
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
 

1. แผนงานวิจัย   : มาตรการสุขอนามัยพืช 
 
2. โครงการวิจัย   : มาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร 
    กิจกรรม   : การประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าสินค้าเกษตร 
    กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  : - 
 
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) : การประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าเมล็ด ฝัก  

และซังข้าวโพด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมล็ด
พันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  :  Study on Efficacy of Phytosanitary Measure for  

the Importation of Corn Grains, Ears and Cobs from of the 
Lao People’s Democratic Republic and Corn Seed and 
Corn Grain from the Republic of the Union of Myanmar 

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง  : ณัฏฐพร อุทัยมงคล 
     ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

     ผู้ร่วมงาน  : พรทิพย์ แย้มสุวรรณ1/    
วารีรัตน์ สมประทุม1/     
ปรียพรรณ พงศาพิชณ์1/    
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล2/    
กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม3/    
เฉลียว ผาบุญ4/    
เฉลิมพล จงรักษ์5/   
1/ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
2/ กลุ่มวิจัยโรคพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช    
3/ กลุ่มวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ส านักวิจัยและพัฒนา 
     วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
4/ ด่านตรวจพืชท่าลี่ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
5/ ด่านตรวจพืชแม่สอด ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 



 5. บทคัดย่อ : 
The results showed the efficacy of phytosanitary Measures for the Importation of corns, 

ears and cobs from the Lao People's Democratic Republic was effective in pest control. The 
validity of the control measures are phytosanitary certificate and additional declarations. No 
specified quarantine pests or other quarantine pests have been found. However, all the live 
insects have been identified and presented in the Kingdom of Thailand, that should be 
monitored for pest control. No phytosanitary evaluation results of Myamma seeds and corn 
kernels can not be processed because there is no grain imported into the country. 

 
ผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าเมล็ด ฝัก และซังข้าวโพด

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ก าหนดมีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช ความถูกต้องของมาตรการ
ทางกฎระเบียบ ใบรับรองสุขอนามัยพืชและการระบุข้อความรับรองพิเศษเพ่ิมเติม และผลการตรวจที่ไม่พบศัตรูพืช
กักกันที่ก าหนด หรือศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน แต่พบแมลงที่มีชีวิตหลายชนิดซึ่งมีรายงานในราชอาณาจักรไทย จึงควร
ติดตามเพ่ือควบคุมศัตรูพืช ส าหรับผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพด
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดมา
ในประเทศ 

 
6. ค าน า : 

กรมวิชาการเกษตรได้มีการก าหนดมาตรการน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่ถูกก าหนดให้เป็นสิ่ง
ต้องห้ามหลายชนิด บนพ้ืนฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช โดยมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชจะแตกต่าง
กันข้ึนกับชนิดของศัตรูพืชกักกัน และระบบการบริหารจัดการศัตรูพืชของแต่ละประเทศ แต่เนื่องจากมีข้อมูลพบว่า
เมื่อมีการน าเข้าจริง บางครั้งพบศัตรูพืชชนิดอ่ืนติดมากับสินค้าด้วย เช่น การตรวจพบไข่ของด้วงฟูลเลอร์โรส 
(Naupactus godmani) ติดมากับผลส้มน าเข้าจากประเทศออสเตรเลียที่ได้ก าหนดมาตรการการก าจัดแมลงวัน
ผลไม้ด้วยความเย็น (วลัยกร และคณะ, 2556) ท าให้ต้องมีการทบทวนเงื่อนไขโดยก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืช
เพ่ิมเติมให้ประเทศผู้ส่งออกปฏิบัติ  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis) กับเมล็ด ซังและฝักข้าวโพดจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ถูกก าหนดให้เป็นสิ่งต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดพืชจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อน ไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
(ฉบับที่  5) พ.ศ. 2550 ท าให้มีการออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าข้าวโพดจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2556 ที่อนุญาตให้เมล็ด ซังและฝักข้าวโพด เข้ามาในราชอาณาจักร
ไทยได้ โดยมีแมลง Trogoderma granarium เป็นศัตรูพืชกักกัน (Quarantine pest) ที่ต้องมีมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงศัตรูพืช อย่างไรก็ตามการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขณะนั้นมีเอกสารวิชาการหรือข้อมูล
ของศัตรูพืชในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน้อยมากหากแต่เป็นความจ าเป็นที่ต้องมีการน าเข้าส่วนของ



ข้าวโพดดังกล่าวมาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศตลอดจนเป็นความตกลงในด้านการค้าของกลุ่มประเทศ
อาเซียนจึงได้อนุญาตให้มีการน าเข้า  

ส าหรับเมล็ดพันธุ์และเมล็ดจากประเทศเมียนมาได้ถูกด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและรับการ
อนุญาตให้น าเข้าเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดมายังประเทศไทยได้ โดยมีโดยมีแมลงTrogoderma granarium 
และ Acanthoscelides argillaceus รา Sphacelotheca reiliana และ Pyrenophora teres แบคที เรีย 
Pantoea agglomerans วัชพืช Striga angustifolia เป็นศัตรูพืชกักกัน (Quarantine pest) ที่ต้องมีมาตรการ
จัดการความเสี่ยงศัตรูพืช แต่เมล็ดข้าวโพดไม่มีข้อก าหนดพิเศษ  

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืชของพืชน าเข้าที่ได้
อนุญาตให้น าเข้าแล้วจากประเทศที่มีศัตรูพืชกักกันร้ายแรง เพ่ือให้ทราบว่ามาตรการสุขอนามัยพืชที่ก าหนดไว้นั้น
สามารถปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันศัตรูพืชของประเทศไทยได้ หรือควรทบทวนประสิทธิภาพ
ของมาตรการสุขอนามัยพืชให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะสิ่งต้องห้ามที่มีการน าเข้าปริมาณมาก
และมาจากแหล่งที่มีศัตรูพืชกักกันระบาด  

 

7. วิธีด าเนินการ : 
    - อุปกรณ ์
     1. วัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน เมล็ดข้าวโพด ฝัก และซังข้าวโพด จากประเทศลาว 
เมล็ดพันธุ์และเมล็ดจากประเทศเมียนมา 

2. คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เครื่องส ารองไฟ และหมึกพิมพ์ 
3. วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าสไลด์ถาวร เช่น แผ่นสไลด์แก้วและแผ่นแก้ว

ปิดสไลด์ กล่องเก็บตัวอย่างแมลง/ เก็บสไลด์ถาวรของศัตรูพืช เป็นต้น 
4. สารเคมี เช่น สารเคมีส าหรับดองตัวอย่างพืชและศัตรูพืช สารเคมีป้องกันเชื้อรา สารเคมีส าหรับเตรียม

อาหารเลี้ยงเชื้อและแยกเชื้อ เป็นต้น 
5. ต ารา หนังสือ และเอกสารวิชาการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม 

 6. ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Crop Protection Compendium 
   - วิธีการ 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร/ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ เก็บรวบรวมข้อมูลสินค้า
เกษตรน าเข้า ณ จุดน าเข้า ของเมล็ด ฝัก และซังข้าวโพด จากประเทศลาว เมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจาก
ประเทศเมียนมา 

ตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับสินค้าเกษตรที่น าเข้าจากทั้ง 2 ประเทศ ดังนี้ (1) ใบอนุญาตน าเข้า (2) 
ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่มีการระบุข้อความตามเงื่อนไขการน าเข้า เช่น ชนิดข้าวโพด สายพันธุ์ ปริมาณ/ จ านวน 
วันที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช แหล่งผลิต/ ประเทศต้นทาง การก าจัดศัตรูพืช และข้อความรับรองพิเศษ เช่น 
รายชื่อศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง และมาตรการสุขอนามัยพืชที่ประเทศผู้ส่งออกด าเนินการกับพืชเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงศัตรูพืชกักกัน เป็นต้น (3) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น หนังสือรับรองว่าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมิใช่พืชตัดต่อสารพันธุกรรม 



(4) ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามข้อก าหนดหรือไม่ เช่น วัสดุที่ใช้ท าเป็นบรรจุภัณฑ์ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ปิด
มิดชิด ไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช เป็นต้น (5) ตรวจสอบฉลาก 
ต้องแสดงข้อมูลที่จ าเป็นบนบรรจุภัณฑ์ตามที่ก าหนดในเงื่อนไข เช่น ชื่อพืช และสายพันธุ์ เป็นต้น (6) เส้นทางและ
วิธีการขนส่ง (ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) และจุดที่สินค้าเข้า ชื่อด่านตรวจพืชที่น าเข้า วันที่น าเข้า เป็นต้น 

การบันทึกข้อมูล   

- บันทึก ปริมาณ วิธีการขนส่ง ด่านตรวจพืชที่น าเข้า วันที่น าเข้า ข้อมูลที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์และ
ฉลาก มาตรการสุขอนามัยพืชที่ประเทศผู้ส่งออกด าเนินการกับเมล็ด ฝัก และซังข้าวโพดจากประเทศลาว เมล็ด
พันธุ์และเมล็ดจากประเทศเมียนมา 

- บันทึกชนิดของเอกสารที่มาพร้อมกับเมล็ด ฝัก และซังข้าวโพดที่น าเข้าจากประเทศลาว เมล็ด
พันธุ์และเมล็ดจากประเทศเมียนมา เช่น ใบรับรองสุขอนามัยพืช ใบอนุญาตน าเข้า การก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มเก็บตัวอย่าง  
   2.1 สุ่มตัวอย่างเมล็ด/ เมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานของ International Seed Testing Association (ISTA) 
(ISTA, 2016) โดยมีหลักการสุ่ม ดังนี้ 
   2.1.1. การสุ่มตัวอย่างที่บรรจุอยู่ในกระสอบ หรือภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีขนาดบรรจุของภาชนะแต่ละใบ
เท่า ๆ กัน โดยมีน้ าหนักของเมล็ด/ เมล็ดพันธุ์ จ านวน 15 กิโลกรัม - 100 กิโลกรัม ดังนี้ 
    - เมล็ด จ านวน 1-4 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 3 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะบรรจุ  
    - เมล็ด จ านวน 5-8 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 2 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะบรรจุ  
    - เมล็ด จ านวน 9-15 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะบรรจุ 
    - เมล็ด จ านวน 16-30 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 15 ตัวอย่างชั้นต้น จากภาชนะบรรจุทั้งหมด
  
    - เมล็ด จ านวน 31-59 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 20 ตัวอย่างขั้นต้น จากภาชนะบรรจุทั้งหมด 
    - เมล็ด จ านวนมากกว่า 60 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 30 ตัวอย่างขั้นต้น จากภาชนะบรรจุ
ทั้งหมด  
    การสุ่มตัวอย่างเมล็ด/ เมล็ดพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในภาชนะขนาดเล็ก เช่น กระป๋อง กล่องกระดาษ 
หรือซองกระดาษ ให้น าน้ าหนักในภาชนะขนาดเล็กมารวมกันเป็นกอง กองละไม่เกิน 100 กิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่ากับ 
1 ภาชนะบรรจุ เช่น เมล็ดบรรจุกระป๋องละ 5 กิโลกรัม จ านวน 20 กระป๋อง นับเป็น 1 ภาชนะบรรจุ เป็นต้น การ
สุ่มตัวอย่างใช้หลักการเดียวกับการสุ่มตัวอย่างเมล็ดที่บรรจุในกระสอบ 
   2.1.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ด/ เมล็ดพันธุ์จากกองใหญ่ที่ไม่อยู่ในภาชนะบรรจุ หรือระหว่างการไหลของ
เมล็ด โดยมีน้ าหนักของเมล็ด จ านวนมากกว่า 100 กิโลกรัม 
    - เมล็ดน้ าหนักไม่เกิน 500 กิโลกรัม สุ่มอย่างน้อย 5 ตัวอย่างขั้นต้น   
   - เมล็ดน้ าหนัก 501 - 3,000 กิโลกรัม สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากเมล็ดทุก 300 กิโลกรัม แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 5 ตัวอย่างขั้นต้น 



    - เมล็ด น้ าหนัก 3,001-20,000 กิโลกรัม สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากเมล็ดทุก 500 กิโลกรัม แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่างขั้นต้น 
    - เมล็ดน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 20,001 กิโลกรัม สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากเมล็ดทุก 700 
กิโลกรัม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 40 ตัวอย่างขั้นต้น 
       2.1.3 การสุ่มตัวอย่างซัง หรือฝัก จะสุ่มตามวิธีการของ Whyte ( 2009) ดังนี้ 

  - น าเข้าจ านวนน้อยกว่า 1,000 ซังหรือฝัก ให้สุ่มตัวอย่าง 450 ซังหรือฝักหรือทั้งหมด  
  - น าเข้าจ านวน 1,000 ซังหรือฝัก หรือมากกว่า สุ่มตัวอย่าง 600 ซังหรือฝัก  
โดยสุ่มซังหรือฝัก เฉพาะ shipment ที่ไม่ถูกส่งกลับหรือท าลาย 

    การสุ่มเก็บตัวอย่าง ดังนี้ 1) เมล็ด ซัง หรือฝักข้าวโพด ด าเนินการ ณ จุดน าเข้าคือด่านตรวจพืชท่าลี่
จังหวัดเลย และด่านตรวจพืชภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือกลุ่มวิจัยการกักกันพืช 2) เมล็ดพันธุ์ และเมล็ด ด าเนินการ ณ 
จุดน าเข้าคือ ด่านตรวจพืชเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด่านตรวจพืชแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจ
ติดมากับเมล็ดพันธุ์ เมล็ด ซัง หรือ ฝัก โดยน าตัวอย่างที่สุ่มเก็บมาตรวจสอบศัตรูพืชหรือศัตรูพืชกักกัน หรือสิ่งอ่ืน
ใดที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันหรือพาหะที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ เมล็ด ซัง หรือ ฝักได้ 
  ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับเมล็ด หรือซัง หรือฝักข้าวโพดน าเข้าจากประเทศ
ลาว เมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากประเทศเมียนมา 

น าตัวอย่างข้าวโพดจาก 2 ประเทศ ที่สุ่มมาตรวจสอบศัตรูพืชหรือศัตรูพืชกักกัน หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพ
เป็นศัตรูพืชกักกันหรือพาหะที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ เมล็ด ซังหรือฝักข้าวโพด และน าไปตรวจวินิจฉัยและจ าแนก
ชนิดในห้องปฏิบัติการ เพ่ือตรวจสอบและจ าแนกชนิด แมลง ไร หอย รา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดือนฝอย และ
วัชพืช ดังนี้ 

3.1 การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า เพื่อตรวจหาตัวอ่อน หนอน 
แมลง หรอืเมล็ดวัชพืช  

