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5. บทคัดย่อ:  มะเขือยาว (Solanum melongena L.) จัดเป็นพืชอยู่ในวงศ์ Solanaceae จากสืบค้นข้อมูล
ศัตรูพืชที่เข้าท าลายทุกส่วนของพืช  มะเขือยาว มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 247 ชนิด จัดเป็นแมลง 149 ชนิด    ไร 12 ชนิด 
ไส้เดือนฝอย 22 ชนิด เชื้อรา 23 ชนิด แบคทีเรีย 11 ชนิด ไวรัส 15 ชนิด และ วัชพืช       15 ชนิด และจากการ
ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว โดยการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่
น าเข้าจาก ต่างประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553-กันยายน 2555 จ านวน 11 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล ไต้หวัน และชิลี 
จ านวน  121 ตัวอย่าง น้ าหนัก 4.343 ตัน    ท าการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า (Visual inspection) 
และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่น าเข้า ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืช
หรือการปนเปื้อนของวัชพืช  และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี 
Blotter method แ ล ะ Dilution plate method ต ร ว จ พ บ เ ชื้ อ ร า  Curvularia pallescens แ ล ะ 
Cladosporium sp. กับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ และจากการปลูกสังเกตอาการของโรค (Seedling 
symptom test) ในสถานกักพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นมะเขือยาวดังกล่าว และด าเนินการติดตามตรวจสอบ
โรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกในท้องที่จังหวัดขอนแก่น  อุดรธานี และสกลนคร ผลปรากฏว่าพบ เชื้อรา 
Sclerotium rolfsii, เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum, อาการใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส Eggplant 
yollow mosaic virus และอาการรากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne javanica ซึ่งเป็นเชื้อโรคศัตรูพืช
ที่พบมีรายงานในประเทศไทย และไม่พบเชื้อโรคศัตรูพืชที่ร้ายแรงทางกักกันพืช  
 
1/  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 



6. ค าน า :    พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เมล็ดพันธุ์พืชผักต่าง ๆ ไม้ดอกและไม้ประดับหลาย
ชนิ ดจั ด เป็ น สิ่ งต้ อ งห้ าม  (Prohibited material) สิ่ งก ากั ด  (Restricted material) และสิ่ ง ไม่ ต้ อ งห้ าม 
(unprohibited material) การน าเข้าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะต้องแจ้งการน าเข้า มีใบรับรองสุขอนามัยพืชและ
หนังสือรับรองว่าไม่เป็นพืชที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมจากประเทศต้นทางก ากับมาด้วย ในการน าเข้าสินค้า
เกษตรจากต่างประเทศโอกาสที่ศัตรูพืชที่ร้ายแรงหรือเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญที่ก่อความเสียหายกับผลิตผลทางการ
เกษตรติดเข้ามากับเมล็ดพืชด้วย โดยอาจเป็นศัตรูพืชร้ายแรงที่ไม่มีปรากฏในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อ
สาเหตุโรคพืชที่ติดมากับพืชวงศ์กะหล่ า ซึ่งมีการน าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่ว
ประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ในปริมาณมาก ปี 2554 มีการน าเข้า ปริมาณ 2.20 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 8.20 ล้านบาทและในปี 2555 มีการน าเข้าปริมาณ 2.82 ตัน มูลค่า 6.21 ล้านบาท (ข้อมูล: ส านัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) หากศัตรูพืชที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่มีรายงานในประเทศไทยติดมากับเมล็ดพันธุ์พืช
ดังกล่าว และสามารถเข้ามาเจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตรในประเทศ
และกระทบต่อการส่งออกพืชผักผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการ
ตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้า  เพ่ือให้ทราบชนิดและแหล่งที่มา การปรากฏของศัตรูพืชใน
ประเทศคู่ค้า และเส้นทางการเข้ามาของศัตรูพืช ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลการตรวจพบศัตรูพืช จะเป็น
ประโยชน์ในการใช้อ้างอิงทางวิชาการ น ามาพิจารณาก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และ
ก าหนดเป็นมาตรการทางด้านกฎหมายและทางวิชาการในการควบคุมการน าเข้า หรือเพ่ือก าหนดสถานภาพของ
พืชน าเข้าให้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก ากัดตามพระราชบัญญัติกักพืชต่อไป 
7. วิธีด าเนินการ 
   - อุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
2. กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope และ Compound microscope 
3. วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
4. สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช 
5. อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างพืช 
6. ชุดตรวจสอบศัตรูพืช ( ELISA Kit) 
7. หนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและศัตรูพืช 
8. Diagnostic protocols เช่น EPPO diagnostic protocols 
9. โรงเรือนปลูกพืชเพ่ือการสังเกตอาการผิดปกติ 

