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1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยการกักกันพืช 
 
2. โครงการวิจัย     : การศึกษาศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับพืชน าเข้า  
 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   : การศึกษาชนิดของศัตรูพืชท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาที่น าเข้า
จากต่างประเทศ  

                  (ภาษาอังกฤษ)   : Study on Quarantine Pest Associated with Pea Seed 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน : 
   หัวหน้าการทดลอง : นางโสภา มีอ านาจ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทรศัพท์   0 2940-6670  ต่อ  102  โทรสาร 0 2579-
4129 
    ผู้ร่วมงาน : นางสาวศรีวิเศษ เกษสังข์  นางสาวปรียพรรณ พงศาพิชณ์  นางสาวชลธิชา รักใคร่ และ
นางสาววันเพ็ญ ศรีชาติ  กลุ่มวิจัยการกักกันพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  
จตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทรศัพท์   0 2940-6670  ต่อ  102  โทรสาร 0 2579-4129 
 
5. บทคัดย่อ : ถั่วลันเตา (Pisum sativum, Pea) จากสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าท าลายถั่วลันเตา  มี
ศัตรูพืชทั้งสิ้น 300 ชนิด จัดเป็นแมลง 105 ชนิด ไร 4 ชนิด  วัชพืช 51 ชนิด ไส้เดือนฝอย 30 ชนิด เชื้อ
รา 69 ชนิด แบคทีเรีย 14 ชนิด และไวรัส 21 ชนิด  เป็นศัตรูพืชกักกันตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก าหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2550 ทั้งสิ้น 35 ชนิด จัดเป็นแมลง 1 ชนิด วัชพืช 18 ชนิด ไส้เดือนฝอย 8 ชนิด เชื้อรา 5 
ชนิด  และไวรัส 3 ชนิด จากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้า 
ในห้องปฏิบัติการ โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้าจาก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชน
จีน ประเทศบัลแกเรีย ไต้หวั่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ อิตาลี และออสเตรเลีย  จ านวน  
13  ตัวอย่าง น้ าหนัก 30,962.46 กิโลกรัม  ท าการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้ามีเมล็ดทีส่มบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลาย
ของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของเชื้อโรคศัตรูพืช  เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด  
และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method 
และ Dilution technique  พบเชื้อรา 2 ชนิด บนเมล็ดถั่วลันเตา ได้แก่ เชื้อรา Alternaria tenuis   
curvularia pallescens และ Cladosporium sp. เป็นเมล็ดน าเข้าจากประเทศไต้หวัน แต่ไม่พบเชื้อ
แบคทีเรียที่น่าสงสัยจะเป็นเชื้อก่อโรคกับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว และจากการน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกต



 

อาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom)  ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นถั่วลันเตา ลักษณะต้น
เจริญสมบูรณ์  และจากการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกของเกษตรกร ไม่พบศัตรูพืชกักกัน
เป้าหมาย 
ค าส าคัญ : เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตา, ศัตรูพืช, พืชน าเข้า 
 
ABSTRACT: The total of 30,962.46 Kgs. of pea (Pisum sativum) seed has been imported 
into Thailand between 2013-2014. According to relevant references there are 300 pests 
associated with pea including 105 insects, 4 mites, 51 weeds, 30 nematodes, 69 fungi, 14 
bacteria and 21 viruses . There are 35 quarantine pests associated with pea including 1 
insect, 18 weed, 8 nematodes, 5 fungi and 3 virus. Visual inspection has been done for 
consignment on arrival. Thirteen samples of seeds imported from China, Bulgaria, 
Taiwan, India, USA, Japan, New zeland, Italy, Australia and Philippines was collected and 
table to plant quarantine laboratory for thoroughly inspection by blotter method, 
dilution method and ELISA method. Laboratory result showed the interception of 
Alternaria tenuis curvularia pallescens and Cladosporium sp.  No sign or symptoms 
from seedling symptom test have been observed and no quarantine pest present in 
imported okra plantation. 
Keywords: pea seed, pest, imported plant 
 
6. ค าน า : พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เมล็ดพันธุ์พืชผักต่าง ๆ ดอกไม้หรือไม้
ประดับหลายชนิ ดจัด เป็ นสิ่ งก ากัด  (Restricted material) และสิ่ งไม่ต้ องห้ าม  (unprohibited 
materials) ในการน าเข้ามายังประเทศไทยต้องแจ้งการน าเข้า และมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศ
ต้นทางก ากับมาด้วยพร้อมกับเมล็ดพันธุ์น าเข้า โดยไม่มีมาตรการสุขอนามัยก าหนดไว้แต่อย่างใด  การ
น าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ มีโอกาสที่ศัตรูพืชหลายชนิดที่อาจเป็นศัตรูพืชกักกันที่ร้ายแรงหรือ
ศัตรูพืชที่ส าคัญที่ก่อความเสียหายกับผลิตผลทางการเกษตรติดเข้ามากับเมล็ดพืชด้วย โดยอาจเป็น
ศัตรูพืชร้ายแรงที่ไม่มีปรากฏในประเทศไทย ในกลุ่มของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตา 
ซึ่งมีการน าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่วประเทศไทย โดย
ในแต่ละปีมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ในปริมาณมาก  หากศัตรูพืชที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่มีรายงานในประเทศ
ไทยติดมากับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวสามารถเข้ามาเจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการเกษตรในประเทศและกระทบต่อการส่งออกพืชผักผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศที่มีความ
เข้มงวดด้านกักกันพืช ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการตรวจสอบศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับพืช
น าเข้า เพ่ือทราบชนิดแหล่งที่มา การปรากฏของศัตรูพืชในประเทศคู่ค้า และเส้นทางการเข้ามาของ



