
ความเป็นมา
- เนื่องจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องการเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นทุกปี

- ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ
ของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์พืชผักและพืชไร่

- ประเทศไทยมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
เอื้ออ านวยต่อการผลิตและเกษตรกรมีฝีมือในการผลิต

- ประเทศผู้ซื้อต้องการเมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรคและศัตรูพืช โดยต้องการ
ให้ประเทศไทยรับรองการปลอดศัตรูพืชที่ส าคัญบางชนิดในระยะที่พืช
เจริญเติบโตในแปลงปลูก และ/หรือในเมล็ดพันธุ์ก่อนการส่งออก และให้ระบุ
ข้อความการรับรองลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น



- กรมวิชาการเกษตร จึงให้กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
ด าเนินการตรวจสอบศัตรูพืชส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองการปลอดโรคเพื่อการ
ส่งออกตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2530/31  เป็นต้นมา ซึ่งต่อมาในฤดูการผลิตปี  2534/35  
เป็นต้นมา  ได้มีหน่วยงานจากสถาบันการศึกษา คือ ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะ
เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมด าเนินการด้วยในการรับรองการปลอด   
เชื้อโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกและเมล็ดพันธุ์ โดยจัดท าเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ (กรมวิชาการเกษตร)  ภาคเอกชน (บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ ) และ
สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

- ต่อมา ได้มีความร่วมมือการตรวจรับรองการปลอดเชื้อโรคกับเมล็ดพันธุ์ได้แก่ การ
ตรวจ VIROID / ToBRFV (RT-PCR) กับคลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช วิทยาเขต
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการตรวจ TOBRFV (Real-time           
RT-PCR) และ BFB (PCR) กับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น



หน่วยงานที่รับผดิชอบ

1. กลุ่มวิจัยการกักกันพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร 

2. โครงงานการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

5. กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร  และด่านตรวจพืชฯ  ส านักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น

ช่วงพืชเจริญเติบโตในแปลงปลูก เมล็ดพันธุ์หลังเก็บเกี่ยว

ทั้งช่วงพืชเจริญเติบโตในแปลงปลูกและเมล็ดพันธุ์หลังเก็บเกี่ยว

1 2

3

การตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออกเมล็ดพันธุ์
แบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้



ตรวจสอบโรคและศัตรูพืชกบัเมลด็พนัธ์ุพ่อ-แม่ที่น าเข้า

จัดตารางการป้องกนัก าจัดศัตรูพืช

ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกพืช  2 ระยะ 

ตอนดอก + ผสมเกสร โตเต็มที่ก่อนเกบ็เกีย่ว

ตรวจสอบโรคและศัตรูพืชของเมลด็พนัธ์ุหลงัเกบ็เกีย่ว

รายงานผลเพ่ือการออกใบรับรองสุขอนามยัพืช (Phytosanitary  
Certificate)

การตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออกเมล็ดพันธ์ุ 5 ขั้นตอน ดังนี้



ผลติเมลด็พนัธ์ุเพ่ือการส่งออก

พืชผกั      ขั้นตอนดอกผสมเกสร ระยะโตเต็มทีก่่อนเกบ็เกีย่ว
แตงโม เร่ิมผสมเกสร-ผลขนาด          ผลโตเต็มทีใ่บและเถายงัคงสีเขียว 

5 ซม.
เมลอน/ เร่ิมผสมเกสร-ผลขนาด ผลโตเตม็ที่ใบและเถายงัคงสีเขียว 
แคนตาลูป 3 ซม.
สคว๊อช ผสมเกสรไม่เกนิ 50% ของต้น   ผลโตเตม็ทีใ่บและเถายงัคงสีเขยีว 
ฟักทอง
แตงกวา ผสมเกสรไม่เกนิ 50% ของต้น  ผลโตเตม็ที่ใบและเถายงัคงสีเขียว 

ระยะการตรวจโรคและศัตรูพืชของพืชในแปลงปลูก               
ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก



พืชผกั ขั้นตอนดอกผสมเกสร            ระยะโตเต็มทีก่่อนเกบ็เกีย่ว

มะเขือเทศ       ผสมเกสรช่อที่ 2-4 ผลช่อแรกเร่ิมเปลีย่นสีถึง
เกบ็เกีย่วผลสุกแล้วไม่เกนิ 20 %

พริกหวาน    ผสมเกสรไม่เกนิ 50%ของต้น    ผลเปลีย่นสีจนถึงเกบ็เกีย่วแล้วไม่
เกนิ 50 % 

มะเขือม่วง    ผสมเกสรไม่เกนิ 50% ของต้น   ผลเตบิโตเตม็ที่จนถึงเกบ็เกีย่วแล้ว
ไม่เกนิ 50% ของต้น 

ข้าวโพดหวาน อายุ 40-45 วัน ใบและล าต้นยังคงสภาพสีเขียว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อายุ 70-75 วัน 
ข้าวโพดข้าวเหนียว
ข้าวโพดฝักอ่อน



ขั้นตอนการตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออกเมล็ดพันธุ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น

พร้อมเอกสารประกอบ



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น

การตรวจสอบโรคและศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์พ่อ-แม่จากในและต่างประเทศ



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น

ขั้นตอนการตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น



การตรวจสอบการปลอดโรคและศัตรูพืช

ในแปลงปลูก



แตงกวา



ภาพตรวจแปลง

เมลอน



สคว๊อช



แตงโม



ลกัษณะอาการของโรค



โรคราน า้ค้าง 
เช้ือสาเหตุ   Pseudoperonospora cubensis



โรคใบจุด

เช้ือสาเหตุ Corynespora cassicicola



โรคใบจุด 
เช้ือสาเหตุ Colletotrichum laginarium



โรคโคนแตก ต้นแตกหรือยางไหล 
เช้ือสาเหตุ  Didymella bryoniae



โรคแอนแทรคโนส 
เชือ้สาเหตุ  Colletotrichum lagenarium



โรคผลเน่า
เช้ือสาเหต ุ Acidovorax avenae subsp. citrulli



ขั้นตอนการแยกเช้ือจากตัวอย่างอาการโรค
บนพืชจากแปลงปลูกส าหรับ

การผลติเมลด็พนัธ์ุ
เพ่ือการส่งออก



เช้ือรา



ตรวจภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์



วธีิการแยกเช้ือราและแบคทีเรีย
Tissue Transplanting



การจ าแนกชนิดเช้ือรา



แบคทีเรีย



ลกัษณะอาการของโรคเห่ียวสาเหตจุากเช้ือ 

Pseudomonas solanacearum กบัตน้และกิ่ง



Tissue Transplanting



Gram reaction



Hypersensitive reaction



Starch Hydrolysis

Physiological and Biochemical characters

Nitrate reduction



ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ 
Immunochromatographic Strip Test



ELISA



ไวรัส ไวรอยด์



ELISA



360 bp.

