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ชนิดศัตรูพชื กักกันทีต่ ดิ มากับเมล็ดพันธุแ์ ตงโมนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา
อินเดีย ญีป่ นุ่ อิสราเอล ชิลี และฟิลปิ ปินส์
Pests Associated with Imported Watermelon Seed from USA,
India, Japan, Israel, Chile and Philippines
วันเพ็ญ ศรีชาติ1/ วานิช คําพานิช1/ ชลธิชา รักใคร่1/
จันทร์พิศ เดชหามาตย์1/ พรพิมล อธิปญ
ั ญาคม2/ ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล3/
1/
กลุม่ วิจยั การกักกันพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
สํานักผูเ้ ชีย่ วชาญ สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
3/
กลุม่ วิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ แตงโมนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา จํานวน 30 ครั้ง และเมล็ ดพันธุ์
นําเข้าจากอินเดีย จํานวน 36 ครั้ง (ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2560) โดยนําเมล็ดพันธุ์มา
ตรวจสอบเบื้องต้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ไม่พบลักษณะอาการผิดปกติ ไม่มีร่องรอยการทําลาย
ของแมลงศัตรูพืชและไม่มีวัชพืชติดมากับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิด
มิดชิด และเมื่อนําเมล็ดพันธุ์มาตรวจสอบศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method
พบว่าเมล็ดพันธุ์แตงโมนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา พบเชื้อราจํานวน 2 ชนิด ได้แก่ Fusarium oxysporum
และ F. solani และเมล็ดพันธุ์แตงโมนําเข้าจากอินเดีย ตรวจพบเชื้อรา จํานวน 8 ชนิ ด ได้แก่
Drechslera halodes, Curvularia pallescens, Cladosporium sp., Phoma cucurbitacearum,
Fusarium oxysporum, F. solani, Macrophomina phaseolina และ Drechslera hawaiiensis ส่วน
การตรวจสอบด้วยวิธี dilution plate method และการตรวจด้วยวิธี ELISA ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ
ต่างๆ ในเมล็ดพันธุ์นําเข้าจากทั้งสองประเทศ และเมื่อนําเมล็ดพันธุ์ปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน
(Seedling symptom) ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นแตงโม และผลการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลง
ปลูกเมล็ดพันธุ์แตงโมนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา ในจังหวัดขอนแก่น สกลนคร และ อุดรธานี พบโรคกับต้น
แตงโม จํานวน 7 ชนิด ได้แก่ โรครากเน่าและเหี่ยว เชื้อสาเหตุ Fusarium oxysporum, โรคผลเน่า เชื้อ
สาเหตุ Pythium sp., โรคต้นแตกยางไหล เชื้อสาเหตุ Didymella bryoniae, โรคเหี่ยวสเคลอโรเตียม
เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii, โรคแอนแทรกโนส เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum orbiculare, โรค
ราน้ําค้าง เชื้อสาเหตุ Pseudoperonospora cubensis, โรคผลเน่า เชื้อสาเหตุ Acidovorax avenae
pv. citrulli ซึง่ ศัตรูพืชที่พบทั้งในห้องปฏิบัติการและในแปลงปลูก ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย
คําหลัก: แตงโม สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น อิสราเอล ชิลี ฟิลิปปินส์
รหัสการทดลอง 03-04-59-02-01-00-02-59
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คํานํา
ตามรายชื่อพืช แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดพืช จากแหล่งที่
กําหนดเป็นสิ่งกํากัด ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2550 ซึ่ง
กําหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชในวงศ์แตง จัดเป็นสิ่งกํากัด (Restricted material) ในการนําเข้า
ต้องแจ้งการนําเข้า และมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาด้วย ซึ่งในใบรับรองสุขอนามัยพืชจาก
ประเทศต้นทางยังไม่มีมาตรการสุขอนามัยกําหนดไว้แต่อย่างใด จึงมี ความจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้อง
ตรวจสอบศัตรูพืชที่ร้ายแรงและอาจเป็นศัตรูพืชยังไม่มีปรากฏในประเทศไทยที่อาจติดมากับสินค้าเกษตร
เช่น ไวรัสหรือแบคทีเรีย ที่ก่อโรคสําคัญหลายชนิด ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องทําการตรวจสอบ
เมล็ดพันธุ์ที่มีการนําเข้ามาจากประเทศต่างๆ ที่มีการระบาดของศัตรูพืชที่สําคัญและมีโอกาสติดเข้ามากับ
เมล็ดพันธุ์ดังกล่าว โดยเฉพาะศัตรูพืชที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้กับพืชอาศัยที่หลากหลายและมีการ
ทําลายที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งภายในประเทศและส่งออกได้
การนําเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ มีโอกาสที่ศัตรูพืชหลายชนิดจะติดเข้ามากับพืช โดย
