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ของศัตรูพชื ทีติ่ตดิ มากับเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันนําเข"าจากต$างประเทศ
(Interception of Quarantine Pest in Imported Oil Palm Seed Consignments)
Consignments)
สุรพล
รพล ยินอัศวพรรณ
ณัฏฐพร อุทยั มงคล
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กลุม$ วิจยั การกักกันพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารั
นาการอารักขาพืช
_________________________________
รายงานก"าวหน"า
ศัตรูพืชที่เข"าทําลายปาลมน้ํามันมีไม$น"อยกว$า 130 ชนิด จัดเปMนแมลง 62 ชนิด ไร 4
ชนิด วัชพืช 23 ชนิด ไส"เดือนฝอย 6 ชนิด เชื้อรา 22 ชนิด ไวรอยด 1 ชนิด สัตวศัตรูพืช 12 ชนิด จาก
การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดในห"องปฏิบัติการกับเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันนําเข"าจาก
สาธารณรัฐคอสตาริกา เบนิน และ ปาปUวนิวกีนี โดยสุ$มตัวอย$างเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันนําเข"าตั้งแต$
เดือน มกราคม 2554 - ธันวาคม 2554 ทุกครั้งที่นําเข"า จากปริมาณนําเข"ารวม 2,250,466 เมล็ด ทํา
การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต"นด"วยตาเปล$าและตรวจสอบภายใต"กล"องจุลทรรศน พบว$าเมล็ดพันธุ
ปาลมน้ํามันนําเข"ามีสี เมล็ดสมบูรณ ไม$พบร$องรอยการเข"าทําลายของแมลงศัตรูพืชหรือเชื้อโรคพืช
เมล็ดพันธุบรรจุอยู$ในบรรจุภัณฑสะอาด ป[ดมิดชิด จากการตรวจสอบสุขภาพกับเมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน
ในห"องปฏิบัติการด"วยวิธี Blotter method และ Dilution plate technique ไม$พบแบคทีเรีย พบ
เชื้อราที่ไม$ใช$สาเหตุของโรคพืช เมื่อนําเมล็ดพันธุไปปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling
symptom test) ยังไม$พบอาการผิดปกติที่เกิดจากเชื้อโรคศัตรูพืช
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คํานํา
การนําเข"าสินค"าเกษตรจากต$างประเทศมีโอกาสที่ศัตรูพืชหลายชนิดจะติดมากับสินค"านําเข"า
ทั้งที่เปMนศัตรูพืชทั่วไปหรือศัตรูพืชกักกันหรือศัตรูพืชร"ายแรงที่ยังไม$มีรายงานปรากฏในประเทศไทย
หากศัตรูพืชที่ร"ายแรงซึ่งยังไม$มีรายงานในประเทศไทยติดมากับสินค"านําเข"าดังกล$าว และสามารถเข"า
มาดํารงชีวิตอยู$รอดได"และเจริญและแพร$พันธุได"ในประเทศ จะก$อให"เกิดผลกระทบต$อการเกษตรใน
ประเทศ และกระทบต$อการการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งกระทบต$อการส$งออกเมล็ดพันธุเพื่อ
การค"าไปยังประเทศที่มีความเข"มงวดด"านกักกันพืช
ตามความตกลงว$าด"วยการใช"บังคับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การกําหนดมาตรการใดๆ ต"องอยู$บนพื้นฐานของมาตรฐานระหว$าง
ประเทศที่เปMนที่ยอมรับ
หรือต"องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรที่ผ$านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
ศัตรูพืช
ประเทศไทยได"เริ่มมีการปรับปรุงกฎระเบียบทางกักกันพืชเพื่อควบคุมการนําเข"าใหม$ในปg
2550 ได"กําหนดให"ส$วนหนึ่งส$วนใดของปาลมน้
ปาลมน้าํ มัน (Elaeis guineensis) จากทุกแหล$ง เปMนสิ่ง
ต"องห"ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพืช และพาหะจากแหล$งที่กําหนดเปMน
สิ่งต"องห"าม ข"อยกเว"น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) 2550 ประกาศ
ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550 ต$อมาในปg 2551 ได"มีการปรับปรุงแก"ไขพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.