 

ศัตรูพืช ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลการตรวจพบศัตรูพืช มีประโยชน์ใช้อ้างอิงทางวิชาการ น ามา
พิจารณาหามาตรการเพ่ือจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และก าหนดเป็นมาตรการทางด้านกฎหมาย
และทางวิชาการในการควบคุมการน าเข้า หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของพืชน าเข้าให้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือ
สิ่งก ากัดตามพระราชบัญญัติกักพืชต่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ : 
   - อุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้า 
2. แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope และ compound microscope 
3. วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
4. สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช 
5. วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างพืช 
6. หนังสือ และวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7. พ้ืนที่แปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกร 

 
    - วิธีการ 

1.  รวบรวมข้อมูลทั่วไปของถั่วลันเตาและข้อมูลศัตรูพืชที่ มีรายงานในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ 

ท าการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต เพ่ือ
ค้นหาข้อมูลของถั่วลันเตา ลักษณะทั่วไปของพืช สายพันธุ์ พ้ืนที่การเพาะปลูก รายชื่อของประเทศที่
ประเทศไทยมีการการน าเข้าเมล็ดพันธุ์  ปริมาณการน าเข้า ข้อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและใน
ประเทศ 
 2.  การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ ถั่วลันเตาน าเข้าใน
ห้องปฏิบัติการ 

     การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาที่น าเข้าจากต่างประเทศทางด่าน
ตรวจพืช เจ้าหน้าที่จะท าการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพืชมาท าการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้ นละเอียดใน
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  ซึ่งด าเนินการดังต่อไปนี้ 
        2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า  เพ่ือตรวจหาตัว
อ่อน หนอน แมลง (Borror, 1981) หรือเมล็ดวัชพืช (Linda, 1993)    
       2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ  ISTA (Mathur, 2003) และตรวจ
วินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์น าเข้า          
  2.2.1  การตรวจสอบเชื้อรา 

          1) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะยังไม่งอก (Dry seed examination) 



 

             โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์เชื้อราหรือศัตรูพืชอ่ืนๆ 
ซึ่งปะปนมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยตาเปล่าหรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ  stereo microscope เช่นเมล็ด
พันธุ์มีรูปร่างผิดปกติ หรืออาจติดมา ภายในเมล็ดพันธุ์โดยไม่แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมากับเศษพืชใน
ลักษณะเส้นใยหรือส่วนขยายพันธุ์เช่น Pycnidia เป็นต้น 

           2) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะเมล็ดงอก 
              สุ่มตัวอย่างเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ในปริมาณท่ีเหมาะสมวิเคราะห์โดยสุ่ม

แยกตามสายพันธุ์ มาทดสอบด้วยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง (Whatman) 
เบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้ าซึ่งวางอยู่ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วาง
เมล็ดพันธุ์เมลอน  25 เมล็ดต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นน าจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ (incubate) ใต้
แสง near ultraviolet (NUV) สลับกับความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 7 วัน แล้วจึงน าเมล็ดพันธุ์มาตรวจและจ าแนกชนิดเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ-ไมโครส
โคป (stereo microscope) และกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (compound microscope) 
       2.2.2  การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย 
           1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด้วยวิธี Dilution plate  
         ในกรณีที่ เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรง
หลังจากท าการแยกเชื้อด้วยวิธี Blotter method  ได้  หรือท าการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ด
โดยตรงด้วยวิธี Dilution plate โดยสุ่มเมล็ดตามมาตรฐาน น ามาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์ ความ
เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที ล้างตามด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง  ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรอง
ภายใต้กระแสลมตู้เข่ียเชื้อ เมื่อได้เมล็ดพันธุ์จึงน าไปบดละเอียดด้วยเครื่องบด  แล้วน าผงของเมล็ดใส่ลงใน
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์  (0.85% NaCl) หรือบัฟเฟอร์ จ านวน 100 
มิลลิลิตร แล้วบ่มเชื้อไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขย่า จากนั้นน ามาท าให้เจือจางในอาหาร
เหลว 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) แล้วใช้
แท่งแก้ว spread ให้ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-5 วัน 
จึงน ามาตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นน ามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วน าไปจ าแนกชนิดต่อไป 

         2) แยกเชื้อจากต้นกล้าซึ่งเพาะจากเมล็ดผิดปกติบนใบพืชหรือต้นพืช 
        โดยการเพาะเมล็ดในดินนึ่งฆ่าเชื้อที่มีอยู่จริง โดยเพาะ  25-50 เมล็ดต่อถุง 

และเก็บถุงเพาะที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เมื่อต้นกล้าออกใบจริง 1-2 ใบ ให้สังเกตลักษณะอาการ
ผิดปกติบนพืช หรืออาจใช้ถุงพลาสติกที่ฉีดพ่นน้ าคลุมให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา  3-5 วัน สังเกตลักษณะ
อาการผิดปกติบนใบพืช เก็บใบพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1) วิธี Dilution plate ตัดใบพืชที่เป็นโรคเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วฆ่าเชื้อที่ผิวด้วย
สารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้



 

กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ แล้วบดชิ้นส่วนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์  จากนั้น
น ามาท าให้ เจือจางเป็นล าดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และด าเนินการเช่นเดียวกับ ขั้นตอนในข้อ (1) 

2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2 มิลลิเมตร 
ฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษ
กรอง ภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้ววางพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง 
(semiselective media) น าจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน  จึงน ามาตรวจสอบหา
โคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อต่อจนครบ 3-5 วัน เพ่ือตรวจหาโคโลนีของแบคทีเรียชนิดอ่ืน
จากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และน าไปศึกษาคุณลักษณะเพ่ือจ าแนกชนิดต่อไป 
 การจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย  

1. ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบ
รูปร่างของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน 

2. ทดสอบแกรม (Gram reaction) โดยใช้สารละลายโปรแตสเซียม-   ไฮดรอกไซด์ 
ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์  (3%KOH) ที่เตรียมใหม่ใช้ภายใน 2 สัปดาห์        หากตรวจพบเป็นเชื้อ
แบคทีเรียแกรมลบ (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 เข้าไปใน       ใบยาสูบ (Nicotiana 
tabacum L.) บริเวณใต้ใบโดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบ
หลังการฉีดเชื้อ 24-48 ชั่วโมง หากพบอาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวเป็นเชื้อ
สาเหตุโรคพืช 

4.  ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี  (Physiological and biochemical 
properties) เช่น  การใช้ยู เรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน  และแป้ ง reduce ไน เตรต 
ความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิต่างๆ     เป็นต้น 

5. ทดสอบความสามารถของเชื้ อแบคที เรียในการท าให้ เกิดโรคบนพืชอาศัย 
(Pathogenicity test) โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร 
ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของเชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่นปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในล าต้น  ใบเลี้ยง
หรือเนื้อใบของต้นถั่วลันเตาอายุ 2-3 สัปดาห์  ฉีดพ่นน้ าให้ความชุ่มชื้นคลุมด้วยถุงพลาสติกและเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นน าใบเป็นโรคมา
แยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ท าให้พืชเป็นโรคเป็นชนิดเดียวกับท่ีแยกได้ในครั้งแรกหรือไม่ 

6. การตรวจสอบด้วยวิธี ELISA เป็นวิธีการจ าแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ่ม
วิทยา ปัจจุบันใช้ชุดตรวจสอบของ Agdia น าเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพ่ิมปริมาณในอาหาร
เหลวและน ามาท าการตรวจสอบตามข้ันตอนที่แนะน า 

 2.2.3  การตรวจสอบเชื้อไวรัส 



 

   1)  ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (Seedling symptom test) โดย
เพาะเมล็ดพันธุ์ในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่าง 50-200 เมล็ด เก็บรักษาไว้ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต้นพืชออก
ใบจริง 1-2 ใบ จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรค ต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อ
ไวรัสจะน าใบอ่อนไปตรวจสอบด้วยวิธีการอ่ืนเพื่อจ าแนกชนิดต่อไป 

         2)  ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ าคั้นพืชส าหรับทดสอบ
โดยบดใบพืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้ 0.1 M phosphate 
buffer pH 7.0) โดยใช้ใบพืชหนัก 1 กรัมต่อบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้นใช้ส าลีหรือนิ้วที่
สะอาดจุ่มน้ าคั้นพืชทาลงบนใบพืชทดสอบ ซึ่งโรยด้วยผงคาร์โบรันดัม  (carborundum ขนาด 600 
mesh) หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 5 นาที  ล้างใบพืชและน าพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25-30 องศา
เซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ โดยพืชทดสอบจะแสดง
อาการแผลเฉพาะแห่ง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่วล าต้น (systemic infection) 

           3) การตรวจสอบด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา (Serological techniques) การตรวจสอบ
ด้วยวิธี Enzyme – linked Immunosorbent Assay : ELISA เป็นวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มีความไวสูง แม้
จะมีเชื้อไวรัสปริมาณต่ าหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได้ ให้ผลรวดเร็ว แน่นอน และยังสามารถ
ตรวจสอบตัวอย่างได้ครั้งละจ านวนมาก วิธีการที่น ามาใช้เป็นแบบ Indirect  ELISA ท าการบันทึกผล 
  3. ติดตาม ตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชในแหล่งปลูกที่ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตา
น าเข้า 
  ท าการติดตาม ตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชในแหล่งปลูกท่ีใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตา
น าเข้าในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ านวน 8 แปลง ได้แก่ จังหวัดตาก 3 แปลง และจังหวัดน่าน 5 แปลง โดยท า
การเก็บตัวอย่างส่วนต่างๆ เช่น ใบ ฟักถั่วลันเตา และล าต้นของถั่วลันเตาที่พบลักษณะอาการผิดปกติหรือ
น่าสงสัย เพ่ือน าตัวอย่างที่ได้มาตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชตามขั้นตอนข้อที่2                                               
 เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2555 – กันยายน 2557 ( 2 ปี) 

ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ด่านตรวจพืช และแปลงปลูกเกษตรกรในเขตจังหวัดน่าน
และจังหวัดตาก 
 
8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง : 

1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของถั่วลันเตาและข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ 
 การจ าแนกพืช 
  Domain: Eukaryota 

 Kingdom: Viridiplantae 
Phylum: Spermatophyta 



 

