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5. บทคัดย่อ 
 พิทูเนีย (Petunia, Petunia  hybrida) อยู่ในวงศ์โซลานาซีอ้ี มีถิ่นก าเนิดที่อเมริกาใต้ เป็นเป็นพืชไม้
ดอกไม้ประดับ (Ornamental plant) ที่นิยมปลูกกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เนื่องมีหลากหลายสายพันธุ์ 
ทั้งคุณภาพดอก สีดอก ขนาดดอก จึงท าให้สามารถปลูกได้ทั้งปี บางสายพันธุ์ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี 
ปัจจุบันจัดเป็นพืชสิ่งต้องห้ามที่มีการน าเข้าเมล็ดเพ่ือการค้าได้จากญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียว แต่ปริมาณการน าเข้ามี
เพียงไม่มากนัก และมีจ านวนหลายหลากสายพันธุ์ ซ่ึงเมล็ดพันธุ์น าเข้าดังกล่าวอาจมีศัตรูพืชร้ายแรงที่สามารถติดมา
กับเมล็ดพันธุ์น าเข้าได ้  

ผลการศึกษาข้อมูลศัตรูพืชของพืชพิทูเนีย จ านวนทั้งสิ้น 136 ชนิด ที่มีรายงานพบในประเทศญี่ปุ่น จ านวน 
77 ชนิด และในจ านวนนี้ที่ไม่มีรายงานในประเทศไทย และสามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์  พิทูเนีย จ านวน 16 ชนิด 
จากผลการตรวจสอบศัตรูพืชบนเมล็ดพันธุ์พิทูเนียน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จ านวน 3 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 262,000 
เมล็ด ไม่พบศัตรูพืช และผลการประเมินความเสี่ยงโอกาสเข้ามา ตั้งรกราก และแพร่กระจายจนก่อให้เกิดความ
เสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ พบว่าเป็นศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ ไวรอยด์ Chrysanthemum stunt 
viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid และ Potato spindle tuber viroid ความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ 
Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Tobacco etch virus, Tomato mosaic virus แ ล ะ
ความเสี่ ยงต่ าได้แก่ เชื้อรา Chalara elegans, แบคที เรีย Pseudomonas viridiflava และไวรัส Alfalfa 
mosaic virus, Asparagus virus 2, Citrus tatter leaf virus, Tobacco streak virus, Tomato aspermy 
virus, Tomato spotted wilt virus, Arabis mosaic virus ซึ่งศัตรูพืชกักกันดังกล่าวจ าเป็นต้องมีมาตรการ
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จัดการความเสี่ยงก่อนการส่งออกโดยก าหนดให้เมล็ดพันธุ์ พิทูเนียน าเข้าต้องด าเนินการตรวจสอบ และต้องมี
ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การตรวจสอบและพบว่าปลอดศัตรูพืชกักกันบน
ต้นพิทูเนียจากสถานที่ผลิตในช่วงการเจริญเติบโตของพืช หรือต้องปลูกในพ้ืนที่ปลอดจากศัตรูพืชกักกันโดยการ
ส ารวจอย่างเป็นทางการที่ครอบคลุมพืชอาศัยของศัตรูพืชกักกัน หรือต้องมาจากเมล็ดพิทูเนียของพ่อแม่พันธุ์ที่
ได้รับการตรวจสอบในช่วงการเจริญเติบโตของพืช และพบว่าปลอดจากโรคพืชกักกัน หรือเมล็ดผ่านการตรวจสอบ
ที่เฉพาะส าหรับศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล เช่น RT-PCR  และเมื่อสินค้ามาถึงจะถูกสุ่ม
ตรวจ ณ จุดน าเข้า หากตรวจพบศัตรูพืชกักกันจะถูกท าลายหรือให้ส่งกลับ โดยผู้น าเข้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

6. ค าน า 

จากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade organization, WTO) ท า
ให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  (Agreement of 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS Agreement) ซึ่งเป็นมาตรการในการปกป้อง
ชีวิตมนุษย์ สัตว์และพืช จากสิ่งปนเปื้อน สารพิษ หรือเชื้อโรคที่มีพืชหรือสัตว์เป็นตัวน า เพ่ือป้องกันหรือจ ากัด
ความเสียหายอันเนื่องศัตรูพืชที่อาจติดมากับสินค้าเกษตรน าเข้า สามารถเจริญเติบโต และแพร่กระจายออกไปได้ 
ดังนั้นประเทศผู้น าเข้าจึงจ าเป็นต้องมีการใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับตามสากลประเทศ  
โดยต้องมีการท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเพ่ือป้องกันหรือก าจัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ต้องมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชของสินค้าเกษตร โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม ที่พัฒนาโดยองค์กรระหว่างประเทศ  