2507 ครั้งใหม$ เปMนพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก"ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช(ฉบับที่
2)พ.ศ.2542และพระราชบัญญัติกักพืช(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2551ตามมาตรา 8 (2) ระบุการนําเข"าสิ่ง
ต"องห"ามเพื่อการค"าต"องผ$านการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนด
ปUจจุบันเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันจากจากสาธารณรัฐคอสตาริกา เบนิน และ ปาปUวนิวกีนี ผ$าน
การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชแล"ว สามารถนําเข"าได"โดยมีใบอนุญาตนําเข"า ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่
ให"การรับรองปราศจากศัตรูพืชกักกันและผ$านการกําจัดเชื้อโรคพืชด"วยสารกําจัดโรคพืชจากประเทศ
ต"นทาง
ในแต$ละปgมีการนําเข"าเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันในปริมาณมาก ดังนั้น จึงจําเปMนต"องตรวจสอบ
ศัตรูพืชที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันนําเข"า เพื่อทราบชนิดแหล$งที่มา การปรากฏของศัตรูพืช
ในประเทศคู$ค"า และเส"นทางการเข"ามาของศัตรูพืช ข"อมูลดังกล$าวจะเปMนฐานข"อมูลการตรวจพบ
ศัตรูพืช นํามาใช"ประโยชนในการพิจารณาทบทวนมาตรการสุขอนามัยพืชของการนําเข"าเมล็ดพันธุ
ปาลมน้ํามันต$อไป

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1. ตัวอย$างเมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน
2. กล"องจุลทรรศน Stereo microscope และ compound microscope
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3. วัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรที่ใช"ในห"องปฏิบัติการ
4. สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช
5. ภาชนะเก็บตัวอย$างพืช
6. หนังสือและวารสารอ"างอิงเกี่ยวกับปาลมน้ํามันและศัตรูพืชทั้งในประเทศและต$างประเทศ
วิธกี าร
1. รวบรวมข"อมูลทัว่ ไปของปาลมน้
ไปของปาลมน้าํ มันและข"อมูลศัตรูพชื ทั้งที่มีรายงานในต$างประเทศ
เปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ สืบค"นข"อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ
อินเตอรเน็ต เพื่อค"นหาข"อมูลของปาลมน้ํามัน ลักษณะทั่วไปของพืช สายพันธุ พื้นที่การเพาะปลูก
รายชื่อของประเทศที่ประเทศไทยมีการการนําเข"าเมล็ดพันธุ ปริมาณการนําเข"า ปริมาณการนําเข"า
ข"อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและในประเทศ
2. การตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ โรคและศัตรูพชื ขัน้ ละเอียด
การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดในห"องปฏิบัติการกับเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันที่นําเข"า เจ"าหน"าที่ด$าน
ตรวจพืชจะสุ$มตัวอย$างเมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน มาทําการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดใน
ห"องปฏิบัติการ ที่กลุ$มวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ซึ่งดําเนินการดังต$อไปนี้
2.1 การตรวจสอบด"วยตาเปล$าและภายใต"กล"องจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา เพื่อ
ตรวจหาตัวอ$อน หนอน แมลงหรือเมล็ดวัชพืช
2.2 การสุ$มตัวอย$างเมล็ดพันธุ ตามวิธีมาตรฐานของInternational Seed Testing
Association (ISTA, 1999) และตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุนําเข"า
2.2.1 การตรวจสอบเชือ้ รา โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส$วน
ขยายพันธุเชื้อราหรือศัตรูพืชอื่นๆ ซึ่งปะปนมากับเมล็ดพันธุด"วยตาเปล$าหรือตรวจใต"กล"องจุลทรรศน
แบบ stereo microscope เช$นเมล็ดพันธุมีรูปร$างผิดปกติ หรืออาจติดมา ภายในเมล็ดพันธุโดยไม$
แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมากับเศษพืชในลักษณะเส"นใยหรือส$วนขยายพันธุเช$น Pycnidia เปMนต"น
