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5. บทคัดย่อ:   ถั่วฝักยาว (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L) Verdc.) จาก
สืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าท าลายถั่วฝักยาว มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 266 ชนิด จัดเป็นแมลง 140 ชนิด ไรและ
แมงมุม 5 ชนิด ไส้เดือนฝอย 24 ชนิด เชื้อรา 39 ชนิด แบคทีเรีย 12 ชนิด ไวรัส 27 ชนิด และ วัชพืช 
19 ชนิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวในห้องปฏิบัติการ โดย
สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวน าเข้าระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 จาก 8 ประเทศ 
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง สหภาพพม่า ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และ
อินเดีย จ านวน  19 ตัวอย่าง น้ าหนัก 14.472 ตัน ท าการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า 
(Visual inspection) และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวที่น าเข้า ไม่พบร่องรอย
การเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของวัชพืช  และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับ
เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method และ Dilution  plate method 
ตรวจพบ เชื้ อ รา Fusarium semitectum, Cladosporium sp., Curvularia pallescens และ 
Phoma sp.ในเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ และจากการน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกตอาการของ
โรค (Seedling symptom test) ในสถานกักพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นถ่ัวฝักยาวดังกล่าว และได้
ด าเนินการติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชถั่วฝักยาว ในท้องที่จังหวัดนครปฐม และ 
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ราชบุรี ตรวจพบอาการใบด่าง (Mosaic) ที่ เกิดจาก Cowpea Aphid borne mosaic virus และ
อาการโรคราสนิม (Rust) ที่เกิดจากเชื้อรา Uromyces sp. และราแป้ง (Powdery mildew) ที่เกิด
จากเชื้อ Oidium sp. ซึ่งเป็นเชื้อโรคศัตรูพืชที่มีรายงานในประเทศไทย และไม่พบโรคและศัตรูพืชที่
ร้ายแรงทางกักกันพืช 

6. ค าน า :    พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เมล็ดพันธุ์พืชผัก
ต่าง ๆ ไม้ดอกและไม้ประดับหลายชนิดจัดเป็นสิ่ งต้องห้าม (Prohibited material) สิ่ งก ากัด 
(Restricted material) และสิ่งไม่ต้องห้าม (unprohibited material) การน าเข้าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว
จะต้องแจ้งการน าเข้า มีใบรับรองสุขอนามัยพืชและหนังสือรับรองว่าไม่เป็นพืชที่ได้จากการตัดต่อสาร
พันธุกรรมจากประเทศต้นทางก ากับมาด้วย ในการน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศโอกาสที่ศัตรูพืช
ที่ร้ายแรงหรือเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญที่ก่อความเสียหายกับผลิตผลทางการเกษตรติดเข้ามากับเมล็ดพืช
ด้วย โดยอาจเป็นศัตรูพืชร้ายแรงที่ไม่มีปรากฏในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติด
มากับพืชวงศ์กะหล่ า ซึ่งมีการน าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่วประเทศ
ไทย โดยในแต่ละปีมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ในปริมาณมาก ปี 2554 มีการน าเข้า ปริมาณ 6.35 
ตัน คิดเป็นมูลค่า 1.22 ล้านบาทและในปี 2555 มีการน าเข้าปริมาณ 4.50 ตัน มูลค่า 1.05 ล้านบาท 
(ข้อมูล: ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) หากศัตรูพืชที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่มีรายงานในประเทศไทย
ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าว และสามารถเข้ามาเจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการเกษตรในประเทศและกระทบต่อการส่งออกพืชผักผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศเป็น
อย่างมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้า  
เพ่ือให้ทราบชนิดและแหล่งที่มา การปรากฏของศัตรูพืชในประเทศคู่ค้า และเส้นทางการเข้ามาของ
ศัตรูพืช ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลการตรวจพบศัตรูพืช จะเป็นประโยชน์ในการใช้อ้างอิงทาง
วิชาการ น ามาพิจารณาก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และก าหนดเป็น
มาตรการทางด้านกฎหมายและทางวิชาการในการควบคุมการน าเข้า หรือเพ่ือก าหนดสถานภาพของ
พืชน าเข้าให้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งก ากัดตามพระราชบัญญัติกักพืชต่อไป 
7. วิธีด าเนินการ 
   - อุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
2. กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope และ Compound microscope 
3. วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
4. สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช 
5. อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างพืช 
6. ชุดตรวจสอบศัตรูพืช ( ELISA Kit) 
7. หนังสือ และเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับเชื้อโรค และศัตรูพืช 



