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5. บทคัดย่อ   
หอมแดง (shallot; Allium cepa var. aggregatum) มีศัตรูพืชที่เข้าท าลายส่วนต่างๆ จ านวนทั้งหมด 

161 ชนิด จัดเป็นแมลง 29 ชนิด  ไร 11 ชนิด เชื้อรา 30 ชนิด แบคทีเรีย 8  ชนิด ไวรัส 7 ชนิด ไส้เดือนฝอย 21 
ชนิด และวัชพืช 55 ชนิด หอมหัวใหญ่ (onion; Allium cepa L.) มีศัตรูพืชที่เข้าท าลายส่วนต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 
294 ชนิด จัดเป็นแมลง 95 ชนิด  ไร 11 ชนิด เชื้อรา 70 ชนิด แบคทีเรีย 20 ชนิด ไวรัส 12 ชนิด ไส้เดือนฝอย 28 
ชนิด หอยศัตรูพืช 1 ชนิด และวัชพืช 57 ชนิด และจากการสุ่มตัวอย่างหอมแดง และหอมหัวใหญ่ จ านวน 75 
ตัวอย่าง จากประเทศเนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี
ใต้ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ชิลี แอฟริกาใต้ และประเทศออสเตรเลีย ทางด่านตรวจพืชฯ ส านักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2558 เมื่อน ามาแยกและตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชใน
ห้องปฏิบัติการ ผลปรากฏว่า ตรวจพบศัตรูพืชกับหัวหอมแดง 5 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา Alternaria porri, Alternaria 
tenuissima,  Aspergillus niger และเชื้อรา Fusarium oxysporum และวัชพืช Echinochlao sp. และตรวจ
พบ เชื้ อ โรคและศัตรู พื ชกับ หั วหอมหั ว ใหญ่  3 ชนิ ด  ได้ แก่  เชื้ อรา  Aspergillus niger, Cladosporium 
cucumerinum และเชื้อรา Fusarium oxysporum ส่วน เมล็ดพันธุ์หอมแดงและหอมหัวใหญ่ตรวจแล้วไม่พบ
ศัตรูพืช ส่วนการติดตามและตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกหอมแดงและหอมหัวใหญ่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ จ านวน 66 แปลง ผลปรากฏว่า ตรวจพบศัตรูพืชกับหอมแดง 6 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา Alternaria porri, 
Colletotrichum gloeosporioides, Stemphylium vesicarium เชื้อแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp.  
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carotovora และ ไวรัส Onion yellow dwarf  และไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita ส่วนหอมหัวใหญ่
ตรวจพบเชื้อโรคและศัตรูพืช 4 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides, Stemphylium 
vesicarium, Aspergillus niger และไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita ซึ่งไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของ
ประเทศไทย  

Abstract 
A study of the interception of quarantine pests associated with shallot (Allium cepa var. 

aggregatum) and onion (Allium cepa L.) have been imported into Thailand at the point of entry 
of plant quarantine stations during B.E. 2556-2558. The samples were imported from the 
Netherlands, Indonesia, Myanmar, Philippines, China, India, Japan, Korea, USA, Argentina Chile, South 
Africa, and Australia. According to relevant reference there are 161 pests associated with shallot 
including 29 insects, 11 mites, 30 fungi, 8 bacteria, 7 viruses, 21 nematodes, and 55 weeds. 
According to relevant reference there are 294 pests associated with onion including 95 insects, 
11 mites, 70 fungi, 20 bacteria, 12 viruses, 21 nematodes and 55 weeds. Seventy five shallot and 
onion samples of intercepted items were collected and sending to plant quarantine diagnostic 
laboratory, Bangkok for thoroughly examined and identification. With specific techniques base on 
taxonomic group of pest intercepted following shallot pests have been identified, Alternaria porri, 
Alternaria tenuissima, Aspergillus niger, Fusarium oxysporum and Echinochlao sp. and onion 
pests have been identified, Aspergillus niger, Cladosporium cucumerinum, and Fusarium 
oxysporum.  The total of 66 fields monitoring after imported shallot and onion. Laboratory result 
showed 51 shallot fields  have been identified, Alternaria porri, Colletotrichum gloeosporioides, 
Stemphylium vesicarium, Erwinia carotovora subsp. carotovora, Onion yellow dwarf virus and 
Meloidogyne incognita and 15 onion fields have been identified, Colletotrichum gloeosporioides, 
Stemphylium vesicarium, Aspergillus niger and Meloidogyne incognita. The target quarantine 
pests were not found during this studied. 
 
6.  ค าน า                        
 หอมแดง (Shallot; Allium cepa var. aggregatum) และหอมหัวใหญ่  (Onion; Allium cepa L.) 
จัดเป็นสิ่งก ากัดตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  (นิรนาม, 2552) ในประเทศไทยมีการน าเข้าหอมแดง
และหอมหัวใหญ่ (Onion; Allium cepa L.) เป็นปริมาณมากเพ่ือการบริโภค และปลูกขยายพันธุ์   ภายใต้
ข้อตกลงที่ว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (Agreement on Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures หรือ SPS Agreement) ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันมิให้ศัตรูพืชติด
มากับพืชและผลิตผลพืชเข้ามาเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม  



ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรีในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการค้าสินค้าเกษตร ต้องมีการตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืช โดยท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest 
Risk Analysis: PRA) ซึ่งอาจจะเป็นโรคพืช แมลง ไร สัตว์ศัตรูพืช และวัชพืช ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจจะติดมากับ
สินค้าเกษตรหรือแม้แต่หอมแดง และหอมหัวใหญ่ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ 

ปัญหาการน าเข้านอกจากจะมีดินติดมากับหอมแดง และหอมหัวใหญ่ แล้วยังมีเชื้อโรคพืชได้แก่เชื้อรา เชื้อ
แบคทีเรีย ไวรัส  ไส้เดือนฝอย ไร แมลง และวัชพืช รวมทั้งอาจจะมีศัตรูพืชกักกัน และศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานใน
ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  เ ช่ น  Botryotinia porri, Phytophthora cryptogea, Pseudomonas marginalis pv. 
marginalis, Ditylenchus dipsaci, D. destructor และ Petrobia latens เป็นต้น (CAB, 2007; CABI, 2014)  
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับหอมแดง และหอมหัวใหญ่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ รวมทั้งมีการส ารวจ และติดตามและตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกหอมแดง และ
หอมหัวใหญ่ที่น าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือก าหนดมาตรการในการควบคุมการน าเข้า และลดความเสี่ยงศัตรูพืชอัน
เนื่องมาจากศัตรูพืชซึ่งอาจจะติดมากับหอมแดง และหอมหัวใหญ่ทีน่ าเข้าและเข้ามาระบาดท าความเสียหายต่อพืช
ปลูกภายในประเทศไทยได้ 
 
