
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

 
1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย วิจัยการกักกันพืช 
 กิจกรรม การศึกษาศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับพืชน าเข้า 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองท่ีน าเข้า

จากต่างประเทศ 

 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Interception of Quarantine Pests in Imported Soybean Seed 
Consignments 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง  นงพร มาอยู่ดี ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 ผู้ร่วมงาน จินตนา สุมขุนทด ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
  ชลธิชา รักใคร่ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
  ชาญชัย แสงหิรัญ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
5. บทคัดย่อ 

การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (Soybean: Glycine max (L.) Merr.); วงศ์
ถั่ว (Leguminosae) น าเข้าจากต่างประเทศที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และด่านตรวจ
พืชลาดกระบัง ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ระหว่างตุลาคม 2555- กันยายน 2557  โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองที่น าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 20 ตัวอย่าง ได้ท าการตรวจและ
จ าแนกชนิดศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการ จากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดด้วยวิธี Visual inspection, 
Blotter method และคัดแยกองค์ประกอบทางกายภาพพร้อมทั้งปลูกทดสอบแสดงอาการผิดปกติในโรงเรือนปลูกพืช 
ผลการตรวจพบเชื้ อรา 8 ชนิ ด ได้ แก่  Alternaria tenuis, Curvularia lunata, Collectotrichum dematium, 
Fusarium semitectum, Fusarium solani, Chaetomium sp., Cladosporium sp. และ Nigrospora sp. ซึ่ งเป็น
เชื้อโรคที่ไม่มีความส าคัญด้านกักกันพืช พบเมล็ดวัชพืช 9 ชนิด เป็นวัชพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืช 1 ชนิด คือ 
Polygonum convolvulus ส่วนวัชพืชที่ ไม่มีความส าคัญด้านกักกันพืชจ านวน 8 ชนิด ได้แก่  Ambrosia spp., 
Amaranthus spp., Chenopodium spp., Echinochloa colonum, Helianthus annuus, Kochia scoparia,  
Polygonum persicaria และ Staria lutescens ได้ท าการควบคุมวัชพืชกักกันภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
เพ่ือป้องกันมิให้วัชพืชกักกันเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยติดตามตรจสอบวัชพืชในแปลงปลูกพืชหลังการน าเข้า 



เข้มงวดในการตรวจสอบศัตรูพืช ณ ด่านตรวจพืชที่น าเข้า ก าหนดมาตรการทางกักกันพืชในการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองจากต่างประเทศ จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช ระบุว่าปลอดวัชพืชดังกล่าวก ากับมาด้วย 
6. ค าน า 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดพืช  และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่ง
ต้องห้าม ข้อยกเว้น  และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ .ศ . 2507 (ฉบับที่  5) พ .ศ . 2550 ภายใต้
พระราชบัญญัติกักพืช พ .ศ . 2 507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่  2) พ .ศ . 2542 และ
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มะเขือเทศเป็นสิ่งต้องห้าม (Prohibited material) การ
น าเข้าต้องแจ้งการน าเข้า และมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทางก ากับมาพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้า  
โดยไม่มีมาตรการสุขอนามัยก าหนดไว้แต่อย่างใด  การน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศจึง มีโอกาสที่ศัตรูพืช
หลายชนิดที่อาจเป็นศัตรูพืชกักกันที่ร้ายแรงหรือศัตรูพืชที่ส าคัญที่ก่อความเสียหายกับผลิตผลทางการเกษตรติดเข้า
มากับเมล็ดพืชผัก (ศักดิ์, 2537) ที่ให้เกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่วประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีการน าเข้าเมล็ด
พันธุ์เหล่านี้ในปริมาณมาก  หากศัตรูพืชที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่มีรายงานในประเทศไทยติดมากับเมล็ ดพันธุ์ดังกล่าว
สามารถเข้ามาเจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย จะก่อให้เกิดผลกระทบท าความเสียหายต่อการเกษตรใน
ประเทศและกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชของไทยไปยังประเทศที่มีความเข้มงวดด้านกักกันพืช ดังนั้น
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการตรวจสอบศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับพืชน าเข้า เพ่ือให้ทราบชนิด แหล่งที่มา    
การปรากฏของศัตรูพืชในประเทศคู่ค้า และเส้นทางการเข้ามาของศัตรูพืช ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลการ
ตรวจพบศัตรูพืช มีประโยชน์ใช้อ้างอิงทางวิชาการ น ามาพิจารณาหามาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชชนิด
นั้น ๆ (FAO, 2004) และก าหนดเป็นมาตรการทางด้านกฎหมายและทางวิชาการในการควบคุมการน าเข้า ตาม
พระราชบัญญัติกักพืชต่อไป 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
     1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองน าเข้าจากต่างประเทศ 

2. กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope และ compound microscope 
3. วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
4. สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช 
5. ภาชนะเก็บตัวอย่างพืช 
6. ชุดตรวจสอบศัตรูพืช ( ELISA Kit) 
7. หนังสือ และวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
 



 -  วิธีการ 
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของถั่วเหลือง และข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศเปรียบเทียบกับ

ศัตรูพืชในประเทศ 

ท าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต เพ่ือค้นหา
ข้อมูลของถั่วเหลือง ลักษณะทั่วไปของพืช สายพันธุ์ พ้ืนที่การเพาะปลูก รายชื่อของประเทศที่ประเทศไทยมีการ
น าเข้าเมล็ดพันธุ์ ปริมาณการน าเข้า ข้อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและในประเทศ 

 2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชข้ันละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองน าเข้าในห้องปฏิบัติการ 

     ท าการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ที่น าเข้าจากต่างประเทศมาท าการตรวจวินิจฉัยโรคและ
ศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ซึ่งด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

      2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า เพ่ือตรวจหาตัวอ่อน หนอน 
แมลง เมล็ดวัชพืช  หรือลักษณะเมล็ดด่าง มีสีด า บิดงอ ขนาดเล็ก ที่มีสาเหตุจากเชื้อโรค 

     2 .2  การสุ่ มตั วอย่ า งเมล็ ด พั นธุ์ ต ามวิ ธี ม าตรฐานของ  ISTA (International Seed Testing 
Association, 2010) และตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์น 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 ในปริมาณที่เหมาะสมวิเคราะห์โดยสุ่มแยกตาม
สายพันธุ์ มาทดสอบด้วยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง (Whatman) เบอร์ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่น ที่ชุ่มน้ าซึ่งวางอยู่ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 10 
เมล็ดต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จ านวน 200 เมล็ด จากนั้นน าจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ  (Incubate) ใต้แสง near 
ultraviolet (NUV) สลับกับความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงน า
เมล็ดพันธุ์มาตรวจและจ าแนกชนิดเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป (Stereo microscope) และ
กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (Compound microscope) 



       2.2.2  การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย 

           1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด้วยวิธี Dilution plate  

         ในกรณีที่เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรงหลังจากท าการ
แยกเชื้อด้วยวิธี Blotter method  ได ้ หรือท าการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงด้วยวิธี Dilution 
plate โดยสุ่มเมล็ดตามมาตรฐาน น ามาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที ล้าง
ตามด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง  ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ เมื่อได้เมล็ดพันธุ์จึง
น าไปบดละเอียดด้วยเครื่องบด  แล้วน าผงของเมล็ดใส่ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์  ความเข้มข้น 0.85 
เปอร์เซ็นต์  (0.85% NaCl) หรือบัฟเฟอร์ จ านวน 100 มิลลิลิตร 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) แล้วใช้แท่งแก้วลนไฟฆ่าเชื้อ spread ให้ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-5 วัน จึงน ามาตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นน ามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วน าไป
จ าแนกชนิดต่อไป 

         2) แยกเชื้อจากต้นกล้าซึ่งเพาะจากเมล็ดผิดปกติ 

        โดยการเพาะเมล็ดในดินนึ่งฆ่าเชื้อ โดยเพาะ 25-50 เมล็ดต่อถุง และเก็บถุงเพาะที่
อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส รดน้ าเช้าเย็นในโรงเรือนกักกันพืช ของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช  เมื่อต้นกล้าออกใบ
จริง 1-2 ใบ ให้สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนพืช หรืออาจใช้ถุงพลาสติกที่ฉีดพ่นน้ าคลุมให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา 
3-5 วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบ กิ่ง ล าต้น โค่นต้น และราก เก็บส่วนของพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้ 

