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บทคัดย่อ: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญในการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ  บางปีผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอ
ต้องมีการอนุญาตให้น�าเข้าจากประเทศใกล้เคียง  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาเส้นทางและปริมาณการน�าเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านทางด่านตรวจพืชในพื้นที่ภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  ในช่วงปี 2553-2556  นอกจากนี้ยังได้ส�ารวจข้อมูลชนิดและระดับความรุนแรงของ 
การปนเปื้อนศัตรูพืชในข้าวโพดน�าเข้าจาก สปป.ลาว อีกด้วย การเก็บข้อมูลทุติยภูมิใช้การส�ารวจข้อมูลการน�าเข้า  
การสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วข้องและการส�ารวจพืน้ทีน่�าเข้า ผลการศกึษาวจิยัพบว่า ในปี 2556  มกีารเปลีย่นแปลงเส้นทางการน�า
เข้าข้าวโพดจากเดิมผ่านด่านตรวจพืชเชียงแสนและเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  มาเข้าทางช่องผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัด
อุตรดิตถ์  และมีการน�าเข้าข้าวโพดจาก สปป.ลาว ผ่านทางเขตภาคเหนือจ�านวน 2,982 ตัน  โดยน�าเข้าทางช่องผ่านแดน
ถาวรภูดู่ถึง  92.89%  ข้าวโพดน�าเข้าจาก สปป.ลาว ไม่พบศัตรูพืชกักกันแต่มีการตรวจพบด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus 
zeamias ) เป็นจ�านวนมากติดมากับข้าวโพดที่น�าเข้าผ่านช่องผ่านแดนถาวรภูดู่  ด่านตรวจพืชท่าลี่  และด่านตรวจพืช
พิบูลมังสาหาร    
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ABSTRACT: Maize (Zea mays) is the major raw material for animal feed industry in Thailand, but the domestic 
maize production is insufficient, so the importation of maize grain from neighbor countries has been done annually.  
The objective of this study was to study the route and amount of maize imported from Laos PDR through the different 
Plant Quarantine Stations in the northern and northeastern parts of Thailand during year 2010 - 2013. The secondary 
data, interview and field survey were used for collecting data. Type and degree of pest infestation in imported maize 
were recorded. The study found that in the Northern Thailand, the routes of importing changed from conveying through 
the border pass at Chiangsaen and Chiangkong, Chiangrai province, to Phudu pass, Uttaradit province in the year 2013. 
The total quantity of maize imported from Laos through Northern Thailand in 2013 was 2,982 tons, 92.89% of this 
amount conveyed through Phudu pass. No quarantine pests were founded on the field survey except the huge amount 
of maize weevil (Sitophilus zeamias) infested in maize imported through Phudu, Talee and Phibunmungsahan pass.
Keywords: maize, import, Plant Quarantine Station, quarantine pest, maized weevil
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บทน�ำ

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Maize, Zea mays) เป็น

วัตถุดิบส�าคัญที่ใช้เพื่อการผลิตอาหารสัตว์มากที่สุด                           

จากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศที่

เพิม่ขึน้ตามการขยายตวัอย่างต่อเนือ่งของอตุสาหกรรม

การเลีย้งสตัว์ ท�าให้รฐัต้องอนญุาตให้มกีารน�าเข้าจาก

ต่างประเทศได้ในบางช่วง  เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการภายในประเทศ  ข้าวโพดเป็นสิง่ต้องห้าม ตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2550  ในการน�าเข้ามาในประเทศผู้ประกอบการต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายภายใต้พระราช

บญัญตักิกัพชื   2 ฉบบั  ได้แก่  ประกาศกรมวชิาเกษตร 

เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข  การน�าเข้าสิ่ง

ต้องห้ามสิ่งก�ากัดและสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. 2551  และ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการน�าเข้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) พ.ศ. 2556  เพื่อเป็นการ

ป้องกนัและควบคมุมใิห้มศีตัรพูชืกกักนั ทีเ่ป็นอนัตราย

ร้ายแรงติดหรือปนเปื้อนเข้ามาแพร่ระบาดท�าลายพืช

เศรษฐกิจที่ส�าคัญในประเทศได้  ซึ่งชนิดศัตรูพืชกักกัน 

(Quarantine Pest)  ทีเ่ป็นอนัตรายร้ายแรงในข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ที่น�าเข้ามาจาก สปป.ลาว ที่ประเทศไทย

