
อัตราค่าบริการของคลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช  
คณะเกษตรก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม 
ค่าตรวจวินิจฉัยเช้ือรา 

การตรวจสอบ วิธีการ 
ค่าบริการ 
(บาท / 
ตวัอย่าง) 

ระยะ 
เวลา 
(วนั) 

1. การตรวจแยกเช้ือรา
จากตวัอยา่งโรคพืช 

ตดัตวัอย่างพืช และ
ตรวจสอบดว้ยกลอ้ง
จุลทรรศน์ 

50 1-5 

2. การตรวจนบัจ านวน
เช้ือราทั้งหมดท่ีพบใน
ตวัอย่างพืชและในดิน 

Soil dilution / Tissue 
transplanting 

500 7-15 

3. การตรวจเช้ือราใน
ตวัอย่างดิน 
- Pythium sp. 
- Phytophthora sp. 
- Fusarium sp. 
 

Soil dilution / Tissue 
transplanting        
บนอาหารเลี้ยงเช้ือ
เฉพาะ  
(Genus,Species) 

500 , 1000 7-15 

4. การตรวจจ าแนกเช้ือ
ราในระดบั Genus / 
Species 

- ค่าเตรียมตวัอย่าง
โดยการเพาะเช้ือ 
- การตรวจจ าแนก
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 

300 / 1,000 15-30  

5. PCR sequencing 
และการวิเคราะห์
ขอ้มูล 
 

   PCR sequencing  
   ITS region 
 
 

1,500 7-15 

6.การตรวจเช้ือบน
เมลด็พนัธ์ุโดย
วิธีblotter technique 

ระดบั Genus 
 400 เมลด็/ตวัอยา่ง  

1,500 15-30  

 
 
 
 

ค่าตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย 

การตรวจสอบ วิธีการ 
ค่าบริการ 

(บาท / 
ตวัอย่าง) 

ระยะเวลา 
(วนั) 

1. การตรวจนบัจ านวน
ไส้เดือนฝอยทั้งหมด
จากตวัอยา่งดินหรือพืช 

การแยกโดยวิธี 
Christie and Perry 
technique 

500 7-15 

2. การจ าแนกไส้เดือน
ฝอยรากปมระดบั 
Species 

- การตรวจสอบรอย
ยน่ส่วนกน้ (Perineal 
Patthen) 
Meloidogyne 

1,000 15-30 

3. การจ าแนกไส้เดือน
ฝอยจากดินและรากพืช
ระดบั Genus 

ตรวจดูสัณฐานวิทยา 2,000 15-30 

 

ค่าตรวจวินิจฉัยไวรัสและไวรอยด์ 

วิธีตรวจ อตัราค่าบริการ 
ระยะเวลา
(วนั) 

1. ELISA, Polyclonal / 
Monoclonal  Antibody , 
ELISA kit 
(ขั้นต ่า 5 ตย./1 เช้ือ) 

ใบพืช 250 บาท / ตวัอยา่ง 
เมลด็  400 บาท / ตวัอยา่ง 
(ตรวจ 2 sub. มากกว่า 2 subs. 
 คิดเพิ่ม subsample ละ 200 บาท) 

7 

2. PCR  
3. RT- PCR-เมลด็/ใบพืช 
   - Primer รวม 
   (ตรวจไดอ้ยา่งนอ้ย 6 เช้ือ) 
   - Primer เฉพาะเช้ือเดียว 

500 บาท / ตวัอยา่ง 
 
2,000 บาท / 1 ตวัอยา่ง 
 
1,500 บาท / 1 ตวัอยา่ง  

7 

 

ค่าตรวจวินิจฉัยไฟโตพลาสมา 

วิธีตรวจ อตัราค่าบริการ ระยะเวลา (วนั) 
1. Nested  PCR  
   (ระดบั Genus) 

600 บาท/ ตวัอย่าง 
(ขั้นต ่า 5 ตย.) 

