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5. บทคัดย่อ : 

ศึกษาการก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปจากญี่ปุ่นด าเนินการ 
ทดลอง ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 ผลจากการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของแคนตาลูปมีทั้งหมด  
จ านวน 143 ชนิด คือ แมลง 49 ชนิด ไร 5 ชนิด ไส้เดือนฝอย 10  ชนิด รา 42 ชนิด แบคทีเรีย 37 ชนิด ไวรัส 21 
ชนิด และวชัพืช  9 ชนิด ท าการจัดล าดับศัตรูพืชของแคนตาลปูในขั้นตอน Pest categorization พบว่ามีศัตรูพืชกักกัน
ที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปน าเข้าญี่ปุ่น ได้แก่ แบคทีเรีย Pseudomonas syringae pv. 
lachrymans ไวรัส ได้แก่ Cucumber green mottle mosaic virus, Melon necrotic spot virus, Squash 
mosaic virus และ Tobacco ringspot virus ดังนั้นการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปจากญี่ปุ่น ต้องมีมาตรการ
สุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูป โดยเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิต  ดิน ทราย 
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วัชพืช ชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช และสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน  ต้องมาจากแหล่งที่
ปลอดจากศัตรูพืชกักกัน และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ระบุข้อความเพ่ิมเติมว่าเมล็ดพันธุ์ต้องมาจากต้นพ่อแม่
ที่ได้รับการตรวจสอบในระยะการเจริญเติบโตหรือได้รับการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการว่าปลอดจากศัตรูพืชกักกัน 
Pseudomonas syringae pv. lachrymans, Cucumber green mottle mosaic virus, Melon necrotic 
spot virus, Squash mosaic virus and Tobacco ringspot virus 
Abstract 

Study on Phytosanitary Measures for the Importation of Cantaloupe Seeds from  
Japan was conducted during October 2013 to September 2015. Result of pest categorization of 
cantaloupe seeds showed that 143 species are present in Thailand, which is 49 insects, 1 mite, 
10 nematodes, 37 bacteria, 42 fungi, 21 viruses and 9 weeds respectively. Following pests are 
contaminated with seeds and categorized as quarantine pests; Pseudomonas syringae pv. 
lachrymans, Cucumber green mottle mosaic virus, Melon necrotic spot virus, Squash mosaic 
virus and Tobacco ringspot virus 

The Phytosanitary Measures for the Importation of Cantaloupe seeds imported from 
the Japan showed that many high risk quarantine pests could entry and spread in Thailand. The 
risk mitigation measure for quarantine pests should be required. The seeds imported from the 
Japan shall be free from live insect, soil, and, weed or other plant part such as leaf, branch and 
potential quarantine pest, produced in pest free area. The Phytosanitary certificate is required 
and certified that Cantaloupe seeds were derived from the plants those were inspected during 
growing season and verified by laboratory test that are found free from quarantine pest 
Pseudomonas syringae pv. lachrymans, Cucumber green mottle mosaic virus, Melon necrotic 
spot virus, Squash mosaic virus and Tobacco ringspot virus 

 

6. ค าน า :   

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูปจัดเป็นสิ่งก ากัดตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช 

จากแหล่งที่ก าหนด เป็นสิ่งก ากัด ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดแคนตาลูปจากหลายๆ ประเทศ ได้แก่ กัวเตมาลา จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ 
เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล ฮ่องกง ฮอนแลนด์  โดยมีการน าเข้ามาปริมาณมาก ซึ่งในปี  
2551-2555  ประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูป ประมาณ 7.42 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 84 ล้านบาท 
(ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2555) รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปจาก
ประเทศญี่ปุ่นมีจ านวนมาก เพ่ือใช้จ าหน่ายส าหรับปลูกให้แก่เกษตรกร เฉพาะปี 2556 มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคน
ตาลูปจากญี่ปุ่น ปริมาณ 21 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 286,625.48 บาท โดยการน าเข้าเพ่ือการค้ามีเงื่อนไขเพียง



 