 3.1.1 การตรวจแมลงศัตรูพืช โดยน าเมล็ดพันธุ์ เมล็ด ซังหรือฝักข้าวโพดที่สุ่มมาจะตรวจหา
ร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงด้วยสายตาและภายใต้ 
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ เช่น ไข่ หนอน และตัวเต็มวัย เป็นต้น แล้วน าตัวอย่างใส่ในกล่องพลาสติกท่ีเจาะฝาแล้ว
ปิดช่องด้วยตาข่าย เก็บกล่องไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 14- 30 วัน แล้วน ามาตรวจหาแมลงศัตรูพืชอีกครั้งเมื่อ
ครบ 14 วัน และ 30 วัน ท าบันทึกผล (Borror, 1981) ส าหรับซังหรือฝักให้ผ่าดูภายในเมล็ด 
 3.1.2 การตรวจเมล็ดวัชพืช โดยน าเมล็ดที่สุ่มตัวอย่างเทใส่ในถาดอลูมิเนียม เกลี่ย เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด เพื่อตรวจหาเมล็ดวัชพืชปนเปื้อนด้วยตาเปล่า แว่นขยาย หรือภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ ท าการคัด
แยกเพ่ือน าไปจัดจ าแนกชนิดต่อไป บันทึกผล (Linda, 1993)   
 3.2 การตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคพืชขั้นละเอียด  

3.2.1 การตรวจสอบเชื้อรา โดยวิธี  
(1) สังเกตด้วยตาเปล่าหรือใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอเพ่ือตรวจหาเส้นใย หรือ 

ส่วนขยายพันธุ์เช่น pycnidia หรือ sclerotia  



(2) โดยการน าเมล็ด/ เมล็ดพันธุ์ไปใส่ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อปริมาตร 90 มิลลิลิตร  
ในขวดชมพู่ น าไปเขย่าในเครื่องเขย่าที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที นาน 30 นาที เทน้ าใสส่วนบนใส่หลอด 
น าไปปั่นเหวี่ยงเพ่ือให้ตกตะกอน น าตะกอนที่ได้ไปตรวจหาสปอร์ของเชื้อที่ติดเมล็ดภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ก าลังขยายต่ าและสูง  

(3) Blotter method สุ่มตัวอย่างเมล็ด 400 เมล็ดต่อสายพันธุ์ หรือตามความ 
เหมาะสม วางเมล็ดบนกระดาษกรอง (Whatman) เบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร 3 แผ่น ที่ชุ่มน้ า
ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ น าจานอาหารที่วางเมล็ดไปบ่มเชื้อ (incubate) ใต้แสง near ultraviolet (NUV) สลับกับ
ความมืด 12/ 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเชลเซียส เป็นเวลา 7 วัน น ามาตรวจและจ าแนกชนิดเชื้อราบน
เมล็ดใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอและกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง  

(4) Deep freeze Blotter method ด าเนินการเหมือนข้อ (3) แต่หลังจากวาง 
เมล็ดข้าวโพดบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อแล้ว ให้น าจานเลี้ยงเชื้อไปบ่มเชื้อที่ใต้แสง  NUV สลับกับความมืด 12/ 12 
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเชลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วน ามาเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ – 4 องศาเชลเซียส 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน าจานอาหารเลี้ยงเชื้อออกมาวางใต้แสง NUV ต่อจนครบ 7 วัน จึงจะน ามาตรวจสอบ
หาเชื้อรา 

3.2.2 การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย โดยวิธีดังนี้  
(1) การแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรงด้วยวิธีท า Dilution plate ให้สุ่มตัวอย่าง 

เมล็ดพันธุ์/ เมล็ดข้าวโพดน าเข้าตามวิธีมาตรฐานของ ISTA น าเมล็ดมาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 
เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 2 ครั้ง ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองที่วางไว้ภายใต้กระแส
ลมในตู้เขี่ยเชื้อ น าเมล็ดพันธุ์ไปปั่นละเอียดด้วยเครื่องปั่นให้เป็นผง น าผงของเมล็ดใส่ลงในขวดรูปชมพู่ที่มี
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ หรือบัฟเฟอร์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร แล้ววาง
บนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นใช้ไปเปตต์ดูดสารละลายของเมล็ดที่เป็นผง 
เจือจางในหลอดที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 9 มิลลิลิตร แล้วน าไปเจือจาง
ลงในระดับความเข้มข้น 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามล าดับ ใช้ไปเปตต์ดูดสารละลายปริมาตร 0.1 
มิลลิลิตร ของแต่ละความเข้มข้น หยดลงบนอาหาร Nutrient agar( NA) หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง 
เช่น อาหาร Nigrosin, CNS ใช้แท่งแก้วฆ่าเชื้อเกลี่ยให้ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-5 วัน แล้วน ามาตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย แยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วน าไปจ าแนกชนิด
ต่อไป  
  (2) การแยกเชื้อจากต้นกล้าโดยเพาะเมล็ดข้าวโพดในดินที่นึ่งฆ่าเชื้อ เพาะ 30-50 เมล็ดต่อ
ถุง จ านวน 4-8 ถุงต่อตัวอย่าง หรือตามความเหมาะสมในโรงเรือนปลูกพืชที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เมื่อ
ต้นกล้าออกใบจริง 1-2 ใบ หรืออายุ 10-14 วัน ให้สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนพืช เช่น จุด หรือเหี่ยว หรือ
อาจใช้ถุงพลาสติกที่ฉีดพ่นน้ าคลุมถุงต้นกล้า ให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา 3-5วัน เปิดถุงคลุมออก สังเกตลักษณะ
อาการผิดปกติบนต้นพืช เก็บลักษณะอาการที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วยวิ ธีท า Dilution plate หรือวิธี Tissue 
transplanting แยกเชื้อให้บริสุทธิ์ พิสูจน์เชื้อสาเหตุโรคพืชตามหลักการ Kotch’s postulate โดยน าเชื้อที่คาดว่า



