
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีส้ินสุด 
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5.บทคัดยอ : ผักกาดหัว (Radish, Raphanus sativus L.) เปนพืชวงศ  Brassicaceae ในป พ.ศ. 2561-2562 มี

การนำเขาจากประเทศนิวซีแลนดและญี่ปุนเปนปริมาณ 93,802.9 กิโลกรัม และ 10,760.46 กิโลกรัม ตามลำดับ 

ผลการสุมตัวอยางเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนด และญี่ปุน จำนวน 26 ตัวอยาง ผลการตรวจสอบ

เบื้องตน พบการปนเปอนของเมล็ดวัชพืชกับเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนด 2 ชนิด ไดแก Linum 

usitatissmum และ Gallium spp. ผลการตรวจสอบเชื้ อด วยวิธีการ  blotter method, dilution plate 

method, ELISA และ PCR  ไมพบแบคทีเรียและไวรัสสาเหตุโรคพืช พบเชื้อรา Alternaria raphani  A. 

brassicicola  A. alternata และ Cladosporium sp. กับเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนด และญี่ปุน 

ซ่ึงเปนเชื้อท่ีมีรายงานในประเทศไทย สวนผลการปลูกสังเกตอาการในโรงเรือนกักกันพืช ไมพบอาการของโรคหรือ

ศัตรูพืชและผลการติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกผักกาดหัว สำรวจศัตรูพืชไมพบศัตรูพืชกักกันเปาหมาย 

 

 



 

Abstract : Radish (  Raphanus sativus L. )  belongs to the Brassicaceae family. The total of 

9 3 ,8 0 2 .9  kgs and 1 0 ,7 6 0 .4 6  kgs of radish seeds from New Zealand and Japan have been 

imported into Thailand between 2018-2019. Twenty six samples of seeds imported from New 

Zealand and Japan were collected to plant quarantine laboratory thoroughly inspection by 

visaul, blotter method, dilution plate method, ELISA and PCR. Laboratory result showed the 

interception of Linum usitatissmum, Gallium spp., Alternaria alternata, A. brassicicola, A. 

raphanin and Cladosporium sp..  No quarantine pest from seedling symptom test and field 

inspection.  

 

6. คำนำ: ผักกาดหัว (radish) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Raphanus sativus L.จัดเปนสิ่งกำกัด ตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กำหนดพืชจากแหลงท่ีกำหนดเปนสิ่งกำกัด ขอยกเวนและเง่ือนไขตาม

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2550   ในป พ.ศ. 2559 ถึง ป พ.ศ. 2560 มีการนำเขามาเฉลี่ย 10 ครั้ง 

ตอป มีปริมาณการนำเขาเฉลี่ยปละ 80,148.8 กิโลกรัม (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2560) เพ่ือใชเปน

เมล็ดพันธุขยายบริโภคในประเทศ และเพ่ือการคา จากสืบคนขอมูลศัตรูพืชสำคัญของผักกาดหัวจากนิวซีแลนด 

และญี่ปุน พบวาผักกาดหัวมีศัตรูพืชท่ีสามารถถายทอดทางเมล็ดพันธุ ตลอดจนเปนเชื้อโรคท่ีสามารถติดกับเมล็ด

พั น ธุ ได  ดั งนี้   เชื้ อ ร า  Alternaria japonica แ ล ะ  Verticillium dahliae แ บ ค ที เรี ย  Pseudomonas 

marginalis pv. marginalis, Pseudomonas syringae pv. maculicola แ ล ะ วั ช พื ช  Chenopodium 

murale, Spergula arvensis, Senecio vulgaris, Circium arvense  (Vanacci and Pecchia, 1988; Shahri 

and Rahimian, 2002; CABI, 2018)  

เชื้อรา Alternaria japonica เปนเชื้อสาเหตุของพืชหลายชนิด สามารถเขาทำลายไดทุกสวนของพืช 