พิทูเนีย (Petunia, Petunia hybrida)  เป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมปลูกกันแพร่หลายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เนื่องจากมีหลากหลายสายพันธุ์  จึงท าให้พิทูเนียสามารถปลูกได้หลายฤดู หลากหลายทั้งคุณภาพ
ดอก สีดอก ขนาดดอก รวมทั้งการเจริญเติบโต บางสายพันธุ์ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถปลูกได้ทั้งปี 
รวมทั้งในฤดูฝน จากการศึกษารวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของพิทูเนียจากญี่ปุ่นในเบื้องต้นปรากฏว่า มีศัตรูพืชร้ายแรง
หลายชนิดที่ยังไม่มีรายงานในประเทศไทย (CABI, 2007 และ CABI online) ซึ่งศัตรูพืชเหล่านี้มีโอกาสที่จะติดเข้า
มากับเมล็ดพันธุ์น าเข้าได้ มาตรการกักกันพืชที่ใช้ควบคุมการน าเข้า พิทูเนีย ปัจจุบันได้อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกัก พืช (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 พิทูเนียจัดอยู่ในประเภทสิ่งต้องห้าม หากประเทศไทยไม่มีมาตรการ
สุขอนามัยพืชที่เข้มงวดแล้ว  อาจก่อให้เกิดปัญหาของศัตรูพืชหลายชนิดที่ไม่เคยพบในประเทศติดมากับสินค้าที่
น าเข้า เกิดการแพร่กระจายและเพ่ิมปริมาณจนเกิดเป็นการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผล
เสียต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวง  ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพ่ือศึกษาในเบื้องต้นการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์ พิทูเนียน าเข้าจากญี่ปุ่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนใน
การประกาศทบทวนมาตรการทางสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่น 

 
 



 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์และอ่ืนๆ 
1. เอกสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ต าราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุม และ

สัมมนาทางวิชาการ ข้อมูลการประชุมอภิปรายจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก 
2. มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for 

Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
(Framework for pest risk analysis) 

3. มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม (Pest risk analysis for quarantine pests including analysis of environmental 
risks and living modified organisms) 

4. คู่มือส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ตามแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืช
ระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention: IPPC) 

5.  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- วิธีการ 

1.  การรวบรวมข้อมูลพืชและศัตรูพืชของพิทูเนีย 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของพืชพิทูเนีย ที่จะด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยท าการศึกษา ค้นคว้า และ
รวบรวมข้อมูลของพิทูเนียจากฐานข้อมูล เอกสาร และรายงานทั้งในและต่างประเทศ ต าราวิชาการ 
วารสารวิชาการ รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อมูลทางอิเลคโทนิค หรือ
เว็บไซท์ ต่างๆ ทั่วโลก เพ่ือศึกษาข้อมูลทางอนุกรมวิธาน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ าแนกชีววิทยา การปลูก 
การเก็บเกี่ยว สถานการณ์การผลิตพิทูเนียและการส่งออกพิทูเนียในทั่วโลก สถิติการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจาก
ญี่ปุ่น เป็นต้น 

 1.2  การรวบรวมข้อมูลศัตรูพืช โดยท าการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของพิทูเนียได้แก่ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางชีววิทยา แหล่งแพร่กระจาย ลักษณะอาการที่ปรากฏบนพืช ความส าคัญของศัตรูพืชและ
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ วิธีควบคุมและการป้องกันก าจัดจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  1.2.1  ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสารวิชาการ  รายงานการประชุม  สัมมนาทางวิชาการ 
งานวิจัย การประชุมอภิปรายจากแหล่งต่างๆทั่วโลก ข้อมูลจาก Crop protection compendium (CPC) และ
ข้อมูลทางอิเลคโทนิค หรือเว็บไซท์ ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีรายงานจนถึงปัจจุบันนี้และเชื่อถือได้ 

  1.2.2 ข้อมูลศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร (Interception)  

ซ่ึงด าเนนิการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 



 