เป็นสาเหตุโรคไปแยกเชื้อให้บริสุทธิ์เพ่ือจ าแนกชนิดต่อไป โดยน าไปศึกษาการเกิดโรคบนพืชอาศัย (Pathogenicity 
test) เตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้นประมาณ 108  โคโลนีต่อมิลลิลิตร ปลูกเชื้อตามอาการ
ของโรคของเชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่น ปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในล าต้น หรือเนื้อใบของข้าวโพดหวานอายุ 2-3 
สัปดาห์ คลุมด้วยถุงพลาสติกที่ฉีดพ่นน้ าให้ความชุ่มชื้นและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะ
อาการโรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นน าใบหรือส่วนแสดงอาการเป็นโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อ
สาเหตุที่ท าให้พืชเป็นโรคเป็นชนิดเดียวกับที่แยกได้ในครั้งแรกหรือไม่ และตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น ลักษณะ
และสีของโคโลนี  รูปร่างของเซลส์แบคที เรีย การทดสอบแกรม  (Gram’s reaction) ทดสอบปฏิกิริยา 
hypersensitivity บนใบยาสูบ  (Nicotiana tabacum L.) ทดสอบคุณ สมบั ติทางสรีรวิทยาและชี ว เคมี 
(Physiological and biochemical characters) เช่น การใช้ยู เรีย การย่อยเจลาติน  การย่อยแป้ง (Starch 
hydrolysis) การสร้างเอนไซม์ออกซิเดส การสร้างสารเรืองแสง (Fluorescent pigment production) บน
อาหาร King’s medium B เป็นต้น  และ การตรวจสอบด้วยวิธี  Enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA) เป็นวิธีการจ าแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ่มวิทยา ปัจจุบันใช้ชุดตรวจสอบของบริษัท Agdia โดย
น าเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพ่ิมปริมาณในอาหารเหลวและน ามาตรวจสอบตามขั้นตอนที่แนะน า อ่านผล
ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนคลืนแสงที่จ าเพาะ (ELISA reader) ที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร (OD405) และท าการ
บันทึกผล หรือใช้วิธี Polymerase chain reaction (PCR) 
 3.2.3 การตรวจสอบเชื้อไวรัส โดยเพาะเมล็ดให้งอกแล้วสังเกตลักษณะอาการโรค จากนั้นน าใบพืช
ที่แสดงอาการผิดปกติไปจ าแนกชนิดเชื้อไวรัสต่อไปโดยวิธี ดังนี้ 
  (1) ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (Seedling symptom test) โดยเพาะเมล็ด
ในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่างละ 50-200 เมล็ด ในโรงปลูกพืชกันแมลง เมื่อต้นพืชออกใบจริง 1-2 ใบ ให้ตรวจสอบ
ลักษณะอาการจากต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ หากสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสจะน าใบอ่อนไปตรวจสอบด้วย
วิธีการอ่ืนเพื่อจ าแนกชนิดต่อไป  
  (2) ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ าคั้นพืชส าหรับทดสอบโดยบดใบ
พืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ โดยทาน้ าคั้นพืช (sap) ที่สงสัยบนพืชทดสอบ (Indexing plant) ที่
เหมาะสม ซึ่งโรยผงคาร์โบรันดัม (carborundum) ขนาด 600 เมช เช่น N. tabacum cv. White Burley หรือ
บนข้าวโพดหวาน หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 5 นาที ล้างใบพืชและน าพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25-30 องศา
เซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ โดยพืชทดสอบจะแสดงอาการ
แผลเฉพาะแห่ง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่วล าต้น (systemic symptom)  
  (3) ตรวจสอบอนุภาคไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscopy)  
  (4) ตรวจสอบด้ วยวิธีทางเซรุ่ มวิทยา  (Serological techniques) เช่ น  การใช้ วิ ธี 
Enzyme–linked immunosorbent assay (ELISA) สามารถตรวจได้ ให้ผลรวดเร็ว แน่นอน และยังสามารถ
ตรวจสอบตัวอย่างได้ครั้งละจ านวนมาก วิธีการที่น ามาใช้เป็นแบบ Indirect ELISA  
  (5) การตรวจสอบโดยวิธี Polymerase chain reaction (PCR)         

 



3.2.4 การตรวจสอบไส้เดือนฝอย ดังนี้ 
   (1) แยกจากเมล็ดโดยตรง โดยแช่เมล็ดข้าวโพดข้ามคืนแล้วน าสารละลายมาตรวจสอบ  
   (2) โดยการเพาะเมล็ดและสังเกตดูอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพืชโดยตรง น าส่วนของพืช

เป็นโรคที่ต้องการแยก เช่น ราก เมล็ด เป็นต้น มาฉีกเป็นชิ้น ๆ แล้วแช่ในน้ าทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ไส้เดือนฝอย
จะไชออกจากแผลหรือชิ้นส่วนพืชนั้นออกมา ตรวจดูใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า หรือสูงในการจ าแนกชนิด   

 การบันทึกข้อมูล   
 บันทึกชนิดของศัตรูพืชกักกัน ศัตรูพืช หรืออ่ืน ๆ ที่ปนเปื้อนหรือติดมากับเมล็ด พันธุ์หรือเมล็ด 

หรือซัง หรือฝักข้าวโพดน าเข้าจาก 2 ประเทศ การมีชีวิตของศัตรูพืชที่พบ วัน/ เวลา/ สถานที่ และวิธีการที่ใช้ใน
การจ าแนกชนิดศัตรูพืช 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืช  
น าผลการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 1 และ 3 ประกอบการประเมินประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืชที่

บังคับใช้ส าหรับการน าเข้าเมล็ด ซัง และฝักข้าวโพดจากประเทศลาว เมล็ดพันธุ์และเมล็ดจากประเทศเมียนมา หากผล
การด าเนินงานในขั้นตอนที่ 1 พบว่าประเทศผู้ส่งออกได้ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยพืชตามที่ก าหนด จึงจะน า
ผลการตรวจสอบศัตรูพืชในขั้นตอนที่ 3 ของเมล็ด ซัง ฝักข้าวโพดที่น าเข้าจากจากประเทศลาว เมล็ดพันธุ์และ
เมล็ดจากประเทศเมียนมา มาพิจารณาซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืชที่บังคับใช้ส าหรับการน าเข้าเมล็ด ฝัก ซังข้าวโพดจาก
ประเทศลาว 

ผลการตรวจสอบศัตรูพืชกับเมล็ด ฝัก ซังข้าวโพด 
น าเข้าจากประเทศลาว 

ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
มาตรการสุขอนามัยพืช 

1. ไม่พบศัตรูพืชกักกันที่มีชีวิต    มีประสิทธิภาพ 
2. พบศัตรูพืชกักกัน (Trogoderma granaruim) ที่มี

ชีวิต 1 ครั้ง ในกรณีที่เมล็ด ฝัก ซังข้าวโพดผ่านการ
ก าจัดศัตรูพืชด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์หรือสารรมฟอส
ฟีน 

   ไม่มีประสิทธิภาพควรมีการ 
   ทบทวน 
 

3. พ บ ศั ต รู พื ช กั ก กั น ช นิ ด อ่ื น น อก เห นื อ จ าก  T. 
granaruim ที่ไม่มีวิธีการก าจัด (ในเงื่อนไขการน าเข้า
อนุญาตให้มีการก าจัดศัตรูพืชกักกันนอกเหนือจากที่
ระบุในเงื่อนไขที่ประเทศไทยหากมีวิธีก าจัด) 

 

4. พบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืนที่มีชีวิตนอกเหนือจาก T. 
granaruim และมี วิธีการก าจัด  (ต้องก าจัดก่อน
อนุญาตให้น าเข้า โดยจ านวนครั้งที่พบมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 5 ของจ านวนครั้ง (shipment) ที่
น าเข้า 

 



หมายเหตุ กรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันหลายครั้ง ต้องบันทึกข้อมูลชนิดที่พบเพ่ือวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชและทบทวนมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าต่อไป 
 
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืชที่บังคับใช้ส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์และเมล็ดจากประเทศ
เมียนมา 

ผลการตรวจสอบศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
จากประเทศเมียนมา 

ผลการประเมินประสิทธิภาพ
มาตรการสุขอนามัยพืช 

1.ไม่พบศัตรูพืชกักกันที่มีชีวิต มีประสิทธิภาพ 
2.พบศัตรูพืชกักกันตามแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
เงือ่นไขการน าเข้าข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
พ.ศ. 2556 ที่มีชีวิต 1 ครั้ง ในกรณีท่ีเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดผ่านการ
ก าจัดศัตรูพืชด้วยสารรมฟอสฟีน 

ไม่มีประสิทธิภาพควรมีการทบทวน 

3.พบศัตรูพืชกักกันชนิดอื่นนอกเหนือจากที่แนบท้ายในประกาศฯ ที่
ไม่มีวิธีการก าจัด (ในเงื่อนไขการน าเข้าอนุญาตให้มีการก าจัดศัตรูพืช
กักกันนอกเหนือจากท่ีระบุในเงื่อนไขท่ีประเทศไทยหากมีวิธีก าจัด) 