7.  วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ ์
1. ตัวอย่างหัวพันธุ์และเมล็ดพันธุ์หอมแดง หอมหัวใหญ่ และพืชทดสอบ เช่น ยาสูบ 
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติกใสขนาดต่าง ๆ   กล่องพลาสติก พู่กันเบอร์ 0, ขวดดองตัว

อย่างไร และแมลง ขนาด 1 แดรม บรรจุแอลกอฮอล์ 70% พู่กัน กล่องพลาสติกรักษาความเย็น แว่นขยาย 
(ก าลังขยาย 20 เท่า) เป็นต้น 

3. อุปกรณ์การเตรียมตัวอย่างหอมแดง และหอมหัวใหญ่ ได้แก่ มีด กรรไกร เครื่องปั่น  
4. อุปกรณ์ในการท าสไลด์  และกล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และแบบ compound 
5. อุปกรณ์แยกไส้เดือนฝอย ได้แก่ เครื่องชั่ง ตะแกรง (sieve)  ขนาด 60  200 และ 325  mesh กรวย

แก้ว (funnel) พร้อมสายยาง  คลิ๊ปหนีบสายยาง ถังกะละมัง เครื่องพ่นหมอก (mist chamber) และ เครื่อง 
Ultrasonic 

6. อุปกรณ์ในการแยกเชื้อสาเหตุโรคพืช และตู้ปลอดเชื้อ 
7. วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบศัตรูพืช 
8. วัสดุการเกษตรต่าง ๆ 
9. ชุดตรวจสอบศัตรูพืช  
10. หนังสือ และเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับศัตรูพืช 
11. มาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช

ส าหรับศัตรูพืชกักกันรวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสภาพแวดล้อม  (ISPM No. 11: Pest risk analysis for 
quarantine pest including analysis of environmental risk) 



 12. คู่มือจ าแนกชนิดเชื้อโรคและศัตรูพืช  
วิธีการ 
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของหอมแดง และหอมหัวใหญ่และข้อมูลศัตรูพืชทั้งที่มีรายงานในประเทศ และ

ต่างประเทศ 
 ท าการสืบค้นข้อมูลของหอมแดง หอมหัวใหญ่ และข้อมูลศัตรูพืช เช่นลักษณะทางชีววิทยา พืชอาศัย และ
การควบคุมศัตรูพืชจากฐานข้อมูล ต าราวิชาการ วารสารทางวิชาการ ประกาศกรมวิชาการเกษตร รายชื่ อศัตรูพืช
กักกัน และจากกฎระเบียบด้านกักกันพืชส าหรับการน าเข้า และส่งออกของต่างประเทศ  จาก Crop protection 
compendium 2007 และจากข้อมูลทางอิเลคโทรนิค เว็บไซท์ต่างๆ 
 2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับหอมแดง และหอมหัวใหญ่ที่น าเข้าจากต่างประทศ
ในห้องปฏิบัติการ 

ท าการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับหัวและเมล็ดพันธุ์หอมแดง และหอมหัวใหญ่ที่
น าเข้าจากต่างประเทศทางด่านตรวจพืชฯ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เจ้าหน้าที่จะท าการสุ่มตัวอย่างหัว
และเมล็ดพันธุ์มาท าการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ  กลุ่มวิจัยการกักกันพืช 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  ซึ่งด าเนินการดังต่อไปนี้ 
        2.1  การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า หรือกล้องจุลทรรศน์แบบ 
stereo เพ่ือตรวจหาวัชพืช เส้นใย ส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา  อาการฉ่ าน้ าของเชื้อแบคทีเรีย อาการจากไวรัส 
อาการรากปม และ cyst จากไส้เดือนฝอย อาการจากไฟโตพลาสมา ร่องรอยการท าลายของแมลงและไรศัตรูพืช 
ตัวอ่อน ไข่ ดักแด้ หนอน (Borror, 1981) ตลอดจนเมล็ดวัชพืช (Linda, 1993) 
       2.2 สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าตามมาตรฐาน International Seed Testing Association; ISTA  
(Mathur and Kongdal, 2003) และหัวน าเข้าตามมาตรฐาน ISPM No. 31 หรือสุ่มตัวอย่างตามวิธีการที่
เหมาะสม ณ จุดน าเข้า โดยท าการสุ่มตัวอย่างจากด่านตรวจพืชต่างๆ ที่มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ และหัวหอมแดง 
และหอมหัวใหญ่ และท าการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้น โดยตรวจสอบด้วยตาเปล่า สังเกตลักษณะสี  ผิว และ
รูปร่างว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ มีรอยเจาะ หรือแตกกะเทาะของหัวหรือเมล็ดวัชพืชหรืไม่ และจึงน าหัว และเมล็ด
พันธุ์ที่สุ่มได้น าไปตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ 
  2.2.1 ตรวจวินิจฉัยชนิดของเชื้อราในขั้นละเอียด 
  หากพืชแสดงอาการผิดปกติหรือถูกท าลายด้วยเชื้อรา ให้น าส่วนที่แสดงอาการมาตรวจสอบโดย
วิธี  moist chamber หรือวิธี tissue transplanting ซึ่งท าได้โดยการตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่ เหลี่ยมขนาด  2x2 
มิลลิเมตร ฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษ
กรอง ภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้ววางพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ  potato dextrose agar (PDA) (Dhingra and 
Sinclair, 1985) และวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง (semi selective media) หลังจากนั้นบ่มเชื้อไว้ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน น าไปท าให้บริสุทธิ์แล้วเก็บเชื้อรา เพ่ือตรวจวินิจฉัยชนิดของเชื้อราต่อไป  
   
 



