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5. บทคัดย่อ 

ผลสดของพืชสกุลวิตีส (Vitis pp.) จากทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เรื่อง ก าหนดพืช  และพาหะจากแหล่งที่ ก าหนดเป็นสิ่ งต้องห้ าม  ข้อยกเว้น  และเงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 การน าเข้าเพ่ือการค้าต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืช ซึ่ งประเทศเม็กซิโกได้ยื่นหนังสือขอน าผลสดขององุ่น  (Vitis vinifera) เข้ามาในราชอาณาจักร  
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลศัตรูพืชพบมีศัตรูพืชขององุ่นรวมทั้งสิ้น 378 ชนิด และมีศัตรูพืชหลายชนิดที่ยังไม่มี
รายงานในประเทศไทย โดยศัตรูพืชเหล่านี้มีโอกาสที่จะติดเข้ามากับผลองุ่นสดน าเข้าได้ จึงได้ด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลองุ่นสดน าเข้าจากประเทศเม็กซิโก เพ่ือให้ได้รายชื่อศัตรูพืชที่เป็น
ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสม ผลการด าเนินการ 
พบว่ามีรายงานพบศัตรูพืชขององุ่นในประเทศเม็กซิโกจ านวนทั้งสิ้น 125 ชนิด ส าหรับประเทศไทยมีจ านวน  
80 ชนิด เมื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชแล้วเป็นศัตรูพืชกักกันของผลองุ่นสดที่น าเข้าจากประเทศ



เม็ ก ซิ โ ก  8 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Anastrepha fraterculus, Parthenolecanium corni, Peridroma saucia, 
Planococcus citrioides, Platynota stultana, Pseudococcus calceolariae, Helix aspersa แ ล ะ 
Spodoptera frugiperda โดยมีศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง คือ แมลงวันผลไม้ Anastrepha fraterculus 
เป็นศัตรูพืชกักกันที่ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนการส่งออกมายังประเทศไทย โดย ต้องก าจัด
แมลงวันผลไม้ในผลองุ่นสดด้วยวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออกหรือระหว่างการขนส่ง หรือมา
จากแหล่งปลอดแมลงวันผลไม้ นอกจากนี้ ส าหรับศัตรูพืชกักกันอ่ืนควรมีมาตรการจัดการที่เหมาะสมในประเทศผู้
ส่งออก เพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืชที่อาจจะเกิดขึ้น คือ ผลองุ่นสดต้องมาจากสวนองุ่นและโรงคัดบรรจุที่ข้ึนทะเบียน 
มาจากแหล่งปลอดศัตรูพืช บรรจุภัณฑ์ต้องใหม่ สะอาด และสามารถป้องกันการเข้าท าลายซ้ าของศัตรูพืชได้ ต้อง
สุ่มตรวจผลองุ่นสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันของ
ประเทศไทย ไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส่วนของพืชนอกเหนือจากผลองุ่นสด หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพ
ในการน าพาศัตรูพืชกักกันได้ รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช ณ จุดน าเข้า โดยการสุ่มตรวจผลองุ่นสด 
หากมีการตรวจพบศัตรูพืชกักกัน หรือศัตรูพืชชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่ศัตรูพืชกักกัน หรือการน าเข้าไม่เป็นไปตามมาตรการ
สุขอนามัยพืชที่ก าหนด ควรส่งกลับ ท าลาย หรือก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสม (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีใบอนุญาต
น าเข้า และใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่มีการน าเข้า 
 Abstracts 

Fresh fruits of the plants in genus Vitis from any source are considered as prohibited 
articles under Notification of Ministry of Agriculture and Cooperatives Re : Specification of plants 
and carriers from certain sources as prohibited articles, of exceptions and conditions under the 
Plant Quarantine Act B.E. 2507 (No. 5) B.E. 2550 (2007). Mexico requested an importation for 
table grapes (Vitis vinifera) from Mexico into Thailand. 

In this study, there were 378 species of pest associated with table grape. Many species 
has not reported in Thailand. These pests can associate with the pathway and its introduction 
into Thailand. The objectives of study on pest risk analysis for importation of table grapes from 
Mexico were to get the quarantine pests of concern to Thailand and determined risk 
management measures for those pests. The result of pest risk analysis for the Importation of 
table grapes from Mexico showed that 125 species of pests associated with table grape are 
reported in Mexico and 80 species of pests are reported in Thailand. A total of 8  species of 
quarantine pest were identified, including Anastrepha fraterculus, Parthenolecanium corni, 
Peridroma saucia, Planococcus citrioides, Platynota stultana, Pseudococcus calceolariae, Helix 
aspersa and Spodoptera frugiperda. South American fruit fly is high risk of quarantine pests and 
required specific risk management measures to reduce the risk before exportation. Risk 
managements of the high risk quarantine pests associated with table grapes i.e. must be 
subjected to pre-shipment or in-transit cold disinfestations treatment to eliminate fruit fly or 



must be sourced from fruit fly free areas. In addition, other quarantine pests should have 
appropriate pest management measures in the exporting country to reduce the risk i.e. table 
grapes must be imported from registered vineyards and packinghouses, from pest free areas, 
packing must be new and clean, and packed in approved insect-proof boxes to prevent the 
entry of pests, must be inspected in accordance with appropriate official procedures and found 
to be free from quarantine pests of concern to Thailand, must be free from soil, sand and 
contaminating plant materials e.g. leaves, twigs, plant debris or other potential carriers of 
quarantine pests. In addition, when the consignments arrive at the point of entry in Thailand, 
the import inspection must be conducted. In case of quarantine pests of concern, pests, any 
live organisms of potential quarantine, or importation does not comply with a phytosanitary 
measures are stipulated are found during import inspection, the consignment must be treated 
with appropriated treatment (if available), re-exported or destroyed. However, import permit 
and a PC are required. The original copy of a PC must accompany every consignment to 
Thailand. 
 