อาจเป็นศัตรูพืชร้ายแรงที่ไม่มีปรากฎในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่อาจติด
มากับ เมล็ ดพัน ธุ์พื ช ต่างๆ โดยฉพาะเมล็ ดพั นธุ์ที่มีการนําเข้า มาเพื่อใช้เป็ นพ่อ และแม่พั นธุ์ในการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่วประเทศไทยเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกกลับไปยังต่างประเทศ
โดยในแต่ละปีมีการนํ าเข้าพืช เหล่านี้เป็น ปริ มาณมาก หากศัตรูพืชที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่มีร ายงานใน
ประเทศไทยติดมากับ เมล็ ดพัน ธุ์ดังกล่ าวสามารถเข้ามาเจริ ญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตรในประเทศและการส่งออกพืช ผักผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศที่
เข้ ม งวดด้า นกั ก กั น พื ช ดั ง นั้ น จึ ง ทํ า การศึ ก ษาศั ตรู พื ช กั ก กัน ที่ ติ ด มากั บ พื ช นํ า เข้ า เพื่ อทราบชนิ ด
แหล่งที่มา การปรากฎของศัตรูพืชในประเทศคู่ค้า และเส้นทางการเข้ามาของศัตรูพืช ข้อมูลดังกล่าว
จะเป็ นฐานข้อมูล การตรวจพบศัตรูพืช มีประโยชน์ใช้อ้างอิงทางวิช าการและวิเคราะห์ความเสี่ ยง
ศัตรูพืช เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมการนําเข้า เป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชกักกันเข้ามาและแพร่
ระบาดในประเทศ
วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แตงโมนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาและอินเดีย
กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereo microscope และ compound microscope
วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช
ภาชนะเก็บตัวอย่างพืช
ชุดตรวจสอบศัตรูพืช ( ELISA Kit)
หนังสือ และวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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วิธีการ
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของแตงโม และข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในสหรัฐอเมริกาและอินเดีย
เปรียบเทียบกับศัตรูพืชในประเทศ
ทําการสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอร์เน็ต
เพื่อค้นหาข้อมูลของแตงโม ลักษณะทั่วไปของพืช สายพันธุ์ พื้นที่การเพาะปลูก รายชื่อของประเทศที่
ประเทศไทยมีการการนําเข้าเมล็ดพันธุ์ ปริมาณการนําเข้า ข้อมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและ
ในประเทศ
2. การตรวจวินิจ ฉัย เชื้อ โรคและศัต รู พืช ขั้ น ละเอีย ดกับ เมล็ด พั น ธุ์ แ ตงโมนํา เข้า จาก
สหรัฐอเมริกาและอินเดียในห้องปฏิบัติการและในโรงเรือนปลูกพืช
2.1 สุ่ ม ตั ว อย่ า งเมล็ ด พั น ธุ์ จ ากด่ า นตรวจพื ช และกลุ่ ม วิ จั ย การกั ก กั น พื ช สํ า นั ก วิ จั ย
พัฒนาการอารักขาพืช ตามมาตรฐาน International Seed Testing Association (ISTA, 2016)
- การสุ่มตัวอย่างที่บรรจุอยู่ในกระสอบ หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีขนาดบรรจุของภาชนะแต่ละ
ใบเท่าๆกัน โดยมีน้ําหนักของเมล็ดพันธุ์จํานวน 15 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัม
1) เมล็ดพันธุ์จํานวน 1 – 4 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 3 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะ
บรรจุ
2) เมล็ดพันธุ์จํานวน 5 – 8 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 2 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะ
บรรจุ
3) เมล็ดพันธุ์จํานวน 9 – 15 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากแต่ละภาชนะ
บรรจุ
4) เมล็ดพันธุ์จํานวน 16 – 30 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 15 ตัวอย่างขั้นต้น จาก
ภาชนะบรรจุทั้งหมด
5) เมล็ดพันธุ์จํานวน 31 – 59 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 20 ตัวอย่าง ขั้นต้น จาก
ภาชนะบรรจุทั้งหมด
6) เมล็ดพันธุ์จํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 30 ตัวอย่าง
ขั้นต้น จากภาชนะบรรจุทั้งหมด
- การสุ่ ม ตั ว อย่ า งเมล็ ด พั น ธุ์ จ ากกองใหญ่ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นภาชนะบรรจุ หรื อ ระหว่ า ง
กระบวนการไหลของเมล็ดพันธุ์ โดยมีน้ําหนักของเมล็ดพันธุ์จํานวนมากกว่า 100 กิโลกรัม
1) เมล็ดพันธุ์น้ําหนักไม่เกิน 500 กิโลกรัม สุ่มอย่างน้อย 5 ตัวอย่างขั้นต้น
2) เมล็ดพันธุ์น้ําหนัก 501 – 3,000 กิโลกรัม สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากเมล็ดพันธุ์ทุก
300 กิโลกรัม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่างขั้นต้น
3) เมล็ดพันธุ์น้ําหนัก 3,001 – 20,000 กิโลกรัม สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น จากเมล็ดพันธุ์
