมาณการน าเข้า ข้อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศ
และในประเทศ 
 2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี กวางตุ้ง
น าเข้าในห้องปฏิบัติการ 

     การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุ์กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี กวางตุ้งที่น าเข้า
จากต่างประเทศทางด่านตรวจพืช เจ้าหน้าที่จะท าการสุ่มตัวอย่างเมล็ด พันธุ์พืชมาท าการตรวจวินิจฉัย
ศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  ซึ่ง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
        2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า  เพ่ือตรวจหาตัว
อ่อน หนอน แมลงหรือเมล็ดวัชพืช   



       2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed Testing 
Association, 1999) และตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดเมล็ดพันธุ์น าเข้า    
       2.2.1  การตรวจสอบเชื้อรา 

          1 ) ก า ร ต รว จ สุ ข ภ าพ เม ล็ ด พั น ธุ์ พื ช ข ณ ะยั ง ไ ม่ งอ ก  (Dry seed 
examination) 

             โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์เชื้อราหรือศัตรูพืชอ่ืนๆ 
ซ่ึงปะปนมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยตาเปล่าหรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereo microscope เช่นเมล็ด
พันธุ์มีรูปร่างผิดปกติ หรืออาจติดมา ภายในเมล็ดพันธุ์โดยไม่แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมากับเศษพืชใน
ลักษณะเส้นใยหรือส่วนขยายพันธุ์เช่น Pycnidia เป็นต้น 

           2) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะเมล็ดงอก 
              สุ่มตัวอย่างเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ในปริมาณท่ีเหมาะสมวิเคราะห์โดยสุ่ม

แยกตามสายพันธุ์ มาทดสอบด้วยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง (Whatman) 
เบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้ าซึ่งวางอยู่ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วาง
เมล็ดพันธุ์กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี กวางตุ้ง จ านวน  25 เมล็ดต่อจานเลี้ยงเชื้อ จ านวน 16 จานเลี้ยงเชื้อ 
(400 เมล็ด) จากนั้นน าจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ (incubate) ใต้แสง near ultraviolet (NUV) สลับกับ
ความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงน าเมล็ดพันธุ์มาตรวจ
และจ าแนกชนิดเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอไมโครสโคป  (Stereo microscope) และกล้อง
จุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (Compound microscope) 
       2.2.2  การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย 
           1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด้วยวิธี Dilution plate  
         ในกรณีที่ เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรง
หลังจากท าการแยกเชื้อด้วยวิธี Blotter method  ได้  หรือท าการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ด
โดยตรงด้วยวิธี Dilution plate โดยสุ่มเมล็ดตามมาตรฐาน น ามาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์ ความ
เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที ล้างตามด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง  ผึ่งให้แห้งบนกระดาษ
กรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ แล้วจึงน าไปบดละเอียดด้วยเครื่องบด  แล้วน าผงของเมล็ดใส่ลงใน
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์  (0.85% NaCl) หรือบัฟเฟอร์ จ านวน 100 
มิลลิลิตร บรรจุใน flask แล้วบ่มเชื้อไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขย่า จากนั้นน ามาท าให้เจือ
จางในอาหารเหลว Nutrient broth ให้มีความเจือจางเป็น 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามล าดับ 
ใช้ไปเปตต์ดูด suspension แต่ละความเข้มข้น จ านวน 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร Nutrient agar 
(NA) แล้วใช้แท่งแก้ว spread ให้ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 2-5 วัน จึงน ามาตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นน ามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วน าไปจ าแนก
ชนิดต่อไป 



         2) แยกเชื้อจากต้นกล้าซึ่งเพาะจากเมล็ดที่แสดงอาการผิดปกติบนใบพืชหรือต้น
พืช 

        โดยการเพาะเมล็ดในดินนึ่งฆ่าเชื้อ โดยเพาะในถาดเพาะเมล็ด 100 เมล็ดต่อ
ตัวอย่าง และเก็บถาดเพาะเมล็ดที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เมื่อต้นกล้าออกใบจริง 1-2 ใบ ให้
สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนพืช หรืออาจใช้ถุงพลาสติกที่ฉีดพ่นน้ าคลุมให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา  3-5 
วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบพืช เก็บใบพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1) วิธ ี Dilution plate ตัดใบพืชบริเวณรอยต่อใบที่เป็นโรคและบริเวณปกติ 
แล้วฆ่าเชื้อท่ีผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบน
กระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เข่ียเชื้อ แล้วบดชิ้นส่วนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 
เปอร์เซ็นต์  จากนั้นน ามาท าให้ เจือจางเป็นล าดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และด าเนินการเช่นเดียวกับ ขั้นตอน
ในข้อ (1) 

