
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  
----------------------- 

1.  ชื่อชุดโครงการวิจัย    : วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
 
2. ชื่อโครงการวิจัย      : วิจัยการกักกันพืช 
 ชื่อกิจกรรม      : การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

ชื่อกิจกรรมย่อย : การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของพืชตามพระราชบัญญัติ   
  กักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์  

  แตงโมน าเข้าจากญี่ปุ่น 
  (ภาษาอังกฤษ) : Study on Pest Risk Analysis for the Importation of   

  Watermelon Seeds from the Japan 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง : วาสนา  ฤทธิ์ไธสง 1/   
 ผู้ร่วมงาน : ณัฏฐพร  อุทัยมงคล 1/    
      สุคนธ์ทิพย์  สมบัติ 1/  
      วันเพ็ญ  ศรีชาติ 1/ 
      กาญจนา  วาระวิชะนี 2/ 

 
5. บทคัดย่อ 

เมล็ดพันธุ์แตงโม Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai จัดเป็นสิ่งก ากัด ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืชจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งก ากัด ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  ปัจจุบันการน าเมล็ดพันธุ์แตงโมเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค้ามีเงื่อนไข
เพียงแค่แนบใบรับรองสุขอนามัยพืชเท่านั้น แต่เนื่องจากมีการน าเมล็ดพันธุ์แตงโมเข้ามาปริมาณมากจากหลาย
ประเทศเพ่ือการขยายพันธุ์ ซึ่งการน าเข้าพืชดังกล่าวอาจมีศัตรูพืชร้ายแรงหลายชนิดที่ไม่มีรายงานการปรากฏใน
ประเทศไทย และศัตรูพืชบางชนิดเป็นศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์แตงโมน าเข้า จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการวิจัยเพ่ือให้ทราบชนิดศัตรูพืชกักกันและก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชที่เหมาะสม เพ่ือก าจัดศัตรูพืช
กักกัน และน าไปปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบด้านกักกันพืชเพ่ือควบคุมการน าเข้าให้มีประสิทธิภาพ  
  จากผลการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของแตงโมที่พบในไทยและญี่ปุ่นพบศัตรูพืชรวม 91 ชนิด เป็นศัตรูพืชที่
ไม่มีในไทยแต่มีในญี่ปุ่นและสามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์แตงโมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้ 11 ชนิด 
คือ แบคทีเรีย 2 ชนิด รา 3 ชนิด และไวรัส 6 ชนิด เมื่อน ามาประเมินโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร แพร่
ระบาด และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม พบว่ามีศัตรูพืชกักกัน 6 ชนิดที่ต้องมีการ

______________________________________________________________ 
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ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชเหล่านั้น โดยเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าต้องมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืชที่ระบุข้อความเพ่ิมเติมว่า เมล็ดพันธุ์แตงโมต้องมาจากแหล่งปลูกที่ปลอดจากศัตรูพืชกักกัน หรือ
เมล็ดพันธุ์แตงโมต้องมาจากต้นพ่อแม่ที่ได้รับการตรวจสอบในระยะการเจริญเติบโตหรือได้รับการตรวจสอบใน
ห้องปฏิบัติการว่าปลอดจากรา Fusarium oxysporum f.sp. niveum แบคทีเรีย Pseudomonas viridiflava,  
ไวรัส Cucumber green mottle mosaic virus, Melon necrotic spot virus, Squash mosaic virus และ 
Tobacco ringspot virus นอกจากนี้การน าเข้าต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย วัชพืช ชิ้นส่วนของพืช เช่น 
ใบ ก้าน เศษซากพืช และสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน และศัตรูพืชอีก 5 ชนิด ที่ต้องระบุลงในใบรับรอง
สุขอนามัยพืชว่า ได้รับการตรวจสอบว่าปลอดจากรา Chalara elegans, Phytophthora drechsleri แบคทีเรีย
Pseudomonas cichorii ไวรัส Watermelon mosaic virus และ Zucchini yellow mosaic virus 

Abstract 
 Watermelon seeds are the restricted articles under the Notification of Ministry of 
Agriculture and Cooperatives Re: Specification of plants from certain sources as restricted 
articles, of exceptions and conditions under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 B.E. 2550. In 
present, watermelon seeds can be imported into the Kingdom of Thailand for trade by a 
phytosanitary certificate without requirements for any phytosanitary measures. However, the 
importation of watermelon seeds into a large volume from many countries for propagation. 
So that, it’s had been the risk from the serious pests and the quarantine pests have not 
been in Thailand into the pathway. It is necessary to continue the research to determine the 
quarantine pests and appropriated phytosanitary measures which improve the plant 
quarantine regulations to control the efficacy of importation. 

The results from the data collections of watermelon pests found in Thailand and 
Japan including 91 species of pests. 11 species from these pests were pest categorization 
that not found in Thailand and associated with the pathway which caused ecomomic 
impact. These species were assessment for probability of entry, establishment, spread and 
economic consequence both direct and indirect which the results from risk assessment for 
importation of watermelon seeds from Japan found 6 species of quarantine pests must be 
required for phytosanitary measures for pest risk managements such as The importing seed 
has to be the phytosanitary certificate must bear the following additional declaration; 
“Watermelon seeds must be originated from pest free area or were derived from plants that 
were inspected during active growth or laboratory tested that found free from Fusarium 
oxysporum f.sp. niveum, Pseudomonas viridiflava,  Cucumber green mottle mosaic virus, Melon 
necrotic spot virus, Squash mosaic virus and Tobacco ringspot virus. Further more, watermelon 
seeds must free of live insects, soil, sand, weed and contaminating plant materials e.g. 
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leaves, twigs, plant debris and other potential carriers of the quarantine pests. And another 5 
species of pests must bear the following additional declaration on the phytosanitary 
certification that were inspected and found free from Pseudomonas cichorii, Chalara elegans, 
Phytophthora drechsleri, Watermelon mosaic virus and Zucchini yellow mosaic virus. 
 
6.  ค าน า 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืชจากแหล่งที่ก าหนด เป็นสิ่งก ากัด ข้อยกเว้น
และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ก าหนดให้เมล็ดพันธุ์พืชผักหลายชนิดจัดเป็นสิ่งก ากัด 
(restricted materials) ในการน าเข้าต้องแจ้งการน าเข้า และมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากประเทศต้นทาง
ก ากับมาโดยไม่มีมาตรการสุขอนามัยก าหนดไว้แต่อย่างใด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบศัตรูพืชที่
อาจติดมากับสินค้าเกษตรนั้นเพ่ือให้ทราบว่ามีศัตรูพืชชนิดใดมีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นได้จริง และควร
ศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงพืชว่าอาจมีศัตรูพืชร้ายแรงที่มีเมล็ดพันธุ์แตงโมเป็นพืชอาศัยอยู่ โดยเฉพาะ
การน าเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก และบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นศัตรูของพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ใช้
ภายในประเทศและส่งออกท ารายได้แก่ประเทศจ านวนมหาศาล 

