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การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวที่นาเข้าจากต่างประเทศ
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กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดย่อ
ถั่วฝักยาว (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L) Verdc.) จากสืบค้น
ข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าทาลายถั่วฝักยาว มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 266 ชนิด จัดเป็นแมลง 140 ชนิด ไรและแมงมุม
5 ชนิด ไส้เดือนฝอย 24 ชนิด เชื้อรา 39 ชนิด แบคทีเรีย 12 ชนิด ไวรัส 27 ชนิด และ วัชพืช 19 ชนิด
และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวในห้องปฏิบัติการ โดยสุ่มตัวอย่าง
เมล็ ดพัน ธุ์ถั่ว ฝักยาวน าเข้าระหว่างเดือนตุล าคม 2553 – กันยายน 2555 จาก 8 ประเทศ ได้แก่
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง สหภาพพม่า ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และอินเดีย
จานวน 19 ตัวอย่าง น้าหนัก 14.472 ตัน ทาการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า (Visual
inspection) และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวที่นาเข้า ไม่พบร่องรอยการเข้า
ทาลายของแมลงศัตรูพืชหรือ การปนเปื้อนของวัช พืช และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ด
พันธุ์ถั่วฝักยาวในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method และ Dilution plate method ตรวจพบ
เชื้อรา Fusarium semitectum, Cladosporium sp., Curvularia pallescens และ Phoma sp.
ในเมล็ ด พั น ธุ์ ที่ น าเข้ า จากต่ า งประเทศ และจากการน าเมล็ ด พั น ธุ์ ไ ปปลู ก สั ง เกตอาการของโรค
(Seedling symptom test) ในสถานกักพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นถั่วฝักยาวดังกล่าว และได้
ดาเนินการติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชถั่วฝักยาว ในท้องที่จังหวัดนครปฐม และ
ราชบุรี ตรวจพบอาการใบด่าง (Mosaic) ที่เกิดจาก Cowpea Aphid borne mosaic virus และ
อาการโรคราสนิม (Rust) ที่เกิดจากเชื้อรา Uromyces sp. และราแป้ง (Powdery mildew) ที่เกิด
จากเชื้อ Oidium sp. ซึ่งเป็นเชื้อโรคศัตรูพืชที่มีรายงานในประเทศไทย และไม่พบโรคและศัตรูพืชที่
ร้ายแรงทางกักกันพืช
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คานา
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 กาหนดให้เมล็ดพันธุ์พืชผักต่าง ๆ ไม้ดอกและ
ไม้ประดับหลายชนิดจัดเป็นสิ่งต้องห้าม (Prohibited material) สิ่งกากัด (Restricted material)
และสิ่งไม่ต้องห้าม (unprohibited material) การนาเข้าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะต้องแจ้งการนาเข้า มี
ใบรับรองสุขอนามัยพืชและหนังสื อรับรองว่าไม่เป็นพืชที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมจากประเทศ
ต้นทางกากับมาด้วย ในการนาเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศโอกาสที่ศัตรูพืชที่ร้ายแรงหรือเป็น
ศัตรูพืชที่สาคัญที่ก่อความเสียหายกับผลิตผลทางการเกษตรติดเข้ามากับเมล็ดพืชด้วย โดยอาจเป็น
ศัตรูพืชร้ายแรงที่ไม่มีปรากฏในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
ถั่วฝักยาว ซึ่งมีการนาเข้ามาเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่วประเทศไทย โดยใน
แต่ละปีมีการนาเข้าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ในปริมาณมาก ปี 2554 มีการนาเข้า ปริมาณ 6.35 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 1.22 ล้านบาทและในปี 2555 มีการนาเข้า ปริมาณ 4.50 ตัน มูลค่า 1.05 ล้านบาท (ข้อมูล:
สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) หากศัตรูพืชที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่มีรายงานในประเทศไทยติดมากับ
เมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าว และสามารถเข้ามาเจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย จะก่อ ให้เกิดผลกระทบ
ต่อการเกษตรในประเทศและกระทบต่อการส่งออกพืชผักผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศเป็นอย่างมาก
ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่นาเข้า เพื่อให้
ทราบชนิดและแหล่งที่มา การปรากฏของศัตรูพืชในประเทศคู่ค้า และเส้น ทางการเข้ามาของศัตรูพืช
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลการตรวจพบศัตรูพืช จะเป็นประโยชน์ในการใช้อ้างอิงทางวิชาการ
น ามาพิ จ ารณาก าหนดมาตรการเพื่ อลดความเสี่ ยงศัต รูพื ช ชนิ ดนั้ น ๆ และก าหนดเป็น มาตรการ
ทางด้านกฎหมายและทางวิชาการในการควบคุมการนาเข้า หรือเพื่อกาหนดสถานภาพของพืชนาเข้า
ให้เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งกากัดตามพระราชบัญญัติกักพืชต่อไป
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวที่นาเข้าจากต่างประเทศ
กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope และ Compound microscope
วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช
อุปกรณ์สาหรับเก็บตัวอย่างพืช
ชุดตรวจสอบศัตรูพืช ( ELISA Kit)
หนังสือ และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรค และศัตรูพืช
Diagnostic protocols เช่น EPPO diagnostic protocols
โรงเรือนปลูกพืชเพื่อการสังเกตอาการผิดปกติ
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วิธีการ
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของถั่วฝักยาวและข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ
ทาการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต
เพื่อค้นหาข้อมูลของถั่วฝักยาว ลั กษณะทั่วไปของพืช รายชื่อของประเทศที่ประเทศไทยมีการการ