2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2 มิลลิเมตร 
ฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษ
กรอง ภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้ววางพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง 
(semiselective media) น าจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วันจึงน ามาตรวจสอบหา
โคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อต่อจนครบ 3-5 วัน เพ่ือตรวจหาโคโลนีของแบคทีเรียชนิดอ่ืน
จากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และน าไปศึกษาคุณลักษณะเพ่ือจ าแนกชนิดต่อไป 
 การจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย  

1. ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบ
รูปร่างของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน 

2. ทดสอบแกรม (Gram reaction) โดยใช้สารละลายโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์  ความ
เข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์  (3%KOH) ที่เตรียมใหม่ใช้ภายใน 2 สัปดาห์ หากตรวจพบเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรม
ลบ (Gram negative) มีรูปร่างเป็นท่อน (rod shape) และแกรมบวก (Gram positive) รูปร่างแบบ 
Coryneform rod ก็จะน าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

3. ทดสอบ Hypersensitivity reaction  บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อ
แบคทีเรียอายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ (Nicotiana tabacum 
L.) บริเวณใต้ใบโดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้อ 
24-48 ชั่วโมง หากพบอาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืช 

4.  ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี  (Physiological and biochemical 
properties) เช่น  การใช้ยู เรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน  และแป้ ง  reduce ไน เตรต 
ความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิต่างๆ     เป็นต้น 

5. ทดสอบความสามารถของเชื้ อแบคที เรียในการท าให้ เกิดโรคบนพืชอาศัย 
(Pathogenicity test) โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร 



ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของเชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่นปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในล าต้น  ใบเลี้ยง
หรือเนื้อใบของต้นกะหล่ าดอก กะหล่ าปลี กวางตุ้งอายุ 2-3 สัปดาห์  ฉีดพ่นน้ าให้ความชุ่มชื้นคลุมด้วย
ถุงพลาสติกและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรคหลังปลูกเชื้อ  3-5 วัน 
จากนั้นน าใบเป็นโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ท าให้พืชเป็นโรคเป็นชนิดเดียวกับที่แยก
ได้ในครั้งแรกหรือไม ่

6. การตรวจสอบด้วยวิธี ELISA เป็นวิธีการจ าแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ่ม
วิทยา ปัจจุบันใช้ชุดตรวจสอบของ Agdia น าเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพ่ิมปริมาณในอาหาร
เหลวและน ามาท าการตรวจสอบตามข้ันตอนที่แนะน า 

 2.2.3  การตรวจสอบเชื้อไวรัส 
   1)  ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (Seedling symptom test) 
โดยเพาะเมล็ดพันธุ์ในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่างละ 100 เมล็ด เก็บรักษาไว้ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต้นพืช
ออกใบจริง 1-2 ใบ จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรค ต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว่ามีสาเหตุจาก
เชื้อไวรัสจะน าใบอ่อนไปตรวจสอบด้วยวิธีการอ่ืนเพื่อจ าแนกชนิดต่อไป 

         2)  ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ  (Infectivity test) เตรียมน้ าคั้นพืชส าหรับ
ทดสอบโดยบดใบพืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์  (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้  0.1 M 
phosphate buffer pH 7.0) โดยใช้ใบพืชหนัก 1 กรัมต่อบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้นใช้
ส าลีหรือนิ้วที่สะอาดจุ่มน้ าคั้นพืชทาลงบนใบพืชทดสอบ ซึ่งโรยด้วยผงคาร์โบรันดัม (carborundum 
ขนาด 600 mesh) หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 5 นาที  ล้างใบพืชและน าพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25-30 
องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ โดยพืชทดสอบจะ
แสดงอาการแผลเฉพาะแห่ง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่วล าต้น (systemic infection) 

           3) การตรวจสอบด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา (Serological techniques) การ
ตรวจสอบด้วยวิธี Enzyme – linked Immunosorbent Assay : ELISA เป็นวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มี
ความไวสูง แม้จะมีเชื้อไวรัสปริมาณต่ าหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได้ ให้ผลรวดเร็ว แน่นอน และ
ยังสามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ครั้งละจ านวนมาก วิธีการที่น ามาใช้เป็นแบบ  Indirect  ELISA ท าการ
บันทึกผล 

3. การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ  
โดยสังเกตอาการผิดปกติของต้นพืชทั้งต้น ท าการเก็บตัวอย่างพืชที่แสดงอาการผิดปกติมาท าการ

แยกเชื้อและทดสอบการเกิดโรคในห้องปฏิบัติการ 
    - เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 ( 2 ปี) 

ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช         
ด่านตรวจพืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 



1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของกะหล่ าดอก กะหล่ าปลี กวางตุ้งและข้อมูลศัตรูพืชที่มี
รายงานในต่างประเทศเปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ 
 Domain: Eukaryota 

Kingdom: Viridiplantae 
Phylum: Spermatophyta  
Class: angiospermae 
Subclass: Dicotyledeonae 
Order: Papaverales 
Family: Brassicaceae 
กะหล่ าดอก (Cauliflower) ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea var. botrytis L. กะหล่ าปลี 

(Cabbage) ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea var. capitata L. กวางตุ้ง (Pakchoi, Mustard) ชื่อ
วิทยาศาสตร์Brassica chinensis var. parachinensis 

 
ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี และกวางตุ้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 

2553- กันยายน 2555 
  ประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กะหล่ าดอก จากต่างประเทศระหว่างเดือน ตุลาคม 
2553 – กันยายน 2555 เป็นปริมาณ 17.023 ตัน  โดยน าเข้าจาก 12 ประเทศ  ได้แก่  ไต้หวัน 10.08 ตัน 
ญี่ปุ่น 3.70 ตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.87 ตัน สหรัฐอเมริกา 0.338 กิโลกรัม อิตาลี 130.61 กิโลกรัม 
อินเดีย 50.03 กิโลกรัม ชิลี 171.274 กิโลกรัม  เนเธอร์แลนด์ 0.279 กิโลกรัม  ฝรั่งเศส 0.09 กิโลกรัม 
เม็กซิโก 0.036 กิโลกรัม อาร์เยนตินา 0.09 กิโลกรัม และเกาหลีใต้  24 กิโลกรัม  จ านวน 143  ตัวอย่าง 
เมล็ดพันธุ์กะหล่ าปลี  น าเข้าจาก 12 ประเทศ  น้ าหนัก 59.601 ตัน  โดยน าเข้าจาก ญี่ปุ่น 52.37 ตัน 
ชิลี 0.74 ตัน สาธารณรัฐ-ประชาชนจีน 0.645 ตัน สหรัฐอเมริกา 0.41 ตัน  ออสเตรเลีย 5.15 ตัน 
ไต้หวัน 0.135 ตัน เกาหลีใต้ 0.125 ตัน เนเธอร์แลนด์  0.02 ตัน อินเดีย 0.009 ตัน อิตาลี 0.4 ตัน 
ฝรั่งเศส 0.09 ตัน นิวซีแลนด์ 100 กรัม จ านวน 146 ตัวอย่าง และ เมล็ดพันธุ์กวางตุ้ง น าเข้าจาก 9 
ประเทศ น้ าหนัก 782.651 ตัน โดยน าเข้าจาก นิวซีแลนด์  691.31 ตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 53.72 
ตัน เดนมาร์ก 16.78 ตัน อิตาลี 5.5 ตัน ไต้หวัน 4.48 ตัน ญี่ปุ่น 3.00 ตัน และฮ่องกง 1 ตัน จ านวน 136 
ตัวอย่าง    
 ศัตรูพืชที่พบเข้าท าลายกะหล่ าดอก กะหล่ าปลี และกวางตุ้ง 
 จากสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าท าลายพืชวงศ์กะหล่ า พบว่า กะหล่ าดอก มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 104 
ชนิด จัดเป็นแมลง 47 ชนิด โปรโตซัว 1 ชนิด ไส้เดือนฝอย 6 ชนิด เชื้อรา 25 ชนิด แบคทีเรีย 12 ชนิด 
ไวรัส 4 ชนิด และ วัชพืช 9 ชนิด กะหล่ าปลี มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 143 ชนิด จัดเป็นแมลง 73 ชนิด โปรโตซัว 
1 ชนิด ไส้เดือนฝอย 14 ชนิด หอยทาก 1 ชนิด  เชื้อรา 24 ชนิด แบคทีเรีย 13 ชนิด ไวรัส 3 ชนิด และ 



วัชพืช 9 ชนิด  กวางตุ้ง มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 48 ชนิด จัดเป็นแมลง 19 ชนิด โปรโตซัว 1 ชนิด ไร 1 ชนิด 
ไส้เดือนฝอย 2 ชนิด เชื้อรา 12 ชนิด แบคทีเรีย 9 ชนิด ไวรัส 4 ชนิด  