Subphylum: Angiospermae 
Class: Dicotyledonae 
Order: Fabales 
Family: Fabaceae 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Pisum sativum L. 
 ชื่ออ่ืน ๆ  ถั่วลันเตา sugar pea, garden pea  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
  ถั่วลันเตาเป็นพืชผักท่ีมีเถาเลื้อย สูงได้ถึง ๒ เมตร เป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นจึงปลูกได้ดี
ในช่วงฤดูหนาวถั่วลันเตาสามารถข้ึนได้ในดินแทบทุกชนิโดยเฉพาะดินร่วนปนเหนียว ควรเป็นดินที่
ค่อนข้างมีความเป็นกรดเล็กน้อย ผลเป็นฝักแบบถั่ว แต่ละฝักจะมีเมล็ด ๓–๑๐ เมล็ดขยายพันธุ์โดยการ
เพาะเมล็ด อายุการเก็บเกี่ยวแต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวหลังการปลูก ๖๐ – ๙๐ วัน  
 พันธุ์และแหล่งพันธุ์ถั่วลันเตา 
  ถั่วลันเตาเป็นไม้เลื้อยมีถิ่นก าเนิดอยู่เอธิโอเปีย ปัจจุบันเป็นที่รู้จักและแผ่ขยายไปทั่วโลก 
แหล่งปลูกแหล่งใหญ่ของโลกอยู่ในเขตอบอุ่นจนถึงเขตก่ึงร้อน เช่น อินเดีย พม่า โมร็อกโก และ แถบ
อเมริกาใต้ 
  ถั่วลันเตาแบ่งได้เป็น 2 ชนดิ ได้แก่ แบบกินฝักและกินเมล็ด แบบกินเมล็ดมเีมล็ด
ค่อนข้างใหญเ่จริบเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด โดยเฉพาะในดินร่วนปนเหนียว ชอบความชื้นแต่ไม่แฉะ ชอบ
แสงแดด เติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาว (วราภรณ์, 2548)  
  แหล่งปลูก 
  ในประเทศไทยนิยมปลูกถั่วลันเตากันมากในทุกภาค ส่วนใหญ่ปลูกในแถบที่มีอากาศเย็น
และชุมชื้น เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ล าปาง เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี กาญจนบุรี 
นครปฐม สุราษฎร์ธานี (วราภรณ์, 2548)  
 ปริมาณการน าเข้า 
  ประเทศไทยมีการน าเข้าจาก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
บัลแกเรีย ไต้หวั่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ อิตาลี และออสเตรเลีย  จ านวน  13  ตัวอย่าง 
น้ าหนัก 21,883.75 กิโลกรัม  (กลุ่มวิจัยการกักกันพืช, 2556) 

ศัตรูพืชที่พบเข้าท าลายถั่วลันเตา 
 จากการสืบค้นข้อมูล พบว่า ศัตรูพืชที่ท าลายทุกส่วนของถั่วลันเตา เช่น ใบ ผล ล าต้น ราก และ
เมล็ด เป็นต้น มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 300 ชนิด จัดเป็นแมลง 105 ชนิด ได้แก่ Acyrthosiphon pisum (pea 
aphid), Adelphocoris lineolatus (lucerne bug), Agrotis ipsilon (black cutworm), Bruchus 
pisorum (pea weevil), Chrysodeixis eriosoma (green looper caterpillar), Diabolocatantops 
axillaris (devil grasshopper), Frankliniella intonsa (thrips, flower), Frankliniella 
occidentalis (western flower thrips), Halyomorpha halys (brown marmorated stink bug), 



 

Helicoverpa armigera (cotton bollworm), Helicoverpa punctigera (native budworm), 
Lampides boeticus (pea blue butterfly), Liriomyza sativae (vegetable leaf miner), 
Liriomyza trifolii (American serpentine leafminer), Loxostege sticticalis (beet webworm), 
Mamestra brassicae (cabbage moth), Megalurothrips usitatus (bean flower thrips), 
Ophiomyia centrosematis (stemfly), Pseudococcus calceolariae (scarlet mealybug), 
Riptortus clavatus (bean bug), Sitona lineatus (pea leaf weevil), Spodoptera albula 
(costa Rican armyworm), Spodoptera exigua (beet armyworm), Spodoptera littoralis 
(cotton leafworm), Thrips angusticeps (field thrips), Thrips flavus (honeysuckle thrips), 
Tribolium castaneum (red flour beetle), Acrosternum hilare (green stink bug), Aphis 
fabae (black bean aphid), Autographa nigrisigna (beet worm), Callosobruchus analis 
(weevil, bean), Callosobruchus maculatus (cowpea weevil), Crocidosema aporema (bud 
borer), Delia platura (bean seed fly), Diabrotica speciosa (cucurbit beetle), Edessa 
meditabunda (green and brown stink bug), Ephestia kuehniella (Mediterranean flour 
moth), Heliothis virescens (tobacco budworm), Liriomyza bryoniae (miner, tomato leaf), 
Mamestra configurata (bertha armyworm), Megalurothrips distalis, Megalurothrips 
sjostedti (bean flower thrips), Melanagromyza sojae (soyabean stem miner), Melanoplus 
sanguinipes (lesser migratory grasshopper), Mythimna separata (paddy armyworm), 
Myzus persicae (green peach aphid), Ophiomyia phaseoli (bean fly), Peridroma saucia 
(pearly underwing moth), Phyllophaga smithi (white grub), Piezodorus guildinii (stink 
bug), Sitona humeralis, Sitophilus oryzae (lesser grain weevil), Spodoptera frugiperda 
(fall armyworm), Thrips imaginis (plague thrips), Thysanoplusia orichalcea (slender 
burnished brass moth), Tipula paludosa (European crane fly), Trichoplusia ni (cabbage 
looper), Xestia c-nigrum (spotted cutworm), Acronicta rumicis (knotgrass moth), Pyrilla 
perpusilla (sugarcane planthopper), Acanthoscelides obtectus (bean bruchid), Agriotes 
lineatus (wireworm), Agriotes ustulatus, Agrotis biconica, Bruchidius incarnates, 
Callosobruchus chinensis (Chinese bruchid), Callosobruchus theobromae, Chrysodeixis 
includens (soybean looper), Contarinia pisi (midge, pea), Cydia nigricana (pea moth), 
Euchrysops cnejus (bean blue), Heliothis peltigera, Kakothrips pisivorus (bean thrips), 
Lacanobia oleracea (bright-line brown-eye moth), Sitona macularius (weevil, spotted 
bean), Spilarctia obliqua (hairy, caterpillar, common), Spodoptera ornithogalli (yellow 
striped armyworm), Tychius quinquepunctatus, Chromatomyia horticola (pea leaf 
miner), Amphimallon majalis (European chafer), Aphis craccivora (groundnut aphid), 
Apogonia destructor, Bemisia tabaci (tobacco whitefly), Bemisia tabaci (B biotype) 