2.2.2 ตรวจวินิจฉัยชนิดของเชื้อแบคทีเรียในขั้นละเอียด มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   1. ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบ
รูปร่างของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์ก 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 ก็จะ
น าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 
   3. ทดสอบ  Hypersensitivity reaction บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อ
แบคทีเรียอายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) 
บริเวณใต้ใบโดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้อ  24-48 
ชั่วโมง หากพบอาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืช 
    4. ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี (Physiological and biochemical 
properties) เช่น การใช้ยูเรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน การย่อยแป้ง และความสามารถในการเจริญที่
อุณหภูมิต่างๆ เป็นต้น (Bradbury and Sadler, 1997; Schaad et al., 2001) ต่อไป 
   5. ทดสอบความสามารถของเชื้ อแบคที เรียในการท าให้ เกิ ดโรคบนพืชอาศั ย 
(Pathogenicity test) โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108  โคโลนีต่อมิลลิลิตร ปลูกเชื้อ
ตามอาการของโรคของเชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่นปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในล าต้น ใบเลี้ยง ตรวจลักษณะอาการ
ของโรค ภายหลังการปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นน าใบเป็นโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ท าให้พืช
เป็นโรคเป็นชนิดเดียวกับท่ีแยกได้ในครั้งแรกหรือไม่ 
   6. การตรวจสอบด้วยวิธี ELISA เป็นวิธีการจ าแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ่ม
วิทยา ปัจจุบันใช้ชุดตรวจสอบของ Agdia น าเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพ่ิมปริมาณในอาหารเหลวและ
น ามาท าการตรวจสอบตามข้ันตอนที่แนะน า 
  2.2.3 การตรวจวินิจฉัยชนิดของไวรัสด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่นการน าหัวพันธุ์ ล าต้น และใบของ
หอมแดงและหอมหัวใหญ่ที่สงสัย หรือแสดงอาการผิดปกติ มาตรวจสอบและวินิจฉั ยด้วยวิธีการทางเซรุ่มวิทยา 
(Serology) เช่นการใช้ชุดตรวจสอบศัตรูพืช (ELISA Kit) เช่น ชุดตรวจสอบของ Agdia และชุดตรวจสอบไวรัสบาง
ชนิดในกลุ่ม Potyvirus เช่น Gift kit เป็นต้น  

2.2.4 การตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอยศัตรูพืชขั้นละเอียด สามารถท าได้โดยน าหัวหอมแดง และ
หอมหัวใหญ่มาท าตามข้ันตอนดังนี้ 
  วิธีการของ Cobb’s sieving & Baermann funnel (นุชนารถ , 2546; Zuckerman et al., 
1990) มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1.  น าตัวอย่างหัวหอมแดงและหอมหัวใหญ่ไปหั่นเป็นชิ้นๆ หรือปั่นด้วยเครื่องปั่น และ
น ามาใส่ในภาชนะพลาสติก แล้วเทน้ าลงไปปริมาณที่เท่ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้นอนก้น แล้วเทน้ าลง
ในตะแกรงขนาด 60 mesh (ความยาว 1 นิ้วมี 60 ช่อง) โดยมีภาชนะรองรับ เศษพืช เศษไม้ จะติดอยู่บนตะแกรง 



 2.  น าน้ าที่ผ่านตะแกรงแรกมาเทลงในตะแกรงขนาด 200 mesh โดยมีภาชนะรองรับ
ไส้เดือนฝอยที่มีขนาดเล็กจะผ่านตะแกรงลงสู่ภาชนะที่รองรับอยู่ด้านล่าง จะมีไส้เดือนฝอยบางชนิด ที่มีขนาดใหญ่
ค้างอยู่บนตะแกรง เอาน้ าฉีดบนตะแกรงจนน้ าใส แล้วใช้น้ าฉีดด้านหลังตะแกรง โดยมีภาชนะรองรับไส้เดือนฝอย 

 3. น าน้ าที่ผ่านตะแกรงขนาด 200 mesh เทลงในตะแกรงขนาด 325 mesh โดยไม่ต้อง
มีภาชนะรองรับ เนื่องจากไส้เดือนฝอยเกือบทุกชนิดจะติดอยู่บนตะแกรงนี้ ใช้ฝอยน้ าฉีดเบาๆให้ทั่วตะแกรงเพ่ือให้
ตะกอนหลุดลงมา หลังจากนั้นเก็บน้ าจากตะแกรงนี้ไว้เพื่อกรองต่อไป 

 4. น าน้ าที่กรองจากตะแกรงขนาด 325 mesh เทลงบนตะแกรงลวดที่มีกระดาษกรอง
วางอยู่ด้านบน (ใช้กระดาษกรองไส้เดือนฝอย หรือกระดาษเช็ดหน้า 2 ชั้น) แล้วน าตะแกรงลวดวางบนกรวยที่มีท่อ
ยางสวมไว้ ในกรวยบรรจุน้ าปลายท่อยางมีคลิ๊ปหนีบสายยางกันน้ ารั่ว ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ไส้เดือนฝอยจะ
ว่ายน้ าไชผ่านกระดาษกรองมาอยู่ที่ปลายก้านกรวย   
   5. เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ไขน้ าจากกรวยตัวอย่างทั้งหมดไปตรวจวินิจฉัยและจัดจ าแนก
ชนิดของไส้เดือนฝอยศัตรูพืช ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และแบบ compound ในห้องปฏิบัติการ โดย
เทียบจากคู่มือการจัดจ าแนกชนิดของไส้เดือนฝอย ทั้งที่มีรายงานในประเทศไทย  (สืบศักดิ์, 2538; 2541) และ
ต่างประเทศ (Anon, 2005; Bell, 2004; Hunt, 1993; Nickle, 1991; Siddiqi, 2000) 
   วิธีพ่นหมอก (mist chamber) (นุชนารถ และวานิช, 2551) เป็นวิธีแยกไส้เดือนฝอย
ออกจากหัวและรากพืชด้วยการพ่นน้ าเป็นฝอยลงบนหัวและรากพืช  ความชื้นของละอองน้ าท าให้ไส้เดือนฝอย
เคลื่อนที่ออกจากหัวและรากพืชลงสู่ปลายกรวย  วิธีพ่นหมอก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ท าการเตรียมตัวอย่างหัวพันธุ์
หอมแดง และหอมหัวใหญ่ โดยการตัดราก กลีบหัว และย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ  น าไปใส่ในถุงผ้ากรองชนิดเนื้อผ้า
ละเอียด น้ าหนักรากประมาณ 10 กรัม ต่อ 1 ตัวอย่าง ต่อ  1 ถุง ไปใส่กรวยแยก ที่เตรียมไว้ น ากรวยแก้วต่อสาย
ยางที่ก้านกรวยและใช้คลี๊ปหนีบสายยาง เทน้ าสะอาดใส่ลงไปในกรวย น าไปตั้งวางในเครื่อง mist chamber 
จากนั้นน าตัวอย่างรากที่อยู่ในถุงผ้าวางบนตะแกรงลวดที่อยู่บนกรวยพลาสติก น าไปซ้อนบนกรวยแก้ว เปิดเครื่อง 
mist chamber ปล่อยน้ าตามท่อสายยางผ่านหัวพ่นฝอย ที่ติดตั้งไว้ด้านบนของกรวย  เปิดเครื่อง mist chamber 
ตลอด 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นไขน้ าจากปลายสายยางกรวยแก้ว ใส่ภาชนะแก้วใสหรือบีกเกอร์ ในปริมาตรน้ า 50 
มิลลิลิตร น าไปตรวจวินิจฉัยและจัดจ าแนกชนิดของไส้เดือนฝอยศัตรูพืช ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo และ
แบบ compound ในห้องปฏิบัติการ โดยเทียบจากคู่มือการจัดจ าแนกชนิดของไส้เดือนฝอย ทั้งที่มีรายงานใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ  
   วิธีการใช้คลื่นเสียง (ultasonic) เป็นการแยกไส้เดือนฝอยให้ออกจากรากและหัว
หอมแดง และหอมหัวใหญ่ โดยใช้คลื่นความถี่เหนือเสียง ชนิด ultasonic ที่มีความถี่อย่างน้อย 50 กิโลเฮิร์ท 
(kHz.) เป็นเวลานาน 20 นาที ซึ่งความถี่ดังกล่าวเป็นตัวผลักดันให้ไส้เดือนฝอยที่อยู่ในรากและหัวเคลื่อนที่ออกมา
โดยมีน้ าเป็นตัวกลางส่งคลื่นความถี่สู่รากและหัวพันธุ์ มีผลท าให้โมเลกุลของของเหลวเกิดการบีบอัดและคลายตัว
เป็นจังหวะ ส่งผลให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กๆ จ านวนมากที่มีพลังแฝง ซึ่งสามารถเข้าซอกซอนในระบบราก และ
หัว รวมทั้งรบกวนหรือขับไล่ให้ไส้เดือนฝอยเคลื่อนที่ออกมาสู่น้ า หลังจากนั้นน าน้ าที่ได้จากการท า ultrasonic 
ปริมาตรน้ า 50 มิลลิลิตร น าไปตรวจวินิจฉัยชนิดของไส้เดือนฝอยศัตรูพืช ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo 