ทุก 500 กิโลกรัม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่างขั้นต้น
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4) เมล็ดพันธุ์น้ําหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 20,001 กิโลกรัม สุ่ม 1 ตัวอย่างขั้นต้น
จากเมล็ดพันธุ์ทุก 700 กิโลกรัม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 40 ตัวอย่างขั้นต้น
2.2 การตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการและในโรงเรือนปลูกพืช
2.2.1 ตรวจสอบและจํ า แนกชนิ ด เมล็ ด วั ช พื ช ขั้ น ละเอี ย ด โดยทํ า การคั ด แยก
องค์ประกอบทางกายภาพได้แก่ เมล็ดพืชบริสุทธิ์ เมล็ดพืชอื่น และสิ่งเจือปน นําแต่ละส่วนมาชั่งหา
น้ําหนัก แล้วนํามาคํานวณค่าเปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก และจําแนกชนิดเมล็ดวัชพืชที่ตรวจพบโดย
- ตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา (stereo microscope) เพื่อศึกษา
และบันทึกลักษณะภายนอกของเมล็ด เช่น สี ผิว รูปร่างและลายบนผิวของเมล็ด วัดขนาดความกว้าง
ยาวของเมล็ด
- เปรียบเทียบกับตัวอย่างเมล็ดวัชพืชในพิพิธภัณฑ์และใช้คู่มือจําแนกเมล็ดพืช
- จําแนกโดยปลูกดูลักษณะต่างๆตั้งแต่เริ่มงอกเป็นต้นกล้า ลักษณะใบ ดอก ผล
2.2.2 จําแนกกลุ่มของแมลงโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology)
- จัดเตรียมตัวอย่างแมลงและไร โดย
นําตัว อย่ างแมลงที่เก็บรวบรวมได้มาจัดรู ปร่าง (set) บนไม้จั ดรู ปร่าง
(setting board) ตัวอย่างแมลง โดยใช้เข็มไร้สนิมปักบริเวณด้านหน้าตรงมุมของปีกขวา (บริเวณมุมที่
ปีกจรดกัน) ใช้ปากคีบจัดขาทั้งสามคู่ให้อยู่ในลักษณะเกาะหรือเดินโดยใช้เข็มหมุดขนาดกลางเป็นตัว
ยึด ตัวเต็มวัยขนาด เช่น เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด และด้วงที่มีขนาดเล็กให้ติดลงบนกระดาษรูป
สามเหลี่ยมขนาดเล็ก จัดรูปร่างให้เห็นด้านหลังและด้านข้าง นําไปอบให้แห้งในตู้อบตัวอย่างแมลง
อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 30 – 60 วัน ขึ้นกับขนาดของแมลง
ทําสไลด์ถาวร แมลงจําพวกปากดูดที่มีขนาดเล็กเช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน
แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยหอย ต้องนํามาทําสไลด์ถาวร และนําไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 50-60
องศาเซลเซียส เพื่อจําแนกชนิด
2.2.3 ไร ทํ า สไลด์ ถ าวรภายใต้ ก ล้ อ งจุล ทรรศน์กํ า ลัง ขยายต่ํ า (stereo
microscope) หยด Hoyer’s solution ลงบนสไลด์ 1 หยด ใช้พู่กันเขี่ยตัวไรลงบนหยดน้ํายาจัด
ตัวอย่างไรให้อยู่ในสภาพที่เห็นส่วนต่างๆ ได้ชัดเจน โดยจัดท่าทางของไรให้อยู่ในท่าคว่ําและท่าตะแคง
ข้าง เพื่อตรวจดูลักษณะต่างๆที่ใช้ในการจําแนก จากนั้น แล้วปิดสไลด์ด้วย cover glass ใช้ปากกา
เขียนแก้ววงกลมล้อมรอบตัวไรทันทีหลังจากทําสไลด์เรียบร้อยแล้ว เพื่อสะดวกในการหาตัวไรได้ง่าย
ขึ้น นําเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ผนึกขอบ cover glass ด้วย
น้ํายา ทาเล็บ และปิดป้ายบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่เก็บ วันที่ ชื่อ ผู้เก็บและพืชอาศัยที่ด้านขวามือ
ของแผ่นสไล
2.2.4 การตรวจสอบเชื้อรา
1) การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์พืชขณะยังไม่งอก (Dry seed examination)
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โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและส่วนขยายพันธุ์เชื้อราหรือศัตรูพืช
อื่นๆ ซึ่งปะปนมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยตาเปล่าหรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo microscope
เช่น เมล็ดพันธุ์มีรูปร่างผิดปกติ หรืออาจมีการติดภายในเมล็ดพันธุ์โดยไม่แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมา
กับเศษพืชในลักษณะเส้นใยหรือส่วนขยายพันธุ์ เช่น Pycnidia เป็นต้น
2) การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์พืชขณะเมล็ดงอก
สุ่มตัวอย่างเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ในปริมาณที่เหมาะสมวิเคราะห์โดย
สุ่มแยกตามสายพันธุ์ มาทดสอบด้วยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง
(Whatman) เบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จํานวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้ําซึ่งวางอยู่ในจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ์แตงโม 25 เมล็ดต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จํานวน 200 เมล็ด จากนั้นนํา
จานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ (incubate) ใต้แสง near ultraviolet (NUV) สลับกับความมืด 12/12
