1534

การศึกษาชนิดของศั
ของศัตรูพชื ทีติ่ตดิ มากับเมล็ดพันธุผักชีนําเขาจากต"างประเทศ
(Interception of Quarantine
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นงพร มาอยูด" 1ี / ชลธิชา รักใคร" 1/
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กวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
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รายงานความกาวหนา
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุผักชี (Coriander : Coriandrum sativum
L.) วงศ Apiaceac นําเขาจากต"างประเทศ โดยสุ"มตัวอย"างเมล็ดพันธุผักชีนําเขาตั้งแต"เดือน
มกราคม 2554 ถึง ธันวาคม 2554 จาก 5 ประเทศไทย ไดแก" สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุVน และอิตาลี จํานวน 35 ตัวอย"าง ปริมาณ 428,351 กิโลกรัม
ผลการสืบคนขอมูลศัตรูพืชที่เขาทําลายเมล็ดพันธุผักชี มีศัตรูพืชจํานวน 45 ชนิด จัดเปYนแมลง 18
ชนิด ไร 3 ชนิด เชื้อรา 9 ชนิด แบคทีเรีย 7 ชนิด ไวรัส 5 ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด และ
จากตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดในหองปฏิบัติการดวยวิธี Visual inspection,
Blotter method, Dilution plate method และปลูกทดสอบแสดงอาการผิดปกติในโรงเรือน ผล
การตรวจพบเชื้อรา 6 ชนิด ไดแก" Alternaria tenuis, Alternaria tenuissima, Cladosporium sp.
Fusarium solani, Starchybotrys sp. , Ulocladium sp. และพบเมล็ดวัชพืช 2 ชนิด ไดแก"
Convolvulus arvensis, Malva sp. ซึ่งไม"จัดเปYนวัชพืชที่สําคัญดานกักกันพืช
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คํานํา
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 กําหนดใหเมล็ดพันธุผักชีจัดเปYนสิ่งกํากัด
(Restricted material) ในการนําเขามายังประเทศไทยตองแจงการนําเขา และมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชจากประเทศตนทางกํากับมาเท"านั้น โดยไม"มีมาตรการสุขอนามัยกําหนดไวแต"อย"างใด การนําเขา
สิน คาเกษตรจากต"า งประเทศ มีโ อกาสที่ศัตรู พืชหลายชนิด ที่อาจเปY นศั ตรู พืช กักกัน ที่ร ายแรงหรื อ
ศัตรูพืชที่สําคัญที่ก"อความเสียหายกับผลิตผลทางการเกษตรติดเขามากับเมล็ดพืชดวย โดยอาจเปYน
ศัตรูพืชรายแรงที่ไม"มีปรากฏในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ"มของเมล็ดวัชพืชรายแรง ซึ่งมีการนําเขา
มาเพื่อใชเปYนเมล็ดพันธุหรือเปYนตนพันธุในการส"งเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่วประเทศไทย
โดยใน แต"ละปmมีการนําเขาเมล็ดพันธุเหล"านี้ในปริมาณมาก หากศัตรูพืชที่รายแรงซึ่งยังไม"มีรายงาน
ในประเทศไทยติดมากับเมล็ดพันธุดังกล"าวสามารถเขามาเจริญและแพร"พันธุไดในประเทศไทย จะ
ก"อใหเกิดผลกระทบต"อการเกษตรในประเทศและกระทบต"อการการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้ง
กระทบต"อการส"งออกเมล็ด พันธุเพื่อการคาไปยังประเทศที่ มีความเขมงวดด านกั กกันพื ช ดังนั้นจึ ง
จําเปYนอย"างยิ่งที่ตองทําการตรวจสอบศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับพืชนําเขา โดยตองเพื่อทราบชนิด
แหล"งที่มา การปรากฏของศัตรูพืชในประเทศคู"คา และเสนทางการเขามาของศัตรูพืช ขอมูลดังกล"าว
จะเปYนฐานขอมูลการตรวจพบศัตรูพืช มีประโยชนใชอางอิงทางวิชาการ นํามาพิจารณาหามาตรการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และกําหนดเปYนมาตรการทางดานกฎหมายและทางวิชาการใน
การควบคุมการนําเขา หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของพืชนําเขาใหเปYนสิ่งตองหามตามพระราชบัญญัติ
กักพืชต"อไป

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตัวอย"างเมล็ดพันธุผักชี
กลองจุลทรรศน Stereo microscope และ compound microscope
วัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองปฏิบัติการ
สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช
ภาชนะเก็บตัวอย"างพืช
หนังสือ และวารสารทั้งในประเทศและต"างประเทศ
มาตรฐานนานาชาติสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะหความ
เสี่ยงศัตรูพืชสําหรับศัตรูพืชกักกันรวมทั้งการวิเคราะหความเสี่ยงทางสภาพแวดลอม”