 การน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ มีโอกาสที่ศัตรูพืชหลายชนิดจะติดเข้ามากับพืช โดยอาจเป็น
ศัตรูพืชร้ายแรงที่ไม่มีปรากฏในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พืช
วงศ์แตง ซึ่งพืชเหล่านี้มีการน าเข้ามาเพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่ว
ประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีการน าเข้าพืชเหล่านี้เป็นปริมาณมาก  หากศัตรูพืชที่ร้ายแรงซึ่งยังไม่มีรายงานใน
ประเทศไทยติดมากับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวสามารถเข้ามาเจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการเกษตรในประเทศและการส่งออกพืชผักผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศที่ เข้มงวดด้านกักกันพืช 
ดังนั้นจึงท าการศึกษาศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับพืชน าเข้า เพ่ือให้ทราบชนิด แหล่งที่มา การปรากฏของศัตรูพืช
ในประเทศคู่ค้า และเส้นทางการเข้ามาของศัตรูพืช ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลการตรวจพบศัตรูพืช มี
ประโยชน์ใช้อ้างอิงทางวิชาการและวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมการน าเข้า เป็น
การป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชกักกันเข้ามาและแพร่ระบาดในประเทศ 

 
7. วิธีด าเนินการ 

  - อุปกรณ์ 

1. มาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบส าหรับการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืช (Framework for Pest Risk Analysis (2007)) (FAO, 2011) 

2. มาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
ส าหรับศัตรูพืชกักกัน (Pest Risk Analysis for Quarantine Pests (2013)) (FAO, 2014) 

3. คู่มือส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ตามแนวทางของอนุสัญญาอารักขาพืชระหว่าง
ประเทศ (IPPC: International Plant Protection Convention)  
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4. หนังสือ เอกสารและวารสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง Crop Protection Compendium 2007  
(CABI, 2007) และ 2014 (CABI, 2014) ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ต่างๆ 

5. วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ เป็นต้น 
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แท่งจัดเก็บข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล (ซีดี) และหมึกพิมพ์ เป็นต้น 
7. วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมีและอุปกรณ์ในการท าสไลด์ถาวร 
8. กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope และ compound microscope 
9. กล้องถ่ายรูปจากกล้องจุลทรรศน์ 
 

 - วิธีการ 

 1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของแตงโมและศัตรูพืชท่ีจะด าเนินการวิเคราะห์ 
 รวบรวมข้อมูลพืชและข้อมูลศัตรูพืชของแตงโม โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากต ารา หนังสือ
วิชาการ วารสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีรายงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูล ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อ
พ้อง ชื่อสามัญ ชีววิทยา แหล่งแพร่กระจาย ส่วนของพืชที่ถูกท าลาย การป้องกันก าจัด และมาตรการทาง
สุขอนามัยพืช 

 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์แตงโมน าเข้าจากญี่ปุ่น โดยใช้หลักเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชตามมาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards 
for Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่  2 เรื่อง กรอบส าหรับการวิ เคราะห์ความเสี่ ยงศัตรู พืช 
(Framework for Pest Risk Analysis (2007)) (FAO, 2011) และฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรู พื ชส าหรับศัตรู พื ชกักกัน  (Pest Risk Analysis for Quarantine Pests (2013 )) (FAO, 2014 ) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน สัมพันธ์กัน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 1: Initiation of pest risk 
analysis) 

ขั้นตอนที่ 2: การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest risk assessment) 
ขั้นตอนที่ 3: การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest risk management)   

ขั้นตอนที่ 1: การเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 1: Initiation of pest risk 
analysis) 

การเริ่มขบวนการวิเคราะห์ก็เพ่ือจ าแนกศัตรูพืช (pest)  และเส้นทางศัตรูพืช (pest pathway) 
ที่เกี่ยวข้องกับกักกันพืชและควรได้รับการพิจารณา โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่หนึ่งที่
ก าหนด คือ 
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1.1 จุดเริ่มต้นการวิเคราะห์ (Initiation point) พิจารณาเหตุผลการด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงว่าเริ่มต้นด้วยเหตุผลใด ดังนี้ 
 1.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเริ่มต้นโดยการจ าแนกเส้นทางศัตรูพืช (PRA 
initiated by the identification of a pathway)  มีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขึ้นมาใหม่
หรือเพ่ือทบทวนของเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้แล้วกับเส้นทางศัตรูพืชเส้นทางหนึ่งโดยเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะ
สถานการณ์ดังนี ้ 

- การค้าขายระหว่างประเทศเริ่มมีสินค้าชนิดหนึ่งที่ไม่เคยมีการน าเข้ามาใน
ประเทศมาก่อน หรือสินค้าชนิดหนึ่งมาจากพ้ืนที่ใหม่หรือจากแหล่งก าเนิดใหม่ 

- พืชชนิดใหม่ถูกน าเข้าเพ่ือการคัดเลือกพันธุ์และวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย 
- พบเส้นทางศัตรูพืชอ่ืนนอกเหนือจากการน าเข้าสินค้า เช่น การแพร่กระจายโดย

ธรรมชาติ วัสดุหีบห่อ ไปรษณีย์ภัณฑ์ เศษอาหาร สัมภาระของผู้โดยสาร เป็นต้น 
การจัดท ารายชื่อศัตรูพืชซึ่งมีโอกาสปะปนมาในเส้นทางศัตรูพืชนี้ อาจด าเนินการได้

โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลของส่วนราชการ ฐานข้อมูล เอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ หรือโดยการ
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ กรณีจ าแนกพบว่าไม่มีศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันมีโอกาสปะปนมากับ
เส้นทางศัตรูพืช การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชอาจยุติ ณ จุดนี้ 
 1.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเริ่มต้นโดยการจ าแนกศัตรูพืช (PRA initiated by 
the identification of a pest) มีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขึ้นใหม่หรือทบทวนของเดิมที่ได้
เคยวิเคราะห์ไว้แล้วกับศัตรูพืชชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ อาจเกิดได้เพราะสถานการณ์ ดังนี้ 

        - เกิดภาวะฉุกเฉินมีการตรวจพบการเข้าท าลายหรือการระบาดของศัตรูพืชชนิด
ใหม่ภายในพื้นที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

          - เกิดภาวะฉุกเฉินจากการตรวจพบศัตรูพืชชนิดใหม่ติดมากับสินค้าน าเข้าชนิด
หนึ่ง 

          - การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค้นพบความเสี่ยงจากศัตรูพืชชนิดใหม่ 
 - มีการจ าแนกพบสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นพาหะของศัตรูพืชชนิดอื่นเพ่ิมข้ึนอีก  
 - สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในลักษณะซึ่งสามารถ
จ าแนกได้อย่างชัดเจนว่ามีศักยภาพท่ีจะเป็นศัตรูพืชได้ 

1.1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเริ่มต้นโดยการทบทวนหรือการปรับปรุงนโยบาย  
(PRA initiated by the review or revision of a policy) มีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขึ้น
ใหม่ หรือทบทวนของเดิมท่ีได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้ว ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ ดังนี้ 

- ได้มีการตัดสินใจในระดับชาติเพ่ือทบทวนกฎระเบียบสุขอนามัยพืชข้อก าหนด 
หรือการปฏิบัติการ 