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงนําเมล็ดพันธุ์มาตรวจและจําแนก
ชนิดเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอไมโครสโคป (stereo microscope) และกล้องจุลทรรศน์
กําลังขยายสูง (compound microscope)
2.2.5 การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย
1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือด้วยวิธี Dilution plate
การแยกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงด้วยวิธี Dilution plate
โดยสุ่มเมล็ดตามมาตรฐาน นํามาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที
ล้างตามด้วยน้ํากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 2 ครั้ง ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ เมื่อได้
เมล็ดพันธุ์จึงนําไปบดละเอียดด้วยเครื่องบด แล้วนําผงของเมล็ดใส่ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์
ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ (0.85% NaCl) หรือบัฟเฟอร์ จํานวน 100 มิลลิลิตร แล้วบ่มเชื้อไว้เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขย่า จากนั้นนํามาทําให้เจือจางในโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น
0.85 เปอร์เซ็นต์ หลอดละ 9 มิลลิลิตร ให้มีความเจือจางเป็น 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5
ตามลําดับ ใช้ไปเปตต์ดูด สารละลายแต่ละความเข้มข้น ปริมาณ 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร
Nutrient agar (NA) จํานวน 2 จานอาหาร แล้วใช้แท่งแก้วลนไฟฆ่าเชื้อ เกลี่ยสารละลายให้ทั่วจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-5 วัน จึงนํามาตรวจหาโคโลนี
เชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นนํามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วนําไปจําแนกชนิดต่อไป
2) แยกเชื้อจากต้นกล้าซึ่งเพาะจากเมล็ดผิดปกติ
โดยการเพาะเมล็ดในดินนึ่งฆ่าเชื้อ โดยเพาะ 25-50 เมล็ดต่อถุง และเก็บ
ถุงเพาะที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส รดน้ําเช้าเย็นในโรงเรือนกักกันพืช ของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช
เมื่อต้นกล้าออกใบจริง 1-2 ใบ ให้สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนพืช หรืออาจใช้ถุงพลาสติกที่ฉีดพ่น
น้ําคลุมให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา 3-5 วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบ กิ่ง ลําต้น โค่นต้น และ
ราก เก็บส่วนของพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
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2.1) วิธี Dilution plate ตัดใบพืชที่เป็นโรคเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วฆ่าเชื้อที่
ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรอง
ภายใต้ ก ระแสลมตู้ เ ขี่ ย เชื้ อ แล้ ว บดชิ้ น ส่ ว นในสารละลายโซเดี ย มคลอไรด์ ความเข้ ม ข้ น 0.85
เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนํามาทําให้เจือจางเป็นลําดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และดําเนินการเช่นเดียวกับ
ขั้นตอนในข้อ (1)
2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2
มิลลิเมตร ฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 2-3 นาที ผึ่งให้แห้ง
บนกระดาษกรอง ภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อแล้ววางชิ้นพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยง
เชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง (semiselective media) นําจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน
จึงนํามาตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อต่อจนครบ 3-5 วัน เพื่อตรวจหาโคโลนี
ของแบคทีเรียชนิดอื่นจากนั้นแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และนําไปศึกษาคุณลักษณะเพื่อจําแนกชนิดต่อไป
เชื้อเป้าหมาย ได้แก่ เชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli, Xanthomonas
campestris pv. cucurbitae และ Pseudomonas syringae pv. lachrymans
การจําแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย
1. ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของเชื้ อ แบคที เ รี ย โดยบั น ทึ ก ลั ก ษณะและสี ข องโคโลนี
ตรวจสอบรูปร่างของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูงและกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน
2. ทดสอบแกรม (Gram reaction) โดยใช้สารละลายโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ (3%KOH) ที่เตรียมใหม่ใช้ภายใน 2 สัปดาห์ หากตรวจพบเป็นเชื้อ
แบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative) มีรูปร่างเป็นท่อน (rod shape) และแกรมบวก (Gram