2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์กะหล่ าดอก กะหล่ าปลี 
กวางตุ้งน าเข้าในห้องปฏิบัติการ 

       2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า   
  จากการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากทุกประเทศในเบื้องต้น  พบว่า เมล็ดสมบูรณ์ 
สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของเมล็ดวัชพืช 
        2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed 
Testing Association, 1999)  และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดเมล็ดพันธุ์
น าเข้าในห้องปฏิบัติการ             

  จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืช ดัวยวิธี
ตรวจสอบด้วยตาเปล่า (Visual inspection)  Blotter method และ Dilution plate method พบว่า
เมล็ดพันธุ์กะหล่ าดอก ที่น าเข้าจาก  12 ประเทศ  ได้แก่ ใต้หวัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สหรัฐอเมริกา  อิตาลี เกาหลีใต้ อินเดีย  ชิลี  เนเธอร์แลนด์  ฝรั่งเศส  เม็กซิโก  และอาร์เยนตินา จ านวน 
143 ตัวอย่าง  ปริมาณน าเข้า 17.023 ตัน  ตรวจพบเชื้อ Alternaria brassicicola, A. tenuis, A. 
raphani, A. rhadina, Cladosporium sp., Curvularia lunata,C. pallescens, Drechslera 
rostrata, Fusarium semitectum, F. solani, Stemphylium solani และ Ulocladium sp.  เมล็ด
พันธุ์กะหล่ าปลี  น าเข้าจาก 12 ประเทศ  ได้แก่ ญี่ปุ่น ชิลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย ไต้หวัน เกาหลีใต้  เนเธอร์แลนด์  นิวซีแลนด์ อินเดีย อิตาลี ฝรั่งเศส จ านวน 146  ตัวอย่าง  
น้ าหนั ก  59 .601  ตัน   ตรวจพบ เชื้ อ  Alternaria brassicicola, A. tenuis, Cladosporium sp., 
Curvularia lunata, Fusarium semitectum, F. moniliforme, F. solani, Phoma sp., 
Ulocladium sp. และ Stachybotrys sp.  และเมล็ดพันธุ์กวางตุ้ง น าเข้าจาก 9 ประเทศ ได้แก่ 
นิวซีแลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีน เดนมาร์ก อิตาลี อินเดีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซียและฮ่องกง จ านวน 
136 ตัวอย่าง  น้ าหนัก 782.651 ตัน ตรวจพบเชื้อ Alternaria brassicicola, A. tenuis, Fusarium 
semitectum F. solani และ Ulocladium sp. และจากการน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกตอาการของโรค 
(Seedling symptom test) ในสถานกักกันพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นพืชวงศ์กะหล่ าทั้ง 3 ชนิด  
ดังกล่าว และจากการน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกตอาการของโรค (Seedling symptom test) ในสถาน
กักกันพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นพืชวงศก์ะหล่ าทั้ง 3 ชนิด 

3. การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ  
จากการติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศกับ

เมล็ดพันธุ์กะหล่ าดอกในท้องที่จังหวัดราชบุรี ตรวจพบโรคราน้ าค้างที่เกิดจากเชื้อรา Peronospora 
parasitica โรคเน่าและ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora pv. carotovora แปลงปลูก
กะหล่ าปลีในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ตรวจพบโรคราน้ าค้าง P. parasitica โรคเน่าเละ E. 