- ข้อเสนอจากประเทศหนึ่งหรือโดยหน่วยงานอารักขาพืชนานาชาติ (หน่วยงาน
อารักขาพืชระดับภูมิภาค องคก์ารอาหารแห่งสหประชาชาติ) ให้มีการทบทวนหรือปรับปรุง 
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- มีวิธีการก าจัดศัตรูพืชใหม่ หรือการสูญเสียระบบการก าจัดศัตรูพืช มีกระบวนการ
ใหม่ หรือข้อมูลใหม่ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจก่อนหน้านี้ 

- มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นกับมาตรการสุขอนามัยพืช 
- สถานการณ์ทางสุขอนามัยพืชในประเทศหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป  มีประเทศใหม่

เกิดข้ึน หรือขอบเขตทางการปกครองเปลี่ยนแปลงไป 

1.2 การจ าแนกพื้นที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Identification of PRA area) 
ต้องก าหนดพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชให้ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาหา

ข้อมูลที่ต้องการได้เหมาะสมถูกต้องกับพ้ืนที่ 

1.3 รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  
การรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชทุกขั้นตอน 

โดยเฉพาะการวิเคราะห์ในระยะเริ่มต้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพการแพร่ระบาดของศัตรูพืชใน
ปัจจุบัน ตลอดจนโอกาสที่ศัตรูพืชจะติดมากับพืชอาศัยและสินค้า  ส าหรับข้อมูลอ่ืนๆ จะรวบรวมตามที่มีความ
ต้องการใช้ประกอบเมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ ขณะที่การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชด าเนินต่อไป 

ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชอาจมาจากแหล่งที่หลากหลาย ซึ่งตามบทบัญญัติ
ภายใต้อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (มาตรา 18 ข้อซี) ประเทศภาคีสมาชิกต้องมีจุดประสานงานเป็น
ทางการ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลของทางราชการ  

1.4  ตรวจสอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีมีการด าเนินการแล้ว 
ก่อนเริ่มขบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช จะต้องตรวจสอบว่าได้เคยมีการวิเคราะห์

ความเสี่ยงศัตรูพืชมาแล้วหรือไม่ ทั้งกรณีวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชโดยศัตรูพืช หรือเส้นทางศัตรูพืช หรือโดย
นโยบายของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ กรณีที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชมาแล้วจะต้องตรวจสอบว่า
ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือยังสามารถน ามาใช้ได้หรือไม่เนื่องจากสภาพอาจเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจจะ
น ามาใช้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือว่าอาจจะสามารถทดแทนความต้องการที่จะต้องการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืชใหม่ได้ 

1.5  ข้อสรุปของข้ันตอนการเริ่มกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนที่ 1 สามารถด าเนินการจ าแนกศัตรูพืชและเส้นทางที่เกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกี่ยวข้อง

และพ้ืนที่วิเคราะห์ศัตรูพืช รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ รวมทั้งจ าแนกและคัดเลือก
ศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชที่จะต้องด าเนินมาตรการสุขอนามัยพืช โดยอาจเป็นศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่
เฉพาะเจาะจง หรือศัตรูพืชที่มีโอกาสปะปนมากับเส้นทางศัตรูพืช 

ขั้นตอนที่ 2: การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest risk assessment) 
 จุดมุ่งหมายเพ่ือให้จัดล าดับความส าคัญศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงประกอบ ด้วย 3 ขั้นตอน ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคือ ขั้นตอนที่ 1) การจัดประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) เพ่ือพิจารณาว่า
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ศัตรูพืชชนิดใดมีคุณสมบัติจัดเป็นศัตรูพืชกักกัน (quarantine pest) โดยการพิจารณาตามค านิยามของศัตรูพืช
กักกันตามในมาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5 เรื่อง รายการค าอธิบายศัพท์บัญญัติ
ด้านสุขอนามัยพืช (Glossary of Phytosanitary Terms No. 5 (2006) (FAO, 2006)) ขั้นตอนที่ 2) ประเมิน
โอกาสที่ศัตรูพืชชนิดนั้นจะเข้ามา ตั้งรกรากอย่างถาวร และแพร่ระบาด  (Assessment for probability of 
entry and establishment and spread) ในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชได้ ขั้นตอนที่ 3) ประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากศัตรูพืช (Assessment of potential consequences) ในพื้นที่วิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรายละเอียดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ใช้ด าเนินการตาม
อนุสัญญาอารักขาพืชแห่งชาติ (International Plant Protection Convention, IPPC) มีดังนี ้

2.1  การจัดกลุ่มศัตรูพืช (Pest categorization)  
เพ่ือพิจารณาว่าศัตรูพืชชนิดใดมีคุณสมบัติจัดเป็นศัตรูพืชกักกัน (quarantine pest) โดย

พิจารณาตามค านิยามของศัตรูพืชกักกัน ในมาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5 ซึ่ง 
“ศัตรูพืชกักกัน” (quarantine pest) หมายถึง ศัตรูพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพต่อพ้ืนที่ที่อยู่
ในอันตรายนั้น และยังไม่มีอยู่ในที่นั้น หรือมีอยู่แต่ไม่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและก าลังมีการควบคุมอยู่
อย่างเป็นทางการ (Anonymous, 2006) 

2.2 การประเมินโอกาสการเข้ามาและแพร่ระบาด (Assessment of the probability of 
introduction and spread) 

การเข้ามาของศัตรูพืชประกอบด้วยกระบวนการเคลื่อนย้ายของศัตรูพืชเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร 
และแพร่ระบาดในพ้ืนที่ได้ ในการประเมินโอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชจะต้องวิเคราะห์เส้นทาง  แต่ละเส้นทางซึ่ง
ศัตรูพืชอาจปะปนร่วมมากับเส้นทางจากแหล่งก าเนิดจนเข้ามาเจริญตั้งรกรากและแพร่ระบาดในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชซึ่งเริ่มต้นจากเส้นทางศัตรูพืชหนึ่งที่ เฉพาะเจาะจง 
(โดยทั่วไปเป็นการน าเข้าสินค้าเกษตรชนิดหนึ่ง) โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชจะประเมินจากเส้นทางที่สงสัย 
นอกจากนี้จ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบโอกาสที่เป็นไปได้ที่ศัตรูพืชจะเข้ามาในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
จะสัมพันธ์กับเส้นทางศัตรูพืชอ่ืนๆ ด้วยเช่นเดียวกัน 

ส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชซึ่งเริ่มจากชนิดศัตรูพืชชนิดหนึ่ง โดยไม่มีการพิจารณา
เกี่ยวกับสินค้าน าเข้าหรือเส้นทางศัตรูพืช ควรน าเส้นทางศัตรูพืชทุกเส้นทางที่มีศักยภาพในการน าศัตรูพืชเข้ามา
ในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชมาร่วมพิจารณาด้วย 

การประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของการแพร่ระบาดในเบื้องต้นจะอยู่บนพ้ืนฐานการ
พิจารณาทางด้านชีววิทยาเหมือนกับการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของศัตรูพืชที่จะเข้ามาและตั้งรกราก
อย่างถาวร 

2.2.1 โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืช (Probability of entry of a pest) 
โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชชนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับเส้นทางศัตรูพืชจากประเทศส่งออก