positive) รูปร่างแบบ Coryneform rod ก็จะนําไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป
3. ทดสอบ hypersensitivity reaction บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อ
แบคทีเรียอายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ (Nicotiana
tabacum L.) บริเวณใต้ใบโดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบ
หลังการฉีดเชื้อ 24-48 ชั่วโมง หากพบอาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวเป็นเชื้อ
สาเหตุโรคพืช
4. ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี (Physiological and biochemical
properties) เช่น การใช้ยูเรีย การย่อยเจลาติน การย่อยเอสคูลิน และแป้ง reduce ไนเตรต
ความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นต้น
5. ทดสอบความสามารถของเชื้ อ แบคที เ รี ย ในการทํ า ให้ เ กิ ด โรคบนพื ช อาศั ย
(Pathogenicity test) โดยเตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียให้มีความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร
ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของเชื้อที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุโรค เช่นปลูกเชื้อโดยฉีดเข้าในลําต้น ใบเลี้ยง
หรือเนื้อใบของต้นแตงโม อายุ 2-3 สัปดาห์ ฉีดพ่นน้ําให้ความชุ่มชื้นคลุมด้วยถุงพลาสติกและเก็บไว้ที่
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อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการโรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นนําใบเป็นโรคมา
แยกเชื้อบริสุทธิ์เพื่อพิสูจน์ว่าเชื้อสาเหตุที่ทําให้พืชเป็นโรคเป็นชนิดเดียวกับที่แยกได้ในครั้งแรกหรือไม่
6. การตรวจสอบด้วยวิธี ELISA เป็นวิธีการจําแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทาง
เซรุ่มวิทยา ปัจจุบันใช้ชุดตรวจสอบของบริษัท Agdia นําเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพิ่ม
ปริมาณในอาหารเหลวและนํามาทําการตรวจสอบตามขั้นตอนที่แนะนํา
2.2.6 การตรวจสอบเชื้อไวรัส
1) ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (Seedling symptom test)
โดยเพาะ เมล็ดพันธุ์ในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่าง 50-200 เมล็ด เก็บรักษาไว้ในโรงปลู กพืชกันแมลงเมื่อ
ต้นพืชออกใบจริง 1-2 ใบ จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรค ต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยว่ามี
สาเหตุจากเชื้อไวรัสจะนําใบอ่อนไปตรวจสอบด้วยวิธีการอื่นเพื่อจําแนกชนิดต่อไป
2) ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ําคั้นพืชสําหรับทดสอบ
โดยบดใบพืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้ 0.1 M phosphate
buffer pH 7.0) โดยใช้ใบพืชหนัก 1 กรัมต่อบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร ในสรูปเย็น จากนั้นใช้สําลีหรือนิ้วที่
สะอาดจุ่มน้ําคั้นพืชทาลงบนใบพืชทดสอบ ซึ่งโรยด้วยผงคาร์โบรันดัม (carborundum ขนาด 600
mesh) หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 5 นาที ล้างใบพืชและนําพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส
สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ โดยพืชทดสอบจะแสดงอาการ
แผลเฉพาะแห่ง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่วลําต้น (systemic infection)
3) การตรวจสอบด้ วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา (Serological techniques) การ
ตรวจสอบด้วยวิธี Enzyme – linked Immunosorbent Assay: ELISA เป็นวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มี
ความไวสูง แม้จะมีเชื้อไวรัสปริมาณต่ําหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได้ให้ผลรวดเร็ว แน่นอน
และยังสามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ครั้งละจํานวนมาก วิธีการที่นํามาใช้เป็นแบบ Indirect ELISA ทํา
การบันทึกผล เชื้อเป้าหมาย ได้แก่ เชื้อไวรัส Squash mosaic virus, Cucumber green mottle
mosaic virus (CGMMV), Cucumber mosaic virus (CMV) (International Seed Testing
Association, 2016b), Kyuri green mottle mosaic virus (KGMMV) (Kim et al., 2009) ทําการ
เพาะเมล็ดพันธุ์ เพื่อสังเกตลักษณะอาการผิดปกติของต้นพืชในโรงเรือนของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช โดย
สังเกตดูลักษณะอาการบริเวณโคนต้น ลําต้น ใบเลี้ยง และใบ ของต้นพืช บันทึกผล กรณีถ้าพบอาการ
ผิดปกติให้นําส่วนของพืชไปทําการแยกเชื้อและจําแนกชนิด
3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์นําเข้าในพื้นที่ของเกษตรกร
