
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

 
1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย วิจัยการกักกันพืช 
 กิจกรรม การศึกษาศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับพืชน าเข้า 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวที่

น าเข้าจากต่างประเทศ 
 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Interception of Quarantine Pests in Imported Chinese 

mustard Seed Consignments 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง  นงพร มาอยู่ดี ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 ผู้ร่วมงาน ชลธิชา รักใคร่ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
  ทัศนีย์  ศรีโสภา ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
5. บทคัดย่อ 

การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว (Chinese mustard : Brassica juncea Coss.) 
วงศ์ Brassicaceae น าเข้าจากต่างประเทศที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างตุลาคม 
2555 ถึง กันยายน 2557 โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวที่น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อิตาลี 
เม็กซิโก และนิวซีแลนด์ จ านวน 32 ตัวอย่าง ได้ท าการตรวจและจ าแนกชนิดศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการ จากการ
ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคศัตรูพืชขั้นละเอียดด้วยวิธี Visual inspection, Blotter method, และคัดแยกองค์ประกอบ
ทางกายภาพพร้อมทั้งปลูกทดสอบแสดงอาการผิดปกติในโรงเรือนปลูกพืช ผลการตรวจพบเชื้อรา 7 ชนิด ได้แก่ 
Alternaria tenuis, Alternaria brassicicola, Alternaria raphani, Cladosporium sp., Stachybotrys sp., 
Streptomyces sp. และ Ulocladium sp. ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ไม่ส าคัญทางด้านกักกันพืช พบเมล็ดวัชพืชจ านวน 6 ชนิด 
เป็นวัชพืชกักกันที่ส าคัญด้านกักกันพืช 2 ชนิด ได้แก่ Galium aparine, Polygonum aviculare ส่วนวัชพืชที่ไม่มี
ความส าคัญด้านกักกันพืชจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ Amaranthus hydridus, Polygonum persicaria, Rumex crispus 
และ Phalaris spp. ได้ท าการควบคุมวัชพืชกักกันภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เพ่ือป้องกันมิให้วัชพืช
กักกันเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยติดตามตรวจสอบวัชพืชในแปลงปลูกพืชหลังการน าเข้า เข้มงวดในการ
ตรวจสอบศัตรูพืช ณ ด่านตรวจพืชที่น าเข้า ก าหนดมาตรการทางกักกันพืชในการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวจาก
ต่างประเทศ จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชระบุว่าปลอดวัชพืชดังกล่าวก ากับมาด้วย 



6. ค าน า 

ผั ก ก าด เขี ย ว  (Chinese mustard: Brassica juncea Coss. L. เป็ น พื ช ผั กที่ อ ยู่ ใน ว งศ์ ก ะห ล่ า 
(Brassicaceae) มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศจีน สถิติการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ปี 2555 ปริมาณ 157,909 กิโลกรัม มูลค่า 
8,194,557บาท (กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ผักกาดเขียวเป็นผักประเภทอายุปีเดียว 
ใบเลี้ยงคู่มี ใบไม่มีขน ใบยาวประมาณ 15-50 ซม. ระบบรากแก้ว กว้าง 5-40 ซม. ใบที่อยู่ด้านบน มีขนาดใหญ่
ส่วนใบที่อยู่ถัดเข้าไปจะค่อยๆเล็กลง ล าต้นตรงทรงพุ่มแคบต้นและใบสีเขียว อ่อน โคนก้านยึดติดกับราก และพ้ืน 
ดิน สีเขียวอ่อนมีใบหุ้มอยู่โดยรอบช่อดอกแบบกระจะ (Raceame) ดอกเกิดที่ยอด ประกอบด้วย กลีบรองดอกสี
เขียวอมเหลือง หรือเขียวอ่อน ผลสามารถแตกเองได้เมื่อฝักแก่โดยจะแตกเป็นสองแฉกแยกจากข้างล่างขึ้นข้างบน 
เมล็ดกลมสีน้ าตาลและสีด า มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 55-75 วันสามารถปลูกได้ตลอดปี แหล่งปลูกที่ส าคัญทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ตาก น่าน แพร่ นครราชสีมา 
มหาสารคาม เขตตะวันตก กาญจนบุรี การปลูกผักกาดเขียวสามารถขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ที่เหมาะสมคือดิน
ร่วนซุย สภาพเป็นกลาง อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส 