แนบใบรับรองสุขอนามัยพืช และเข้าทางด่านตรวจพืชเท่านั้น การน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปดังกล่าวอาจมีศัตรูพืช
ร้ายแรงหลายชนิดเช่น Alfalfa mosaic virus, Melon necrotic spot virus, Squash mosaic virus และ 
Tobacco ringspot virus ที่ไม่มีรายงานการปรากฏในประเทศไทย และศัตรูพืชบางชนิดเป็นศัตรูพืชกักกัน มี
โอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูป ส าหรับประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พ่อแม่ของแคนตาลูปเพื่อผลิตเมล็ด
พันธุ์แคนตาลูปเพ่ือการส่งออก หากเกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวจะท าให้เกิดปัญหาในการผลิตเมล็ด
พันธุ์เพ่ือการส่งออก และอาจเกิดปัญหากับพืชชนิดอื่นที่เป็นพืชอาศัยของศัตรูดังกล่าวได้ 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปจากญี่ปุ่น 
เพ่ือก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชหรือเงื่อนไขส าหรับการน าเข้าสินค้าเกษตรที่เป็นพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าท่ีมี

ปริมาณน าเข้ามาก และมีความเสี่ยงสูงที่จะมีศัตรูพืชติดเข้ามาหรือมาจากแหล่งที่มีศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย 

 

7. วิธีด าเนินการ :  
 อุปกรณ์ 

1. เอกสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ต าราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุม และสัมมนา
ทางวิชาการ 

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

3. มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for 
Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน (Pest 
risk analysis for quarantine pests (FAO, 2014) 
 วิธีการ 

1. รวบรวมมาตรการสุขอนามัยพืชของเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปจากต่างประเทศ 
  รวบรวมข้อมูลมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปที่มีการ 

ก าหนดในต่างประเทศ จากหนังสือ ต ารา วารสาร เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์ขององค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ
ของประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ 
  2. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของแคนตาลูปและศัตรูพืชของแคนตาลูปทีจ่ะด าเนินการวิเคราะห์ 

  รวบรวมข้อมูลพืชและข้อมูลศัตรูพืชของแคนตาลูป โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากต ารา หนังสือ 
วิชาการ วารสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีรายงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพืชได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ สายพันธุ์ แหล่ง
ปลูก ในญี่ปุ่น การน าเข้า การส่งออก และข้อมูลศัตรูพืช ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อสามัญ ชีววิทยา แหล่ง
แพร่กระจาย ส่วนของพืชที่ถูกท าลาย การป้องกันก าจัด และมาตรการทางสุขอนามัยพืช 
 



 

 
 

3. การสุ่มตัวอย่าง ตรวจ และจ าแนกชนิดของศัตรูพืชที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปน าเข้าจาก 
ญี่ปุ่น โดยด าเนินการดังนี้ 

1. สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปตามมาตรฐานของ International Seed Testing  
Association (ISTA, 2012) หรือตามความเหมาะสมของปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้า ณ จุดนาเข้าที่ด่านตรวจพืช 
หรือกลุ่มวิจัยการกักกันพืช 

2. ตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูป 
2.1 การตรวจสอบด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า เพ่ือตรวจหาตัวอ่อน 

หนอน แมลงหรือเมล็ดวัชพืชที่อาจปะปนมา  
- หากพบแมลง ไร และไข่ จะตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงเพ่ือตรวจสอบ 

ลักษณะสัณฐานวิทยาและส่งจ าแนกชนิดต่อไป 
- หากพบวัชพืชจะตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูงเพ่ือศึกษาลักษณะทาง 

สัณฐานวิทยา และปลูกในสถานกักพืชเพ่ือการจ าแนกชนิดหรือส่งไปจ าแนกชนิดต่อไป 
2.2 การตรวจสอบเชื้อรา 

