แผนปฏิบัติงานฉุกเฉินกรณีตรวจพบโรคใบด่างถั่วเขียวในประเทศไทย
เนื่องจากมีรายงานว่าถั่วเขียวในพื้นที่ปลูกถั่วเขียวภาคกลางแสดงอาการคล้ายไวรัส เจ้าหน้าที่กรมวิชาการ
เกษตร ประกอบด้วย สานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ได้ลงพื้นที่แปลงปลูกถั่วเขียวในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2563 เพื่อเก็บ
ตัวอย่างอาการคล้ายไวรัสนากลับมาตรวจวินิจฉัยภายในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ผลการตรวจวินิจฉัยในเบื้องต้น
ด้ ว ยเทคนิ ค ELISA PCR และ RT-PCR พบว่ า เกิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส 2 วงศ์ (Family) ได้ แ ก่ Geminiviridae :
Begomovirus และ Potyviridae : Potyvirus ขณะนี้อยู่ระหว่างการจาแนกชนิดของเชื้อสาเหตุด้วยวิธีชีวโมเลกุล
โดยเทคนิค PCR เพื่อให้ทราบชื่อและชนิด สาหรับนามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล GenBank เพื่อยืนยันลักษณะ
ทางพั น ธุก รรมของเชื้ อ ทั้ งทางด้ านชีว วิท ยา นิ เวศวิท ยา ลั ก ษณะอาการ การถ่ ายทอดโรค สภาพแวดล้ อ มที่
เหมาะสม ผลกระทบ และมาตรการในการจัดการโรค
จากการสารวจในเบื้องต้นพบอาการใบด่างของถั่วเขียวเริ่มพบอาการใบด่างในพื้นที่ปลูกถั่วเขียวในพื้นที่
ปลูกสาคัญ เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย ชัยนาท ลพบุรี นครสวรรค์ เป็นต้น จึงต้องมีการสารวจและเก็บตัวอย่าง
ลักษณะอาการใบด่างของถั่วเขียวในแหล่งปลูกถั่วเขียวในประเทศไทย และกาหนดมาตรการในการป้องกัน กาจัด
เพื่อเป็นการจากัดขอบเขตของโรคนี้ไม่ให้ลุกลามไปยังแหล่งปลูกถั่วเขียวอื่น ๆ ที่ยังไม่มีการระบาดของโรค

แปลงที่ 1 แปลงปลูกถั่วเขียว นายศุกล ม.4 ต.ลาพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

แปลงที่ 2 แปลงปลูกถั่วเขียว นางบุญรอด พันหลง ม.4 ต.ลาพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

แปลงที่ 3 แปลงปลูกถั่วเขียว นายจาลอง เพชรรัตน์ ม.2 ต.ลาพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

แผนปฏิบัติงานฉุกเฉินกรณีตรวจพบโรคใบด่างถั่วเขียวในประเทศไทย
1. ประชาสั ม พั น ธ์ / สร้ า งการรั บ รู้ โดยใช้ โ ปสเตอร์ ภาพอิ น โฟกราฟิ ก และมอบให้ แ ก่ ภาครั ฐ
ภาคเอกชนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร
2. จัดประชุมชี้แจงหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
เกษตรกร และผู้ประกอบการที่รับซื้อ
3. ดาเนินการสารวจโรคใบด่างถั่วเขียวพื้นที่ปลูกถั่วเขียวในประเทศไทย
- กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 - 5, กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และสานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช)
- กรมส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)
4. การจาแนกชนิดไวรัสใบด่างถั่วเขียว ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช และห้องปฏิบัติการ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
5. วิธีการป้องกันกาจัด โดยการกาจัดแมลงพาหะ/ ทาความสะอาดแปลงปลูก/ กาจัดวัชพืช /ไถกลบ
ในแปลงที่พบโรคสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนการไถกลบ ไม่เก็บเมล็ดจากแปลงที่เป็นโรคไปใช้เป็น
เมล็ ด พั น ธุ์ / ปลู ก พื ช หมุ น เวี ย น/ ใช้ เมล็ ด พั น ธุ์ ส ะอาด/ ท าความสะอาดอุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ และ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการเก็บเกี่ยว
- พ่นสารฆ่าแมลงเพื่อกาจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ หรือเพลี้ยอ่อน บนต้นถั่วเขียวในแปลงที่พบอาการใบ
ด่างและแปลงข้ างเคี ย งด้ว ยสารเคมี อิ มิ ด าโคลพริด 70% WG อัต รา 12 กรัม ต่ อ น้ า 20 ลิ ต ร
ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 12
กรัมต่อน้า 20 ลิตร ไบเฟนทริน 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรือไตรอะโซฟอส
40% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร ทุก 7 วัน
6. ดาเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยโรคไวรัสใบด่างถั่วเขียวหากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคใบด่าง
ถั่วเขียว เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดในประเทศไทย
7. การตรวจคัดกรองโรคไวรัสใบด่างในเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวก่อนนาไปปลูก
8. ตรวจสอบศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่นาเข้าจากต่างประเทศ
9. กลุ่มไลน์: เฝ้าระวังโรคใบด่างถั่วเขียว