และแบบ compound ในห้องปฏิบัติการ โดยเทียบจากคู่มือ  การจัดจ าแนกชนิดของไส้เดือนฝอย ทั้งที่มีรายงาน
ในประเทศไทย และต่างประเทศ 
 3. ปลูกเพ่ือสังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนต้นในโรงเรือนปลูกพืช 
 ท าการปลูกหอมแดง และหอมหัวใหญ่เพ่ือสังเกตลักษณะอาการผิดปกติ โดยน าหัว หรือเมล็ดพันธุ์ไปปลูก 
ในดินอบฆ่าเชื้อ และเก็บรักษาไว้ในโรงเรือนปลูกพืช ของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช เมื่อต้นพืชออกใบจริง  1-2 ใบ จึง
เริ่มตรวจวินิจฉัย และสังเกตลักษณะอาการ น าต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ หรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคและศัตรูพืช ไป
ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดต่อไป 
  4. ติดตาม และตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกของหอมแดง และหอมหัวใหญ่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
  ท าการติดตาม และตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกของหอมแดงน าเข้าจากต่างประเทศ จ านวน 
51 แปลง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 8 แปลง เชียงราย 10 แปลง ล าพูน 3 แปลง น่าน 18 แปลง อุตรดิตถ์ 5 แปลง 
ตาก 5 แปลง และจังหวัดสุพรรณบุรี 2 แปลง นอกจากนี้ยังมีแปลงปลูกของหอมหัวใหญ่น าเข้าอีก 15 แปลงจาก
จังหวัดเชียงใหม่ 5 แปลง และจังหวัดเชียงรายอีก 10 แปลง โดยท าการเก็บตัวอย่างส่วนต่างๆของพืชนี้ เช่น ใบ   
ล าต้น ราก และหัวของพืชที่พบลักษณะอาการผิดปกติ หรือน่าสงสัย ตลอดจนสุ่มเก็บตัวอย่างดิน เพ่ือน าตัวอย่างที่
ได้มาตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืช ตามข้ันตอนข้อที่ 2 

5. จัดท ารายชื่อเชื้อโรคและศัตรูพืชที่ตรวจพบ และสรุปผลการศึกษาการเป็นเชื้อโรคและศัตรูพืชที่ส าคัญ
ด้านกักกันพืช 

เวลาและสถานที่ (เริ่มต้น - สิ้นสุด) 
ระยะเวลา เริ่มต้น  ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 (2 ปี) 
- กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
- ด่านตรวจพืชฯ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  เช่น ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ ด่านตรวจพืชท่า 
  อากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง   
- แปลงปลูกหอมแดงและหอมหัวใหญ่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 

 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์   

8.1 รวบรวมข้อมูลทั่วไปของหอมแดง และหอมหัวใหญ่ และข้อมูลศัตรูพืชทั้งที่มีรายงานในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

จากการสืบค้น และรวบรวมข้อมูลหอมแดง และหอมหัวใหญ่ พบข้อมูลดังต่อไปนี้ หอมแดง (Shallot; 
Allium cepa var. aggregatum) เป็นพืชผักที่มีความส าคัญชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นเครื่องตกแต่ง
กลิ่นและรสอาหารอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นพืชสมุนไพร ที่น ามาประกอบเป็นยารักษาโรคบางชนิดได้ เนื่องจากมี
สารฟาโวนอยด์ (flovonoid) ที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและป้องกันโรคหัวใจ ซึ่งในทาง
การแพทย์ยอมรับว่าสามารถรักษาโรคโลหิตคลั่งในเส้นเลือดและช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ท าลาย
โปรตีน สาเหตุโลหิตคลั่งได้  หอมแดงมีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศซีเรีย เริ่มมีการปลูกที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 



