
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
1. แผนงานวิจัย : มาตรการสุขอนามัยพืช 
 
2. โครงการวิจัย : การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับพืชน าเข้า 
   กิจกรรม : ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับพืชและส่วนของพืชที่น าเข้าเพ่ือขยายพันธุ์ 
 
3. ชื่อการทดลอง : ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากจีน และสหรัฐอเมริกา 
                      : Quarantine Pests Associated with Imported Lettuce Seed 
                        from China and USA  
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง : นางโสภา มีอ านาจ                    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
   ผู้ร่วมงาน            : นางสาวชลธิชา รักใคร่                ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                            นางสาวปรียพรรณ พงศาพิชณ์      ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
                            นางสาววันเพ็ญ ศรีชาติ              ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
                            นายวานิช  ค าพานิช                  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                            นางสาวจันทร์พิศ เดชหามาตย์      ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                            นางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล          ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
 
5. บทคัดย่อ : ผักกาดหอม (Lettuce; Lactuca sativa L.) เป็นพืชวงศ์ Asteraceae ในประเทศไทยมี
การปลูกเพ่ือบริโภคจ านวนมาก ส่วนใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์น าเข้าจากต่างประเทศ จากการสืบค้นพบศัตรูพืชที่
ส าคัญ จ านวน 13 ชนิด  จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมในช่วงเดือน ตุลาคม 2558-กันยายน 
2560 มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากจีน 11 ครั้ง น้ าหนักโดยรวม 33,252.4 กิโลกรัม น าเข้าทาง
ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และไปรษณีย์  และมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์
ผักกาดหอมจากสหรัฐอเมริกา 14 ครั้ง น้ าหนักโดยรวม 6,685.69 กิโลกรัม น าเข้าทางด่านตรวจพืชท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ลาดกระบัง และท่าเรือกรุงเทพฯ ผลการตรวจศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า แว่น
ขยายและภายใต้กล้องสเตอริโอพบเมล็ดวัชพืช 8 ชนิด ได้แก่ Ageratina adephora, Amaranthus 
retroflexus, Amaranthus viridis, Cleome vicosa, Eleusine indica, Setaria viridis, Sonchus 
arvensis และ Oxalis corniculata  ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากจีน ผลการตรวจเชื้อราบนเมล็ด
พันธุ์ด้วยวิธี  Blotter method พบเชื้อรา 8 ชนิดได้แก่   Alternaria tenuis, Alternaria raphani, 
Cladosporium sp.,  Curvularia lunata,  Drechslera halodes,  Fusarium semitectum, 
Fusarium oxysporum และ Ulocladium sp. บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากจีน และตรวจพบเชื้อรา 1 
ชนิด คือ Alternaria tenuis บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากสหรัฐอเมริกา ผลการตรวจแบคทีเรียด้วยวิธี 



 

Dilution technique ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้า ผลการตรวจเชื้อไวรัส
ด้วยวิธี ELISA และ PCR ไม่พบเชื้อที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม ผลการปลูกสังเกตอาการของโรคใน
โรงเรือน (Seedling symptom test) และตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกผักกาดหอมไม่พบอาการผิดปกติ 
และไม่พบศัตรูพืชเป้าหมายที่เป็นสาเหตุของโรคพืช จากข้อมูลเบื้องต้นนี้สามารถน าไปสร้างฐานข้อมูล
ศัตรูพืชจากต่างประเทศ และจัดท าคู่มือการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชของผักกาดหอมเบื้องต้น 
Abstract : Lettuce (Lactuca sativa L.) belongs to the Asteraceae family. In Thailand, 
Lettuce is mainly used for consumption. The import of most lettuce seeds from other 
country. The total of 33,252 .4  kgs and 6 ,584 .086 kgs of lettuce seeds from People's 
Republic of China and United States of America have been imported into Thailand 
between 2015-2017. Twenty five samples of seeds imported from People's Republic of 
China and United States of America were collected to plant quarantine laboratory 
thoroughly inspection by visaul blotter method, dilution plate method, ELISA and PCR. 
Laboratory result showed the interception of Ageratina adephora, Amaranthus 
retroflexus, Amaranthus viridis, Cleome vicosa, Eleusine indica, Setaria viridis, Sonchus 
arvensis, Oxalis corniculata , Alternaria tenuis, Alternaria raphani,  Cladosporium sp., 
Curvularia lunata, Drechslera halodes, Fusarium semitectum, Fusarium oxysporum and 
Ulocladium sp. No symptoms from seedling symptom test and field inspection  
 