8. Diagnostic protocols เช่น EPPO diagnostic protocols 
9. โรงเรือนปลูกพืชเพ่ือการสังเกตอาการผิดปกติ 

- วิธีการ 
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของถั่วฝักยาวและข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศ

เปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ 
ท าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต 

เพ่ือค้นหาข้อมูลของถั่วฝักยาว ลักษณะทั่วไปของพืช รายชื่อของประเทศที่ประเทศไทยมีการการ
น าเข้าเมล็ดพันธุ์ ปริมาณการน าเข้า ปริมาณการน าเข้า ข้อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและใน
ประเทศ 
 2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวน าเข้าใน
ห้องปฏิบัติการ 

     การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวที่น าเข้าจากต่างประเทศทาง
ด่านตรวจพืช เจ้าหน้าที่จะท าการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพืชมาท าการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดใน
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  ซึ่งด าเนินการดังต่อไปนี้ 
        2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า  เพ่ือตรวจหา
ตัวอ่อน หนอน แมลงหรือเมล็ดวัชพืช   
       2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ  ISTA (International Seed 
Testing Association, 1999) และตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียด เมล็ดพันธุ์น าเข้า   
       2.2.1  การตรวจสอบเชื้อรา 

          1 ) ก ารต รวจสุ ข ภ าพ เมล็ ดพั น ธุ์ พื ชขณ ะยั ง ไ ม่ งอก  (Dry seed 
examination) 

             โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์เชื้อราหรือศัตรูพืช
อ่ืนๆ ซึ่งปะปนมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยตาเปล่าหรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ  Stereo microscope 
เช่นเมล็ดพันธุ์มีรูปร่างผิดปกติ หรืออาจติดมา ภายในเมล็ดพันธุ์โดยไม่แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมากับ
เศษพืชในลักษณะเส้นใยหรือส่วนขยายพันธุ์เช่น Pycnidia เป็นต้น 

           2) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะเมล็ดงอก 
              สุ่มตัวอย่างเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ในปริมาณท่ีเหมาะสมวิเคราะห์โดย

สุ่มแยกตามสายพันธุ์ มาทดสอบด้วยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง 
(Whatman) เบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้ าซึ่งวางอยู่ในจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว  10 เมล็ดต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จ านวน 40 จานเลี้ยงเชื้อ 
(400 เมล็ด) จากนั้นน าจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ (incubate) ใต้แสง near ultraviolet (NUV) สลับ
กับความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงน าเมล็ดพันธุ์มา



ตรวจและจ าแนกชนิดเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอไมโครสโคป (Stereo microscope) 
และกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (Compound microscope) 
       2.2.2  การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย 
           1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด้วยวิธี Dilution plate  
         ในกรณีที่เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรง
หลังจากท าการแยกเชื้อด้วยวิธี Blotter method  ได้  หรือท าการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจาก
เมล็ดโดยตรงด้วยวิธี Dilution plate โดยสุ่มเมล็ดตามมาตรฐาน น ามาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์ 
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที ล้างตามด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง  ผึ่งให้แห้งบน
กระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ แล้วจึงน าไปบดละเอียดด้วยเครื่องบด  แล้วน าผงของเมล็ดใส่
ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์  (0.85% NaCl) หรือบัฟเฟอร์ จ านวน 
100 มิลลิลิตร บรรจุลงใน flask แล้วบ่มเชื้อไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขย่า จากนั้นน ามา
ท 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 เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-5 วัน จึงน ามาตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นน ามาแยกเชื้อให้
บริสุทธิ์แล้วน าไปจ าแนกชนิดต่อไป 