ในสวนของเมล็ดทำใหเกิดอาการสีเปลี่ยน เมล็ดเปนแผล อาจทำใหเนาได การแพรกระจายสามารถติดไปกับเมล็ด

พันธุได ทำใหเมล็ดเสียหายไดสูงถึง 80% (Vanacci and Pecchia, 1988; CABI, 2018) สามารถตรวจสอบเชื้อใน

เมล็ดโดยวิธี Blotter method (Mathur and Kongdal, 2003)    

เชื้อรา Verticillium dahlia  เปนสาเหตุโรคในพืชหลายชนิด ทำใหพืชมีอาการเหี่ยว การแพรกระจาย

สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุได 2-30% (CABI, 2018) สามารถตรวจสอบเชื้อในเมล็ดโดยวิธี Blotter method 

(Mathur and Kongdal, 2003)    

เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas marginalis pv. marginalis สามารถแพรกระจายติดไปกับเมล็ดได 

ทำใหเกิดโรคและสรางความเสียหายในพืชหลายชนิด โดยทำเกิดอาการใบจุด รากเนา ถาเปนในระดับรุนแรงทำให

พืชตายได (CABI, 2018) ตรวจสอบโดยวิธี ELISA (Xu et al., 1988) และ Selective medium (Sand et al, 

1972; Cuppples and Kelman, 1980) 

เมล็ดวัชพืช Chenopodium murale, Spergula arvensis, Senecio vulgaris, Circium arvense มี

โอกาสปนเปอนติดมากับเมล็ดพันธุนำเขา เมล็ดวัชพืชตรวจสอบโดยใชแวนขยาย กลองสเตอริโอ กลองจุลทรรศน 

วิเคราะหชนิดวัชพืชจากเมล็ดโดยใชคูมือในการจำแนก (Linda, 1993) 



 

 

7. วิธีดำเนินการ 

อุปกรณ 

1.  คูมือ เอกสาร หนังสือ และวารสาร   

2.  อุปกรณในการสุมเก็บตัวอยาง เชน ถุงพลาสติค มารกเกอร คัตเตอร หลาว 

3.  วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ เชน เครื่องแกว อาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี ชุดตรวจสอบ    ตูเข่ียเชื้อ 

และตูบมเชื้อ  

4.  โรงเรือนปลกูพืชทดสอบ  

      5.  พืชทดสอบ เชน ตนยาสูบ ตนมะเขือเทศ  

วิธีการ 

1. การสืบคนขอมูลศัตรูพืชเปาหมาย เชน ชีววิทยา วิธีการตรวจศัตรูพืชในเมล็ดพันธุ และวิธีการกำจัด

ศัตรูพืชท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ  

2. สุมตัวอยางเมล็ดพันธุจากดานตรวจพืช ตามมาตรฐาน International Seed Testing Association 

(ISTA, 2018) ปริมาณเมล็ดพันธุผักกาดหัวท่ีใชสำหรับตรวจสอบศัตรูพืชในหองปฏิบัติการ น้ำหนัก 300 กรัม โดย

สุมตัวอยางตามวิธีการดังนี้ 

     2.1 การสุมตัวอยางท่ีบรรจุอยูในกระสอบ หรือภาชนะอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดบรรจุของภาชนะแตละใบ

เทาๆกัน โดยมีน้ำหนักของเมล็ดพันธุจำนวน 15 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัม  