  เมล็ดพันธุ์พิทู เนียน าเข้าจากญี่ปุ่น จะถูกท าการสุ่มตัวอย่างตามวิธีมาตรฐานของ ISTA 
(International Seed Testing Association, 1993) เพ่ือตรวจหาตัวอ่อน หนอน แมลงหรือเมล็ดวัชพืชที่อาจ
ปะปนมาด้วยตาเปล่าหรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอไมโครสโคป  (stereo microscope) และ
ตรวจสอบเชื้อโรคพืช ซึ่งอาจติดมากับเมล็ดพันธุ์น าเข้า ได้แก่การตรวจสอบเชื้อรา โดยใช้ Blotter method ซึ่งใช้
ตัวอย่างเมล็ดจ านวน 400 เมล็ด ต่อ 1 สายพันธุ์ วางเมล็ดลงบนกระดาษกรอง (Whatman) เบอร์ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้ าซึ่งวางอยู่ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย 25 
เมล็ดต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นน าจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ (incubate) ใต้แสง near ultraviolet (NUV) 
สลับกับความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน ตรวจและจ าแนกชนิดเชื้อรา
บนเมล็ดพันธุ์ใต้กล้องจุลทรรศน์ เสตอริโอไมโครสโคป (stereo microscope) และกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง 
(compound microscope) และการตรวจสอบเชื้อไวรัส ไวรอยด์ โดยการปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้น
กล้า (Seedling symptom test) ซึ่งท าการเพาะเมล็ดพันธุ์พิทูเนียในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่าง 50-200 เมล็ด เก็บ
รักษาไว้ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต้นพืชออกใบจริง 1-2 ใบ จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรคบนต้นกล้าที่แสดง
อาการผิดปกติ ที่สงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัส และน าใบอ่อนไปตรวจสอบด้วยวิธีการอ่ืนเพื่อจ าแนกชนิดต่อไป 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis, PRA) ได้ด าเนินการตามมาตรฐานนานาชาติ
ส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standard for Phytosanitary Measures, ISPM) ฉบับที่ 11 
แก้ไขครั้งที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกันรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงทาง
สภาพแวดล้อม (Pest Risk Analysis for Quarantine Pests Including Analysis of Environmental Risks) 
(FAO, 2004) โดยการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักที่ส าคัญ ดังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1: การเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Initiation of pest risk analysis) 
 ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดศัตรูพืช และเส้นทางศัตรูพืช ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกักกันพืช และท าการ
พิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่หนึ่งที่ก าหนดซึ่งจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช การเริ่มต้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ด าเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของพิทูเนียของญี่ปุ่น ที่จะด าเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากฐานข้อมูล เอกสาร และรายงานทั้งในและต่างประเทศ ต าราวิชาการ วารสารวิชาการ 
รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ข้อมูลทางอิเลคโทนิค หรือเว็บไซท์ ต่างๆ ทั่วโลกซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่
มีรายงานจนถึงปัจจุบันนี้และเชื่อถือได้ เพ่ือศึกษาข้อมูลศัตรูพืชของพิทูเนีย ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์  ข้อมูลทาง
ชีววิทยา แหล่งแพร่กระจาย ลักษณะอาการที่ปรากฏบนพืช ความส าคัญของศัตรูพืชและความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ วิธีควบคุมและการป้องกันก าจัด รวมทั้งข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของประเทศ ซึ่งได้ท าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของพิทูเนียมาก่อนแล้ว  ข้อมูลดังกล่าวจะน ามาจัดท าบัญชีรายชื่อและจ าแนกชนิดของ
ศัตรูพืชของพิทูเนีย (Pest list and Pest Identification) ที่มีรายงานพบในต่างประเทศ จากนั้นระบุเส้นทาง 
(Pathway) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกักกัน โดยท าการพิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้หลักความสัมพันธ์ของ



 

ชนิดศัตรูพืชพิทูเนียกับเส้นทางศัตรูพืช ในกรณีนี้ คือ ศัตรูพืชที่สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์ พิทูเนีย และพิจารณา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ในประเทศไทย  โดยพ้ืนที่บางแห่งมีพืชอาศัยที่อ่อนแอต่อการเข้าท าลาย
ของศัตรูพืชปรากฏอยู่  และมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญแพร่พันธุ์อย่างถาวรของศัตรูพืชซึ่ง
อาจจะติดเข้ามาพร้อมกับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียเพ่ือการเพาะปลูก   

  ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้น ามาด าเนินการจ าแนกศัตรูพืชและเส้นทางศัตรูพืชที่เกี่ยวข้องและศัตรูพืช
ที่ไม่มีรายงานพบในประเทศไทย  และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ รวมทั้งจ าแนก
และคัดเลือกศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชที่จะต้องด าเนินมาตรการสุขอนามัยพืช หรือ ชนิดศัตรูพืชที่เป็น
ตัวแทนของศัตรูพืชที่จ าเป็นต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช  โดยอาจเป็นศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง  
หรือศัตรูพืชที่มีโอกาสปะปนมากับเส้นทางศัตรูพืช 
 ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk assessment) ประกอบด้วยการจ าแนก
ประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) เพ่ือตัดสินว่ามีศัตรูพืชชนิดใดอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีจะเป็นศัตรูพืชกักกัน
หรือไม่    การประเมินความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการต่อไปหลังจากนั้น คือ การประเมินโอกาสเป็นไปได้ที่ศัตรูพืช
จะเข้ามา (Introduction)   การเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร (Establishment) การแพร่ระบาด (Spread) และ
ศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Consequences) โดยการด าเนินการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงของศัตรูพืช ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ตามที่ IPPC ก าหนด ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ
  
  2.1 การจ าแนกประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) 
                ตรวจสอบศัตรูพืชแต่ละชนิดว่าเข้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในค านิยามส าหรับศัตรูพืชกักกันหรือไม่ 
ดังนี้ 