    2.1) วิธี Dilution plate ตัดใบพืชที่เป็นโรคเป็นชิ้นสี่ เหลี่ยมแล้วฆ่าเชื้อที่ผิวด้วย
สารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้
เขี่ยเชื้อ แล้วบดชิ้นส่วนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน ามาท าให้เจือจาง
เป็นล าดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และด าเนินการเช่นเดียวกับ ขั้นตอนในข้อ (1) 

    2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่ เหลี่ยมขนาด  2x2 มิลลิ เมตร      
ฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรอง 
ภายใต้กระแสลมตู้ เขี่ยเชื้อแล้ววางชิ้นพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ  NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง 
(Semiselective media) น าจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน จึงน ามาตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อ
แบคทีเรียเก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อต่อจนครบ 3-5 วัน เพ่ือตรวจหาโคโลนีของแบคทีเรียชนิดอ่ืนจากนั้นแยกเชื้อให้
บริสุทธิ์และน าไปศึกษาคุณลักษณะเพ่ือจ 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 ก็จะน าไปทดสอบใน
ขั้นตอนต่อไป 

3. ทดสอบ hypersensitivity reaction บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียอายุ    
24 ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) บริเวณใต้ใบโดยฉีด
เข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้อ  24-48 ชั่วโมง หากพบอาการ
เซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืช 

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

5. ทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการท าให้เกิดโรคบนพืชอาศัย (Pathogenicity test) 
โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของ
เชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่นปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในล าต้น  ใบเลี้ยงหรือเนื้อใบของต้น อายุ 2-3 สัปดาห์  ฉีดพ่น
น้ าให้ความชุ่มชื้นคลุมด้วยถุงพลาสติกและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรคหลัง
ปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นน าใบเป็นโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ท าให้พืชเป็นโรคเป็นชนิด
เดียวกับท่ีแยกได้ในครั้งแรกหรือไม่ 

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

 2.2.3 การตรวจสอบเชื้อไวรัส 

   1) ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (Seedling symptom test) โดยเพาะเมล็ด
พันธุ์ในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่าง 50-200 เมล็ด เก็บรักษาไว้ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต้นพืชออกใบจริง 1-2 ใบ จึง
ตรวจสอบลักษณะอาการโรค ต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสจะน าใบอ่อนไป
ตรวจสอบด้วยวิธีการอ่ืนเพื่อจ าแนกชนิดต่อไป 

      2) ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ าคั้นพืชส าหรับทดสอบโดยบดใบพืชที่
แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้ 0.1 M phosphate buffer pH 7.0) โดยใช้ใบพืช



หนัก 1 กรัมต่อบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้นใช้ส าลีหรือนิ้วที่สะอาดจุ่มน้ าคั้นพืชทาลงบนใบพืช
ทดสอบ ซึ่งโรยด้วยผงคาร์โบรันดัม (Carborundum ขนาด 600 mesh) หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 5 นาที  ล้างใบพืช
และน าพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเป็น
เวลา 1-4 สัปดาห์ โดยพืชทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแห่ง (Local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่ว     
ล าต้น (Systemic infection) 

      3) การตรวจสอบด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา (Serological techniques) การตรวจสอบด้วยวิธี 
Enzyme – linked Immunosorbent Assay : ELISA เป็นวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มีความไวสูง แม้จะมีเชื้อไวรัส
ปริมาณต่ าหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได้ ให้ผลรวดเร็ว แน่นอน และยังสามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ครั้ง
ละจ านวนมาก วิธีการที่น ามาใช้เป็นแบบ Indirect  ELISA ท าการบันทึกผล 

3. ก ารต รวจส อบ วัช พื ช โด ยก า รสุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เม ล็ ด พั น ธุ์ ต าม วิ ธี ม าต รฐ าน ข อ ง  ISTA                            
(International Seed Testing Association, 2010) แล้วท าการคัดแยกองค์ประกอบทางกายภาพ โดยแยก
ออกเป็นเมล็ดพืชบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน เมล็ดพืชอื่น และเมล็ดวัชพืช 