- วิธีการ 
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของมะเขือยาวและข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศเปรียบเทียบกับ

ศัตรูพืชในประเทศ 



ท าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต เพ่ือค้นหา
ข้อมูลของมะเขือยาว ลักษณะทั่วไปของพืช รายชื่อของประเทศที่ประเทศไทยมีการการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ ปริมาณ
การน าเข้า ปริมาณการน าเข้า ข้อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและในประเทศ 
 2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวน าเข้าในห้องปฏิบัติการ 

     การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่น าเข้าจากต่างประเทศทางด่านตรวจ
พืช เจ้าหน้าที่จะท าการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชมาท าการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ กลุ่ม
วิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  ซึ่งด าเนินการดังต่อไปนี้ 
        2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า  เพ่ือตรวจหาตัวอ่อน 
หนอน แมลงหรือเมล็ดวัชพืช   
      2 .2  การสุ่ มตั วอย่ างเมล็ ด พันธุ์ ต ามวิ ธีม าตรฐานของ  ISTA (International Seed Testing 
Association, 1999) และตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียด เมล็ดพันธุ์น าเข้า         
 2.2.1 การตรวจสอบเชื้อรา 

          1) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะยังไม่งอก (Dry seed examination) 
             โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์เชื้อราหรือศัตรูพืชอ่ืนๆ ซึ่งปะปน

มากับเมล็ดพันธุ์ด้วยตาเปล่าหรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ  Stereo microscope เช่นเมล็ดพันธุ์มีรูปร่าง
ผิดปกติ หรืออาจติดมา ภายในเมล็ดพันธุ์โดยไม่แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมากับเศษพืชในลักษณะเส้นใยหรือส่วน
ขยายพันธุ์เช่น Pycnidia เป็นต้น 

           2) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะเมล็ดงอก 
              สุ่มตัวอย่างเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ในปริมาณท่ีเหมาะสมวิเคราะห์โดยสุ่มแยกตาม

สายพันธุ์ มาทดสอบด้วยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง (Whatman) เบอร์ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้ าซึ่งวางอยู่ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว 
จ านวน  25 เมล็ดต่อจานเลี้ยงเชื้อ จากนั้นน าจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ  (incubate) ใต้แสง near ultraviolet 
(NUV) สลับกับความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงน าเมล็ดพันธุ์มา
ตรวจและจ าแนกชนิดเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอไมโครสโคป  (Stereo microscope) และกล้อง
จุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (Compound microscope) 

 
       2.2.2  การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย 
           1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด้วยวิธี Dilution plate  
         ในกรณีที่เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรงหลังจากท าการ
แยกเชื้อด้วยวิธี Blotter method  ได้  หรือท าการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงด้วยวิธี 
Dilution plate โดยสุ่มเมล็ดตามมาตรฐาน น ามาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 
นาที ล้างตามด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง  ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เข่ียเชื้อ แล้วจึงน าไป
บดละเอียดด้วยเครื่องบด  แล้วน าผงของเมล็ดใส่ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์  ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์  