2.1.1 จ าแนกชนิดศัตรูพืชของพืชที่น าเข้าที่มีรายงานในประเทศคู่ค้า โดยค้นคว้าจากฐานข้อมูล  
ต าราวิชาการ วารสารวิชาการ  รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ข้อมูลจากการประชุมอภิปรายจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และแยกเป็นกลุ่มๆให้ชัดเจนตามล าดับดังนี้ (1). ไร (Mite) (2). แมลง (Insect) 
(3). แบคที เรีย (Bacteria) (4). รา (Fungus) (5). ไส้ เดือนฝอย (Nematode) (6). ไวรัส (Virus) (7). วัชพืช 
(Weed) (8). สัตว์ฟันแทะ (Vertebrate) 

ศัตรูพืชแต่ละชนิดที่มีรายงานพบบนพืชจะถูกบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ  (1). ชื่อวิทยาศาสตร์ (2). 
อนุกรมวิธานของศัตรูพืช (3). ชื่อสามัญ (Common name) (4). ส่วนของพืชที่ถูกท าลาย/อาศัย (5). พบใน
ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าหรือไม่  และ (6). เอกสารอ้างอิง (Reference) 
 2.1.2  จ าแนกชนิดศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน  ตามค านิยามของศัตรูพืชกักกันตาม
มาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืชฉบับที่ 5 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เรื่อง รายการค าอธิบายศัพท์
บัญญัติด้านสุขอนามัยพืช (FAO, 2009) ระบุไว้ว่า ศัตรูพืชกักกัน หมายถึง ศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพส าคัญ
ทางเศรษฐกิจต่อพื้นที่ซ่ึงมีปัจจัยสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญแพร่ขยายพันธุ์ โดยศัตรูพืชชนิดนี้ไม่เคย
ปรากฏในพื้นที่นั้น หรือปรากฏแล้วแต่ยังไม่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง  และอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเป็น
ทางการ 



 

 2.1.3  จ าแนกชนิดศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดเข้ามากับเส้นทางศัตรูพืช  โดยพิจารณาศัตรูพืชที่มี
ศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันตามข้อ 2.1.2  ที่มีโอกาสติดเข้ามากับเส้นทางศัตรูพืชได้ 
 2.2  การประเมินโอกาสการเข้ามาและแพร่ระบาดของศัตรูพืช (Assessment of the 
probability of introduction and spread) 
  ประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของการเข้ามาและแพร่ระบาด โดยอยู่บนพื้นฐานการพิจารณาด้าน
ชีววิทยาเพ่ือประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของศัตรูพืชที่จะเข้ามาและอาจเจริญแพร่ระบาดอย่างถาวรโดย 

2.2.1  โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืช (Probability of entry of a pest) ประเมินโอกาสการ
เข้ามาของศัตรูพืชชนิดหนึ่งโดยพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้ 

 -  การระบาดของศัตรูพืชอย่างรุนแรงในแหล่งผลิต 
 -  การจัดการศัตรูพืชในแหล่งผลิต 

-  ช่วงวงจรชีวิตของศัตรูพืชซึ่งมีโอกาสปะปนเข้ามากับส่วนของพืช ภาชนะบรรจุหรือพาหนะ
ขนส่ง 

 -  การรอดชีวิตของศัตรูพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมขณะขนส่ง           
 -  ปริมาณและความถ่ีที่น าเข้าสินค้า 
 -  ความยากง่ายในการตรวจพบศัตรูพืชที่จุดน าเข้า 

2.2.2   โอกาสการตั้งรกรากอย่างถาวร (Probability of establishment) 
ประเมินโอกาสการตั้งรกรากอย่างถาวรของศัตรูพืช โดยพิจารณาข้อมูลด้านชีววิทยาของศัตรูพืช 

(วงจรชีวิต พืชอาศัย การแพร่ระบาด การมีชีวิตรอด เป็นต้น) จากพ้ืนที่ที่ศัตรูพืชนั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบัน มาประเมิน
โอกาสที่ศัตรูพืชจะเข้ามาเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ โดยปัจจัยที่น ามาพิจารณา ได้แก่ 

- การมีพืชอาศัย จ านวนและชนิดพืชอาศัย 
- ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชต่อศัตรูพืช 
- ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวของศัตรูพืช 
- วิธีการมีชีวิตอยู่รอดของศัตรูพืช 
- การปฏิบัติทางการเกษตรและมาตรการป้องกันก าจัด 