ประกาศห้ามมิให้มีโดยเด็ดขาด  คือ  ด้วงอิฐ (Khapa 

beetle, Trogoderma  granarium) ซึง่มรีายงานว่าเป็น

แมลง 1 ใน 100 ชนดิทีม่กีารแพร่ระบาดท�าให้เกดิความ

เสยีหายร้ายแรงมากทีส่ดุในโลกและการป้องกนัก�าจดั

ยาก  ในหลายประเทศถอืเป็นศตัรพูชืกกักนัทีส่�าคญัใน

การน�าเข้า  ส�าหรับประเทศไทยนอกจากจะประกาศ

เป็นชนิดศัตรูพืชกักกันแล้วยังได้ให้ความสนใจและมี

การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากแมลงชนิดนี้มีถิ่น

ก�าเนิดอยู่ในอนุทวีป  ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของประเทศ  

อินเดีย  ปากีสถาน  บังคลาเทศ  ศรีลังกา  เนปาล  

ภูฎานและมัลดีฟท์  ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนอยู่ใกล้กับ

ประเทศไทย (Wikipedia, 2013; EPPO, 1990) และ

หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการควบคุม และตรวจ

สอบพืช  ศัตรูพืช  รวมทั้งการเคลื่อนย้ายพืชให้เป็นไป

ตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และถกูต้องตามหลกัวชิาการ  

เพื่อป้องกันมิให้ศัตรูพืชแพร่ระบาดจากแหล่งหนึ่งไป

ยังอีกแหล่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศหรือ

ภายในประเทศ  คือ  ด่านตรวจพืช  ซึ่งมีประจ�าอยู่ทั่ว

ทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้วิจัยในฐานะ

พนกังานกกัพชื (Plant Inspector) ประจ�าด่านตรวจพชื

จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาวจิยัและประเมนิ

สถานการณ์ในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

เส้นทางการน�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความเสี่ยงใน

การที่จะมีศัตรูพืชติดเข้ามาและเกิดการแพร่ระบาด

ท�าลายพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ   ดังนั้นงาน

วิจัยนี้จึงต้องการศึกษา 1. เส้นทางน�าเข้าข้าวโพดจาก 

สปป.ลาว  และ 2. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง

ของการมศีตัรพูชืกกักนัตดิมาเพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบัการ

เฝ้าระวัง

วิธีกำรศึกษำ

งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ  โดยศึกษาเส้น

ทางและปริมาณการน�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่น�าเข้า

จาก สปป.ลาว เข้ามาทางด่านตรวจพืชในเขตภาค

เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงปี 2553 - 

2556  ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูเิกีย่วกบั

ปริมาณการน�าเข้าข้าวโพดจาก สปป.ลาว  และข้อมูล

การตรวจพบการติดเชื้อสาเหตุโรคและแมลงศัตรูพืช

จากด่านตรวจพืชที่มีการแจ้งน�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

จาก สปป.ลาว ในช่วงปี 2553 - 2556  ซึ่งมีทั้งหมด 16 

แห่ง  ในพื้นที่ภาคเหนือ 6 เขต  ได้แก่ (1) เขตพื้นที่

จงัหวดัเชยีงราย คอื ด่านตรวจพชืเชยีงแสน  ด่านตรวจ

พชืเชยีงของ  ด่านตรวจพชืท่าอากาศยานเชยีงราย และ

ด่านตรวจพชืแม่สาย  (2) เขตพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ คอื 

ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่  และด่านตรวจ

พชืเชยีงดาว (3) เขตพืน้ทีจ่งัหวดัตาก คอื ด่านตรวจพชื

แม่สอด (4) เขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคือ ด่านตรวจ

พืชแม่สะเรียง  และด่านตรวจพืชแม่ฮ่องสอน (5) เขต
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พืน้ทีจ่งัหวดัน่าน คอื ด่านตรวจพชืทุง่ช้าง  และ (6) เขต

พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ช่องผ่านแดนถาวรภูดู่  และ

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 เขตพื้นที่  ได้แก่ (1) 