 2.1.1 เมล็ดพันธุจำนวน 1 – 4 ภาชนะบรรจุ สุม 3 ตัวอยางข้ันตน จากแตละภาชนะบรรจุ  

 2.1.2 เมล็ดพันธุจำนวน 5 – 8 ภาชนะบรรจุ สุม 2 ตัวอยางข้ันตน จากแตละภาชนะบรรจุ 

 2.1.3 เมล็ดพันธุจำนวน 9 – 15 ภาชนะบรรจุ สุม 1 ตัวอยางข้ันตน จากแตละภาชนะบรรจุ 

 2.1.4 เมล็ดพันธุจำนวน 16 – 30 ภาชนะบรรจุ สุมอยางนอย 15 ตัวอยางข้ันตน จากภาชนะ

บรรจุท้ังหมด  

  2.1.5 เมล็ดพันธุจำนวน 31 – 59 ภาชนะบรรจุ สุมอยางนอย 20 ตัวอยาง ข้ันตน จากภาชนะ

บรรจุท้ังหมด 

2.1.6 เมล็ดพันธุจำนวนมากกวาหรือเทากับ 60 ภาชนะบรรจุ สุมอยางนอย 30 ตัวอยางข้ันตน 

จากภาชนะบรรจุท้ังหมด  

3. การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องตน โดยตรวจสอบเมล็ดพันธุ ดวยตาเปลา สังเกตลักษณะสี  ผิว และรูปราง

วามีอะไรผิดปกติหรือไม มีรอยเจาะ หรือแตกกระเทาะของเมล็ดพันธุหรือไม และจึงนำเมล็ดพันธุท่ีสุมไดนำไป

ตรวจสอบศัตรูพืชข้ันละเอียดในหองปฏิบัติการ 

4. การตรวจศัตรูพืชข้ันละเอียดในหองปฏิบัติการ    

4.1 ตรวจสอบและจำแนกชนิดเมล็ดวัชพืช เชน วัชพืช Cirsium arvense, Lolium temulentum, 

Senecio vulgaris และ Spergula arvensis โดยทำการคัดแยกองคประกอบทางกายภาพไดแก เมล็ดพืชบริสุทธิ์ 



 

เมล็ดพืชอ่ืน และสิ่งเจือปน นำแตละสวนมาชั่งหาน้ำหนัก แลวนำมาคำนวณคาเปอรเซ็นตโดยน้ำหนัก และจำแนก

ชนิดเมล็ดวัชพืชท่ีตรวจพบโดย  

  4.1.1 ตรวจภายใตกลองจุลทรรศนกำลังขยายต่ำ (stereo microscope) เพ่ือศึกษาและบันทึก

ลักษณะภายนอกของเมล็ด เชน สี ผิว รูปรางและลายบนผิวของเมล็ด วัดขนาดความกวาง ยาวของเมล็ด 

 4.1.2 เปรียบเทียบกับตัวอยางเมล็ดวัชพืชในพิพิธภัณฑและใชคูมือจำแนกเมล็ดพืช  

 4.1.3 จำแนกโดยปลูกดลูักษณะตางๆตั้งแตเริ่มงอกเปนตนกลา ลักษณะใบ ดอก ผล 

4.2 จำแนกกลุมของแมลงโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology)  

      4.3 จัดเตรียมตัวอยางแมลงและไรโดย 

4.3.1 นำตัวอยางแมลงท่ีเก็บรวบรวมไดมาจัดรูปราง (set) บนไมจัดรูปราง (setting board) 

ตัวอยางแมลง โดยใชเข็มไรสนิมปกบริเวณดานหนาตรงมุมของปกขวา (บริเวณมุมท่ีปกจรดกัน)  ใชปากคีบจัดขา

ท้ังสามคูใหอยูในลักษณะเกาะหรือเดินโดยใชเข็มหมุดขนาดกลางเปนตัวยึด  ตัวเต็มวัยขนาด เชน เพลี้ยจักจั่น 

เพลี้ยกระโดด และดวงท่ีมีขนาดเล็กใหติดลงบนกระดาษรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก จัดรูปรางใหเห็นดานหลังและ

ดานขาง  นำไปอบใหแหงในตูอบตัวอยางแมลง อุณหภูมิ   50-60 องศาเซลเซียส ใชเวลา 30 – 60 วัน ข้ึนกับ

ขนาดของแมลง 

4.3.2 ทำสไลดถาวร แมลงจำพวกปากดูดท่ีมีขนาดเล็กเชน เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน แมลงหวี่ขาว  

เพลี้ยแปงและเพลี้ยหอย  ตองนำมาทำสไลดถาวร และนำไปอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ    50-60 องศาเซลเซียส เพ่ือ