7 

2.  PCR  (ระดบั Genus) 500 บาท/ ตวัอย่าง 
(ขั้นต ่า 5 ตย.) 

7 

 

ค่าตรวจวินิจฉัยเช้ือแบคทีเรีย 
วิธีตรวจ อตัราค่าบริการ ระยะเวลา(วนั) 

1. ตวัอยา่งพืช แยกเช้ือบนอาหาร
และทดสอบ Gram 

300 บาท / ตวัอยา่ง 
7-10 

2.แยกเช้ือบนอาหารเฉพาะ 
พิสูจน์โรคโดยระบุ Genus  

1,000 บาท / ตวัอยา่ง 
7-10 

3. ตวัอยา่งจากดิน (ระดบั Genus) 1,000 บาท / ตวัอยา่ง 7-10 
4. PCR 500 บาท / ตวัอยา่ง 7-10 

 

ราคาแอนติซีรัมและตัวอย่างควบคุม 

ชนิด ปริมาณ 
ราคา
(บาท) 

1. Strip test (CGMMV, CymMV, 
ORSV,TMV,PMMoV)  
(ส่ังขั้นต ่า 10 ช้ิน ต่อชนิดเช้ือ) 

1 ช้ิน 
 

120 

2. Polyclonal antibody  (TMV, ORSV, 
CGMMV, BMV,  CMV,  MCMV,  CymMV 
ChiVMV, PRSV,  SCMV, ZYMV,  MYSV,  
TSWV, TNRV, Tospovirus group 4, CTV, 
Tobamovirusในพริก 
(TMV+RMV+PMMoV+ToMV) 

100 
ไมโครลิตร 

1,000 
 
 

3. Monoclonal antibody (CGMMV, MCMV, 
SCMV, Tobamovirus ในพริก 
(TMV+RMV+PMMoV+ToMV) 

5 มิลลลิิตร 
 

500 
 

ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช 

เช้ือราไตรโคเดอร์มา เช้ือแบคทีเรียบาซิลลสั 
หวัเช้ือ ชนิดน ้า ชนิดเม็ด

(พ่น) 
ชนิดเม็ด 
(แช่) 

เช้ือสด BS#1 
(ซอง) 

BS#2 
(ซอง) 

BS#3 
(ซอง) 

ชวดละ
100 บ. 

ลิตรละ 
160 บ. 

ซองละ 
80 บ. 

ซองละ 
70 บ. 

กก.ละ
60 บ. ซองละ 20 บ. 

อ่ืนๆ   1.บริการผลิตแอนติซีรัม โปรแกรมละ 30,000 บาท (ระยะเวลา 3 เดือน)     
 2.หนงัสือเทคนิคการวินิจฉยัโรคพืชและการจดัการ เล่มละ 150 บาท 
 3.หนงัสือการควบคุมโรคและแมลงศตัรูพชืโดยชีววธีิ เล่มละ 200 บาท  
 4.บริการเช้ือสาเหตุโรคพืช ราคา 500 บาท / 1 เช้ือ / 1 plate 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีคลินิกสุขภาพพืชในเวลาราชการ  

 Tel./Fax.034-351327 หรือ02-9428013-9 ต่อ 3425 e-mail: agrtwn@ku.ac.th 
[ปรับอตัราใหม่ เร่ิมใชต้ั้งแต่ ม.ค.63] 



 
ภาควิชาโรคพืช  มีภาระหนา้ท่ีส าคญัในการให้การศึกษา วิจยั และ

บริการทางวิชาการในสาขาโรคพืช เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรค
พืช ครอบคลุมถึงการจดัการดูแลเก่ียวกบัสุขภาพพืช  ซ่ึงปัญหาส าคญัท่ีพบใน
กระบวนการผลิตพืช ไดแ้ก ่ ปัญหาในการจดัการดูแลเก่ียวกบัสุขภาพพืช โดย
มีปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดเก่ียวกบัสุขภาพพืช คือ โรคและแมลงศตัรูพืช 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตอ่ืนๆ เช่น ดิน น ้า ปุ๋ ย รวมทั้งการจดัการ
สภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีปลูก วิธีการจดัการดา้นสุขภาพพืชควรเร่ิมตั้งแต่การ
เตรียมปลูกพืชจนถึงระยะท่ีพืชเจริญเติบโตและเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงมกัพบ
ปัญหาสุขภาพพืชเกิดขึ้นไดเ้สมอ ความรู้ความเขา้ใจในการวินิจฉยัสาเหตุของ
ปัญหาท่ีส่งผลต่อสุขภาพพืชจึงมีความจ าเป็นอยา่งย่ิง หากเกิดความผิดพลาด
ในการวินิจฉยั อาจก่อให้เกิดความสูญเสียในดา้นต่างๆ ตามมา เช่น ค่าใชจ่้าย
ท่ีเพ่ิมขึ้นในการจดัซ้ือผลิตภณัฑค์วบคุมศตัรูพืชท่ีไม่จ าเป็น ค่าใชจ่้ายในการ
ฟ้ืนฟูสภาพของพืช เป็นตน้ 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไดเ้ลง็เห็นถงึความส าคญัน้ี จึงไดม้อบหมาย
ให ้ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ก าแพงแสน จดัตั้ง “คลินิกสุขภาพพืช” ขึ้น
เพื่อให้บริการในการตรวจวินิจฉัยและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัสุขภาพพืชอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของคลินิกสุขภาพพืช 
1. ให้บริการตรวจวินิจฉยัโรคพืชและความผิดปกติของพืช  ให้