นาเข้าเมล็ดพันธุ์ ปริมาณการนาเข้า ปริมาณการนาเข้า ข้อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและใน
ประเทศ
2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวนาเข้าใน
ห้องปฏิบัติการ
การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวที่นาเข้าจากต่างประเทศทาง
ด่านตรวจพืช เจ้าหน้าที่จะทาการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพืชมาทาการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดใน
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ซึ่งดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์กาลังขยายต่า เพื่อตรวจหา
ตัวอ่อน หนอน แมลงหรือเมล็ดวัชพืช
2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed
Testing Association, 1999) และตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียด เมล็ดพันธุ์นาเข้า
2.2.1 การตรวจสอบเชื้อรา
1) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะยังไม่งอก (Dry seed examination)
โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์เชื้อราหรือศัตรูพืช
อื่นๆ ซึ่งปะปนมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยตาเปล่าหรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereo microscope
เช่นเมล็ดพันธุ์มีรูปร่างผิดปกติ หรืออาจติดมา ภายในเมล็ดพันธุ์โดยไม่แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมากับ
เศษพืชในลักษณะเส้นใยหรือส่วนขยายพันธุ์เช่น Pycnidia เป็นต้น
2) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะเมล็ดงอก
สุ่มตัวอย่างเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ในปริมาณที่เหมาะสมวิเคราะห์โดย
สุ่มแยกตามสายพันธุ์ มาทดสอบด้วยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง
(Whatman) เบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จานวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้าซึ่งวางอยู่ในจาน
เลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว 10 เมล็ดต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จานวน 40 จานเลี้ยงเชื้อ (400
เมล็ด) จากนั้นนาจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ (incubate) ใต้แสง near ultraviolet (NUV) สลับกับ
ความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงนาเมล็ดพันธุ์มา
ตรวจและจาแนกชนิดเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอไมโครสโคป (Stereo microscope)
และกล้องจุลทรรศน์กาลังขยายสูง (Compound microscope)
2.2.2 การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย
1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด้วยวิธี Dilution plate
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ในกรณีที่เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้ อจากเมล็ ดโดยตรง
หลังจากทาการแยกเชื้อด้วยวิธี Blotter method ได้ หรือทาการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจาก
เมล็ดโดยตรงด้วยวิธี Dilution plate โดยสุ่มเมล็ดตามมาตรฐาน นามาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที ล้างตามด้วยน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ แล้ว 2 ครั้ง ผึ่งให้แห้งบน
กระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ แล้วจึงนาไปบดละเอียดด้วยเครื่องบด แล้วนาผงของเมล็ดใส่
ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ (0.85% NaCl) หรือบัฟเฟอร์ จานวน
100 มิลลิลิตร บรรจุลงใน flask แล้วบ่มเชื้อไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขย่า จากนั้นนามา
ทาให้เจือจางในอาหารเหลว Nutrient broth ให้มีความเจือจางเป็น 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5
ตามลาดับ ใช้ไปเปตต์ดูด suspension แต่ละความเข้มข้น จานวน 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร
Nutrient agar (NA) แล้วใช้แท่งแก้ว spread ให้ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-5 วัน จึงนามาตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นนามาแยกเชื้อให้
บริสุทธิ์แล้วนาไปจาแนกชนิดต่อไป
2) แยกเชื้อจากต้นกล้าซึ่งเพาะจากเมล็ดผิดปกติบนใบพืชหรือต้นพืช
โดยการเพาะเมล็ดในดินนึ่งฆ่าเชื้อ โดยเพาะ 100 เมล็ดต่อถาดเพาะเมล็ด
และเก็บถาดเพาะเมล็ดที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เมื่อต้นกล้าออกใบจริง 1-2 ใบ ให้สังเกต
ลักษณะอาการผิดปกติบนพืช หรืออาจใช้ถุงพลาสติกที่ฉีดพ่นน้าคลุมให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา 3-5 วัน
สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบพืช เก็บใบพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
2.1) วิธี Dilution plate ตัดใบพืชบริเวณรอยต่อที่เป็นโรคและปกติเป็นชิ้น
สี่เหลี่ยมแล้วฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้
แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้วบดชิ้นส่วนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความ
เข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนามาทาให้ เจือจางเป็นลาดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และดาเนินการ
เช่นเดียวกับ ขั้นตอนในข้อ (1)
2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2
มิลลิเมตร ฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้ง
บนกระดาษกรอง ภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้ววางพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่ง
เฉพาะเจาะจง (semiselective media) นาจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วันจึงนามา
ตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อต่อจนครบ 3-5 วัน เพื่อตรวจหาโคโลนีของ