สุ$มตัวอย$างเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ในปริมาณที่เหมาะสมวิเคราะหโดยสุ$มแยกตามสายพันธุ มา
ทดสอบด"วยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง (Whatman) เบอร 1 ขนาด
เส"นผ$าศูนยกลาง 9 เซนติเมตร จํานวน 3 แผ$นที่ชุ$มน้ําซึ่งวางอยู$ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ
25 เมล็ดต$อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นนําจานเพาะเมล็ดไปบ$มเชื้อ (incubate) ใต"แสง near
ultraviolet (NUV) สลับกับความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เปMนเวลา 7
วัน แล"วจึงนําเมล็ดพันธุมาตรวจและจําแนกชนิดเชื้อราภายใต"กล"องจุลทรรศนแบบสเตอริโอไมโครส
โคป (stereo microscope) และกล"องจุลทรรศนกําลังขยายสูง (compound microscope)
2.2.2 การตรวจสอบเชือ้ แบคทีเรีย
1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด"วยวิธี Dilution plate
technique ในกรณีที่เชื้อติดมาในปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรงหลังจากทําการ
แยกเชื้อด"วยวิธี Blotter method ได" หรือทําการแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงด"วย
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วิธี Dilution plate technique โดยสุ$มเมล็ดตามมาตรฐาน นํามาแช$ในสารละลายคลอรอกซ ความ
เข"มข"น 10 เปอรเซ็นต นาน 3 นาที ล"างตามด"วยน้ํากลั่นนึ่งฆ$าเชื้อแล"ว 2 ครั้ง ผึ่งให"แห"งบนกระดาษ
กรองภายใต"กระแสลมตู"เขี่ยเชื้อ เมื่อได"เมล็ดพันธุจึงนําไปบดละเอียดด"วยเครื่องบด แล"วนําผงของ
เมล็ดใส$ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด ความเข"มข"น 0.85 เปอรเซ็นต (0.85% NaCl) หรือบัฟเฟอร
จํานวน 100 มิลลิลิตร แล"วบ$มเชื้อไว"เปMนเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขย$า จากนั้นนํามาทําให"เจือ
จางในอาหารเหลว Nutrient broth ให"มีความเจือจางเปMน 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5
ตามลําดับ ใช"ไปเปตตดูด suspension แต$ละความเข"มข"น จํานวน 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร
Nutrient agar (NA) แล"วใช"แท$งแก"ว spread ให"ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว"ที่
อุณหภูมิห"องเปMนเวลา 2-5 วัน จึงนํามาตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นนํามาแยกเชื้อให"
บริสุทธิ์แล"วนําไปจําแนกชนิดต$อไป
2) แยกเชื้อจากต"นกล"าซึ่งเพาะจากเมล็ดผิดปกติบนใบพืชหรือต"นพืช โดย
การเพาะเมล็ดในดินนึ่งฆ$าเชื้อที่มีอยู$จริง โดยเพาะ 25-50 เมล็ดต$อถุง และเก็บถุงเพาะที่อุณหภูมิ 2830 องศาเซลเซียส เมื่อต"นกล"าออกใบจริง 1-2 ใบ ให"สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนพืช หรืออาจใช"
ถุงพลาสติกที่ฉีดพ$นน้ําคลุมให"ความชุ$มชื้นเปMนเวลา 3-5 วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบพืช
เก็บใบพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด"วยวิธีการดังต$อไปนี้
2.1) วิธี Dilution plate ตัดใบพืชที่เปMนโรคเปMนชิ้นสี่เหลี่ยมแล"วฆ$าเชื้อที่ผิว
ด"วยสารละลายคลอรอกซ ความเข"มข"น 10 เปอรเซ็นต นาน 2-3 นาที ผึ่งให"แห"งบนกระดาษกรอง
ภายใต"กระแสลมตู"เขี่ยเชื้อ แล"วบดชิ้นส$วนในสารละลายโซเดียมคลอไรด ความเข"มข"น 0.85
เปอรเซ็นต จากนั้นนํามาทําให" เจือจางเปMนลําดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และดําเนินการเช$นเดียวกับ
ขั้นตอนในข"อ (1)
2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเปMนชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2
มิลลิเมตร ฆ$าเชื้อที่ผิวด"วยสารละลายคลอรอกซ ความเข"มข"น 10 เปอรเซ็นต นาน 2-3 นาที ผึ่งให"แห"ง
บนกระดาษกรอง ภายใต"กระแสลมตู"เขี่ยเชื้อแล"ววางพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่ง