 

4.พบศัตรูพืชกักกันชนิดอื่นที่มีชีวิตนอกเหนือจากท่ีแนบท้ายใน
ประกาศฯ และมีวิธีการก าจัด (ต้องก าจัดก่อนอนุญาตให้น าเข้า โดย
จ านวนครั้งที่พบมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 ของจ านวนครั้ง 
(shipment) ที่น าเข้า 

 

 

หมายเหตุ กรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันหลายครั้ง ต้องบันทึกข้อมูลชนิดที่พบเพ่ือวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชและทบทวนมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานขั้นตอนที่ 1 และ 3 มาประเมินประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืชโดย

ใช้หลักเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 4 
 

    - เวลาและสถานที่ 
 ระยะ เวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 (2 ปี) 

สถานที ่ 1) ห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
2) ด่านตรวจพืชของส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้แก่ ด่านตรวจพืชท่าลี่  
   จังหวัดเลย ด่านตวจพืชภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด่านตรวจพืชแม่สอด จังหวัดตาก    
   ด่านตรวจพืชเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   

 
 



 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : 

 ผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชที่ก าหนดในการน าเข้าเมล็ด ฝัก ซังข้าวโพดน าเข้าจาก 
 ประเทศลาว 
 
ขั้นตอนที่ 1 

1. ผลการตรวจสอบเอกสาร/ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ เก็บรวบรวมข้อมูลข้าวโพดน าเข้าจาก

ประเทศลาว ณ จุดน าเข้า  

จากการศึกษาเอกสารพบว่าระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559 มีการน าเข้าเมล็ดข้าวโพด
จากประเทศลาวจ านวน 7 ครั้ง ปริมาณรวม 5,700 ตัน (Table 1) จากด่านตรวจพืชท่าลี่ จังหวัดเลย ผลการ
ตรวจสอบเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช มีการแสดงข้อมูล ชนิดพืช ปริมาณที่น าเข้า การรับรองสุขอนามัยพืช ชื่อ
ประเทศต้นทาง การก าจัดศัตรูพืช และข้อความพิเศษ ตรงตามท่ีก าหนดในเงื่อนไขการน าเข้า (Figure1) โดยข้อมูล
แสดงหมายเลขใบรับรองสุขอนามัยพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ของสินค้า น้ าหนักที่น าเข้า วันที่ออกใบรับรองสุขอนามัย
พืช การปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืชคือการรมด้วยสารรมฟอสฟีนในอัตรา 8 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ระยะเวลา 160 ชั่วโมง ที่ อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส และการระบุข้อความรับรองพิเศษ (additional 
declaration) ตามท่ีก าหนดคือ 

“The consignments were produced and prepared for export in accordance with the 

conditions for import of (imported plant parts) from Lao PDR to Thailand. and these 

consignments were inspected and found free from Trogoderma granarium.”  

ซึ่งพบว่าข้อความที่ก าหนดไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการให้ระบุในประเด็นที่มีวงเล็บนั้นควรระบุส่วน

ของพืชที่ส่งออกมาในใบรับรองสุขอนามัยพืชว่าเป็น corn grain หรือ corn cob หรือ corn ear 

 

 ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มเก็บตัวอย่าง  

2.1 ผลการสุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าลี่ จังหวัดเลย ได้สุ่มตัวอย่างเมล็ดข้าวโพดที่น าเข้าตาม
มาตรฐานของ ISTA จ านวน 7 ครั้ง ได้ตัวอย่างรวม 7 ตัวอย่าง ( Figure 2) และตรวจสอบศัตรูพืชในเบื้องต้นด้วย
ตาเปล่าสังเกตอาการผิดปกติ เมล็ดวัชพืช เมล็ดพืชอ่ืน เศษดิน ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า และกล้อง
จุลทรรศน์ก าลังขยายสูงและตรวจสอบหาเชื้อสาเหตุโรคพืชและศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการและใน
โรงเรือนปลูกพืช และสุ่มตัวอย่างซังข้าวโพด เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าลี่ จังหวัดเลยที่น าเข้าจ านวน 1 ครั้ง ได้ 1 
ตัวอย่าง ตามวิธีการของ Whyte (2009) เพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชโดยตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตาเปล่าเพ่ือสังเกต
อาการผิดปกติ เมล็ดวัชพืช และเศษดิน 

 
 



 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับเมล็ด หรือซัง หรือฝักข้าวโพดน าเข้าจากประเทศลาว  
  3.1 ผลการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ าเพื่อตรวจหาตัวอ่อน 
หนอน แมลง หรือเมล็ดวัชพืช 
   3.1.1 ผลการตรวจสอบและจ าแนกแมลงศัตรูพืช จากตัวอย่างเมล็ด 7 ตัวอย่าง ที่เก็บในกล่องที่มี
ตาข่ายพลาสติกปิด พบว่ามีแมลงติดมากับเมล็ดข้าวโพดน าเข้าจากประเทศลาว 7 ครั้ง โดยเก็บแมลงที่
อุณหภูมิห้อง นาน 14 วัน ถึง 1 เดือน และเมื่อน าไปจ าแนกชนิดพบแมลง 7 ชนิดจากตัวอย่างที่สุ่มทั้ง 7 ตัวอย่าง 
ได้ แ ก่  1 ) ด้ ว ง งว งข้ า ว โพ ด  Sitophilus zeamais 2 ) ม อ ด แ ป้ งTribolium castaneum 3) ม อ ด ส ย าม 
Lophocateres pusillus 4) มอดหนวดยาว Cryptolestes sp. 5) เหาหนังสือ Liposcelis spp. 6) แตนเบียน
มอด Anisopteromalus calandrae และ 7) มวนหอมXylocoris flavipes แมลงทั้งหมดยังมีชีวิต และเป็น
แมลงที่มีรายงานพบในประเทศไทยแล้ว  

3.1.2 ผลการตรวจหาเมล็ดวัชพืชที่ปนเปื้อนมากับเมล็ดข้าวโพดด้วยตาเปล่า แว่นขยาย  
หรือภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พบว่าไม่พบเมล็ดวัชพืชติดมากับเมล็ดข้าวโพดน าเข้าทั้ง 7 ตัวอย่าง และซัง
ข้าวโพด 1 ตัวอย่าง 

 3.2 ผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคพืชข้ันละเอียด 
3.2.1 ผลการตรวจหาเชื้อรา  

 เมล็ดข้าวโพด 
1) ตรวจเมล็ดข้าวโพดขณะยังไม่งอก เพ่ือตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส่วน

ขยายพันธุ์ของเชื้อรา เช่น เส้นใย หรือส่วนขยายพันธุ์ pycnidia บนเมล็ดข้าวโพดด้วยตาเปล่า แว่นขยายหรือตรวจ
ใต้กล้องจุลทรรศน์สเตริโอ ไมพ่บลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา 
      2) น าเมล็ดข้าวโพดมาท า washing test ผลไม่พบสปอร์ของ smut  
      3) Blotter method พบเชื้อรา 7 ชนิด ได้แก่  Cephalosporium sp., Emercella 
sp., Fusarium moniliforme แ ล ะ  Phomopsis sp., Aspergillus flavus, Aspergillus niger แ ล ะ 
Penicillium sp.จาก 7 ตัวอย่าง (Figure 3; Table 2) ที่ตรวจสอบจาก 400 เมล็ดต่อ1 ตัวอย่าง โดยพบเชื้อรา 
Cephalosporium sp.และ Fusarium moniliforme มากในทุกตัวอย่างและพบเชื้อราในโรงเก็บเปอร์เซน็ต์สูง 