6. ค าน า : ผักกาดหอม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lactuca sativa เป็นพืชที่จัดในวงศ์ Asteraceae มีถิ่น
ก าเนิดในทวีปเอเชียและยุโรป ประเทศไทยนิยมปลูกผักกาดหอมเพ่ือบริโภค โดยเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่
ปลูกส่วนใหญ่เป็นเมล็ดที่น าเข้าจากต่างประเทศ มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากหลายประเทศ 
เช่น จีน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ชิลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก เบลเยี่ยม และเวียดนาม เป็นต้น  
ในปี 2557-2559  มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากจีน และสหรัฐอเมริกาในปริมาณที่สูงเป็นอันดับ
ต้น โดยน าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากจีน 17 ครั้ง ปริมาณ 69,212 กิโลกรัม และน าเข้าเมล็ดพันธุ์
ผักกาดหอมจากสหรัฐอเมริกา 16 ครั้ง ปริมาณ 6,407 กิโลกรัม  (กลุ่มวิจัยการกักกันพืช, 2559) 
ผักกาดหอมมีศัตรูพืชที่ส าคัญหลายชนิด บางชนิดไม่มีรายงานในประเทศไทยและศัตรูพืชที่ร้ายแรง เช่น 
เ ชื้ อ ร า  Bremia lactucae, Botryotinia fukeliana, Cercosspora beticola, Golovinamyces 
cichoracearum, Pitium ultimum, Sclerotinia minor  แบคที เรี ย  Pseudomonas marginalis 
pv. marginalis, Rhizobium radiobacter, Rhizobium rhizogenes ไวรัส  Alfalfa mosaic virus, 
Broad bean wilt virus, Lettuce mosaic virus, Tobacco streak virus, Tobacco black ring 
virus, Tomato spotted wilt virus   ( CABI, 2014) บางชนิดเป็นศัตรูพืชที่สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์
ห รื อ ถ่ า ย ท อ ด ท า ง เม ล็ ด พั น ธุ์ ได้  เช่ น  เชื้ อ ร า  Alternaria cichorii, Botryotinia fukeliana, 
Cercosspora beticola, Septoria lactucae แบคทีเรีย Pseudomonas cichorii, Xanthomonas 



 

campestris pv. vitians  ไวรัส Alfalfa mosaic virus, Broad bean wilt virus , Lettuce mosaic 
virus, Tomato black ring virus, Tobacco ringspot virus, Tobacco streak virus และTomato 
spotted wilt virus  ( CABI, 2014) หากศัตรูพืชที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่มีรายงานในประเทศไทยติดมา
กับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวสามารถเข้ามาเจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การเกษตรในประเทศและกระทบต่อการส่งออกพืชผักผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศที่มีความเข้มงวดด้าน
กักกันพืช ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการตรวจสอบศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับพืชน าเข้า เพ่ือทราบ
ชนิดแหล่งที่มา การปรากฏของศัตรูพืชในประเทศคู่ค้า และเส้นทางการเข้ามาของศัตรูพืช ข้อมูลดังกล่าว
จะเป็นฐานข้อมูลการตรวจพบศัตรูพืช มีประโยชน์ใช้อ้างอิงทางวิชาการ น ามาพิจารณาหามาตรการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และก าหนดเป็นมาตรการทางด้านกฎหมายและทางวิชาการในการ
ควบคุม การน าเข้า หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของพืชน าเข้าให้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก ากัดตาม
พระราชบัญญัติกักพืชต่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ : 