เขตพื้นที่จังหวัดเลย  คือ ด่านตรวจพืชท่าลี่  (2) เขต

พืน้ทีจ่งัหวดัหนองคาย คอื ด่านตรวจพชืหนองคาย (3) 

เขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร คือ ด่านตรวจพืชมุกดาหาร 

(4) เขตพื้นที่จังหวัดนครพนม คือ ด่านตรวจพืช

นครพนม  และ (5) เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  คือ 

ด่านตรวจพชืพบิลูมงัสาหาร  และเกบ็ข้อมลูด้วยวธิกีาร

สมัภาษณ์ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการน�าเข้าข้าวโพดเลีย้ง

สัตว์ จ�านวน  27 คน ได้แก่  ผู้อ�านวยการกลุ่มควบคุม

พืชภาคเหนือ  หัวหน้าด่านตรวจพืชและผู้ที่ปฏิบัติงาน

ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และผู้ประกอบการน�าเข้าที่ส�าคัญบางรายในอ�าเภอ

เชียงของจังหวัดเชียงราย จุดผ่านแดนภูดู ่ จังหวัด

อตุรดติถ์  อ�าเภอท่าลี ่ จงัหวดัเลย อ�าเภอพบิลูมงัสาหาร  

จงัหวดัอบุลราชธาน ี เพือ่ตดิตามความเคลือ่นไหวหรอื

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่  ก่อนจะน�าผลที่ได้

มาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

ผลการส�ารวจข้อมูลการน�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จาก สปป.ลาว ผ่านทางด่านตรวจพืชในเขตภาคเหนือ  

ในช่วง ปี 2553 - 2556  พบว่า ในปี 2553 มีการน�าเข้า

ข้าวโพดจากลาวผ่านทางด่านตรวจพชืในเขตภาคเหนอื

เท่านั้น  โดยมีการน�าเข ้าผ่านทางด่านตรวจพืช

เชียงแสนมากที่สุด  คิดเป็นสัดส่วน 61% ของปริมาณ

ข้าวโพดทีม่กีารน�าเข้าทัง้หมด  และยงัไม่พบการน�าเข้า

ข้าวโพดผ่านทางช่องผ่านแดนถาวรภูดู่และด่านตรวจ

พืชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Table 1)

Table 1 Amount and value of maize grain imported from Laos PRD through the plant quarantines of Thailand 
during B.E. 2553 - B.E 25561/

Plant  
quarantine 
station

B.E 2553 B.E 2554 B.E 2555 B.E 2556
Weight 
(ton)

Value 
(million baht)

Weight 
(ton)

Value 
(million baht)

Weight
 (ton)

Value 
(million baht)

Weight
 (ton)

Value 
(million baht)

Chiangsaen 4,690.00 18.92 1,090.10 3.78 720.00 3.00 50.00 0.18
Chiangkong 2,970.00 12.29 1,884.42 9.68 680.00 3.00 162.03 0.59
Chiangrai 
International 
Airport

-2/ - - - - - - -

Maesai - - - - - - - -
Chiangmai 
International 
Airport

- - - - - - - -

Chiangdown - - - - - - - -
Maesariang - - - - - - - -
Maehongson - - - - - - - -
Tungchang - - - - - - - -
Phu-Du - - - - - - 2,770.00 41.09
Talee - - 105,882.56 198.91 48,311.00 74.57 52,066.19 323.73
Nongkhai - - 120.02 0.72 - - - -
Mukdahan - - - - - - - -
Nakonpanom - - - - - - - -
Phibunmung-
sahan

- - 486.02 3.90 320.00 2.19 180.03 1.8

Total 7,660.00 31.21 109,463.12 216.99 50,031.00 82.76 55,228.25 367.39
1/ Record data from Agricultural Regulation Office B.E 2556;   _ 2/ No imports
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ในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการน�าเข้า