เฉพาะเจาะจง (semi selective media) นําจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห"องเปMนเวลา 3 วัน จึง
นํามาตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อต$อจนครบ 3-5 วัน เพื่อตรวจหาโคโลนี
ของแบคทีเรียชนิดอื่นจากนั้นแยกเชื้อให"บริสุทธิ์และนําไปศึกษาคุณลักษณะเพื่อจําแนกชนิดต$อไป
การจําแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย
ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบรูปร$าง
ของเซลลแบคทีเรียใต"กล"องจุลทรรศนกําลังขยายสูงและกล"องจุลทรรศนอิเลคตรอน ทดสอบแกรม
(Gram reaction) โดยใช"สารละลายโปแตสเซียม- ไฮดรอกไซด ความเข"มข"น 3 เปอรเซ็นต
(3%KOH) ที่เตรียมใหม$ใช"ภายใน 2 สัปดาห
หากตรวจพบเปMนเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram
negative) มีรูปร$างเปMนท$อน (rod shape) และแกรมบวก (Gram positive) รูปร$างแบบ
coryneform rod ก็จะนําไปทดสอบในขั้นตอนต$อไป
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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ทดสอบ Hypersensitivity reaction บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียอายุ
24 ชั่วโมง ความเข"มข"น 108 โคโลนีต$อมิลลิลิตร เข"าไปในใบยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) บริเวณ
ใต"ใบโดยฉีดเข"าเนื้อใบระหว$างเส"นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลลตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้อ 24-48
ชั่วโมง หากพบอาการเซลลตายแสดงว$าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล$าวเปMนเชื้อสาเหตุโรคพืช
ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี (Physiological and biochemical properties) เช$น
การใช"ยูเรีย การย$อยเจลาติน การย$อยเอสคูลิน และแป•ง reduce ไนเตรท ความสามารถในการเจริญ
ที่อุณหภูมิต$างๆ เปMนต"น
ทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการทําให"เกิดโรคบนพืชอาศัย (Pathogenicity
test) โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให"มีความเข"มข"น 108 โคโลนีต$อมิลลิลิตร ปลูกเชื้อตาม
อาการของโรคของเชื้อที่สงสัยว$าเปMนสาเหตุโรค เช$นปลูกเชื้อโดยฉีดเข"าในลําต"น ใบเลี้ยงหรือเนื้อใบ
ของต"นแตงกวาอายุ 2-3 สัปดาห ฉีดพ$นน้ําให"ความชุ$มชื้นคลุมด"วยถุงพลาสติกและเก็บไว"ที่อุณหภูมิ
28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นนําใบเปMนโรคมาแยกเชื้อ
บริสุทธิ์เพื่อพิสูจนว$าเชื้อสาเหตุที่ทําให"พืชเปMนโรคเปMนชนิดเดียวกับที่แยกได"ในครั้งแรกหรือไม$
การตรวจสอบด"วยวิธี ELISA เปMนวิธีการจําแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ$มวิทยา
ปUจจุบันใช"ชุดตรวจสอบของ Agdia นําเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพิ่มปริมาณในอาหารเหลว
และนํามาทําการตรวจสอบตามขั้นตอนที่แนะนํา
2.2.3 การตรวจสอบเชือ้ ไวรัส
1) ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต"นกล"า (Seedling symptom test)
โดยเพาะเมล็ดพันธุในดินอบฆ$าเชื้อ ตัวอย$าง 50-200 เมล็ด เก็บรักษาไว"ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต"น
พืชออกใบจริง 1-2 ใบ จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรค ต"นกล"าที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว$ามีสาเหตุ
จากเชื้อไวรัสจะนําใบอ$อนไปตรวจสอบด"วยวิธีการอื่นเพื่อจําแนกชนิดต$อไป
2) ปลูกเชือ้ บนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ําคั้นพืชสําหรับ
ทดสอบโดยบดใบพืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช" 0.1 M
phosphate buffer pH 7.0) โดยใช"ใบพืชหนัก 1 กรัมต$อบัฟเฟอร 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้น
ใช"สําลีหรือนิ้วที่สะอาดจุ$มน้ําคั้นพืชทาลงบนใบพืชทดสอบ ซึ่งโรยด"วยผงคารโบรันดัม (carborundum