  1)  การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะยังไม่งอก โดยตรวจสอบลักษณะอาการโรคและ
ส่วนขยายพันธุ์เชื้อราหรือศัตรูพืชอ่ืน ๆ ซึ่งปะปนมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยตาเปล่าหรือตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์
แบบสเตอริโอไมโครสโคป (stereo microscope) เช่น เมล็ดพันธุ์มีรูปร่างผิดปกติ หรืออาจติดมาภายในเมล็ดพันธุ์
โดยไม่แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมากับเศษพืชในลักษณะเส้นใยหรือส่วนขยายพันธุ์ เป็นต้น 

  2) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุ์พืชขณะเมล็ดงอก โดยวิธีวางบนกระดาษชื้นในจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อ สุ่มตัวอย่างเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ในปริมาณที่เหมาะสมตรวจวินิจฉัยโดยสุ่มแยกตามสายพันธุ์  
โดยวางเมล็ดพันธุ์แคนตาลูป 10 เมล็ดในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีกระดาษกรอง (Whatman) เบอร์ 1 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร จ านวน 3 แผ่นที่ชุ่มน้ า จากนั้นน าจานเพาะเมล็ดไปบ่มเชื้อ ( incubate) ใต้แสง 
near ultraviolet (NUV) 12 ชั่วโมง สลับกับความมืด 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 
วัน หลังจากนั้นน ามาตรวจและจ าแนกชนิดเชื้อราใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคป และกล้องจุลทรรศน์
ก าลังขยายสูง (compound microscope) 

 2.3 การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย 
   การแยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดพันธุ์โดยตรง  ด้วยวิธี Dilution plate โดยสุ่มเมล็ดตาม
มาตรฐานของ ISTA น ามาแช่ในสารละลายคลอรอกซ์  10 เปอร์เซ็นต์  นาน 3 นาที ล้างด้วย  น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 2 
ครั้ง  ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ เมื่อเมล็ดพันธุ์แห้งแล้วจึงน าไปบดละเอียดใส่ลงใน
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85  เปอร์เซ็นต์  (NaCl 0.85%) หรือบัฟเฟอร์ จ านวน 100 มิลลิลิตร แล้วบ่มเชื้อไว้
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขย่า จากนั้นน ามาท าให้เจือจางในสารละลายโซเดียมคลอไรด์  0.85 
เปอร์เซ็นต์ ให้มีความเจือจางเป็น 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามล าดับ ใช้ไปเปตต์ดูดสารละลายแต่ละความ



 

เข้มข้น จ านวน 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร NA แล้วใช้แท่งแก้วเกลี่ยให้ทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-5 วัน จึงน ามาตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย แยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้ว
น าไปจ าแนกชนิดต่อไป 

  2.4 การตรวจสอบเชื้อไวรัส 
   1) การปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนต้นกล้า (Seedling symptom test) โดยเพาะ

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูปในดินอบฆ่าเชื้อ ตัวอย่าง 50-200 เมล็ด เก็บรักษาไว้ในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อต้นพืชออกใบ
จริง 1-2 ใบ จึงตรวจสอบลักษณะอาการโรคบนต้นกล้าที่แสดงอาการผิดปกติ ที่สงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัส และ
น าใบอ่อนไปตรวจสอบด้วยวิธีการอ่ืนเพื่อจ าแนกชนิดต่อไป 

   2) การปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ าคั้นพืชส าหรับทดสอบเช่น 
แตงกวา แตงโม เป็นต้น โดยบดใบพืชที่แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช้ 0.1 M 
phosphate buffer pH 7.0) โดยใช้ใบพืชหนัก 1 กรัมต่อบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้นใช้ส าลีหรือ
นิ้วที่สะอาดจุ่มน้ าคั้นพืชทาลงบนใบพืชทดสอบที่รอยผงคาร์โบรันดัม (carborundum ขนาด 600 mesh) 
หลังจากปลูกเชื้อแล้ว 5 นาที ล้างใบพืชและน าพืชทดสอบไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส สังเกต
ลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ โดยพืชทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแห่ง 
(local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่วล าต้น (systemic infection) 

