ค่าตรวจวินิจฉัยไส้ เดือนฝอย

อัตราค่าบริการของคลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตรกาแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม
ค่าตรวจวินิจฉัยเชื้อรา
การตรวจสอบ

วิธีการ

1. การตรวจแยกเชื้อรา
จากตัวอย่างโรคพืช

ตัดตัวอย่างพืช และ
ตรวจสอบด้วยกล้อง
จุลทรรศน์
Soil dilution / Tissue
transplanting

2. การตรวจนับจานวน
เชื้อราทั้งหมดที่พบใน
ตัวอย่างพืชและในดิน
3. การตรวจเชื้อราใน
ตัวอย่างดิน
- Pythium sp.
- Phytophthora sp.
- Fusarium sp.

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

4. การตรวจจาแนกเชื้อ - ค่าเตรี ยมตัวอย่าง
ราในระดับ Genus /
โดยการเพาะเชื้อ
Species
- การตรวจจาแนก
ด้วยกล้องจุลทรรศน์
5. PCR sequencing
PCR sequencing
และการวิเคราะห์
ITS region
ข้อมูล

ค่าบริ การ
(บาท /
ตัวอย่าง)
50

500

500 , 1000

ระยะ
เวลา
(วัน)
1-5

7-15

7-15

การตรวจสอบ

วิธีการ

1. การตรวจนับจานวน
ไส้เดือนฝอยทั้งหมด
จากตัวอย่างดินหรื อพืช
2. การจาแนกไส้เดือน
ฝอยรากปมระดับ
Species

การแยกโดยวิธี
Christie and Perry
technique
- การตรวจสอบรอย
ย่นส่วนก้น (Perineal
Patthen)
Meloidogyne
ตรวจดูสัณฐานวิทยา

3. การจาแนกไส้เดือน
ฝอยจากดินและรากพืช
ระดับ Genus

ค่าบริ การ
ระยะเวลา
(บาท /
(วัน)
ตัวอย่าง)
500
7-15

1,000

15-30

300 / 1,000

1,500

15-30

7-15

1. ELISA, Polyclonal /
Monoclonal Antibody ,
ELISA kit
(ขั้นต่า 5 ตย./1 เชื้อ)
2. PCR
3. RT- PCR-เมล็ด/ใบพืช
- Primer รวม

ระดับ Genus
400 เมล็ด/ตัวอย่าง

2,000

15-30

ระยะเวลา
(วัน)

อัตราค่าบริ การ
ใบพืช 250 บาท / ตัวอย่าง
เมล็ด 400 บาท / ตัวอย่าง
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(ตรวจ 2 sub. มากกว่า 2 subs.
คิดเพิ่ม subsample ละ 200 บาท)

500 บาท / ตัวอย่าง
2,000 บาท / 1 ตัวอย่าง
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7-10

1,000 บาท / ตัวอย่าง
500 บาท / ตัวอย่าง

7-10
7-10

ปริ มาณ

ราคา
(บาท)

1 ชิ้น

120

100
ไมโครลิตร

1,000

5 มิลลิลิตร

500

1. Strip test (CGMMV, CymMV,
ORSV,TMV,PMMoV)

อัตราค่าบริ การ
600 บาท/ ตัวอย่าง
(ขั้นต่า 5 ตย.)
500 บาท/ ตัวอย่าง
(ขั้นต่า 5 ตย.)

2. Polyclonal antibody (TMV, ORSV,
CGMMV, BMV, CMV, MCMV, CymMV
ChiVMV, PRSV, SCMV, ZYMV, MYSV,
TSWV, TNRV, Tospovirus group 4, CTV,
Tobamovirusในพริ ก
(TMV+RMV+PMMoV+ToMV)
3. Monoclonal antibody (CGMMV, MCMV,
SCMV, Tobamovirus ในพริ ก
(TMV+RMV+PMMoV+ToMV)
ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช
เชื้อราไตรโคเดอร์มา
หัวเชื้อ

