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 ก�รเก็บตัวอย่�งโรคพืช และแมลงศัตรูพืช

1. ก�รเก็บตัวอย่�งโรคพืช

 การเก็บข้อมูลและตัวอย่างโรคพืชมีความสำาคัญอย่างย่ิง เพราะถือว่าเป็น 

ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้สำาหรับการตรวจวินิจฉัยโรคพืชให้ถูกต้องต่อไป

 อุปกรณ์ที่จำ�เป็นในก�รเก็บตัวอย่�งโรคพืช 

  1.  แว่นขยาย (Hand lens)

  2.  ถุงพลาสติกขนาดต่างๆ

  3.  มีด กรรไกร

  4.  พลั่วมือ 

  5.  กระดาษเพื่อบันทึกรายละเอียด

  6.  ภาชนะเก็บตัวอย่าง Ice box และ Ice pack

  7. แผงเก็บตัวอย่าง (Herbarium)

  8.  กล้องถ่ายรูป

  9.  สารดูดความชื้น

  10. สารไล่แมลง

 วิธีก�รเก็บตัวอย่�งโรคพืช

  1.  ตัวอย่างแต่ละตัวอย่างควรเก็บแยกถุงกัน

  2. เลือกเก็บส่วนของพืชที่แสดงอาการของโรคในระยะต่าง ๆ กัน และ 

ให้มีส่วนของเนื้อเยื่อส่วนที่ดีต่อกับส่วนที่เป็นโรคติดไปด้วย
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  3.  เก็บตัวอย่างพืชจากหลาย ๆ ตำาแหน่งบนต้นพืช ให้เพียงพอที่จะ 

นำามาใช้เป็นตัวแทนของโรค

  4. ไม่ควรเก็บส่วนที่เน่าตายมาก หรือถูกทำาลายมาก รวมกับส่วนที่ 

เป็นโรคการเข้าทำาลายในระยะเริ่มต้น เพราะอาจมีเชื้ออื่นปนเปื้อนมาด้วย

  5. ควรเก็บตัวอย่างที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคมาด้วยเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบ 

กับต้นที่เป็นโรค

  6. ตัวอย่างสดของพืชที่เป็นโรค ควรเก็บในถุงพลาสติก ปิดปากถุง 

และควรเจาะรูถุงไว้ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ระหว่างรอการตรวจวินิจฉัย ถ้าจำาเป็น

ต้องเก็บตัวอย่างไว้หลายวันควรเก็บไว้ในตู้เย็น และแบ่งตัวอย่างส่วนหน่ึงทับแห้งด้วย

กระดาษหนังสือพิมพ์

  7. ควรจัดส่งตัวอย่างพืชที่จะดำาเนินการตรวจวินิจฉัยให้เร็วที่สุด 

  8.  พชืทีแ่สดงอาการแคระแกรน เหีย่ว รากเนา่ โคนเนา่ ควรเกบ็สว่นราก

และดินบริเวณรอบ ๆ รากมาด้วย (ใช้วิธีขุด ไม่ควรถอน)

  9.  ถ้าต้องการเก็บตัวอย่างดินมาเพื่อตรวจวินิจฉัย ควรเก็บในระดับ 

ความลึก 6 นิ้ว จากหลาย ๆ จุดมารวมกัน ใส่ถุงพลาสติกและเก็บในที่เย็น

  10. ถ้าต้องส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ ควรทับตัวอย่างในกระดาษฟาง  

หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ และตากให้แห้งเสียก่อน

  11. ลงรายการข้อมูลท่ีพบเห็นอย่างละเอียด แนบกับตัวอย่างที่เป็นโรค  

ส่งตรวจวินิจฉัย

  12. การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวินิจฉัย นอกจากการเก็บตัวอย่างพืช และดิน 

บริเวณใกล้เคียงแล้ว จำาเป็นต้องเก็บข้อมูลของสภาพดิน น้ำา สภาพแวดล้อม  

การปฏิบัติต่อต้นพืชก่อนสังเกตเห็นอาการผิดปกติ รวมถึงระยะเวลาที่เกิดอาการ 

ผิดปกตินั้น 
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 ก�รเก็บรักษ�ตัวอย่�งโรคพืช

  สามารถทำาได้ 2 วิธี คือ การเก็บรักษาในน้ำายาดอง และการเก็บรักษา 

ตัวอย่างโดยการเก็บแห้ง 

     1. ก�รเก็บรักษ�ในน้ำ�ย�ดอง (Wet preservation)