   3) การตรวจสอบด้วยวิธีทางเซรุ่มวิทยา (Serological techniques) การตรวจสอบด้วย
วิธี ELISA เป็นวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มีความไวสูง แม้จะมีเชื้อไวรัสปริมาณต่ าหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจ
ได้ ให้ผลรวดเร็ว แน่นอน และยังสามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ครั้งละจ านวนมาก วิธีการที่น ามาใช้เป็นแบบ 
Indirect  ELISA 

2.5 การติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในพ้ืนที่ปลูกที่ใช้เมล็ดพันธุ์น าเข้า 
  การติดตามส ารวจศัตรูพืชในพ้ืนที่ปลูกที่ใช้เมล็ดพันธุ์แคนตาลูปที่น าเข้าในท้องที่ภาคะวันออก
เฉียงเหนือ โดยเก็บตัวอย่างแคนตาลูปที่แสดงอาการโรคท่ีสงสัยในแปลงปลูกท่ีใช้เมล็ดพันธุ์แคนตาลูปน าเข้าจาก
ญี่ปุ่นแล้วน ามาตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปน าเข้าจากญี่ปุ่น โดยใช้หลักเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชตามมาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards 
for Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบั บที่  2  เรื่ อง กรอบส าหรับการวิ เคราะห์ ความ เสี่ ย งศั ตรู พื ช 
(Framework for Pest Risk Analysis (2007)) และฉบับที่ 11 เรื่อง ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน (Pest Risk Analysis for Quarantine Pests (2013)) (FAO, 2014) ซึ่งประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนหลัก สัมพันธ์กัน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 1: Initiation of pest risk analysis) 
การเริ่มขบวนการวิเคราะห์ก็เพ่ือจ าแนกศัตรูพืช (pest)  และเส้นทางศัตรูพืช (pest pathway)  



 

ที่เก่ียวข้องกับกักกันพืชและควรได้รับการพิจารณา โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่หนึ่งที่
ก าหนด คือ  

1.1 จุดเริ่มต้นการวิเคราะห์ (Initiation point) พิจารณาเหตุผลการด าเนินการวิเคราะห์ความ 
เสี่ยงว่าเริ่มต้นด้วยเหตุผลใด ดังนี้ 
  1.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเริ่มต้นโดยการจ าแนกเส้นทางศัตรูพืช (PRA initiated by 
the identification of a pathway) มีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขึ้นมาใหม่หรือเพ่ือทบทวน
ของเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้แล้วกับเส้นทางศัตรูพืชเส้นทางหนึ่งโดยเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะสถานการณ์ดังนี้  

- การค้าขายระหว่างประเทศเริ่มมีสินค้าชนิดหนึ่งที่ไม่เคยมีการน าเข้ามาในประเทศมาก่อน หรือ 
สินค้าชนิดหนึ่งมาจากพ้ืนที่ใหม่หรือจากแหล่งก าเนิดใหม่ 

- พืชชนิดใหม่ถูกน าเข้าเพ่ือการคัดเลือกพันธุ์และวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย 
- พบเส้นทางศัตรูพืชอ่ืนนอกเหนือจากการน าเข้าสินค้า เช่น การแพร่กระจายโดยธรรมชาติ วัสดุ 

หีบห่อ ไปรษณียภัณฑ์ เศษอาหาร สัมภาระของผู้โดยสาร เป็นต้น 
การจัดท ารายชื่อศัตรูพืชซึ่งมีโอกาสปะปนมาในเส้นทางศัตรูพืชนี้ อาจด าเนินการได้โดยรวบรวม 