การสารวจโรคใบด่างถั่วเขียว
1. โดยแบ่งพื้นที่สารวจเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ ต้นกล้า (15-20 วันหลังปลูก) และระยะออกดอกติดฝัก (35-45 วัน
หลังปลูก) โดยเดินแบบซิกแซก โดยดูทุกต้น และสังเกตลักษณะอาการใบด่างถั่วเขียว
2. วางแผนการสารวจตามมาตรฐาน ISPM No. 6 (surveillance) โดยมีอัตราการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมให้กระจายทั่ว
พื้นที่ปลูกในแต่ละอาเภอ ดังนี้
พื้นที่ปลูก 1 - 20 ไร่
สารวจ 10 จุด จานวน 5 ไร่
พื้นที่ปลูก > 20 ไร่ – 50 ไร่
สารวจ 20 จุด จานวน 10 ไร่
พื้นที่ปลูก > 50 ไร่ – 100 ไร่
สารวจ 30 จุด จานวน 15 ไร่
พื้นที่ปลูก > 100 ไร่
สารวจ 40 จุด จานวน 20 ไร่
การเดินสารวจแบบซิกแซก

3. เก็บ ตัว อย่ างใบ ยอด ของถั่วเขีย วที่ แสดงอาการใบด่างลงในถุงพลาสติก โดยระบุ ชื่อพื ช ตัวอย่างที่ อาการ
สถานที่เก็บตัวอย่าง พิกัด ผู้เก็บตัวอย่าง และวันที่เก็บตัวอย่าง นาบรรจุในกล่องเก็บความเย็น เพื่อนาตัวอย่าง
มาวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช และห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช (เอกสารแนบ 1 และ 2)

การตรวจเชื้อไวรัสใบด่างถั่วเขียวในเมล็ดพันธุ์ก่อนนาไปขยายพันธุ์ (กวม.)
1. ตรวจเชื้อในเมล็ดพันธุ์ขยาย/จาหน่าย (กวม. + ศวพ. + สวร.) ระยะเก็บเกี่ยวเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน
1.1 เก็บเมล็ดถั่วเขียว จานวน 1 กก./แปลง ส่ง กวม. เพาะเมล็ด
1.2 เพาะเมล็ดก่อนส่งตัวอย่าง จานวน 3,000 ต้น/แปลง (กวม.)
1.3 ส่งตัวอย่างมายังกลุ่มวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) พร้อมหนังสือนาส่งมาที่
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
โทร. 0–2579–8516 หรือ 02–561–2145
หมายเหตุ เก็บจากแปลงที่ไม่พบอาการเป็นโรค
2. ตรวจเชื้อในเมล็ดพันธุ์หลัก (ศวร. ชัยนาท) เมล็ดที่ใช้ปลูกในฤดูต้นฝน และปลายฝน ปี 2563
2.1 เก็บเมล็ดถั่วเขียว จานวน 1 กก./แปลง ส่ง กวม. เพาะเมล็ด
2.2 เพาะเมล็ดก่อนส่งตัวอย่าง จานวน 3,000 ต้น/แปลง (กวม.)
2.3 ส่งตัวอย่างมายังกลุ่มวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) พร้อมหนังสือนาส่งมาที่
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
โทร. 0–2579–8516 หรือ 02–561–2145
การบันทึกรายละเอียด
ชื่อพืช/พันธุ์ :

รหัสตัวอย่าง :

วันที่เพาะ :

วันที่ส่งตัวอย่าง :

สถานที่เก็บตัวอย่าง :
ผู้เก็บตัวอย่าง :

เอกสารแนบ 1
แบบสารวจและเก็บตัวอย่างพืช
ชื่อพืช...........................................................................พันธุ์...............................................อายุพืช............................
ชื่อเกษตรกร…………………………………………………………………………………...............................................……………......
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง............................................หน่วยงาน ...............................วันที่...............เดือน................ปี............
สถานที่.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
พิกัดภูมิศาสตร์...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ขนาดแปลง................................................................................................................... ............................................
ลักษณะอาการที่พบ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
เปอร์เซ็นต์การเป็นโรคภาพรวม..................................................................................................................................
แมลงที่พบ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
วัชพืช ……………………………………………………………………………………………..................................................……...……
…………………………………………………………………………………………………….....................................................……………
ชนิดพืชแปลงข้างเคียง ……………….…..............…………………………..................................................…………………….…
…………………………………………………………………………........................…………........................................................…..
………………………………………………………………………………...........................................................................................

เอกสารแนบ 2
แบบบันทึกรายงานการสารวจ
พิกัด

วันที่ ชื่อเกษตรกร

ทีอ่ ยู่

เปอร์เซ็นต์ แมลงที่
พบ
ละติจูด ลองจิจูด การเป็นโรค

วัชพืช

ชนิดพืช
แปลง
ข้างเคียง