 

(silverleaf whitefly), Caliothrips indicus (onion thrips), Ceresa alta (buffalo treehopper), 
Chromatomyia horticola (pea leaf miner), Diabrotica virgifera (western corn rootworm), 
Empoasca fabae (potato leafhopper), Etiella zinckenella (pea pod borer), 
Gonocephalum macleayi (southern false wireworm), Hadula trifolii (clover cutworm), 
Heliothis viriplaca (flax, budworm), Maruca vitrata (lima bean pod borer), 
Melanagromyza dolichostigma (miner, soybean root), Omiodes diemenalis (soybean leaf 
folder), Omiodes indicata (soyabean webworm), Phenacoccus madeirensis (cassava 
mealybug), Piezodorus hybneri (legume stink bug), Planococcoides njalensis (west 
African cocoa mealybug), Riptortus linearis, Sphenarches caffer (pod borer), Spodoptera 
litura (taro caterpillar), Tenebrio molitor (European meal worm), Thrips palmi (melon 
thrips) ไร 4 ชนิด ได้แก่ Halotydeus destructor (redlegged earth mite), Acarus siro (flour 
mite), Polyphagotarsonemus latus (broad mite), Tetranychus urticae (two-spotted spider 
mite)  วัชพืช 51 ชนิด ได้แก่ Amaranthus blitoides (spreading amaranth), Asphodelus 
tenuifolius (onionweed), Anthemis cotula (dog fennel), Capsella bursa-pastoris 
(shepherd's purse), Cirsium arvense (creeping thistle), Datura stramonium (jimsonweed), 
Digitaria sanguinalis (large crabgrass), Elymus repens (quackgrass), Emex australis 
(Doublegee), Fumaria officinalis (common fumitory), Galinsoga parviflora (gallant 
soldier), Lolium temulentum (darnel), Melilotus indica (Indian sweetclover), Orobanche 
(broomrape), Phalaris minor (littleseed canarygrass) Polygonum aviculare (prostrate 
knotweed), Polygonum hydropiper (marsh pepper), Raphanus raphanistrum (wild 
radish), Senecio vulgaris (Grinning (or Grundie)-swallow), Setaria viridis (green foxtail), 
Solanum nigrum (black nightshade), Spergula arvensis (corn spurry), Stellaria media 
(common chickweed), Tagetes minuta (stinking Roger), Thlaspi arvense (field 
pennycress), Acanthospermum hispidum (bristly starbur), Amaranthus hybridus (smooth 
pigweed), Anagallis arvensis (scarlet pimpernel), Avena fatua (wild oat), Cirsium vulgare 
(spear thistle), Lolium multiflorum (Italian ryegrass), Nicandra physalodes (apple of 
Peru), Orobanche aegyptiaca (Egyptian broomrape), Orobanche crenata (crenate 
broomrape), Orobanche ramosa (branched broomrape), Phalaris paradoxa (awned 
canary-grass), Polygonum convolvulus (black bindweed), Polygonum persicaria 
(redshank), Rumex crispus (curled dock), Sonchus arvensis (perennial sowthistle), 
Echinochloa crus-galli (barnyard grass), Poa annua (annual meadowgrass), Polygonum 
lapathifolium (pale persicaria), Convolvulus arvensis (bindweed), Corchorus aestuans 
(east Indian jew's-mallow (USA)), Fimbristylis littoralis, Lindernia ciliate, Trianthema 



 

portulacastrum (horse purslane) ไส้เดือนฝอย 30 ชนิด ได้แก ่Ditylenchus dipsaci (stem and 
bulb nematode), Helicotylenchus dihystera (common spiral nematode), Heterodera 
cajani (pigeon pea cyst nematode), Heterodera goettingiana (pea cyst eelworm), 
Heterodera schachtii (beet cyst eelworm), Longidorus (longidorids), Meloidogyne 
arenaria (peanut root-knot nematode), Pratylenchus penetrans (nematode, northern 
root lesion), Pratylenchus vulnus (walnut root lesion nematode), Trichodorus (stubby 
root nematodes), Trichodorus primitives, Trichodorus viruliferus (stubby root nematode), 
Tylenchorhynchus claytoni (stunt nematode), Zygotylenchus guevarai, Belonolaimus 
longicaudatus (sting nematode), Ditylenchus africanus (peanut pod nematode), 
Helicotylenchus multicinctus (banana spiral nematode), Helicotylenchus pseudorobustus 
(spiral nematode), Heterodera ciceri (chickpea cyst nematode), Heterodera glycines 
(soybean cyst nematode), Hoplolaimus indicus (lance nematode), Meloidogyne 
chitwoodi (columbia root-knot nematode), Pratylenchus loosi (root lesion nematode), 
Pratylenchus thornei, Rotylenchulus reniformis (reniform nematode), Xiphinema 
diversicaudatum (dagger nematode), Hoplolaimus seinhorsti (lance nematode), 
Meloidogyne hapla (root knot nematode), Meloidogyne incognita (root-knot nematode), 
Meloidogyne javanica (sugarcane eelworm) เชื้อรา 69 ชนิด ได้แก่ Alternaria brassicae (dark 
spot), Ascochyta pisi (blight), Aphanomyces euteiches (Aphanomyces root rot), 
Botryotinia fuckeliana (grey mould-rot), Chalara elegans (black root rot), Choanephora 
cucurbitarum (Choanephora fruit rot), Colletotrichum truncatum (soyabean 
anthracnose), Corticium rolfsii (sclerotium rot), Didymella pinodes (foot rot: pea), 
Erysiphe diffusa (soybean powdery mildew), Erysiphe pisi var. pisi (powdery mildew of 
pea), Gibberella avenacea (Fusarium blight), Golovinomyces orontii (powdery mildew), 
Macrophomina phaseolina (charcoal rot), Peronospora viciae (downy mildew: legumes), 
Peronospora viciae f.sp. pisi (downy mildew of pea), Phoma pinodella (leaf spot), 
Pythium aphanidermatum (damping-off), Pythium ultimum (black-leg of seedlings), 
Sclerotinia sclerotiorum (cottony soft rot), Uromyces viciae-fabae (rust of broad bean), 
Aspergillus flavus (Aspergillus ear rot), Aspergillus niger (collar rot), Botrytis fabae 
(chocolate spot: broad bean), Cochliobolus lunatus (head mould), Cochliobolus sativus 
(root and foot rot), Colletotrichum lindemuthianum (anthracnose of bean), Didymella 
rabiei (chick pea blight), Fusarium sporotrichioides (kernel rot), Glomerella cingulata 
(anthracnose), Nectria haematococca (dry rot), Phakopsora meibomiae (soybean rust), 
Phomopsis longicolla (pod and stem blight), Phytophthora cambivora (root rot), 