สินค้าไปยังประเทศปลายทาง ความถี่การน าเข้าและปริมาณศัตรูพืชที่มีโอกาสติดมากับสินค้า จ านวน เส้นทาง
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ศัตรูพืชยิ่งมีมากขึ้นโอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชจะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ควรจะมี
การสังเกตเส้นทางศัตรูพืชที่ได้มีการบันทึกไว้ส าหรับศัตรูพืชที่จะเข้าไปในพื้นที่ใหม่เส้นทางศัตรูพืชที่มีศักยภาพซึ่ง
ยังไม่ปรากฏในปัจจุบันควรน ามาประเมินร่วมด้วย อีกทั้งข้อมูลการตรวจพบศัตรูพืชกับสินค้าน าเข้าอาจเป็นหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ศัตรูพืชชนิดหนึ่งอาจจะติดปะปนมากับเส้นทางศัตรูพืชหนึ่งและมีชีวิตรอด
ในขณะขนส่งและเก็บรักษา 

2.2.2  โอกาสการเขา้มาตั้งรกรากอย่างถาวร (Probability of establishment) 
การประเมินโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร ควรมีข้อมูลด้านชีววิทยาของศัตรูพืชที่

เชื่อถือได้ (วงจรชีวิต พืชอาศัย การแพร่ระบาด การอยู่รอด เป็นต้น) จากพ้ืนที่ซึ่งศัตรูพืชนั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  
สถานการณ์ในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชสามารถน ามาเปรียบเทียบกับสภาพในพ้ืนที่ที่ศัตรูพืชนั้นปรากฏอยู่
ในปัจจุบัน และใช้ค าตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญมาประเมินโอกาสเข้ามาเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูพืช กรณีที่
เคยเกิดมาแล้วในอดีตที่เกี่ยวข้องกันศัตรูพืชที่คล้ายคลึงกันสามารถน ามาพิจารณาด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่างของ
ปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา ได้แก่   

- การมีพืชอาศัย จ านวนพืชอาศัยและการแพร่กระจายของพืชอาศัยในพ้ืนที่ที่
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

- ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
- ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวของศัตรูพืช 
- วิธีการมีชีวิตอยู่รอดของศัตรูพืช 
- การปฏิบัติทางการเกษตรและมาตรการป้องกันก าจัด 
ในการพิจารณาโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวรและแพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูพืช

นั้นควรบันทึกไว้ด้วยว่าศัตรูพืชบางชนิดอาจปรากฏอยู่ในชั่วขณะหนึ่ง (ดู ISPM No.8 Determination of pest status 
in an area) แต่อาจจะไม่สามารถเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงได้ (เนื่องจากสภาพ
อากาศไม่เหมาะสม) แต่ว่าสามารถมีผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับที่ยอมรับไม่ได้ในภายหลังได้ 

2.2.3 โอกาสการแพร่ระบาดของศัตรพูืชหลังจากเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร (Probability 
of spread after establishment) 

ศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการแพร่ระบาดอาจมีศักยภาพสูงในการเจริญและ
แพร่ขยายพันธุ์ ดังนั้นความเป็นไปได้ในการควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในขอบเขตจ ากัด และ/หรือก าจัดให้หมดสิ้นจึง
ค่อนข้างยากมาก และการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญจะน ามาใช้ประเมินโอกาสการแพร่ระบาด กรณีตัวอย่า งที่
เคยเกิดมาแล้วกับศัตรูพืชที่คล้ายคลึงกันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพิจารณา ตัวอย่างของปัจจัยที่
พิจารณา ได้แก่ 

- ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในสภาพธรรมชาติและ/หรือ  สภาพแวดล้อมที่
จัดการส าหรับการแพร่ระบาดของศัตรูพืชโดยธรรมชาติ 

- มีสิ่งกีดขวางโดยธรรมชาติ 
- ศักยภาพส าหรับการเคลื่อนย้ายไปกับสินค้าหรือพาหนะขนส่ง 
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- ความตั้งใจที่จะน าสินค้าไปใช้ประโยชน์ 
- พาหะท่ีมีศักยภาพของศัตรูพืชในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
- ศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพของศัตรูพืชในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการแพร่ระบาดของศัตรูพืช จะถูกน ามาใช้ประเมินศักยภาพ

ความส าคัญทางเศรษฐกิจของศัตรูพืชที่อาจแสดงออกในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ซึ่งนับว่ามีความส าคัญ 
หากศัตรูพืชชนิดนั้นเข้ามาและเจริญตั้งรกรากอย่างถาวรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางความส าคัญทางเศรษฐกิจต่ า
และแพร่ระบาดไปในพ้ืนที่มีศักยภาพทางความส าคัญทางเศรษฐกิจสูง ยิ่งกว่านั้นอาจมีความส าคัญในขั้นตอน
การจัดการความเสี่ยงเมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการควบคุมให้อยู่ภายใต้ขอบเขตหรือจ ากัดศัตรูพืชให้
หมดสิ้นไป 

2.2.4  ข้อสรุปเกี่ยวกับโอกาสการเข้ามาเจริญตั้งรกรากอย่างถาวรและแพร่ระบาดของ
ศัตรูพืช (Conclusion on the probability of introduction and spread) 

ภาพรวมของโอกาสเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวรอาจแสดงข้อมูลในลักษณะเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เนื่องจากผลลัพธ์ที่ออกมาในกรณีใดก็ตามเป็นการผสมผสานกันของข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชอาจแสดงในเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืชกับศัตรูพืชชนิดอื่น 

2.3 การประเมินผลทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น (Assessment of potential economic 
consequence) 

ในขั้นตอนนี้ระบุว่าข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์กันของศัตรูพืชและพืชที่มีศักยภาพเป็นพืชอาศัย
ต้องเอามารวมกัน และระดับการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจด าเนินการ
โดยใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประเมินผลกระทบทุกด้านของศัตรูพืช เช่น ศักยภาพของผลที่ตามมาทางเศรษฐกิจ ควรจะ
มีข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งจะให้รายละเอียดมูลค่าที่เป็นเงิน ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพอาจจะใช้ได้เช่นเดียวกัน มี
หลายกรณีที่การวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลที่เกิดขึ้นตามมาทางเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะ
เกิดขึ้นอาจไม่มีความจ าเป็นถ้ามีหลักฐานเพียงพอหรือเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วไปแล้วว่าการเข้ามาของ
ศัตรูพืชชนิดหนึ่งนั้นจะก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจตามมาในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ในเบื้องต้นจะมุ่งเน้น
พิจารณาเกี่ยวกับโอกาสการเข้ามาเจริญตั้งรกรากอย่างถาวรและแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามมีความจ าเป็นต้อง
ตรวจสอบปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยเมื่อระดับของผลที่จะเกิดขึ้นตามมาทางเศรษฐกิจยังเป็นที่สงสัย หรือเมื่อ
ระดับของผลที่ตามมาทางเศรษฐกิจท าให้ต้องประเมินความเข้มแข็งของมาตรการที่ใช้ในการจัดการกับความ
เสี่ยง หรือในการประเมินต้นทุนก าไรในการก าจัดหรือการควบคุมศัตรูพืชไม่ให้เข้ามา 

2.4 ระดับความไม่แน่นอน (degree of uncertainly) 
การประเมินโอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชและผลที่ตามมาทางด้านเศรษฐกิจจะมีปัจจัยที่ไม่

แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้องจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการประเมินที่นอกเหนือจากสภาพซึ่งศัตรูพืชเกิด
ระบาดตามสภาพทางทฤษฎีในพื้นที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับปัจจัยที่ไม่แน่นอนและระดับของความไม่แน่นอนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการประเมินและเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
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การน าค าตัดสินของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ ทั้งนี้เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและอาจจะมีประโยชน์ส าหรับการ
จ าแนกและการจัดล าดับความต้องการในการวิจัยต่อไป 

2.5 ข้อสรุปของการประเมินความเสี่ยงของศัตรูพืช (Conclusion of the pest risk 
assessment stage) 

ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชจะได้ชนิดของศัตรูพืชที่จ าแนกประเภทแล้วบาง
ชนิดหรือทั้งหมด และอาจจะถูกน ามาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชให้เหมาะสม รวมทั้งพ้ืนที่
บางส่วนหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชอาจก าหนดเป็นพ้ืนที่ที่มีปัจจัยสภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูพืชจนท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ การ
ประเมินโอกาสเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณของการน าเข้ามาของศัตรูพืชชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด และการ
ประเมินผลที่ตามมาทางเศรษฐกิจ (รวมทั้งผลต่อสภาพแวดล้อม) จะต้องจัดท าไว้เป็นหลักฐานเอกสาร รวมทั้ง
ความไม่แน่นอนที่เกิดร่วมอยู่ด้วย จะต้องน ามาใช้ในขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช 

ขั้นตอนที่ 3: การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest risk management) 
ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการทางเลือกส าหรับการจัดการความเสี่ยงทั้งนี้เพ่ือลด

ความเสี่ยงที่ระบุในขั้นตอนที่ 2 โดยที่ข้อสรุปจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจว่า
จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องจัดการความเสี่ยงและมาตรการที่ใช้จัดการความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใช้
หรือไม่ หลักการจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องค านึงถึงประเด็น ดังนี้ 

3.1 ระดับความเสี่ยง (Level of risk) จะใช้หลักการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มีระดับที่
เหมาะสมซึ่ งสามารถยอมรับได้  (Appropriate Level of acceptable; ALOP) หรือระดับความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได้ (acceptable) 

3.2 ข้อมูลวิชาการประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยง โดยดูจากข้อมูลที่รวบรวมได ้
3.3 การยอมรับความเสี่ยง (Acceptable of risk) น าผลของการประเมินความเสี่ยงนับตั้งแต่

การเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร การแพร่ระบาด และผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่แสดงความเสี่ยงว่าไม่สามารถ
ยอมรับได้นั้นมาจัดการจ าแนกมาตรการสุขอนามัยพืชเพ่ือลดความเสี่ยงลงให้ถึงระดับต่ าสุดที่ยอมรับได้ 

3.4 จ าแนกและคัดเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร
และแพร่ระบาดของศัตรูพืชที่เหมาะสม มีเหตุผลภายใต้ข้อจ ากัดเกี่ยวกับวิธีการที่สามารถด าเนินการได้ในการ
จัดการความเสี่ยง มาตรการสุขอนามัยพืชที่น ามาใช้ควรให้ผลแน่นอนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
เหมาะสมกับรูปแบบและแหล่งก าเนิดสินค้าที่เป็นพืชอาศัยหรือพาหะ โดยไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการค้าในแง่
จ ากัดการน าเข้าสินค้าโดยไม่มีเหตุผล บางกรณีอาจต้องน ามาตรการสุขอนามัยพืชมากกว่าสองมาตรการมาใช้
เพ่ือลดความเสี่ยงจนถึงระดับที่ยอมรับได้ มาตรการสุขอนามัยพืชที่มีการน ามาใช้ในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้
ตามสถานภาพของศัตรูพืชในเส้นทางศัตรูพืช ณ ประเทศต้นทาง ประกอบด้วยมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

- มาตรการที่ใช้กับสินค้าโดยตรง 
- มาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันหรือลดปริมาณการเข้าท าลายของศัตรูพืชในแหล่งผลิต 
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- มาตรการที่ใช้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าในพ้ืนที่ผลิตหรือแหล่งผลิตปราศจากศัตรูพืช 
- มาตรการห้ามน าเข้าสินค้า 

มาตรการทางเลือกอ่ืนอาจเกิดขึ้นจากพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (จ ากัดการใช้
ประโยชน์จากสินค้า) มาตรการป้องกันก าจัด การน าเข้าชีวินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช การก าจัดให้หมดสิ้นไป และ
การควบคุมการระบาดให้อยู่ในขอบเขตจ ากัด มาตรการเหล่านี้จะถูกประเมินและน ามาใช้เฉพาะกรณีที่ศัตรูพืช
พบระบาดอยู่ก่อนแล้วในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแต่ระบาดอยู่ในขอบเขตจ ากัด 

3.5 การรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) โดยการรับรองสุขอนามัยพืชว่า
สินค้าปลอดจากศัตรูพืชกักกันซึ่งก าหนดโดยประเทศผู้น าเข้า และเป็นไปตามข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืชของ
ประเทศน าเข้า ซึ่งเป็นการยืนยันว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงตามที่ก าหนด รวมทั้งอาจก าหนดให้ระบุข้อความ
เพ่ิมเติม (additional declaration) เพ่ือแสดงให้เห็นว่าได้มีการด าเนินมาตรการสุขอนามัยพืชเป็นการเฉพาะ 
นอกจากนี้มาตรการอ่ืนอาจน ามาใช้ร่วมกันตามที่ได้มีการท าความตกลงแบบทวิภาคี หรือพหุภาคี (bilateral 
or multilateral agreement) 

3.6 บทสรุปการจัดการความเสี่ยง 
  ผลที่ได้รับจากขบวนการจัดการความเสีย่งศัตรูพืช อาจจะพบวา่ไม่มีมาตรการซึ่งได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม หรือมีการเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีการซึ่งพบว่าสามารถท า
ให้ความเสี่ยงซึ่งเกิดร่วมกับศัตรูพืชลดต่ าจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ วิธีการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้จะอยู่บน
พ้ืนฐานของกฎระเบียบหรือข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืช 

- เวลาและสถานที่ 
เวลา   เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2556 สิน้สุด เดือนกันยายน 2558 
สถานที่  กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของแตงโมและศัตรูพืชท่ีจะด าเนินการวิเคราะห์ 
แตงโม (watermelon) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai เป็น

พืชที่อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae จัดเป็นพืชเมืองร้อน มีถิ่นก าเนิดในแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลาง ต่อมา
ได้แพร่ขยายออกไปในอเมริกา เอเชีย และยุโรป (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2538) พ้ืนที่ปลูกแตงในประเทศไทยมี
ประมาณ 440,000 ไร่ หรือ 15% ของพ้ืนที่ปลูกผักทั้งหมด โดยแตงโมเป็นพืชวงศ์แตงที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ แตงกวา ฟักทอง แตงร้าน บวบ ฟักเขียว มะระจีน และแคนตาลูป (กรมวิชาการเกษตร, 2549) 
ปัจจุบันแตงโมมีอนุกรมวิธาน ดังนี้ 

Phylum: Spermatophyta 
Subphylum: Angiospermae 

Class: Dicotyledonae 
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Order: Violales 
Family: Cucurbitaceae 