6. ค าน า 

ผลสดขององุ่น (grape) ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitis vinifera เป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เรื่อง ก าหนดพืช  และพาหะจากแหล่งที่ ก าหนดเป็นสิ่ งต้องห้ าม  ข้อยกเว้น  และเงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งตามมาตรา 8 มาตรา 8 (2) และมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
การน าเข้าหรือน าผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ต้องมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืชก ากับมาด้วย ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ต้องน าเข้าหรือน าผ่านทางด่านตรวจพืช
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืชโดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จึงจะสามารถน าเข้าหรือน า
ผ่านราชอาณาจักรได้ ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยน าเข้าผลไม้และผลิตภัณฑ์ 669,995 ตัน (ศูนย์สารสนเทศ
เกษตร, 2556) การน าเข้าผลไม้เหล่านี้อาจมีโอกาสที่ศัตรูพืชติดเข้ามาได้ ซึ่งมีศัตรูพืชหลายชนิดที่ไม่มีรายงานพบ
ในประเทศไทย ส าหรับการน าเข้าผลองุ่นสดจากประเทศเม็กซิโกปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้มีการน าเข้าเนื่องจากยังไม่
ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและก าหนดเงื่อนไขการน าเข้า ซึ่งการน าเข้าหากไม่มีมาตรการสุขอนามัยพืชที่
เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาศัตรูพืชติดมากับผลองุ่นสดที่น าเข้า เกิดการแพร่กระจาย และเพ่ิมปริมาณจน
เกิดเป็นการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ขึ้นได้ ซึ่งจะเกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง และจากการ
ที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World trade organization: WTO) ท าให้ประเทศไทยต้อง
ปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) ซึ่งเป็นมาตรการในการปกป้องชีวิตหรือสุขภาพ



ของมนุษย์ สัตว์ และพืช การน ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไปใช้ต้องอยู่ในระดับเพ่ือการปกป้องชีวิต
หรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืชเท่านั้น โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การก าหนด
มาตรการสุขอนามัยพืชหรือเงื่อนไขการน าเข้าโดยไม่ก่อให้เกิดการกีดกันทางการค้าแอบแฝง ประเทศไทย
จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชให้กับสินค้าที่ขอน าเข้าเพ่ือก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชในการ
ป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงของศัตรูพืชที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช อาจเริ่มใน
สถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ มีการร้องขอให้พิจารณาเส้นทางผ่านเส้นใดเส้นหนึ่งที่อาจต้องมีมาตรการสุขอนามัย
พืช มีการตรวจพบศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่อาจเป็นเหตุผลให้มีมาตรการสุขอนามัยพืช  มีการศึกษาทบทวนหรือ
ปรับปรุงมาตรการหรือนโยบายสุขอนามัยพืชต่างๆ หรือ มีการขอร้องให้มีการก าหนดชี้ชัดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิด
หนึ่งเป็นศัตรูพืชหรือไม่ โดยใช้กรอบ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยองค์การระหว่างประเทศ คือ 
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention: IPPC) ดังนั้น 
จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นน าเข้า (เฉพาะผลสดเพ่ือบริโภค) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้
รายชื่อศัตรูพืชกักกัน และก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสมส าหรับการน าเข้าผลองุ่นสดจาก
ประเทศเม็กซิโก และใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนในการประกาศก าหนดมาตรการทางสุขอนามัยพืช
ส าหรับการน าเข้าผลสดขององุ่นจากประเทศเม็กซิโก 
 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1. เอกสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ต าราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุม และสัมมนา

ทางวิชาการ 
2. มาตรฐาน ระห ว่ างป ระ เท ศว่ าด้ วยม าตรการสุ ขอน ามั ย พื ช  (International Standards for 

Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Framework for 
Pest Risk Analysis) (FAO, 2011) 

3. มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน (Pest risk analysis for quarantine pests) (FAO, 2014) 

- วิธีการ 
1. การศึกษาข้อมูลพืชและข้อมูลศัตรูพืชขององุ่น 
 ศึกษาข้อมูลพืชและข้อมูลศัตรูพืชขององุ่น โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก ต าราวิชาการ 

วารสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ที่มีรายงานทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูล ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อสามัญ ชีววิทยา แหล่งแพร่กระจาย ส่วนของพืชที่ถูกท าลาย 
การป้องกันก าจัด และมาตรการทางสุขอนามัยพืช 