แบคทีเรียชนิดอื่นจากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และนาไปศึกษาคุณลักษณะเพื่อจาแนกชนิดต่อไป
การจาแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย
1. ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของเชื้ อ แบคที เ รี ย โดยบั น ทึ ก ลั ก ษณะและสี ข องโคโลนี
ตรวจสอบรูปร่างของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์กาลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน
2. ทดสอบแกรม (Gram reaction) โดยใช้สารละลายโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ (3%KOH) ที่เตรียมใหม่ใช้ภายใน 2 สัปดาห์ หากตรวจพบเป็นเชื้อ
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แบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative) มีรูปร่างเป็นท่อน (rod shape) และแกรมบวก (Gram
positive) รูปร่างแบบ Coryneform rod ก็จะนาไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป
3. ทดสอบ Hypersensitivity reaction บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อ
แบคทีเรียอายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ (Nicotiana
tabacum L.) บริเวณใต้ใบโดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบ
หลังการฉีดเชื้อ 24-48 ชั่วโมง หากพบอาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่า วเป็นเชื้อ
สาเหตุโรคพืช
4. ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี (Physiological and biochemical
properties) เช่น การใช้ยูเรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน และแป้ง reduce ไนเตรต
ความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นต้น
5. ทดสอบความสามารถของเชื้ อ แบคที เ รี ย ในการท าให้ เ กิ ด โรคบนพื ช อาศั ย
(Pathogenicity test) โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร
ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของเชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่นปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในลาต้น ใบเลี้ยง
หรือเนื้อใบของต้นถั่วฝักยาวอายุ 2-3 สัปดาห์ ฉีดพ่นน้าให้ความชุ่มชื้นคลุมด้วยถุงพลาสติกและเก็บไว้
ที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นนาใบเป็นโรค
มาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพื่อพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ทาให้พืชเป็นโรคเป็นชนิดเดียวกับที่แยกได้ในครั้งแรก
หรือไม่
6. การตรวจสอบด้วยวิธี ELISA เป็นวิธีการจาแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทาง
เซรุ่มวิทยา ปัจจุบันใช้ชุดตรวจสอบของ Agdia นาเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพิ่มปริมาณใน
อาหารเหลวและนามาทาการตรวจสอบตามขั้นตอนที่แนะนา
2.2.3 การตรวจสอบเชื้อไวรัส
1) ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (Seedling symptom test)
โดยเพาะเมล็ดพันธุ์ในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่างละ 100 เมล็ด เก็บรักษาไว้ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต้น
พืชออกใบจริง 1-2 ใบ จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรค ต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว่ามีสาเหตุ
จากเชื้อไวรัสจะนาใบอ่อนไปตรวจสอบด้วยวิธีการอื่นเพื่อจาแนกชนิดต่อไป
2) ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้าคั้นพืชสาหรับ
ทดสอบโดยบดใบพืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้ 0.1 M
phosphate buffer pH 7.0) โดยใช้ใบพืชหนัก 1 กรัมต่อบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้น
ใช้สาลีหรือนิ้วที่สะอาดจุ่มน้าคั้นพืชทาลงบนใบพืชทดสอบ ซึ่งโรยด้วยผงคาร์โบรันดัม (carborundum
ขนาด 600 mesh) หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 5 นาที ล้างใบพืชและนาพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2530 องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ โดยพืช
ทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแห่ง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่วลาต้น (systemic
infection)
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3) การตรวจสอบด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา (Serological techniques)
การตรวจสอบด้วยวิธี Enzyme – linked Immunosorbent Assay : ELISA เป็นวิธีตรวจสอบเชื้อ
ไวรัสที่มีความไวสูง แม้จะมีเชื้อไวรัสปริมาณต่าหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได้ ให้ผลรวดเร็ว
แน่นอน และยังสามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ครั้งละจานวนมาก วิธีการที่นามาใช้เป็นแบบ Indirect
ELISA ทาการบันทึกผล
3. การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ
ดาเนินการติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกถั่วฝักยาวและทาการเก็บ
ตัวอย่างพืชที่แสดงอาการผิดปกติมาตรวจและจาแนกชนิดในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช
เวลาและสถานที่ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)
ระยะเวลาเริ่มต้น ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 (2 ปี)
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ด่านตรวจพืช สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของถั่วฝักยาวและข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศ
เปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ
Domain: Eukaryota
Kingdom: Viridiplantae
Phylum: Spermatophyta
Class: angiospermae
Subclass: Dicotyledeonae
Order: Fabales
Family: Fabaceae
ถั่วฝักยาว (Yard Long Bean) ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna unguiculata subsp.