ทําการติดตามตรวจสอบต้นพืช ที่มีการนํ าเมล็ ดพันธุ์นําเข้าไปเพาะปลูกในแปลงปลูกของ
เกษตรกรตามภาคต่างๆ โดยสังเกตอาการความผิดปกติของต้นพืชทั้ง โคนต้น ราก ลําต้น ใบและหัว
ของพืช และทําการสุ่มเก็บตัวอย่างอาการดังกล่าว นํามาตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา
และกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายสูง ทําการแยกเชื้อจากอาการที่พบให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ จัดจําแนกชนิด
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ของเชื้อ และทดสอบการเกิดโรคกับ พืช ในห้องปฏิบัติการเพื่อทําการวินิจฉัย เชื้อโรคศัตรูพืชอย่าง
ละเอียด เช่นเดียวกับในขั้นตอนที่ 2
4. การจัดทําบัญชีรายชือ่ ศัตรูพืชทีต่ รวจพบในเมล็ดพันธุน์ ําเข้า และศัตรูพชื ที่ตดิ ตามตรวจสอบ
ในแปลงปลูก และสรุปผลการศึกษาการเป็นศัตรูพืชที่สําคัญด้านกักกันพืช
โดยการจัดทําบั ญชีรายชื่อศัตรูพืช ที่ตรวจพบในห้ องปฏิบัติการจากเมล็ ดพันธุ์นํ าเข้าและ
ศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกของเกษตรกรและสรุปผลการศึกษาการเป็นศัตรูพืชที่สําคัญ
ด้านกักกันพืช
เวลาและสถานที่
เวลา: เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2560
สถานที่: ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ด่านตรวจพืช และและแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์
นําเข้าในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สกลนครและอุดรธานี
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของแตงโม และข้อมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในต่างประเทศเปรียบเทียบกับ
ศัตรูพืชในประเทศ
- การจัดจําแนกแตงโม
Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Class:
Magnoliopsida
Order:
Cucurbitales
Family: Cucurbitaceae
Citrullus
Genus:
Species: C. lanatus
แตงโม (ชื่อวิทยาศาสตร์: Citrullus lanatus) เป็นผลไม้ที่มีน้ําประกอบอยู่เป็นจํานวนมาก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเรียก บักโม ภาคเหนือเรียก บะเต้า จังหวัดตรังเรียกแตงจีน ถิ่นกําเนิดอยู่ใน
ทะเลทรายคาลาฮารี ทวีป แอฟริ กา ชาวอียิปต์เป็นชาติแรกที่ปลู กแตงโมไว้รับประทานเมื่อสี่ พั นปี
มาแล้ว ชาวจีนเริ่มปลูกแตงโมที่ซินเกียงสมัยราชวงศ์ถัง และชาวมัวร์ได้นําแตงโมไปสู่ทวีปยุโรป แตงโม
แพร่หลายเข้าสู่ทวีปอเมริกาพร้อมกับชาวแอฟริกาที่ถูกขายเป็นทาส แตงโมต้องการดินที่มีความชุ่มชื้น
พอเหมาะ น้ําไม่ขัง มักปลูกกันในดินร่วนปนทราย ในประเทศไทยมีการปลูกแตงโมทั่วทุกภูมิภาค และ
ปลูกได้ทุกฤดู
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แตงโมเป็นพืชในวงศ์เดียวกับแคนตาลูปและฟัก เป็นพืชล้มลุกเป็นเถา อายุสั้น เถาจะเลื้อยไป
ตามพื้นดิน มีขนอ่อนปกคลุม ผลมีทั้งทรงกลมและทรงกระบอก เปลือกแข็ง มีทั้งสีเขียวและสีเหลือง
บางพันธุ์มีลวดลายบนเปลือก ในเนื้อมีเมล็ดสีดําแทรกอยู่ แตงโมที่นิยมปลูกโดยทั่วไปมี 3 พันธุ์
พันธุ์ธรรมดา มีเมล็ดขนาดเล็ก รสหวาน แบ่งย่อยได้อีกหลายพันธุ์ เช่น แตงโมจินตหรา ผล
ยาวรี เปลือกเขียวเข้ม มีลาย เนื้อสีแดง แตงโมตอร์ปิโด ลูกรีกว่าพันธุ์จินตหรา แตงโมกินรี ผลกลม
เนื้อแดง แตงโมน้ําผึ้ง ผลกลม เนื้อเหลือง แตงโมไดอานา เปลือกเหลือง เนื้อสีแดง แตงโมจิ๋ว ผลขนาด
เท่ากําปั้น เนื้อเหลือง เป็นต้น
 พันธุ์ไม่มีเมล็ด เป็นพันธุ์ผสมเพื่อใช้ในการส่งออก ไม่มีเมล็ดแก่สีดําภายใน ในญี่ปุ่นมีการทํา
แตงโมให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยให้ผลเจริญในกล่อง เพื่อความสะดวกในการขนส่ง
 พันธุ์กินเมล็ด ปลูกเพื่อนําเมล็ดมาคั่วเป็นเม็ดก๋วยจี๊ พันธุ์นี้มีเนื้อน้อย เมล็ดขนาดใหญ่
ปริมาณการนําเข้า
- ปริมาณการนําเข้าเมล็ดพันธุ์แ ตงโมจากสหรัฐอเมริกาปี 2559-2560 ปริมาณ 5,390.72
กิโลกรัม
- ปริมาณการนําเข้าเมล็ดพันธุ์แตงโมจากอินเดีย ปี 2559-2560 ปริมาณ 1,956.83 กิโลกรัม
ศัตรูพืชที่พบเข้าทําลายแตงโม
ศัตรูพืชของแตงโมในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 43 ชนิด เป็น แมลง 20 ชนิด ไร 2 ชนิด
ไส้เดือนฝอย 4 ชนิด รา 11 ชนิด แบคทีเรีย 3 ชนิด ไวรัส 7 ชนิด และวัชพืช 2 ชนิด (CABI, 2007)
ศัตรูพืชของแตงโมในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสิ้น 87 ชนิด เป็นแมลง 24 ชนิด ไร 3 ชนิด
ไส้เดือนฝอย 7 ชนิด รา 30 ชนิด แบคทีเรีย 7 ชนิด ไวรัส 10 ชนิด และวัชพืช 6 ชนิด (CABI, 2007)
ศัตรูพืชของแตงโมในอินเดีย รวมทั้งสิ้น 81 ชนิด เป็นแมลง 26 ชนิด ไร 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย
6 ชนิด รา 27 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด ไวรัส 10 ชนิด และวัชพืช 6 ชนิด (CABI, 2007)