 
 
 



2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชกับผลองุ่นสดน าเข้าจากประเทศเม็กซิโก โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์ตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบส าหรับการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืช และฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 2.1 การเริ่มต้น (Stage 1: Initiation) 
  โดยการหาจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชว่าเริ่มต้นด้วยเหตุใด และมีการ

จ าแนกชนิดสิ่งมีชีวิตและเส้นทางผ่านต่างๆ ที่จะมีการพิจารณาส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ได้มีการระบุจ าแนกไว้ และการก าหนดพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ผ่านมา 

 2.2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest Risk Assessment) 
  การจัดประเภทศัตรูพืช (Pest Categorization) 
  ด าเนินการโดยการค้นคว้ารวบรวมรายชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีรายงานว่าเป็นศัตรูขององุ่น โดย

จัดแบ่งออกเป็นกลุ่ม เช่น แมลง ไร ไวรัส ไวรอยด์ แบคทีเรีย รา ไส้เดือนฝอย เป็นต้น พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด
ของศัตรูองุ่นแต่ละชนิด ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ แหล่งแพร่กระจาย ส่วนของพืชที่ถูกท าลาย/อาศัย พบ
หรือไม่พบในประเทศไทย พิจารณาคัดเลือกเฉพาะศัตรูพืชที่ไม่พบในประเทศไทย มีโอกาสติดเข้ามากับผลองุ่นสด
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ น ามาประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนต่อไป 

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  โดยการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นที่น าเข้าจากประเทศเม็กซิโก ที่ไม่พบใน

ประเทศไทย มีโอกาสติดเข้ามากับผลองุ่นสด ตั้งรกรากอย่างถาวร และแพร่ระบาดในประเทศ ตลอดจนประเมิน
ศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมหากติดเข้ามา  ปัจจัยที่
พิจารณา คือ 

  1. การประเมินศักยภาพในการที่ศัตรูจะเข้ามาเจริญพันธุ์ตั้งรกรากอย่างถาวร  และการ
แพร่กระจาย ในพ้ืนที่ที่ท าการวิเคราะห์ (Assessment of entry, establishment and spread) โดยพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ที่สามารถท าให้ศัตรูพืชเข้ามาเจริญแพร่พันธุ์ได้  โดยมีหลักฐานสนับสนุนผลการวิเคราะห์  เช่น 
สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญแพร่พันธุ์และแพร่ระบาดของศัตรูพืช พืชอาศัย เครื่อง
กีดกั้นตามธรรมชาติ การเคลื่อนย้ายของศัตรูพืช และพาหะของศัตรูพืชที่มีปรากฏในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยง 
เป็นต้น 

  2. การประเมินศักยภาพที่จะเกิดผลตามมาทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืช (Potential economic consequence) ความเป็นไปได้สูงที่ศัตรูพืชจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบทางตรงต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบทางอ้อม เช่น การป้องกันก าจัด 
การค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผลกระทบทางสังคม เป็นต้น โดยพิจารณาว่ามีผลกระทบจนถึงระดับที่
ยอมรับไม่ได ้ในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

 



 
 2.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest Risk Management) 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช เพ่ือปกป้องพ้ืนที่เสี่ยงภัย (Endangered area) 

โดยเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงที่จ าแนกได้ในการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รวบรวมได้ใน
การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช มาตรการสุขอนามัยพืชต้องมีประสิทธิภาพและใช้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพใน
การป้องกันของพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

- เวลาและสถานที่ 
เวลา  เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2558 
สถานที่  กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การศึกษาข้อมูลพืชและข้อมูลศัตรูพืชขององุ่น 

องุ่นเป็นไม้ผลที่มีการกระจายพันธุ์มากที่สุดชนิดหนึ่ง แต่ละพันธุ์มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นพืช
อยู่ในวงศ์ Vitaceae สกุล Vitis ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitis vinifera L. ซึ่งตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ผลสดของพืชสกุล Vitis เป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งการน าเข้าหรือน าผ่านซึ่ง
สิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้าต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาด้วย 
ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ต้องน าเข้าหรือน าผ่านทางด่านตรวจพืชเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ 
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการกักพืชโดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรยังไม่อนุญาตให้น าเข้าผลองุ่น
สดจากประเทศเม็กซิโกเพ่ือการค้าส าหรับบริโภคสดเนื่องจากยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและก าหนด
เงื่อนไขหรือมาตรการทางสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้า ซึ่งพันธุ์ที่ประเทศเม็กซิโกประสงค์จะส่งมายังประเทศ
ไทย ได้แก่ Perlette, Flame, Sugraone, Red Globe, Crimson และ Black Seedless พ้ืนที่ปลูกหลักอยู่ในรัฐ 
Sonora, Baja California, Zacatecas, Aguascalientes และ Coahuila โดยมีระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิต
ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม (SAGARPA, 2011) 