 4. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์น าเข้าในพื้นที่ของเกษตรกร  

     ท าการติดตามตรวจสอบต้นพืชที่มีการน าเมล็ดพันธุ์น าเข้าไปเพาะปลูกในแปลงปลูกของเกษตรกรตาม
จังหวัดต่างๆ โดยสังเกตอาการความผิดปกติของต้นพืชทั้ง โคนต้น ราก ล าต้น ใบและผลของพืช และท าการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างอาการดังกล่าว น ามาตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ าและกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง แยก
เชื้อ จัดจ าแนกชนิดของเชื้อ และทดสอบการเกิดโรคกับพืชในห้องปฏิบัติการเพ่ือท าการวินิจฉัยเชื้อโรคศัตรูพืช
อย่างละเอียด เช่นเดียวกับในขั้นตอนที่ 2 

- เวลาและสถานที่ 
 เวลา   เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 (2 ปี) 

สถานที ่ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช แปลงปลูกใน
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน เพชรบูรณ์ อุดรธานี ชัยภูมิ และขอนแก่น 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของถั่วเหลืองและข้อมูลศัตรูพืชท่ีมีระบบงานในต่างประเทศเปรียบเทียบ
กับศัตรูพืชในประเทศ 

   ถั่วเหลือง (Soybean : Glycine max (L.) Merr.) เป็นพืชที่จัดอยู่ ในวงศ์ถั่ว ปริมาณน าเข้าจาก
ต่างประเทศในปี 2555-2556 ประมาณ 79,562 กิโลกรัม มูลค่า 13,463,213 บาท (กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ส านัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถั่วเหลืองเป็นพืชฤดูเดียว มีระบบรากแก้ว ล าต้นแบบ



เป็นพุ่มขึ้นตรงและเลื้อยพันค้าง ใบเกิดแบบสลับบนต้น รูปร่างของใบแบ่งได้ 3 ชนิด ได้แก่ ใบแคบเรียวยาว 
(Laneeolate) ใบค่ อนข้ างแคบ  (Triangular) และใบกว้ าง  (Ovate) ดอกถั่ ว เห ลื อ งออกดอกเป็ น ช่ อ 
(Inflorescence) แบบดอกสมบูรณ์ (Perfect flower) มีช่อดอกกระจะ (Raceme) ดอกมีสีขาวหรือสีม่วง ช่อดอก
หนึ่งๆมีดอกตั้งแต่ 3-15 ดอก เมล็ดเกิดในฝัก ฝักเป็นกลุ่มๆละ 2-10 ฝัก ฝักยาว 2-7 เซนติเมตร แต่ละฝักมีเมล็ด 
1-4 เมล็ด แต่ส่วนมากมี 2-3 เมล็ด  ฝักแก่มีสีน้ าตาลอ่อน สีน้ าตาลเข้ม สีเทา และสีด า เมล็ดมีรูปร่างกลมแบน 
ค่อนข้างกลมและยาว สีเขียว สีน้ าตาล สีน้ าตาลอมแดง สีเทาหรือมีสองสี ถั่วเหลืองพันธุ์อายุสั้น อายุเก็บเกี่ยว   
75-85 วัน พันธุ์อายุปานกลาง อายุเก็บเกี่ยว 80-112 วัน ได้ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชแหล่งปลูกที่ส าคัญได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน เพชรบูรณ์ อุดรธานี ชัยภูมิ และขอนแก่น 

ข้อมูลศัตรูพืชที่พบเข้าท าลายถั่วเหลือง การศึกษาเบื้องต้นในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช 
พบว่า ขั้นตอนการจัดกลุ่มศัตรูพืช (Pest categorization) ถั่วเหลืองมีศัตรูพืชทั้งสิ้น  507  ชนิด คือแมลง  249  
ชนิด เชื้อรา 78 ชนิด  แบคทีเรีย 18 ชนิด ไวรัส 32 ชนิด  ไส้เดือนฝอย 29 ชนิด  ไร 9 ชนิด ทาก 2 ชนิด และ
วัชพืช 90 ชนิดจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเบื้องต้นส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จากต่างประเทศ
เข้ามาในราชอาณาจักร พบศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานในประเทศไทย และเป็นศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจติดเข้ามา
และก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชผลในประเทศ  ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าว หรือ
ศัตรูชนิดใหม่จึงท าการตรวจสอบหาศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์เป็นข้อมูลในการหามาตรการที่เหมาะสมกับการน าเข้า
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร 