อินเดีย อียิปต์ ก่อนที่จะมีการปลูกแพร่กระจายไปท่ัวโลก ได้แก่ มาเลเซีย ศรีลังกา อินโดนเซีย กานา ไนจีเรีย โทโก 
ไอโวรีโคท อัฟริกากลาง และตะวันออก เป็นต้น  หอมแดงมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ดังนี้จัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
อยู่ในวงศ์ Liliaceae มีจ านวนโครโมโซม 2n เท่ากับ 16 จัดเป็นพืชปีเดียว (annual) หัวมีรูปร่างและสีแตกต่างกัน
ไป เปลือกนอกมีสีแดงไม่ปิดสนิทและผลิตหัวข้าง (bulbilis) และต้นจ านวนมากเพ่ิมปริมาณได้อย่างอิสระ มักน าไป
ขยายพันธุ์ ต้นหอมจะสร้างกระจุก 4-8 หัว หลังปลูกหัวอ่อนที่ใบยังเขียวน ามาบริโภคสด เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 60-
100 วันหลังปลูก เมื่อใบเริ่มเหลืองหัวแก่ที่เก็บท าพันธุ์ จะต้องปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 6 สัปดาห์ โดยเก็บในที่
อากาศระบายถ่ายเทดี ลักษณะอ่ืนๆของหอมแดง รากเป็นแบบรากฝอย (adventicious root) ใบกลมและกลวง 
ด้านใบและขอบใบค่อนข้างแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-20 มิลลิเมตร และใบมีความยาวประมาณ  40 
มิลลิเมตร ส่วนดอก ช่อดอกเจริญมาจากการยืดตัวของข้อ ก้านดอกยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ส่วนใหญ่แตกเป็น
กระจุกกลมเป็นจ านวนมาก ดอกมีสีเขียวออกขาว กลีบดอกแยกเป็น 6 แฉก ยาวประมาณ 4-6 มิลลิเมตร รังไข่แต่
ละดอกแบ่งออกเป็น 3 ช่อง และเมล็ดมีสีด า ผิวย่นเมื่อแก่ มีขนาดประมาณ 6X4 มิลลิเมตร ต้นอ่อนรูปเคียว มี
ส่ ว น น้ อ ย ที่ น า ม าข ย าย พั น ธุ์  แ ล ะมี อ นุ วิ ธ าน วิ ท ย าดั งนี้  Phylum: Spermatophyta, Subphylum: 
Angiospermae, Class: Monocotyledonae, Order: Liliales, Family: Liliaceae, Genus: Allium, Species: 
Allium cepa var. aggregatum  สภาพแวดล้อม อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 20-24 องศาเซลเซียส มีความ
ทนต่อสภาพที่อุณหภูมิสูงได้ถึง 30 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า 20 องศาเซลเซียสจะไม่สร้างหัว และเมื่อ
อากาศร้อนหรืออยู่ในช่วงวันสั้นจะไม่สร้างดอก ในประเทศไทยสามารถปลูกหอมแดงได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่ให้ผล
ที่ดที่สุดคือ ฤดูหนาว จะได้มีหัวที่มีคุณภาพและเก็บรักษาได้นาน   การปลูกหอมแดงโดยทั่วไปท าได้ 2 แบบคือ 
แบบอาศัยเพศ โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ที่แก่จัด แห้งสนิทและเก็บรักษาให้พักตัวอยู่ระยะหนึ่ง มาท าการเพาะโดย
หว่านหรือโรยเป็นแถว คอยดูแลรักษาต้นกล้าหอมที่งอกจากเมล็ด จนขนาดล าต้น 0.5 เซนติเมตร จึงน าไปปลูกลง
แปลงที่เตรียมไว้ ต้นกล้าหอมแดงอายุ 40-50 วันจึงย้ายปลูกได้ ส่วนแบบไม่อาศัยเพศ เป็นวิธีปลูกโดยใช้หัว
หอมแดงท่ีแก่จัด แห้งสนิท เก็บรักษาไว้อย่างน้อย 2 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 

ในปีพ.ศ.2555-56 ประเทศไทยมีการน าเข้าหอมแดงปริมาณมากเพ่ือบริโภคและปลูกขยายพันธุ์ โดย
น าเข้าหัวหอมแดงจากอินโดนีเซีย อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม เมียนมา สหรัฐอเมริ กา และ
ออสเตรเลีย ปริมาณ 18,837,784 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ  268.18 ล้านบาท และน าเข้าเมล็ดพันธุ์
หอมแดงจากเนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และฮ่องกง ปริมาณ 144.95 กิโลกรัม คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 3.67 ล้านบาท (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2555; 2556)  และจากรวบรวมข้อมูล
ศัตรูพืชของหอมแดง พบว่ามีศัตรูพืชที่เข้าท าลายส่วนต่างๆ จ านวนทั้งหมด หอมแดง มีศัตรูพืชที่เข้าท าลายส่วน
ต่างๆ จ านวนทั้งหมด 161 ชนิด จัดเป็นแมลง 29 ชนิด  ไร 11 ชนิด เชื้อรา 30 ชนิด เชื้อแบคทีเรีย 8  ชนิด ไวรัส 
7 ชนิด ไส้เดือนฝอย 21 ชนิด และวัชพืช 55 ชนิด และเป็นศัตรูพืชกักกันตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก าหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืชพ .ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) 
พ .ศ . 2550 จ าน วน  28 ช นิ ด  ได้ แ ก่  ไร  Caloglyphus mycophagus, Petrobia latens ไส้ เดื อน ฝ อย 
Aphelenchoides besseyi, Belonolaimus longicaudatus, Ditylenchus destructor, Ditylenchus 
dipsaci, Paratrichodorus porosus เ ชื้ อ ร า  Botryotinia porri, Botrytis aclada, Colletotrichum 



circinans, Phytophthora porri, Sclerotium cepivorum เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย  Pantoea ananatis, 
Pseudomonas marginalis pv. marginalis, Pseudomonas viridiflava วัชพืช Capsella bursa-pastoris, 
Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Lolium temulentum, Orobanche ramosa, Parthenium 
hysterophorus, Phalaris minor, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Raphanus 
raphanistrum, Senecio vulgaris, Spergula arvensis และ Thlaspi arvense (CPC, 2007, CABI, 2014) 
และยังมีศัตรูพืชที่เฝ้าระวัง เช่น Urocystis cepulae (พรพิมล และคณะ, 2556) และ Pseudomonas syringae 
pv. syringae (ทิพวรรณ และคณะ, 2556) ส่วนหอมหัวใหญ่ (onion; Allium cepa L.) จัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
มีจ านวนโครโมโซม 2n เท่ากับ 16 จัดเป็นพืชสองปี แต่นิยมปลูกเป็นพืชปีเดียวโดยใช้ส่วนของเมล็ดทุกส่วนของล า
ต้น มีกลิ่นฉุนเมื่อถูกขยี้ รากเป็นรากพิเศษยาว 30 เซนติเมตร เจริญจากล าต้นใต้ดิน ล าต้นมีลักษณะสั้นและแบน
อยู่บริเวณส่วนโคนของกาบใบ ใบมี 3-8 ใบ เรียงกันแบบสลับระนาบเดียว มีนวลจับที่ผิวใบ ส่วนยอดแผ่กว้าง กาบ
ใบยาวแผ่กว้างคล้ายหลอดหุ้มใบที่อยู่ภายในไว้ แผ่นใบมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ตรงกลางกลวง ยาว 50 
เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ยาว 30-100 เซนติเมตร  หัวเกิดจากกาบใบที่มีการเก็บสะสมอาหารมาเรียงซ้อนกัน 
อยู่ทางด้านบนของล าต้น กาบใบด้านนอกสุดมีลักษณะเป็นแผ่นแบนและแห้ง ท าหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆ ของหัวไว้
ภายใน มีสีขาว ส้ม และแสด หัวมีลักษณะกลมจนถึงรูปไข่อาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 15 เซนติเมตร มีขนาด สีสัน 
รูปร่าง และน้ าหนักแตกต่างกันไปตามพันธุ์ มีช่อดอก 1 ช่อถึงหลายช่อ ช่อดอกแบบซี่ร่ม รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 
2-8 เซนติเมตร มีดอกย่อย 50-2,000 ดอกย่อย ช่อดอกถูกหุ้มด้วยกาบซึ่งแตกออกเมื่อช่อดอกบานเป็น 2-4 แฉก 
ก้านดอกย่อยยาว 1-4 เซนติเมตร ดอกรูปทรงระฆัง หรือ รูปคนโท กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็น 6 กลีบ 
เรียงซ้อนกันเป็น 2 วง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมรวมกันเป็นกลีบรวมยาว 3-5 มิลลิเมตร สีขาวปนเขียวจนถึง
ม่วง เกสรเพศผู้ 6 อัน เกสรเพศเมีย 3 อัน ก้านเกสรเพศเมียติดกัน มีลักษณะสั้นกว่าเกสรเพศผู้เมื่อดอกบาน ผล
แบบแคปซูลรูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 มิลลิเมตร ผลแก่แตกกลางพู มี 6 เมล็ด สีด า ผิวย่น ขนาดกว้าง 6 
มิลลิเมตร ยาว 4 มิลลิเมตร มีอนุวิธานวิทยาดังนี้ Phylum: Spermatophyta, Subphylum: Angiospermae, 
Class: Monocotyledonae, Order: Liliales, Family: Liliaceae, Genus: Allium, Species: Allium cepa L. 

