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กลุม! วิจยั การกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความกาวหนา
พริกเปGนพืชในวงศ Solanaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตรว!า Capsicum annuum L. ประเทศ
ไทยมีการส!งออกและนําเขาพริกในปN 2553 รวม 3,324.67 ลานบาท แบ!งเปGนการส!งออก 2,597.95
ลานบาท และนําเขา 726.72 ลานบาท และในปN 2554-2555 นําเขาเพื่อใชทําพันธุ ปริมาณ 13,512
กิโลกรัม จากการสืบคนขอมูลศัตรูพืชที่เขาทําลายพริก มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 230 ชนิด จัดเปGนแมลง 111
ชนิด ไร 6 ชนิด หอยและสัตวอื่นๆ 4 ชนิด วัชพืช 16 ชนิด ไสเดือนฝอย 17 ชนิด เชื้อรา 29 ชนิด
แบคทีเรีย 20 ชนิด ไวรัส 27 ชนิด จากการสุ!มตัวอย!างเมล็ดพันธุที่นําเขาระหว!างเดือน มกราคม 2554
- ธั น วาคม 2554 จาก 9 ประเทศ ไดแก! ส าธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนจี น สหรั ฐ อเมริ ก า
เนเธอรแลนด เวียดนาม เกาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา ไตหวัน และ อินโดนีเซีย จํานวน 42 ตัวอย!าง
ทําการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องตนดวยตาเปล!า (Visual inspection) และภายใตกลองจุลทรรศน ไม!พบ
ร!องรอยการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเป`aอนของวัชพืช และผลจากการตรวจวินิจฉัย
ศัตรูพืชขั้นละเอียดในหองปฏิบัติการดวยวิธี Blotter method และ Dilution plate method พบ
เชื้อรา Alternaria tenuis, Fusarium semitectum และ Streptomyces sp. แต!ไม!พบอาการ
ผิดปกติที่ระยะเวลา 2 สัปดาหภายหลังการปลูกทดสอบ (Seedling symptom test) ในสถานกักพืช
และศัตรูพืชที่ตรวจพบไม!จัดเปGนศัตรูพืชที่สําคัญดานกักกันพืช
คํานํา
พริกเปGนพืชที่อยู!ในวงศ Solanaceae เช!นเดียวกับมะเขือเทศ มะเขือ มันฝรั่ง และยาสูบ จัด
อยู!ในสกุล Capsicum มีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมในทวีปอเมริกาใต และใชประโยชนมานานนับหลายพันปN ถูก
นําเขามาเผยแพร!ในยุโรปในชื่อของพริกแดง (red pepper : Capsicum spp.) ตามลักษณะสีของผล
พริกมีประมาณ 25 ชนิด ที่นิยมปลูกกันมีเพียง 5 ชนิดเท!านั้น ไดแก! C. annuum L., C. baccatum
L., C. chinensis Jacq., C. frutescens L., C. pubescens R. & P. และมีพันธุที่ถูกพัฒนาขึ้นอีก
รหัสการทดลอง 0303-0404-5454-0303-0303-0000-0202-54
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มากมาย โดยมีชื่อที่ใชเรียกกันอยู!หลายคํา ไดแก! pepper, chili, chilli, chile และcapsicum คนไทย
อาจจะคุนเคยกับคําว!า chilli พริกเปGนพืชที่มีสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยและเปGนพืชที่นิยมปลูก
หลายประเทศทั่วโลก ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติกักพืช
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 กําหนดใหส!วนหนึ่งส!วนใด
ของพืชในวงศ Solanaceae เปGนสิ่งตองหาม การนําเขาตองมีใบอนุญาตนําเขา แจงการนําเขา และมี
ใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศตนทางกํากับมาเท!านั้น โดยไม!มีมาตรการสุขอนามัยกําหนดไวแต!