- อุปกรณ์ 
1.  คู่มือ เอกสาร หนังสือ วารสาร  และ ซีดีรอม CABI 
2.  อุปกรณ์ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติค มาร์กเกอร์ คัตเตอร์ หลาว 
3.  วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องแก้ว อาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี ชุดตรวจสอบ ตู้เขี่ย

เชื้อ ตู้บ่มเชื้อ waterbath ห้องบ่มเชื้อ  
4.  โรงเรือนปลูกพืชทดสอบ  
5.  พืชทดสอบ เช่น ต้นยาสูบ  
6.  คู่มือการจ าแนกศัตรูพืช (คู่มือจ าแนกวัชพืช คู่มือการจ าแนกเชื้อรา) 

- วิธีการ 
1. การสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชเป้าหมาย เช่น ชีววิทยา วิธีการตรวจศัตรูพืชในเมล็ดพันธุ์ และ

วิธีการก าจัดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์  
2. สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์จากด่านตรวจพืช ตามมาตรฐาน International Seed Testing 

Association (ISTA, 2016) 
     2.1 การสุ่มตัวอย่างที่บรรจุอยู่ในกระสอบ หรือภาชนะอ่ืนๆ ที่มีขนาดบรรจุของภาชนะแต่ละ

ใบเท่าๆกัน โดยมีน้ าหนักของเมล็ดพันธุ์จ านวน 15 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัม  
 2.1.1 เมล็ดพันธุ์จ านวน 1 – 4 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 3 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะ

บรรจุ  
 2.1.2 เมล็ดพันธุ์จ านวน 5 – 8 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 2 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะ

บรรจุ 



 

 2.1.3 เมล็ดพันธุ์จ านวน 9 – 15 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะ
บรรจุ 

2.1.4 เมล็ดพันธุ์จ านวน 16 – 30 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 15 ตัวอย่างขั้นต้น จาก
ภาชนะบรรจุทั้งหมด  
  2.1.5 เมล็ดพันธุ์จ านวน 31 – 59 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 20 ตัวอย่าง ขั้นต้น จาก
ภาชนะบรรจุทั้งหมด 

2.1.6 เมล็ดพันธุ์จ านวนตั้งแต่ 60 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 30 ตัวอย่างขั้นต้น จาก
ภาชนะบรรจุทั้งหมด 
      2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์จากกองใหญ่ที่ไม่อยู่ในภาชนะบรรจุ หรือระหว่างกระบวนการ
ไหลของเมล็ดพันธุ์ โดยมีน้ าหนักของเมล็ดพันธุ์จ านวนมากกว่า 100 กิโลกรัม 

 2.2.1 เมล็ดพันธุ์น้ าหนักไม่เกิน 500 กิโลกรัม สุ่มอย่างน้อย 5 ตัวอย่างขั้นต้น  
 2.2.2 เมล็ดพันธุ์น้ าหนัก 501 – 3,000 กิโลกรัม สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากเมล็ดพันธุ์ทุก 

300 กิโลกรัม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่างขั้นต้น 
 2.2.3 เมล็ดพันธุ์น้ าหนัก 3,001 – 20,000 กิโลกรัม สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากเมล็ด

พันธุ์ทุก 500 กิโลกรัม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่างขั้นต้น 
 2.2.4 เมล็ดพันธุ์น้ าหนักตั้งแต่ 20,001 กิโลกรัม สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากเมล็ดพันธุ์ทุก 

700 กิโลกรัม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 40 ตัวอย่างขั้นต้น 
3. การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้น โดยตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ ด้วยตาเปล่า สังเกตลักษณะสี  ผิว 

และรูปร่างว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ มีรอยเจาะ หรือแตกกระเทาะของเมล็ดพันธุ์หรือไม่ และจึงน าเมล็ด
พันธุ์ที่สุ่มได้น าไปตรวจสอบศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ 

4. ตรวจศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ  
4.1 ตรวจสอบและจ าแนกชนิดเมล็ดวัชพืชขั้นละเอียดโดยท าการคัดแยกองค์ประกอบทาง