PCR

Real-time-PCR



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น

การตรวจสอบโรคและศัตรูพืชกับ      
เมล็ดพันธุ์ก่อนการส่งออก



Blotter method Dilution plate ELISA/PCR/ 

Real time PCR

สุ่มเมล็ดพนัธุ์

ขั้นตอนการรับรองการปลอดเช้ือโรคกบัเมลด็พนัธ์ุ

ในห้องปฏิบัติการ

เช้ือรา/แบคทเีรีย แบคทเีรีย แบคทีเรีย/ไวรัส/        
ไวรอยด์



เช้ือราสาเหตโุรคพืช

Blotter method Dilution plate ELISA/PCR/ 

Real time PCR

เช้ือรา แบคทเีรีย แบคทีเรีย/ไวรัส/        
ไวรอยด์



การสุ่มตวัอย่าง

1 2

กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนา

เมล็ดพันธุ์



การตรวจเมล็ดพนัธุด์ว้ยวิธีการ Blotter method 





เช้ือแบคทีเรยีสาเหตโุรคพืช

Blotter method Dilution plate ELISA/PCR/ 

Real time PCR

เช้ือรา/แบคทเีรีย แบคทเีรีย แบคทีเรีย/ไวรัส/        
ไวรอยด์



Dilution plate

Serial dilution 

and Spread plate 

technique





ลกัษณะและสีของโคโลนี 

Gram 

Reaction

Hypersensitivity 
reaction  บนยาสบู 

Physiological and 
biochemical 

properties

Pathogenicity

test

ELISA



Gram reaction



Hypersensitive reaction



Starch Hydrolysis

Physiological and Biochemical characters

Lypolytic activity

Nitrate reduction



ELISA



Pathogenicity test



เช้ือไวรสั

ไวรอยด์

ไฟโตพลาสมา

สาเหตโุรคพืช



Blotter method Dilution plate ELISA/PCR/ 

Real time PCR

เช้ือรา/แบคทเีรีย แบคทเีรีย แบคทีเรีย/ไวรัส/        
ไวรอยด์



ELISA



การสกัด RNA /DNA จากเมล็ดพันธุ์



PCR หรือ Real-time PCR



ตัวอย่างเงื่อนไขการส่งออกพืชตระกูลแตงไปยังประเทศญี่ปุน่

List of the Plants Subject to Specific Phytosanitary Measures to be Carried Out in Exporting 
Countries (Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act) and 
the Details of Requirements for Each of the Quarantine Pests 

Last updated 23 March, 2022 

Item 

No
Region/countries Plants Quarantine pests Requirements

19 [Asia] India, Indonesia, 

Thailand, Republic 

of Korea, Chinese Taipei, 

China (excluding Hong 

Kong, China),

[Middle East] Israel, 

Turkey,

[Europe] Italy, Greece, 

Serbia, Hungary,

[Africa] Nigeria, Republic 

of South Africa,

[North America] United 

States of America 

(excluding Hawaiian 

Islands),

[Latin America] Costa 

Rica, Brazil,

[Oceania] Australia, 

Northern Mariana Islands, 

Guam

Live plants and plant parts 

for planting (excluding 

fruits) and seeds for 

planting of the following 

plants:
cucumber (Cucumis sativus), 

watermelon (Citrullus

lanatus (syn. Citrullus vulgaris)),

Cucurbita maxima,

wax gourd (Benincasa hispida),

Cucurbita moschata, 

summer squash (Cucurbita pepo),

melon (Cucumis melo),

bottle gourd (Lagenaria

siceraria (syn. Lagenaria

leucantha))

Acidovorax

avenae subsp. citrulli

(Bacterial fruit blotch)

(1) For seeds:

The plants must fulfill either of the 

following specific requirement (i) or (ii) 

AND the phytosanitary certificate or the 

certified copy of the phytosanitary 

certificate must include "The required 

additional declaration" mentioned below.

Either

(i) การตรวจรับรองพ้ืนที่ปลูกหรือพ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์

(i) Phytosanitary inspection:

The parent plants are grown from seeds 

disinfected against this pest or known to be 

free from this pest.

and

The parent plants and fruits (for producing 

seeds) at a place of production or a 

production site (including a plant growth 

facility) are inspected (including 

laboratory testing of any suspicious 

symptoms) during fruit maturity stage 

before harvesting and found free 

from Acidovorax avenae subsp. citrulli.



Ite

m 

No

Region/countries Plants Quarantine pests Requirements

19 [Asia] India, 

Indonesia, 

Thailand, Republic 

of Korea, Chinese 

Taipei, China 

(excluding Hong 

Kong, China),

[Middle East] Israel, 

Turkey,

[Europe] Italy, 

Greece, Serbia, 

Hungary,

[Africa] Nigeria, 

Republic of South 

Africa,

[North 

America] United 

States of America 

(excluding Hawaiian 

Islands),

[Latin 

America] Costa Rica, 

Brazil,

[Oceania] Australia, 

Northern Mariana 

Islands, Guam

Live plants and plant parts 

for planting (excluding fruits) 

and seeds for planting of the 

following plants:

cucumber (Cucumis sativus), 

watermelon (Citrullus

lanatus (syn. Citrullus

vulgaris)),

Cucurbita maxima,

wax gourd (Benincasa

hispida),

Cucurbita moschata, 

summer squash (Cucurbita 

pepo),

melon (Cucumis melo),

bottle gourd (Lagenaria

siceraria (syn. Lagenaria

leucantha))