อย!างใด การนําเขาพริกจากต!างประเทศ มีโอกาสสูงที่ศัตรูพืชหลายชนิดที่เปGนศัตรูพืชกักกันจะติดเขา
มา จากผลการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชในเบื้องตน พบว!ามีศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูงและมี
โอกาสติดมากับเมล็ดพันธุพริกนําเขาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกาหลายชนิด เช!น
แบคทีเรีย (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas cichorii,
Pseudomonas corrugata, Pseudomonas marginalis pv. marginalis, Pseudomonas
syringae pv. Tomato) เชื้อรา (Chalara elegans, Verticillium albo-atrum, Verticillium
dahliae) และไวรัส (Alfalfa mosaic virus, Tobacco rattle virus, Tobacco streak virus,
Tomato bushy stunt virus, Tomato ringspot virus) (CABI, 2007) นอกจากนี้ในกลุ!มของเมล็ด
วัชพืชรายแรง สามารถติดเขามาเจริญแพร!พันธุในประเทศไทยไดและอาจะก!อใหเกิดผลกระทบต!อ
การเกษตรในประเทศและ รวมทั้งกระทบต!อการส!งออกเมล็ดพันธุเพื่อการคาไปยังประเทศที่มีความ
เขมงวดดานกักกันพืช ได
ดังนั้นจึงจําเปGนอย!างยิ่งที่ตองทําการตรวจสอบศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับพืชนําเขา โดยตอง
เพื่อทราบชนิดแหล!งที่มา การปรากฏของศัตรูพืชในประเทศคู!คา และเสนทางการเขามาของศัตรูพืช
ขอมูลดังกล!าวจะเปGนฐานขอมูลการตรวจพบศัตรูพืช มีประโยชนใชอางอิงทางวิชาการ นํามาพิจารณา
หามาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และกําหนดเปGนมาตรการทางดานกฎหมายและ
ทางวิชาการในการควบคุมการนําเขา หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของพืชนําเขาใหเปGนสิ่งตองหามตาม
พระราชบัญญัติกักพืชต!อไป

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวอย!างเมล็ดพันธุพริกที่นําเขา
กลองจุลทรรศน Stereo microscope และ compound microscope
วัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองปฏิบัติการ
สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืชเช!น ชุดตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณในการเก็บตัวอย!างพืช
หนังสือ และวารสารทั้งในประเทศและต!างประเทศ
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7. มาตรฐานนานาชาติสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะหความ
เสี่ยงศัตรูพืชสําหรับศัตรูพืชกักกันรวมทั้งการวิเคราะหความเสี่ยงทางสภาพแวดลอม”
(ISPM No. 11 : Pest risk analysis for quarantine pest including analysis of
environmental risk )
วิธีการ
1. รวบรวมขอมูลทั่วไปของพริกและขอมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต!างประเทศเปรียบเทียบกับ
ศัตรูพืชในประเทศ
ทําการสืบคนขอมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอรเน็ต
เพื่อคนหาขอมูลของพริก ลักษณะทั่วไปของพืช สายพันธุ พื้นที่การเพาะปลูก รายชื่อของประเทศที่
ประเทศไทยมีการการนําเขาเมล็ดพันธุ ปริมาณการนําเขา ปริมาณการนําเขา ขอมูลชนิดของศัตรูพืช
ทั้งนอกประเทศและในประเทศ
2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุพริกนําเขาในหองปฏิบัติการ
การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุพริกที่นําเขาจากต!างประเทศ เจาหนาที่
ด! า นตรวจพื ช จะทํ า การสุ! ม ตั ว อย! า งเมล็ ด พื ช มาทํ า การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ศั ต รู พื ช ขั้ น ละเอี ย ดใน
หองปฏิบัติการ ที่กลุ!มวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ซึ่งดําเนินการดังต!อไปนี้