 2.  การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง น าเข้าจากต่างประเทศใน
ห้องปฏิบัติการ 

       2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า   

  จากการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากทุกประเทศในเบื้องต้น  พบว่าลักษณะของเมล็ดมีสีขาว 
เมล็ดสมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของเชื้อโรคศัตรูพืช  เมล็ดพันธุ์
บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด ซึ่งจากการตรวจเอกสารและการสังเกตเมล็ดพันธุ์น าเข้าจากบางประเทศ มี
การคลุกสารเคมีฆ่าเชื้อรา ได้แก่ Thiram หรือ Captan หรือ คลุกสารเคมีทั้ง 2 ชนิดกับเมล็ดพันธุ์น าเข้า 

      2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ  ISTA (International Seed Testing 
Association, 2010) และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดเมล็ดพันธุ์น าเข้าในห้องปฏิบัติการ
และการปลูกทดสอบในโรงเรือน             

  เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่น าเข้าจาก 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา 
จ านวน 20 ตัวอย่าง มาท าการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า ลักษณะเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลือง มีสีขาว เมล็ดสมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของเชื้อโรค



ศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด    ปิดมิดชิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียด
ที่ปนเปื้อนมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method พบเชื้อรา จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ 
Alternaria tenuis, Chaetomium sp, Cladosporium sp., Curvularia lunata, Colletotrichum dematium, 
Fusarium semitectum, Fusarium solani, และ Nigrospora sp.,  ซึ่งเป็นเชื้อราที่ไม่ส าคัญด้านกักกันพืช มีอยู่ใน
ประเทศไทยแล้ว พบวัชพืช 9 ชนิด ได้แก่ Ambrosia spp., Amaranthus spp., Chenopodium spp.,Echinochloa 
colonum, Helianthus annuus, Kochia scoparia, Polygonum convolvulus, Polygonum persicaria, Staria 
lutescens พบวัชพืชกักกัน 1 ชนิด คือ Polygonum convolvulus  แต่จากการน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง มาตรวจด้วย
วิธี Dilution technique ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่น่าสงสัยจะเป็นเชื้อก่อโรคกับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์
ปลูกสังเกตอาการของโรคบนต้นพืชในโรงเรือน (Seedling symptom) ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นถั่วเหลือง ลักษณะ
ต้นเจริญสมบูรณ์ไม่แสดงอาการโรคพืช  ซึ่งจากการตรวจเอกสารและการสังเกตเมล็ดพันธุ์น าเข้าจากบางประเทศ มีการ
คลุกสารเคมีฆ่าเชื้อรา ได้แก่ Thiram หรือ Captan หรือ คลุกสารเคมีทั้ง 2 ชนิดกับเมล็ดพันธุ์น าเข้า 