หอมหัวใหญ่สามารถเจริญเติบโตและขยายขนาดของหัว ซึ่งเป็นล าต้นใต้ดินได้ดีในสภาพช่วงวันยาวและ
ความเข้มแสงสูง ในเขตอากาศแบบร้อนชื้นสามารถปลูกหอมหัวใหญ่ได้ตั้งแต่บริเวณพ้ืนราบจนถึงที่ความสูง 1,000 
เมตร จากระดับน้ าทะเล โดยนิยมปลูกกันในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากการปลูกในฤดูฝนนั้นจะท าให้มีการเน่าเสียของ
ใบและล าต้นเกิดขึ้นได้ง่าย หัวพันธุ์ที่น ามาปลูกนั้นต้องการอุณหภูมิต่ า 5-10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 เดือน 
เพ่ือกระตุ้นการงอกของยอดอ่อน ส่วนการเพาะเมล็ดให้ได้ต้นกล้าส าหรับปลูกนั้นต้องการอุณหภูมิ 20-30 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 70 เปอร์เซ็นต์ ดินปลูกควรมีค่าธาตุอาหารในปริมาณที่มากเพียงพอ มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ในช่วง 6.0–6.8 และมีความเค็มของดินปานกลาง  ส่วนการปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น 
จะสามารถท าได้ในพ้ืนที่เฉพาะบางแห่งในเขตอากาศแบบกึ่งร้อนเท่านั้น  การใช้ประโยชน์ รับประทานสดร่วมกับ
ผักอ่ืนๆ ในอาหารประเภทสลัดและย าชนิดต่างๆ น ามาต้มเป็นซุปหรือทอด มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ าตาลใน
เลือด นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปโดยน ามาท าเป็นผง แช่แข็ง ผสมในอาหารส าเร็จรูป และท าซอสพริก ส่วนใหญ่
สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศหรือใช้เมล็ดในการปลูก ในปีพ.ศ. 2555-56 ประเทศไทยมีการน าเข้าหอมหัวใหญ่ปริมาณ



มากเพ่ือบริโภคและปลูกขยายพันธุ์ โดยน าเข้าหัวหอมหัวใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย เนเธอร์แลนด์ 
อินโดนีเซีย เมียนมา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ปริมาณ 29,762,741 
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า ประมาณ  179.26 ล้านบาท และน าเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่จากเนเธอร์แลนด์ 
สหรัฐอเมริกา และอาร์ เจนตินา ปริมาณ 6,524.15 กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  32.70 ล้านบาท          
(ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2555; 2556) และจากการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของหอมหัวใหญ่ พบว่ามี
ศัตรูพืชที่ท าลายส่วนต่างๆของหอมหัวใหญ่ มีศัตรูพืชที่เข้าท าลายส่วนต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 294 ชนิด จัดเป็นแมลง 
95 ชนิด  ไร 11 ชนิด เชื้อรา 70 ชนิด เชื้อแบคทีเรีย 20 ชนิด ไวรัส 12  ชนิด ไส้เดือนฝอย 28 ชนิด หอยศัตรูพืช 
1 ชนิด และวัชพืช 57 ชนิด และจัดเป็นศัตรูพืชกักกันตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนด
ศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 จ านวน 35 
ชนิด  ได้แก่  ไร Caloglyphus mycophagus, Petrobia latens ไส้ เดือนฝอย Aphelenchoides besseyi,  
Belonolaimus longicaudatus, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Paratrichodorus 
porosus เชื้อรา Botryotinia allii, Botryotinia fuckeliana, Botryotinia porri, Botrytis aclada, Chalara 
elegans, Colletotrichum circinans, Phomopsis longicolla, Phytophthora cryptogea, Phytophthora 
porri, Sclerotium cepivorum เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย  Pantoea ananatis, Pseudomonas marginalis pv. 
marginalis, Pseudomonas viridiflava ไวรัส ; Tobacco rattle virus, Tomato black ring virus วัช พื ช 
Capsella bursa-pastoris, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Lolium temulentum, Orobanche 
ramosa, Parthenium hysterophorus, Phalaris minor, Polygonum aviculare, Polygonum 
convolvulus, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Spergula arvensis และ Thlaspi arvense 
(CPC, 2007, CABI, 2014) และยังมีศัตรูพืชที่เฝ้าระวัง เช่น Urocystis cepulae (พรพิมล และคณะ, 2556) และ 
Pseudomonas syringae pv. syringae (ทิพวรรณ และคณะ, 2556) 
 8.2 การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับหอมแดงและหอมหัวใหญ่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ
ในห้องปฏิบัติการ 
    8.2.1 การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า   
     จากการตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรพืชกับหัวหอมแดงและหอมหัวใหญ่ในเบื้องต้น โดยการสังเกตด้วย
ตาเปล่า และตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า หรือกล้องจุลทรรศน์แบบ stereo  ตรวจพบอาการ
หัวเน่า เป็นแผล จุด มีเส้นใยของเชื้อราปกคลุมบางหัวพันธุ์ ส่วนเมล็ดพันธุ์อยู่สภาพปกติ ไม่พบ cyst ของไส้เดือน
ฝอย ร่องรอยการเข้าท าลายของแมลง และไรศัตรูพืช หรือการปนเปื้อนของเมล็ดวัชพืช 