2.1 การตรวจสอบดวยตาเปล!าและภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา เพื่อตรวจหา
ตัวอ!อน หนอน แมลงหรือเมล็ดวัชพืช
2.2 การสุ!มตัวอย!างเมล็ดพันธุตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed
Testing Association, 1999) และตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุนําเขา
2.2.1 การตรวจสอบเชื้อรา โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส!วนขยายพันธุเชื้อ
ราหรือศัตรูพืชอื่นๆ ซึ่งปะปนมากับเมล็ดพันธุดวยตาเปล!าหรือตรวจใตกลองจุลทรรศนแบบ stereo
microscope เช!นเมล็ดพันธุมีรูปร!างผิดปกติ หรืออาจติดมา ภายในเมล็ดพันธุโดยไม!แสดงอาการ
รวมทั้งอาจติดมากับเศษพืชในลักษณะเสนใยหรือส!วนขยายพันธุเช!น Pycnidia เปGนตน สุ!มตัวอย!างเมล็ด
ตามวิธีการมาตรฐาน ในปริ มาณที่เหมาะสมวิเคราะหโดยสุ! มแยกตามสายพัน ธุ มาทดสอบดวยวิ ธี
Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง (Whatman) เบอร 1 ขนาดเสนผ!าศูนยกลาง 9
เซนติเมตร จํานวน 3 แผ!นที่ชุ!มน้ําซึ่งวางอยู!ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ 25 เมล็ดต!อจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นนําจานเพาะเมล็ดไปบ!มเชื้อ (incubate) ใตแสง near ultraviolet (NUV)
สลับกับความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เปGนเวลา 7 วัน แลวจึงนําเมล็ด
พั น ธุ มาตรวจและจํ า แนกชนิ ด เชื้ อ ราภายใตกลองจุ ล ทรรศน สเตอริ โ อ-ไมโครสโคป (stereo
microscope) และกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง (compound microscope)
2.2.2 การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย
1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือดวยวิธี Dilution plate
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ในกรณีที่เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรงหลังจากทําการแยกเชื้อดวย
วิธี Blotter method ได หรือทําการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงดวยวิธี Dilution
plate โดยสุ!มเมล็ดตามมาตรฐาน นํามาแช!ในสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต นาน 3
นาที ลางตามดวยน้ํากลั่นนึ่งฆ!าเชื้อแลว 2 ครั้ง ผึ่งใหแหงบนกระดาษกรองภายใตกระแสลมตูเขี่ยเชื้อ
เมื่อไดเมล็ดพันธุจึงนําไปบดละเอียดดวยเครื่องบด แลวนําผงของเมล็ดใส!ลงในสารละลายโซเดียมคลอ
ไรด ความเขมขน 0.85 เปอรเซ็นต (0.85% NaCl2) หรือบัฟเฟอร จํานวน 100 มิลลิลิตร แลวบ!มเชื้อ
ไวเปGนเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขย!า จากนั้นนํามาทําใหเจือจางในอาหารเหลว Nutrient
broth ใหมีความเจือจางเปGน 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามลําดับ ใชไปเปตตดูด suspension
แต!ละความเขมขน จํานวน 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร Nutrient agar (NA) แลวใชแท!งแกว
spread ใหทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไวที่อุณหภูมิหองเปGนเวลา 2-5 วัน จึงนํามา
ตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นนํามาแยกเชื้อใหบริสุทธิ์แลวนําไปจําแนกชนิดต!อไป
2) แยกเชื้อจากตนกลาซึ่งเพาะจากเมล็ดผิดปกติบนใบพืชหรือตนพืช โดยการ
เพาะเมล็ดในดินนึ่งฆ!าเชื้อที่มีอยู!จริง โดยเพาะ 25-50 เมล็ดต!อถุง และเก็บถุงเพาะที่อุณหภูมิ 28-30
องศาเซลเซียส เมื่อตนกลาออกใบจริง 1-2 ใบ ใหสังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนพืช หรืออาจใช
ถุงพลาสติกที่ฉีดพ!นน้ําคลุมใหความชุ!มชื้นเปGนเวลา 3-5 วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบพืช
เก็บใบพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อดวยวิธีการดังต!อไปนี้
2.1) วิธี Dilution plate ตัดใบพืชที่เปGนโรคเปGนชิ้นสี่เหลี่ยมแลวฆ!าเชื้อที่ผิว
ดวยสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต นาน 2-3 นาที ผึ่งใหแหงบนกระดาษกรอง
ภายใตกระแสลมตู เขี่ ย เชื้ อ แลวบดชิ้ น ส! ว นในสารละลายโซเดี ย มคลอไรด ความเขมขน 0.85
เปอรเซ็นต จากนั้นนํามาทําให เจือจางเปGนลําดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และดําเนินการเช!นเดียวกับ
ขั้นตอนในขอ (1)
2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเปGนชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2
มิลลิเมตร ฆ!าเชื้อที่ผิวดวยสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต นาน 2-3 นาที ผึ่งใหแหง
บนกระดาษกรอง ภายใตกระแสลมตูเขี่ยเชื้อแลววางพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่ง
เฉพาะเจาะจง (semiselective media) นําจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิหองเปGนเวลา 3 วัน จึง
นํามาตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อต!อจนครบ 3-5 วัน เพื่อตรวจหาโคโลนี
ของแบคทีเรียชนิดอื่นจากนั้นแยกเชื้อใหบริสุทธิ์และนําไปศึกษาคุณลักษณะเพื่อจําแนกชนิดต!อไป
การจําแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย
1. ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของเชื้ อ แบคที เ รี ย โดยบั น ทึ ก ลั ก ษณะและสี ข องโคโลนี
ตรวจสอบรูปร!างของเซลลแบคทีเรียใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงและกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน
2. ทดสอบแกรม (Gram reaction) โดยใชสารละลายโปรแตสเซียม- ไฮดรอก
ไซด ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต (3%KOH) ที่เตรียมใหม!ใชภายใน 2 สัปดาห
หากตรวจพบเปGน
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เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative) มีรูปร!างเปGนท!อน (rod shape) และแกรมบวก (Gram
positive) รูปร!างแบบ Coryneform rod ก็จะนําไปทดสอบในขั้นตอนต!อไป
3. ทดสอบ hypersensitivity reaction บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อ
แบคทีเรียอายุ 24 ชั่วโมง ความเขมขน 108 โคโลนีต!อมิลลิลิตร เขาไปใน
ใบยาสูบ (Nicotiana
tabacum L.) บริเวณใตใบโดยฉีดเขาเนื้อใบระหว!างเสนใบ สังเกตลักษณะอาการเซลลตายตรงเนื้อใบ
หลังการฉีดเชื้อ 24-48 ชั่วโมง หากพบอาการเซลลตายแสดงว!าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล!าวเปGนเชื้อ
สาเหตุโรคพืช
4. ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท างสรี ร วิ ท ยาและชี ว เคมี
(Physiological and
biochemical properties) เช!น การใชยูเรีย การย!อยเจลาติน การย!อยเอสคูลิน และแป‡ง reduce ไน
เตรต ความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิต!างๆ เปGนตน
5. ทดสอบความสามารถของเชื้ อ แบคที เ รี ย ในการทํ า ใหเกิ ด โรคบนพื ช อาศั ย
(Pathogenicity test) โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียใหมีความเขมขน 108 โคโลนีต!อมิลลิลิตร
ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของเชื้อที่สงสัยว!าเปGนสาเหตุโรค เช!นปลูกเชื้อโดยฉีดเขาในลําตน ใบเลี้ยง
หรือเนื้อใบของตนแตงกวาอายุ 2-3 สัปดาห ฉีดพ!นน้ําใหความชุ!มชื้นคลุมดวยถุงพลาสติกและเก็บไวที่
อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นนําใบเปGนโรคมา
แยกเชื้อบริสุทธิ์เพื่อพิสูจนว!าเชื้อสาเหตุที่ทําใหพืชเปGนโรคเปGนชนิดเดียวกับที่แยกไดในครั้งแรกหรือไม!