จำแนกชนิด  

  4.3.3 ไร ทำสไลดถาวรภายใตกลองจุลทรรศนกำลังขยายต่ำ (stereo microscope)  หยด 

Hoyer’s  solution ลงบนสไลด 1 หยด ใชพูกันเข่ียตัวไรลงบนหยดน้ำยาจัดตัวอยางไรใหอยูในสภาพท่ีเห็นสวน

ตาง ๆ ไดชัดเจน  โดยจัดทาทางของไรใหอยูในทาคว่ำและทาตะแคงขาง  เพ่ือตรวจดูลักษณะตางๆท่ีใชในการ

จำแนก จากนั้นปดสไลดดวย cover glass ใชปากกาเขียนแกววงกลมลอมรอบตัวไรทันทีหลังจากทำสไลด

เรียบรอยแลว เพ่ือสะดวกในการหาตัวไรไดงายข้ึน นำเขาตูอบท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ท้ิงไวประมาณ 1 

สัปดาห ผนึกขอบ cover glass ดวยน้ำยา ทาเล็บ และปดปายบันทึกขอมูลเก่ียวกับ สถานท่ีเก็บ วันท่ี ชื่อผูเก็บ

และพืชอาศัยท่ีดานขวามือของแผนสไลด 

4.4 ตรวจเชื้อรา เชน Verticillium dahliae ดวยวิธี Blotter method (Mathur and Kongdal, 

2003) โดยการนำเมล็ดท่ีวางไวในภาชนะใหความชื้นไปวางใตแสง near ultra violet (NUV) โดยใหแสงสลับ

กับมืด 12 ชั่วโมง เปนเวลา 7 วัน และตรวจจำแนกชนิดเชื้อราภายใตกลองจุลทรรศนกำลังขยายต่ำ (stereo 

microscope) และกำลังขยายสูงตอไป  

4 .5  ต รวจ เชื้ อ แบ ค ที เรี ย  เช น  Pseudomonas marginalis pv. marginalis, Pseudomonas 

syringae pv. maculicola, Pseudomonas viridiflava ท่ี ติ ด ม า กับ เมล็ ด พั น ธุ โด ย วิ ธี  Dilution plate 

method และ เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (Agar plate method) ตรวจสอบและจำแนกชนิดแบคทีเรียโดยวิธี

ทางเซรุมวิทยา เชน Enzyme – linked Immunosorbent Assay (Xu et al., 1988) และ Selective medium 

(Sand et al, 1972; Cuppples and Kelman, 1980) 



 

 

4.6 ตรวจและจำแนกชนิดไวรัสท่ีติดมากับเมล็ดดวยวิธี ELISA โดยตรวจจากเมล็ดโดยตรงหรือตรวจจาก

ตนกลาตามวิธีการท่ีเหมาะสมกับไวรัสแตละชนิด (Xu et al., 1988)  

4.7  ตรวจสอบไสเดือนฝอย เชน Heterodera shachtii  ดวยวิธีแชน้ำและเขยาดวยเครื่องเขยานาน 

30 นาที หรือการลอยน้ำ เพ่ือสังเกตซีสตของไสเดือนฝอย โดยการนำตัวอยางเมล็ดพันธุผักกาดหัวมาคลุกเคลา

แลวผสมน้ำ กวนน้ำ และเทผานน้ำไหลและเทผานตะแกรงขนาด  18 mesh (ความยาว 1 นิ้วมี 18 ชอง) แลวรอง

ดวยตะแกรงขนาด  325 mesh  และตรวจจำแนกชนิดไสเดือนฝอยภายใตกลองจุลทรรศนกำลังขยายต่ำ 

(stereo microscope) และกำลังขยายสูงตอไป  

5. เพาะเมล็ดพันธุ เพ่ือสังเกตลักษณะอาการผิดปกติของตนพืชในโรงเรือนของกลุมวิจัยการกักกันพืช โดย

