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5. บทคัดย่อ 

การศึกษาศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริการะหว่างเดือน ตุลาคม 

2560-กันยายน 2562 มีการน าเข้าจ านวน 70 ครั้ง เมล็ดพันธุ์น าเข้าได้รับการสุ่มตัวอย่ างตามหลักเกณฑ์ของ 

International Seed Testing Association (ISTA) เพ่ือตรวจสอบศัตรูพืช 3 วิธี ได้แก่ การตรวจสอบโดยตรงด้วย

ตาเปล่า (visual inspection), วิธี blotter method และปลูกสังเกตอาการของโรคในระยะกล้า (Seedling 

symptom test) และมีการติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้าในพ้ืนที่ปลูก ผลการตรวจสอบในเมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาตรวจพบแมลงสกุล Trogoderma 2 ชนิด คือ Trogoderma granarium และ 

T. variabile  จากการตรวจสอบโดยตรง และพบเชื้อรา Fusarium moniliforme จากการตรวจสอบด้วยวิธี 

Blotter method ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดีย ตรวจพบเชื้อรา 2 ชนิด คือ Cephalosporium 

acremonium และ Fusarium moniliforme จากการตรวจสอบด้วยวิธี Blotter method เมล็ดพันธุ์จากทั้ง

สองแหล่งไม่พบศัตรูพืชจากการตรวจสอบโดยวิธีปลูกตรวจสอบอาการในระยะกล้า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ตรวจพบ 



T. granarium และ T. variabile ได้รับการก าจัดศัตรูพืชโดยการรมด้วยเมทิลโบรไมด์อัตรา 80 กรัม/ลูกบาศก์

เมตรนาน 48 ชั่วโมงก่อนส่งกลับประเทศต้นทาง การติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้าในพ้ืนที่ปลูกไม่พบ

ศัตรูพืชกักกันติดมา แต่พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall army worm, Spodoptera 

frujiperda) 

Abstract 

Study on pests interception on corn seeds imported from India and the United States 

during October 2017 - September 2019 has been carried out with 70 imported consignments. 

Imported seeds were sampled according to ISTA guidelines. Seed health test has been carried 

out by visual inspection, blotter method and seedling symptom test. Monitoring after seed 

importation has also been done in corn growing area. The results revealed that Trogoderma 

granarium and T. variabile were detected from direct inspection and Fusarium moniliforme was 

detected from blotter method on corn seed from United States. Cephalosporium acremonium 

and Fusarium moniliforme, were detected by blotter method on corn seed from India. No pests 

were found by seedling symptom test on consignments from both origins. Consignments 

infested with T. granarium and T. variabile were fumigated with methyl bromide at the rate of 

80 grams / cubic meter for 48 hours before sending back to the country of origin. No quarantine 

pests were found during monitoring after importation in corn growing areas but there was 

outbreak of fall army worm (Spodoptera frujiperda). 

6. ค าน า                                  

รัฐบาลมีนโยบายจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (seed hub) ของภูมิภาคและของโลก 

ตามล าดับ ซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์ทั้งการน าเข้า การผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปจ าหน่ายยังประเทศ

ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจะต้องมีกฎหมายมาก ากับดูแลในการป้องกันมิให้ศัตรูพืชที่ร้ายแรงติดมากับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว 

นั่นคือ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2542 และ พ.ร.บ.     

กักพืช (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2551 ซึ่ งก าหนดให้ เมล็ดพันธุ์ข้ าวโพดเป็นสิ่ งต้องห้าม (prohibited materials)         

ห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง ก าหนดพืชและพาหะจากแหล่งที่

ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักกันพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

การน าเข้าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวในขณะนี้น าเข้าได้ตามบทเฉพาะกาล กรณีที่เป็นสิ่งต้องห้ามจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข



การน าเข้าตามที่ก าหนดไว้โดยจะต้องมีใบอนุญาตน าเข้า (import permit) ต้องแจ้งการน าเข้าจะต้องมีใบรับรอง

สุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate, PC) และในกรณีที่ใช้ท าพันธุ์ปลูกต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เป็นพืชที่

ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรม (Non-GMOs certificate) จากประเทศต้นทางก ากับมาด้วย การน าเข้าเมล็ดพันธุ์

พืชจากต่างประเทศมีโอกาสสูงที่ศัตรูพืชร้ายแรงและศัตรูพืชส าคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชและผลิตผล

ทางการเกษตรจะติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์พืชที่น าเข้า เนื่องจากเชื้อโรคพืชร้ายแรงหลายชนิดสามารถติดมากับเมล็ด