Genus: Citrullus        

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น แตงโมเป็นไม้ล้มลุกประเภทเถาเลื้อย มีอายุสั้น ลักษณะต้นเป็นเถาเลื้อยไปตามดิน ล าต้น
เป็นสีเขียว  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตามข้อ โคนใบกว้าง ปลายใบแหลมเล็กๆ ขอบใบเว้าลึก แผ่นใบมีสีเขียว  
 ดอก สีเหลือง ออกตามส่วนยอด  
 ผล มีทั้งชนิดกลมและชนิดยาว สีอ่อนหรือเขียวเข้ม เนื้อผลแดง เมล็ดแบน มีสีน้ าตาล ขยายพันธุ์
โดยใช้เมล็ดปลูก 
 สรรพคุณทางยา  
 เกือบทุกส่วนของแตงโมมีสรรพคุณทางยามากมาย เช่น ใบแตงโมน ามาต้มชงเป็นยาลดไข้ เปลือก
น าไปต้มน้ าให้เดือดเติมน้ าตาลทรายพอให้หวานใช้ดื่มแทนน้ า ท าให้รู้สึกชุ่มคอ ลดอาการคอแห้ง เจ็บคอ แก้
กระหายน้ า และขับปัสสาวะ เป็นต้น 

 พันธุ์แตงโม ที่นิยมปลูกโดยทั่วไปมี 3 พันธุ์ คือ 
1. พันธุ์ธรรมดา มีเมล็ดขนาดเล็ก รสหวาน แบ่งย่อยได้อีกหลายพันธุ์ เช่น  

- แตงโมจินตหรา ผลยาวรี เปลือกเขียวเข้ม มีลาย เนื้อสีแดง  
- แตงโมตอร์ปิโด ลูกรีกว่าพันธุ์จินตหรา  
- แตงโมกินรี ผลกลม เนื้อแดง  
- แตงโมน้ าผึ้ง ผลกลม เนื้อเหลือง  
- แตงโมไดอานา เปลือกเหลือง เนื้อสีแดง  
- แตงโมจิ๋ว ผลขนาดเท่าก าปั้น เนื้อเหลือง เป็นต้น 

2. พันธุ์ไม่มีเมล็ด เป็นพันธุ์ผสมเพ่ือใช้ในการส่งออก ไม่มีเมล็ดแก่สีด าภายใน ในญี่ปุ่นมีการท า
แตงโมให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยให้ผลเจริญในกล่อง เพ่ือความสะดวกในการขนส่ง 

3. พันธุ์กินเมล็ด ปลูกเพ่ือน าเมล็ดมาค่ัวเป็นเม็ดก๋วยจี๊ พันธุ์นี้มีเนื้อน้อย เมล็ดมีขนาดใหญ่ 

  การค้าระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แตงโม ประมาณ 10.63 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 18.99 ล้านบาท 

(สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย, 2556) โดยน าเข้าจากหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น 
เครือรัฐออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A&action=edit&redlink=1
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

 ขั้นตอนที่ 1:  การเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 1: Initiation of pest risk 
analysis) 
 เกิดจากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืชจาก
แหล่งที่ก าหนด เป็นสิ่งก ากัด ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ก าหนดให้ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพืชในวงศ์ Cucurbitaceae (ไม่รวมถึง ผล) ได้แก่ แตงโม Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & 
Nakai เป็นสิ่งก ากัด การน าเข้าเพ่ือการค้ามีเพียงแค่การแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชเท่านั้น แต่เนื่องจากมีการน า
เมล็ดพันธุ์แตงโมเข้ามาปริมาณมากจากหลายประเทศเพ่ือการขยายพันธุ์ ซึ่งการน าเข้าพืชดังกล่าวอาจมีศัตรูพืช
ร้ายแรงหลายชนิดที่ไม่มีรายงานการปรากฏในประเทศไทย และศัตรูพืชบางชนิดเป็นศัตรูพืชกักกัน มีโอกาสติดมา
กับเมล็ดพันธุ์แตงโมได้ เช่น แบคทีเรีย Pseudomonas syringae pv. lachrymans รา Chalara elegans และ
ไวรัส Tobacco ringspot virus และ Squash mosaic virus เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการวิจัยเพ่ือให้ทราบชนิดศัตรูพืชกักกันและก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชที่เหมาะสม  และน าไปปรับปรุง
แก้ไขกฎระเบียบด้านกักกันพืชเพ่ือควบคุมการน าเข้าให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

การจ าแนกพื้นที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Identification of PRA area) 
 พ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช คือ ประเทศไทย โดยก าหนดพ้ืนที่ที่อยู่ในอันตราย ได้แก่ พ้ืนที่
หนึ่งพ้ืนที่ใดของประเทศไทย ซึ่งมีพืชอาศัยที่อ่อนแอต่อการเข้าท าลายของศัตรูพืชและมีปัจจัยที่เหมาะสมต่อ
การเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวรและแพร่กระจายได้ 

 ขั้นตอนที่ 2: การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest risk assessment) 

 การจัดกลุ่มศัตรูพืช (Pest categorization) 

ผลการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของแตงโมที่พบในไทยและญี่ปุ่นพบศัตรูพืชรวม 91 ชนิด เป็นแมลง 27 
ชนิด ไร 3 ชนิด ไส้เดือนฝอย 8 ชนิด รา 30 ชนิด แบคทีเรีย 8 ชนิด ไวรัส 10 ชนิด และวัชพืช 5 ชนิด (Table 1) 
โดยพบเป็นศัตรูพืชที่มีในญี่ปุ่น จ านวน 84 ชนิด เป็นแมลง 22 ชนิด ไร 3 ชนิด ไส้เดือนฝอย 7 ชนิด รา 30 ชนิด 
แบคทีเรีย 8 ชนิด ไวรัส 10 ชนิด และวัชพืช 4 ชนิด (CABI, 2007; 2014; EPPO-PQR, 2014) ซึ่งการจัดกลุ่ม
ศัตรูพืชเมื่อพิจารณาตามค านิยามของศัตรูพืช พบว่ามีศัตรูพืชที่ไม่มีในไทยแต่มีในญี่ปุ่นและสามารถติดมากับเมล็ด
พันธุ์แตงโมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้ 11 ชนิด เป็น แบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ Pseudomonas 
cichorii, P. viridiflava ร า  3  ช นิ ด  ได้ แ ก่  Chalara elegans, Fusarium oxysporum f.sp. niveum, 
Phytophthora drechsleri และไวรั ส  6  ชนิ ด  ได้ แก่  Cucumber green mottle mosaic virus, Melon 
necrotic spot virus, Squash mosaic virus, Tobacco ringspot virus, Watermelon mosaic virus และ 
Zucchini yellow mosaic virus (Table 2) 
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การสุ่มเมล็ดพันธุ์แตงโมเพ่ือตรวจสอบศัตรูพืช ณ ด่านตรวจพืช หรือสถานกักพืช 
จากผลการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แตงโม ณ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช เพื่อตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมา

กับเมล็ดพันธุ์แตงโมน าเข้าจากญี่ปุ่น จากการน าเข้า 2 ครั้ง จ านวน 8 ตัวอย่าง รวมน้ าหนัก 8,320 กรัม โดยสุ่ม
ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แตงโมเพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชด้วยวิธีการท า Blotter method รวม 350 เมล็ด ไม่พบศัตรูพืชที่
ติดมากับเมล็ดพันธุ์แตงโมน าเข้าจากญี่ปุ่น (Table 3) 

การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Risk Assessment) 
  น าศัตรูพืชทั้ง 11 ชนิด ที่ได้จากการจัดกลุ่มศัตรูพืชมาประเมินโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร 
แพร่ระบาด และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากศัตรูพืชมีโอกาสติดเข้ามา
กับเมล็ดพันธุ์แตงโมน าเข้าจากญี่ปุ่นโดยการปนเปื้อนเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้า ซึ่งไม่สามารถสังเกตลักษณะ
อาการผิดปกติจากภายนอกได้ด้วยตาเปล่า ทั้งยังมีพืชอาศัยหลายชนิดที่เป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งการส่งออกพืชผักไปยังประเทศที่ไม่มีการระบาดของเชื้อ
สาเหตุโรคเหล่านี้ 

ผลการวิเคราะห์โอกาสการเข้ามา ตั้งรกรากอย่างถาวร และแพร่กระจายของศัตรูพืชที่มีโอกาสติด
มากับเมล็ดพันธุ์แตงโมน าเข้าจากญี่ปุ่น พบศัตรูพืชกักกัน 11 ชนิด ซึ่งสามารถจัดล าดับความเสี่ยง ได้ดังนี้ 

ความเสี่ยงต่ า: ได้แก่ แบคทีเรีย 1 ชนิด คือ Pseudomonas cichorii รา 2 ชนิด คือ Chalara 
elegans, Phytophthora drechsleri และไวรัส 2 ชนิด คือ Watermelon mosaic virus และ Zucchini 
yellow mosaic virus  

ความเสี่ยงปานกลาง: ได้แก่ แบคทีเรีย 1 ชนิด คือ Pseudomonas viridiflava ไวรัส 1 ชนิด คือ 
Squash mosaic virus 

ความเสี่ยงสูง: ได้แก่ รา 1 ชนิด คือ Fusarium oxysporum f.sp. niveum ไวรัส 3 ชนิด คือ 
Cucumber green mottle mosaic virus, Melon necrotic spot virus และTobacco ringspot virus 

ขั้นตอนที่ 3: การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest risk management) 
  ศึกษาข้อมูลและก าหนดมาตรการทางวิชาการเพ่ือจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกัน 

 จากผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์แตงโมน าเข้าจากญี่ปุ่นพบว่ามีศัตรูพืชกักกัน 6 
ชนิด ที่ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง และก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช 
โดยเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ระบุข้อความเพ่ิมเติมว่า เมล็ดพันธุ์แตงโมต้องมาจากแหล่ง
ที่ปลอดจากศัตรูพืชกักกัน (pest free area หรือ pest free production site) หรือเมล็ดพันธุ์แตงโมต้องมา
จากต้นพ่อแม่ที่ได้รับการตรวจสอบในระยะการเจริญเติบโตหรือได้รับการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการว่าปลอด
จ า ก  Fusarium oxysporum f.sp. niveum, Pseudomonas viridiflava,  Cucumber green mottle 
mosaic virus,  Melon necrotic spot virus, Squash mosaic virus แ ล ะ  Tobacco ringspot virus 
นอกจากนี้การน าเข้าต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย วัชพืช ชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช 
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และสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน และอีก 5 ชนิด ที่ต้องระบุลงในใบรับรองสุขอนามัยพืชว่า ได้รับ
การตรวจสอบว่าปลอดจาก Chalara elegans, Phytophthora drechsleri, Pseudomonas cichorii, 
Watermelon mosaic virus และ Zucchini yellow mosaic virus ศัตรูพืช เป็นต้น (Table 4) 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

เมล็ ด พั น ธุ์ แต งโม  Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai จั ด เป็ น สิ่ งก ากั ด ตาม
พระราชบัญญัติกักพืช การน าเข้าเพ่ือการค้ามีเงื่อนไขเพียงแค่แนบใบรับรองสุขอนามัยพืชเท่านั้น แต่เนื่องจากมี
การน าเมล็ดพันธุ์แตงโมเข้ามาปริมาณมากจากหลายประเทศรวมถึงประเทศญี่ปุ่นเพ่ือการขยายพันธุ์ ซึ่งการน าเข้า
พืชดังกล่าวอาจมีศัตรูพืชร้ายแรงหลายชนิดที่ไม่มีรายงานการปรากฏในประเทศไทย และศัตรูพืชบางชนิดเป็น
ศัตรูพืชกักกัน มีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยเพ่ือก าหนดชนิดศัตรูพืชกักกันและ
มาตรการสุขอนามัยพืชที่เหมาะสม น าไปปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบด้านกักกันพืชเพ่ือควบคุมการน าเข้าให้มี
ประสิทธิภาพ  

ผลการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของแตงโมที่พบในไทยและญี่ปุ่นพบศัตรูพืชรวม 91 ชนิด เป็นแมลง 27 
ชนิด ไร 3 ชนิด ไส้เดือนฝอย 8 ชนิด รา 30 ชนิด แบคทีเรีย 8 ชนิด ไวรัส 10 ชนิด และวัชพืช 5 ชนิด พบว่ามี
ศัตรูพืชที่ไม่มีในไทยแต่มีในญี่ปุ่นและสามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์แตงโมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ได้ 
11 ชนิด เป็นแบคทีเรีย 2 ชนิด รา 3 ชนิด และไวรัส 6 ชนิด เมื่อน ามาประเมินโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่าง
ถาวร แพร่ระบาด และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม พบว่ามีศัตรูพืชกักกัน 6 ชนิด
ที่ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง และก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช และอีก 
5 ชนิด ทีต่้องระบุลงในใบรับรองสุขอนามัยพืชว่า ได้รับการตรวจสอบว่าปลอดจากศัตรูพืช  

เนื่องจากเมล็ดพันธุ์แตงโมมีขนาดใหญ่ จึงอาจเกิดการเล็ดลอดและติดเข้ามาของศัตรูพืชได้ง่าย ในการ
ตรวจสอบเมล็ดที่น าเข้าควรตรวจสอบด้วยความละเอียดก่อนน าไปจ าหน่ายหรือปลูก เพ่ือป้องกันการเข้ามา
ของศัตรูพืช รวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อาจปะปนเข้ามา เนื่องจากวัชพืชหลายชนิดมีขนาดเล็ก ซึ่งหากหลุดรอดไป
อาจเกิดการแพร่กระจายของวัชพืชชนิดใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกของสินค้า
เกษตรของไทยต่อไปได้ และวัชพืชหลายชนิดยังเป็นพาหะน าไปสู่เชื้อสาเหตุโรคพืชชนิดอ่ืนได้ โดยเฉพาะโรค
พืชที่มีสาเหตุจากไวรัส ซึ่งหลายประเทศมีการก าหนดมาตรการทางสุขอนามัยพืชที่เข้มงวดส าหรับการน าเข้า
เมล็ดพันธุ์พืช 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. จัดท าบัญชีรายชื่อศัตรูพืชประกอบการยื่นค าขอส าหรับเปิดตลาดสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ และ
ใช้เปรียบเทียบข้อมูลศัตรูพืชในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของพืชน าเข้า รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลศัตรูพืชและ
ศัตรูพืชกักกันของพืชน าเข้าและส่งออกให้กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
 2. น าผลการวิจัยมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์
พืช เพ่ือใหเ้กิดความรัดกุมมากขึ้น และเวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทั้งในและนอกประเทศ 
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 3. จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการด้านการเกษตรและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช 
โดยเฉพาะด้านเทคนิคการตรวจสอบศัตรูพืชที่เหมาะสมกับงานด้านกักกันพืช การก าจัดศัตรูพืชกักกัน และการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
 4. จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ถ่ายทอดผลการวิจัยสู่ศูนย์และสถานีต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตร 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร ห้องสมุดของสถานศึกษาต่างๆ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
  ขอขอบคุณนางณัฏฐพร อุทัยมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ส าหรับค าปรึกษาและ
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆ กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชส าหรับก าลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ และขอขอบคุณบิดา-มารดาผู้เป็นก าลังใจส าคัญให้ลูกเสมอมา 
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13. ภาคผนวก 
Table 1  Pests associated with watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) 