 3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองน าเข้าจากต่างประเทศ 

    ได้ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน เพชรบูรณ์ อุดรธานี ชัยภูมิ  และ ขอนแก่น พบอาการโรคบนใบของถั่วเหลือง ได้แก่  เชื้อราสนิม  แอน
แทรกโนส และวัชพืช ได้แก่  กระชับ หญ้านกสีชมพู โทงเทง หญ้าปล้องละมาน ลูกใต้ใบ สาบม่วง หญ้ายาง หญ้าปาก
ควาย หญ้าขจรจบ หญ้าดอกแดง แห้วหมู ผักโขมหนาม กะเม็ง  หญ้าตีนกา หญ้าละออง ผักเสี้ยนผี หญ้าตีนนก เทียน
นา กกทราย น้ านมราชสีห์ ตีนตุ๊กแก ผักเป็ด หญ้างวงช้าง บานไม่รู้โรย  ซึ่งศัตรูพืชที่พบในแปลงปลูก ไม่ใช่ศัตรูพืชด้าน
กักกันพืชของประเทศไทย 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 ถั่ วเหลือง (Soybean : Glycine max (L.) Merr.) เป็นพืชที่ จัดอยู่ ในวงศ์ถั่ ว ปริมาณน าเข้ าจาก
ต่างประเทศในปี 2555-2556 ประมาณ 79,562 กิโลกรัม มูลค่า 13,463,213 บาท (กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ส านัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถั่วเหลืองเป็นพืชฤดูเดียว มีระบบรากแก้ว ล าต้นแบบ
เป็นพุ่มขึ้นตรงและเลื้อยพันค้าง ใบเกิดแบบสลับบนต้น รูปร่างของใบแบ่งได้ 3  ชนิด ได้แก่ ใบแคบเรียวยาว 
(Laneeolate) ใบค่ อนข้ างแคบ  (Triangular) และใบกว้ าง  (Ovate) ดอกถั่ ว เห ลื อ งออกดอกเป็ น ช่ อ 
(Inflorescence) แบบดอกสมบูรณ์ (Perfect flower) มีช่อดอกกระจะ(Raceme) ดอกมีสีขาวหรือสีม่วง ช่อดอก
หนึ่งๆมีดอกตั้งแต่ 3-15 ดอก เมล็ดเกิดในฝัก ฝักเป็นกลุ่มๆละ 2-10 ฝัก ฝักยาว 2-7 เซนติเมตร แต่ละฝักมีเมล็ด 
1-4 เมล็ด แต่ส่วนใหญ่มี 2-3 เมล็ด ฝักแก่มีสีน้ าตาลอ่อน สีน้ าตาลเข้ม สีเทา และสีด า เมล็ดมีรูปร่างกลมแบน 
ค่อนข้างกลมและยาว สีเขียว สีน้ าตาล สีน้ าตาลอมแดง สีเทาหรือมีสองสี ถั่วเหลืองพันธุ์อายุสั้น อายุเก็บเกี่ยว 75-
85 วัน พันธุ์อายุปานกลาง อายุเก็บเกี่ยว 86-112 วัน แหล่งปลูกที่ส าคัญใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน เพชรบูรณ์ อุดรธานี ชัยภูมิ  และ ขอนแก่น 



 จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ที่น าเข้าจาก 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนและ
สหรัฐอเมริกา มาท าการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า ลักษณะเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง มีสีขาว เมล็ดสมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของเชื้อโรคศัตรูพืช 
เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาดปิดมิดชิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดที่ปนเปื้อน
มากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method พบเชื้อรา จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ Alternaria 
tenuis, Chaetomium sp, Cladosporium sp., Curvularia lunata, Colletotrichum dematium, Fusarium 
semitectum, Fusarium solani, และ Nigrospora sp., การตรวจวัชพืชโดยการคัดแยกองค์ประกอบทางกายภาพของ 
ISTA 2010 พบวัชพืช 9 ชนิด เป็นวัชพืชกักกัน 1 ชนิด คือ Polygonum convolvulus ส่วนวัชพืช 8 ชนิด ได้แก่ 
Ambrosia spp., Amaranthus spp., Chenopodium spp.,Echinochloa colonum, Helianthus annuus, 
Kochia scoparia, Polygonum persicaria, Staria lutescens  (นงพรและสมบูรณ์, 2539) แต่จากการน าเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง มาตรวจด้วยวิธี Dilution technique ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่น่าสงสัยจะเป็นเชื้อก่อโรคกับเมล็ดพันธุ์
ดังกล่าว และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ปลูกสังเกตอาการของโรคบนต้นพืชในโรงเรือน (Seedling symptom) ไม่พบอาการ
ผิดปกติกับต้นถั่วเหลือง ลักษณะต้นเจริญสมบูรณ์ไม่แสดงอาการโรคพืช  ซึ่งจากการตรวจเอกสารและการสังเกตเมล็ด
พันธุ์น าเข้าจากบางประเทศ มีการคลุกสารเคมีฆ่าเชื้อรา ได้แก่ Thiram หรือ Captan หรือ คลุกสารเคมีทั้ง 2 ชนิดกับ
เมล็ดพันธุ์น าเข้าอัตราการใช้ 