ศัตรูพืชขององุ่น จากการศึกษาพบศัตรูองุ่นรวมทั้งสิ้น 378 ชนิด เป็นแมลง 170 ชนิด ไร 20 ชนิด แมงมุม 
2 ชนิด ไส้เดือนฝอย 33 ชนิด หอย 3 ชนิด หนู 1 ชนิด รา 49 ชนิด แบคทีเรียและไฟโตพลาสมา 16 ชนิด ไวรัส
และไวรอยด์ 24 ชนิด วัชพืช 59 ชนิด และไม่ทราบสาเหตุ 1 ชนิด 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

2.1 การเริ่มต้น (Stage 1: Initiation) 
 ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แบ่งพืชออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด 

และสิ่งไม่ต้องห้าม ซึ่งการน าเข้าหรือน าผ่านสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาด้วย และ
ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร



ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืชโดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงจะสามารถน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรได้ ซึ่งผลสดของพืชสกุล Vitis จากทุก
แหล่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนด
เป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 26 
เมษายน 2550 โดยประเทศเม็กซิโกได้ร้องขอน าเข้าผลองุ่นสด (Vitis vinifera) มายังประเทศไทยเพ่ือบริโภค โดย
พ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ก าหนดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับการน าเข้าผลองุ่นสด คือ 
ประเทศไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในอันตราย (endangered area) ที่ศัตรูพืชอาจจะติดเข้ามาพร้อมกับการน าเข้าผล
องุ่นสดที่จัดเป็นเส้นทางศัตรูพืช (pathway) และประเทศไทยยังไม่เคยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผล
องุ่นสดน าเข้าจากประเทศเม็กซิโกเพ่ือการบริโภค 

2.2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest Risk Assessment) 
 การจัดประเภทศัตรูพืช (Pest Categorization) 
 ผลการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืช พบว่าศัตรูองุ่นที่มีรายงานพบในประเทศเม็กซิโกมีจ านวน 125 

ชนิด เป็นแมลง 41 ชนิด ได้แก่ Amyelois transitella, Anastrepha fraterculus, Aonidiella orientalis, 
Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Aspidiotus destructor, Aspidiotus nerii, Ceresa alta, 
Chrysomphalus dictyospermi, Drosophila melanogaster, Drosophila simulans, Ferrisia virgata, 
Frankliniella occidentalis, Hemiberlesia lataniae, Homalodisca coagulata, Hyphantria cunea, 
Maconellicoccus hirsutus, Macrosiphum euphorbiae, Melittia cucurbitae, Metcalfa pruinosa, 
Nipaecoccus viridis, Parasaissetia nigra, Parthenolecanium corni, Parthenolecanium persicae, 
Peridroma saucia, Phyllophaga, Pinnaspis strachani, Planococcus citri, Planococcus citrioides, 
Planococcus minor, Platynota stultana, Pseudococcus calceolariae, Pseudococcus longispinus, 
Saissetia coffeae, Selenaspidus articulatus, Spodoptera frugiperda, Thrips hawaiiensis, Thrips 
tabaci, Viteus vitifoliae และ Xestia c-nigrum ไร 6 ชนิด ได้แก่ Brevipalpus californicus, Panonychus 
citri, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus kanzawai, Tetranychus pacificus และ  Tetranychus 
urticae ไส้ เดื อน ฝอย  12  ชนิ ด  ได้ แก่  Criconemella, Helicotylenchus dihystera, Helicotylenchus 
multicinctus, Hemicriconemoides mangiferae, Longidorus, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne 
hapla, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus thornei, Rotylenchulus reniformis, Tylenchulus 
semipenetrans และ Xiphinema americanum หอย 1 ชนิด ได้แก่  Helix aspersa รา 15 ชนิด ได้แก่ 

Alternaria alternate, Armillaria mellea, Botryosphaeria obtusa, Elsino‰ ampelina, Erysiphe 
necator, Fusarium oxysporum, Fusarium sacchari, Guignardia bidwellii, Lasiodiplodia 
theobromae, Nectria haematococca, Phomopsis viticola, Phymatotrichopsis omnivora, 
Plasmopara viticola, Rosellinia necatrix และ Verticillium dahliae แบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่ Pantoea 
agglomerans, Pseudomonas syringae, Pseudomonas syringae pv. syringae, Rhizobium 
radiobacter และ Xylella fastidiosa ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ได้แก่ aster yellows phytoplasma group 



ไ ว รั ส  8  ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Alfalfa mosaic virus, Carnation ringspot virus, Cucumber mosaic virus, 
Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll-associated viruses, Tobacco ringspot virus, Tomato 
ringspot virus และ Tomato spotted wilt virus ไวรอยด์ 1 ชนิด ได้แก่ Citrus exocortis viroid และวัชพืช 
3 5  ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Amaranthus graecizans, Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Bromus 
tectorum, Chenopodium album, Cirsium arvense, Commelina diffusa, Conyza bonariensis, 
Conyza canadensis, Cynodon dactylon, Datura stramonium, Eleusine indica, Eragrostis 
cilianensis, Euphorbia hirta, Helianthus ciliaris, Lepidium draba, Lolium rigidum, Melilotus 
indica, Paspalum distichum, Passiflora foetida, Polygonum aviculare, Raphanus raphanistrum, 
Rumex crispus, Senecio inaequidens, Senecio vulgaris, Setaria verticillata, Solanum 
elaeagnifolium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Sonchus oleraceus, Sorghum halepense, 
Stellaria media, Taraxacum officinale complex, Tribulus terrestris และ Veronica persica 

