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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย   :  วิจัยการกักกันพืช 

กิจกรรม   :  การศึกษาศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับพืชน าเข้า 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   :  การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจาก 

     ต่างประเทศ 
4. ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)       :  Interception of Quarantine Pest in Imported Coriander  

     Seed Consignments 
5. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง            :  นงพร  มาอยู่ดี1/        
ผู้ร่วมงาน                            :  ชลธิชา รักใคร่1/       จรรยา   มณีโชติ2/      
           ชาญชัย   แสงหิรัญ3/ 

5. บทคัดย่อ 

 การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักชี  (Coriandrum  sativum L.)  วงศ์  Apiaceae  น าเข้า
จากต่างประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553  ถึง  กันยายน 2555  ที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช กรมวิชาการเกษตร โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักชีที่น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สหรัฐอเมริกา  บัลแกเรีย 
และอิตาลี  จ านวน  32 ตัวอย่าง  ท าการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของผักชีจากแหล่งต่างๆทั่วโลก ผลการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่
เข้าท าลายผักชี พบศัตรูพืชจ านวน 45 ชนิด จัดเป็นแมลง 18 ชนิด ไร 3 ชนิด เชื้อรา 9 ชนิด แบคทีเรีย 7 ชนิด  ไวรัส 5 
ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค ศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Visual 
inspection, Blotter method, Dilution plate method และปลูกทดสอบแสดงอาการผิดปกติในโรงเรือนผลการตรวจ
พบเชื้อรา 17 ชนิด ซึ่งไม่ เป็นเชื้อโรคส าคัญด้านกักกันพืช ได้แก่  Acremonium sp., Alternaria brassicicola, 
Alternaria tenuis, Alternaria tenuissima, Alternaria raphani, Curvularia pallescens, Cladosporium sp., 
Drechslera tetramera, Fusarium solani, Nigrospora sp., Phoma sp., Starchybotrys sp., Stemphylium sp., 
Fusarium moniliforme, Fusarium semitectum, Streptomyces sp. และ Ulocladium sp. และพบเมล็ดวัชพืช 6 
ชนิด เป็นวัชพืชกักกันที่มีความส าคัญด้านกักกันพืช 1 ชนิด คือ Polygonum convolvulus ส่วนวัชพืชที่ไม่มีความส าคัญ
ด้านกักกันชนิด  5 ชนิด ได้แก่ Avena sp., Convolvulus arvensis, Malva sp., Ranunculus arvensis และ Torilis 
sp. ส าหรับวัชพืชกักกันได้ควบคุมโดยอาศัยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 เพื่อ
ป้องกันมิให้วัชพืชกักกันเข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศไทย    
 

1/ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
2/ ส านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร 
3/  ส านักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร 



6.  ค าน า 
  ผักชี  (Coriander: Coriandrum  sativum L.)  วงศ์  Apiaceae จัดป็นพืชล้มลุกอายุสั้น ประมาณ    
40-60 วัน ล าต้นตั้งตรง ภายในกลวงสูงประมาณ 8-15 นิ้ว มีรากแก้วสั้น แต่มีรากฝอยมาก ล าต้นสีเขียว เขียวอม 
น้ าตาล เมื่อแก่ใบเรียงตัวคล้ายขนนก รูปทรงพัด ใบที่โคนมีขนาดใหญ่กว่าที่ปลาย ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอด 
ของต้น ดอกมีขนาดเล็กสีขาวและชมพูอ่อน ผลกลมโต ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ตรงปลายผลจะแยกออกเป็น  
2 แฉก สามารถขึ้นได้ดีในดินร่วน มีการระบายน้ าดี ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ประเทศไทยมีการน าเข้า 
เมล็ดผักชีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  สหรฐัอเมริกา  บัลแกเรีย และอิตาลี ประมาณ 64,561,182 บาท      
(ฝ่ายพันธุ์พืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร)                      
  พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ 
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เมล็ดพันธุ์ผักชีจัดเป็นสิ่งก ากัด (Restricted material) ใน 
การน าเข้ามายังประเทศไทยต้องแจ้งการน าเข้า และมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทางก ากับมาเท่านั้น  
โดยไม่มีมาตรการสุขอนามัยก าหนดไว้แต่อย่างใด  การน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ มีโอกาสที่ศัตรูพืชหลาย 
ชนิดที่อาจเป็นศัตรูพืชกักกันที่ร้ายแรงหรือศัตรูพืชที่ส าคัญที่ก่อความเสียหายกับผลิตผลทางการเกษตรติดเข้ามา 
กับเมล็ดพืชด้วย โดยอาจเป็นศัตรูพืชร้ายแรงที่ไม่มีปรากฏในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มของเมล็ดวัชพืช 
ร้ายแรง ซึ่งมีการน าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์หรือเป็นต้นพันธุ์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่ว 
ประเทศไทย โดยใน  แต่ละปีมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ในปริมาณมาก  หากศัตรูพืชที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่มีรายงาน 
ในประเทศไทยติดมากับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวสามารถเข้ามาเจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย จะก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อการเกษตรในประเทศและกระทบต่อการการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งกระทบต่อการส่งออก 
เมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าไปยังประเทศที่มีความเข้มงวดด้านกักกันพืช ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการตรวจสอบ 
ศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับพืชน าเข้า โดยต้องเพ่ือทราบชนิดแหล่งที่มา การปรากฏของศัตรูพืชในประเทศคู่ค้า  
และเส้นทางการเข้ามาของศัตรูพืช ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลการตรวจพบศัตรูพืช มีประโยชน์ใช้อ้างอิงทาง 
วิชาการ น ามาพิจารณาหามาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และก าหนดเป็นมาตรการทางด้าน 
กฎหมายและทางวิชาการในการควบคุมการน าเข้า หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของพืชน าเข้าให้เป็นสิ่งต้องห้ามตาม 
พระราชบัญญัติกักพืชต่อไป 