ข้าวโพดจากลาวอย่างชัดเจน  โดยเปลี่ยนการน�าเข้า

ทางด่านตรวจพชืเชยีงแสนและเชยีงของเป็นการน�าเข้า

ทางด่านตรวจพืชท่าลี่มากที่สุด  คิดเป็นสัดส่วน 97%  

ของปริมาณข้าวโพดที่มีการน�าเข้าทั้งหมด  ขณะที่

การน�าเข้าข้าวโพดผ่านทางด่านตรวจพชืเชยีงแสนและ

เชียงของมีสัดส่วนเพียง 3% ของปริมาณข้าวโพดที่มี

การน�าเข้าทัง้หมด  นอกจากนีย้งัพบการลดลงอย่างต่อ

เนื่องของการน�าเข้าข้าวโพดผ่านทางด่านตรวจพืช  

เชียงแสนและเชียงของจนถึงปี 2556  โดยมีสัดส่วน

เพียง 0.09% และ 0.29% ของปริมาณข้าวโพดที่มี

การน�าเข้าทัง้หมดเท่านัน้  สาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้การน�า

เข้าข้าวโพดผ่านทางด่านตรวจพืชในจังหวัดเชียงราย

ลดลง  คอื  รปูแบบการขนส่งทีไ่ม่สะดวกเนือ่งจากด่าน

ตรวจพืชเชียงแสนและเชียงของมีลักษณะเป็นด่าน

พรมแดนที่มีแม่น�้าโขงกั้นระหว่างไทยกับลาว  จึงต้อง

ขนส่งข ้าวโพดซึ่งบรรจุในกระสอบป่านน�้ าหนัก

ประมาณ 50 กิโลกรัม/ถุง ใส่เรือเล็ก (เรือกาบ) จากฝั่ง

ลาวมาขึ้นที่ท่าน�้าฝั่งไทย  ประกอบกับพ่อค้าข้าวโพด

รายย่อยในไทยหันไปประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้สูง

กว่า  ซึง่เป็นผลจากการพฒันาพืน้ทีส่ามเหลีย่มทองค�า

ไปเป็นแหล่งสถานบนัเทงิและเป็นเขตเศรษฐกจิต้นน�า้  

และพื้นที่ เพาะปลูกข ้าวโพดใน สปป.ลาวลดลง  

เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นตามความ

ต้องการของประเทศจนี  หรอืการทีเ่กษตรกรของจนีเข้า

มาเช่าพื้นที่ใน สปป.ลาว เพื่อท�าการเกษตรเองโดยท�า

สัญญาเช่าระยะยาวนาน  20 - 30 ปี (เฉลิมพล, 2556; 