Acidovorax

avenae subsp. citrulli

(Bacterial fruit blotch)

Or

(ii) การตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์
(ii) Laboratory test:

The seeds are tested prior to 

export by an appropriate genetic 

method such as LAMP assay or 

PCR assay or grow-out method 

and found to be free from

Acidovorax avenae subsp. citrulli; 

30,000 seeds are randomly 

taken from a lot as samples in 

accordance with the 

International Seed Testing 

Association (ISTA) procedures; 

or in case that the number of 

seeds of a lot is less than 

300,000, 10% of the seeds are 

used for the testing.

The required additional 

declaration:

Fulfills item 19 of the Annexed 

Table 2-2 of the Ordinance 

for Enforcement of the Plant 

Protection Act (MAF Ordinance 

No73/1950)



การับรองการปลอดเชื้อโรคกับพืชตระกูลแตงจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น

Live plants and plant parts for planting (excluding fruits) and seeds for 
planting of the following plants:
cucumber (Cucumis sativus) แตงกวา, 
watermelon (Citrullus lanatus (syn. Citrullus vulgaris)) แตงโม,
Cucurbita maxima ฟักทองและสควอ๊ช,
wax gourd (Benincasa hispida) ฟัก,
Cucurbita moschata ฟักทองและสควอ๊ช, 
summer squash (Cucurbita pepo) สควอ๊ช,
melon (Cucumis melo) เมลอน,
bottle gourd (Lagenaria siceraria (syn. Lagenaria leucantha)) น้ าเต้า

ชนิดพืชตระกลูแตงทีต้่องรับรอง



เงื่อนไขการส่งออกพืชตระกูลแตงจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น

1) For seeds:
The plants must fulfill either of the following specific requirement (i) or (ii) AND the 
phytosanitary certificate or the certified copy of the phytosanitary certificate must 
include "The required additional declaration" mentioned below.
Either
(i) การตรวจรับรองพื้นที่ปลูกหรือพื้นที่ผลิตเมลด็พันธุ์
(i) Phytosanitary inspection:
The parent plants are grown from seeds disinfected against this pest or known to be 
free from this pest.
and
The parent plants and fruits (for producing seeds) at a place of production or a 
production site (including a plant growth facility) are inspected (including laboratory 
testing of any suspicious symptoms) during fruit maturity stage before harvesting and 
found free from Acidovorax avenae subsp. citrulli.



เงื่อนไขการส่งออกพืชตระกูลแตงจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น

1) For seeds:
Or
(ii) การตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์
(ii) Laboratory test:
The seeds are tested prior to export by an appropriate genetic method such as LAMP 
assay or PCR assay or grow-out method and found to be free from Acidovorax
avenae subsp. citrulli; 30,000 seeds are randomly taken from a lot as samples in 
accordance with the International Seed Testing Association (ISTA) procedures; or in 
case that the number of seeds of a lot is less than 300,000, 10% of the seeds are 
used for the testing.

The required additional declaration:
Fulfills item 19 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the 
Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการโรคพืชตระกูลแตง วนัที ่21 กรกฎาคม 2565
ห้องศรีจันทร์ 1 ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ. ขอนแก่น

ขั้นตอนการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช

ค าแนะน าการใช้งาน
ระบบ e-Phyto

ย่ืนค าขอ พ.ก. 7 ในระบบ 
e-Phyto

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชตรวจ
รับค าขอ

รายการค าขอส่งมาที่
ห้องปฏิบัติการ

น าตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์และรับรองข้อความ
พิเศษไปยังด่านตรวจพืช

ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็คทรอนิคส์ 
(ePhyto) ณ ด่านตรวจพืช



เอกสารทีใ่ช้ส าหรับประกอบ       
การออกใบรับรองสุขอนามยัพืช 
(Phytosanitary certificate)



















เม่ือผลการตรวจและเอกสารเรียบร้อย

ท าการส่งออก



เส้นทางการขนส่ง



Thank you for your attention