สังเกตดูลักษณะอาการบริเวณโคนตน ลำตน ใบเลี้ยง และใบ ของตนพืช บันทึกผล กรณีถาพบอาการผิดปกติให

นำสวนของพืชไปทำการแยกเชื้อและจำแนกชนิด  

6. ติดตามตรวจสอบภายหลังการนำเขา โดยทำการติดตามตรวจสอบในแปลงผลิตหรือในโรงเรือนเพาะ

เมล็ดของบริษัทท่ีนำเขา จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และเพชรบูรณ 

 7. จัดทำรายชื่อศัตรูพืชและสรุปผล    

การบันทึกขอมูล  

      1. บันทึกชนิดและลักษณะของศัตรูพืชท่ีตรวจพบ 

 2. บันทึกภาพของศัตรูพืช และลักษณะอาการพืชท่ีถูกทำลาย และเก็บตัวอยางศัตรูพืชเพ่ือใชเปนหลักฐาน

ทางวิชาการ  

เวลาและสถานท่ี 

      เริ่มตนดำเนินงานวิจัย  ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2562  

สถานท่ีทำการวิจัย 

1. กลุมวิจัยการกักกันพืช กลุมวิจัยโรคพืช กลุมกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม

วิชาการเกษตร 

2. ดานตรวจพืช เชน ดานตรวจพืชทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานตรวจพืชทาเรือกรุงเทพ ดานตรวจพืช

ไปรษณีย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

3. แปลงปลูกของบริษัทหรือเกษตรกร ในจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบูรณ นครราชสีมา 

ชัยภูมิ  

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ 

1. การสืบคนขอมูลและตรวจเอกสาร 

 จากการสืบคนขอมูลศัตรูพืชของเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนดและญ่ีปุนเปรียบเทียบรายชื่อ

ศัตรูพืชของประเทศไทย พบวา จากการสืบคนขอมูลศัตรูพืชกักกันท่ีมีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขา

จากนิวซีแลนด 9 ชนิด ไดแก วัชพืช Cirsium arvense, Lolium temulentum, Senecio vulgaris, Spergula 



 

arvensis เชื้ อ ร า  Verticillium dahliae เชื้ อ แ บ ค ที เรี ย  Pseudomonas marginalis pv. marginalis, 

Pseudomonas syringae pv. maculicola, Pseudomonas viridiflava ไสเดือนฝอย Heterodera shachtii  

ศัตรูพืชกักกันท่ีมีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากญ่ีปุน 8 ชนิด ไดแก วัชพืช Cirsium arvense, 

Lolium temulentum, Senecio vulgaris, Spergula arvensis เชื้อรา Verticillium dahliae  เชื้อแบคทีเรีย 

Pseudomonas marginalis pv. marginalis, Pseudomonas syringae pv. maculicola แ ล ะ 

Pseudomonas viridiflava  

2. สุมตัวอยางเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนดและญ่ีปุน ณ ดานตรวจพืช และทำการ

ตรวจสอบศัตรูพืชเบ้ืองตน 

 จากการสุมตัวอยางเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขา ไดตัวอยางเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนด ผาน

ทางดานตรวจพืชทาเรือกรุงเทพ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และไปรษณีย จำนวน 14 ตัวอยาง ปริมาณนำเขา 

93,802.9 กิโลกรัม และญี่ปุน ผานทางดานตรวจพืชทาเรือกรุงเทพ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และไปรษณีย 

จำนวน 12 ตัวอยาง ปริมาณนำเขา  10,760.46 กิโลกรมั (table 1) (figure 1, 2 และ 3) 

 3. การตรวจสอบศัตรูพืชเบ้ืองตน 

 การตรวจสอบศัตรพืูชเบื้องตน เมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนด และญี่ปุน จำนวน 26 ตัวอยาง ผล

การตรวจศัตรูพืชดวยตาเปลาและภายใตกลองจุลทรรศนกำลังขยายต่ำ พบการปนเปอนของเมล็ดวัชพืชกับเมล็ดพันธุ

ผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนด 2 ชนดิ ไดแก Linum usitatissmum และ Gallium spp. (figure 4-5) 

 4. ตรวจสอบศัตรูพืชข้ันละเอียดในหองปฏิบัติการ 

 จากการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชข้ันละเอียดในหองปฏิบัติการ ผลการตรวจศัตรูพืชบนเมล็ดพันธุดวย วิธี 

blotter method, dilution plate technique และ ELSA ผลปรากฎวาการตรวจเชื้อราดวยวิธีการ blotter 

method เมล็ดพันธุ ผักกาดหั วนำเข าจากนิ ว ซีแลนดตรวจพบเชื้ อรา Alternaria raphani  1 ครั้ ง A. 

brassicicola  2 ครั้ง  A. alternata  2 ครั้ง และ Cladosporium sp. 3 ครั้ง  เมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจาก

ญี่ ปุ น พ บ เชื้ อ ร า  Alternaria raphani  1  ค รั้ ง  A. brassicicola  2  ค รั้ ง   A. alternata  2  ค รั้ ง  แ ล ะ 

Cladosporium sp. 3 ครั้ง  (table1 และ figure 6-10) สวนผลการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียดวยวิธีการ dilution 

plate technique และ ELSA ตรวจไมพบเชื้อแบคทีเรียเปาหมาย (figure 11) 

 5. ปลูกเมล็ดพันธุพันธุผักกาดหัวจากนิวซีแลนดและญ่ีปุน ในโรงเรือนปลูกพืช 

    จากการปลูกเมล็ดพันธุผักกาดหัว จำนวน 26 ตัวอยาง เพ่ือสังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนตนพืชใน

โรงเรือนปลูกพืช (seedling symptom test) ผลการปลูกทดสอบ ตนกลาเจริญปกติ ไมพบอาการท่ีแสดงถึงการ

เขาทำลายของเชื้อสาเหตุโรคพืช เชน อาการใบดาง ใบจุด ใบไหม ตนเหลือง แคระแกรน (figure 12) 

         6. ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชภายหลังการนำเขาในแหลงปลูก  

   ติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกผักกาดหัวภายหลังการนำเขาจากนิวซีแลนด และญี่ปุน จำนวน 18 

แปลง ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ราชบุรี กาญจนบุรี และนครราชสีมา (figure 13-15)  พบแมลง 3 ชนิด ไดแก 

เพลี้ยออน (Lipaphis erysimi) ดวงหมัดผักแถบลาย (Phyllotreta flexuosa) และหนอนใยผัก (Plutella 

xylostella) พบวัชพืช 4 ชนิด ไดแก ผักเบี้ยหิน (Trianthema portulacastrum) ผักเบี้ยใหญ (Partulaca 



 

oleracea) ผักโขมหนาม (Amaranthus spinosus) ลูกใตใบ (Phyllanthus amarus) และน้ำนมราชสีห  

(Euphobia hirta)  และพบอาการโรคใบจุด (leaf spot) ท่ีเกิดจากเชื้อรา Alternaria brassicae (figure 16)  

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ : ขอมูลศัตรูพืชกักกันท่ีอาจติดมากับเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจาก

นิวซีแลนด มี 9 ชนิด ไดแก วัชพืช Cirsium arvense, Lolium temulentum, Senecio vulgaris, Spergula 

arvensis เชื้ อ ร า  Verticillium dahliae เชื้ อ แ บ ค ที เรี ย  Pseudomonas marginalis pv. marginalis, 

Pseudomonas syringae pv. maculicola, Pseudomonas viridiflava  ไ ส เ ดื อ น ฝ อ ย  Heterodera 

shachtii  ศัตรูพืชกักกันท่ีอาจติดมากับเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากญี่ปุน มี 8 ชนิด ไดแก วัชพืช Cirsium 

arvense, Lolium temulentum, Senecio vulgaris, Spergula arvensis เชื้อรา Verticillium dahliae  เชื้อ