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เมล็ดพันธุ์พืชผักต่าง ๆ ไม้ดอกหรือไม้ประดับหลายชนิด
จัดเป็นสิ่งต้องห้าม (Prohibited material) สิ่งก ากัด (Restricted material) และสิ่งไม่ต้องห้าม (Unprohibited 
materials) ในการน าเข้ามายังประเทศไทยต้องแจ้งการน าเข้า และมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทาง
ก ากับมาพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้า โดยไม่มีมาตรการสุขอนามัยก าหนดไว้แต่อย่างใด  การน าเข้าสินค้าเกษตร
จากต่างประเทศ มีโอกาสที่ศัตรูพืชหลายชนิดที่อาจเป็นศัตรูพืชกักกันที่ร้ายแรงหรือศัตรูพืชที่ส าคัญที่ก่อความ
เสียหายกับผลิตผลทางการเกษตรติดเข้ามากับเมล็ดพืชด้วย โดยอาจเป็นศัตรูพืชร้ายแรงที่ไม่มีปรากฏในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับผักกาดเขียว ซึ่งมีการน าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์หรือ
เป็นต้นพันธุ์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่วประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์
เหล่านี้ในปริมาณมาก  หากศัตรูพืชที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่มีรายงานในประเทศไทยติดมากับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวสามารถ
เข้ามาเจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย จะก่อให้เกิดผลกระทบท าความเสียหายต่อการเกษตรในประเทศและ
กระทบต่อการส่งออกพืชผักผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศที่มีความเข้มงวดด้านกักกันพืช ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องท าการตรวจสอบศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับพืชน าเข้า เพ่ือให้ทราบชนิด แหล่งที่มา การปรากฏของศัตรูพืช
ในประเทศคู่ค้า และเส้นทางการเข้ามาของศัตรูพืช ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลการตรวจพบศัตรูพืช มี
ประโยชน์ใช้อ้างอิงทางวิชาการ น ามาพิจารณาหามาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และก าหนด
เป็นมาตรการทางด้านกฎหมายและทางวิชาการในการควบคุมการน าเข้า หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของพืชตาม
พระราชบัญญัติกักพืชต่อไป 

 



7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว น าเข้าจากต่างประเทศ 
2. กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope และ compound microscope 
3. วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
4. สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช 
5. ภาชนะเก็บตัวอย่างพืช 
6. ชุดตรวจสอบศัตรูพืช ( ELISA Kit) 
7. หนังสือ และวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 -  วิธีการ 
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของผักกาดเขียว และข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศเปรียบเทียบกับ

ศัตรูพืชในประเทศ 

ท าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต เพ่ือค้นหา
ข้อมูลของผักกาดเขียว ลักษณะทั่วไปของพืช สายพันธุ์ พื้นที่การเพาะปลูก รายชื่อของประเทศที่ประเทศไทยมีการ
การน าเข้าเมล็ดพันธุ์ ปริมาณการน าเข้า ข้อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและในประเทศ 

 2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชข้ันละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวน าเข้าในห้องปฏิบัติการ 

     ท าการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว ที่น าเข้าจากต่างประเทศจ านวน 32 ตัวอย่าง โดยแยกเป็น
เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ เมล็ดพืชอ่ืน สิ่งเจือปน และเมล็ดวัชพืช มาท าการตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดใน
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  ซึ่งด าเนินการดังต่อไปนี้ 

      2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า เพ่ือตรวจหาตัวอ่อน หนอน 
แมลง เมล็ดวัชพืช  หรือลักษณะเมล็ดด่าง มีสีด า บิดงอ ขนาดเล็ก ที่มีสาเหตุจากเชื้อโรค 

     2 .2  การสุ่ มตั วอย่ า งเมล็ ด พั นธุ์ ต ามวิ ธี ม าตรฐานของ  ISTA (International Seed Testing 
Association, 2010) และตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์น าเข้า  

       2.2.1  การตรวจสอบเชื้อรา 

          1) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะยังไม่งอก (Dry seed examination) 

             โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์เชื้อราหรือศัตรูพืชอ่ืนๆ ซึ่งปะปน
มากับเมล็ดพันธุ์ด้วยตาเปล่าหรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ  Stereo microscope เช่นเมล็ดพันธุ์มีรูปร่าง



ผิดปกติ หรืออาจติดมา ภายในเมล็ดพันธุ์โดยไม่แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมากับเศษพืชในลักษณะเส้นใยหรือส่วน
ขยายพันธุ์เช่น Pycnidia เป็นต้น 

          2) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะเมล็ดงอก 

              สุ่มตัวอย่างเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ในปริมาณที่เหมาะสมวิเคราะห์โดยสุ่มแยกตาม
สายพันธุ์ มาทดสอบด้วยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง (Whatman) เบอร์ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้ าซึ่งวางอยู่ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว 
25 เมล็ดต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จ านวน 200 เมล็ด จากนั้นน าจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ (Incubate) ใต้แสง near 
ultraviolet (NUV) สลับกับความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงน า
เมล็ดพันธุ์มาตรวจและจ าแนกชนิดเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป (Stereo microscope) และ
กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (Compound microscope) 

       2.2.2  การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย 

           1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด้วยวิธี Dilution plate  

         ในกรณีที่เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรงหลังจากท าการ
แยกเชื้อด้วยวิธี Blotter method  ได ้ หรือท าการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงด้วยวิธี Dilution 
plate โดยสุ่มเมล็ดตามมาตรฐาน น ามาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที ล้าง
ตามด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง  ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ เมื่อได้เมล็ดพันธุ์จึง
น าไปบดละเอียดด้วยเครื่องบด  แล้วน าผงของเมล็ดใส่ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์  ความเข้มข้น 0.85 
เปอร์เซ็นต์ (0.85% NaCl) หรือบัฟเฟอร์ จ านวน 100 มิลลิลิตร แล้วบ่มเชื้อไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่อง
เขย่า จากนั้นน ามาท าให้เจือจางในอาหารเหลว 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) แล้วใช้แท่งแก้วลนไฟฆ่าเชื้อ spread ให้ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-5 วัน จึงน ามาตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นน ามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วน าไป
จ าแนกชนิดต่อไป 

         2) แยกเชื้อจากต้นกล้าซึ่งเพาะจากเมล็ดผิดปกติ 

        โดยการเพาะเมล็ดในดินนึ่งฆ่าเชื้อ โดยเพาะ 25-50 เมล็ดต่อถุง และเก็บถุงเพาะที่
อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส รดน้ าเช้าเย็นในโรงเรือนกักกันพืช ของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช เมื่อต้นกล้าออกใบ
จริง 1-2 ใบ ให้สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนพืช หรืออาจใช้ถุงพลาสติกที่ฉีดพ่นน้ าคลุมให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา 



3-5 วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบ กิ่ง ล าต้น โค่นต้น และราก เก็บส่วนของพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 

    2.1) วิธี Dilution plate ตัดใบพืชที่เป็นโรคเป็นชิ้นสี่ เหลี่ยมแล้วฆ่าเชื้อที่ผิวด้วย
สารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้
เขี่ยเชื้อ แล้วบดชิ้นส่วนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน ามาท าให้เจือจาง
เป็นล าดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และด าเนินการเช่นเดียวกับ ขั้นตอนในข้อ (1) 

    2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2 มิลลิเมตร      ฆ่าเชื้อ
ที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรอง ภายใต้กระแสลม
ตู้เขี่ยเชื้อแล้ววางชิ้นพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง (Semiselective media) น า
จานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน จึงน ามาตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
ต่อจนครบ 3-5 วัน เพ่ือตรวจหาโคโลนีของแบคทีเรียชนิดอื่นจากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และน าไปศึกษาคุณลักษณะ
เพ่ือจ าแนกชนิดต่อไป 

 การจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย  
1. ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบรูปร่าง

ของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์ก 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 โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียอายุ 24 
ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) บริเวณใต้ใบโดยฉีดเข้าเนื้อใบ
ระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้อ 24-48 ชั่วโมง หากพบอาการเซลล์ตาย
แสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืช 

