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การเฝาระวังการแพรกระจายของราน้าํ คางขาวโพด

Peronosclerospora philippinensis
Surveillance and Distribution of Downy Mildew of Corn:
Corn:

Peronosclerospora philippinensis
ชนินทร ดวงสอาด
พรพิมล อธิปญ
; ญาคม
สุณรี ตั นA สีมะเดือ่
กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิ
กวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
จากการสํารวจพื้นที่ปลูกขาวโพดสงออกในประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณAของโรครา
น้ําคางที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora philippinensis ระหวาง ตุลาคม 2553 –
กันยายน 2554 ในพื้นที่ปลูกขาวโพด 17 จังหวัดไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ศรีสะเกษ
บุรีรัมยA เชียงใหม อุตรดิตถA ชุมพร สุราษฎรAธานี กระบี่ สตูล ตรัง สุโขทัย เลย เพชรบูรณA สระบุรี และ
ขอนแกน โดยพบการขาวโพดที่แสดงอาการของราน้ําคางที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora
และยังไมพบตัวอยางขาวโพดที่แสดงอาการของโรคราน้ําคางที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
sorghi

Peronosclerospora philippinensis
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คํานํา
เนื่องจากในป;จจุบันการสงออกและนําเขาสินคาเกษตรจะตองมีความตกลงทั่วไปวาดวยภาษี
ศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariff and Trade: GATT) ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปcน
องคAการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ไดกําหนดกฎเกณฑAและระเบียบเพื่อใหเกิด
การคาเสรีและเปcนธรรม โดยทุกประเทศสมาชิกของ WTO จะตองปรับลดอัตราอากรขาเขาลงมาเปcน
อันดับแรกสุดของการเปhดการคาเสรี ในป;จจุบันมาตรการกีดกันดานภาษีศุลกากรมีแนวโนมที่จะลดลง
เนื่องจากการเปhดเสรีทางการคาภายใตเขตการคาเสรีตางๆ มีเพิ่มขึ้น แตในขณะเดียวกันมาตรการกีด
กันทางการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (non tariff barrier, NTB) จะเริ่มมีบทบาทและมีรูปแบบใหมๆ
เพิ่มขึ้น ซึ่ง มาตรการที่สําคัญในดานการเกษตรไดแก มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มี
วัตถุประสงคAเพื่อปกปองชีวิต และสุขภาพมนุษยA สัตวA และพืช เพื่อสรางความมั่นใจตอความปลอดภัย
ดานอาหาร แตตองไมใชสิทธินั้นในทางที่เปcนการสรางขอจํากัดทางการคา หรือเลือกปฏิบัติระหวาง
ประเทศสมาชิกตามอําเภอใจ ซึ่งการนํามาตรการ SPS มาใชควรสอดคลองกับมาตรฐานตามที่องคAกร
มาตรฐานระหวางประเทศกําหนดขึ้น และตองมีเหตุผล และหลักฐานทางวิทยาศาสตรAที่เพียงพอมี
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่เชื่อถือได ซึ่งประเทศคูคามักนํามาตรการ SPS มาใช
เปcนเครื่องมือในการกีดกันทางการคากับสินคาอาหารประเภทปศุสัตวA ประมง และพืชผักผลไม โดย
อางการตรวจพบเชื้อโรค โรคแมลง และอื่นๆ ซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณAทางการคาของประเทศ
และเปcนการเพิ่มตนทุนการผลิต
ประเทศไทยเปcนแหลงผลิตขาวโพดที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพื้นทีปลูก
ประมาณ 7ลานไร ในปr 2547 มีปริมาณการสงออกขาวโพด 871,791 ตันตอปr มูลคาการสงออก
ประมาณ 4,651 ลานบาท( ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ป;จจุบันประเทศไทยประสบป;ญหา
การสงออกเมล็ดพันธุAขาวโพดเนื่องจากประเทศปลายทางตรวจพบวาโรคราน้ําคาง
Peronosclerospora philippinensis ซึ่งเปcนป;ญหากับขาวโพดในการสงออกและนําเขา ดังนั้น จึงมี
ความจําเปcนตองทําการสํารวจในพื้นที่ขาวโพดสงออก เพื่อติดตามสถานการณAของ โรคราน้ําคาง
Peronosclerospora philippinensis วามีในประเทศไทยหรือไม ซึ่งเปcนการศึกษาการเฝาระวังและ
การแพรระบาดของโรคราน้ําคาง Peronosclerospora philippinensis ในพื้นที่ปลูกขาวโพด เพื่อ
เปcนขอมูลในการเจรจาการคาเพื่อประโยชนAตอการสงออกและนําเขาขาวโพดในอนาคต
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงทําการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลถานการณAการเกิดและการแพรกระจาย
ของศัตรูพืชเพื่อใชสนับสนุนการออกประกาศการปลอดศัตรูพืช โดย NPPO และเพื่อศึกษาชีววิทยา
และนิเวศวิทยาของศัตรูพืชพืชซึ่งจัดเปcนศัตรูพืชกักกัน
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณA
1. อุปกรณAเก็บตัวอยางไดแก ถุงพลาสติก กรรไกร กรรไกรตัดแตงกิ่ง กระดาษฟาง ไมอัดทับ
ตัวอยาง
2. วัสดุอุปกรณAในหองปฏิบัติการ ไดแก ตูเขี่ยเชื้อ หมอนึ่งความดัน ตูอบฆาเชื้อ
3. อุปกรณAเครื่องแกว ไดแก จานอาหารเลี้ยงเชื้อ ขวดดูแรน บิกเกอรA สไลดAและแผนแกวปhด
สไลดA ตะเกียงแอลกอฮอลA
4. เข็มเขี่ยปลายแหลม หวงถายเชื้อ ปากคีบ ใบมีดผาตัด มีด
5. กลองจุลทรรศนAแบบ compound และ sterio
6.
สารเคมีที่ใชในการฆาเชื้อ ไดแก สารละลายโซเดียมไฮเปอรAคลอไรดA และ เอธิล
แอลกอฮอลA 75%
วิธกี าร
1.จัดทําคูมือการสํารวจโดยการรวบรวมตัวอยางอางอิงและรูปภาพของโรคราน้ําคางสาเหตุเกิด
จากรา Peronosclerospora philippinensis เพื่อใชในการตรวจสอบอางอิงขณะทําการสํารวจและ
จัดทําขอมูลศัตรูพืช ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตรA ชื่อพืชอาศัย อาการของโรค รูปภาพสีของโรค แหลง
อาศัยของรา และรายละเอียดของศัตรูพืชชนิดอื่นที่คลายคลึงกับศัตรูพืชเปาหมาย
2. จัดทําฟอรAมรายละเอียดของขอมูลในการสํารวจไดแก ชื่อที่อยูที่ตั้งของแปลง วันและเวลา
สภาพดินฟาอากาศ ตําแหนงที่ตั้ง (พิกัด GPS) เปcนตน
3. การสํารวจโดยกําหนดพื้นที่แหลงปลูกขาวโพดในประเทศไทย วางแผนการสํารวจในพื้นที่
อยางนอย 10 แปลง ตอพื้นที่ แตละแปลงทําการสุมตัวอยางแบบเปcนระบบ สุมตรวจโรค 5 แถวตอ
แปลง กําหนดการตรวจแบบแถวเวนแถว ทําการสุมตรวจทุกเดือนในระหวางฤดูปลูก
4.วิธีการตรวจโรคราน้ําคางในแปลง เมื่อออกสํารวจ ใหสังเกตจากลักษณะอาการของโรค
เปรียบ เทียบกับคูมือการสํารวจที่จัดทําไว บันทึกรายละเอียดขอมูลของแปลง บันทึกลักษณะอาการที่
พบ ถายรูป เก็บตัวอยางหอกระดาษและใสถุง นํากลับมาตรวจสอบในหองปฏิบัติการ
5. การตรวจจําแนกในหองปฏิบัติการ โดยตรวจใบขาวโพดที่แสดงอาการโรคภายใตกลอง
จุลทรรศนAแบบ stereo ใชเข็มปลายแหลมเขี่ยสวนของรา มาวางบนสไลดA หยดน้ําหรือสียอม และปhด
ทับดวยแผน cover slip และตรวจดูลักษณะตาง ๆ ของราภายใตกลองจุลทรรศนAแบบ compound
6. เก็บขอมูลที่ไดในรูป data sheet เพื่อใชในการวิเคราะหAทางสถิติ จัดทํารายงานผลการวิจัย
เวลาและสถานที
เวลาและสถานที่
เวลา