         2) แยกเชื้อจากต้นกล้าซึ่งเพาะจากเมล็ดผิดปกติบนใบพืชหรือต้นพืช 
        โดยการเพาะเมล็ดในดินนึ่งฆ่าเชื้อ โดยเพาะ 100 เมล็ดต่อถาดเพาะเมล็ด 

และเก็บถาดเพาะเมล็ดที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เมื่อต้นกล้าออกใบจริง 1-2 ใบ ให้สังเกต
ลักษณะอาการผิดปกติบนพืช หรืออาจใช้ถุงพลาสติกที่ฉีดพ่นน้ าคลุมให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา 3-5 วัน 
สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบพืช เก็บใบพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1) วิธ ี Dilution plate ตัดใบพืชบริเวณรอยต่อที่เป็นโรคและปกติเป็นชิ้น
สี่เหลี่ยมแล้วฆ่าเชื้อท่ีผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้
แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้วบดชิ้นส่วนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความ
เข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน ามาท าให้ เจือจางเป็นล าดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และด าเนินการ
เช่นเดียวกับ ขั้นตอนในข้อ (1) 

2.2) วิ ธี  Tissue transplanting ตั ด ใบ พื ช เป็ น ชิ้ น สี่ เห ลี่ ยมขนาด  2x2 
มิลลิเมตร ฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้ง
บนกระดาษกรอง ภายใต้กระแสลมตู้เข่ียเชื้อแล้ววางพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อก่ึง
เฉพาะเจาะจง (semiselective media) น าจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วันจึงน ามา
ตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อต่อจนครบ 3-5 วัน เพ่ือตรวจหาโคโลนีของ
แบคทีเรียชนิดอื่นจากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และน าไปศึกษาคุณลักษณะเพ่ือจ าแนกชนิดต่อไป 
 การจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย  



1. ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี 
ตรวจสอบรูปร่างของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน 

2. ทดสอบแกรม (Gram reaction) โดยใช้สารละลายโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์      
ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์  (3%KOH) ที่เตรียมใหม่ใช้ภายใน 2 สัปดาห์ หากตรวจพบเป็นเชื้อ
แบคที เรียแกรมลบ  (Gram negative) มีรูปร่างเป็นท่อน  (rod shape) และแกรมบวก  (Gram 
positive) รูปร่างแบบ Coryneform rod ก็จะน าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

3. ทดสอบ Hypersensitivity reaction  บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อ
แบคทีเรียอายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้น  108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ  (Nicotiana 
tabacum L.) บริเวณใต้ใบโดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบ
หลังการฉีดเชื้อ 24-48 ชั่วโมง หากพบอาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวเป็นเชื้อ
สาเหตุโรคพืช 

4.  ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี  (Physiological and biochemical 
properties) เช่น การใช้ยู เรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน และแป้ง  reduce ไนเตรต 
ความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นต้น 

5. ทดสอบความสามารถของเชื้อแบคที เรียในการท าให้ เกิดโรคบนพืชอาศัย 
(Pathogenicity test) โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร 
ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของเชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่นปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในล าต้น  ใบเลี้ยง
หรือเนื้อใบของต้นถั่วฝักยาวอายุ 2-3 สัปดาห์  ฉีดพ่นน้ าให้ความชุ่มชื้นคลุมด้วยถุงพลาสติกและเก็บไว้
ที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นน าใบเป็นโรค
มาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ท าให้พืชเป็นโรคเป็นชนิดเดียวกับที่แยกได้ในครั้งแรก
หรือไม ่

6. การตรวจสอบด้วยวิธี ELISA เป็นวิธีการจ าแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทาง
เซรุ่มวิทยา ปัจจุบันใช้ชุดตรวจสอบของ Agdia น าเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพ่ิมปริมาณใน
อาหารเหลวและน ามาท าการตรวจสอบตามข้ันตอนที่แนะน า 