กายภาพได้แก่ เมล็ดพืชบริสุทธิ์ เมล็ดพืชอ่ืน และสิ่งเจือปน น าแต่ละส่วนมาชั่งหาน้ าหนัก แล้วน ามา
ค านวณค่าเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก และจ าแนกชนิดเมล็ดวัชพืชที่ตรวจพบโดย  
 4.1.1 ตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (stereo microscope) เพ่ือศึกษาและ
บันทึกลักษณะภายนอกของเมล็ด เช่น สี ผิว รูปร่างและลายบนผิวของเมล็ด วัดขนาดความกว้าง ยาวของ
เมล็ด 

4.1.2 เปรียบเทียบกับตัวอย่างเมล็ดวัชพืชในพิพิธภัณฑ์และใช้คู่มือจ าแนกเมล็ดพืช  
 4.1.3 จ าแนกโดยปลูกดูลักษณะต่างๆตั้งแต่เริ่มงอกเป็นต้นกล้า ลักษณะใบ ดอก ผล 

4.2 ตรวจสอบและจ าแนกกลุ่มของแมลงโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphology)  
4.3 จัดเตรียมตัวอย่างแมลงและไรโดย 

4.3.1 น าตัวอย่างแมลงที่เก็บรวบรวมได้มาจัดรูปร่าง (set) บนไม้จัดรูปร่าง (setting 
board) ตัวอย่างแมลง โดยใช้เข็มไร้สนิมปักบริเวณด้านหน้าตรงมุมของปีกขวา (บริเวณมุมที่ปีกจรดกัน)  



 

ใช้ปากคีบจัดขาท้ังสามคู่ให้อยู่ในลักษณะเกาะหรือเดินโดยใช้เข็มหมุดขนาดกลางเป็นตัวยึด  ตัวเต็มวัย
ขนาด เช่น เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด และด้วงที่มีขนาดเล็กให้ติดลงบนกระดาษรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก 
จัดรูปร่างให้เห็นด้านหลังและด้านข้าง  น าไปอบให้แห้งในตู้อบตัวอย่างแมลง อุณหภูมิ 50-60OC ใช้เวลา 
30 – 60 วัน ขึ้นกับขนาดของแมลง 

4.3.2 ท าสไลด์ถาวร แมลงจ าพวกปากดูดที่มีขนาดเล็กเช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลง
หวี่ขาว  เพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย  ต้องน ามาท าสไลด์ถาวร และน าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 50-60OC เพ่ือ
จ าแนกชนิด  

4.3.3 ไร ท าสไลด์ถาวรภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ หยด Hoyer’s solution ลง
บนสไลด์ 1 หยด ใช้พู่กันเขี่ยตัวไรลงบนหยดน้ ายาจัดตัวอย่างไรให้อยู่ในสภาพที่เห็นส่วนต่าง ๆ ได้ชัดเจน  
โดยจัดท่าทางของไรให้อยู่ในท่าคว่ าและท่าตะแคงข้าง  เพ่ือตรวจดูลักษณะต่างๆที่ ใช้ในการจ าแนก 
จากนั้นปิดสไลด์ด้วย cover glass ใช้ปากกาเขียนแก้ววงกลมล้อมรอบตัวไรทันทีหลังจากท าสไลด์
เรียบร้อยแล้ว เพื่อสะดวกในการหาตัวไรได้ง่ายขึ้น น าเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 40 OC ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ 
ผนึกขอบ cover glass ด้วยน้ ายา ทาเล็บ และปิดป้ายบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่เก็บ วันที่ ชื่อผู้เก็บ
และพืชอาศัยที่ด้านขวามือของแผ่นสไลด์  