7.  วิธีด าเนินการ    

     อุปกรณ์ 
1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักชี 
2. กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope และ compound microscope 
3. วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
4. สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช 
5. ภาชนะเก็บตัวอย่างพืช 
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.  รวบรวมข้อมูลทั่วไปของผักชีและข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศเปรียบเทียบกับศัตรูพืช

ในประเทศ 
ท าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอร์เน็ ต เพ่ือค้นหา

ข้อมูลของผักชี ลักษณะทั่วไปของพืช สายพันธุ์ พ้ืนที่การเพาะปลูก รายชื่อของประเทศที่ประเทศไทยมีการการ
น าเข้าเมล็ดพันธุ์ ปริมาณการน าเข้า ข้อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและในประเทศ 
 2.  การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชข้ันละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าในห้องปฏิบัติการ 

     การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุ์ผักชีที่น 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  ใบเลี้ยงหรือเนื้อใบของต้นผักชีอายุ 2-3 สัปดาห์  ฉีด
พ่นน้ าให้ความชุ่มชื้นคลุมด้วยถุงพลาสติกและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรคหลัง
ปลูกเชื้อ 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 สงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสจะน 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 

2.2.4 การตรวจเมล็ดวัชพืชขั้นละเอียดโดยท าการคัดแยกองค์ประกอบทางกายภาพได้แก่ เมล็ดพืชบริสุทธิ์ 
สิ่งเจือปน เมล็ดพืชอ่ืน น าเมล็ดวัชพืชที่ตรวจพบมาท าการจ าแนกชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้คู่มือจ าแนกเมล็ด
พืช 
 3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์น าเข้าในพื้นที่ของเกษตรกร โดยติดตามตรวจสอบ
ในแปลงปลูกท่ีมีการน าเมล็ดพันธุ์น าเข้า ให้สังเกตอาการความผิดปกติของต้นพืชทั้ง โคนต้น ราก ล าต้น ใบและผล



ของพืช และท าการเก็บตัวอย่างน ามาแยกเชื้อและทดสอบการเกิดโรคกับพืชในห้องปฏิบัติการเพ่ือท าการวินิจฉัย
เชื้อโรคศัตรูพืชอย่างละเอียด                   

เวลาและสถานที่      

- ระบุเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 (2 ปี) 