จากแหล่งข้อมูลของส่วนราชการ ฐานข้อมูล เอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ หรือโดยการปรึกษากับ
ผู้เชี่ยวชาญ กรณีจ าแนกพบว่าไม่มีศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันมีโอกาสปะปนมากับเส้นทางศัตรูพืช การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชอาจยุติ ณ จุดนี้ 
  1.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเริ่มต้นโดยการจ าแนกศัตรูพืช (PRA initiated by the 
identification of a pest) มีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขึ้นใหม่หรือทบทวนของเดิมที่ได้เคย
วิเคราะห์ไว้แล้วกับศัตรูพืชชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ อาจเกิดได้เพราะสถานการณ์ ดังนี้ 
         - เกิดภาวะฉุกเฉินมีการตรวจพบการเข้าท าลายหรือการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ภายในพ้ืนที่
ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
           - เกิดภาวะฉุกเฉินจากการตรวจพบศัตรูพืชชนิดใหม่ติดมากับสินค้าน าเข้าชนิดหนึ่ง 
           - การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค้นพบความเสี่ยงจากศัตรูพืชชนิดใหม่ 
  - มีการจ าแนกพบสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นพาหะของศัตรูพืชชนิดอื่นเพ่ิมข้ึนอีก  
  - สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในลักษณะซึ่งสามารถจ าแนกได้อย่าง
ชัดเจนว่ามีศักยภาพที่จะเป็นศัตรูพืชได้ 

1.1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเริ่มต้นโดยการทบทวนหรือการปรับปรุงนโยบาย  (PRA  
initiated by the review or revision of a policy) มีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขึ้นใหม่ หรือ
ทบทวนของเดิมที่ได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้ว ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ ดังนี้ 

- ได้มีการตัดสินใจในระดับชาติเพ่ือทบทวนกฎระเบียบสุขอนามัยพืชข้อก าหนด หรือการปฏิบัติการ 
- ข้อเสนอจากประเทศหนึ่งหรือโดยหน่วยงานอารักขาพืชนานาชาติ (หน่วยงานอารักขาพืช 

ระดับภูมิภาค องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ) ให้มีการทบทวนหรือปรับปรุง 
- มีวิธีการก าจัดศัตรูพืชใหม่ หรือการสูญเสียระบบการก าจัดศัตรูพืช มีกระบวนการใหม่ หรือ 



 

ข้อมูลใหม่ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจก่อนหน้านี้ 
-.ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นกับมาตรการสุขอนามัยพืช 
-.สถานการณ์ทางสุขอนามัยพืชในประเทศหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป  มีประเทศใหม่เกิดขึ้นหรือ  

ขอบเขตทางการปกครองเปลี่ยนแปลงไป 
1.2 การจ าแนกพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Identification of PRA area)  
การก าหนดพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชให้ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาหาข้อมูลที่ 

ต้องการได้เหมาะสมถูกต้องกับพื้นท่ี 
1.3 รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  
การรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ 

การวิเคราะห์ในระยะเริ่มต้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพการแพร่ระบาดของศัตรูพืชในปัจจุบัน 
ตลอดจนโอกาสที่ศัตรูพืชจะติดมากับพืชอาศัยและสินค้า ส าหรับข้อมูลอ่ืนๆ จะรวบรวมตามที่มีความต้องการใช้
ประกอบเมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชอาจมาจากแหล่งที่หลากหลาย 
รวมถึงตามบทบัญญัติภายใต้อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (มาตรา 18 ข้อซี) ประเทศภาคีสมาชิกต้องมีจุด
ประสานงานเป็นทางการ ให้ข้อมูลของทางราชการ  

1.4 ตรวจสอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่มีการด าเนินการแล้วก่อนเริ่มขบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงศัตรูพืช จะต้องตรวจสอบว่าได้เคยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชมาแล้วหรือไม่ ทั้งกรณีวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชโดยศัตรูพืช หรือเส้นทางศัตรูพืช หรือโดยนโยบายของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ กรณีท่ีมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชมาแล้วจะต้องตรวจสอบว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือยังสามารถน ามาใช้ได้หรือ   
โดยอาจจะน ามาใช้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด  

1.5 ข้อสรุปของขั้นตอนการเริ่มกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
สรุปผลขั้นตอนที่ 1 ซึ่งจะได้การจ าแนกศัตรูพืชและเส้นทางที่เก่ียวกับศัตรูพืชที่เก่ียวข้องและ 

พ้ืนที่วิเคราะห์ศัตรูพืช รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ รวมทั้งจ าแนกและคัดเลือกศัตรูพืชที่
มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชที่จะต้องด าเนินมาตรการสุขอนามัยพืช โดยอาจเป็นศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง 
หรือศัตรูพืชที่มีโอกาสปะปนมากับเส้นทางศัตรูพืช 