นิเวศน์, 2556)  นอกจากนี้  ยังมีสาเหตุจากการที่

เกษตรกรใน สปป.ลาว นิยมขายข้าวโพดให้กับจีน

มากกว่าไทย  เนื่องจากพ่อค้าชาวจีนให้ราคารับซื้อสูง  

จ่ายเงินเร็ว  และเข้าไปเปิดตลาดรับซื้อข้าวโพด ณ 

แหล่งผลติในลาว  คอื  เมอืงฮนุ  แขวงอดุมไชย  ซึง่เป็น

เมืองที่อยู่ห่างจากจีนเพียงแค่ 180 กิโลเมตร เท่านั้น  

จงึมคีวามสะดวกกว่าการขายข้าวโพดให้ไทยทีต้่องขน

ใส่เรอืเลก็ข้ามน�า้มายงัฝ่ังไทยและมโีอกาสเสีย่งสงูทีจ่ะ

ถูกต�ารวจลุ่มน�้าโขงตรวจสอบและจับกุม   

ปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่ง  ที่ท�าให้ปริมาณ

การน�าเข้าข้าวโพดผ่านทางด่านตรวจพืชในจังหวัด

เชียงรายลดลง  คือ  จีนรับซื้อข้าวโพดในระยะที่เก็บ

เกี่ยวฝักสดได้โดยไม่ต้องรอให้เมล็ดแก่จัด  ทั้งนี้

เนื่องจากจีนมีโรงงานอบลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดใน

เมืองฮุนของลาว  จึงช่วยเพิ่มความสะดวกและง่ายใน

การจัดการของผู้ประกอบการในลาว  และยังสามารถ

แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือค่าแรงที่แพงขึ้น

ได้อกีด้วย  การรบัซือ้ข้าวโพดด้วยวธินีีม้คีวามแตกต่าง

จากการส่งขายให้กับพ่อค้าคนไทยที่ไม่สามารถรับซื้อ

ข้าวโพดในรูปแบบฝักสดได้  เนื่องจากไม่มีโรงงานอบ

แห้งเมล็ด  ดังนั้น เมื่อรับซื้อข้าวโพดแล้วต้องรีบขาย

ทันทีเพื่อป้องกันการเน่าเสีย  นอกจากนี้  ยังมีอุปสรรค

จากกฎหมายการน�าเข้าของไทยที่ได้ก�าหนดภาษีน�า

เข ้าค่อนข้างสูงและมีขั้นตอนที่ยุ ่งยากในการขอ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบโควตาที่ขอน�าเข้า (พรสวรรค์, 

2556)

 ในปี 2556  มกีารเปลีย่นแปลงเส้นทางการน�าเข้า

ข้าวโพดที่ส�าคัญ  โดยพบการน�าเข้าข้าวโพดจากลาว

ผ่านทางช่องผ่านแดนถาวรภดูู ่จงัหวดัอตุรดติถ์  โดยมี

ปรมิาณการน�าเข้าทีม่ากเป็นอนัดบั 2 รองจากด่านท่าลี่  

จงัหวดัเลย  และเป็นจดุผ่านแดนทีม่กีารน�าเข้าข้าวโพด

ปริมาณมากที่สุดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  รูปแบบของ

การขนส่งเป็นรถบรรทุก 10 ล้อ แบบเทกอง (Bulk)  ซึ่ง

มคีวามสะดวกในการขนส่งมากกว่าการน�าเข้าผ่านทาง

ด่านตรวจพืชเชียงแสนและเชียงของที่ต้องน�าข้าวโพด

ลงเรือข้ามแม่น�้าโขงเข้ามายังฝั่งไทย (สมพล, 2556)

ช่องผ่านแดนถาวรภูดู่  เป็นช่องผ่านแดนที่เปิด

ใหม่ซึ่งยกระดับมาจากจุดผ่อนปรนการค้าภูดู่  เพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง  การพฒันา

เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างเมืองปาก

ลาย  แขวงไชยบุรี  ประเทศลาวกับไทย  และเป็นการ

รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีลักษณะเป็นด่าน

พรมแดนที่มีแผ่นดินกั้นระหว่างไทยกับลาว   ใน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของหน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องสูก่ารเป็นด่านตรวจพชื  โดยอยูใ่นความ

รับผิดชอบของศูนย์วิจัยพืชสวนอุตรดิตถ์  ส�านักวิจัย
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และพฒันาการเกษตรเขตที ่2 และกลุม่ควบคมุพชืภาค