 

Pythium irregulare (dieback: carrot), Pythium myriotylum (brown rot), Verticillium 
dahliae (verticillium wilt), Acremonium strictum (acremonium wilt), Clonostachys rosea, 
Fusarium oxysporum f.sp. ciceris (Fusarium wilt), Gliocladium catenulatum, Hypocrea 
rufa (green mould), Pythium oligandrum, Trichoderma harzianum, Alternaria alternata 
(alternaria leaf spot), Alternaria tenuissima, Aphanomyces euteiches f.sp. pisi, Fusarium 
oxysporum (basal rot), Fusarium oxysporum f.sp. pisi (fusarium wilt), Fusarium poae, 
Fusarium redolens (root rot), Fusarium solani f.sp. pisi (root rot), Gibberella intricans 
(damping-off), Gibberella pulicaris (basal canker), Gibberella tricincta (blight), 
Myrothecium roridum (blight), Nectria haematococca (dry rot), Nectria radicicola (black 
root), Penicillium notatum (storage rot), Phoma medicaginis var. medicaginis, Sclerotinia 
minor, Uromyces minor, Uromyces pisi,  Cochliobolus heterostrophus, Gibberella zeae, 
Pythium graminicola, Pythium splendens, Phymatotrichopsis omnivore, Thanatephorus 
cucumeris แบคทีเรีย 14 ชนิด ได้แก ่ Pseudomonas syringae pv. pisi (bacterial blight), 
Pseudomonas syringae pv. syringae (bacterial canker or blast), Pseudomonas syringae 
pv. tabaci (wildfire), Rhizobium radiobacter (crown gall), Rhizobium rhizogenes (gall), 
Xanthomonas axonopodis pv. alfalfae (bacterial alfalfa leaf spot), Xanthomonas 
axonopodis pv. phaseoli (bean blight), Pectobacterium rhapontici (rhubarb crown rot), 
Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (halo blight), Pseudomonas viridiflava 
(bacterial leaf blight), Rhodococcus fascians (fasciation: leafy gall), Burkholderia cepacia 
(sour skin), Pseudomonas fluorescens (pink eye), Pseudomonas syringae และไวรัส 27 ชนิด 
ได้แก่ Bean leafroll virus, Broad bean wilt virus, Clover yellow mosaic virus, Cucumber 
mosaic virus, Milk vetch dwarf luteovirus, Pea early-browning virus, Pea enation mosaic 
virus-1, Pea seed-borne mosaic virus, Pea streak virus, Peanut mottle virus, Peanut 
stunt virus, Soybean dwarf virus, Tobacco streak virus, Tomato spotted wilt virus, Beet 
western yellows virus, Alfalfa mosaic virus, Clover yellow vein virus, Cowpea Moroccan 
aphid-borne mosaic virus, Faba bean necrotic yellows virus, Lettuce mosaic virus, 
Tobacco necrosis virus, Turnip mosaic virus, Watermelon mosaic virus, Broad bean 
mottle virus, Red clover vein mosaic virus, Bean common mosaic necrosis virus, Bean 
pod mottle virus (กิตติพงษ,์ 2531) (นิรนาม, 2502) (ประไพศรี และคณะ, 2527) (วิรัช และคณะ, 
2525) (สมศิริ, 2532) (สุดฤดี และกิตต,ิ 2528) (สุรภี และดวงใจ, 2525) (อนงค,์ 2528) ( CABI, 2014) 
(Chandrasrikul, 1968)เป็นศัตรูพืชกักกันตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนด
ศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 

ทั้งสิ้น 35 ชนิด จัดเป็นแมลง 1 ชนิด วัชพืช 18 ชนิด ไส้เดือนฝอย 8 ชนิด เชื้อรา 5 ชนิด  และไวรัส 3 



 

ชนิด ได้แก่ แมลง 1 ชนิด คือ Liriomyza bryoniae  วัชพืช 18 ชนิด ได้แก่  Amaranthus blitoides, 
Asphodelus tenuifolius, Avena fatua, Capsella bursa pastoris, Cirsium arvense, Cirsium 
vulgare, Lolium temulentum, Orobanche aegyptiaca, Orobanche crenata, Orobanche 
ramose, Phalaris minor, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Senecio vulgaris, 
Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense และ Vicia sativa ไส้เดือนฝอย 8 ชนิด 
ได้แก่  Belonolaimus longicaudatus, Heterodera glycines, Ditylenchus dipsaci, 
Hoplolaimus indicus, Pratylenchus loosi, Trichodorus viruliferus และ Xiphinema 
diversicaudatum เชื้อรา 5 ชนิด ได้แก ่Chalara elegans, Fusarium graminearum, Phomopsis 
longicolla, Phytophthora cryptogea และ Verticillium ahlia เชื้อไวรัส 3 ชนิด ได้แก่ Alfalfa 
mosaic virus , Tomato streak virus และ Tomato spotted wilt virus  (CABI , 2014)  
2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชข้ันละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้าในห้องปฏิบัติการ 