           การเก็บตัวอย่างในลักษณะน้ี ทำาให้ตัวอย่างสามารถคงสภาพอยู่ได้ 

นานหลายปี น้ำายาดองตัวอย่างท่ีใช้อยู่ประจำามี 2 ชนิด คือ น้ำายาดองท่ัวไป  

และน้ำายาดองเขียว

   1.1 น้ำ�ย�ดองทั่วไป เหมาะสำาหรับเก็บตัวอย่างพืชที่อวบน้ำา แต่อาจ 

ทำาให้พืชมีสีจางลง ส่วนประกอบ ได้แก่ น้ำากลั่น 2 ลิตร ฟอร์มาลีน 40%  

ปริมาณ 50 มิลลิลิตร และเอทิลแอลกอฮอร์ 95% ปริมาณ 300 มิลลิลิตร  

หรืออาจใช้เอทิลแอลกอฮอร์ 70% อย่างเดียวได้

   1.2  น้ำ�ย�ดองเขียว การดองวิธีนี้ทำาให้สีเขียวของพืชคงอยู่ ไม่ซีดจาง 

เมื่อดองไปเป็นระยะเวลานาน มี 2 สูตร ดังนี้

       1)  Copper acetate solution มีวิธีการเตรียมดังนี้

     1.1) ละลายผงคอบเปอรอ์ะซเิตดให้อิม่ตวัในกรดน้ำาสม้ 100% 

     1.2) ผสมสารละลายที่ได้ 1 ส่วน กับน้ำา 3 – 4 ส่วน

     1.3) นำาไปตั้งไว้ในตู้ควัน หรือที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

     1.4) ใส่ตัวอย่างท่ีต้องการดองลงไป ในระยะแรกจะเห็น 

สีเขียวค่อย ๆ จางไป จนกลายเป็นสีน้ำาตาลแกมเหลือง เมื่อต้มต่อไปสีเขียวของพืช 

จะกลับมาเหมือนเดิม จากนั้นนำาตัวอย่างพืชออกมาล้างน้ำาไหลนาน 1 – 2 ชั่วโมง  

เพื่อนำาคราบของสารละลายที่ติดอยู่ผิวนอกของตัวอย่างออกให้หมด

     1.5) นำาไปดองในน้ำายาดองทั่วไป หรือฟอร์มาลีน 5 % 
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     2)  Copper sulphate solution เหมาะสำาหรับพืชที่มียางมาก  

และไม่ต้องการความร้อน เนื่องจากพืชที่มียางมากได้รับความร้อน จะทำาให้ตัวอย่างดำา 

วิธีการเตรียมการ ดังนี้

     2.1)  ละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) ในน้ำาจนอิ่มตัว

     2.2)  นำาตัวอย่างพืชลงไปแช่ 1 – 3 วัน

     2.3) นำาตัวอย่างพืชออกมาล้างคราบคอปเปอร์ซัลเฟต  

(จุนสี) ออกให้หมด จากนั้นนำาไปดองในฟอร์มาลีน 5%

ข้อควรระวัง : การเตรียมน้ำายาดองที่มีส่วนผสมของคอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) ไม่ควร 
ใช้ภาชนะที่เป็นอะลูมิเนียม เพราะสารละลายจะทำาปฏิกริยาให้อะลูมิเนียมถูกกัดกร่อน

จนเกิดความเสียหายได้

   2.  ก�รเก็บตัวอย่�งโดยก�รเก็บแห้ง (Dry preservation)

   เหมาะสำาหรับการเก็บตัวอย่างพืชที่มีลักษณะบาง แห้งเร็ว วิธีการคือ  
ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หนาๆ ทับตัวอย่าง แล้วนำากระดาษลังประกอบด้านบนและ 
ด้านล่าง นำาแผงไม้มาประกอบอีกช้ันหน่ึง ผูกเชือกยึดด้านบนและด้านล่างให้แน่น  
นำาไปผึ่งลมให้ตัวอย่างพืชแห้ง หมั่นเปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์ทุกวัน ตัวอย่าง 
จะคงรูปเดิม จากนั้น เมื่อตัวอย่างแห้งนำาตัวอย่างมาติดกับกระดาษแข็ง พร้อมลง 