 2.2.3 การตรวจสอบเชื้อไวรัส 
   1)  ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (Seedling symptom test) 
โดยเพาะเมล็ดพันธุ์ในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่างละ 100 เมล็ด เก็บรักษาไว้ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต้น
พืชออกใบจริง 1-2 ใบ จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรค ต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว่ามีสาเหตุ
จากเชื้อไวรัสจะน าใบอ่อนไปตรวจสอบด้วยวิธีการอ่ืนเพื่อจ าแนกชนิดต่อไป 

         2)  ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ าคั้นพืชส าหรับ
ทดสอบโดยบดใบพืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้ 0.1 M 
phosphate buffer pH 7.0) โดยใช้ใบพืชหนัก 1 กรัมต่อบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้น
ใช้ส าลีหรือนิ้วที่สะอาดจุ่มน้ าคั้นพืชทาลงบนใบพืชทดสอบ ซึ่งโรยด้วยผงคาร์โบรันดัม (carborundum 



ขนาด 600 mesh) หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 5 นาท ี ล้างใบพืชและน าพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25-
30 องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเป็นเวลา  1-4 สัปดาห์ โดยพืช
ทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแห่ง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่วล าต้น (systemic 
infection) 

           3) การตรวจสอบด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา (Serological techniques) 
การตรวจสอบด้วยวิธี Enzyme – linked Immunosorbent Assay : ELISA เป็นวิธีตรวจสอบเชื้อ
ไวรัสที่มีความไวสูง แม้จะมีเชื้อไวรัสปริมาณต่ าหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได้ ให้ผลรวดเร็ว 
แน่นอน และยังสามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ครั้งละจ านวนมาก วิธีการที่น ามาใช้เป็นแบบ Indirect  
ELISA ท าการบันทึกผล 

3. การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ  
 ด าเนินการติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกถั่วฝักยาวและท าการเก็บ
ตัวอย่างพืชที่แสดงอาการผิดปกติมาตรวจและจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช    
- เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 (2 ปี) 

ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช         
ด่านตรวจพืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของถั่วฝักยาวและข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ 
 Domain: Eukaryota 

Kingdom: Viridiplantae 
Phylum: Spermatophyta  
Class: angiospermae 
Subclass: Dicotyledeonae 
Order: Fabales 
Family: Fabaceae 

ถั่ ว ฝั ก ย าว  (Yard Long Bean) ชื่ อ วิ ท ย าศ าส ต ร์  Vigna unguiculata subsp. 
sesquipedalis (L.) Verdc.   

ปริมาณการน าเข้า 
  ประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวจากต่างประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 
2553 – กันยายน 2555 จาก 8 ประเทศ เป็นปริมาณทั้งสิ้น 14.472 ตัน โดยน าเข้าจากต่างประเทศ 8 
ประเทศ ได้แก่ประเทศพม่า 5.44 ตัน ฟิลิปปินส์ 4.54 ตัน บังคลาเทศ 3.58 ตัน อินโดนีเซีย 0.65 ตัน 



อินเดีย 0.11 ตัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.12 ตัน ญี่ปุ่น 21 กิโลกรัม และฮ่องกง 18.50 กิโลกรัม
จ านวน 18 ตัวอย่าง 

ศัตรูพืชที่พบเข้าท าลายถั่วฝักยาว 
จากการสืบค้นข้อมูล พบว่า ศัตรูพืชที่ท าลายทุกส่วนของถั่วฝักยาว เช่น ใบ ผล ล า

ต้น ราก และเมล็ด เป็นต้น  มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 266 ชนิด จัดเป็นแมลง 140 ชนิด ไรและแมงมุม 5 ชนิด 
ไส้เดือนฝอย 24 ชนิด เชื้อรา 39 ชนิด แบคทีเรีย 12 ชนิด ไวรัส 27 ชนิด และวัชพืช 19 ชนิด   