แบคทีเรีย  Pseudomonas marginalis pv. marginalis, Pseudomonas syringae pv. maculicola และ 

Pseudomonas viridiflava  ศัตรูพืชดังกลาวยังไมมีรายงานในประเทศไทย (CABI, 2018) และเปนศัตรูพืช

รายแรง ถาเขามาแพรระบาดในประเทศจะทำความเสียหายใหกับการเกษตรในประเทศได ทำการสุมตัวอยางเมล็ด

พันธุผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนด โดยผานทางดานตรวจพืชทาเรือกรุงเทพ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ

ไปรษณีย จำนวน 14 ตัวอยาง ปริมาณนำเขา 93,802.9 กิโลกรัม และญี่ปุน ผานทางดานตรวจพืชทาเรือกรุงเทพ 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และไปรษณีย จำนวน 12 ตัวอยาง ปริมาณนำเขา  10,760.46 กิโลกรัม จากการ

ตรวจสอบเบื้องตน พบการปนเปอนของเมล็ดวัชพืชกับเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนด 2 ชนิด ไดแก 

Linum usitatissmum และ Gallium spp. พบเปนวัชพืชท่ีมีรายงานในประเทศไทย (CABI, 2018) ผลการ

ตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราในหองปฏิบัติการ ไมพบแบคทีเรียและไวรัสสาเหตุโรคพืช สวนเมล็ดพันธุ

ผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนดตรวจพบเชื้อรา Alternaria raphani  1 ครั้ง A. brassicicola  2 ครั้ง  A. 

alternata  2 ครั้ง และ Cladosporium sp. 3 ครั้ง  เมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากญี่ปุนพบเชื้อรา Alternaria 

raphani  1 ครั้ง A. brassicicola  2 ครั้ง  A. alternata  2 ครั้ง และ Cladosporium sp. 3 ครั้ง   เชื้อราท้ัง 

4 ชนิดนี้เปนเชื้อราท่ีสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุได และเขาทำลายเมล็ดพันธุหลังการเก็บเก่ียวทำใหมีผลตอ

คุณภาพการงอกของพืช คำแนะนำถาพบมีการปนเปอนปริมาณสูงควรมีการจัดการโดยใชสารเคมีกำจัดเชื้อรา เชน 

ไทแรม หรือ iprodione  คลุกเมล็ดพันธุกอนปลูก (อรพรรณ วเิศษสังข, 2552) เพ่ือใหเมล็ดพันธุยังคงคุณภาพใน

การงอกและเจริญเติบโต อยางไรก็ตามเชื้อราชนิดนี้พบมีรายงานในประเทศไทย (CABI, 2018) ไมใชศัตรูพืชกักกัน

เปาหมาย จากนั้นนำเมล็ดพันธุผักกาดหัวนำเขาจากนิวซีแลนดและญี่ปุนไปปลูกสังเกตอาการในโรงเรือนกักกันพืช 

ไมพบอาการของโรคหรือศัตรูพืชกับตน และจากการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกผักกาดหัวนำเขา ใน

จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบูรณ และนครราชสีมา จำนวน 18 แปลง พบแมลง 3 ชนิด ไดแก เพลี้ยออน 

(Lipaphis erysimi) ดวงหมัดผักแถบลาย (Phyllotreta flexuosa) และหนอนใยผัก (Plutella xylostella)  

เปนแมลงท่ีพบในประเทศไทย (กลุมกีฎและสัตววิทยา, 2553) พบวัชพืช 4 ชนิด ไดแก ผักเบี้ยหิน (Trianthema 

portulacastrum) ผักเบี้ยใหญ  (Partulaca oleracea) ผักโขมหนาม (Amaranthus spinosus) ลูกใตใบ 

(Phyllanthus amarus) และน้ำนมราชสีห (Euphobia hirta)  เปนวัชพืชท่ีมีรายงานในประเทศไทย (Kenji et 

al., 1984)  และพบอาการโรคใบจุดของผักกาดหัว (leaf spot) ท่ีเกิดจากเชื้อรา Alternaria brassicae เปนเชื้อ