4 .4  ต ร ว จ เชื้ อ ร า  เ ช่ น  เ ชื้ อ ร า  Alternaria cichorii, Botryotinia fukeliana, 
Cercosspora beticola, Septoria lactucae ด้ วยวิ ธี  Blotter method (Mathur and Kongdal, 
2003) โดยการน าเมล็ดที่วางไว้ในภาชนะให้ความชื้นไปวางใต้แสง near ultra violet (NUV) โดยให้
แสงสลับกับมืด 12 ชั ่วโมง เป็นเวลา 7 วัน และตรวจจ าแนกชนิดเชื ้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ก าลังขยายต่ าและก าลังขยายสูงต่อไป  

4 .5  ต ร ว จ ส อ บ เชื้ อ แ บ ค ที เรี ย  เช่ น  Pseudomonas cichorii, Xanthomonas 
campestris pv. vitians  ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โดยวิธี Dilution plate method และ เลี้ยงบนอาหาร
เลี ้ยงเชื ้อ (Agar plate method) ตรวจสอบและจ าแนกชนิดแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ่มวิทยา เช่น 
Enzyme – linked Immunosorbent Assay (ELISA)  

4.6 ตรวจและจ าแนกชนิดไวรัส เช่น  Lettuce mosaic virus ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
ผักกาดหอมด้วยวิธี ELISA หรือ PCR (Polymerase chain reaction)  โดยตรวจจากเมล็ดโดยตรงหรือ
ตรวจจากต้นกล้าตามวิธีการที่เหมาะสม  

 5. เพาะเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม เพ่ือปลูกสังเกตลักษณะอาการผิดปกติของต้นพืชในโรงเรือน
ปลูกพืชของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ปลูกผักกาดหอมเม่ืออายุได้ 14 วัน สังเกตดูลักษณะอาการบริเวณโคน
ต้น ล าต้น ใบเลี้ยง และใบ ของต้นพืช ท าการบันทึกผล กรณีถ้าพบอาการผิดปกติให้น าส่วนของพืชไป
ตรวจสอบภายใต้กล้องสเตอริโอและกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง ท าการแยกเชื้อและจ าแนกชนิด
ศัตรพืูชด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป  
 6. ติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้า โดยท าการติดตามตรวจสอบในแปลงผลิตหรือใน
โรงเรือนปลูกพืชของบริษัทน าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม โดยติดตามในระยะที่เป็นต้นกล้า อายุประมาณ 



 

14-21 วัน กรณีถ้าพบอาการผิดปกติให้น าส่วนของพืชมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องสเตอริ
โอหรือกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง ท าการแยกเชื้อและจ าแนกชนิดศัตรูพืชด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป 

7. จัดท ารายชื่อศัตรูพืชและสรุปผล 
8. วิเคราะห์ผลสรุปและเขียนรายงาน 

- เวลาและสถานที่   
   เริ่มการทดลอง กันยายน 2558 ถึง ตุลาคม 2560 
   สถานที่ท าการทดลอง กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                              ด่านตรวจพืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
                              แปลงเกษตรกร 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : 
1. การสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชเป้าหมาย เช่น ชีววิทยา วิธีการตรวจศัตรูพืชในเมล็ดพันธุ์ และวิธีการ
ก าจัด   
   ศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์  
 ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae จัดเป็นสิ่งก ากัด ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืชจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งก ากัด ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งก าหนดให้ส่วนหนึ่ งส่วนใดของพืชในวงศ์ 
Asteraceae เป็นสิ่งก ากัด และตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มาตรา 10 ได้ระบุไว้ว่า การ
น าเข้าหรือน าผ่านสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก ากัดจะต้องน าผ่านทางด่านตรวจพืชเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ 
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการ
ก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะมีศัตรูพืชติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ที่
น าเข้าจากต่างประเทศได้  
 เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมมีรายงานเป็นพาหะของศัตรูพืชร้ายแรงและสามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้ 
หลายชนิดที่ยังไม่มีรายงานพบในประเทศไทยโดยเฉพาะเชื้อสาเหตุโรคพืช ได้แก่ เชื้อรา Alternaria 
cichorii, Botryotinia fukeliana, Cercosspora beticola, Septoria lactucae แ บ ค ที เ รี ย 
Pseudomonas cichorii, Xanthomonas campestris pv. vitians  ไวรัส  Alfalfa mosaic virus, 
Broad bean wilt virus, Lettuce mosaic virus, Tomato black ring virus, Tobacco ringspot 
virus, Tobacco streak virus, Tomato spotted wilt virus  ( CABI, 2014)  
 แหล่งปลูกผักกาดหอมในประเทศไทย เนื้อที่ปลูกทั้งสิ้น 12,794 ไร่ พ้ืนที่ปลูก 34 จังหวัด ได้แก่ 
นนทบุรี ราชบุรี ขอนแก่น ปทุมธานี นครราชสีมา สมุทรสาคร พิษณุโลก นครปฐม เชียงใหม่ สุพรรณบุรี 
สงขลา กรุงเทพมหานคร อุดรธานี เพชรบูรณ์ นครสววรค์ สกลนคร หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี 