carotovora pv. carotovora และอาการใบด่าง และการท าลายของเพลี้ยอ่อน หนอนใยผัก และหอย
ทาก และแปลงปลูกกวางตุ้ง ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม ไม่พบการท าลายของโรคและ
ศัตรูพืช จากการติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูก และพืชวงศ์กะหล่ าทั้ง 3 ชนิด ไม่พบเชื้อ
โรคและศัตรูพืชที่ร้ายแรงทางกักกันพืช 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
 เมล็ดพันธุ์วงศ์กะหล่ า ได้แก่ กะหล่ าดอก  กะหล่ าปลี และกวางตุ้ง จากสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้า
ท าลายกะหล่ าดอก มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 104 ชนิด จัดเป็นแมลง 47 ชนิด โปรโตซัว 1 ชนิด ไส้เดือนฝอย 6 
ชนิด เชื้อรา 25 ชนิด แบคทีเรีย 12 ชนิด ไวรัส 4 ชนิด และ วัชพืช 9 ชนิด กะหล่ าปลี มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 
143 ชนิด จัดเป็นแมลง 73 ชนิด โปรโตซัว 1 ชนิด ไส้เดือนฝอย 14 ชนิด หอยทาก 1 ชนิด  เชื้อรา 24 
ชนิด แบคทีเรีย 13 ชนิด ไวรัส 3 ชนิด และ วัชพืช 9 ชนิด  กวางตุ้ง มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 48 ชนิด จัดเป็น
แมลง 19 ชนิด โปรโตซัว 1 ชนิด ไร 1 ชนิด ไส้เดือนฝอย 2 ชนิด    เชื้อรา 12 ชนิด แบคทีเรีย 9 ชนิด 
ไวรัส 4 ชนิด และจากการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ โดยการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 3 ชนิด ที่
น าเข้าจากต่างประเทศระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2555  และด าเนินการตรวจสอบเชื้อโรค
และศัตรูพืช ดัวยวิธีตรวจสอบด้วยตาเปล่า (Visual inspection)  Blotter method และ Dilution 
plate method พบว่าเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์กะหล่ าดอก ที่น าเข้าจาก  12 ประเทศ  ได้แก่ ใต้หวัน ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา  อิตาลี เกาหลีใต้ อินเดีย  ชิลี  เนเธอร์แลนด์  ฝรั่งเศส  และ
เม็กซิโก อาร์เยนตินา จ านวน 143 ตัวอย่าง  ปริมาณน าเข้า 17.023 ตัน  ตรวจพบเชื้อ Alternaria 
brassicicola, A. tenuis, A. raphani, A. rhadina, Cladosporium sp., Curvularia lunata,C. 
pallescens, Drechslera rostrata, Fusarium semitectum, F. solani, Stemphylium solani 
และ Ulocladium sp.  เมล็ดพันธุ์กะหล่ าปลี  น าเข้าจาก 12 ประเทศ  ได้แก่ ญี่ปุ่น ชิลี  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ใต้หวัน เกาหลีใต้  เนเธอร์แลนด์  นิวซีแลนด์ อินเดีย อิตาลี 
ฝรั่งเศส จ านวน 146  ตัวอย่าง  น้ าหนัก 59.601  ตัน  ตรวจพบเชื้อ Alternaria brassicicola, A. 
tenuis, Cladosporium sp., Curvularia lunata, Fusarium semitectum, F. moniliforme, F. 
solani, Phoma sp., Ulocladium sp. และ Stachybotrys sp.  และเมล็ดพันธุ์กวางตุ้ง น าเข้าจาก 9 
ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์  สาธารณรัฐประชาชนจีน เดนมาร์ก อิตาลี อินเดีย ใต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซียและ
ฮ่องกง จ านวน 136 ตัวอย่าง  น้ าหนัก 782.651 ตัน ตรวจพบเชื้อ Alternaria brassicicola, A. 
tenuis, Fusarium semitectum F. solani และ Ulocladium sp. และจากการน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูก
สังเกตอาการของโรค (Seedling symptom test) ในสถานกักกันพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นพืชวงศ์
กะหล่ าทั้ง 3 ชนิด ดังกล่าว และด าเนินการติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกของพืชวงศ์
กะหล่ าทั้ง 3 ชนิด ไม่พบเชื้อโรคและศัตรูพืชที่ร้ายแรงทางกักกันพืช 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
 -  ได้ข้อมูลศัตรูพืช และตัวอย่างศัตรูพืชที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทางวิชาการ 



 -   ได้ข้อมูลชนิดและตัวอย่างพืช ที่ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้สามารถน าเป็นแนวทางการป้องกัน
การแพร่ระบาดของศัตรูพืชได้ และการจัดท ารายชื่อพืชศัตรูพืชของประเทศไทยที่ถูกต้อง โดยกรมวิชาการ
เกษตรสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในสินค้าเกษตรน าเข้า การก าหนดชนิดพืช
ห้ามน าเข้าเพ่ือป้องกัน มิให้มีการน าเข้าพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยต่อไป 
11. ค าขอบคุณ : 
 ขอขอบคุณ คุณชัยรัตน์ หมั่นการ คุณยุทธนา ประมาณ คุณวิชาญ  สมาธิ คุณวิภา  เกิดพิพัฒน์  
คุณอรนุช นาคะโร  คุณสุธรรม คงเอียด คุณจิรวัฒน์ ไกรนรา และคุณอัญชลี ราศี ที่ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จ
ได้ด้วยดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ  ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ที่ให้ความ
ร่วมมือในการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เพ่ือตรวจสอบในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช 
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