2.2.3   โอกาสการแพร่ระบาดของศัตรูพืชหลังจากเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร (Probability of 
spread after establishment) 
  ประเมินโอกาสการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ด้วยข้อมูลทางชีววิทยาที่เชื่อถือได้จากพ้ืนที่ที่ศัตรูพืช
นั้นระบาดอยู่ในปัจจุบัน หรือกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดมาแล้วกับศัตรู พืชที่คล้ายคลึงกันมาใช้ประโยชน์ในการ
พิจารณา ปัจจัยที่พิจารณา ได้แก่ 
       - การกระจายของพืชอาศัยในพื้นท่ีที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

- ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในสภาพธรรมชาติและ/หรอืสภาพแวดล้อมที่จัดการส าหรับ
การแพร่ระบาดของศัตรูพืชโดยธรรมชาติ 

- มีสิ่งกีดขวางโดยธรรมชาติ 



 

- ศักยภาพส าหรับการเคลื่อนย้ายไปกับสินค้าหรือพาหนะขนส่ง 
- การน าสินค้าไปใช้ประโยชน์ 
- พาหะท่ีมีศักยภาพของศัตรูพืชในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
- ศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพกับศัตรูพืชในพื้นที่ท่ีวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

 2.3   การประเมินผลทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น (Assessment of potential economic consequence) 
  2.3.1 ผลที่เกิดจากศัตรูพืชโดยตรง 

- ความสูญเสียของผลผลิตในแง่ปริมาณและคุณภาพ 
- รูปแบบ จ านวน และความถ่ีของความเสียหาย 
- ค่าใช้จ่ายในการควบคุมศัตรูพืช 
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากศัตรูพืช 

2.3.2 ผลกระทบทางอ้อม 
- ผลกระทบต่อการส่งออกรวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืช 
- ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นท าให้ราคาสินค้าสูงขึ้น 
- ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช           

 2.4  ข้อสรุปของการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Conclusion of the pest risk assessment 
stage)   

ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช ศัตรูพืชที่ได้จ าแนกประเภทแล้วบางชนิดหรือทั้งหมดจะ
ถูกน ามาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชให้เหมาะสม รวมทั้งพ้ืนที่บางส่วนหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ที่
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชอาจก าหนดเป็นพ้ืนที่ที่มีปัจจัยสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญและแพร่ขยายพันธุ์
ของศัตรูพืชจนท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ การประเมินโอกาสเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณของการ
น าเข้ามาของศัตรูพืชชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด และการประเมินผลที่ตามมาทางเศรษฐกิจ (รวมทั้งผลต่อ
สภาพแวดล้อม) จะต้องจัดท าไว้เป็นหลักฐานเอกสาร รวมทั้งความไม่แน่นอนที่เกิดร่วมอยู่ด้วย จะต้องน ามาใช้ใน
ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช 

 ขั้นตอนที่ 3  การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk management) เกี่ยวข้องกับการก าหนด
ทางเลือกส าหรับการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงที่ระบุในขั้นตอนที่ 2 ทางเลือกเหล่านี้จะถูกประเมิน
ถึงประสิทธิภาพ ความเป็นไปได้ และผลกระทบ เพ่ือที่จะคัดเลือกหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดและก าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงทั้งทางกฎหมาย และทางวิชาการภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติกักพืช พ .ศ. 
2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2551 ส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญ่ีปุ่น 

- เวลาและสถานที่  
เริ่มต้น ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2555 รวม 2 ปี  



 

และสถานที่ท าการทดลอง 
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การรวบรวมข้อมูลพืชและศัตรูพืชของพิทูเนีย 

1.1 รวบรวมข้อมูลพืชพิทูเนีย 
 พิทูเนีย (Petunia) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Petunia hybrida จัดอยู่ในวงศ์ Solanaceae มีถิ่นก าเนิดที่
อเมริกาใต้  เป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับ (Ornamental Plant) ที่นิยมปลูกกันแพร่หลายทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ เนื่องจากมีหลากหลายสายพันธุ์  จึงท าให้พิทูเนียสามารถปลูกได้หลายฤดู หลากหลายทั้งคุณภาพ
ดอก สีดอก ขนาดดอก รวมทั้งการเจริญเติบโต บางสายพันธุ์ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถปลูกได้ทั้งปี 
รวมทั้งในฤดูฝน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามขนาดดอก ดังนี้ พิทูเนียดอกขนาดใหญ่  (Grandiflora) ดอก
ขนาดกลาง (Multiflora) ดอกขนาดเล็ก (Milliflora) และพันธุ์เลี้อย (Hanging basket) ซึ่งได้รับความนิยมมาก 
ดอกดกเป็นพุ่มแน่น ทนทานต่อการขนส่ง สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ในขณะนี้ประเทศไทยนิยมปลูกพิทูเนียให้เป็น
ไม้ฤดูเดียว มีพุ่มต้นเตี้ย และค่อนข้างไปทางเลื้อยเป็นไม้เนื้ออ่อนล าต้น สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ใบคล้ายใบ
ยาสูบ แต่มีขนาดเล็กกว่า ใบกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร มีขนอยู่ทั่วใบตามใบ ลักษณะใบ
เป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกมีรูปร่างเป็นรูปกรวย ดอกมีทั้งชนิดดอกเดี่ยวหรือ ดอกซ้อน กลีบรอง
ดอก แยกเป็น 5 แฉก มีคอดอกยาว เมล็ดมีขนาดเล็กมาก พิทูเนียนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด โดยจะออก
ดอกภายใน 38 วันนับจากวันเพาะเมล็ด ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี ระบายน้ าดี และเก็บ
ความชื้นได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ มีอินทรียวัตถุมาก พิทูเนียเป็นไม้ที่ต้องการแสงมาก ทนแล้งได้ดี แต่ไม่ชอบแฉะ
หรือชื้นมากเกินไป  (AFM, 2547) 