 

ล าพูน น่าน หนองบัวล าภู เลย ตาก ยโสธร บึงกาฬ มุกดาหาร ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ แพร่ นครศรีธรรมราช 
สุรินทร์ ชัยนาท และล าปาง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) 
2. สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์จากด่านตรวจพืช ตามมาตรฐาน International Seed Testing 
Association  
   (ISTA, 2016) 
 ช่วงเดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 ท าการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่น าเข้าจาก
ประเทศจีนปริมาณน าเข้ารวม 33,252.4 กิโลกรัม โดยผ่านทางด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ และไปรษณีย์  จ านวน 11 ตัวอย่าง และ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่น าเข้าจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาปริมาณน าเข้ารวม 6,685.69 กิโลกรัม น าเข้าทางด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าเรือกรุงเทพฯ  และ ลาดกระบัง จ านวน 14 ตัวอย่าง (ตารางท่ี 1 และ 2) 
3. การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้น  
 ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่น าเข้าจากประเทศจีน จ านวน 11 ตัวอย่าง และตัวอย่างเมล็ด
พันธุ์ผักกาดหอมที่น าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 14 ตัวอย่าง เมื่อน ามาตรวจสอบศัตรูพืช
เบื้องต้นด้วยตาเปล่า หรือภายใต้แว่นขยายหรือกล้องสเตอริโอและจ าแนกศัตรูพืชในเบื้องต้น ผลการ
ตรวจสอบพบมีเมล็ดวัชพืชปนเปื้อนมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากจีน 8 ชนิด ได้แก่ Ageratina 
adephora, Amaranthus retroflexus, Amaranthus viridis, Cleome vicosa, Eleusine indica, 
Setaria viridis, Sonchus arvensis และ Oxalis corniculata   
4. ตรวจศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ  

 ตัวอย่างเมล็ดผักกาดหอมที่น าเข้าจากประเทศจีน จ านวน 11 ตัวอย่าง และ 
สหรัฐอเมริกา จ านวน 14 ตัวอย่าง เมื่อน าไปตรวจสอบและจ าแนกในห้องปฏิบัติการตามวิธีการมาตรฐาน
ที่เหมาะสม ผลการตรวจเชื้อราบนเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี Blotter method พบเชื้อรา Alternaria tenuis  8 
ค รั้ ง , Alternaria raphani 1  ค รั้ ง ,  Cladosporium sp. 2  ค รั้ ง ,  Curvularia lunata 1  ค รั้ ง , 
Drechslera halodes 1 ครั้ง, Fusarium semitectum 2 ครั้ง, Fusarium oxysporum 1 ครั้ง และ 
Ulocladium sp. 1 ครั้ง บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากจีน (รูปที่ 3-9) และ ตรวจพบเชื้อรา Alternaria 
tenuis  1 ครั้ง บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 10) ศัตรูพืชดังกล่าวไม่เป็นศัตรูพืชที่
ส าคัญด้านกักกันพืช ผลการตรวจแบคทีเรียด้วยวิธี Dilution technique ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่เป็น
ศัตรูพืชกักกัน ผลการตรวจเชื้อไวรัสด้วยวิธี ELISA และ PCR ไม่พบเชื้อไวรัสที่เป็นศัตรูพืชกักกัน  
5. เพาะเมล็ดพันธุ์ เพื่อสังเกตลักษณะอาการผิดปกติของต้นพืชในโรงเรือนปลูกพืช (Seedling symptom 
test) 
 ตัวอย่างเมล็ดผักกาดหอมที่น าเข้าจากประเทศจีน จ านวน 11 ตัวอย่าง และ สหรัฐอเมริกา 
จ านวน 14 ตัวอย่าง ปลูกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมในโรงเรือนเพ่ือสังเกตลักษณะอาการผิดปกติของต้น
ผักกาดหอม พบว่าต้นกล้าผักกาดหอมปกติ ไม่มีอาการผิดปกติที่ เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคเข้าท าลาย       
(รูปที่ 11) 