เชื้อโรคพืชที่ส าคัญที่เข้าท าลายถั่วฝักยาวในประเทศไทย ได้แก่ Uromyces 
appendiculatus var. appendiculatus (Pers.) Unger, Cowpea aphid-borne mosaic virus 
(CABMV) 
 2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
       2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า   
  จากการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากทุกประเทศในเบื้องต้น  พบว่า เมล็ด
สมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของเมล็ดวัชพืช 
        2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed 
Testing Association, 1999 ) และการตรวจวินิ จฉัย เชื้ อ โรคและศัตรูพื ชขั้ น ละเอียดใน
ห้องปฏิบัติการ จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวที่น าเข้าจากประเทศสหภาพพม่า ฟิลิปปินส์ 
ญี่ปุ่น บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และอินเดีย จ านวน 19 ตัวอย่าง ปริมาณ 14.472 ตัน ซึ่งจากการตรวจ
วินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method  และ Dilution 
plate method ต ร ว จ พ บ เชื้ อ ร า  Fusarium semitectum, Cladosporium sp., Curvularia 
pallescens และ Phoma sp. และจากการน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกตอาการของโรค (Seedling 
symptom test) ในสถานกักพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นถั่วฝักยาวดังกล่าว  

3. การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ  
 การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ จาก
การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรุพืชในแปลงปลูกในท้องที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี ตรวจพบ
อาการใบด่าง Cowpea Aphid-borne mosaic virus และอาการโรคราสนิม (Rust) ที่เกิดจากเชื้อรา 
Uromyces sp. และราแป้ง (Powdery mildew) ที่เกิดจากเชื้อ Oidium sp. 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

ถั่ วฝักยาว (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L) Verdc.) จากสืบค้นข้อมูล
ศัตรูพืชที่เข้าท าลายถั่วฝักยาว  มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 266 ชนิด จัดเป็นแมลง 140 ชนิด ไรและแมงมุม 5 
ชนิด ไส้เดือนฝอย 24 ชนิด เชื้อรา 39 ชนิด แบคทีเรีย 12 ชนิด ไวรัส 27 ชนิด และวัชพืช 19 ชนิด  
และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับ เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวน าเข้าจาก 8 ประเทศ จ านวน  19 ตัวอย่าง  ท า    



การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า (Visual inspection) และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ไม่พบ
ร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของเมล็ดวัชพืช  และจากการตรวจวินิจฉัย
เชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method  และ Dilution 
technique พ บ เ ชื้ อ ร า  Fusarium semitectum, Cladosporium sp. แ ล ะ  Curvularia 
pallescens และ Phoma sp. และไม่พบลักษณะอาการผิดปกติกับถั่วฝักยาวในโรงเรือนปลูกพืช และ
เมื่อติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแลงปลูกถั่วฝักยาว ผลปรากฎว่าไม่พบโรคและศัตรูพืชที่
ร้ายแรงทางกักกันพืช 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
 -  ได้ข้อมูลศัตรูพืช และตัวอย่างศัตรูพืชที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทางวิชาการ 
 -   ได้ข้อมูลชนิดและตัวอย่างพืช ที่ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้สามารถน าเป็นแนวทางการป้องกัน
การแพร่ระบาดของศัตรูพืชได้ และการจัดท ารายชื่อพืชศัตรูพืชของประเทศไทยที่ถูกต้อง โดยกรม
วิชาการเกษตรสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในสินค้าเกษตรน าเข้า การ
ก าหนดชนิดพืชห้ามน าเข้าเพ่ือป้องกัน มิให้มีการน าเข้าพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศ
ไทยต่อไป 
11. ค าขอบคุณ : 
 ขอขอบคุณ คุณชัยรัตน์ หมั่นการ คุณยุทธนา ประมาณ คุณวิชาญ  สมาธิ คุณวิภา  เกิด
พิพัฒน์ คุณอรนุช นาคะโร  คุณสุธรรม คงเอียด คุณจิรวัฒน์ ไกรนรา และคุณอัญชลี ราศี ที่ท าให้
งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ ส านักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร ที่ให้ความร่วมมือในการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการ
กักกันพืช 
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