เหนือ  ส�านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรม

วชิาการเกษตร  การปฏบิตังิานทางด้าน CIQ (Custom 

Immigration Quarantine: ด่านศุลกากร ตรวจคนเข้า

เมือง ด่านตรวจพืช-สัตว์และสาธารณสุข) บุคลากรที่

ท�าหน้าที่ด้านกักกันพืช (Plant Quarantine) ของช่อง

ผ่านแดนภูดู่เป็นเจ้าหน้าที่จากด่านตรวจพืชเชียงแสน  

ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกลุ่มควบคุมพืชภาค

เหนือ  ที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน

เป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556  

จนกว่าจะมีการประกาศเขต      ด่านศุลกากร/เขตด่าน

ตรวจพืชอย่างเป็นทางการ  ซึ่งอาจใช้เวลา 1-2 ปี  

(บรรจงศักดิ์, 2556)  จากปัญหาความไม่พร้อมของ

บุคลากรและสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นที่  จึงท�าให้

ช่องผ่านแดนภูดู่มีความเสี่ยงสูงต่อการหลุดรอดของ

ศัตรูพืชปนเปื้อนและการลักลอบน�าเข้าหรือเลี่ยงที่จะ

ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบังคับใช้มากที่สุด  และใน

อนาคตปัญหานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากมี

โครงการสร้างถนนสายภูดู่เชื่อมต่อไปยังถนนบ้านผา

แก้ว - ปากลาย ของ สปป.ลาว คาดว่าจะเสรจ็สมบรูณ์

ประมาณกลางปี 2557 และสปป.ลาวมีนโยบายที่จะ

ยกระดับด่านตรวจพืชท้องถิ่นบ้านผาแก้ว เมืองปาก

ลาย แขวงไชยบุรี เป็นด่านตรวจพืชสากล  ซึ่งจะส่งผล

ให้การขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างสอง

ประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวสูง

กว่าเดิม  และคาดว่าจะมีการน�าเข้าข้าวโพดจากลาว

ผ่านทางช่องผ่านแดนภูดู่เพิ่มสูงขึ้นด้วย  

แนวโน้มสถานการณ์การน�าข้าวโพดจากลาวในปี 

2557  ช่องผ่านแดนถาวรภูดู่อาจจะเป็นเส้นทางการที่

มนี�าเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์จาก สปป.ลาว มากทีส่ดุของ

ประเทศ  เพราะนอกจากความสะดวกของเส้นทาง

คมนาคมและนโยบายของ สปป.ลาวแล้วยังมีปัจจัย

เสริมด้านพื้นที่เพาะปลูกและระยะทางขนส่งด้วย  

เนื่องจากเมืองปากลาย  แขวงไชยบุรี  เป็นแหล่งที่มี

การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดในประเทศ

ลาว  และมีอาณาเขตติดกับช่องผ่านด่านถาวรภูดู่

มากกว่าด่านตรวจพืชท่าลี่  ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมการน�าเข้าจึงควรติดตาม

สถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิด  และควรเตรียมหา

มาตรการรองรับเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาการ

หลุดรอดของศัตรูพืชปนเปื้อนและการลักลอบน�าเข้า

ของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ

ผลการส�ารวจข้อมูลการปนเปื้อนศัตรูพืชที่ติดมา

กับเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่น�าเข้าจากลาว (ผ่านด่าน 

6 แห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย) ในช่วงเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 

2556 แสดงใน Table 2 
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Table 2   Pest type and the infestation level on maize grain imported from Laos PRD through the plant  
quarantines of Thailand (October, B.E 2555 - September, B.E 2556)1/

M/Y Chiangsaen Chiangkong Phu-Du Talee Phibunmungsahan Nongkhai
Pest Level Pest Level Pest Level Pest Level Pest Level Pest Level

Oct. 55 - - - - - - - - - - - -
Nov. 55 - - - - - - - - - - - -
Dec. 55 - - - - - - - - - - - -
Jan.56 - - - - Maized  weevil + - - - -
Feb.56 - - - - - - Maized  weevil ++ - - - -

Mar.56 - - - - Maized weevil

Red Flour 

Beetle

+++

+

Maized  weevil

A. flavus

+++

+

- - - -

Apr. 56 - - - - - - - - Maized weevil

Red Flour Beetle

++

+

- -

May.56 - - - - Maized 

weevil 

+ - - - - - -

Jun.56 - - - - - - - - - - - -
July.56 - - - - - - - - - - - -
Aug.56 - - - - - - - - - - - -
Sep.56 - - - - - - - - - - - -

1/ +++++ (level 5) =  81-100% pest and pest infestation detected;    ++++ (level 4) =   61-80% pest and pest infestation 

detected; +++ (level 3) =            41-60 % pest and pest infestation detected;  ++ (level 2) =   21-40% pest and pest 

infestation detected;   + (level 1) =  1-20% pest and pest infestation detected and    -  =   not detected

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่น�าเข้าจากลาวตรวจพบด้วง

งวงข้าวโพด (Maized weevil, Sitophilus  zeamias) 

มอดแป้ง (Red Flour Beetle, Tribolium  castaneum)  

และเชื้อรา Aspergillus sp. ติดมา  และส่วนใหญ่พบ

ด้วงงวงข้าวโพดบ่อยครัง้มากทีส่ดุ  โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในข้าวโพดทีน่�าเข้าจากลาวผ่านทางช่องผ่านแดนถาวร