พันธุ์พืช (seed-borne) และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์พืชไปเพาะปลูกก็เข้าท าลายต้นกล้ารวมทั้งถ่ายทอดโรคไปสู่ต้นกล้า 

(seed transmission) ซึ่งเชื้อโรคพืชและศัตรูพืชเหล่านี้ บางชนิดเป็นเชื้อโรคพืชร้ายแรงที่ไม่ปรากฏในประเทศไทย

มาก่อนและยังสามารถเข้าท าลายพืชอาศัยในวงศ์เดียวกันได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโรคและ

ศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริกา ได้แก่ แมลง Trogoderma granarium 

เ ชื้ อ ร า  Cephalosporium maydis แ ล ะ  Cercospora zeae-maydis เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย  Clavibacter 

michiganensis subsp. nebraskensis และไวรัส High plains virus, Maize chlorotic mottle virus, Maize 

mosaic virus และ Maize rayado fino virus (CABI, 2019) ซึ่ งสามารถติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ดั งกล่าว      

การน าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกเพ่ือใช้บริโภคในประเทศหรือในกรณีที่น าเข้ามาเพ่ือเป็น

เมล็ดพันธุ์พ่อ-แม่พันธุ์ให้เกษตรกรผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสมแล้วส่งกลับไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งหาก     

เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมีศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานในประเทศไทยติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าแล้วมาแพร่ระบาดท า  

ความเสียหายกับพืชปลูกภายในประเทศก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมของประเทศไทยใน

การที่จะต้องส่งเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ผลิตได้กลับไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งถ้าหากเมล็ดพันธุ์ติดเชื้อโรคท่ีร้ายแรง

จะท าให้ประเทศผู้ซื้อปฏิเสธการน าเข้าท าให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้เป็นอย่างมาก นอกจากจะสร้าง          

ความเสียหายเชิงปริมาณและยังส่งผลเชิงคุณภาพท าให้เมล็ดรูปร่างผิดปกติ มีขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ สีเปลี่ยนแปลง 

เช่น สีเหลืองเป็นสีด า ทั้งนี้ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตรภายในประเทศและยังส่งผลกระทบต่อ          

การส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไปจ าหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง

อาหารของประเทศ ดังนั้นวัตถุประสงค์ศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

น าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริกา ในห้องปฏิบัติการและโรงเรือนปลูกพืช รวมทั้งติดตามและตรวจสอบศัตรูพืช

ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดภายหลังการน าเข้า เพ่ือก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชให้เหมาะสมรัดกุมรวมทั้ง

ป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชที่มีความส าคัญด้านกักกันพืชเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย 

 

 

 

 



 

7. วิธีด าเนินการ                         

อุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดีย และสหรัฐอเมริกา 

2. กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ และกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (compound microscope) 

3. คู่มือ เอกสาร หนังสือ วารสารทั้งในและต่างประเทศ 

4.  อุปกรณ์ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติค มาร์กเกอร์ มีดคัตเตอร์ หลาว 

5.  วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องแก้ว อาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี ชุดตรวจสอบ    

      (ELISA Kit) ตู้เขี่ยเชื้อ ตู้บ่มเชื้อ  

6.  โรงเรือนปลูกพืชทดสอบ  

7.  พืชทดสอบ เช่น ต้นข้าวโพด ต้นยาสูบ  

8.  คู่มือตรวจสอบและจัดจ าแนกชนิดศัตรูพืช  

วิธีการ 

1. การสืบค้นข้อมูลพืชและศัตรูพืชกักกันเป้าหมาย 

ท าการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ต าราวิชาการ วารสารทางวิชาการ กฎระเบียบด้านกักกันพืชส าหรับ

การน าเข้าและส่งออกของต่างประเทศ และจากข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ต่าง ๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลของ

ข้าวโพด รวบรวมข้อมูลรายชื่อศัตรูพืชที่มีรายงานในอินเดียและสหรัฐอเมริกาโดยเปรียบเทียบกับศัตรูพืชใน

ประเทศไทย  

2. การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้นและขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าในห้องปฏิบัติการและ

โรงเรือนปลูกพืช 

การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดีย และสหรัฐอเมริกา โดยท าการ

สุ่มตัวอย่างตามวิธีการมาตรฐานของ ISTA (International Seed Testing Association, 2018) ดังนี้ เมล็ดพันธุ์ที่

มีน้ าหนักไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม มีการก าหนดสุ่มตัวอย่างที่ต้องการก่อนตรวจสอบ (submitted sample) ต้องมี