เริ่มตน – สิ้นสุด
เดือนตุลาคม 2553 - เดือนกันยายน 2556
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สถานที่

- หองปฏิบัติการกลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
- แหลงปลูกขาวโพดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคใต

ผลและวิ
ผลการทดลอง
ผลและวิจารณAผลการทดลอง
ผล
ไดสํารวจพื้นที่ปลูกขาวโพดสงออกในประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณAของโรคราน้ําคางที่มี
สาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora philippinensis ระหวาง ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
ในพื้นที่ปลูกขาวโพด 17 จังหวัดไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ศรีสะเกษ บุรีรัมยA
เชียงใหม อุตรดิตถA ชุมพร สุราษฎรAธานี กระบี่ สตูล ตรัง สุโขทัย เลย เพชรบูรณA สระบุรี และ
ขอนแกน โดยพบการขาวโพดที่แสดงอาการของราน้ําคางที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora
และยังไมพบตัวอยางขาวโพดที่แสดงอาการของโรคราน้ําคางที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
sorghi

Peronosclerospora philippinensis
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการสํารวจแหลงปลูกขาวโพดในประเทศไทยในพื้นที่ 17 จังหวัด ยังไมพบขาวโพดที่แสดง
อาการของโรคราน้ําคางที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora philippinensis แตเพื่อสนับสนุน
ขอมูลการสํารวจใหมีประสิทธิภาพ ควรทําการสํารวจในพื้นที่ปลูกขาวโพดในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ รวมถึง
พื้นที่ปลูกในจังหวัดเดิมที่ไดทําการสํารวจเพื่อเปcนการตรวจทานสถานการณAการระบาดของโรค
การนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชนA
เพื่อใหไดขอมูลถานการณAการเกิดและการแพรกระจายของศัตรูพืชเพื่อใชสนับสนุนการออก
ประกาศการปลอดศัตรูพืช โดย NPPO และเพื่อศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของศัตรูพืชพืชซึ่ง
จัดเปcนศัตรูพืชกักกัน
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