ค าปรึกษาและขอ้แนะน าในการควบคุมโรคพืชแก่เกษตรกร 
นกัวิชาการ เอกชน และประชาชนทัว่ไป 

2. เป็นแหล่งฝึกฝนความช านาญดา้นคลินิกสุขภาพพืชให้แก่นิสิตของ
ภาควิชา  

3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดา้นคลินิกสุขภาพพืชในรูปแบบ
การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเอกสารแก่ผูส้นใจ 

4. เผยแพร่ความรู้ดา้นโรคพืชแก่บุคคลทัว่ไป โดยการจดันิทรรศการ 
แจกจ่ายเอกสารวิชาการ และจ าหน่ายหนงัสือดา้นโรคพืช 

 

กิจกรรมของคลินิกสุขภาพพืช 
1.  การให้บริการตรวจวินิจฉยัพืชท่ีแสดงอาการผิดปกติเน่ืองจากปัจจยั

ต่างๆ เช่น โรคพืช แมลงศตัรูพืช ดิน และสภาพแวดลอ้มท่ีผิดปกติ  
• บริการให้ค าปรึกษาเพื่อจดัการดูแลสุขภาพพืช  
• ให้บริการขอ้มูลและเอกสารเผยแพร่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพพืช  

 
2.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นคลินิกสุขภาพพืช ประกอบดว้ย 

• ความรู้ขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพพืช และปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพพืช ไดแ้ก่ โรคพืช แมลงศตัรูพืช ดิน วชัพืช และการ
จดัการ  

• กระบวนการผลิตพืชเพื่อลดปัญหาโรคพืช  
• การวินิจฉยัปัญหาสุขภาพพืชและความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกบัพืช  
• วิธีการท่ีใชใ้นการตรวจวินิจฉยัสาเหตุโรคพืชชนิดต่างๆ  
• การจดัการเพ่ือควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาโรคพืช  

 
วิธีเก็บตัวอย่างเพ่ือการวินิจฉัยโรค 

1. เก็บส่วนของพืชท่ีเพ่ิงเร่ิมแสดงอาการโรคและเห็นอาการชดัเจนใส่
ถุงพลาสติก อยา่เก็บส่วนของพืชท่ีแห้งตายแลว้รวมไปดว้ยกนั เก็บ
ตวัอย่างไวใ้นท่ีเยน็หรือร่ม อยา่ให้ตวัอย่างตากแดด แลว้รีบส่ง
วินิจฉยัทนัที หากเป็นไปไดค้วรน าส่วนของพืชปกติส่งไปดว้ย 

2.  ถา้พืชแสดงอาการแคระแกร็นหรือเหลือง ให้ขดุทั้งตน้และรากโดยมี
ดินติดมาด้วย อย่าดึงเฉพาะต้นมา  เน่ืองจากต้องอาศัยการสังเกต
ลักษณะราก  รวมทั้ งต้องแยกเช้ือสาเหตุท่ีรากและต้องวิเคราะห์
คุณสมบติับางประการของดิน 

3. แยกตัวอย่างพืชต่างชนิดต่างอาการไว้ต่ างถุงกัน  พร้อมทั้ งให ้
รายละเอียดไวบ้นถุงหรือกระดาษดว้ยปากกาท่ีกนัน ้าได ้

4.  ถา้จ าเป็นตอ้งส่งตวัอย่างพืชไปตรวจวินิจฉัยโรคทางไปรษณียค์วร
สอดตวัอย่างพืชไวใ้นกระดาษหนังสือพิมพ์ซ้อนหลายๆ ชั้น บรรจุ
ในซองหรือกล่องกระดาษ ส่วนล าต้น ราก และดิน ควรบรรจุใส่
ถุงพลาสติก 

5.  กรอกขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปลูกพืชท่ีเป็นโรคโดยละเอียด
เพื่อให้ขอ้มูลท่ีจะช่วยให้สามารถวินิจฉยัโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   
คลินิกสุขภาพพืช  ภาควิชาโรคพืช 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม 

  

คลินิกสุขภาพพืช 
ร.ร.สาธิตฯ 

โดมแมลงฯ 