2. การตรวจวิ นิ จ ฉั ย เชื้ อ โรคและศั ต รู พื ช ขั้ น ละเอี ย ดกั บ เมล็ ด พั น ธุ์ แตงโมนํ า เข้ า จาก
ต่างประเทศในห้องปฏิบัติการและในโรงเรือนปลูกพืช
2.1 การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา
การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ แตงโมนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 60 ครั้ง
จาก 5 ด่านตรวจพื ช ได้แก่ ด่านตรวจพืช สุว รรณภูมิ ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุ งเทพ ด่านตรวจพืช ไปรษณีย์ ด่านตรวจพืช หนองคายและด่านตรวจพืช ลาดกระบั ง และเมล็ ดพันธุ์นําเข้าจากอินเดีย
จํานวน 36 ครั้ง จาก 3 ด่านตรวจพืช ได้แก่ ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ ด่านตรวจพืชสุวรรณภูมิ และ
ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ นํามาตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบลักษณะอาการผิดปกติ เมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ ไม่มี
ร่องรอยการทําลายของแมลงศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด และ
ปิดมิดชิด (Figure 1)
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2.2 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุต์ ามวิธมี าตรฐานของ ISTA (International Seed Testing
Association, 1999) และการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดเมล็ดพันธุ์นําเข้าใน
ห้องปฏิบัติการและการปลูกทดสอบในโรงเรือน
การตรวจวิ นิ จฉั ยเชื้ อโรคและศั ตรู พื ชขั้ นละเอี ยดกั บเมล็ ดพั นธุ์ แตงโมที่ นํ าเข้ าจาก
สหรัฐอเมริกาในห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี Blotter method พบเชื้อราจํานวน 2 ชนิด ได้แก่ 1) Fusarium
oxysporum จํานวน 1 ครั้ง (Figure 2) และ 2) F. solani จํานวน 1 ครั้ง (Figure 3) และเมล็ดพันธุ์
แตงโมนําเข้าจากอินเดีย ตรวจพบเชื้อรา จํานวน 8 ชนิด ชนิดละ 1 ครั้ง ได้แก่ 1) Drechslera
halodes, 2) Curvularia pallescens, 3) Cladosporium sp., 4) Phoma cucurbitacearum, 5)
Fusarium oxysporum, 6) F. solani, 7) Macrophomina phaseolina และ 8) Drechslera
hawaiiensis (Figure 4)
การตรวจด้วยวิธี dilution plate method ไม่พบศัตรูพืชที่น่าสงสัยว่าเป็นสาเหตุ
โรคพืช
การตรวจการปนเปื้อนของเชื้อ Acidovorax avaenae pv. citrulli (Aac.),
CGMMV, KGMMV, SqMV และCMV ด้วยวิธี ELISA พบเชื้อ Aac. จํานวน 2 ครั้ง
เมื่อนําเมล็ดพันธุ์ไปปลูกสังเกตอาการในโรงเรือนกักกันพืช (Seedling symptom)
และโรงเรือนปลูกพืชของบริษัทผู้นําเข้าหรือและเกษตรกร ไม่พบอาการของโรคหรือศัตรูพืชกับต้น แตงโม
จากเมล็ดพันธุ์นําเข้าทั้งสองประเทศ
3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์นําเข้าในพื้นที่ของเกษตรกร
การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์แตงโมนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา ใน จังหวัด
ขอนแก่น สกลนคร และ อุดรธานี จํานวน 40 แปลง พบโรคกับต้นแตงโม จํานวน 7 ชนิด ได้แก่ โรคราก
เน่าและเหี่ยว เชื้อสาเหตุ Fusarium oxysporum (Figure 5), โรคผลเน่า เชื้อสาเหตุ Pythium sp.
(Figure 6), โรคเถาแตกยางไหล เชื้อสาเหตุ Didymella bryoniae (Figure 7), โรคเหี่ยวสเคลอ
โรเตีย ม เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii (Figure 8), โรคแอนแทรกโนส เกิดจากเชื้อรา
Colletotrichum orbiculare (Figure 9), โรคราน้ําค้าง เชื้อสาเหตุ Pseudoperonospora cubensis
(Figure 10), โรคผลเน่า เชื้อสาเหตุ Acidovorax avenae pv. citrulli (Figure 11) ซึ่งอาการของโรค
ที่พบไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย แต่ไม่มีแปลงปลูกของเมล็ดพันธุ์แตงโมนําเข้าจากอินเดีย
4. การจัด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่อ ศั ต รู พืช ที่ ต รวจพบในเมล็ด พัน ธุ์ นํา เข้ า และศั ต รูพื ช ที่ ติ ด ตาม
ตรวจสอบในแปลงปลูก และสรุปผลการศึกษาการเป็นศัตรูพืชที่สําคัญด้านกักกันพืช
การจัดทําบัญชีรายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ แตงโมที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาและ
อินเดียในห้องปฏิบัติการ (Table 1) และสรุปรายชื่อศัตรูพืชที่ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูก
เมล็ดพันธุ์แตงโมที่นําเข้าจากต่างประเทศ (Table 2)
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แตงโมนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา จํานวน 60 ครั้ง และเมล็ดพันธุ์
นําเข้าจากอินเดีย จํานวน 36 ครั้ง โดยนําเมล็ดพันธุ์มาตรวจสอบเบื้องต้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ ไม่พบลักษณะอาการผิดปกติ ไม่มีร่องรอยการทําลายของแมลงศัตรูพืช และไม่มีวัชพืชติดมา
กับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด และเมื่อนําเมล็ดพันธุ์มา
ตรวจสอบศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method พบว่าเมล็ดพันธุ์แตงโม
นําเข้าจากสหรัฐอเมริกา พบเชื้อราจํานวน 2 ชนิด ชนิดละ 1 ครั้ง และเมล็ดพันธุ์แตงโมนําเข้าจาก
อินเดีย ตรวจพบเชื้อรา จํานวน 8 ชนิด ชนิดละ 1 ครั้ง ส่วนการตรวจสอบด้วยวิธี Dilution plate
technique และ ELISA technique ไม่พบศัตรูพืชติดมากับเมล็ดพันธุ์ และเมื่อนําเมล็ดพันธุ์ปลูก
สังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom) ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นแตงโม และผลการ
ติดตามตรวจสอบศัตรู พืชในแปลงปลู กเมล็ดพันธุ์ แตงโมนําเข้าจากสหรั ฐอเมริกา ใน จังหวัดขอนแก่น
สกลนคร และ อุดรธานี พบโรคกับต้ นแตงโม จํานวน 7 ชนิด ซึ่งศัตรู พืช ที่พบในแปลงปลูก ไม่เป็น
ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณศรีวิเศษ เกษสังข์ คุณชลธิชา รักใคร่ คุณปรียพรรณ พงศาพิชณ์ ที่ช่ วยแนะนําแนว
ทางการวิจั ยในครั้ งนี้ และขอขอบคุณ คุณวานิช คําพานิ ช คุณโสภา มีอํานาจ คุณยุ ทธนา ประมาณ
คุณวิชาญ สมาธิ คุณวิภา เกิดพิพัฒน์ คุณอรนุช นาคะโร คุณสุธรรม คงเอียด และคุณอัญชลี ราศี
(ช่วยสนับสนุนตัวอย่างพืชและเตรียมงานในห้องปฏิบัติการ) คุณชัยรัตน์ หมั่นการ (ช่วยสนับสนุ น
ภาพประกอบ) และน้องๆ ในห้องปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนในการทํางานวิจัยนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
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Table 1 Pest interception with watermelon seeds import from USA and India in
laboratory (October 2015-Sebtember 2017)
No. Importing
country
1