 

6. ติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้า โดยท าการติดตามตรวจสอบในแปลงผลิตหรือในโรงเรือน
ปลูก  
   พืชของบริษัทน าเข้าเมล็ดพันธุ์ 
 ผลการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชที่ติดมากับผักกาดหอมน าเข้าในแหล่งปลูก จังหวัดนครราชสีมา 
นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี จ านวน 11 แปลง ไมพ่บศัตรูพืชกักกันพืชที่เป็นศัตรูพืชเป้าหมาย 
(รูปที ่12-14) 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากจีนจ านวน 6 ครั้ง 7 ตัวอย่าง น้ าหนัก 17,683.32 กิโลกรัม ทาง
ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ และด่านตรวจพืชไปรษณีย์  เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา 
จ านวน 10 ครั้ง 16 ตัวอย่าง น้ าหนัก 6,389.638 กิโลกรัม ทางด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ ผลการตรวจศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบ
เมล็ดวัชพืช 8 ชนิด ได้แก่ Ageratina adephora, Amaranthus retroflexus, Amaranthus viridis, 
Cleome vicosa, Eleusine indica, Setaria viridis, Sonchus arvensis และ Oxalis corniculata  
ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากจีน และผลการตรวจเชื้อราบนเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี Blotter method พบ
เ ชื้ อ ร า  Alternaria tenuis, Alternaria raphani,  Cladosporium sp.,  Curvularia lunata, 
Drechslera halodes, Fusarium semitectum, Fusarium oxysporum และ Ulocladium sp. บน
เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจากจีน และตรวจพบเชื้อรา Alternaria tenuis  บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมจาก
สหรัฐอเมริกา ศัตรูพืชดังกล่าวไม่เป็นศัตรูพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืช (ตารางที่ 1)  ผลการตรวจแบคทีเรีย
ด้วยวิธี Dilution technique ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่เป็นศัตรูพืชกักกัน ผลการตรวจเชื้อไวรัสด้วยวิธี ELISA 
ไม่พบเชื้อไวรัสที่เป็นศัตรูพืชกักกัน ผลการปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom test) 
ไม่พบอาการผิดปกติ ผลการติดตามตรวจในแปลงปลูกที่ จังหวัดนครราชสีมา นครปฐม กาญจนบุรี และ
ราชบุรีจ านวน 11 แปลง ไม่พบศัตรูพืชกักกันเป้าหมาย  
 กรณีที่พบเชื้อราบนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมในปริมาณมาก ได้แนะน าให้บริษัทที่น าเข้าเมล็ดพันธุ์
ท าการคลุกสารเคมีก่อนปลูก เนื่องจากเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์อาจมีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ได้ 
และมีการเฝ้าระวังติดตามในแปลงปลูกเพ่ือติดตามการติดมาและแพร่กระจายของเมล็ดวัชพืชต่างถิ่น  

 
11. ค าขอบคุณ : 
 ขอขอบคุณ นางสาวศรีวิเศษ เกษสังข์ ที่ช่วยแนะน าแนวทางการวิจัยในครั้งนี้ และพ่ีๆน้องๆ ใน
ห้องปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนในการท างานวิจัยนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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13. ภาคผนวก :  
ตารางท่ี 1 ผลการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากจีน และสหรัฐอเมริกา   
 