       2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า   
  จากการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากทุกประเทศในเบื้องต้น  พบว่าลักษณะของ
เมล็ดปกติ เมล็ดสมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของเชื้อโรค
ศัตรูพืช  เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด(ภาพที1่) 
        2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed 
Testing Association, 1999) (Mathur, 2003)   และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้น
ละเอียดเมล็ดพันธุ์น าเข้าในห้องปฏิบัติการ             

  จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาที่น าเข้าจาก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศบัลแกเรีย ไต้หวั่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ อิตาลี และออสเตรเลีย  
จ านวน  13  ตัวอย่าง น้ าหนัก 21,883.75 กิโลกรัม ซึ่งจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์ถั่ว
ลันเตาในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method (ภาพที่2 ) และ พบเชื้อรา 2 ชนิด บนเมล็ดถั่วลันเตา 
ได้แก่ เชื้อรา Alternaria tenuis และ เชื้อรา curvularia pallescens เป็นเมล็ดน าเข้าจากประเทศ
ไต้หวันส่วนการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Dilution 
technique  ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่น่าสงสัยจะเป็นเชื้อก่อโรคกับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว (ภาพที่ 3)  และจาก
การน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom) (ภาพที่ 4) ไม่พบอาการ
ผิดปกติกับต้นถั่วลันเตา ต้นเจริญสมบูรณ ์  
3. การติดตาม ตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชในแหล่งปลูกท่ีใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้า 

 ท าการติดตาม ตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชในแหล่งปลูกที่ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่ว
ลันเตาน าเข้าในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ จ านวน 8 แปลง ได้แก่ จังหวัดตาก 3 แปลง และจังหวัดน่าน 5 แปลง 
(ภาพท่ี5) ตรวจพบศัตรูพืชทั่วไป  5 ชนิด  เป็นเชื้อรา 1 ชนิด คือ ราแป้ง แมลง 1 ชนิด คือ หนอนชอนใบ 
และวัชพืช 3 ชนิด ได้แก่ สาบแรงสาบกา หญ้ายาง และโทงเทง (ภาพที่ 6)   ระหว่างท าการศึกษาไม่พบ
ศัตรูพืชกักกันเป้าหมาย 



 

 
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า : 

ถั่วลันเตา (Pisum sativum, Pea) จากสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าท าลายถั่วลันเตา  มีศัตรูพืช
ทั้งสิ้น 304 ชนิด จัดเป็นแมลง 107 ชนิด ไร 4 ชนิด  วัชพืช 52 ชนิด ไส้เดือนฝอย 30 ชนิด เชื้อรา 69 
ชนิด แบคทีเรีย 14 ชนิด และไวรัส 28 ชนิด  เป็นศัตรูพืชกักกันตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2550 ทั้งสิ้น 35 ชนิด จัดเป็นแมลง 1 ชนิด วัชพืช 18 ชนิด ไส้เดือนฝอย 8 ชนิด เชื้อรา 5 ชนิด  
และไวรัส 3 ชนิด จากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้า ใน
ห้องปฏิบัติการ โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้าจาก 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชน
จีน ประเทศบัลแกเรีย ไต้หวั่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ อิตาลี ออสเตรเลีย และ ฟิลิปปินส์ 
จ านวน  16  ตัวอย่าง น้ าหนัก 30,962.46 กิโลกรัม ท าการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้ามีเมล็ดที่สมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้า
ท าลายของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของเชื้อโรคศัตรูพืช ไม่พบสิ่งปนเปื้อน เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุ
ภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาในห้องปฏิบัติการด้วย
วิธี Blotter method และ Dilution technique  พบเชื้อรา 2 ชนิด บนเมล็ดถั่วลันเตา ได้แก่ เชื้อรา 
Alternaria tenuis และ เชื้อรา curvularia pallescens เป็นเมล็ดน าเข้าจากประเทศไต้หวัน แต่ไม่พบ
เชื้อแบคทีเรียที่น่าสงสัยจะเป็นเชื้อก่อโรคกับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว และจากการน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกต
อาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom)  ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นถั่วลันเตา ลักษณะต้น
เจริญสมบูรณ์  และจากการติดตาม ตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชในแหล่งปลูกในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือ จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน จ านวน 8 แปลง ตรวจพบศัตรูพืชทั่วไป  5 ชนิด  เป็นเชื้อรา 1 
ชนิด คือ ราแป้ง แมลง 1 ชนิด คือ หนอนชอนใบ และวัชพืช 3 ชนิด ได้แก่ สาบแรงสาบกา หญ้ายาง 
และโทงเทง ระหว่างท าการศึกษาไม่พบศัตรูพืชกักกันเป้าหมาย ข้อมูลเบื้องต้นนี้จะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การสร้างฐานข้อมูลศัตรูพืชจากต่างประเทศ จัดท าคู่มือการวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น รวมทั้งเตรียมความ
พร้อมในการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช การติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกันเป้าหมายของถั่วลันเตา 
ตลอดจนเป็นภารกิจส าคัญด้านกักกันพืชและอารักขาพืชเพ่ือป้องกันศัตรูพืชแปลกใหม่รุกรานเข้ามาใน
ประเทศไทย 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 
 1. ก ำหนดมำตรกำรทำงวิชำกำร/กฎหมำย ด้ำนสุขอนำมัยพืชส ำหรับจัดกำรควำมเสี่ยงศัตรูพืช
กักกัน กับเมล็ดพันธุ์พืชจำกประเทศต้นทำงก่อนกำรน ำเข้ำ  