   8.2.2 การสุ่มตัวอย่างและการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ 
     ผลการสุ่มตัวอย่างหอมแดงและหอมหัวใหญ่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ จ านวนทั้งหมด 75 ตัวอย่าง    
ณ ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อได้ท าแยก
และตรวจสอบวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการ ผลปรากฏว่า ตรวจพบศัตรูพืชกับหัวหอมแดง จ านวน 5 
ชนิด และหัวหอมหัวใหญ่ จ านวน 3 ชนิด ส่วนเมล็ดพันธุ์หอมแดงและหอมหัวใหญ่ตรวจแล้วไม่พบศัตรูพืช       
(ดังตารางผนวกที่ 1 และ 2) และระหว่างท าการศึกษาไม่พบเชื้อโรคและศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย 



8.3 ปลูกเพ่ือสังเกตลักษณะอาการผิดปกติในโรงเรือนปลูกพืช  
 เมื่อน าหอมแดงและหอมหัวใหญ่ไปปลูกสังเกตอาการในโรงเรือนปลูกพืช มีตาข่ายกันแมลง ผลการตรวจ
ไม่พบเชื้อโรคและศัตรูพืช  
 8.4 การติดตาม และตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกหอมแดง และหอมหัวใหญ่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

จากการติดตาม และตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกหอมแดงและหอมหัวใหญ่ จ านวนทั้งหมด 
66 แปลง แบ่งพ้ืนที่ปลูกหอมแดง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน น่าน อุตรดิตถ์ ตาก และจังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 51 แปลง และพ้ืนที่ปลูกหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย จ านวน 15 แปลง ตรวจพบ
ศัตรูพืชกับหอมแดง 6 ชนิด และหอมหัวใหญ่ตรวจพบศัตรูพืช 4 ชนิด ระหว่างท าการศึกษาไม่พบเชื้อโรคและ
ศัตรูพืชกักกันที่ส าคัญของประเทศไทย (ดังตารางผนวกที่ 3 และ 4)  

8.5 จัดท ารายชื่อเชื้อโรคและศัตรูพืชที่ตรวจพบและสรุปผลการศึกษาการเป็นเชื้อโรคและศัตรูพืชที่ส าคัญ
ด้านกักกันพืช 
 เมื่อท ารายชื่อเชื้อโรคและศัตรูพืชหลังจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชของหอมแดง และ
หอมหัวใหญ่น าข้าในห้องปฏิบัติการ จ านวนทั้งหมด 75 ตัวอย่าง พบว่า หัวหอมแดง มีศัตรูพืช 5 ชนิด จัดเป็นเชื้อ
รา 4 ชนิด และ วัชพืช 1 ชนิด และเมล็ดพันธุ์หอมแดง ไม่พบเชื้อโรคและศัตรูพืช ส่วนหัวหอมหัวใหญ่ มีศัตรูพืช 3 
ชนิด จัดเป็นเชื้อรา 3 ชนิด และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ไม่พบเชื้อโรคและศัตรูพืช การปลูกสังเกตอาการใน
โรงเรือนปลูกพืช ไม่พบเชื้อโรคและศัตรูพืช ส่วนการติดตาม และตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูก
หอมแดงและหอมหัวใหญ่น าเข้า จ านวนทั้งหมด 66 แปลง พบว่า หัวหอมแดง มีศัตรูพืช 6 ชนิด จัดเป็นเชื้อรา 3 
ชนิด แบคทีเรีย 1 ชนิด ไวรัส 1 ชนิด และไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 1 ชนิด ส่วนหัวหอมหัวใหญ่ มีศัตรูพืช 4 ชนิด 
จัดเป็นเชื้อรา 3 ชนิด และไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 1 ชนิด ระหว่างท าการศึกษาไม่พบศัตรูพืชกักกันที่ส าคัญของ
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังมีความจ าเป็นที่ต้องตรวจตรวจวินิจฉัย ณ จุดน าเข้า เช่นด่านตรวจพืชต่อไป รวมทั้งมี
การติดตาม และตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกหอมแดง และหอมหัวใหญ่น าเข้า ในทุกๆแหล่งมีการผลิตเพ่ือ
บริโภค และขยายพันธุ์ เพ่ือป้องกันมิให้ศัตรูพืชชนิดที่ร้ายแรงและไม่มีรายงานในประเทศไทยติดมากับหัวและเมล็ด
พันธุ์ ซึ่งอาจจะแพร่ระบาดท าความเสียหายต่อการผลิตหอมแดงและหอมหัวใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  มาควบคุมก ากับดูแล เพ่ือลดความเสี่ยงศัตรูพืชซึ่ง
อาจจะติดเข้ามาในประเทศไทยได้ 
 
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 9.1 จากการรวบรวมข้อมูลทั่วไป พบว่าหอมแดงมีศัตรูพืชที่เข้าท าลายส่วนต่างๆ จ านวนทั้งหมด 161 ชนิด 
จัดเป็นแมลง 29 ชนิด  ไร 11 ชนิด เชื้อรา 30 ชนิด เขื้อแบคทีเรีย 8  ชนิด ไวรัส 7 ชนิด ไส้เดือนฝอย 21 ชนิด 
และวัชพืช 55 ชนิด ส่วนหอมหัวใหญ่มีศัตรูพืชที่เข้าท าลายส่วนต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 294 ชนิด จัดเป็นแมลง 95 



ชนิด  ไร 11 ชนิด เชื้อรา 70 ชนิด เชื้อแบคทีเรีย 20 ชนิด ไวรัส 12  ชนิด ไส้เดือนฝอย 28 ชนิด หอยศัตรูพืช 1 
ชนิด และวัชพืช 57 ชนิด  