 ส าหรับศัตรูองุ่นที่มีรายงานพบในประเทศไทยมีจ านวน 80 ชนิด เป็นแมลง 29 ชนิด ได้แก่ 
Adoretus sinicus, Aleurocanthus spiniferus, Ampelophaga rubiginosa, Aonidiella orientalis, Aphis 
gossypii, Aphis spiraecola, Aspidiotus destructor, Chaetocnema confinis, Chrysomphalus 
dictyospermi, Conogethes punctiferalis, Drosophila melanogaster, Empoasca vitis, Eudocima 
fullonia, Ferrisia virgata, Hemiberlesia lataniae, Hippotion celerio, Icerya seychellarum, 
Maconellicoccus hirsutus, Nipaecoccus viridis, Orgyia postica, Parasaissetia nigra, Planococcus 
citri, Rhipiphorothrips cruentatus, Saissetia coffeae, Spodoptera litura, Theretra clotho, Thrips 
hawaiiensis, Thrips tabaci แ ล ะ  Zeuzera coffeae ไ ร  6 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Brevipalpus californicus, 
Oligonychus coffeae, Polyphagotarsonemus latus, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus 
kanzawai และ  Tetranychus urticae ไส้ เดื อนฝอย 13 ชนิ ด  ได้ แก่  Criconemella, Helicotylenchus 
dihystera, Helicotylenchus multicinctus, Helicotylenchus pseudorobustus, Hemicriconemoides 
mangiferae, Hoplolaimus seinhorsti, Longidorus, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne hapla, 
Rotylenchulus reniformis, Scutellonema brachyurus, Scutellonema clathricaudatum แ ล ะ 
Tylenchulus semipenetrans รา 6 ชนิด ได้แก่ Alternaria alternate, Aspergillus niger, Colletotrichum 
acutatum, Lasiodiplodia theobromae, Phakopsora euvitis และ Plasmopara viticola แบคที เรีย 2 
ชนิด ได้แก่ Pantoea agglomerans และ Pseudomonas syringae pv. syringae ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด 
ได้แก่ aster yellows phytoplasma group ไวรัส 2 ชนิด ได้แก่  Cucumber mosaic virus และ Tomato 
spotted wilt virus ไวรอยด์ 1 ชนิด ได้แก่ Citrus exocortis viroid และวัชพืช 20 ชนิด ได้แก่ Amaranthus 
blitum, Commelina benghalensis, Commelina diffusa, Conyza canadensis, Cynodon dactylon, 
Datura stramonium, Eleusine indica, Euphorbia hirta, Nicandra physalodes, Paspalum 
distichum, Passiflora foetida, Polygonum lapathifolium, Richardia brasiliensis, Setaria 



verticillata, Setaria viridis, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Sorghum halepense, Tagetes 
minuta และ Tribulus terrestris 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 จากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นที่มีรายงานพบในประเทศเม็กซิโก และไม่พบใน

ประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสติดเข้ามากับผลองุ่นสด ตั้งรกรากอย่างถาวร และแพร่ระบาดในประเทศ  ตลอดจน
ศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า มีจ านวน 8 ชนิด ได้แก่ แมลงวันผลไม้ Anastrepha 
fraterculus เพลี้ยหอย Parthenolecanium corni เพลี้ยแป้ง Planococcus citrioides และ Pseudococcus 
calceolariae ผี เสื้ อ  Peridroma saucia, Platynota stultana และ  Spodoptera frugiperda และหอย 
Helix aspersa ดังแสดงใน table 1 โดยเป็นศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ แมลงวันผลไม้ Anastrepha 
fraterculus เนื่องจากมีโอกาสติดเข้ามากับผลองุ่นสดน าเข้าจากประเทศเม็กซิโกโดยตัวหนอนอาศัยและ
เจริญเติบโตอยู่ภายในผล ไม่สามารถสังเกตลักษณะการท าลายภายนอกได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะ
เจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทยเนื่องจากปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่เหมาะสม สามารถวางไข่ได้ครั้งละเป็น
จ านวนมากและบินได้ระยะทางไกล มีพืชอาหารหลายชนิดที่เป็นไม้ผลพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการผลิตผักผลไม้รวมทั้งการส่งออกผักผลไม้ไปยังประเทศที่ไม่มีการระบาดของแมลงวันผลไม้นี้ 
ส าหรับศัตรูพืชกักกันอีก 7 ชนิด เป็นศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงต่ า 

2.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest Risk Management) 
 จากผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลองุ่นสดน าเข้าจากประเทศเม็กซิโกจ าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องมีการก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าหรือมาตรการทางสุขอนามัยพืช เนื่องจากมีศัตรูพืชหลายชนิดที่เป็นศัตรูพืช
กักกันและบางชนิดมีความเสี่ยงสูงซึ่งมีโอกาสติดเข้ามากับผลองุ่นสดน าเข้าจากประเทศเม็กซิโกเข้ามาตั้งรกราก 
และแพร่ระบาดในประเทศไทยและมีผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ โดยการจัดการความเสี่ยง
ศัตรูพืชควรก าหนดมาตรการ ดังนี้ 