2. จัดท ำฐำนข้อมูลศัตรูพืชด้ำนกักกันพืช ได้จัดท ำรำยชื่อและข้อมูลศัตรูพืชของพืชน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะศัตรูพืชที่ยังไม่เคยมีรำยงำนพบมำก่อนในประเทศไทย 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ คือ 



 

1. หน่วยงำนของกรมวิชำกำรเกษตรที่รับผิดชอบด้ำนกักกันพืช ได้แก่ กลุ่มวิจัยกำรกักกันพืช 
กลุ่มวิจัยโรคพืช และด่ำนตรวจพืชต่ำงๆ ทั่วประเทศและหน่วยงำนอื่นภำยในกรมวิชำกำรเกษตร 

2. หน่วยงำนด้ำนกักกันพืชของประเทศที่เป็นสมำชิกขององค์กำรกำรค้ำโลก 
3. มหำวิทยำลัย, สถำบันกำรศึกษำ 
4. ผู้ประกอบธรุกิจน ำเข้ำและส่งออกพืช หัวพันธุ์พืช และผลติผลพืช  
5. กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
6. ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรก ำจัดศัตรูพืช 
7. เกษตรกร 

 
11. ค าขอบคุณ : 
 ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญอุดร อุณหวุฒิ คุณสุรพล ยินอัศวพรรณ คุณศรีวิเศษ เกษสังข์  คุณชลธิชา  
รักใคร่  คุณปรียพรรณ  พงศาพิชณ์  ที่ช่วยแนะน าแนวทางการวิจัยในครั้ งนี้  และขอขอบคุณ  คุณวานิช  
ค าพานิช และคุณวันเพ็ญ ศรีชาติ คุณชัยรัตน์ หมั่นการ คุณยุทธนา ประมาณ คุณวิชาญ  สมาธิ คุณวิภา  
เกิดพิพัฒน์ คุณอรนุช นาคะโร  คุณสุธรรม คงเอียด คุณจิรวัฒน์   ไกรนรา และคุณอัญชลี ราศี และ
น้องๆ ในห้องปฏิบัติการทีช่่วยสนับสนุนในการท างานวิจัยนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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13. ภาคผนวก : 
 
 

 

 
  
ภาพที่ 1  ลักษณะเมล็ดพันธุ์และบรรจุภัณฑ์ของเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้าจากต่างประเทศ 
                ก-ข บรรจุภัณฑ์ของเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้าจากต่างประเทศ 
     ค-ง เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้าจากต่างประเทศ 
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ภาพที่ 2 (ก-ง) การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี  
                  Blotter method  
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ภาพที่ 3 การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพนัธุ์ถั่วลันเตาในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Dilution  
            technique   
 ก) ล้างเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาด้วยคลอร็อค 10 %  
 ข) ตากเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาให้แห้งก่อนน าไปบดละเอียด 
 ค) เขย่าเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาที่บดในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 
 ง) เจือจางเป็น 10-1,   10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 
 จ) เลี้ยงเชื้อบนอาหาร Nutrient agar (NA) 
          ฉ) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียที่เจริญบนอาหาร Nutrient agar (NA) 
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ภาพที่ 4 การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาในโรงเรือน 
           ด้วยวิธี Seedling Symptom Test 
           ก-ง) ลักษณะของต้นถั่วลันเตางอก หลังเพาะ 14 วัน  

 
 
 
 

 
 

Figure 5 สภาพแปลงปลูกถั่วลันเตาที่ใช้เมล็ดน าเข้าจากต่างประเทศในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 
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ภาพที่ 6 ศัตรูพืชที่ส ารวจพบในแปลงปลูกถ่ัวลันเตาของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 
           ก) อาการโรคราแป้งของถั่วลันเตา 
           ข) ลักษณะสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคราแป้ง ก าลังขยาย 200 เท่า 
           ค) อาการหนอนชอนใบของถั่วลันเตา 
           ง) วัชพืช สาบแร้งสาบกาที่พบในแปลงปลูกถ่ัวลันเตา 
           จ) วชัพืช หญ้ายางที่พบในแปลงปลูกถ่ัวลันเตา 
           ฉ) วัชพืช โทงเทงที่พบในแปลงปลูกถ่ัวลันเตา 
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ตารางท่ี 1 ศัตรูพืชที่ตรวจพบบนเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาน าเข้าจากต่างประเทศด้วยวิธีการตรวจสอบ    
             Blotter method  

ประเทศ 
จ านวนน าเข้า

(ครั้ง)  น้ าหนัก (กก.) เชื้อสาเหตุ 

ออสเตรเลีย 2 21,065 Cladosporium sp. 0.5% 

บัลแกเรีย 1 2,680 - 

จีน 4 3,939.1 - 

อินเดีย 1 820 - 

ญี่ปุ่น 2 20.9 - 

นิวซีแลนด์ 1 0.24 - 
ไต้หวั่น 1 300 Alternaria tenuis 1%,   

Curvularia pallescens 1%   

สหรัฐอเมริกา 2 27.22 - 

อิตาลี 1 2,110 - 

ฟิลิปปินส์ 1 4 - 

10 ประเทศ 16 ครั้ง 30,962.46 กก. 3 ชนิด 
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