 

ราท่ีมีพบในประเทศไทย (กลุมวิจัยโรคพืช, 2554) จากการสำรวจศัตรูพืชในแปลงปลูกไมพบศัตรูพืชกักกัน

เปาหมาย  

 

10. การนำไปใชประโยชน : ขอมูลรายชื่อศัตรูพืชท่ีตรวจพบท่ีติดมากับเมล็ดพันธุผักกากาดหัวนำเขาจากประเทศ

นิวซีแลนดและญี่ปุน ขอมูลดังกลาวสามารถใชสำหรับอางอิงทางวิชาการ เพ่ือจัดทำขอมูลเชิงสัมพันธของศัตรูพืชท่ี

ติดมากับพืชนำเขาเพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนการวิเคราะหความเสี่ยงและกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืช ปองกัน

ไมใหศัตรูพืชกักกันเขามาแพรระบาดในประเทศ และสามารถหาวิธีปองกันกำจัดศัตรูพืชกอนท่ีจะนำไปเพาะปลูก

ตอไป  

 

11. คำขอบคุณ : ขอขอบคุณพ่ีๆนองๆ ในหองปฏบิัติการท่ีชวยสนับสนุนในการทำงานวิจัยนี้ใหสำเร็จลุลวงไปได

ดวยดี 
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13. ภาคผนวก 

Teble 1.  Pest associated with radish seeds. 

Country Quantity (Kg) Consignment Scientific name Time  

New Zealand 93,802.9 14 Alternaria raphani  

Alternaria brassicicola 

Alternaria alternata 

Cladosporium  sp. 

Linum usitatissmum 

 Galium spp. 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

Japan 10,760.46             12 Alternaria raphani  

Alternaria brassicicola 

Alternaria alternata 

Cladosporium  sp. 

1 

2 

2 

3 

Total 114,964.81 26 
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Figure 1. Seed sampling. 

 

 
Figure 2.  Radish seeds from New Zealand (a, b). 

 
 

 
Figure 3.  Seed samples packed in cans (a, b) and radish seeds from Japan (c). 
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Figure 4. Visual inspection (a, b).  

 

 
Figure 5.  Linum usitatissmum (a) and Galium spp.(b) associated with imported radish  

               seed. 

 

 

 
Figure 6. Blotter method. A sample of 400 seeds, 25 seeds in each petri. Incubation   

             facilities: shelve, light arrangements and trays with petri dishes. 
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Figure 7. Examine the habit character of fungi on the seed under stereomicroscope  

             (a) and compound microscope (b). 

 

 

 
Figure 8. Habit characters of Alternaria alternata on a radish seed (a, x20; b, x50). Conidia of  

             Alternaria alternata (c and d, x 200; and e, x 400).  
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 Figure 9.  Habit characters of Alternaria brassicicola on a radish seed (a, x 20; b, x100).      

               Conidia of Alternaria brassicicola (c, x 400; d , x 1000). 

  
Figure 10. Habit characters of Alternaria raphani on a radish seed (a, x 125). Conidia of  

               Alternaria raphani (b, x 1000). 

 

   
Figure 11. Dilution technique. 
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Figure 12. Seedling symptom test. 

 

 

 
Figure 13. Field inspection (Petchapun province). 

 

 



 

 

 
Figure 14. Field inspection (Ratchaburi province). 

 

 

 
Figure 15. Field inspection (Nakhon Ratchasima province). 

 



 

     

 

                                                                   

   
Figure 16. Lipaphis erysimi (a), Phyllotreta flexuosa (b), Plutella xylostella (c), Trianthema 

portulacastrum (d), Partulaca oleracea (e), Amaranthus spinosus (f), Phyllanthus amarus (g), 

Euphobia hirta (h), leaf spot on radish (I) and conidia of Alternaria brassicae (j). 
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