 1. การก าจัดศัตรู พืช ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ ยงศัตรู พืชส าหรับแมลงวันผลไม้ 
Anastrepha fraterculus ในผลองุ่นด้วยวิธีการก าจัดศัตรูพืช เช่น วิธีการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก
หรือระหว่างการขนส่งมายังประเทศไทย ตามอุณหภูมิและระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส 
นาน 11 วัน หรือ 0.56 องศาเซลเซียส นาน 13 วัน หรือ 1.11 องศาเซลเซียส นาน  15 วัน หรือ 1.67 องศา
เซลเซียส นาน 17 วัน ส าหรับแมลงวันผลไม้ Anastrepha (นอกเหนือจาก Anastrepha ludens) (PPQ, 2012) 
หรือผลองุ่นสดต้องมาจากแปลงปลูกในพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ ส าหรับศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ต้องมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ต้องปลูกองุ่นภายใต้การจัดการเชิงระบบ หรือผลองุ่นสดต้องมาจาก
แหล่งปลอดศัตรูพืช หรือแหล่งควบคุมศัตรูพืช หรือการบริหารจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การคัดผลองุ่นสด 
การล้างท าความสะอาด การรมด้วยสารรมฟอสฟีน  (Phosphine) หรือด้วยสารรมเมธิลโบรไมด์  (Methyl 
bromide) เป็นต้น 

 2. ผลองุ่นสดต้องเป็นผลผลิตจากประเทศเม็กซิโกและมาจากสวนองุ่นที่ปลูกเพ่ือการค้าซึ่งได้จด
ทะเบียนไว้กับองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization, NPPO) หรือหน่วยงานที่



รับผิดชอบของประเทศเม็กซิโก หรือภายใต้ระบบที่หน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศเม็กซิโกให้การรับรอง โดยที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศเม็กซิโกก าหนดให้เป็นแหล่งปลูกองุ่นส าหรับส่งออกไปยังประเทศไทยและผ่าน
การรับรองจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศไทยก่อนที่จะส่งออก และสวนองุ่นทุก
สวนในแหล่งปลูกองุ่นที่ก าหนดไว้ส าหรับส่งออกไปยังประเทศไทยต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
ประเทศเม็กซิโก และต้องด าเนินการจดทะเบียนสวนองุ่นส่งออกให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

 3. เกษตรกรเจ้าของสวนองุ่นที่ จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (good 
agricultural practices; GAP) ในสวนองุ่น โดยต้องรักษาความสะอาดสวนองุ่น และต้องมีการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือมีมาตรการอ่ืนๆ ในการควบคุมศัตรูพืช ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกัน
ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เกษตรกรเจ้าของสวนองุ่นต้องมีการด าเนินการต่างๆ เพ่ือก าจัดศัตรูพืชครบถ้วน
แล้วภายในสวนองุ่น 

 4. โรงคัดบรรจุองุ่นต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบของประเทศเม็กซิโกก่อนที่จะส่งผลองุ่นสดไปยังประเทศไทย มีการคัดเลือกผลผลิตหรือองุ่นสดให้ได้
มาตรฐานโดยต้องน าผลองุ่นสดมาจากสวนองุ่นที่จดทะเบียนซึ่งปลูกเพ่ือการค้าจากแหล่งปลูกที่ก าหนดเท่านั้น 
ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลองุ่นสดที่ส่งออกได้ ผลองุ่นสดต้องไม่มีรอย
ท าลายของแมลงหรือศัตรูพืช หรือลักษณะอาการของโรค ผลสมบูรณ์ ไม่มีรอยแตก ส าหรับภาชนะบรรจุหรือบรรจุ
ภัณฑ์ต้องใหม่ สะอาด และสามารถป้องกันการเข้าท าลายซ้ าของศัตรูพืชได้ ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย 
และชิ้นส่วนของพืชนอกเหนือจากผลองุ่นสด เช่น ใบ กิ่ง วัชพืช เมล็ดพืช เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอ่ืนใดที่มี
ศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันได้ รวมทั้งต้องแสดงข้อมูลที่จ าเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้การตรวจสอบย้อนกลับ
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น Produce of Mexico, Name of exporting company, Name of fruit (common 
name), Packinghouse registration number และ Vineyard registration number เป็นต้น นอกจากนี้หาก
ผลองุ่นสดที่ส่งมายังประเทศไทยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากไม้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานระหวาง
ประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 15 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับระเบียบควบคุมวัสดุบรรจุหีบหอที่
เป น เนื้ อ ไม ใน ก า ร ค า ร ะ ห ว า งป ร ะ เท ศ  (Guidelines for regulating wood packaging material in 
international trade) 

 5. ต้องสุ่มตรวจผลองุ่นสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ และต้อง
ปราศจากศัตรูพืชกักกัน หรือหากมีการตรวจพบศัตรูพืชกักกัน ผลองุ่นสดทั้งหมดจะส่งออกไปยังประเทศไทยได้
ต่อเมื่อได้ด าเนินการก าจัดศัตรูพืชหรือขจัดศัตรูพืชเหล่านั้นให้หมดสิ้นแล้ว 