ขนาด 600 mesh) หลังจากปลูกเชื้อแล"ว 5 นาที ล"างใบพืชและนําพืชทดสอบไปเก็บไว"ที่อุณหภูมิ 2530 องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเปMนเวลา 1-4 สัปดาห โดยพืช
ทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแห$ง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่วลําต"น (systemic
infection)
3) การตรวจสอบด"วยวิธที างเซรุ$มวิทยา (Serological techniques) การ
ตรวจสอบด"วยวิธี Enzyme – linked Immunosorbent Assay: ELISA เปMนวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มี
ความไวสูง แม"จะมีเชื้อไวรัสปริมาณต่ําหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได" ให"ผลรวดเร็ว แน$นอน
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และยังสามารถตรวจสอบตัวอย$างได"ครั้งละจํานวนมาก วิธีการที่นํามาใช"เปMนแบบ Indirect ELISA ทํา
การบันทึกผล
3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุนําเข"า
ในพื้นที่ของเกษตรกร โดยติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกที่มีการนําเมล็ดพันธุนําเข"า ให"สังเกต
อาการความผิดปกติของต"นพืชทั้ง โคนต"น ราก ลําต"น ใบและผลของพืช และทําการเก็บตัวอย$างนํามา
แยกเชื้อและทดสอบการเกิดโรคกับพืชในห"องปฏิบัติการเพื่อทําการวินิจฉัยเชื้อโรคศัตรูพืชอย$าง
ละเอียด
การจัดทํารายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุนําเข"าและศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบจากแปลงปลูก
และสรุปผลการศึกษาการเปMนศัตรูพืชที่สําคัญด"านกักกันพืช
เวลาและสถานที่
ระยะเวลาเริ่มต"น ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 (2 ปg)
สถานที่ ห"องปฏิบัติการกลุ$มวิจัยการกักกันพืช และด$านตรวจพืชท$าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ารณผลการทดลอง
1. การรวบรวมข"
การรวบรวมข"อมูลทัว่ ไป
การรวบรวมข"อมูลทั่วไปของเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันและข"อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานใน
ต$างประเทศเปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ
การจําแนกพืช
Domain: Eukaryota
Kingdom: Viridiplantae
Phylum: Spermatophyta
Subphylum: Angiospermae
Class: Monocotyledonae
Order: Arecales
Family: Arecaceae
ชื่อวิทยาศาสตร: Elaeis guineensis Jacq.
ชื่ออื่นๆ : Elaeis melanococca Gaertn
ปริมาณการนําเข"า
ประเทศไทยมีการนําเข"าเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันจากต$างประเทศ ระหว$างเดือนมกราคมธันวาคม 2554 จากสาธารณรัฐคอสตาริกา 42 ครั้ง จํานวน 1,820,000 เมล็ด (เมล็ดงอก) จาก
สาธารณรัฐปาปUวนิวกินี 1 ครั้ง จํานวน 52,500 เมล็ด (เมล็ดงอก) และสาธารณรัฐเบนิน 3 ครั้ง
จํานวน 377,966 เมล็ด (เมล็ดยังไม$งอก) รวมทั้งสิ้น 2,250,466 เมล็ด
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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ศัตรูพชื
จากการสืบค"นข"อมูลศัตรูพืชที่พบเข"าทําลายปาลมน้ํามัน พบว$า ศัตรูพืชที่ทําลายทุกส$วนของ
ปาลมน้ํามัน เช$น ใบ ผล ลําต"น ราก และเมล็ด เปMนต"น มีศัตรูพืชที่เข"าทําลายปาลมน้ํามันมีไม$น"อยกว$า
130 ชนิด จัดเปMนแมลง 62 ชนิด ไร 4 ชนิด วัชพืช 23 ชนิด ไส"เดือนฝอย 6 ชนิด เชื้อรา 22 ชนิด ไว
รอยด 1 ชนิด สัตวศัตรูพืช 12 ชนิด (Escobar and Chinchilla, 2006; Anonymous, 2007)

2. การตรวจวินจิ ฉัยเชื้อโรคและศัตรูพชื ขัน้ ละเอียดกับเมล็ดพันธุปาลมน้าํ มัน นําเข"าใน
ห"องปฏิบัตกิ าร
2.1 การตรวจสอบด"วยตาเปล$าและภายใต"กล"องจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา
จากการตรวจสอบเมล็ดพันธุที่นําเข"าจากทุกประเทศในเบื้องต"น พบว$าลักษณะของ
เมล็ดมีสี เมล็ดสมบูรณ ไม$พบสิ่งเจือปน ไม$พบร$องรอยการเข"าทําลายของแมลงศัตรูพืชหรือร$องรอย
ของเชื้อโรคศัตรูพืช
2.2 การสุ$มตัวอย$างเมล็ดพันธุตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed
Testing Association, 1999) และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดเมล็ดพันธุนําเข"า
ในห"อง ปฏิบัติการ จากการสุ$มตัวอย$างเมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน ที่นําเข"าจากสาธารณรัฐคอสตาริกา
เบนิน และ ปาปUวนิวกีนี จํานวน 34 ตัวอย$าง ซึ่งเมล็ดพันธุดังกล$าวมีการนําเข"าเพื่อทําการเพาะปลูก
ซึ่งจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน ในห"องปฏิบัติการด"วยวิธี Blotter
method และ Dilution plate technique ไม$พบเชื้อสาเหตุโรคพืช และจากการนําเมล็ดพันธุปาลม
น้ํามันไปปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom test) ไม$พบอาการผิดปกติกับ
ต"นกล"าปาลมน้ํามัน การคลุกสารกําจัดโรคพืชมีส$วนป•องกันการปนเปŠ‹อนของเชื้อโรคศัตรูพืชบางชนิด
ได" อย$างไรก็ตามจําเปMนอย$างยิ่งที่ต"องหาเทคนิคการตรวจสอบศัตรูพืชที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อโรคบาง
ชนิดเพื่อให"แน$ใจมากขึ้นว$า ไม$มีการปนเปŠ‹อนของเชื้อสาเหตุโรคที่อาจเข"ามาระบาดในประเทศไทย
และต"องมีการติดตามตรวจสอบไปยังพื้นที่ที่มีการนําเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันไปเพาะปลูกต$อไป
3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุนําเข"าในพื้นที่ของเกษตรกร โดย
ติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกภายหลังการนําเข"า โดยสังเกตอาการความผิดปกติของต"นพืชทั้ง โคน
ต"น ราก ลําต"น ใบและผลของพืช และทําการเก็บตัวอย$างนําจําแนกชนิดในห"องปฏิบัติการ เมื่อได"ชนิด
ศัตรูพืชแล"วนํามาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของชนิดศัตรูพืช กับฐานข"อมูลศัตรูพืชที่รายงานใน
ประเทศกับที่มีรายงานในต$างประเทศ เพื่อกําหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง
4. การจัดทํารายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุนําเข"าและศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบจาก
แปลงปลูก และสรุปผลการศึกษาการเปMนศัตรูพืชที่สําคัญด"านกักกันพืช
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สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองและคํ
การทดลองและคําแนะนํา
จากการสืบค"นข"อมูลศัตรูพืชที่พบเข"าทําลายปาลมน้ํามัน พบว$าศัตรูพืชที่เข"าทําลายปาลม
น้ํามันมีไม$น"อยกว$า 130 ชนิด เปMนแมลง 62 ชนิด ไร 4 ชนิด วัชพืช 23 ชนิด ไส"เดือนฝอย 6 ชนิด เชื้อ
รา 22 ชนิด ไวรอยด 1 ชนิด สัตวศัตรูพืช 12 ชนิด การนําเข"าเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันจากต$างประเทศ
ระหว$างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2554 จากสาธารณรัฐคอสตาริกา 42 ครั้ง จํานวน 1,820,000 เมล็ด
(เมล็ดงอก) จากสาธารณรัฐปาปUวนิวกินี 1 ครั้ง จํานวน 52,500 เมล็ด (เมล็ดงอก) และสาธารณรัฐ
เบนิน 3 ครั้ง จํานวน 377,966 เมล็ด (เมล็ดยังไม$งอก) รวมทั้งสิ้น 2,250,466 เมล็ดการตรวจวินิจฉัย
เชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันนําเข"าในห"องปฏิบัติการ ทุกครั้งที่นําเข"า ทํา
การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต"นด"วยตาเปล$าและภายใต"กล"องจุลทรรศน พบว$า เมล็ดพันธุปาลมน้ํามัน
นําเข"ามี เมล็ดสมบูรณ ไม$พบร$องรอยการเข"าทําลายของแมลงศัตรูพืชหรือร$องรอยของเชื้อโรคศัตรูพืช
เมล็ดพันธุบรรจุอยู$ในบรรจุภัณฑสะอาด ป[ดมิดชิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ
ปาลมน้ํามัน ในห"องปฏิบัติการด"วยวิธี Blotter method และ Dilution plate technique ไม$พบ
เชื้อสาเหตุโรคพืช และจากการนําเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันไปปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน
(Seedling symptom test) ไม$พบอาการผิดปกติกับต"นกล"าปาลมน้ํามัน
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