(ISPM No. 11 : Pest risk analysis for quarantine pest including analysis of
environmental risk )
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วิธกี าร
1. รวบรวมขอมูลทั่วไปของผั
และขอมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต"างประเทศเปรียบเทียบกับ
ไปของผักชีและข
ศัตรูพืชในประเทศ
ทําการสืบคนขอมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอรเน็ต
เพื่อคนหาขอมูลของแตงกวา ลักษณะทั่วไปของพืช สายพันธุ พื้นที่การเพาะปลูก รายชื่อของประเทศที่
ประเทศไทยมีการการนําเขาเมล็ดพันธุ ปริมาณการนําเขา ปริมาณการนําเขา ขอมูลชนิดของศัตรูพืช
ทั้งนอกประเทศและในประเทศ
2. การตรวจวิ
ตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุผักชีนํนาํ เขาในหองปฏิบตั กิ าร
การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรู
การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุผักชีที่นําเขาจากต"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 เปYนตน 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 เปYนเวลา 7 วัน แลวจึงนําเมล็ด
พั น ธุ มาตรวจและจํ า แนกชนิ ด เชื้ อ ราภายใต กล องจุ ล ทรรศน สเตอริ โ อ-ไมโครสโคป (stereo
microscope) และกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง (compound microscope)
2.2.2 การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย
1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือดวยวิธี Dilution plate
ในกรณีที่เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรงหลังจากทําการแยกเชื้อดวย
วิธี Blotter method ได หรือทําการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงดวยวิธี Dilution
plate โดยสุ"มเมล็ดตามมาตรฐาน นํามาแช"ในสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต นาน 3
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นาที ลางตามดวยน้ํากลั่นนึ่งฆ"าเชื้อแลว 2 ครั้ง ผึ่งใหแหงบนกระดาษกรองภายใตกระแสลมตูเขี่ยเชื้อ
เมื่อไดเมล็ดพันธุจึงนําไปบดละเอียดดวยเครื่องบด แลวนําผงของเมล็ดใส"ลงในสารละลายโซเดียมคลอ
ไรด ความเขมขน 0.85 เปอรเซ็นต (0.85% NaCl2) หรือบัฟเฟอร จํานวน 100 มิลลิลิตร แลวบ"มเชื้อ
ไวเปYนเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขย"า จากนั้นนํามาทําใหเจือจางในอาหารเหลว Nutrient
broth ใหมีความเจือจางเปYน 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 เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไวที่อุณหภูมิหองเปYนเวลา 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"มชื้นเปYนเวลา 3-5 วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบพืช
เก็บใบพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อดวยวิธีการดังต"อไปนี้
2.1) วิธี Dilution plate ตัดใบพืชที่เปYนโรคเปYนชิ้นสี่เหลี่ยมแลวฆ"าเชื้อที่ผิว
ดวยสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต นาน 2-3 นาที ผึ่งใหแหงบนกระดาษกรอง
ภายใต กระแสลมตู เขี่ ย เชื้ อ แล วบดชิ้ น ส" ว นในสารละลายโซเดี ย มคลอไรด ความเข มข น 0.85
เปอรเซ็นต จากนั้นนํามาทําให เจือจางเปYนลําดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และดําเนินการเช"นเดียวกับ
ขั้นตอนในขอ (1)
2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเปYนชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2
มิลลิเมตร ฆ"าเชื้อที่ผิวดวยสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต นาน 2-3 นาที ผึ่งใหแหง
บนกระดาษกรอง ภายใตกระแสลมตูเขี่ยเชื้อแลววางพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่ง
เฉพาะเจาะจง (semiselective media) นําจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิหองเปYนเวลา 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
หากตรวจพบเปYน
เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative) มีรูปร"างเปYนท"อน (rod shape) และแกรมบวก (Gram
positive) รูปร"างแบบ Coryneform rod ก็จะนําไปทดสอบในขั้นตอนต"อไป
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3. ทดสอบ hypersensitivity reaction บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อ