(0.85% NaCl) หรือบัฟเฟอร์ จ านวน 100 มิลลิลิตร บรรจุใน flask แล้วบ่มเชื้อไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบน
เครื่องเขย่า จากนั้นน ามาท าให้เจือจางในอาหารเหลว Nutrient broth ให้มีความเจือจางเป็น 10-1, 10-2, 10-3, 
10-4 และ 10-5 ตามล าดับ ใช้ไปเปตต์ดูด suspension แต่ละความเข้มข้น จ านวน 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร 
Nutrient agar (NA) แล้วใช้แท่งแก้ว spread ให้ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 2-5 วัน จึงน ามาตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นน ามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วน าไปจ าแนกชนิด
ต่อไป 

         2) แยกเชื้อจากต้นกล้าซึ่งเพาะจากเมล็ดที่แสดงอาการผิดปกติบนใบพืชหรือต้นพืช 
        โดยการเพาะเมล็ดในดินนึ่งฆ่าเชื้อที่มีอยู่จริง โดยเพาะ 25-50 เมล็ดต่อถุง และเก็บถาด

เพาะเมล็ดที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เมื่อต้นกล้าออกใบจริง 1-2 ใบ ให้สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนพืช 
หรืออาจใช้ถุงพลาสติกท่ีฉีดพ่นน้ าคลุมให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา 3-5 วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบพืช เก็บ
ใบพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1) วิธ ีDilution plate ตัดใบพืชที่เป็นโรคบริเวณรอยต่อพืชที่แสดงอาการโรคและพ้ืนที่
ปกตแิล้วฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษ
กรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้วบดชิ้นส่วนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์  
จากนั้นน ามาท าให้ เจือจางเป็นล าดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และด าเนินการเช่นเดียวกับ ขั้นตอนในข้อ (1) 

2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2 มิลลิเมตร ฆ่าเชื้อที่
ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรอง ภายใต้
กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้ววางพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง (semiselective 
media) น าจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วันจึงน ามาตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อต่อจนครบ 3-5 วัน เพ่ือตรวจหาโคโลนีของแบคทีเรียชนิดอ่ืนจากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และน าไป
ศึกษาคุณลักษณะเพ่ือจ าแนกชนิดต่อไป 
 การจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย  

1. ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบรูปร่าง
ของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน 

2. ทดสอบแกรม (Gram reaction) โดยใช้สารละลายโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 3 
เปอร์เซ็นต์  (3%KOH) ที่เตรียมใหม่ใช้ภายใน  2 สัปดาห์ หากตรวจพบเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ  (Gram 
negative) มีรูปร่างเป็นท่อน (rod shape) และแกรมบวก (Gram positive) รูปร่างแบบ Coryneform rod ก็จะ
น าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

3. ทดสอบ Hypersensitivity reaction  บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรีย
อายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) บริเวณใต้ใบ
โดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้อ  24-48 ชั่วโมง หากพบ
อาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืช 



4.  ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี (Physiological and biochemical properties) 
เช่น การใช้ยูเรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน และแป้ง  reduce ไนเตรต ความสามารถในการเจริญที่
อุณหภูมิต่างๆ เป็นต้น 

5. ทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการท าให้เกิดโรคบนพืชอาศัย (Pathogenicity test) 
โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของ
เชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่นปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในล าต้น  ใบเลี้ยงหรือเนื้อใบของต้นมะเขือยาวอายุ  2-3 
สัปดาห์  ฉีดพ่นน้ าให้ความชุ่มชื้นคลุมด้วยถุงพลาสติกและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะ
อาการโรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นน าใบเป็นโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ท าให้พืชเป็นโรค
เป็นชนิดเดียวกับท่ีแยกได้ในครั้งแรกหรือไม่ 

6. การตรวจสอบด้วยวิธี ELISA เป็นวิธีการจ าแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ่มวิทยา 
ปัจจุบันใช้ชุดตรวจสอบของ Agdia น าเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพ่ิมปริมาณในอาหารเหลวและน ามาท า
การตรวจสอบตามข้ันตอนที่แนะน า 