ส าหรับพิทูเนียที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่นอยู่ในเขตหนาว ลักษณะอากาศชื้น และสภาพภูมิอากาศเขตป่าร้อน
ชื้นในช่วงฤดูฝน มีจ านวน 7 สายพันธุ์ ได้แก่ Color Parade, Eagle series, Explorer series, Falcon series 
Hulahoop series, Merlin series และ Picotee series รวมถึง stockseed ซึ่งการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจาก
ญี่ปุ่น เพ่ือเพาะปลูกในประเทศไทยมีปริมาณไม่มากนัก โดยปริมาณที่คาดว่าจะส่งออกมายังประเทศไทย จ านวน 
230 กิโลกรัมในปี 2550 โดยแหล่งปลูกตั้งอยู่บริเวณ Niigata & Shizuoka และ Costa Rica ซึ่งเก็บเกี่ยวด้วยมือ
ในช่วงเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม และช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ตามล าดับ โดยบรรจุใส่ถุงอะลูมิเนียมฟอยด์ 
และไม่มีการป้องกันศัตรูพืชเข้าภายหลังการเก็บเกี่ยว (no treatment) จากนั้นเก็บเมล็ดไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 15 องศาเซลเซียส ความชื้น 30%  หรืออุณหภูมิต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นต่ ากว่า 45% นอกจากนี้มี
การส่งออกไปยังประเทศอ่ืนๆ ได้แก่อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน 
เนปาล และปากีสถาน เป็นต้น (MAFF, 2008) 

1.2 รวบรวมศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่นที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร (Interception)  



 

ผลจากตรวจสอบศัตรูพืชขั้นละเอียดบนเมล็ดพันธุ์พิทูเนียน าเข้าจากญี่ปุ่น ซึ่งน าเข้าด่านตรวจพืช
ไปรษณีย์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2555 จ านวน 3 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 262,000 เมล็ด ไม่พบ
ศัตรูพืช  

2.    การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่น 

 ขั้นตอนที่ 1  การเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Initiation of pest risk analysis) 

 จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับการน าเมล็ดพันธุ์ พิทูเนียจากญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศ
ไทยเกิดขึ้นจากการทบทวนด้านนโยบายเพ่ือปรับปรุงมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ พิทูเนีย
จากญี่ปุ่นให้รัดกุมยิ่งขึ้น (PRA initiated by the review or revision of a policy) เนื่องจากมาตรการควบคุม
การน าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่น   ปัจจุบันอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย
จัดเป็นพืชสิ่งต้องห้าม การน าเข้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาด้วย  อย่างไรก็ตาม การน าเข้าท่ีมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืช แต่ที่มิได้มีการระบุว่ามีศัตรูพืชชนิดใดบ้างเป็นศัตรูพืชกักกันตลอดจนมาตรการทางกักกันพืชก ากับ
มาด้วยจึงท าให้น าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่นยังมีความเสี่ยงที่ศัตรูพืชจะติดเข้ามา จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืช เพ่ือทราบว่ามีศัตรูพืชชนิดใดบ้างเป็นศัตรูพืชกักกัน  โดยพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
(Identification of PRA area) ที่ก าหนดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ พิทูเนีย
จากญี่ปุ่นคือ “ประเทศไทย”    

 พ้ืนที่ที่อยู่ในอันตราย (Endangered area) ได้แก่ พื้นที่หนึ่งพ้ืนที่ใดในประเทศไทย ซึ่งมีปรากฏอยู่ของพืช
อาศัยที่อ่อนแอต่อการเข้าท าลายของศัตรูพืช และมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญแพร่พันธุ์
อย่างถาวรของศัตรูพืชซึ่งอาจจะติดเข้ามากับการน าเข้า โดยเส้นทาง (Pathway) ที่ศัตรูพืชจะติดเข้ามา คือเมล็ด
พันธุ์พิทูเนีย ทีป่ลูกเป็นการค้าน าเข้ามาจากญี่ปุ่น เพ่ือการเพาะปลูก  
 จากการสืบค้นข้อมูลของประเทศท่ีเคยด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียมาก่อน
แล้ว ซึ่งยังไม่ปรากฏมีรายงานพบส าหรับเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย  