15-30
ค่าตรวจวินิจฉัยไฟโตพลาสมา
วิธีตรวจ
1. Nested PCR
(ระดับ Genus)
2. PCR (ระดับ Genus)

7-10

(สัง่ ขั้นต่า 10 ชิ้น ต่อชนิดเชื้อ)

(ตรวจได้อย่างน้อย 6 เชื้อ)

1,500

ระยะเวลา(วัน)

1,000 บาท / ตัวอย่าง

ชนิด

- Primer เฉพาะเชื้อเดียว 1,500 บาท / 1 ตัวอย่าง
6.การตรวจเชื้อบน
เมล็ดพันธุ์โดย
วิธีblotter technique

อัตราค่าบริ การ
300 บาท / ตัวอย่าง

ราคาแอนติซีรัมและตัวอย่างควบคุม

ค่าตรวจวินิจฉัยไวรัสและไวรอยด์
วิธีตรวจ

ค่าตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย
วิธีตรวจ
1. ตัวอย่างพืช แยกเชื้อบนอาหาร
และทดสอบ Gram
2.แยกเชื้อบนอาหารเฉพาะ
พิสูจน์โรคโดยระบุ Genus
3. ตัวอย่างจากดิน (ระดับ Genus)
4. PCR

ระยะเวลา (วัน)
7
7

ชวดละ
100 บ.

ชนิดน้ า

ลิตรละ
160 บ.

เชื้อแบคทีเรี ยบาซิลลัส

ชนิดเม็ด
(พ่น)

ชนิดเม็ด
(แช่)

เชื้อสด

ซองละ
80 บ.

ซองละ
70 บ.

กก.ละ
60 บ.

BS#1

BS#2

BS#3

(ซอง)

(ซอง)

(ซอง)

ซองละ 20 บ.

อื่นๆ 1.บริ การผลิตแอนติซีรัม โปรแกรมละ 30,000 บาท (ระยะเวลา 3 เดือน)
2.หนังสื อเทคนิคการวินิจฉัยโรคพืชและการจัดการ เล่มละ 150 บาท
3.หนังสื อการควบคุมโรคและแมลงศัตรู พชื โดยชีววิธี เล่มละ 200 บาท
4.บริ การเชื้อสาเหตุโรคพืช ราคา 500 บาท / 1 เชื้อ / 1 plate
ติดต่ อสอบถามข้ อมูลได้ ที่คลินิกสุ ขภาพพืชในเวลาราชการ
Tel./Fax.034-351327 หรื อ02-9428013-9 ต่ อ 3425 e-mail: agrtwn@ku.ac.th

ภาควิชาโรคพืช มีภาระหน้าที่สาคัญในการให้การศึกษา วิจยั และ
บริ การทางวิชาการในสาขาโรคพืช เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
พืช ครอบคลุมถึงการจัดการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพพืช ซึ่งปัญหาสาคัญที่พบใน
กระบวนการผลิตพืช ได้แก่ ปัญหาในการจัดการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพพืช โดย
มีปัจจัยสาคัญที่เป็ นตัวกาหนดเกี่ยวกับสุขภาพพืช คือ โรคและแมลงศัตรู พืช
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอื่นๆ เช่น ดิน น้ า ปุ๋ ย รวมทั้งการจัดการ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูก วิธีการจัดการด้านสุ ขภาพพืชควรเริ่ มตั้งแต่การ
เตรี ยมปลูกพืชจนถึงระยะที่พืชเจริ ญเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมักพบ
ปัญหาสุขภาพพืชเกิดขึ้นได้เสมอ ความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยสาเหตุของ
ปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพพืชจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง หากเกิดความผิดพลาด
ในการวินิจฉัย อาจก่อให้เกิดความสู ญเสี ยในด้านต่างๆ ตามมา เช่น ค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรู พืชที่ไม่จาเป็ น ค่าใช้จ่ายในการ
ฟื้ นฟูสภาพของพืช เป็ นต้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญนี้ จึงได้มอบหมาย
ให้ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน จัดตั้ง “คลินิกสุ ขภาพพืช” ขึ้น
เพื่อให้บริ การในการตรวจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพพืชอย่าง
เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของคลินิกสุ ขภาพพืช
1. ให้บริ การตรวจวินิจฉัยโรคพืชและความผิดปกติของพืช ให้
คาปรึ กษาและข้อแนะนาในการควบคุมโรคพืชแก่เกษตรกร
นักวิชาการ เอกชน และประชาชนทัว่ ไป
2. เป็ นแหล่งฝึ กฝนความชานาญด้านคลินิกสุขภาพพืชให้แก่นิสิตของ
ภาควิชา
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านคลินิกสุขภาพพืชในรู ปแบบ
การฝึ กอบรม ประชุมสัมมนา และเอกสารแก่ผสู ้ นใจ
4. เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นโรคพืชแก่บุคคลทัว่ ไป โดยการจัดนิทรรศการ
แจกจ่ายเอกสารวิชาการ และจาหน่ายหนังสือด้านโรคพืช
กิจกรรมของคลินิกสุ ขภาพพืช
1. การให้บริ การตรวจวินิจฉัยพืชที่แสดงอาการผิดปกติเนื่องจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น โรคพืช แมลงศัตรู พืช ดิน และสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ
• บริ การให้คาปรึ กษาเพื่อจัดการดูแลสุ ขภาพพืช
• ให้บริ การข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพพืช

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นคลินิกสุขภาพพืช ประกอบด้วย
• ความรู ้ข้ น
ั พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพพืช และปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพพืช ได้แก่ โรคพืช แมลงศัตรู พืช ดิน วัชพืช และการ
จัดการ
• กระบวนการผลิตพืชเพื่อลดปั ญหาโรคพืช
• การวินิจฉัยปั ญหาสุ ขภาพพืชและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพืช
• วิธีการที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยสาเหตุโรคพืชชนิดต่างๆ
• การจัดการเพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาโรคพืช
วิธีเก็บตัวอย่ างเพื่อการวินิจฉัยโรค
1. เก็บส่วนของพืชที่เพิง่ เริ่ มแสดงอาการโรคและเห็นอาการชัดเจนใส่
ถุงพลาสติก อย่าเก็บส่วนของพืชที่แห้งตายแล้วรวมไปด้วยกัน เก็บ
ตัวอย่างไว้ในที่เย็นหรื อร่ ม อย่าให้ตวั อย่างตากแดด แล้วรี บส่ง
วินิจฉัยทันที หากเป็ นไปได้ควรนาส่วนของพืชปกติส่งไปด้วย
2. ถ้าพืชแสดงอาการแคระแกร็ นหรื อเหลือง ให้ขดุ ทั้งต้นและรากโดยมี
ดิ น ติ ด มาด้วย อย่าดึ งเฉพาะต้น มา เนื่ อ งจากต้องอาศัยการสั งเกต
ลัก ษณะราก รวมทั้งต้อ งแยกเชื้ อ สาเหตุ ที่ รากและต้องวิ เคราะห์
คุณสมบัติบางประการของดิน
3. แยกตัว อย่ า งพื ช ต่ า งชนิ ด ต่ า งอาการไว้ต่ า งถุ ง กั น พร้ อ มทั้ งให้
รายละเอียดไว้บนถุงหรื อกระดาษด้วยปากกาที่กนั น้ าได้
4. ถ้าจาเป็ นต้องส่ งตัวอย่างพืช ไปตรวจวินิจฉัยโรคทางไปรษณี ยค์ วร
สอดตัวอย่างพืชไว้ในกระดาษหนังสื อพิมพ์ซ้อนหลายๆ ชั้น บรรจุ
ในซองหรื อกล่องกระดาษ ส่ วนล าต้น ราก และดิ น ควรบรรจุใ ส่
ถุงพลาสติก
5. กรอกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชที่เป็ นโรคโดยละเอียด
เพื่อให้ขอ้ มูลที่จะช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง

โดมแมลงฯ

ร.ร.สาธิตฯ

คลินิกสุ ขภาพพืช

คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตร กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จ.นครปฐม