ขั้นตอนที่ 2: การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest risk assessment) 
  เพ่ือให้จัดล าดับความส าคัญศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงประกอบ ด้วย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคือ ขั้นตอนที่ 1) การจัดประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) เพื่อพิจารณาว่าศัตรูพืชชนิด
ใดมีคุณสมบัติจัดเป็นศัตรูพืชกักกัน (quarantine pest) โดยการพิจารณาตามค านิยามของศัตรูพืชกักกันตามค า
นิยามในมาตรฐานระหว่างประเทศส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช Glossary of Phytosanitary Terms ISPM 
No. 5 ขั้นตอนที่  2) ประเมินโอกาสที่ศัตรูพืชชนิดนั้นจะเข้ามา ตั้ งรกรากอย่างถาวร และแพร่ระบาด 
(Assessment for probability of entry and establishment and spread) ใน พ้ืนที่ วิ เคราะห์ความเสี่ ยง
ศัตรูพืชได้ ขั้นตอนที่  3) ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ เกิดจากศัตรูพืช (Assessment of potential 
consequences) ในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรายละเอียดขั้นตอนการ



 

ประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ใช้ด าเนินการตามอนุสัญญาอารักขาพืชแห่งชาติ ( International Plant Protection 
Convention, IPPC) มีดังนี้ 

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

พิจารณาตามค านิยามของศัตรูพืชกักกัน ในมาตรฐานระหว่างประเทศส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5 ซึ่ง 
“ศัตรูพืชกักกัน” (Quarantine pest) หมายถึง ศัตรูพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพต่อพ้ืนที่ที่อยู่ใน
อันตรายนั้น และยังไม่มีอยู่ในที่นั้น หรือมีอยู่แต่ไม่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและก าลังมีการควบคุมอยู่อย่างเป็น
ทางการ (Anonymous, 2006) 

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

การเข้ามาของศัตรูพืชประกอบด้วยกระบวนการเคลื่อนย้ายของศัตรูพืชเข้ามาตั้งรกรากอย่าง 
ถาวร และแพร่ระบาดในพ้ืนที่ได้ ในการประเมินโอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชจะต้องวิเคราะห์เส้นทาง  แต่ละ
เส้นทางซึ่งศัตรูพืชอาจปะปนร่วมมากับเส้นทางจากแหล่งก าเนิดจนเข้ามาเจริญตั้งรกรากและแพร่ระบาดในพ้ืนที่ที่
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชซึ่งเริ่มต้นจากเส้นทางศัตรูพืชหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง 
(โดยทั่วไปเป็นการน าเข้าสินค้าเกษตรชนิดหนึ่ง) โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชจะประเมินจากเส้นทางที่สงสัย 
นอกจากนี้จ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบโอกาสที่เป็นไปได้ที่ศัตรูพืชจะเข้ามาในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชจะ
สัมพันธ์กับเส้นทางศัตรูพืชอื่นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน 

ส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชซึ่งเริ่มจากชนิดศัตรูพืชชนิดหนึ่ง โดยไม่มีการพิจารณา 
เกี่ยวกับสินค้าน าเข้าหรือเส้นทางศัตรูพืช ควรน าเส้นทางศัตรูพืชทุกเส้นทางที่มีศักยภาพในการน าศัตรูพืชเข้ามาใน
พ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชมาร่วมพิจารณาด้วย 

การประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของการแพร่ระบาดในเบื้องต้นจะอยู่บนพ้ืนฐานการพิจารณา 
ทางด้านชีววิทยาเหมือนกับการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของศัตรูพืชที่จะเข้ามาและตั้งรกรากอย่างถาวร 

2.2.1 โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืช (Probability of entry of a pest) 
โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชชนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับเส้นทางศัตรูพืชจากประเทศส่งออกสินค้าไป 