2

USA

India

No. of
shipment
60

36

Weight
(Kgs)

Plant quarantine
station

5,390.72 - Suvarnabhumi
Airport Plant
Quarantine Station
- Bangkok Maritime
Port Plant Quarantine
Station
- Post Plant
Quarantine Station
- Lat Krabang Plant
Quarantine Station
- Nong Khai Plant
Quarantine Station
4,902.16 - Suvarnabhumi
Airport Plant
Quarantine Station
- Bangkok Maritime
Port Plant Quarantine
Station
- Post Plant
Quarantine Station

Result

Blotter method
- Fusarium oxysporum
- F. solani

ELISA test
-

Blotter method
1. Drechslera halodes
2. Curvularia pallescens
3. Cladosporium sp.
4. Phoma

cucurbitacearum
5. Fusarium oxysporum
6. F. Solani
7. Macrophomina
phaseolina
8. Drechslera hawaiiensis

ELISA test
1. Acidovorax avenae
subsp. citrulli
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Table 2 The watermelon diseases on field inspection
No.
disease
pathogen
Symptom caused by fungi
1
Fusarium wilt Fusarium oxysporum

Plant part

Province

crown

Khon Kaen,
Sakon Nakhon and
Udon Thani
Khon Kaen,
Sakon Nakhon and
Udon Thani
Khon Kaen,
Sakon Nakhon and
Udon Thani
Khon Kaen,
Sakon Nakhon and
Udon Thani
Khon Kaen,
Sakon Nakhon and
Udon Thani
Khon Kaen,
Sakon Nakhon and
Udon Thani

2

Pythium rot

Pythium sp.

fruit

3

Gummy stem
blight

Didymella bryoniae

leaf

4

Fruit rot

Sclerotium rolfsii

fruit

5

Anthacnose

Colletotrichum
orbiculare

fruit

6

Downy mildew Pseudoperonospora

leaf

cubensis
Symptom caused by bacteria
7
Bacterial fruit Acidovorax avenae pv.
citrulli
blotch
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A

B

Figure 1 The packaging and imported watermelon seeds
A) The watermelon seeds imported from United States
B) The watermelon seeds imported from India
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Figure 2

Fusarium oxysporium on imported watermelon seeds from United
States of America of Low magnification (50x) and conidia structure of
high magnification (1000x).

Figure 3 Fusarium solani on imported watermelon seeds from United States of
America of Low magnification (50x) and conidia structure of high
magnification (1000x).
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A

B

C

D

E

F

Figure 4 Fungi associated on imported watermelon seeds from India under
stereo microscope and compound microscope
A) Drechslera halodes at 1000x
B) Curvularia pallescens at 50x
C) Cladosporium sp. at 50x
D) Phoma cucurbitacearum at 50x
E) Macrophomina phaseolina at 50x F) Drechslera hawaiiensis at 1000x
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A

B

Figure 5 Fusarium wilt on watermelon A) Fusarium wilt on watermelon B) A
discoloration of the vascular system (xylem), which can be observed
readily in longitudinal or cross section of roots or stems.
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Figure 6 Pythium fruit rot of watermelon caused by Pythium sp.

Figure 7 Gummy stem blight on watermelon leaf.
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Figure 8 The southern blight fungus caused by Sclerotium rolfsii which produces
seed-like resting structures.

Figure 9 Anthracnose (Colletotrichum orbiculare) symptoms on watermelon.
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Figure 10 Downy mildew on watermelon leaf

Figure 11 Bacterial Fruit Blotch caused by Acidovorax avenae subsp. citrulli that
cross section through mature fruit shows internal damage.
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