ภดูู ่ ด่านตรวจพชืท่าลี ่ และด่านตรวจพชืพบิลูมงัสาหาร  

ในช่วงเดอืน มกราคม 2556 - พฤษภาคม 2556 (Table 

2) ระดบัความรนุแรงของการปนเป้ือนด้วงงวงข้าวโพด  

คือ   เริ่มมีการตรวจพบในเดือนมกราคม 2556  โดยมี

ความรุนแรงระดับ 1 (+) หรือ คิดเป็น 1 - 20% ของ

ปริมาณข้าวโพดที่น�าเข้า  จากนั้นพบเพิ่มสูงขึ้นตาม

ล�าดบัจนมคีวามรนุแรงมากทีส่ดุ คอื ระดบั 3  ซึง่มกีาร

ปนเปื้อน 41 - 60% ของปริมาณข้าวโพดที่น�าเข้า

ทัง้หมดในเดอืนมนีาคม 2556  หลงัจากนัน้ระดบัความ

รุนแรงค่อยๆ ลดลงเป็นระดับ 2 และระดับ 1 ในเดือน

เมษายนและพฤษภาคม ตามล�าดับ  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่น�าเข้าจากลาวในช่วงเดือน

มนีาคมมคีณุภาพต�า่และมปัีญหาความรนุแรงของการ

ปนเปื้อน ศัตรูพืชสูง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดที่น�า

เข้าผ่านช่องผ่านแดนถาวรภูดู่และด่านตรวจพืชท่าลี่  

ทัง้นีเ้นือ่งจากข้าวโพดของสปป.ลาว เป็นข้าวโพดค้างปี

ทีม่กีารเกบ็เกีย่วตัง้แต่เดอืนกนัยายน หรอื ตลุาคม ของ

ปีทีผ่่านมา  และมกีารเกบ็รกัษาทีไ่ม่ถกูสขุลกัษณะ  คอื 

เป็นการเกบ็ข้าวโพดทัง้ฝักในกระสอบป่านวางไว้ใต้ถนุ

บ้านของตัวเอง  เนื่องจากไม่มีโกดังหรือโรงเก็บ   เพื่อ

รอการเปิดตลาดซื้อขายจากไทยในช่วงเวลาที่รัฐ

อนญุาตให้น�าเข้าได้โดยไม่ต้องเสยีภาษ ี ซึง่มช่ีวงเวลา

ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคมถงึ 31 กรกฎาคม 2556  รวมระยะ

เวลาการเก็บรักษานานถึง  6 - 7 เดือน  (ธนิตย์, 2556; 
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สมพล, 2556)  และจากการลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลใน

เบือ้งต้นของคณะผูว้จิยัพบว่า  ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ทีเ่กบ็