    4) Deep freeze blotter method พบเชื้อรา 7 ชนิด ได้แก่ Cephalosporium sp., 
Collectotrichum sp., Fusarium moniliforme แ ล ะ  Phomopsis sp., Aspergillus flavus, Aspergillus 
niger และ Penicillium sp. (Figure 3; Table 3) ที่ตรวจสอบจาก 400 เมล็ดต่อ1 ตัวอย่าง โดยพบเชื้อรา 
Cephalosporium sp.และ Fusarium moniliforme มากในทุกตัวอย่างและพบ Collectotrichum sp. จาก 1 
ตัวอย่าง รวมถึงเชื้อราในโรงเก็บเปอร์เซ็นต์สูง ซึ่งมักพบมากในเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เป็นเวลานาน มีผลท าให้คุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์เสื่อมลง ซึ่งเชื้อราโรงเก็บบางชนิดสามารถสร้างสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เมื่อน าไป
บริโภค กัญจนา (2538) รายงานว่าเมล็ดพืชเมื่อเก็บรักษาไว้ระยะเวลาหนึ่งจะปรากฏเชื้อราในโรงเก็บหลายชนิด 



เช่น เชื้อรา Aspergillus spp., Penicillium spp. และยีสตเจริญอยู่บนเมล็ดพืชและท าความเสียหายให้กับแก่
เมล็ดพืช 
   3.2.2 ผลการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย จากเมล็ดข้าวโพด 7 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการดังนี้ 
    1) การท า Dilution plate พบเชื้อแบคทีเรีย (Figure 3) แยกจากเมล็ดข้าวโพดได้
จ านวน 17 ไอโซเลท โคโลนีมีสีขาวอ่อน ขาวขุ่น เหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองเข้ม และเมื่อน ามาทดสอบแกรมโดยใช้
สารละลาย 3% KOH พบว่าได้เชื้อแบคทีเรีย แกรมบวก 3 ไอโซเลท และ แกรมลบ 14 ไอโซเลท เมื่อน าแบคทีเรีย
แกรมบวก 3 ไอโซเลท ตรวจดูลักษณะรูปร่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงโดยใช้สารละลาย crystal 
violet พบว่าเชื้อไม่มีรูปร่างคล้ายกระบองที่ เป็นลักษณะของเชื้อ  Clavibacter michiganensis subsp. 
nebraskense เชื้อสาเหตุโรค 
   ส าหรับเชื้อแบคทีเรียแกรมลบน าไปทดสอบ Hypersensitivity กับใบยาสูบ Nicotiana 
tabacum โดยฉีดสารละลายแบคทีเรียที่อายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้นประมาณ 10 8 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ในใบ
ยาสูบบริเวณใต้ใบ โดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้ อ 24-
48 ชั่วโมง ไม่พบใบยาสูบแสดงอาการผิดปกติที่ชัดเจนและ เมื่อน าแบคทีเรียแกรมลบทั้ง 14 ไอโซเลท ไปทดสอบ
ความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการท าให้เกิดโรคบนข้าวโพดหวานอายุ 14 วัน โดยการตัดปลายใบ และหยอด
สารแขวนลอยเซลล์แบคทีเรียที่ยอด  โดยใช้น้ ากลั่นนึ่งเป็นตัวควบคุม พบว่าแบคทีเรียแกรมลบทั้ง 14 ไอโซเลท ไม่
ก่อให้เกิดโรคบนข้าวโพดหวาน (Figure 4) นอกจากนี้ได้น าเชื้อแบคทีเรียทั้ง 14 ไอโซเลท มาตรวจสอบเชื้อ 
Pantoea stewartii ด้วยวิธี ELISA โดยใช้แอนติบอดี้ที่จ าเพาะเจาะจงต่อเชื้อ Pantoea stewartii พบว่าผลของ
ปฏิกิริยาของเชื้อแบคทีเรีย 14 ไอโซเลท ไม่พบแบคทีเรีย Pantoea stewartii  
   2) การแยกเชื้อจากต้นกล้า เมื่อน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทั้ง 7 ตัวอย่าง ไปปลูกสังเกตอาการ
ของโรคในโรงเรือน (seedling symptom test) ตาม ข้อ 3.2.2 ไม่พบลักษณะอาการผิดปกติจากต้นกล้าจากทุก
ตัวอย่าง (Figure 5) 

  3.2.3 ผลการตรวจสอบเชื้อไวรัส โดยเพาะเมล็ดให้งอกในกระถางทีป่ลูกในโรงเรือน ผลไม่พบ
ลักษณะอาการผิดปกติ 

  3.2.4 ผลการตรวจสอบไส้เดือนฝอย ผลการตรวจสอบไส้เดือนฝอย ที่แยกจากเมล็ดโดยตรง
และการสังเกตต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไม่พบลักษณะอาการผิดปกติ และเมื่อเอาใบยอดมาฉีกและแช่น้ าไว้ 1 
ชั่วโมง น ามาตรวจสอบไม่พบไส้เดือนฝอยจากใบพืช 

 ซังข้าวโพด 
ผลการสุ่มตัวอย่างซังข้าวโพดที่น าเข้าจ านวน 1 ตัวอย่าง ตามวิธีการของ Whyte (2009)  

เพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า เพ่ือสังเกตอาการผิดปกติ เมล็ดวัชพืช เมล็ดพืชอ่ืน เศษดิน และน าซังที่
สุ่มไปตรวจสอบเชื้อรา โดยการวางซังในกล่องพลาสติกท่ีสะอาด ให้ความชื้นเช่นเดียวกับการท า Blotter method 
ผลการตรวจสอบพบรา Aspergillus spp. และพบแมลง Tribolium castanium แต่ไมม่ีชีวิต 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืช  



 ผลการประเมินการตรวจสอบเอกสารพบว่าการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ในช่องระบุข้อความพิเศษ
เพ่ิมเติมที่ ว่า “The consignments were produced and prepared for export inaccordance with the 
conditions for import of (imported plant parts) from Lao PDR to Thailand.” แ ล ะ  “These 
consignments were inspected and found free from Trogoderma granarium.” พ บ ว่ า ข้ อ ค ว า ม 
“(imported plant parts)” ควรเป็นการระบุส่วนของสิ่งต้องห้ามที่น าเข้าจริงว่าเป็น (corn grain) หรือ (corn 
cob) หรือ (corn ear) จึงควรท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชของประเทศลาวในการระบุส่วนของพืชที่ส่ง
มาให้ชัดเจนว่าเป็นส่วนใด 
 ผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชกับเมล็ดไม่พบแมลงศัตรูพืชกักกันที่มีชีวิต(Trogoderma 
granarium) และศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืนนอกเหนือจาก T. granarium เมื่อเก็บเมล็ดไว้ 14 วัน แต่เมื่อครบ 1 
เดือน พบแมลง Sitophilus zeamais จากทุกตัวอย่าง ซึ่งเป็นแมลงที่มีแล้วในประเทศไทย ไม่ใช่แมลงศัตรูพืช
กักกัน และพบเชื้อราศัตรูพืชที่ไม่ใช่ศัตรูพืชกักกัน และราในโรงเก็บ ท าให้ทราบว่าเมล็ดนั้นเก่า อาจมีการเก็บรักษา
ที่ไม่มีประสิทธิภาพพอ และมีพบแมลงมีชีวิตแม้จะมีหลักฐานว่าได้มีการรมด้วยสารรมก็ตาม  

 ผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชกับซังตรวจสอบพบรา Aspergillus spp. และพบแมลง 
Tribolium castanium แต่ไม่มีชีวิต ซึ่งไม่ใช่ศัตรูพืชกักกัน และการศึกษานี้ไม่พบการน าเข้าในลักษณะฝักจึงไม่มี
ข้อมูลพิจารณาในส่วนนี้  

 ดังนั้นมาตรการที่ก าหนดยังมีประสิทธิภาพแต่ควรมีการเก็บตัวอย่างตรวจสอบแมลงที่มีโอกาสติดมา
นานกว่า 14 วัน และศึกษาการรมด้วยสารรมว่าด าเนินการอย่างไร เพ่ือมิให้พบแมลงศัตรูพืชที่มีชีวิตและเชื้อรา
สาเหตุโรคแม้จะมีปรากฏในประเทศไทยแล้วก็ตาม 

 

 ผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชที่ก าหนดในการน าเข้าเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากประเทศ
เมียนมา  

 
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการตรวจสอบเอกสาร/ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ เก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้าวโพดน าเข้าจากประเทศเมียนมา ณ จุดน าเข้า 
  ผลการตรวจสอบเอกสารพบว่าระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559 ไม่พบว่ามีการน าเข้าเมล็ด
พันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากประเทศเมียนมามายังประเทศไทย ณ ด่านตรวจพืชเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และด่าน
ตรวจพืชแม่สอด จังหวัดตาก จึงไม่มีการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบเอกสาร/ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/ เก็บ
รวบรวมข้อมูลข้าวโพดน าเข้า จากประเทศเมียนมา ณ จุดน าเข้า เนื่องจากปัญหาราคาเมล็ดข้าวโพดในประเทศ จึงไม่
อนุญาตให้เมล็ดข้าวโพดจากประเทศเมียนมาเข้ามาในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้สืบค้นและรวบรวมข้อมูล
การน าเข้าของปี 2559 เพ่ือให้ได้ข้อมูลของเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากประเทศเมียนมา ณ จุดน าเข้า พบว่า
ข้อมูลที่มีการบันทึกในปี 2559 มีการน าเข้าเมล็ดข้าวโพดเพ่ือเลี้ยงสัตว์ ผ่านด่านตรวจพืชแม่สอด รวม 46 ครั้ง 
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2559 ปริมาณรวมทั้งหมด 5,240 ตัน คิดเป็นมูลค่า 53.16 ล้านบาท  



โดยผู้น าเข้าคือ สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด สหกรณ์นิคมแม่ระมาด สหกรณ์นิคมแม่สอด สหกรณ์การเกษตรพบ
พระ แต่ไม่มีเอกสารให้พิจารณาเนื่องจากด่านตรวจพืชได้จัดส่งต้นสังกัดไปแล้ว 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มเก็บตัวอย่าง 

 สืบเนื่องจากไม่มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์หรือเมล็ดในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาเดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 
2560 จึงไม่มีตัวอย่างให้ศึกษา ผู้วิจัยได้น าตัวอย่างเมล็ดข้าวโพดที่ด่านตรวจพืชแม่สอดได้สุ่มตัวอย่างและเก็บไว้ใน
ปี 2559 มาศึกษา จ านวน 2 ตัวอย่าง 
 
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากประเทศเมียนมา 
 พบแมลงศัตรูพืช 4 ชนิด ได้แก่ 1) ด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais 2) มอดแป้ง Tribolium 
castanium 3 ) ม อด ข้ า ว เป ลื อ ก  Rhizopertha dominica แล ะ  4 ) Cryptolestes sp. แ ล ะพ บ เชื้ อ ร า 
Aspergillus spp. แต่ไม่พบแมลง Trogoderma granarium ที่เป็นศัตรูพืชกักกัน ไม่พบเมล็ดวัชพืชปนเปื้อนใน
เมล็ดข้าวโพดทั้ง 2 ตัวอย่าง 

 3.2 ผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคพืชขั้นละเอียด 
3.2.1 ผลการตรวจหาเชื้อรา  

1) ตรวจเมล็ดข้าวโพดขณะยังไม่งอกเพ่ือตรวจสอบลักษณะอาการโรคและ 
ส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา เช่น เส้นใยหรือส่วนขยายพันธุ์ เช่น pycnidia บนเมล็ดข้าวโพดด้วยตาเปล่า แว่นขยาย 
หรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์เสตอริโอ ไม่พบลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา 
   2) น าเมล็ดข้าวโพดมาท า washing test ผลไม่พบสปอร์ของ smut 
   3) Blotter method พบเชื้อรา Aspergillus spp. และ Penicillium sp.จาก 2 
ตัวอย่าง  

4) Deep freeze blotter method พบเชื้อรา Aspergillus spp. และ  
Penicillium sp. จาก 2 ตัวอย่าง  
   3.2.2 ผลการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย ไม่พบแบคทีเรียจากท้ัง 2 ตัวอย่าง เมื่อท าdilution 
plate 
  3.2.3 ผลการตรวจสอบเชื้อไวรัส โดยเพาะเมล็ดให้งอกพบว่าเมล็ดทั้ง 2 ตัวอย่าง ไม่งอก จึงไม่
สามารถสังเกตอาการได้ อาจเนื่องจากเมล็ดข้าวโพดเก็บไว้นานเกินไป 
  3.2.4 ผลการตรวจสอบไส้เดือนฝอย พบไส้เดือนฝอยที่แยกจากเมล็ดโดยตรง 
           ผู้วิจัยได้เดินทางเพ่ือเก็บตัวอย่างเมล็ดที่อาจคงค้างในโกดังของผู้น าเข้า และกลุ่มสหกรณ์ เพื่อน าตัวอย่าง
มาตรวจสอบ พบว่า สินค้าปี 2559 ได้ถูกน าไปใช้หมดแล้ว และไม่มีการน าเข้าใหม่ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้มี
การน าเข้าได้ 
 

ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืช 



ไม่สามารถประเมินผลมาตรการสุขอนามัยพืชในช่วงเวลาที่ศึกษาได้ มีเพียงข้อมูลเบื้องต้นจากเมล็ด

ข้าวโพดที่มีสุ่มเก็บไว้ โดยตรวจไม่พบแมลง Trogoderma granarium ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกัน แต่พบแมลงศัตรูพืช

ในโรงเก็บที่มีชีวิตและมีรายงานพบในประเทศไทยแล้ว 

  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าเมล็ดฝัก และซังข้าวโพดจากประเทศ

ลาวที่ก าหนดมีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช ความถูกต้องของมาตรการทางกฎระเบียบ ใบรับรองสุขอนามัยพืช
และการระบุข้อความรับรองพิเศษเพ่ิมเติม และผลการตรวจที่ไม่พบศัตรูพืชกักกันที่ก าหนด หรือศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน 
แต่พบแมลงที่มีชีวิตหลายชนิด จึงควรติดตามวิธีการก าจัดศัตรูพืช  

ผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากประเทศเมียนมา ไม่
สามารถประเมินผลได้เนื่องจากไม่การน าเข้าในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาวิจัย 