 ได้ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน เพชรบูรณ์ อุดรธานี ชัยภูมิ  และ ขอนแก่น พบอาการโรคบนใบของถั่วเหลือง ได้แก่  เชื้อราสนิม  แอน
แทรกโนนส และวัชพืช ได้แก่  กระชับ หญ้านกสีชมพู โทงเทง หญ้าปล้องละมาน ลูกใต้ใบ สาบม่วง หญ้ายาง หญ้าปาก
ควาย หญ้าขจรจบ หญ้าดอกแดง แห้วหมู ผักโขมหนาม กะเม็ง  หญ้าตีนกา หญ้าละออง ผักเสี้ยนผี หญ้าตีนนก เทียน
นา กกทราย น้ านมราชสีห์ ตีนตุ๊กแก ผักเป็ด หญ้างวงช้าง และบานไม่รู้โรย ซึ่งศัตรูพืชที่พบในแปลงปลูก ไม่ใช่ศัตรูพืช
ด้านกักกันพืชของประเทศไทย 

10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์     

 10.1  ได้ข้อมูลศัตรูพืชที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทางวิชาการ 

 10.2  สามารถเผยแพร่ข้อมูลศัตรูพืชและศัตรูพืชกักกันที่ส าคัญของพืชน าเข้าให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

10.3 ท าให้การปฏิบัติงานกักกันพืชรัดกุมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนสามารถป้องศัตรูพืชร้ายแรงและรุกราน
ชนิดใหม่จากต่างประเทศมิให้ระบาดเข้ามาท าลายการเกษตรของประเทศไทย 

10.4 สามารถก าหนดมาตรการกักกันพืชได้อย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสอดคล้องกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 



10.5 น าผลการวิจัยมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกักกันพืช โดยจัดท าปรับปรุงข้อแก้ไข 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ และประกาศกรมวิชาการเกษตร เวียนแจ้งให้ทราบทั้งในและนอกประเทศ 

11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ คุณสุรพล ยินอัศวพรรณ  ที่ช่วยแนะน าแนวทางการวิจัยในครั้งนี้   และขอขอบคุณ           
คุณวันเพ็ญ ศรีชาติ คุณยุทธนา ประมาณ คุณวิชาญ สมาธิ คุณวิภา เกิดพิพัฒน์ คุณอรนุช นาคะโร คุณสุธรรม คง
เอียด คุณจิรวัฒน์  ไกรนรา และ และน้องๆ ในห้องปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนในการท างานวิจัยนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 
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Table 1. Pests intercepted from imported soybean Seed Consignments 

 

Pests              Sources 
Number of 

interceptions 

Diseases   

    Alternaria tenuis People’s Republic of China 2 

    Curvularia lunata People’s Republic of China 1 

    Collectotrichum dematium People’s Republic of China 1 

    Fusarium semitectum People’s Republic of China 1 

    Fusarium solani People’s Republic of China 2 

    Chaetomium sp. People’s Republic of China 2 

    Cladosporium sp. People’s Republic of China 2 

    Nigrospora sp. People’s Republic of China 1 

Weeds   

    Ambrosia spp. United States 2 

    Amaranthus spp. United States 1 

    Chenopodium spp. United States 2 

    Echinochloa colonum United States, 

People’s Republic of China 

2 

    Helianthus annuus People’s Republic of China 1 

    Kochia scoparia People’s Republic of China 2 

    Polygonum convolvulus People’s Republic of China 1 

    Polygonum persicaria People’s Republic of China 2 

   Staria lutescens People’s Republic of China 1 
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Figure 1. Polygonum convolvulus L. (F. Polygonaceae) 

         1)  Seedling  

            (http://www. criba ecuar/…/malezas/figuras/foto 1. htm 

          (http://www. agr.gouv.gc.ca/…/po/co/po/cu 15 dd. Jpg , www.aga.gouv ac.ca) 

         2)  Upper part of seedling 

         3)  Habit (Hanf, 1983) 

         4)  Inflorescence flower  

           (http://www. erso.wanadoo.fr/…/fallopia_convo/vu/us.2 htm) 

         5) Seeds  
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