รายการให้ละเอียด

     2. ก�รเก็บตัวอย่�งแมลงศัตรูพืช 

  เมือ่มแีมลงระบาด  และตอ้งการศึกษาว่าแมลงชนิดน้ันเปน็แมลงอะไร  จงึมี 

ความจำาเป็นต้องจับแมลงชนิดนั้นมาจำาแนก หรือส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจำาแนกแมลงต่อไป 
  

 อุปกรณ์ที่จำ�เป็นในก�รเก็บตัวอย่�งแมลง ได้แก่

   1. สวิงจับแมลง เส้นผ่านศูนย์กลางของปากถุง 40 – 50 เซนติเมตร  

ความลึกของถุงควรมีขนาด 2 เท่า ของปากสวิง ถุงควรใช้ผ้าดิบหรือผ้าฝ้าย ด้ามสวิง 

ควรใช้วัสดุที่มีความเบา แข็งแรง และตรงความยาว 1.20 – 1.50 เมตร
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  2. ขวดฆา่แมลงม ี2 แบบ ไดแ้ก่ ขวดฆา่แมลงทีใ่ชส้าร Ethyl acetate  

   และขวดฆ่าแมลงที่ใช้สาร Potassium cyanide

  3.  เครื่องดูดจับแมลง (Aspirator)

  4.  ขวดดองแมลง ขวดเปล่าขนาดเล็กมีฝาปิด

  5.  ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ กล่องเปล่า สำาหรับใส่แมลง

  6. ไฟล่อแมลง และอุปกรณ์ซองสามเหลี่ยม

  7.  ปากคีบ พู่กัน แว่นขยาย 

  8.  กระดาษสำาหรับเขียนข้อมูล

 ข้อมูลที่ต้องบันทึก

  1.  สถานที่จับ

  2.  ความสูงของสถานที่จับ

  3. พืชอาหาร ต้องระบุว่าพืชอะไร เข้าทำาลายส่วนไหนของพืช 

   และสำารวจว่าเข้าทำาลายจริง ๆ หรือไม่ หรือแมลงแค่เกาะเฉย ๆ

  4. วัน เดือน ปี ที่จับ

  5. ชื่อ-สกุล คนจับ

  6. วิธีการจับ เช่น ใช้สวิง ใช้ไฟล่อ เป็นต้น

 ก�รเก็บรักษ�ตัวอย่�งแมลงแบบชั่วคร�ว

  1.  ผีเส้ือกลางวัน ใช้สวิงโฉบจับแล้วบีบอกให้ตาย ใส่ซองสามเหลี่ยม  

   ไม่ใส่ในขวดฆ่าแมลงเพราะผีเสื้อจะดิ้น ทำาให้เกล็ดหรือลวดลาย 

   บนตัวหลุด

  2.  ผีเสื้อกลางคืนใส่ขวดฆ่าแมลงจนตาย แล้วจึงใส่ซองสามเหลี่ยม

  3.  แมลงปอ ใช้สวิงโฉบ เอามือรวบปีก และจับใส่ซองสามเหลี่ยม
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   4.  ตั๊กแตนใส่ขวดฆ่าแมลง ถ้าตัวเล็กใส่ซองสามเหล่ียม ถ้าได้ตัวโต 

    ให้ดึงไส้ออก โดยสอดปากคีบลงไป ที่รอยต่อทางด้านบนและส่วนอก  

    และส่วนท้องดึงไส้ออกแล้ว จึงใส่ซองสามเหลี่ยม 

   5.  ด้วง มวน จักจ่ัน แมลงวัน ผ้ึง ต่อ แตน ให้ใส่ขวดฆ่าแมลง   

    พอแมลงตายจึงนำามาจัดรูปร่าง    

   6.  เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ปลวก แมลง และแมลงขนาดเล็กอ่ืน ๆ ให้ใช้ 