 ขั้นตอนที่ 2  การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk assessment) 

 การจ าแนกประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) ที่พบเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย 
 จากการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของพืชพิทูเนียทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก จ านวนทั้งสิ้น 136 ชนิด 
ผลการศึกษาข้อมูลศัตรูพืชของพิทูเนียที่มีรายงานในประเทศญี่ปุ่น  พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 77 ชนิด เป็นแมลง 15  
ชนิด ได้แก่ Exomala orientalis, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis,  Listroderes ostirostris, 
Peridroma saucia, Trichoplusia ni, Bemisia tabaci, Epilachna vigintioctomaculata, Liriomyza 
sativae, Thrips palmi, Leptinotarsa decemlineata, Phthorimaea operculella,  Orthezia insignis, 
Acherontia lachesis,  Agrius convolvuli  ไร 1 ชนิด ได้แก่ Phytonemus pallidus  ไส้ เดือนฝอย 4 ชนิด 
ได้ แ ก่  Helicotylenchus dihystera, Xiphinema americanum, Heterodera glycines, Meloidogyne 



 

incognita แบคทีเรีย 10 ชนิดได้แก่ Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi, Erwinia chrysanthemi pv. 
zeae, Pseudomonas viridiflava, Pseudomonas solanacearum, Rhizobium radiobacter,  
Rhizobium rhizogenes, Dickeya chrysanthemi bv. Chrysanthemi, Dickeya zeae, Rhodococcus 
fascians, Agrobacterium fumefaciens เชื้อรา 12 ชนิด ได้แก่ Alternaria alternata, Chalara elegans, 
Choanephora cucurbitarum, Phytophthora cryptogea, Phytophthora infestans, Phytophthora 
nicotianae, Rhizoctonia solana, Sclerotinia sclerotium, Oidium neolycopersici, Podosphaera 
xanthii, Peronospora hyoscyami f.sp. tabacina, Fusarium oxysporum ไว รั ส  3 1 ไ ด้ แ ก่  Alfalfa 
mosaic virus, Asparagus virus 2, Citrus tatter leaf virus, Cucumber mosaic virus, Datura 
Colombian virus, Impatiens necrotic spot virus, Tobacco streak virus, Tomato aspermy virus, 
Tomato spotted wilt virus, Tobacco mosaic virus, Arabis mosaic virus, Tobacco ringspot virus, 
Tomato ringspot virus, Tomato infectious chlorosis virus, Tomato yellow leaf curl virus, Potato 
virus Y, Broad bean wilt I virus, Tobacco etch virus, Beet curly top virus, Chrysanthemum stem 
necrosis virus, Tomato bushy stunt virus, Cymbidium mosaic virus,  Blackeye cowpea mosaic 
virus, Grapevine fanleaf virus, Tomato black ring virus, Tobacco leaf curl virus, Turnip mosaic 
virus, Apple stem grooving virus, Carrot mottle virus, Cowpea Moroccan aphid-borne mosaic 
virus, Tomato mosaic virus ไวรอยด์ 4 ชนิด ได้แก่ Chrysanthemum stunt viroid, Tomato chlorotic 
dwarf viroid, Potato spindle tuber viroid, Citrus exocortis viroid  และไฟโตพลาสมา 2 ชนิด ได้แก่ Aster 
yellows phytoplasma, Clover phyllody phytoplasma  ในจ านวนนี้เป็นศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานในประเทศ
ไทย และมีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์พิทูเนียน าเข้าเพ่ือการเพาะปลูก ซึ่งที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน จ านวน 16 
ชนิด  
 จากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกันแต่ละชนิด ในขั้นตอนการประเมินศักยภาพ
การ เข้ าม า  ก ารด าร งชี พ อย่ างถาวร  แล ะการแพ ร่ ระบ าด  (Assessment for probability of entry, 
establishment and spread) และการประเมินศักยภาพของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ เกิดจากศัตรูพืช 
(Assessment of potential consequences) พบว่าเป็น โรคพืชกักกันที่ มีความเสี่ ยงสู งได้แก่   ไวรอยด์ 
Chrysanthemum stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Potato spindle tuber viroid ค ว าม
เสี่ยงปานกลาง ได้แก่ Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Tobacco etch virus, Tomato 
mosaic virus  และความเสี่ยงต่ าได้แก่ เชื้อรา Chalara elegans, แบคทีเรีย Pseudomonas viridiflava และ
ไ ว รั ส   Alfalfa mosaic virus, Asparagus virus 2, Citrus tatter leaf virus, Tobacco streak virus, 
Tomato aspermy virus, Tomato spotted wilt virus, Arabis mosaic virus   
 