4.  ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี (Physiological and biochemical properties) 
เช่น การใช้ยูเรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน และแป้ง reduce  ไนเตรต ความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิ
ต่างๆ เป็นต้น 

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



ตรวจลักษณะอาการโรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นน าใบเป็นโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ท า
ให้พืชเป็นโรคเป็นชนิดเดียวกับท่ีแยกได้ในครั้งแรกหรือไม่ 

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 าหรับทดสอบโดยบดใบพืช
ที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้ 0.1 M Phosphate buffer pH 7.0) โดยใช้ใบ
พืชหนัก 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 า
ต้น (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. การตรวจสอบวัชพืชโดยการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพืชตามวิธีมาตรฐาน ISTA (International Seed 
Testing Association, 2010)  

ท าการคัดแยกองค์ประกอบทางกายภาพ โดยแยกออกเป็นเมล็ดพืชบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน เมล็ดพืชอ่ืน และ
เมล็ดวัชพืช 

 4. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์น าเข้าในพื้นที่ของเกษตรกร  

 ท าการติดตามตรวจสอบต้นพืชที่มีการน าเมล็ดพันธุ์น าเข้าไปเพาะปลูกในแปลงปลูกของเกษตรกรตาม
จังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี โดยสังเกตอาการความผิดปกติ



ของต้นพืชทั้ง โคนต้น ราก ล าต้น ใบและผลของพืช และท าการสุ่มเก็บตัวอย่างอาการดังกล่าว น ามาตรวจดูภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ าและกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง แยกเชื้อ จัดจ าแนกชนิดของเชื้อ และทดสอบการ
เกิดโรคกับพืชในห้องปฏิบัติการเพ่ือท าการวินิจฉัยเชื้อโรคศัตรูพืชอย่างละเอียด เช่นเดียวกับในขั้นตอนที่ 2 

- เวลาและสถานที่ 
 เวลา   เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 (2 ปี) 

สถานที่ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และแปลงปลูก
ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี 
อุดรธานี และหนองคาย 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1.  การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผักกาดเขียวและข้อมูลศัตรูพืชที่มีระบบงานในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ 

   การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผักกาดเขียวและข้อมูลศัตรูพืชที่มีระบบงานในต่างประเทศเปรียบเทียบกับ
ศัตรูพืชในประเทศ ผักกาดเขียว (Chinese mustard : Brassica juneca Coss.) เป็นพืชผักอยู่ในวงศ์กะหล่ า 
(Brassicaceae) มีถ่ินก าเนิดอยู่ในแถบประเทศจีน สถิติการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ปี 2555 ปริมาณ 157,909 กิโลกรัม 
มูลค่า 8,194,557 บาท (กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) ผักกาดเขียวมีอายุการเก็บ
เกี่ยวประมาณ 55-75 วัน มีแหล่งปลูกท่ีส าคัญได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง เพชรบูรณ์ อุดรธานี 
กาญจนบุรี และหนองคาย 

  ข้อมูลศัตรูพืชที่พบเข้าท าลายผักกาดเขียว การศึกษาเบื้องต้นในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ศัตรูพืช พบว่า ขั้นตอนการจัดกลุ่มศัตรูพืช (Pest categorization) มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 32 ชนิด คือ เชื้อรา 5 ชนิด 
แบคทีเรีย 3 ชนิด ไวรัส 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย 1 ชนิด แมลง 18 ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด  

2. ผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ ผักกาดเขียว น าเข้าจาก
ต่างประเทศในห้องปฏิบัติการ  

  2.1 ผลการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า   

                จากการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากทุกประเทศในเบื้องต้น  พบว่าลักษณะของเมล็ดมีสี
ขาว เมล็ดสมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของเชื้อโรคศัตรูพืชเมล็ด
พันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด ซึ่งจากการตรวจเอกสารและการสังเกตเมล็ดพันธุ์น าเข้าจากบางประเทศ 
มีการคลุกสารเคมีฆ่าเชื้อรา ได้แก่ Thiram หรือ Captan หรือ คลุกสารเคมีทั้ง 2 ชนิดกับเมล็ดพันธุ์น าเข้า  



  2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed Testing 
Association, 2010) และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดเมล็ดพันธุ์น าเข้าในห้องปฏิบัติการ
และการปลูกทดสอบในโรงเรือน  

       เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวที่น าเข้าจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิตาลี 
เม็กซิโก และ นิวซีแลนด์  มาท าการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า ลักษณะ
เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว มีสีขาว เมล็ดสมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของ
เชื้อโรคศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด    ปิดมิดชิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้น
ละเอียดที่ปนเปื้อนมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method พบ    เชื้อรา จ านวน 7 
ชนิด ได้แก่ Alternaria tenuis, Alternaria brassicicola, Alternaria raphani, Cladosporium sp., Stachybotrys 
sp., Streptomyces sp. และ Ulocladium sp. แต่จากการน าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว มาตรวจด้วยวิธี Dilution 
technique ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่ส าคัญด้านกักกันพืช และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ปลูกสังเกตอาการของโรคบนต้นพืชใน
โรงเรือน (Seedling symptom) ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นผักกาดเขียว ลักษณะต้นเจริญสมบูรณ์ไม่แสดงอาการโรค
พืช และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ปลูกสังเกตอาการของโรคบนต้นพืชในโรงเรือน (Seedling symptom) ไม่พบอาการผิดปกติ
กับต้นผักกาดเขียว ลักษณะต้นเจริญสมบูรณ์ไม่แสดงอาการโรคพืช พบเมล็ดวัชพืช 6 ชนิด ได้แก่ Galium aparine, 
Polygonum aviculare, Amaranthus hydrides, Polygonum persicaria, Rumex erispus และ Phalaris spp. 

3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกผักกาดเขียวที่น าเข้าจากต่างประเทศ  ในจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน ล าปาง เพชรบูรณ์ อุดรธานี กาญจนบุรี และหนองคาย ไม่พบเชื้อสาเหตุโรคพืชในแปลงปลูก แต่พบ
วัชพืชได้แก่ แห้วหมู หญ้านกสีชมพู เทียนนา กระชับ กะเม็ง โทงเทง  ลูกใต้ใบ ผักเบี้ยใหญ่ น้ านมราชสีห์ ผักโขม ผัก
ปราบใบกว้าง สาบแร้งสาบกา ตีนตุ๊กแก ผักยาง และ ผักเสี้ยนผี ซึ่งไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย  
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 ผักกาดเขียว (Chinese mustard : Brassica juneca Coss.) เป็นผักประเภทอายุปีเดียว     ใบเลี้ยงคู่ 
ใบไม่มีขน ใบยาวประมาณ 15-50 ซม. ระบบรากแก้ว กว้าง 5-40 ซม. ใบที่อยู่ด้านบน มีขนาดใหญ่ส่วนใบที่อยู่ถัด
เข้าไปจะค่อยๆเล็กลง ล าต้นตรงทรงพุ่มแคบต้นและใบสีเขียว อ่อน โคนก้านยึดติดกับรากและพ้ืนดิน สีเขียวอ่อนมี
ใบหุ้มอยู่โดยรอบช่อดอกแบบกระจะ (Raceame) ดอกเกิดที่ยอด ประกอบด้วย กลีบรองดอกสีเขียวอมเหลือง 
หรือเขียวอ่อน ผลสามารถแตกเองได้เมื่อฝักแก่โดยจะแตกเป็นสองแฉกแยกจากข้างล่างขึ้นข้างบน เมล็ดกลมสี
น้ าตาลและสีด า มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 55-75 วัน สามารถปลูกได้ตลอดปี สถิติการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ปี 2555 
ปริมาณ 157,909 กิโลกรัม มูลค่า 8,194,557 ข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าท าลายส่วนต่างๆ ของผักกาดเขียว มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 
32  ชนิด คือเชื้อรา 5 ชนิด  แบคทีเรีย 3 ชนิด ไวรัส 2 ชนิด  ไส้เดือนฝอย  1 ชนิด  แมลง  18  ชนิด และวัชพืช 
3 ชนิด และจากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว ที่น าเข้าจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อิตาลี เม็กซิโก และ นิวซีแลนด์  มาท าการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า 



ลักษณะเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว มีสีขาว เมล็ดสมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือ
ร่องรอยของเชื้อโรคศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด    ปิดมิดชิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและ
ศัตรูพืชขั้นละเอียดที่ปนเปื้อนมากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method พบเชื้อรา 
จ านวน 7 ชนิ ด ได้ แก่  Alternaria tenuis, Alternaria brassicicola, Alternaria raphani, Cladosporium sp., 
Stachybotrys sp., Streptomyces sp. และ Ulocladium sp. แต่จากการน าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียว มาตรวจด้วยวิธี 
Dilution technique ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่ส าคัญด้านกักกันพืช และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ปลูกสังเกตอาการของโรคบน
ต้นพืชในโรงเรือน (Seedling symptom) ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นผักกาดเขียว ลักษณะต้นเจริญสมบูรณ์ไม่แสดง
อาการโรคพื ช พบเมล็ ดวั ชพื ช 6 ชนิ ด ได้ แก่  Galium aparine, Polygonum aviculare, Amaranthus 
hydrides, Polygonum persicaria, Rumex erispus และ Phalaris spp. เป็นวัชพืชกักกันที่มีความส าคัญด้าน
กักกันพืช 2 ชนิด ได้แก่ Galium aparine และ Polygonum aviculare  ส าหรับวัชพืชกักกันได้ท าการควบคุม
วัชพืชภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เพ่ือป้องกันมิให้วัชพืชกักกันเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย และได้ท า
การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกผักกาดเขียวที่น าเข้าจากต่างประเทศ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 
ล าปาง เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี อุดรธานี และหนองคาย ไม่พบเชื้อสาเหตุโรคพืชในแปลงปลูก แต่พบวัชพืชได้แก่ แห้ว
หมู หญ้านกสีชมพู เทียนนา กระชับ กะเม็ง โทงเทง ลูกใต้ใบ ผักเบี้ยใหญ่ น้ านมราชสีห์ ผักโขม ผักปราบใบกว้าง 
สาบแร้งสาบกา ตีนตุ๊กแก ผักยาง และ ผักเสี้ยนผี ซึ่งไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย  

10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์     

 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 คุณวิชาญ สมาธิ คุณวิภา เกิดพิพัฒน์ คุณอรนุช นาคะโร ชว่ยสนับสนุนและเตรียมตัวอย่างพืช
และเตรียมงานในห้องปฏิบัติการ และน้องๆ ในห้องปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนในการท างานวิจัยนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี  
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Table 1. Pests intercepted from imported Chinese mustard Seed Consignments 

 

Pests 

 

Sources 
Number of 

interceptions 

Diseases   

     Alternaria tenuis     People’s Republic of China 4 

     New Zealand  

    Alternaria brassicicola      People’s Republic of China 3 

    Alternaria raphani      New Zealand 1 

    Cladosporium sp.     People’s Republic of China 2 

     New Zealand  

    Stachybotry sp.     New Zealand 1 

    Streptomyces sp.      People’s Republic of China 1 

    Ulocladium sp.     People’s Republic of China 3 

     New Zealand  

Weeds   

    Amaranthus hybrides      United States 1 

    Galium aparine      New Zealand 2 

    Polygonum aviculare      New Zealand 2 

    Polygonum persicaria      New Zealand 2 

    Rumex crispus      New Zealand 1 

    Phalaris spp.     New Zealand 
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Figure 1.  Galium aparine L.  (F. Rubiaceae) 

 1)  Upper part of the stem 

 2)  Part of an inflorescence ( http://www. runeberg.org/nordflor/pics/68.jpg.) 

 3)  Stem and capsule (www.csupomona.edu/…/galium-aparine.html) 

 4)  Seeds 

 5)  Flowers (www.missouriplants.com/whiteopp/Galium-aparin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarantine weeds intercepted from imported soybean seed consignments 
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Figure 2.  Polygonum aviculare L.  (F. Polygonaceae) 

 

 

 

 

 

          1)   Upper part of stem ( http://www.themor to ncentre.net/digital_herbarium/ima…) 

2)  Part of an inflorescence and flower (http://www. linnaeus.nrm.se/…/po/ygna/po/ys/po/ 

    yavi1 jpg) 

      3-4) Habit (Hanf, 1983), (http://www. bio.by.ac.yu/herbar/129.htm) 

5)  Seeds and seeds with perianth 
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