- สถานที่ท าการทดลอง 

  1. กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
  2. ด่านตรวจพืชฯ  ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์           
 1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเมล็ดพันธุ์ผักชี ศัตรูพืชที่พบเข้าท าลายผักชีจากการสืบค้นข้อมูล มีศัตรูพืช
จ านวน  45  ชนิด  จัดเป็นแมลง  18  ชนิด  ไร 3  ชนิด  เชือ้รา  9  ชนิด  แบคทีเรีย  7  ชนิด  ไวรัส  5  ชนิด  
และวัชพืช  3  ชนิด  การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ผักชี น าเข้าในห้องปฏิบัติการ 
 2.  การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าในห้องปฏิบัติการ 
            2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า จากการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่
น าเข้าจากทุกประเทศในเบื้องต้น  พบว่าลักษณะของเมล็ดมีสี เมล็ดสมบูรณ์ พบสิ่งเจือปนเล็กน้อยสงสัยอาจจะ
เป็นเมล็ดวัชพืช ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของเชื้อโรคศัตรูพืช   
     2 .2  การสุ่ มตั วอย่ า ง เมล็ ด พั น ธุ์ ต ามวิ ธี ม าตรฐานของ  ISTA (International Seed Testing 
Association, 1999) และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดเมล็ดพันธุ์น าเข้าในห้องปฏิบัติการ
      จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักชี ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
สหรัฐอเมริกา  บัลแกเรีย และอิตาลี  จ านวน  32  ตัวอย่าง เมื่อท าการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค ศัตรูพืชขั้นละเอียดใน
ห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Visual inspection, Blotter method, Dilution plate method และปลูกทดสอบแสดง
อาการผิดปกติในโรงเรือนผลการตรวจพบเชื้อรา 17 ชนิด ซึ่งไม่เป็นเชื้อโรคส าคัญด้านกักกันพืช ได้แก่ 
Acremonium sp., Alternaria brassicicola, Alternaria tenuis, Alternaria tenuissima, Alternaria 
raphani, Curvularia pallescens, Cladosporium sp., Drechslera tetramera, Fusarium solani, 
Nigrospora sp., Phoma sp., Starchybotrys sp., Stemphylium sp., Fusarium moniliforme, Fusarium 
semitectum, Streptomyces sp. และ Ulocladium sp. และพบเมล็ดวัชพืช 6 ชนิด เป็นวัชพืชกักกัน 1 ชนิด 
คือ Polygonum convolvulus ส่วนอีก 5 ชนิด ไม่ เป็นวัชพืชที่ ส าคัญด้านกักกันพืช ได้แก่  Avena sp., 
Convolvulus arvensis, Malva sp., Ranunculus arvensis และ Torilis sp. ผลการตรวจวัชพืชสอดคล้องกับ
การตรวจเมล็ดข้าวสาลีที่น าเข้าจากต่างประเทศของประเทศอินเดีย (Singh, 2001) ซึ่งตรวจพบเมล็ดวัชพืช 
Avena sterilis, Malva negleeta ส าหรับเมล็ดวัชพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืช เจ้าหน้าที่กักกันพืชได้ควบคุมการ
น าเข้าภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 เพ่ือป้องกันมิให้วัชพืชดังกล่าว 
เข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศไทย 
 



9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักชี  (Coriandrum  sativum L.)  วงศ์  Apiaceae  
น าเขา้จากต่างประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553  ถึง  กันยายน 2555  ที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักชีที่น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
สหรัฐอเมริกา  บัลแกเรีย และอิตาลี  จ านวน  32 ตัวอย่าง  ผลการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของผักชีจากแหล่งต่างๆทัว่
โลก ผลการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าท าลายผักชี พบศัตรูพืชจ านวน 45 ชนิด จัดเป็นแมลง 18 ชนิด ไร 3 ชนดิ 
เชื้อรา 9 ชนิด แบคทีเรีย 7 ชนิด ไวรัส 5 ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค ศัตรูพืชขั้น
ละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Visual inspection, Blotter method, Dilution plate method และปลูก
ทดสอบแสดงอาการผิดปกติในโรงเรือนผลการตรวจพบเชื้อรา 17 ชนิด ซึ่งไม่เป็นเชื้อโรคส าคัญด้านกักกันพืช 
ได้แก่ Acremonium sp., Alternaria brassicicola, Alternaria tenuis, Alternaria tenuissima, Alternaria 
raphani, Curvularia pallescens, Cladosporium sp., Dechslera tetramera, Fusarium solani, 
Nigrospora sp., Phoma sp., Starchybotrys sp., Stemphylium sp., Fusarium moniliforme, Fusarium 
semitectum, Streptomyces sp. และ Ulocladium sp. และพบเมล็ดวัชพืช 6 ชนิด เป็นวัชพืชกักกันที่มี
ความส าคัญด้านกักกันพืช 1 ชนิด คือ Polygonum convolvulus ส่วนวัชพืชที่ไม่มีความส าคัญด้านกักกันชนิด    
5 ชนิด ได้แก่ Avena sp., Convolvulus arvensis, Malva sp., Ranunculus arvensis และ Torilis sp. 
ส าหรับวัชพืชกักกันได้ควบคุมโดยอาศัยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 
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  
 ขอขอบคุณ คุณ ชาญชัย แสงหิรัญ ที่ช่วยด าเนินการเก็บตัวอย่างเมล็ดผักชีในครั้งนี้  และน้องๆ ใน
ห้องปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนในการท างานวิจัยนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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