6. การตรวจสอบดวยวิธี ELISA เปGนวิธีการจําแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทาง
เซรุ!มวิทยา ป‰จจุบันใชชุดตรวจสอบของ Agdia นําเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพิ่มปริมาณใน
อาหารเหลวและนํามาทําการตรวจสอบตามขั้นตอนที่แนะนํา
2.2.3 การตรวจสอบเชื้อไวรัส
1) ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนตนกลา (Seedling symptom test)
โดยเพาะเมล็ดพันธุในดินอบฆ!าเชื้อ ตัวอย!าง 50-200 เมล็ด เก็บรักษาไวในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อตน
พืชออกใบจริง 1-2 ใบ จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรค ตนกลาที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว!ามีสาเหตุ
จากเชื้อไวรัสจะนําใบอ!อนไปตรวจสอบดวยวิธีการอื่นเพื่อจําแนกชนิดต!อไป
2) ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ําคั้นพืชสําหรับ
ทดสอบโดยบดใบพืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช 0.1 M
phosphate buffer pH 7.0) โดยใชใบพืชหนัก 1 กรัมต!อบัฟเฟอร 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้น
ใชสําลีหรือนิ้วที่สะอาดจุ!มน้ําคั้นพืชทาลงบนใบพืชทดสอบ ซึ่งโรยดวยผงคารโบรันดัม (carborundum
ขนาด 600 mesh) หลังจากปลูกเชื้อแลว 5 นาที ลางใบพืชและนําพืชทดสอบไปเก็บไวที่อุณหภูมิ 2530 องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเปGนเวลา 1-4 สัปดาห โดยพืช
ทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแห!ง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่วลําตน (systemic
infection)
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3) การตรวจสอบดวยวิธีทางเซรุ!มวิทยา (Serological techniques) การ
ตรวจสอบดวยวิธี Enzyme – linked Immunosorbent Assay : ELISA เปGนวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มี
ความไวสูง แมจะมีเชื้อไวรัสปริมาณต่ําหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได ใหผลรวดเร็ว แน!นอน
และยังสามารถตรวจสอบตัวอย!างไดครั้งละจํานวนมาก วิธีการที่นํามาใชเปGนแบบ Indirect ELISA ทํา
การบันทึกผล
3. การติดตามตรวจสอบศัตรู พืชในแปลงปลูกเมล็ดพัน ธุนําเขาในพื้นที่ของเกษตรกร โดย
ติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกที่มีการนําเมล็ดพันธุนําเขา ใหสังเกตอาการความผิดปกติของตนพืชทั้ง
โคนตน ราก ลําตน ใบและผลของพืช และทําการเก็บตัวอย!างนํามาแยกเชื้อและทดสอบการเกิดโรค
กับพืชในหองปฏิบัติการเพื่อทําการวินิจฉัยเชื้อโรคศัตรูพืชอย!างละเอียด
4. การจัดทํารายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุนําเขาและศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบจาก
แปลงปลูก และสรุปผลการศึกษาการเปGนศัตรูพืชที่สําคัญดานกักกันพืช

เวลาและสถานที่
ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 (2 ปN)
หองปฏิบัติการกลุ!มวิจัยการกักกันพืช และด!านตรวจพืช
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ารณผลการทดลอง
การรวบรวมขอมูลทั่วไปของเมล็ดพันธุพริก
เปGนพืชในวงศ Solanaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตรว!า Capsicum annuum L. ชื่อ
ภาษาอังกฤษว!า Chilli peppers, chili, chile หรือ chilli มาจากคําภาษาสเปน ว!า chile โดย
ส!วนมากแลว ชื่อเหล!านี้มักหมายถึง พริกที่มีขนาดเล็ก ส!วนพริกขนาดใหญ!ที่มีรสอ!อนกว!าจะเรียกว!า
Bell Pepper ในสหรัฐอเมริกา Pepper ในประเทศอังกฤษและไอรแลนด, capsicum ในประเทศ
อินเดียกับออสเตรเลีย และ Paprika ในประเทศทวีปยุโรปหลายประเทศ พริกชนิดต!างๆ มีตนกําเนิด
มาจากทวีปอเมริกา ซึ่งในป‰จจุบันนี้ไดมีปลูกกันในหลายประเทศทั่วโลก เพราะพริกเปGนเครื่องเทศที่
สําคัญชื่อหนึ่ง และยังมีคุณสมบัติเปGนยาสมุนไพรดวยเช!นกัน ประเทศไทยมีการส!งออกและนําเขา
“พริกและผลิตภัณฑพริก” มาโดยตลอด มูลค!าการคาในปN 2553 รวม 3,324.67 ลานบาท เปGนการ
ส!งออก 2,597.95 ลานบาท และนําเขา 726.72 ลานบาท ในปN 2554-2555 นําเขาเพื่อทําพันธุ
ปริมาณ 13,512 กิโลกรัม ส!วนที่นําเขามีทั้งพริกสด พริกแหง พริกป•น และผลิตภัณฑพริกชนิดของพริก
มีหลายชนิด เช!น พริกขี้หนู พริกไทย พริกหยวก พริกเหลือง พริกชี้ฟ‡า พริกหนุ!ม พริกกะเหรี่ยง
ประเทศไทยนั้นมักนิยมปลูกพริกอยู! 2 ชนิดซึ่งไดแก!พริกหวาน พริกหยวก พริกชี้ฟ‡า (ในกลุ!ม C.