 2.2.3 การตรวจสอบเชื้อไวรัส 
   1)  ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (Seedling symptom test) โดยเพาะ
เมล็ดพันธุ์ในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่างละ 100 เมล็ด เก็บรักษาไว้ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต้นพืชออกใบจริง 1-2 ใบ 
จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรค ต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสจะน าใบอ่อนไป
ตรวจสอบด้วยวิธีการอ่ืนเพื่อจ าแนกชนิดต่อไป 

         2)  ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ าคั้นพืชส าหรับทดสอบโดยบด
ใบพืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้ 0.1 M phosphate buffer pH 7.0) โดย
ใช้ใบพืชหนัก 1 กรัมต่อบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้นใช้ส าลีหรือนิ้วที่สะอาดจุ่มน้ าคั้นพืชทาลงบนใบ
พืชทดสอบ ซึ่งโรยด้วยผงคาร์โบรันดัม (carborundum ขนาด 600 mesh) หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 5 นาที  ล้างใบ
พืชและน าพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อ
เป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ โดยพืชทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแห่ง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่ว
ล าต้น (systemic infection) 

           3) การตรวจสอบด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา (Serological techniques) การตรวจสอบ
ด้วยวิธี Enzyme – linked Immunosorbent Assay : ELISA เป็นวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มีความไวสูง แม้จะมี
เชื้อไวรัสปริมาณต่ าหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได้ ให้ผลรวดเร็ว แน่นอน และยังสามารถตรวจสอบตัวอย่าง
ได้ครั้งละจ านวนมาก วิธีการที่น ามาใช้เป็นแบบ Indirect  ELISA ท าการบันทึกผล 

3. การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ  
 ด าเนินการติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกมะเขือยาวและท าการเก็บตัวอย่างพืชที่

แสดงอาการผิดปกติมาตรวจและจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช 
    - เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 (2 ปี) 



ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ด่านตรวจ-
พืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของมะเขือยาวและข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศเปรียบเทียบ
กับศัตรูพืชในประเทศ 
 Domain: Eukaryota 

Kingdom: Viridiplantae 
Phylum: Spermatophyta  
Class: angiospermae 
Subclass: Dicotyledeonae 
Order: Solanales 
Family: Solanaceae 
มะเขือยาว (Eggplant) ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum melongena 
ปริมาณการน าเข้า 

  ประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวจากต่างประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – 
กันยายน 2555 เป็นปริมาณทั้งสิ้น 4.34 ตัน โดยน าเข้าจาก 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย 0.31 ตัน 
ฟิลิปปินส์ 1.15 ตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.04 ตัน อินเดีย 0.78 ตัน ญี่ปุ่น 0.078 ตัน เนเธอร์แลนด์  0.71 ตัน  
สหรัฐอเมริกา  0.70 กิโลกรัม  อิสราเอล 0.35 กิโลกรัม       ไต้หวัน 0.1 กิโลกรัม ชิลี 0.02 กิโลกรัม และอิตาลี 8 
กรัม จ านวน 121 ตัวอย่าง 

ศัตรูพืชที่พบเข้าท าลายมะเขือยาว 
จากการสืบค้นข้อมูล พบว่า ศัตรูพืชที่ท าลายทุกส่วนของมะเขือยาว เช่น ใบ ผล ล าต้น ราก และ

เมล็ด เป็นต้น  มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 247 ชนิด จัดเป็นแมลง 149 ชนิด ไร 12 ชนิด ไส้เดือนฝอย 22ชนิด เชื้อรา 23 
ชนิด แบคทีเรีย 11 ชนิด ไวรัส 15 ชนิด และ วัชพืช 15 ชนิด   

เชื้อโรคพืชที่ส าคัญที่ท าลายมะเขือยาวในประเทศไทย  ได้แก่ Phytophthora paracitica 
Dastr., Eggplant yellow mosaic virus 