รักษาในโกดังของผู้ประกอบการในเขตเมืองปากลาย 

แขวงไชยบุรี ของ สปป.ลาว มีความรุนแรงของการเข้า

ท�าลายของด้วงงวงข้าวโพดค่อนข้างสูง  โดยพบด้วง

งวงข้าวโพดในสภาพตัวเต็มวัยบนกระสอบบรรจุ

ข้าวโพดและพื้นของโกดังเก็บรักษา

ด้วงงวงข้าวโพด  เป็นศัตรูพืชชนิดไม่ใช่ศัตรูพืช

กกักนั  มวีงจรชวีติสัน้  โดยใช้เวลาตัง้แต่ระยะไข่จนถงึ

ตัวเต็มวัยประมาณ 35 วัน เพศเมียวางไข่ 200 - 400 

ฟอง  และตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 1-2 เดือน  

(เสาวลักษณ์, 2547) ตัวเต็มวัยและตัวหนอนของด้วง

งวงข้าวโพดสามารถท�าลายเมลด็ธญัพชืได้อย่างรนุแรง  

โดยตัวเต็มวัยจะเจาะกินเมล็ดท�าให้เป็นรูอยู ่ทั่วไป  

ส่วนตัวหนอนอาศัยกัดกินอยู่ภายในเมล็ด  ท�าให้เนื้อ

ภายในเมล็ดถูกกัดกินจนเป็นโพรง  บางครั้งกัดกินเนื้อ

เมลด็ภายในจนเหลอืแต่เปลอืกหุม้เมลด็  ท�าให้เมลด็มี

น�้าหนักเบา  เสื่อมคุณค่าทางอาหาร  เมล็ดสูญเสีย

ความงอก (วีระยุทธ, 2554) ส�าหรับมอดแป้งจัดเป็น

แมลงท�าลายผลติผลทางการเกษตรในโรงเกบ็ชนดิศตัรู

รอง (secondary pest)  คือ ไม่สามารถท�าลายเมล็ด

พันธุ์ให้ได้รับความเสียหายได้ด้วยตนเองได้แต่จะเข้า

ท�าลายซ�า้หลงัจากแมลงชนดิอืน่เข้าท�าลายเมลด็พชืให้

ได้รับความเสียหายจนเกิดเป็นรูหรือรอยแตก  และ

สามารถขยายพนัธุไ์ด้รวดเรว็จงึเป็นแมลงศตัรทูีส่�าคญั

อีกชนิดหนึ่ง (ธีรนาฎ, 2553) การเข้าท�าลายของแมลง

ศตัรพูชื  ก่อให้เกดิความชืน้ในเมลด็พชืและเป็นสาเหตุ

ส�าคัญของการเข้าท�าลายของเชื้อรา A. flavus ซึ่ง

สามารถสร้างสารก่อมะเร็งอะฟลาทอกซินในข้าวโพด

ได้ (กรกิตต์, 2552 ) 

ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานวิจัยความแตกต่างของ

ด้วงงวงข้าวโพดที่ตรวจพบในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก 

สปป.ลาวและด้วงงวงข้าวโพดที่พบในประเทศไทย  

และยังไม่มีรายงานวิจัยที่บ่งชี้ถึงความรุนแรงของการ

แพร่กระจายและการเข้าท�าลายของด้วงงวงข้าวโพด

ทั้งในประเทศไทยและลาว  ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงค่อน

ข้างสูงที่จะมีการปนเปื้อนและการแพร่กระจายเข้ามา

ของด้วงงวงข้าวโพดที่ติดมากับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น�า

เข้าจาก สปป.ลาว มาในประเทศไทย  ในการเตรียม

ความพร้อมกบัการเคลื่อนยา้ยสนิคา้อย่างเสรจีากการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หน่วยงานของรัฐที่

มหีน้าทีเ่กีย่วข้องจงึควรให้ความส�าคญัในการเผ้าระวงั

และเข้มงวดในการตรวจสอบการปนเป้ือนของด้วงงวง

ข้าวโพดกบัข้าวโพดเลีย้งสตัว์ทีม่กีารน�าเข้าทกุเส้นทาง

ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แม้ว่า

ด้วงงวงข้าวโพดจะเป็นศัตรูพืชชนิดที่ไม่ใช่ศัตรูพืช

กกักนัตามกฎหมายกต็าม  และควรให้ความส�าคญักบั

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ

ตรวจสอบการปนเปื้อนของศัตรูพืชได้อย่างแม่นย�า  

รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ  ข้อมลูถกูต้องเป็นทีย่อมรบั

ตามมาตรฐานสากล

สรุปและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย

เร ่งด ่วนป ี  2556-2557 ในหัวข ้อ การประเมิน

สถานการณ์การน�าเข้าพืช  ชนิดศัตรูพืชและสารพิษ

ตกค้างในพืชน�าเข้าส�าคัญจากสาธารณรัฐประชาชน

จีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน ของส�านักควบคุมพืช

และวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  และจากผลการศึกษาวิจัยในครั้ง

นี้  แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการน�าเข้า

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์จาก สปป. ลาว จากเขตพืน้ทีจ่งัหวดั

เชียงรายมาเป็นเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเลย  ซึ่ง

ช่องผ่านแดนถาวรภูดู่  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นช่อง

ทางการน�าเข้าโพดเลีย้งสตัว์ทีม่คีวามเสีย่งต่อการหลดุ

รอดของศตัรพูชืกกักนัมากทีส่ดุ  และศตัรพูชืทีม่กีารปน

เปื้อนมากับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวมากที่สุด  คือ  

ด้วงงวงข้าวโพด  ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรให้

ความส�าคัญในการเผ้าระวังและเข้มงวดกับการตรวจ

สอบศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับการน�าเข้าข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์จาก สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในเส้นทางทีม่คีวามเสีย่งเพือ่ป้องกนัมใิห้มกีาร

ปนเปื้อนหรือเล็ดลอดเข้ามาภายในประเทศ 
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