ปริมาณน้ าหนักอย่างน้อย 1,000 กรัม ซึ่งความถี่ของการสุ่มขึ้นอยู่กับปริมาณตัวอย่างในภาชนะบรรจุ และถ้าการ

สุ่มตัวอย่างที่บรรจุอยู่ในกระสอบ หรือภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีขนาดบรรจุของภาชนะแต่ละใบเท่า ๆ กัน โดยมีน้ าหนัก

ของเมล็ดพันธุ์จ านวน 15 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัม สุ่มตามตารางด้านล่าง  

 

 



ตารางการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามวิธีการมาตรฐานของ ISTA (International Seed Testing 

Association, 2018) 

จ านวนภาชนะบรรจุ ความถี่ของการสุ่มตัวอย่าง 

1 – 4 3 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะบรรจุ 

5 – 8 2 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะบรรจุ 

9 – 15 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะบรรจุ 

16 – 30 15 ตัวอย่างขั้นต้น จากภาชนะบรรจุทั้งหมด  

31 – 59 20 ตัวอย่าง ขั้นต้น จากภาชนะบรรจุทั้งหมด 

มากกว่าหรือเท่ากับ 60 30 ตัวอย่างขั้นต้น จากภาชนะบรรจุทั้งหมด 

หลังจากนั้นน าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่น าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริกา ที่ได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง 

ตามมาตรฐาน ISTA น ามาท าการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้นและข้ันละเอียดในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกัน

พืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ  

2.1.1 การตรวจสอบแมลงศัตรูพืช เช่น Trogoderma spp., Spodoptera frugiperda โดย

น าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่สุ่มตัวอย่างมาตรวจหา ตัวอ่อน หนอน ตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช ด้วยตาเปล่าและภายใต้

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ หลังจากนั้นน าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดใส่ในกล่องพลาสติกที่เจาะฝาและปิดช่องด้วย

ตาข่าย เก็บกล่องไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 14 วัน แล้วจึงน ามาตรวจหาแมลงศัตรูพืชอีกครั้ง ท าการบันทึกผล 

 2.1.2 การตรวจสอบเมล็ดวัชพืช โดยน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ได้ท าการสุ่มตัวอย่างเทในภาชนะ

อันเหมาะสม เช่น ถาดอลูมิเนียม เกลี่ยเมล็ดพันธุ์เพ่ือตรวจหาเมล็ดวัชพืชทีป่นเปื้อนมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้า

ด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (stereo microscope) รวมทั้งท าการการคัดแยกองค์ประกอบ

ทางกายภาพ ได้แก่ เมล็ดพืชบริสุทธิ์ เมล็ดพืชอ่ืน และสิ่งเจือปน และจ าแนกชนิดเมล็ดวัชพืชที่ตรวจพบภายใต้

กล้องจุลทรรศนส์เตอริโอต่อไป ท าการบันทึกผล (Linda, 1993) 

 2.2 การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าในห้องปฏิบัติการ

และโรงเรือนปลูกพืช   

      2.2.1  การตรวจสอบเชื้อรา เช่น Cercospora zeae-maydis, Cephalosporium maydis 

ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะยังไม่งอก  (dry seed examination) โดย

ตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์เชื้อราหรือศัตรูพืชอ่ืน ๆ ซึ่งปะปนมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยตาเปล่า



หรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ เช่น เมล็ดพันธุ์มีรูปร่างผิดปกติ หรืออาจติดมา ภายในเมล็ดพันธุ์โดยไม่แสดง

อาการ รวมทั้งอาจติดมากับเศษพืชในลักษณะเส้นใย หรือส่วนขยายพันธุ์ เช่น Pycnidia และ Sclerotia เป็นต้น 

           2) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะเมล็ดงอก โดยการสุ่มตัวอย่างเมล็ดตามวิธีการ

มาตรฐาน ในปริมาณที่เหมาะสมวิเคราะห์โดยสุ่มแยกตามสายพันธุ์ มาทดสอบด้วยวิธี blotter method โดยวาง

เมล็ดลงบนกระดาษกรอง (Whatman) เบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้ าซึ่ง

วางอยู่ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 10 เมล็ดต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จ านวน 400 เมล็ด จากนั้น

น าจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ  (incubate) ใต้แสง near ultraviolet (NUV) สลับกับความมืด 12/12 ชั่วโมง        

ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงน าเมล็ดพันธุ์มาตรวจและจ าแนกชนิดเชื้อราภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์สเตอริโอ และกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (compound microscope) 

       2.2.2  การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย เช่น เชื้อแบคทีเรีย Pantoea stewartii, Clavibacter 

michiganensis subsp. nebraskensis ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

   2.2.2.1 แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด้วยวิธี dilution plate  