    พู่กันเขี่ย และดองในเอทิลแอลกอฮอล์ 70% 

   7. เพลี้ยหอย เก็บมาพร้อมกับใบพืชอาหารที่เกาะใส่ซอง

   8.  แมลงหวี่ขาว เก็บใส่ซองพร้อมพืชอาหาร เก็บใส่ซองพร้อมพืชอาหาร 

    ท่ีเกาะติดอยู่ และท้ิงไว้หรืออบให้แห้ง ข้อสำาคัญ ต้้องเก็บซาก 

    ดักแด้ท่ีติดอยู่กับส่วนของพืชมาด้วย เพราะบางคร้ังในการจำาแนก 

    จำาเป็นต้องใช้ลักษณะของคราบดักแด้ด้วย

   9.  ตัวอ่อนและดักแด้ของแมลงต่าง ๆ ให้ดองในเอทิลแอลกอฮอร์ 70 %

  10. หนอนด้วงขนาดใหญ่ ควรลวกด้วยน้ำาเดือดประมาณ 2 – 3 นาทีก่อน 

     จึงนำาไปดองในฟอร์มาลีน 1 %

 ก�รสำ�รวจเพื่อเก็บตัวอย่�งแมลง 

   1. ก�รสำ�รวจบริเวณร�ก และสภาพพื้นดินโคนต้นพืช เป็นการสำารวจ 

ดูรังมด หรือรังปลวก ความชื้นของดินโคนต้น โดยมีจุดสังเกต คือ

   1.1 มดทุกชนิดจะทำารังบริเวณโคนต้น ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อรากออ่นของพชื  ตน้พชืจะแสดงอาการเหีย่วเฉา  และทอ่ลำาเลียงบรเิวณเสน้กลางใบ 

ของพืชจะเป็นสีเหลืองแห้ง เนื่องจากขาดน้ำา
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   1.2  ปลวกส่วนมากแม้จะไม่ทำาลายเน้ือไม้สด แต่เมื่อพืชเติบโต 

อายุมากขึ้น และมีเปลือกไม้แห้ง ปลวกจะสามารถเข้าทำาลายได้ ทำาให้ต้นพืชอ่อนแอ 

เนื่องจากขาดเปลือกไม้สำาหรับคลุมและปกป้องลำาต้น                                                                                            

   1.3  โคนพชืทีม่นี้ำาขงัมากกวา่  3  ชัว่โมง   พชืจะชะงกัการเจรญิเตบิโต 

เพราะรากขาดอากาศ อาจพบอาการใบเหลืองและร่วงหล่น และปลายยอดมีอาการ 

แห้งคล้ายโรคโคนเน่า

   1.4  บริเวณรากอาจพบเพล้ียแป้ง เพลี้ยหอย หรือไส้เดือนฝอยได้  

โดยพบว่าพืชจะชะงักการเจริญเติบโต ไม่แตกใบอ่อน อาจแสดงอาการขาดน้ำา 

และใบร่วง

  2. ก�รสำ�รวจบริเวณลำ�ต้นพืช สำารวจตั้งแต่ระดับพื้นดินจนถึง 1 เมตร   

และสังเกตโดยการดูด้วยสายตา เพื่อหาลักษณะที่ผิดปกติ หรือใช้ด้ามมีดเคาะ 

เปลือกลำาต้นเพื่อฟังเสียง ถ้าพบส่วนที่โปร่งจึงใช้มีดเขี่ย หรือเจาะเปลือกดูข้างใต้  

เพ่ือหาแมลงศัตรูพืช ซึ่งอาจพบปลวก เพลี้ยแป้ง ตัวหนอน ผีเสื้อ เพล้ียหอย และ 

อาจพบการทำาลายของเชื้อสาเหตุโรคพืชได้ด้วย

  3.  ก�รสำ�รวจกิ่ง โดยสุ่ม 2 – 3 กิ่ง สำารวจบริเวณง่ามกิ่งที่ติดกับลำาต้น  

ไล่เรื่อยไปจนถึงปลายก่ิง แมลงที่พบอาจพบบริเวณก่ิง เช่น หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ 

เจาะทำาลายกิ่ง ปลวก เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไก่แจ้

  4.  ก�รสำ�รวจใบ ยอดอ่อน ช่อดอก หรือผล ควรสำารวจเวลาเช้า

ก่อนเวลา 09.30 น. และถ้าต้องการสำารวจในเวลาเย็น ควรหลังจากเวลา 16.00 น.  

เพราะมีโอกาสที่จะพบตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช และการเคลื่อนที่ของแมลง 

จะไม่ว่องไวนัก การสำารวจโดยทั่วไปจะสำารวจ 4 ทิศ ทิศละ 1 ยอดต่อต้น แมลงที่พบ  

เช่น แมลงวันทอง ด้วงต่าง ๆ มวน เพลี้ยกระโดด และเพลี้ยจักจั่น
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