9.2 จากการสุ่มตัวอย่างหอมแดงและหอมหัวใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศ จ านวนทั้งหมด 75 ตัวอย่าง เมื่อ
น ามาตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการ ตรวจพบเชื้อโรคและศัตรูพืชกับหัวหอมแดง จ านวน 5 
ชนิด และหัวหอมหัวใหญ่ จ านวน 3 ชนิด ส่วนเมล็ดพันธุ์หอมแดงและหอมหัวใหญ่ไม่พบเชื้อโรคและศัตรูพืช 
 9.3 จากการปลูกหอมแดงและหอมหัวใหญ่เพ่ือสังเกตอาการของโรคในโรงเรือนปลูกพืช ตรวจแล้วไม่พบ
ศัตรูพืช  
 9.4 จากการติดตาม และตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกหอมแดงและหอมหัวใหญ่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ จ านวนทั้งหมด 66 แปลง พบเชื้อโรคและศัตรูพืชกับหัวหอมแดง จ านวน 6 ชนิด และหัวหอมหัวใหญ่ 
จ านวน 4 ชนิด  
 9.5 จากการจัดท ารายชื่อเชื้อโรคและศัตรูพืชที่ตรวจพบในการศึกษาครั้งนี้ ไม่พบศัตรูพืชกักกันของ
ประเทศไทย 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 10.1 ก าหนดมาตรการทางวิชาการและทางกฎหมาย ด้านสุขอนามัยพืชส าหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช
กักกัน กับหัวและเมล็ดพันธุ์หอมแดงและหอมหัวใหญ่จากประเทศต้นทางก่อนการน าเข้า  

10.2 จัดท าฐานข้อมูลศัตรูพืชด้านกักกันพืช ได้จัดท ารายชื่อและข้อมูลศัตรูพืชของพืชน าเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะศัตรูพืชที่ยังไม่เคยมีรายงานพบมาก่อนในประเทศไทย 
 
11. ค าขอบคุณ  

ขอขอบพระคุณ คุณชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ข้าราชการ พนักงานราชการ ของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช 
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่าน
ตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการเก็บตัวอย่าง 
และเอ้ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการ ณ ด่านตรวจพืชฯ 
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ตารางผนวกที่ 1  ผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชที่ติดมากับหอมแดงน าเข้าจากต่างประเทศ                   
 (ระหว่างตุลาคม 2556 – กันยายน 2558) 

ล าดับที่ 
หัว และ

เมล็ดพันธุ์ 
ประเทศ 
ต้นทาง 

จ านวน         
ตัวอย่าง 

ปริมาณ 
(ก.ก.) 

ผลการตรวจในห้องปฏิบัติการ 

1 หอมแดง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

4 67,900 - Aspergillus niger 

อินโดนีเซีย 5 64,040 - Aspergillus niger  
- Alternaria porri  
- Alternaria tenuissima 
- Aspergillus niger 
- Fusarium oxysporum  
- Echinochlao sp. 

เมียนมา 3 2,800 - Aspergillus niger 
- Fusarium oxysporum 

2 เมล็ดพันธุ์
หอมแดง 

ฟิลิปปินส์ 2 7 - 

รวม 14 134,747 5 ชนิด 
 
ตารางผนวกที่ 2  ผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชที่ติดมากับหอมหัวใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศ                                  

(ระหว่างตุลาคม 2556 – กันยายน 2558) 

ล าดับที่ 
หัว และ

เมล็ดพันธุ์ 
ประเทศ 
ต้นทาง 

จ านวน         
ตัวอย่าง 

ปริมาณ 
(ก.ก.) 

ผลการตรวจในห้องปฏิบัติการ 

1 หอมหัวใหญ่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

30 481,820.00 - Aspergillus niger 
- Cladosporium cucumerinum 
- Fusarium oxysporum 

อินเดีย 9 89,684.00 - Aspergillus niger 

เกาหลีใต้ 1 74,880.00 - Aspergillus niger 
เนเธอร์แลนด์ 4 15,000.00 - Aspergillus niger 
ออสเตรเลีย 1 2,720.00 - Aspergillus niger 

2 เมล็ดพันธุ์
หอมหัวใหญ่ 

ญี่ปุ่น 8 3,149.79 - 
แอฟริกาใต้ 2 1.20 - 
สหรัฐอเมริกา 1 0.045 - 



ล าดับที่ 
หัว และ

เมล็ดพันธุ์ 
ประเทศ 
ต้นทาง 

จ านวน         
ตัวอย่าง 

ปริมาณ 
(ก.ก.) 

ผลการตรวจในห้องปฏิบัติการ 

อาร์เจนตินา 3 131.00 - 

ชิล ี 1 0.18 - 
เนเธอร์แลนด์ 1 3.33 - 

รวม 61 667,389.54 3 ชนิด 
 
ตารางผนวกที่ 3  ผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชที่ติดมากับหอมแดงน าเข้าจากแหล่งปลูกของเกษตรกร    

 จ านวน 51 แปลง (ระหว่างตุลาคม 2556 – กันยายน 2558) 

ล าดับที่ พื้นที่ปลูก 
จ านวน
แปลง 

ผลการตรวจในแหล่งปลูกของเกษตรกร 

1 จ.เชียงใหม่ (อ.จอมทอง) 8 - Colletotrichum gloeosporioides  
2 จ.เชียงราย (อ.เวียงป่าเป้า, 

อ.แม่ลาว) 
10 - Stemphylium vesicarium  

3 จ.ล าพูน (อ.ทุ่งหัวช้าง) 3 - Stemphylium vesicarium  
4 จ.น่าน (อ.เชียงกลาง อ.ปัว 

อ.เวียงสา และ อ.แม่จริม) 
18 - Stemphylium vesicarium 

- Onion yellow dwarf virus   
5 จ.อุตรดิตถ์ (อ.ลับแล) 5 - Stemphylium vesicarium 

- Alternaria porri  
- Meloidogyne incognita  

6 จ.ตาก (อ.พบพระ) 5 - Stemphylium vesicarium  
7 จ.สุพรรณบุรี (อ.สองพ่ีน้อง) 2 - Erwinia carotovora subsp. carotovora 

- Alternaria porri  
รวม 51 6 ชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผนวกที่ 4  ผลการตรวจเชื้อโรคและวินิจฉัยศัตรูพืชที่ติดมากับหอมหัวใหญ่น าเข้าจากแหล่งปลูกของ 
เกษตรกร จ านวน 15 แปลง (ระหว่างตุลาคม 2556 – กันยายน 2558) 

ล าดับที่ พื้นที่ปลูก 
จ านวน
แปลง 

ผลการตรวจในแหล่งปลูกของเกษตรกร 

1 จ.เชียงใหม่ (อ.จอมทอง  
อ.แม่วาง) 

5 - Colletotrichum gloeosporioides  

2 จ.เชียงราย (อ.เวียงป่าเป้า) 10 - Stemphylium vesicarium 
- Aspergillus niger  
- Meloidogyne incognita  

 รวม 15 4 ชนิด 
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