 ขั้นตอนที่ 3   การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Management)  
        ผลการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ พิทูเนียจากญี่ปุ่น

จ าเป็นอย่างยิ่งต้องปรับเปลี่ยนมาตรการสุขอนามัยที่ใช้ควบคุมการน าเข้า เมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่นในปัจจุบัน 



 

เนื่องจากพบมีศัตรูพืชกักกัน  16 ชนิด ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการสุขอนามัยพืชเพ่ือลดความเสี่ยง เพ่ือมิให้ศัตรูพืช
กักกันมีโอกาสติดกับเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่น และแพร่ระบาดในประเทศไทยได้ โดยก าหนดให้เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย
จากญี่ปุ่นเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกัก
พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 การน าเข้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชจากประเทศต้นทาง ซึ่งระบุข้อความเพ่ิมเติม เพ่ือรับรองว่า “เมล็ดพันธุ์พิทูเนียผลิตในญี่ปุ่นเป็นไปตาม
ข้อก าหนดส าหรับการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย”  มาตรการการจัดการความเสี่ยง
ศัตรูพืชกักกัน (Risk management) อาจใช้มาตรการด าเนินการวิธีเดียวหรือหลายๆ วิธีมาปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

การจัดการในแหล่งผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว ได้แก่ 1) เมล็ดมาจากแหล่งผลิตที่ปลอดจากศัตรูพืชกักกัน
หรือมาจากพ้ืนที่ปลอดจากศัตรูพืชกักกัน โดยการส ารวจอย่างเป็นทางการที่ครอบคลุมพืชอาศัยของศัตรูพืชกักกัน  
2) หรือต้องมาจากเมล็ดพันธุ์พิทูเนียของพ่อแม่พันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบในช่วงการเจริญเติบโตของพืช และพบว่า
ปลอดจากศัตรูพืชกักกัน 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และก่อนส่งออก ได้แก่ 1) เมล็ดปราศจากแมลงที่มีชีวิต ดิน ส่วนอาการ
ของโรค เมล็ดวัชพืช ชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช เป็นต้น และ 2) เมล็ดผ่านการตรวจสอบที่เฉพาะ
ส าหรับศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล เช่น RT-PCR   

การจัดการเมื่อน าเข้า ได้แก่ 1) ต้องมีการสุ่มตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน และพบว่าปลอดจากศัตรูพืชกักกัน 
2) หากตรวจพบศัตรูพืชกักกันจะถูกท าลายหรือให้ส่งกลับ โดยผู้น าเข้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

พิทูเนีย (Petunia, Petunia hybrida) เป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมปลูกกันแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศ เนื่องมีหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งคุณภาพดอก สีดอก ขนาดดอก จึงท าให้สามารถปลูกได้ทั้งปี บางสาย
พันธุ์ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี  โดยแหล่งที่ปลูกพืชพิทูเนียของประเทศญ่ีปุ่นอยู่ในเขตหนาว ลักษณะอากาศ
ชื้น และสภาพภูมิอากาศเขตป่าร้อนชื้นในช่วงฤดูฝนของ Niigata,  Shizuoka และ Costa Rica มีจ านวน 7 สาย
พันธุ์ รวมถึง Stockseed ซ่ึงปริมาณคาดว่าจะส่งออกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่นมีปริมาณไม่มากนัก 230 กิโลกรัม
ในปี 2007 (MAFF, 2008) จากผลการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของพืชพิทูเนียทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก มีจ านวน
ทั้งสิ้น 136 ชนิด ในจ านวนนี้ที่มีรายงานในประเทศญี่ปุ่น จ านวน 77 ชนิด พบว่าเป็นศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานใน
ประเทศไทย และมีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์พิทูเนียน าเข้า ซึ่งมีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน จ านวน 16 ชนิด ที่มี
โอกาสในการเข้ามา การด ารงชีพอย่างถาวร และการแพร่ระบาด และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจ าเป็นต้องมี
มาตรการจัดการความเสี่ยงส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่น โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติกัก
พืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากทุกแหล่งทั่วโลกจัดเป็นพืชสิ่งต้องห้าม การน าเข้าต้องมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืช ซึ่งระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันที่เหมาะสม อาจใช้มาตรการด าเนินการวิธีเดียวหรือ
หลายๆ วิธีมาปฏิบัติร่วมกัน เช่น การจัดการในแหล่งผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการก่อนการ
ส่งออก หรือ ณ จุดน าเข้า เพ่ือลดความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันลงมาในระดับที่ยอมรับได้  



 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและเงื่อนไขการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจาก
ญี่ปุ่น 

2. น าไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประกาศ
กรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติกักพืช  

3. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจศัตรูพืชเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบศัตรูพืช ณ จุดน าเข้า  
4. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิชาการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเพ่ือเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกันที่ไม่เคยพบในประเทศ

ไทย  
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