ประเทศ ปริมาณ  

(กิโลกรัม) 
จ านวน 

(ครั้ง/ตัวอย่าง) 
ศัตรูพืชที่พบ จ านวน

ครั้งที่พบ 
China 33,252.4 11 Fungi 

Alternaria raphani 
Alternaria tenuis 
Cladosporium sp.  
Curvularia lunata  
Drechslera halodes 
Fusarium semitectum 
Fusarium oxysporum 
Ulocladium sp. 
Weed 
Ageratina adephora 
Amaranthus retroflexus 
Amaranthus viridis 
Cleome vicosa  
Eleusine indica 
Setaria viridis  
Sonchus arvensis  
Oxalis corniculata   

 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

USA 6,685.69 14 Alternaria tenuis 1 
รวม 39,938.09 25  26 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  
        รูปที ่1 ลักษณะเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากจีน 
 

   
 

   
      รูปที ่2 ลักษณะเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
รูปที่ 3 ลักษณะเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม (A) หลังงอก 7 วัน (B-C) ในห้องปฏิบัติการ 
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รูปที่ 4 เชื้อรา Alternaria raphani  บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากจีน ที่ก าลังขยาย   
         30 เท่า (A) ลักษณะก้านชูสปอร์และสปอร์ ที่ก าลังขยาย 112.5 เท่า (B) และสปอร์ ที่  
         ก าลังขยาย 1,000 เท่า (C) 
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รูปที่ 5 เชื้อรา Alternaria tenuis  บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากจีน ที่ก าลังขยาย 30  
         เท่า (A) ลักษณะสปอร์ ที่ก าลังขยาย 112.5 เท่า (B) และก าลังขยาย 1,000 เท่า (C)  
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รูปที่ 6 เชื้อรา Fusarium oxysporum  บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากจีน ที่ 
         ก าลังขยาย 30 เท่า (A) ลักษณะสปอร์ ที่ก าลังขยาย 112.5 เท่า (B) และก าลังขยาย  
         400 เท่า (C)  
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รูปที ่7 เชื้อรา Fusarium semitectum  บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากจีน ที่ 
         ก าลังขยาย 40 เท่า (A) ลักษณะสปอร์ ที่ก าลังขยาย 80 เท่า (B) และก าลังขยาย  
         1,000 เท่า (C)  
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รูปที ่8 เชื้อรา Ulocladium sp. บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากจีน ที่ 
         ก าลังขยาย 40 เท่า (A) ลักษณะสปอร์ ที่ก าลังขยาย 112.5 เท่า (B) และก าลังขยาย  
         1,000 เท่า (C)  
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รูปที่ 9 เชื้อรา Cladosporium sp.  บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม ที่ก าลังขยาย 25 เท่า (A,B)   
         ลักษณะสปอร์ ที่ก าลังขยาย 40 เท่า (C) และก าลังขยาย 50 เท่า (D)  
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รูปที่ 10 เชื้อรา Alternaria tenuis  บนเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา ที่ 
         ก าลังขยาย 20 เท่า (A) ลักษณะสปอร์ ที่ก าลังขยาย 112.5 เท่า (B) และก าลังขยาย  
         400 เท่า (C)  
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รูปที่ 11 ต้นกล้าผักกาดหอมหลังงอก 7 วัน (A,B) และ 14 วัน ในโรงเรือนทดลอง (C) 
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รูปที่ 12 ผักกาดหอมหลังงอก 7 วัน (A) และ 14 วัน ในแปลงปลูก (B) 
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รูปที่ 13 ผักกาดหอมหลังงอก 14 วัน (A-F) และ 21 วัน ในแปลงปลูก (G-K) 
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รูปที่ 14 ผักกาดหอมหลังปลูก 45 วัน ในแปลงปลูก (A-C) 
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