 6. การบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช ณ จุดน าเข้า หรือด่านตรวจพืชในประเทศไทย ควรมีการ
สุ่มตรวจผลองุ่นสด โดยมีจ านวนผลองุ่นสดที่สุ่ม คือ ในกรณีการน าเข้ามีจ านวนน้อยกว่า 1,000 พวงองุ่น (หน่วย) 
สุ่มตัวอย่างผลองุ่นสดจ านวน 450 พวงองุ่น (หน่วย) หรือทั้งหมด หรือในกรณีการน าเข้ามีจ านวนเท่ากับหรือ
มากกว่า 1,000 พวงองุ่น (หน่วย) สุ่มตัวอย่างผลองุ่นสดจ านวน 600 พวงองุ่น (หน่วย) (Whyte, 2009) หากมีการ
ตรวจพบศัตรูพืชกักกัน หรือศัตรูพืชชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพในการน าพาศัตรูพืช



กักกันได้ ควรส่งกลับ ท าลาย หรือก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การรมด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์  แต่
กรณีศัตรูพืชกักกันที่ตรวจพบเป็นแมลงวันผลไม้ควรส่งกลับหรือท าลาย 

 อย่างไรก็ตามผลองุ่นสดต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส่วนของพืชนอกเหนือจากผล
องุ่นสด หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพในการน าพาศัตรูพืชกักกันได้ และหากการน าเข้าผลองุ่นสดมีการตรวจพบ
ศัตรูพืชกักกันหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่มีชีวิต ควรมีมาตรการระงับการน าเข้าและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศ
เม็กซิโกหรือผู้ส่งออกชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเสนอมาตรการแก้ไข รวมทั้งได้ด าเนินมาตรการแก้ไข 
หรือจนกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชจะแล้วเสร็จ จึงจะยกเลิกมาตรการระงับการน าเข้าผลองุ่นสด 

 นอกจากนี้ผลองุ่นสดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช 
และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งการน าเข้าก าหนดให้ต้องน าเข้าทางด่านตรวจพืชเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ ต้องมี
ใบอนุญาตน าเข้า และใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่มีการน าเข้า ซึ่งใบรับรองสุขอนามัย
พืชควรระบุหมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า (ส าหรับการขนส่งทางน้ า) ด้วย 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลสดขององุ่นจากทุกแหล่งจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช 
และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับ
ที ่5) พ.ศ. 2550 ซึ่งการน าเข้าหรือน าผ่านเพ่ือการค้าต้องมีใบอนุญาตน าเข้าหรือน าผ่าน ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชก ากับมาด้วย ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนด ทั้งนี้ ผลองุ่นสดจากประเทศเม็กซิโกยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการน าเข้าเนื่องจาก
ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและก าหนดมาตรการทางสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าโดยกรมวิชาการ
เกษตร ซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลองุ่นสดที่น าเข้าเพ่ือการค้าส าหรับการ
บริโภคจากประเทศเม็กซิโก จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลองุ่นสดน าเข้าจากประเทศเม็กซิโก พบ
ศัตรูพืชขององุ่น จ านวน 378 ชนิด ซึ่งมีรายงานพบในประเทศเม็กซิโก 125 ชนิด และมีรายงานพบในประเทศไทย 
80 ชนิด โดยมีจ านวน 8 ชนิด ได้แก่ แมลงวันผลไม้ Anastrepha fraterculus เพลี้ยหอย Parthenolecanium 
corni เพลี้ยแป้ง Planococcus citrioides และ Pseudococcus calceolariae ผี เสื้อ Peridroma saucia, 
Platynota stultana และ Spodoptera frugiperda และหอย Helix aspersa ที่มีโอกาสติดเข้ามากับผลองุ่น
สด ตั้งรกรากอย่างถาวร และแพร่ระบาดในประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
แมลงวันผลไม้เป็นศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงศัตรูพืชสูงเนื่องจากตัวหนอนอาศัยและเจริญเติบโตอยู่ภายในผล ไม่
สามารถสังเกตลักษณะการท าลายภายนอกได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเจริญและแพร่พันธุ์ได้ใน
ประเทศไทยเนื่องจากปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่เหมาะสม มีพืชอาหารหลายชนิดและเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ต้องมีการก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการก าจัดศัตรูพืช เช่น วิธีการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก
หรือระหว่างการขนส่งมายังประเทศไทยด้วยอุณหภูมิและระยะเวลาที่ก าหนด หรือผลองุ่นต้องมาจากแหล่งปลอด
แมลงวันผลไม้ ส าหรับศัตรูพืชชนิดอ่ืนๆ ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสมใน



ประเทศผู้ส่งออกเพ่ือลดความเสี่ยงศัตรูพืชที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีการตรวจรับรองว่าปลอดจากศัตรูพืชกักกัน
ของประเทศไทยก่อนการส่งออก 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1 น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการด้านสุขอนามัยพืชหรือเงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจาก
ประเทศเม็กซิโกเพ่ือการบริโภค 