2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชข้ันละเอียดกับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวน าเข้าในห้องปฏิบัติการ 
       2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า   
  จากการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากทุกประเทศในเบื้องต้น  พบว่า เมล็ดสมบูรณ์ สะอาด ไม่
พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของเมล็ดวัชพืช 
        2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed Testing 
Association, 1999) และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชข้ันละเอียดเมล็ดพันธุ์น าเข้าในห้องปฏิบัติการ  

  จากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว โดยการสุ่มตัวอย่าง
เมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่น าเข้าจาก ต่างประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553-กันยายน 2555 จ านวน 11 ประเทศ 



ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล 
ไต้หวัน และชิลี จ านวน  121 ตัวอย่าง น้ าหนัก 4.343 ตัน    ท าการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า 
(Visual inspection) และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่น าเข้า ไม่พบร่องรอยการเข้า
ท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของวัชพืช  และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว
ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method Dilution plate method ตรวจพบเชื้อรา Curvularia pallescens 
และ Cladosporium sp. กับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ และจากการปลูกสังเกตอาการของโรค 
(Seedling symptom test) ในสถานกักพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นมะเขือยาวดังกล่าว  

3. การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ  
จากการติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ในท้องที่

จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสกลนคร ผลปรากฏว่า ตรจพบเชื้อรา Sclerotium roflsii เชื้อแบคทีเรีย 
Ralstonia solanacearum อาการใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส Eggplant Yellow Mosaic Virus และอาการราก
ปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne javanica 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

มะเขือยาว (Solanum melongena L.) จากสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าท าลายมะเขือยาว  มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 247 
ชนิด จัดเป็นแมลง 149 ชนิด ไร 12 ชนิด ไส้เดือนฝอย 22ชนิด    เชื้อรา 23 ชนิด แบคทีเรีย 11 ชนิด ไวรัส 15 
ชนิด และ วัชพืช 15 ชนิด  และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่
น าเข้าจากต่างประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวน าเข้าจาก 11 ประเทศ จ านวน 121 ตัวอย่าง ท าการ
ตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลง
ศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของเมล็ดวัชพืช และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวใน
ห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method  และ Dilution plate method พบเชื้อรา Curvularia pallescens 
และ Cladosporium sp.  และไม่พบลักษณะอาการผิดปกติต้นกับมะเขือยาวในโรงเรือนปลูกพืช และเมื่อติดตาม
ตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกมะเขือยาว ผลปรากฏว่าไม่พบโรคและศัตรูพืชที่ร้ายแรงทางกักกันพืช 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
 -  ได้ข้อมูลศัตรูพืช และตัวอย่างศัตรูพืชที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทางวิชาการ 
 -   ได้ข้อมูลชนิดและตัวอย่างพืช ที่ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้สามารถน าเป็นแนวทางการป้องกันการแพร่
ระบาดของศัตรูพืชได้ และการจัดท ารายชื่อพืชศัตรูพืชของประเทศไทยที่ถูกต้อง โดยกรมวิชาการเกษตรสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในสินค้าเกษตรน าเข้า การก าหนดชนิดพืชห้ามน าเข้าเพ่ือป้องกัน 
มิให้มีการน าเข้าพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยต่อไป 
11. ค าขอบคุณ : 
 ขอขอบคุณ คุณชัยรัตน์ หมั่นการ คุณยุทธนา ประมาณ คุณวิชาญ  สมาธิ คุณวิภา  เกิดพิพัฒน์ คุณอรนุช 
นาคะโร  คุณสุธรรม คงเอียด คุณจิรวัฒน์ ไกรนรา และคุณอัญชลี ราศี ที่ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ที่ให้ความร่วมมือในการสุ่มตัวอย่าง
เมล็ดพันธุ์ เพ่ือตรวจสอบในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช 
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