ผลการตรวจสอบศัตรูพืช พบแมลงศัตรูพืชที่มีชีวิตและเชื้อราสาเหตุโรคพืช แต่มิใช่ศัตรูพืช 
กักกันที่ก าหนด ซึ่งการน าเข้าได้ก าหนดให้ก าจัดแมลงศัตรูพืชกักกันด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์ หรือสารรมฟอสฟีน 
ซึ่งในอัตราดังกล่าวจะก าจัดแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บได้ แต่จากการตรวจสอบพบแมลงศัตรูพืชที่มีชีวิต จึงควรหา
ข้อมูลการก าจัดว่าด าเนินการที่ใด เมื่อไร เนื่องจากอาจด าเนินการก่อนการส่งออกนานแล้วเนื่องจากผลการตรวจ
เชื้อรา Aspergilus spp หรือ Penicillium spp. ซึ่งจะพบกับเมล็ดที่เก็บไว้นาน อย่างไรก็ตามการน าเข้าที่ต้อง
น ามาเก็บในโรงเก็บนานก็อาจท าให้เกิดการขยายพันธุ์ของแมลงเพ่ิมข้ึน แม้จะเป็นแมลงที่มรีายงานในประเทศแล้ว 
แต่ท าให้คุณภาพเมล็ดลดลงและเกิดความเสียหายได้ แนวทางในการด าเนินการคือ ใช้ให้หมด หรือรมยาก าจัดอีก
ครั้ง และมีโรงเก็บสินค้าน าเข้าแยกจากสินค้าในประเทศ โดยทั้งหมดต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

การศึกษานี้ไม่มีตัวอย่างการน าเข้าจากด่านตรวจพืชภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์  เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
ประจ า แต่จะด าเนินการเมื่อมีผู้มาแจ้งการน าเข้าโดยให้เจ้าหน้าที่จากด่านตรวจพืชเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ด าเนินการ ซึ่งไม่มีการแจ้งขอน าเข้าในระหว่างศึกษา จึงอาจมีความจ าเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปอยู่ประจ าในช่วง
ฤดูกาลที่มีการน าเข้าข้าวโพดด้วย 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 

 เพ่ือใช้ในการปรับปรุงมาตรการสุขอนามุยพืชที่ เหมาะสมต่อการน าเข้าเมล็ดฝัก และซังข้าวโพดจาก
ประเทศลาวให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืชและเป็นการเพ่ิมคุณภาพของสินค้า
ก่อนการน าเข้า ส าหรับผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าเมล็ดพันธุ์และเมล็ดข้าวโพดจากประเทศ
เมียนมา ไม่สามารถประเมินผลได้เนื่องจากไม่การน าเข้าในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาวิจัยนั้น ท าให้ทราบแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจัยในเรื่องนี้ว่าควรมีการศึกษาแนวโน้มการน าเข้า โดยพิจารณาประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริม
หรือชลอการน าเข้าสินค้าเกษตร เพ่ือลดอุปสรรคในการศึกษาที่อาจจะเกิดจากการไม่น าเข้าสินค้าได้ 
  
11. ค าขอบคุณ : 



 ขอขอบคุณ พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจพืชท่าลี่ และด่านตรวจพืชแม่สอด ส านักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร ที่ประสานข้อมูลการน าเข้าและสุ่มตัวอย่างข้าวโพดส าหรับตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน และผู้ร่วมงานวิจัย
ทุกท่านทีช่่วยสนับสนุนข้อมูลในการท าวิจัยในด้านต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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13. ภาคผนวก : 
Table 1 The detection of Phytosanitary certificate (PC) for corn importation  
 

No. of PC 
 

Plant part 
 

Volume 
 (KG) 

Date 
of PC 

 

Exporting 
Country 

 

Phytosanitar
y measure 

 

Additional declaration 
 

000866/15/0802 Zea mays 100,000 11/23/2015 Lao PDR1/ Fumigate2/ The consignments…3/ 
000873/15/0802 Zea mays 1,000,000 11/27/2015 Lao PDR1/ Fumigate2/ The consignments…3/ 
000882/15/0802 Zea mays 400,000 12/04/2015 Lao PDR1/ Fumigate2/ The consignments…3/ 
000088/16/0802 Zea mays 1,000,000 01/27/2016 Lao PDR1/ Fumigate2/ The consignments…3/ 
000096/16/0802 Zea mays 1,000,000 01/29/2016 Lao PDR1/ Fumigate2/ The consignments…3/ 
000349/16/0802 Zea mays 2,000,000 03/30/2016 Lao PDR1/ Fumigate2/ The consignments…3/ 
000362/16/0802 Zea mays 200,000 04/05/2016 Lao PDR1/ Fumigate2/ The consignments…3/ 
 

1/ Lao People's Democratic Republic 

http://www.amazon.com/Introduction-Study-Insects-figures-tables/dp/B00AWX4XMQ/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1404631994&sr=1-1
http://www.amazon.com/Introduction-Study-Insects-figures-tables/dp/B00AWX4XMQ/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1404631994&sr=1-1
http://www.ippc.int/file_uploaded/1252507962732_ISPM31_E_Din_f-ormat.pdf


2/ Fumigating with phosphine, 8 g/m3 and 160 hr at 25oC 
3/The consignments were produced and prepared for export in accordance with the conditions 

for import of (imported plant parts ) from Lao PDR to Thailand. and these consignments were 

inspected and found free from Trogoderma granarium.  

Table 2 The pacentage of all fungi were detected on corn seed from the Laos LPD  
  by Blotter method (400 seeds/ sample) 
 

Fungi 

 

Sample  

1 2 3 4 5 6 7 

Aspergillus flavus 17.5 40.25 28.5 94.5 70.25 38 24.75 
Aspergillus niger 3.25 2.5 3.75 10 26.75 3.25 0 
Cephalosporium sp. 15.5 24 8.75 2.25 4.75 17 16.75 
Colletotrichum sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Emercella sp. 0 0 0 0 0 0.25 0 
Fusarium moniliforme 13.25 29 43.25 9 9 7.5 12.75 
Penicillium sp. 4 31.25 45.5 35 35 73.25 64 
Phomopsis sp. 1 0.5 0.5 0 0 0 0 

 
 

Table 3 The pacentage of all fungi were detected on corn seed from the Laos LPD  
  by deep freeze method (400 seeds/ sample) 
 

Fungi 

 

Sample  

1 2 3 4 5 6 7 
Aspergillus flavus 64 40.5 40 85.75 59.25 46 0 
Aspergillus niger 0 0.5 0 0 3 0.75 0 
Cephalosporium sp. 45 21.5 32 3.25 38.75 12.75 53.75 
Colletotrichum sp. 0 0.5 0 0 0 0 0 
Emercella sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Fusarium moniliforme 13 37 27 5.25 33 49.25 38.75 
Penicillium sp. 42.5 44 60 5.25 72.75 30.5 78.25 



Phomopsis sp. 0 0.5 0.5 0 0 0.75 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figure 1 Phytosanitary certificate for corn seeds from the Lao PDR to the Kingdom of  

 Thailand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 2 Samples of imported corn seeds from the Lao PDR and visual inspection at  
            entry point in the Kingdom of Thailand 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Diagnostic techniques of imported corn seeds A) Blotter method, B) Deep  
  freeze method, C) Dilution plate method and D) Streak plate method 
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Figure 4 Inoculation test of bacterial suspension into tobacco and maize leaves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 5 Seedling symptom test of imported corn seeds in greenhouse condition. 
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