in   
  Thailand and Japan.  

Organism type Scientific name 
Insect 27 species were Agrotis ipsilon, Aphis gossypii, Aulacophora foveicollis, 

Aulacophora indica, Bactrocera cucurbitae, Bactrocera dorsalis species 
complex, Bactrocera latifrons, Bactrocera tau, Chrysodeixis eriosoma, Delia 
platura, Diaphania indica, Lepidiota stigma, Liriomyza bryoniae, Liriomyza 
sativae, Liriomyza trifolii, Megalurothrips usitatus, Melanitis leda ismene, 
Myzus persicae, Peridroma saucia, Phenacoccus solenopsis, Scirtothrips 
dorsalis, Spodoptera exigua, Spoladea recurvalis, Thrips flavus, Thrips 
parvispinus, Trialeurodes vaporariorum and Trichoplusia ni 

Mite 3 species were Tarsonemus bilobatus, Tetranychus cinnabarinus and 
Tetranychus urticae 

Nematode 8 species were Helicotylenchus dihystera, Helicotylenchus multicinctus, 
Meloidogyne arenaria, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, 
Pratylenchus thornei, Rotylenchulus reniformis and Xiphinema 

Bacteria 8 species were Acidovorax avenae subsp. citrulli, Erwinia tracheiphila, 
Pseudomonas cichorii, Pseudomonas syringae pv. lachrymans, 
Pseudomonas viridiflava, Rhizobium radiobacter, Rhizobium rhizogenes 
and Xanthomonas cucurbitae 

Fungi 30 species were Alternaria alternata, Athelia rolfsii, Chalara elegans, 
Choanephora cucurbitarum, Cladosporium cucumerinum, Cochliobolus 
heterostrophus, Colletotrichum orbiculare, Didymella bryoniae, Fusarium 
oxysporum, Fusarium oxysporum f.sp. niveum, Glomerella cingulata, 
Golovinomyces cichoracearum, Haematonectria haematococca, 
Macrophomina phaseolina, Monosporascus cannonballus, Olpidium 
brassicae, Phytophthora cactorum, Phytophthora capsici, Phytophthora 
citrophthora, Phytophthora cryptogea, Phytophthora drechsleri, 
Podosphaera xanthii, Pseudoperonospora cubensis, Pythium 
aphanidermatum, Pythium debaryanum, Pythium irregulare, Pythium 
myriotylum, Pythium vexans, Sclerotinia sclerotiorum and Verticillium 
dahliae 
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Source: CABI, 2007; 2014; EPPO-PQR, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Table 1 (Cont.)  

Organism type Scientific name 
Virus 10 species were Cucumber green mottle mosaic virus, Cucumber mosaic 

virus, Melon necrotic spot virus, Squash mosaic virus, Tobacco mosaic virus, 
Tobacco ringspot virus, Tomato spotted wilt virus, Watermelon mosaic virus, 
Watermelon silver mottle virus and Zucchini yellow mosaic virus 

Plant (Weed) 5 species were Cirsium arvense, Digitaria ciliaris, Lolium temulentum, 
Parthenium hysterophorus and Richardia brasiliensis 
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Table 2  Pests associated with watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf) seeds in 
Japan  
  but not found in Thailand. 

Scientific name Common name 
Bacteria  
Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp bacterial blight of endive 
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) 
Dowson 

bacterial leaf blight of tomato  

Fungi  
Chalara elegans Nag Raj & W.B. Kendr. black root rot 
Fusarium oxysporum f.sp. niveum (E.F. Sm.) 
Snyder & H.N. Hansen 

Fusarium wilt of watermelon 

Phytophthora drechsleri Tucker watermelon fruit rot 
Virus  
Cucumber green mottle mosaic virus  CGMMV, white break mosaic 
Melon necrotic spot virus MNSV 
Squash mosaic virus  SqMV, squash mosaic 
Tobacco ringspot virus  TRSV, annulus tabaci 
Watermelon mosaic virus  WMV, watermelon mosaic 
Zucchini yellow mosaic virus ZYMV 
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Table 3  Diagnosis results by Blotter method of parent watermelon seeds from Japan 

No. Sample No. Weight (g) Diagnosis results 
1 SK/VWM533 (F)* 1,300 - 
2 SK/VWM533 (M)**  1,200 - 
3 CT/W82 (F) 1,200 - 
4 CT/W82 (M) 800 - 
5 CT/WJ (F) 1,100 - 
6 CT/WJ (M) 900 - 
7 CT/W42 (F) 1,020 - 
8 CT/W42 (M) 800 - 
 Total 8,320  

  *(F) = Female (parent lines) 
**(M) = Male (parent lines) 
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Table 4 Risk management measures for reduce likely follow pathway of quarantine 
pests associated with watermelon seeds imported from Japan.    

Quarantine pest Common name Risk management measures 
Bacteria 
Pseudomonas viridiflava 
(Burkholder) Dowson 

bacterial leaf blight of 
tomato (USA) 

1) must be originated from pest 
free area or were inspected during 
growing or laboratory tested that 
found free from quarantine pests 
and 
2) must be soaked in hot water at 
temperature 50-55 degree Celsius 
for 30 minutes  

Fungi 
Fusarium oxysporum f.sp. 
niveum (E.F. Sm.) Snyder & 
H.N. Hansen 

Fusarium wilt of 
watermelon 

1) must be originated from pest 
free area or were inspected during 
growing or laboratory tested that 
found free from quarantine pests 
and 
2) must be soaked in hot water at 
temperature 51 degree Celsius for 
30 minutes and 
3) must be dipped for 1 min in a 
suspension of 10 g of benomyl or 
thiram/L of water  

Virus   
Cucumber green mottle 
mosaic virus  
Melon necrotic spot virus 
Squash mosaic virus 
Tobacco ringspot virus 
 

CGMMV, white break 
mosaic 
MNSV 
SqMV, squash mosaic 
TRSV, annulus tabaci 

1) must be originated from pest 
free area or 
2) were inspected during growing or 
laboratory tested that found free 
from quarantine pests or 
3) dry heat treatment at 
temperature 70-75 degree Celsius 
for 72 hours or a long term storage 
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Quarantine pest Common name Risk management measures 
for CGMMV 
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