sesquipedalis (L.) Verdc.
ปริมาณการนาเข้า
ประเทศไทยมีการนาเข้าเมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวจากต่างประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม
2553 – กันยายน 2555 จาก 8 ประเทศ เป็นปริมาณทั้งสิ้น 14.472 ตัน โดยนาเข้าจากต่างประเทศ 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
จานวน 18 ตัวอย่าง
ศัตรูพืชที่พบเข้าทาลายถั่วฝักยาว
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จากการสื บ ค้น ข้อมูล พบว่า ศัตรูพืช ที่ทาลายทุกส่ ว นของถั่ว ฝั กยาว เช่น ใบ ผล
ลาต้น 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
เชื้อ โรคพืชที่สาคั ญที่เข้าทาลายถั่วฝักยาวในประเทศไทย ได้แก่ Uromyces
appendiculatus var. appendiculatus (Pers.) Unger, Cowpea aphid-borne mosaic virus
(CABMV)
2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ
2.1 การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์กาลังขยายต่า
จากการตรวจสอบเมล็ ดพั น ธุ์ ที่ น าเข้ า จากทุ ก ประเทศในเบื้ อ งต้ น พบว่า เมล็ ด
สมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าทาลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของเมล็ดวัชพืช
2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed
Testing Association, 1999) และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้น ละเอียดใน
ห้องปฏิบัติการ จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวที่นาเข้าจากประเทศสหภาพพม่า ฟิลิปปินส์
ญี่ปุ่น บังคลาเทศ อินโดนีเซีย และอินเดีย จานวน 19 ตัวอย่าง ปริมาณ 14.472 ตัน ซึ่งจากการตรวจ
วินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method และ Dilution
plate method ตรวจพบเชื้อรา Fusarium semitectum, Cladosporium sp., Curvularia
pallescens และ Phoma sp. และจากการนาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกตอาการของโรค (Seedling
symptom test) ในสถานกักพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นถั่วฝักยาวดังกล่าว
3. การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ
การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ จาก
การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรุพืชในแปลงปลูกในท้องที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี ตรวจพบ
อาการใบด่าง Cowpea Aphid-borne mosaic virus และอาการโรคราสนิม (Rust) ที่เกิดจากเชื้อรา
Uromyces sp. และราแป้ง (Powdery mildew) ที่เกิดจากเชื้อ Oidium sp.
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
ถั่วฝักยาว (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L) Verdc.) จากสืบค้นข้อมูล
ศัตรูพืชที่เข้าทาลายถั่วฝักยาว มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 266 ชนิด จัดเป็นแมลง 140 ชนิด ไรและแมงมุม 5
ชนิด ไส้เดือนฝอย 24 ชนิด เชื้อรา 39 ชนิด แบคทีเรีย 12 ชนิด ไวรัส 27 ชนิด และวัชพืช 19 ชนิด
และจากการตรวจวิ นิ จ ฉั ย เชื้ อ โรคและศั ต รู พื ช ขั้ น ละเอี ย ดกั บ เมล็ ด พั น ธุ์ ถั่ ว ฝั ก ยาวที่ น าเข้ า จาก
ต่างประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวนาเข้าจาก 8 ประเทศ จานวน 19 ตัวอย่าง ทา
การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า (Visual inspection) และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ไม่พบ
ร่องรอยการเข้าทาลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของเมล็ดวัชพืช และจากการตรวจวินิจฉัย
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เชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method และ Dilution
technique พบเชื้อรา Fusarium semitectum, Cladosporium sp. และ Curvularia
pallescens และ Phoma sp. และไม่พบลักษณะอาการผิดปกติกับถั่วฝักยาวในโรงเรือนปลูกพืช และ
เมื่อติดตามตรวจสอบโรคและศัตรู พืชในแลงปลู กถั่ว ฝั กยาว ผลปรากฎว่าไม่พบโรคและศัตรูพืช ที่
ร้ายแรงทางกักกันพืช
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณชัย รัตน์ หมั่น การ คุณยุท ธนา ประมาณ คุณวิช าญ สมาธิ คุณวิภ า เกิด
พิพัฒน์ คุณอรนุช นาคะโร คุณสุธรรม คงเอียด คุณ จิรวัฒน์ ไกรนรา และคุณอัญชลี ราศี ที่ทาให้
งานวิจัยนี้สาเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ สานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร ที่ให้ความร่วมมือในการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการ
กักกันพืช
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