10.2 น าไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

10.3 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบศัตรูพืช ณ จุด
น าเข้า 

10.4 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิชาการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเพ่ือเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกันที่ไม่เคยพบ
ในประเทศไทย 
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Table 1. Pests associated with fresh table grape fruit from Mexico - absence in Thailand,  
             potential for establishment or spread 
 

Pest Common name 

Associated with 
fresh fruit/ 
Presence in 

Mexico 

Potential for 
establishment or 

spread 

Anastrepha fraterculus 
[Diptera: Tephritidae] 

South American fruit fly Localised (CABI, 
2015; EPPO, 
2014) 

A. fraterculus has 
been recorded 
incidentally on a 
wider range of fruits, 
both tropical and 
temperate. 
Anastrepha spp. are 
the most serious fruit 
fly pests in the 
tropical Americas. A. 
fraterculus is an 
important pest of 
guavas and mangoes, 
and also to some 
extent of Citrus and 
Prunus spp.. (CABI, 
2007) 

Parthenolecanium 
corni [Hemiptera: 
Coccidae] 

European fruit 
lecanium 

CABI, 2015 European fruit 
lecanium is highly 
polyphagous, 
attacking some 350 
plant species placed 
in 40 families (BA, 
2005). High 
reproductive rates.  
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Pest Common name 

Associated with 
fresh fruit/ 
Presence in 

Mexico 

Potential for 
establishment or 

spread 

Planococcus citrioides 
[Hemiptera: 
Pseudococcidae] 

grape mealybug SAGARPA, 2011 Host: Fig, mulberry, 
pomegranate, grape 
(SAGARPA, 2011) 

Pseudococcus 
calceolariae 
[Hemiptera: 
Pseudococcidae] 

scarlet mealybug CABI, 2015 P. calceolariae is a 
highly polyphagous 
species that has been 
recorded from hosts 
in 40 plant families. 
Female P. 
calceolariae may 
each lay in excess of 
700 eggs within a 
waxy ovisac. 

Peridroma saucia 
[Lepidoptera: 
Noctuidae] 

 pearly 
underwing moth 

CABI, 2015 The larvae of P. 
saucia feed on a wide 
range of herbaceous 
plants, both weedy 
and agriculturally 
important species. P. 
saucia has been 
recorded on a wide 
range of more than 
130 angiosperms, 
preferring primarily 
herbaceous 
dicotyledonous  



 
Table 1. (Cont.) 
 

Pest Common name 

Associated with 
fresh fruit/ 
Presence in 

Mexico 

Potential for 
establishment or 

spread 

   plants, then woody 
shrubs and low-
growing fruit trees, 
and thirdly 
monocotyledonous 
plants, mainly grasses. 
(CABI, 2015) 

Platynota stultana 
[Lepidoptera: 
Tortricidae] 

omnivorous leaf roller CABI, 2015; 
EPPO, 2014 

P. stultana has a 
broad range of 
recorded hosts, 
including over 25 
plant families. P. 
stultana is found 
both outdoors and 
indoors. Under high 
population levels in 
greenhouses this pest 
will apparently feed 
and complete 
development on 
almost any leaf, 
blossom or bud, and 
cause serious 
disfiguration to any 
host plant it feeds on 
provided it survives  



 
Table 1. (Cont.) 
 

Pest Common name 

Associated with 
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Potential for 
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spread 

   beyond the second 
instar. (CABI, 2015) 

Spodoptera frugiperda 
[Lepidoptera: 
Noctuidae] 

fall armyworm CABI, 2015; 
EPPO, 2014 

S. frugiperda is 
intercepted 
occasionally in 
Europe on imported 
plant material. S. 
frugiperda is a 
polyphagous pest 
which shows a 
definite preference 
for the Poaceae. It is 
most commonly 
recorded from wild 
and cultivated 
grasses; from maize, 
rice, sorghum and 
sugarcane. S. 
frugiperda is found 
widely throughout 
the warmer parts of 
the New World, but is 
of variable 
importance. Locally 
severe infestations 
occur sporadically,  
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Presence in 
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   and some areas seem 
to be more at risk 
than others are. 
Damage results from 
leaf-eating and 
healthy plants usually 
recover quite quickly, 
but a large pest 
population can cause 
defoliation; the larvae 
then migrate to 
adjacent areas in true 
armyworm fashion. 
(CABI, 2015) 

Helix aspersa 
[Eupulmonata: 
Helicidae] 

brown garden snail CABI, 2015 H. aspersa inhabits 
sheltered places and 
is generally found in 
areas of base rich 
soils, hedge banks, 
sea cliffs, quarries, 
graveyards, urban 
gardens and 
neglected waste 
ground. H. aspersa is 
a polyphagous grazer 
with a large diet 
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   spectrum. In its 
natural habitat, it 
feeds on wild plants 
such as Urtica dioica 
or Hedera helix, 
which are also used 
as shelters. In human-
disturbed habitats, a 
wide range of crops 
and ornamental 
plants are described 
as hosts: these 
include vegetables, 
cereals, flowers and. 
In particular, it causes 
serious damages in 
citrus groves and 
vineyards. (CABI, 2015) 

 