    ในกรณีที่ เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรงหลังจาก        

ท า    การแยกเชื้อด้วยวิธี blotter method  (Mathur and Kongdal, 2003) หรือท าการแยกเชื้อแบคทีเรีย

สาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงด้วยวิธี dilution plate โดยสุ่มเมล็ดตามมาตรฐาน ISTA และน ามาแช่ในสารละลาย

คลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที ล้างตามด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง  ผึ่งให้แห้งบนกระดาษ

กรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ เมื่อได้เมล็ดพันธุ์จึงน าไปปั่นละเอียดด้วยเครื่องปั่น แล้วน าผงของเมล็ดใส่ลงใน

สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์  (0.85% NaCl2) หรือบัฟเฟอร์ จ านวน 100 มิลลิลิตร 

แล้วบ่มเชื้อไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขย่า จากนั้นน ามาท าให้เจือจางในสารละลายโซเดียมคลอไรด์  

ให้มีความเจือจางเป็น 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามล าดับ ใช้ไปเปตต์ดูด suspension แต่ละความเข้มข้น 

จ านวน 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร Nutrient agar (NA) แล้วใช้แท่งแก้วลนไฟ ผึ่งให้เย็น และเกลี่ย (spread) 

ให้ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-5 วัน จึงน ามาตรวจหาโคโลนีเชื้อ

แบคทีเรีย หลังจากนั้นน ามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วน าไปจ าแนกชนิดต่อไป 

                     2.2.2.2 แยกเชื้อจากใบพืชหรือต้นพืชที่แสดงอาการผิดปกติ โดยการเพาะเมล็ดในดิน     

นึ่งฆ่าเชื้อ จ านวน 100 เมล็ด จ านวน 2 ถุง น าถุงไปไว้ในโรงเรือนปลูกพืช และเก็บถุงเพาะที่อุณหภูมิ 28-30 องศา

เซลเซียส เมื่อต้นกล้าออกใบจริง 1-2 ใบ ให้สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนพืช หรืออาจใช้ถุงพลาสติกท่ีฉีดพ่นน้ า

คลุมให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา 3-5 วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบพืช เก็บใบพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วย

วิธีการดังต่อไปนี้ 



1) วิธี dilution plate ตัดใบพืชที่เป็นโรคเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วฆ่าเชื้อที่ผิว ด้วยสารละลาย

คลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ แล้ว

บดชิ้นส่วนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน ามาท าให้เจือจางเป็นล าดับจาก 

10-1 ถึง 10-5 และด าเนินการเช่นเดียวกับ ขั้นตอนในข้อ 2.2.2.1 

2) วิธี tissue transplanting  

ท าการตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่ เหลี่ยมขนาด 2x2 มิลลิเมตร หลังจากนั้นฆ่าเชื้อที่ผิวด้วย

สารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรอง ภายใต้กระแสลมตู้

เขี่ยเชื้อแล้ววางพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง (semi-selective media) 

หลังจากนั้นน าจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน จึงน ามาตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจาน

อาหารเลี้ยงเชื้อต่อจนครบ 3-5 วัน เพ่ือตรวจหาโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียชนิดอ่ืนจากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และ

น าไปศึกษาคุณลักษณะเพ่ือจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียต่อไป 

 การจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย  

1. ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบรูปร่าง
ของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

2. ทดสอบแกรม (gram reaction) โดยใช้สารละลายโปรแตสเซียม-ไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 
3 เปอร์เซ็นต์ (3% KOH) ที่เตรียมใหม่ใช้ภายใน 2 สัปดาห์  หากตรวจพบเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram 
negative) มีรูปร่างเป็นท่อน (rod shape) และแกรมบวก (Gram positive) รูปร่างแบบ Coryneform rod ก็จะ
น าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

3. ทดสอบปฏิกริยาเฉียบพลัน (hypersensitivity reaction) บนใบยาสูบ โดยการฉีดสาร
แขวนลอย (suspension) เชื้อแบคทีเรียอายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ 
(Nicotiana tabacum L.) บริเวณใต้ใบโดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบ
หลังการฉีดเชื้อ 24-48 ชั่วโมง หากพบอาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวเป็นเชื้อสาเหตุ     
โรคพืช 

4.  ทดสอบ คุณ สมบั ติ ท างสรี รวิท ยาและชี ว เคมี  (Physiological and biochemical 
properties) เช่น การใช้ยูเรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน และแป้ง reduce  ไนเตรต ความสามารถใน 
การเจริญที่อุณหภูมิต่าง ๆ เป็นต้น   

5. ทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการท าให้เกิดโรคบนพืชอาศัย (pathogenicity test) 
โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของ
เชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรคพืช เช่น ปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในล าต้น ใบเลี้ยงหรือเนื้อใบของต้นข้าวโพดอายุ 2-3 
สัปดาห์ ฉีดพ่นน้ าให้ความชุ่มชื้นคลุมด้วยถุงพลาสติกและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 28 - 30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะ



อาการโรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นน าใบเป็นโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพ่ือพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ท าให้พืชเป็นโรค
เป็นชนิดเดียวกับท่ีแยกได้ในครั้งแรกหรือไม่ 

6. การตรวจสอบด้วยวิธี Enzyme-linked Immunosorbent Assay;  ELISA  ซึ่งเป็นวิธีการ
จ าแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ่มวิทยา โดยใช้ชุดตรวจสอบของ Agdia น าเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มา
เลี้ยงเพ่ิมปริมาณในอาหารเหลวและน ามาท าการตรวจสอบตามขั้นตอนที่แนะน า 

 2.2.3 การตรวจสอบเชื้อไวรัสเป้าหมาย ได้แก่ เชื้อไวรัส High plains virus, Maize chlorotic 

dwarf virus, Maize chlorotic mottle virus, Maize mosaic virus และ  Maize rayado fino virus ตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1)  ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (seedling symptom test) โดยการเพาะ 

เมล็ดในดินนึ่งฆ่าเชื้อ จ านวน 50-100 เมล็ด จ านวน 2 ถุง เก็บรักษาไว้ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต้นพืชออกใบจริง  

1-2 ใบ จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรค ต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสจะน าใบอ่อน

ไปตรวจสอบด้วยวิธีการอ่ืนเพื่อจ าแนกชนิดต่อไป 

2)  ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (infectivity test) เตรียมน้ าคั้นพืชส าหรับทดสอบโดยบดใบ  

พืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้ 0.1 M phosphate buffer pH 7.0) โดยใช้

ใบพืช หนัก 1 กรัมต่อบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้นใช้ส าลีหรือนิ้วที่สะอาดจุ่มน้ าคั้นพืชทาลงบนใบ

พืชทดสอบ ซึ่งโรยด้วยผงคาร์โบรันดัม (carborundum ขนาด 600 mesh) หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 5 นาที  ล้างใบ

พืชและน าพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25 - 30 องศาเซลเซียส องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะอาการใบบนพืช

ทดสอบหลังปลูกเชื้อเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ โดยพืชทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแห่ง (local lesion) หรือ

อาการแบบกระจายทั่วล าต้น (systemic infection) 

3) การตรวจสอบด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา (serological techniques) ท าการตรวจสอบด้วย 

วิธี ELISA โดยใช้ชุดตรวจสอบของ Agdia และขั้นตอนตามค าแนะน า ท าการบันทึกผล 

3. การติดตามและตรวจสอบศัตรูพืชภายหลังการน าเข้าในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 

ด าเนินการติดตามและตรวจสอบศัตรูพืชภายหลังการน าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริกาในแปลงผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้า จ านวนทั้งสิ้น 300 แปลง ในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ 

สกลนคร นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย 

ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ ล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ และเชียงราย  

วิธีการติดตามและตรวจสอบศัตรูพืชภายหลังการน าเข้าในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดีย 

และสหรัฐอเมริกาโดยท าการเก็บตัวอย่างพืชที่แสดงอาการผิดปกติและสงสัยในระยะตอนดอกผสมเกสรซึ่งผสม

เกสร และระยะก่อนเก็บเก่ียวหลังจากนั้นน ามาตรวจสอบศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการตามข้ันตอน 2 



4. สรุปผลการทดลอง 

เวลาและสถานที่  

ระยะเวลาเริ่มต้น ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562 (2 ปี) 

 สถานที่  

 1) ห้องปฏิบัติการ และโรงเรือนปลูกพืช กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และ  

ด่านตรวจพืชลาดกระบัง ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน  

สุวรรณภูมิ และด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

2) แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริกาในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 23 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี 

นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ ล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ 

และเชียงราย  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

8.1 การสืบค้นข้อมูลพืชและศัตรูพืชกักกันเป้าหมาย 
ข้าวโพด (Zea may L.) จัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และ

พาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2550 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากอินเดียมีศัตรูพืชที่ร้ายแรงและยังไม่มีรายงานในประเทศไทย หลายชนิด (CABI, 
2019) ด้วงอิฐ (Trogoderma spp.) จัดเป็นแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บกับเมล็ดพืชหลายชนิด เช่น ข้าวโพด และมี
รายงานแพร่ระบาดในอินเดียประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปจัดเป็นศัตรูพืชกักกัน ระดับ A2  (Smith et al., 1992) 
ส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2555 -2556 มีการน าเข้า จ านวน  3.026 
กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกามีศัตรูพืชที่ร้ายแรงและยังไม่มีรายงานในประเทศไทย หลายชนิด เช่น 
เชื้ อแบคที เรี ย  Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis พบครั้ งแรกที่  เมื อ ง  Nebraskensis 
สามารถถ่ายทอดโรคได้ทางเมล็ดพันธุ์อยู่ที่ระดับ 1.6 % (Schuster, 1975) ญี่ปุ่นได้ศึกษาพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยง
เชื้อเฉพาะอย่างที่เหมาสมส าหรับแยกเชื้อดังกล่าว นอกจากนี้เชื้อแบคทีเรียสามารถติดไปกับเมล็ดและถ่ายทอดโรค
ทางเมล็ดพันธุ์ได้ และเชื้อแบคทีเรีย Pantoea stewartii subsp. stewartii  (Smith et al., 1992) พบการแพร่
ระบาดในทุกแหล่งผลิตข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาเป็นเชื้อที่ติดกับเมล็ดได้แต่การถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ดพันธุ์นั้น
อยู่ในระดับต่ า (Block, 1996; McGee, 1999) เป็นต้น 

จากการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชกักกันที่มี โอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดียและ
สหรัฐอเมริกา พบว่ามีศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดข้าวโพด 12 ชนิด จัดเป็นแมลง 3 ชนิด เชื้อรา 2 ชนิด 
เชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด และเชื้อไวรัส 5 ชนิด โดยมีศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจาก
อินเดีย 5 ชนิด  ได้แก่ แมลง Trogoderma granarium, Spodoptera frugiperda เชื้อรา Cephalosporium 
maydis เชื้อแบคทีเรีย Pantoea stewartii และไวรัส Maize mosaic virus  (CABI, 2019) ศัตรูพืชกักกันที่มี



โอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกา มีศัตรูพืชกักกัน  11 ชนิด  ได้แก่ แมลง Trogoderma 
granarium, Trogoderma variabile, Spodoptera frugiperda เ ชื้ อ ร า  Cercospora zeae-maydis            
เชื้อแบคทีเรีย Pantoea stewartii, Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis และเชื้อไวรัส High 
plains virus, Maize chlorotic dwarf virus, Maize chlorotic mottle virus, Maize mosaic virus และ 
Maize rayado fino virus (CABI, 2019)  

8.2 การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้นและขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดียและ
สหรัฐอเมริกาในห้องปฏิบัติการและโรงเรือนปลูกพืช 

8.2.1 การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 
จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริกาทางด่านตรวจพืช 

ลาดกระบัง ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ และด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    
ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ านวน 70 ตัวอย่าง จ านวน 1042.38 ตัน น าตัวอย่างที่สุ่มตามมาตรฐาน 
ISTA มาตรวจสอบการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ และตรวจ
วินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์น าเข้าในห้องปฏิบัติการและโรงเรือนปลูกพืช ได้ผลดังนี้  จาก
การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้น พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทีน่ าเข้าจากอินเดีย ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของไรและ
แมลงศัตรูพืช ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่น าเข้าจากสหรัฐอเมริกาพบร่องรอยการท าลายของแมลงและพบแมลง
ศัตรูพืชที่มีความส าคัญทางด้านกักกันพืช 2 ชนิด ได้แก่ ด้วงอิฐ ;  Trogoderma granarium และ Trogoderma 
variabile จ านวน 2 ตัวอย่าง ซี่งได้ด าเนินการตามมาตรการกักกันพืช ด้วยการรมเมทริลโบรไมด์ อัตรา 80 กรัม เป็น
เวลานาน 2 วัน และด าเนินมาตรการส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบการปนเปื้อนของเมล็ด
วัชพืช 

8.2.2 การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าในห้องปฏิบัติการและ 
โรงเรือนปลูกพืช  

จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนตุลาคม  
2560 - กันยายน 2562 จ านวนทั้งหมด 70 ตัวอย่าง จากการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วย
วิธี blotter method, dilution plate method และ ELISA ตรวจพบศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่
น าเข้าจากอินเดีย 2 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา Cephalosporium acremonium และ Fusarium moniliforme และ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาตรวจพบศัตรูพืช 1 ชนิด คือ F. moniliforme  ในการศึกษานี้ตรวจพบ
เชื้อรา 2 ชนิด ได้แก่  F. moniliforme และ C. acremonium  ซึ่ งสามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์ภายหลัง         
การเก็บเกี่ยว และสร้างความเสียหายกับเมล็ดพันธุ์โดยตรงโดยการเข้าไปท าลายภายในเมล็ดพันธุ์ท าให้เมล็ดพันธุ์มี
เปอร์เซ็นต์ความงอกค่อนข้างต่ า ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เชื้อราที่พบนี้ถึงแม้
ไม่ใช่ศัตรูพืชที่ส าคัญด้านกักกันพืชของประเทศไทย แต่ควรให้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชเบื้องต้น เช่น 
คลุกสารเคมีก าจัดเชื้อราก่อนปลูก อย่างไรก็ตามยังต้องศึกษาและเข้มงวดกับการตรวจวินิจฉัยเมล็ดข้าวโพดต่อไป   

ส่วนการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่น าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริกา เพ่ือสังเกตอาการในโรงเรือนปลูกพืช 
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ไม่พบลักษณะอาการต้นกล้าผิดปกติ แต่อย่างไรตามยังต้องมีการปลูกสังเกตอาการต่อไปเนื่องจาก



เชื้อไวรัสที่ตรวจพบจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดส่วนใหญ่เมื่อน ามาปลูกสังเกตอาการ (seedling symptom test) สามารถ
ถ่ายทอดโรคผ่ านทางเมล็ดจากรุ่นสู่ รุ่นได้  เช่น  High plains virus, Maize chlorotic dwarf virus, Maize 
chlorotic mottle virus, Maize mosaic virus และ Maize rayado fino virus CABI, 2019)  
 8.3 การติดตามและตรวจสอบศัตรูพืชภายหลังการน าเข้าในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
 จากการติดตามตรวจสอบในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดภายหลังการน าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริกา 
จ านวนทั้งสิ้น 300 แปลง ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริกาในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 
23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ ล าพูน 
ล าปาง เชียงใหม่ และเชียงราย ผลปรากฏว่าตรวจพบศัตรูพืชกักกัน 1 ชนิด คือ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ; 
Spodoptera frugiperda (Fall armyworm) ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดภายหลังการน าเข้าในพ้ืนที่ผลิต 17 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี กาญจนบุรี สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก 
ก าแพงเพชร ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ ล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ และเชียงราย และได้ด าเนินการด้านมาตรการ
สุขอนามัยพืช ดังนี้ 

1) การเฝ้าระวังศัตรูพืช และการส ารวจติดตาม โดยต่อเนื่อง โดยใช้กับดักล่อฟีโรโมนแมลง และสังเกตด้วยตา
เปล่าอย่างเข้มงวดในทุกพ้ืนที่ที่มีการผลิตข้าวโพด  

2) การควบคุมศัตรูพืช ดังนี้ 
- การเขตกรรม ได้แก่ การเตรียมดิน โดยท าการไถพรวนและตากดินเพ่ือก าจัดระยะดักแด้ที่อยู่ในดิน 

รวมทั้งการปลูกพืชไม่เป็นพืชอาศัยของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพ่ือตัดวงจรชีวิตของแมลง 
- การใช้สารเคมีป้องกันก าจัด ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ ก่อนปลูกการปลูก โดย ควรคลุก

เมล็ดพันธุ์ด้วยสารสารคลุกเมล็ดในกลุ่มต่าง ๆ  ดังนี้ 
IRAC กลุ่ม 28: ไซแอนทรานิลิโพรล 20% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 

ส่วนสารเคมีพ่นทางใบ ได้แก่ 
IRAC กลุ่ม 5 
- สารสไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
 -สารสไปนีโทแรม 25% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
IRAC กลุ่ม 6 
-สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
-สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 5% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
IRAC กลุ่ม 13 
-สารคลอร์ฟีนาเพอร์10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
IRAC กลุ่ม 22 
-สารอินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
IRAC กลุ่ม 18+5 



-สารเมทอกซีฟิโนไซด์+สไปนีโทแรม 30+6% SC อัตรา 30  มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
IRAC กลุ่ม 28 
-สารคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
IRAC กลุ่ม 28 
-ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การศึกษาศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากอินเดียและสหรัฐอเมริการะหว่างเดือนตุลาคม 

2560-กันยายน 2562 มีการน าเข้าจ านวน 70 ครั้ง เมื่อน ามาตรวจสอบโดยตรงด้วยตาเปล่า (visual inspection)

วิธี blotter method และปลูกสังเกตอาการของโรคในระยะกล้า (Seedling symptom test) และมีการติดตาม