annuum) พริกเผ็ดไดแก! พริกขี้หนูสวน พริกขี้หนูใหญ! (ในกลุ!ม C. frutescens)
ศัตรูพืชที่พบเขาทําลายพริก
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จากการสืบคนขอมูล พบว!า ศัตรูพืชที่ทําลายทุกส!วนของพริก เช!น ใบ ผล ลําตน ราก
และเมล็ด เปGนตน มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 230 ชนิด จัดเปGนแมลง 111 ชนิด ไร 6 ชนิด หอย 4 ชนิด วัชพืช
16 ชนิด ไสเดือนฝอย 17 ชนิด เชื้อรา 29 ชนิด แบคทีเรีย 20 ชนิด ไวรัส 27 ชนิด ยกตัวอย!างเช!น
เชื้อรา ไดแก! เชื้อแบคทีเรีย ไดแก! และเชื้อไวรัส ไดแก!
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย เชื้ อ โรคและศั ต รู พื ช ขั้ น ละเอี ย ดกั บ เมล็ ด พั น ธุ พริ ก นํ า เขาใน
หองปฏิบัติการ
2.1 การตรวจสอบดวยตาเปล!าและภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา
จากการตรวจสอบเมล็ดพันธุพริกที่นําเขาจากทุกประเทศในเบื้องตน พบว!าลักษณะ
ของเมล็ดมีสี เมล็ดสมบูรณ พบสิ่งเจือปนเล็กนอยสงสัยอาจจะเปGนเมล็ดวัชพืช ไม!พบร!องรอยการเขา
ทําลายของแมลงศัตรูพืชหรือร!องรอยของเชื้อโรคศัตรูพืช
2.2 การสุ!มตัวอย!างเมล็ดพันธุตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed Testing
Association, 1999) และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดเมล็ดพันธุนําเขาใน
หองปฏิบัติการ
จากการสุ!มตัวอย!างเมล็ดพันธุพริก ที่นําเขาจากประเทศประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด เวียดนาม เกาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา ไตหวัน และ
อินโดนีเซีย จํานวน 42 ตัวอย!าง โดยแยกตามสายพันธุ ซึ่งเมล็ดพันธุดังกล!าวมีการนําเขาเพื่อทําการ
เพาะปลูก ซึ่งจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุพริก ในหองปฏิบัติการดวยวิธี Blotter
method และ Dilution technique พบเชื้อรา Alternaria tenuis, Fusarium semitectum
และ Streptomyces sp. และจากการนําเมล็ดพันธุพริก และเมล็ดวัชพืชที่ตรวจพบบางชนิดไปปลูก
สังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom) นาน 2 สัปดาห ไม!พบอาการผิดปกติกับตน
พืช ตนพืชเจริญสมบูรณ และเมล็ดวัชพืชที่งอกออกมา และจําแนกชนิดแลวไม!จัดเปGนวัชพืชที่สําคัญ
ดานกักกันพืช ซึ่งจะเห็นว!าเมล็ดพันธุนําเขาจากบางประเทศมีการทําการควบคุมเชื้อโรคศัตรูพืช เช!น
การคลุกสารเคมีฆ!าเชื้อรา ซึ่งมีส!วนป‡องกันการปนเป`aอนของเชื้อโรคศัตรูพืชบางชนิดได อย!างไรก็ตาม
จําเปGนอย!างยิ่งที่ตองหาเทคนิคการตรวจสอบศัตรูพืชที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อโรคบางชนิดเพื่อใหแน!ใจ
มากขึ้นว!า
ไม!มีการปนเป`aอนของเชื้อสาเหตุโรคที่อาจเขามาระบาดในประเทศไทย และตองมีการ
ติดตามตรวจสอบไปยังพื้นที่ที่มีการนําเมล็ดพันธุไปเพาะปลูกต!อไป
3. การติดตามตรวจสอบศัตรู พืชในแปลงปลูกเมล็ดพัน ธุนําเขาในพื้นที่ของเกษตรกร โดย
ติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกภายหลังการนําเขา โดยสังเกตอาการความผิดปกติของตนพืชทั้ง โคน
ตน ราก ลําตน ใบและผลของพืช และทําการเก็บตัวอย!างนําจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการ เมื่อไดชนิด
ศัตรูพืชแลวนํามาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของชนิดศัตรูพืช กับฐานขอมูลศัตรูพืชที่รายงานใน
ประเทศกับที่มีรายงานในต!างประเทศ เพื่อกําหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง
4. การจัดทํารายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุนําเขาและศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบจาก
แปลงปลูก และสรุปผลการศึกษาการเปGนศัตรูพืชที่สําคัญดานกักกันพืช
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สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองและคํ
การทดลองและคําแนะนํา
พริกเปGนพืชในวงศ Solanaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตรว!า Capsicum annuum L. ประเทศ
ไทยมีการส!งออกและนําเขา “พริกและผลิตภัณฑพริก” มาโดยตลอด มูลค!าการคาในปN 2553 รวม
3,324.67 ลานบาท เปGนการส!งออก 2,597.95 ลานบาท และนําเขา 726.72 ลานบาท ในปN 25542555 นําเขาเพื่อทําพันธุ ปริมาณ 13,512 กิโลกรัม จากการสืบคนขอมูลศัตรูพืชที่เขาทําลายพริก มี
ศัตรูพืชทั้งสิ้น 230 ชนิด จัดเปGนแมลง 111 ชนิด ไร 6 ชนิด หอยและสัตวอื่นๆ 4 ชนิด วัชพืช 16 ชนิด
ไสเดือนฝอย 17 ชนิด เชื้อรา 29 ชนิด แบคทีเรีย 20 ชนิด ไวรัส 27 ชนิดจากการสุ!มตัวอย!างเมล็ด
พันธุที่นําเขาระหว!างเดือน มกราคม 2554 - ธันวาคม 2554 จาก ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด เวียดนาม เกาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา ไตหวัน และ
อินโดนีเซีย จํานวน 42 ตัวอย!าง ทําการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องตนดวยตาเปล!า (Visual inspection)
และภายใตกลองจุลทรรศน ไม!พบร!องรอยการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเป`aอนของวัชพืช
และผลจากการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดในหองปฏิบัติการดวยวิธี Blotter method และ
Dilution plate method พบเชื้อรา Alternaria tenuis, Fusarium semitectum และ
Streptomyces
sp. แต!ไม!พ บอาการผิดปกติที่ระยะเวลา 2 สัป ดาหภายหลังการปลูก ทดสอบ
(Seedling symptom test) ในสถานกักพืช และศัตรูพืชที่ตรวจพบไม!จัดเปGนศัตรูพืชที่สําคัญดาน
กักกันพืช
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ ผูเชี่ยวอุดร อุณหวุฒิ ที่ช!วยแนะนําแนวทางการวิจัย ในครั้งนี้ และขอขอบคุณ
คุณ วันเพ็ญ ศรีชาติ คุณวานิช คําพานิช และคุณโสภา พิศวงปราการ และนองๆ ในหองปฏิบัติการที่
ช!วยสนับสนุนในการทํางานวิจัยนี้ใหสําเร็จลุล!วงไปไดดวยดี
เอกสารอางอิ
เอกสารอางอิง
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