ใบยาสูบ (Nicotiana
แบคทีเรียอายุ 24 ชั่วโมง ความเขมขน 108 โคโลนีต"อมิลลิลิตร เขาไปใน
tabacum L.) บริเวณใตใบโดยฉีดเขาเนื้อใบระหว"างเสนใบ สังเกตลักษณะอาการเซลลตายตรงเนื้อใบ
หลังการฉีดเชื้อ 24-48 ชั่วโมง หากพบอาการเซลลตายแสดงว"าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล"าวเปYนเชื้อ
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 เปYนตน
5. ทดสอบความสามารถของเชื้ อ แบคที เ รี ย ในการทํ า ให เกิ ด โรคบนพื ช อาศั ย
(Pathogenicity test) โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียใหมีความเขมขน 108 โคโลนีต"อมิลลิลิตร
ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของเชื้อที่สงสัยว"าเปYนสาเหตุโรค เช"นปลูกเชื้อโดยฉีดเขาในลําตน ใบเลี้ยง
หรือเนื้อใบของตนแตงกวาอายุ 2-3 สัปดาห ฉีดพ"นน้ําใหความชุ"มชื้นคลุมดวยถุงพลาสติกและเก็บไวที่
อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นนําใบเปYนโรคมา
แยกเชื้อบริสุทธิ์เพื่อพิสูจนว"าเชื้อสาเหตุที่ทําใหพืชเปYนโรคเปYนชนิดเดียวกับที่แยกไดในครั้งแรกหรือไม"
6. การตรวจสอบดวยวิธี ELISA เปYนวิธีการจําแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทาง
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 สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเปYนเวลา 1-4 สัปดาห โดยพืช
ทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแห"ง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่วลําตน (systemic
infection)
3) การตรวจสอบดวยวิธีทางเซรุ"มวิทยา (Serological techniques) การ
ตรวจสอบดวยวิธี Enzyme – linked Immunosorbent Assay : ELISA เปYนวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มี
ความไวสูง แมจะมีเชื้อไวรัสปริมาณต่ําหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได ใหผลรวดเร็ว แน"นอน
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และยังสามารถตรวจสอบตัวอย"างไดครั้งละจํานวนมาก วิธีการที่นํามาใชเปYนแบบ Indirect ELISA ทํา
การบันทึกผล
2.2.4 การตรวจเมล็ดวัชพืชขั้นละเอียดโดยทําการคัดแยกองคประกอบทางกายภาพไดแก"
เมล็ดพืชบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน เมล็ดพืชอื่น นําเมล็ดวัชพืชที่ตรวจพบมาทําการจําแนกชนิดภายใตกลอง
จุลทรรศนใชคู"มือจําแนกเมล็ดพืช
3. การติดตามตรวจสอบศัตรู พืชในแปลงปลูกเมล็ดพัน ธุนําเขาในพื้นที่ของเกษตรกร โดย
ติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกที่มีการนําเมล็ดพันธุนําเขา ใหสังเกตอาการความผิดปกติของตนพืชทั้ง
โคนตน ราก ลําตน ใบและผลของพืช และทําการเก็บตัวอย"างนํามาแยกเชื้อและทดสอบการเกิดโรค
กับพืชในหองปฏิบัติการเพื่อทําการวินิจฉัยเชื้อโรคศัตรูพืชอย"างละเอียด
4. การจัดทํารายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุนําเขาและศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบจาก
แปลงปลูก และสรุปผลการศึกษาการเปYนศัตรูพืชที่สําคัญดานกักกันพืช
เวลาและสถานที่
ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 (2 ปm)
หองปฏิบัติการกลุ"มวิจัยการกักกันพืช และด"านตรวจพืช
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ารณผลการทดลอง
1.
การรวบรวมขอมูลทั่วไปของเมล็ดพันธุผักชี ศัตรูพืชที่พบเขาทําลายผักชีจาก
การสืบคนขอมูล มีศัตรูพืชจํานวน 45 ชนิด จัดเปYนแมลง 18 ชนิด ไร 3 ชนิด เชื้อรา 9 ชนิด
แบคทีเรีย 7 ชนิด ไวรัส 5 ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้น
ละเอียดกับเมล็ดพันธุผักชี นําเขาในหองปฏิบัติการ
2.1 การตรวจสอบดวยตาเปล"าและภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา จากการตรวจสอบ
เมล็ดพันธุที่นําเขาจากทุกประเทศในเบื้องตน พบว"าลักษณะของเมล็ดมีสี เมล็ดสมบูรณ พบสิ่งเจือปน
เล็กนอยสงสัยอาจจะเปYนเมล็ดวัชพืช ไม"พบร"องรอยการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชหรือร"องรอยของ
เชื้อโรคศัตรูพืช
2.2 การสุ"มตัวอย"างเมล็ดพันธุตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed Testing
Association, 1999) และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดเมล็ดพันธุนําเขาใน