ตรวจสอบภายหลังการน าเข้าในพ้ืนที่ปลูก ผลการตรวจสอบในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาตรวจพบ

แมลงสกุล Trogoderma 2 ชนิด คือ T. granarium และ T. variabile  จากการตรวจสอบโดยตรง และพบเชื้อ

รา Fusarium moniliforme จากการตรวจสอบด้วยวิธี Blotter method ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าจาก

อิน เดี ย  ต รวจพ บ เชื้ อ รา  2  ชนิ ด  คื อ  Cephalosporium acremonium และ Fusarium moniliforme         

จากการตรวจสอบด้วยวิธี Blotter method เมล็ดพันธุ์จากทั้งสองแหล่งไม่พบศัตรูพืชจากการตรวจสอบโดยวิธี

ปลูกตรวจสอบอาการในระยะกล้า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ตรวจพบ T. granarium และ T. variabile ได้รับการ

ก าจัดศัตรูพืชโดยการรมด้วยเมทิลโบรไมด์อัตรา 80 กรัม/ลูกบาศก์เมตรนาน 48 ชั่วโมงก่อนส่งกลับประเทศต้น

ทาง การติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้าในพ้ืนที่ปลูกไม่พบศัตรูพืชกักกันติดมา แต่พบการระบาดของหนอน

กระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall army worm, Spodoptera frujiperda)  

ควรก าหนดมาตรการและเงื่อนไขในการน าเข้า โดยต้องขออนุญาตน าเข้า และด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1) มีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทางและหนังสือรับรองว่าไม่เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรม 

(Non-GMOs certificate) 
 2) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่น าเข้าจะต้องสะอาด บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุสะอาดที่ปิดมิดชิด ไม่พบร่องรอย

การท าลายแมลงศัตรูพืชกักกัน และไม่พบการปนเปื้อนของเมล็ดวัชพืช รวมทั้งไม่มีดินและเศษซากพืชปะปนมา
เพ่ือป้องกันเมลด็วัชพืชร้ายแรง 

 3) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่น าเข้าจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองในห้องปฏิบัติการว่าเมล็ดพันธุ์ปลอด
จากแมลงศัตรูพืชกักกัน เช่น Trogoderma granarium, Trogoderma variabile และ Spodoptera frugiperda 
เชื้ อ ร า  Cephalosporium maydis, Cercospora zeae-maydis เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย  Pantoea stewartii, 
Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis และ เชื้ อ ไว รั ส  High plains virus, Maize chlorotic 
dwarf virus, Maize chlorotic mottle virus, Maize mosaic virus และ Maize rayado fino virus  

 4) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่น าเข้าจะต้องมาจากพ้ืนที่ที่ปลอดจากมีศัตรูพืชกักกัน เช่น เชื้อรา Cercospora 
zeae-maydis เชื้อแบคทีเรีย Pantoea stewartii, Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis และ



เ ชื้ อ ไ ว รั ส  High plains virus, Maize chlorotic dwarf virus, Maize chlorotic mottle virus, Maize 
mosaic virus และ Maize rayado fino virus (CABI, 2019)  
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 10.1 น าข้อมูลของศัตรูพืชที่ติดมากับพืชน าเข้าเพ่ือก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชและประกอบการ

น าไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และสามารถป้องกันศัตรูพืชร้ายแรงจากต่างประเทศมิให้เข้ามาระบาดและ

สร้างความเสียหายกับการเกษตรในประเทศไทย รวมทั้งท าให้สามารถก าหนดมาตรการกักกันพืชได้อย่างรัดกุมมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใสสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ  

10.2 น าไปใช้สร้างฐานข้อมูลศัตรูพืชจากต่างประเทศและจัดท าคู่มือการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น 

รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกันเป้าหมายของ

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดน าเข้าอย่างต่อเนื่อง 

11. ค าขอบคุณ  

ขอขอบพระคุณที่ปรึกษาอุดร อุณหวุฒิ อดีตผู้เชี่ยวชาญสุรพล ยินอัศวพรรณ ผู้อ านวยการส านักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช นายศรุต สุทธิอารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเชษฐ์  เชาวนวัฒนวงศ์ ดร.ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล     

ดร.พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท คุณสุนัดดา เชาวลิต คุณดนัย ชัยเรือนแก้ว ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานจ้าง

เหมาของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช กลุ่มวิจัยวัชพืช กลุ่มกีฏและสัตววิทยา กลุ่มบริหารศัตรูพืช 

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการท างานวิจัย รวมทั้งขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่

ด่านตรวจพืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการเก็บตัวอย่าง และ

เอ้ืออ านวยในเรื่องสถานที่ 
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