หองปฏิบัติการ
จากการสุ"มตัวอย"างเมล็ดพันธุผักชี ที่นําเขาจากต"างประเทศ ไดแก" ประเทศประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุVน และ อิตาลี จํานวน 35 ตัวอย"าง โดย
แยกตามสายพันธุ ซึ่งเมล็ดพันธุดังกล"าวมีการนําเขาเพื่อทําการเพาะปลูก ซึ่งจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อ
โรคพืชกับเมล็ดพันธุผักชี ในหองปฏิบัติการดวยวิธี Blotter method และ Dilution technique พบ
เชื้อรา
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การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุผักชี (Coriander : Coriandrum sativum
L.) วงศ Apiaceac นําเขาจากต"างประเทศ โดยสุ"มตัวอย"างเมล็ดพันธุผักชีนําเขาตั้งแต"เดือน
มกราคม 2554 ถึง ธันวาคม 2554 จาก 5 ประเทศไทย ไดแก" สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุVน และอิตาลี จํานวน 35 ตัวอย"าง ปริมาณ 428,351 กิโลกรัม
ผลการสืบคนขอมูลศัตรูพืชที่เขาทําลายเมล็ดพันธุผักชี มีศัตรูพืชจํานวน 45 ชนิด จัดเปYนแมลง 18
ชนิด ไร 3 ชนิด เชื้อรา 9 ชนิด แบคทีเรีย 7 ชนิด ไวรัส 5 ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด และ
จากตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดในหองปฏิบัติการดวยวิธี Visual inspection,
Blotter method, Dilution plate method และปลูกทดสอบแสดงอาการผิดปกติในโรงเรือน ผล
การตรวจพบเชื้อรา 6 ชนิด ไดแก" Alternarias tenuis, Alternaria tenuissima, Cladosporium
sp. Fusarium solani, Starchybotrys sp. , Ulocladium sp. และพบเมล็ดวัชพืช 2 ชนิด ไดแก"
Convolvulus arvensis, Malva sp. ซึ่งไม"จัดเปYนวัชพืชที่สําคัญดานกักกันพืช
3. การติดตามตรวจสอบศัตรู พืชในแปลงปลูกเมล็ดพัน ธุนําเขาในพื้นที่ของเกษตรกร โดย
ติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกภายหลังการนําเขา โดยสังเกตอาการความผิดปกติของตนพืชทั้ง โคน
ตน ราก ลําตน ใบและผลของพืช และทําการเก็บตัวอย"างนําจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการ เมื่อไดชนิด
ศัตรูพืชแลวนํามาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของชนิดศัตรูพืช กับฐานขอมูลศัตรูพืชที่รายงานใน
ประเทศกับที่มีรายงานในต"างประเทศ เพื่อกําหนดมาตราการในการจัดการความเสี่ยง
4. การจัดทํารายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุนําเขาและศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบจาก
แปลงปลูก และสรุปผลการศึกษาการเปYนศัตรูพืชที่สําคัญดานกักกันพืช ซึ่งกําลังดําเนินการ
สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองและคํ
การทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุผักชี (Coriander : Coriandrum sativum
L.) วงศ Apiaceac นําเขาจากต"างประเทศ โดยสุ"มตัวอย"างเมล็ดพันธุผักชีนําเขาตั้งแต"เดือน
มกราคม 2554 ถึง ธันวาคม 2554 จาก 5 ประเทศไทย ไดแก" สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุVน และอิตาลี จํานวน 35 ตัวอย"าง ปริมาณ 428,351 กิโลกรัม
ผลการสืบคนขอมูลศัตรูพืชที่เขาทําลายเมล็ดพันธุผักชี มีศัตรูพืชจํานวน 45 ชนิด จัดเปYนแมลง 18
ชนิด ไร 3 ชนิด เชื้อรา 9 ชนิด แบคทีเรีย 7 ชนิด ไวรัส 5 ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด และ
จากตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดในหองปฏิบัติการดวยวิธี Visual inspection,
Blotter method, Dilution plate method และปลูกทดสอบแสดงอาการผิดปกติในโรงเรือน ผล
การตรวจพบเชื้อรา 6 ชนิด ไดแก" Alternarias tenuis, Alternaria tenuissima, Cladosporium
sp. Fusarium solani, Starchybotrys sp. , Ulocladium sp. และพบเมล็ดวัชพืช 2 ชนิด ไดแก"
Convolvulus arvensis, Malva sp. ซึ่งไม"จัดเปYนวัชพืชที่สําคัญดานกักกันพืช
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คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณ ชาญชัย แสงหิรัญ ที่ช"วยดําเนินการเก็บตัวอย"างเมล็ดผักชีในครั้งนี้ และ
นองๆ ในหองปฏิบัติการที่ช"วยสนับสนุนในการทํางานวิจัยนี้ใหสําเร็จลุล"วงไปไดดวยดี
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