ยังประเทศปลายทาง ความถี่การน าเข้าและปริมาณศัตรูพืชที่มีโอกาสติดมากับสินค้า จ านวนเส้นทางศัตรูพืชยิ่งมี
มากขึ้นโอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชจะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ควรจะมีการ
สังเกตเส้นทางศัตรูพืชที่ได้มีการบันทึกไว้ส าหรับศัตรูพืชที่จะเข้าไปในพ้ืนที่ใหม่เส้นทางศัตรูพืชที่มีศักยภาพซึ่งยังไม่
ปรากฏในปัจจุบันควรน ามาประเมินร่วมด้วย อีกทั้งข้อมูลการตรวจพบศัตรูพืชกับสินค้าน าเข้าอาจเป็นหลักฐานที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ศัตรูพืชชนิดหนึ่งอาจจะติดปะปนมากับเส้นทางศัตรูพืชหนึ่งและมีชีวิตรอดในขณะ
ขนส่งและเก็บรักษา 
  2.2.2  โอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร (Probability of establishment) 
  การประเมินโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร ควรมีข้อมูลด้านชีววิทยาของศัตรูพืชที่เชื่อ ถือ
ได้ (วงจรชีวิต พืชอาศัย การแพร่ระบาด การอยู่รอด เป็นต้น) จากพ้ืนที่ซึ่งศัตรูพืชนั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  



 

สถานการณ์ในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชสามารถน ามาเปรียบเทียบกับสภาพในพ้ืนที่ที่ศัตรูพืชนั้นปรากฏ
อยู่ในปัจจุบัน และใช้ค าตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญมาประเมินโอกาสเข้ามาเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูพืช กรณี
ที่เคยเกิดมาแล้วในอดีตที่เกี่ยวข้องกันศัตรูพืชที่คล้ายคลึงกันสามารถน ามาพิจารณาด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่างของ
ปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา ได้แก่   

- การมีพืชอาศัย จ านวนพืชอาศัยและการแพร่กระจายของพืชอาศัยในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความ 
เสี่ยงศัตรูพืช 

- ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
- ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวของศัตรูพืช 
- วิธีการมีชีวิตอยู่รอดของศัตรูพืช 
- การปฏิบัติทางการเกษตรและมาตรการป้องกันก าจัด 
ในการพิจารณาโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวรและแพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูพืชนั้นควร 

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

2.2.3 โอกาสการแพร่ระบาดของศัตรูพืชหลังจากเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร (Probability  
of spread after establishment) 

ศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการแพร่ระบาดอาจมีศักยภาพสูงในการเจริญและแพร่ 
ขยายพันธุ์ ดังนั้นความเป็นไปได้ในการควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในขอบเขตจ ากัด และ/หรือก าจัดให้หมดสิ้นจึงค่อนข้าง
ยากมาก และการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญจะน ามาใช้ประเมินโอกาสการแพร่ระบาด กรณีตัวอย่างที่เคยเกิดมาแล้ว
กับศัตรูพืชที่คล้ายคลึงกันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพิจารณา ตัวอย่างของปัจจัยที่พิจารณา ได้แก่ 

- ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในสภาพธรรมชาติและ/หรือ สภาพแวดล้อมที่จัดการ 
ส าหรับการแพร่ระบาดของศัตรูพืชโดยธรรมชาติ 

- มีสิ่งกีดขวางโดยธรรมชาติ 
- ศักยภาพส าหรับการเคลื่อนย้ายไปกับสินค้าหรือพาหนะขนส่ง 
- ความตั้งใจที่จะน าสินค้าไปใช้ประโยชน์ 
- พาหะท่ีมีศักยภาพของศัตรูพืชในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
- ศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพของศัตรูพืชในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการแพร่ระบาดของศัตรูพืช จะถูกน ามาใช้ประเมินศักยภาพความส าคัญ 

ทางเศรษฐกิจของศัตรูพืชที่อาจแสดงออกในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยง ศัตรูพืช ซึ่งนับว่ามีความส าคัญ หากศัตรูพืช
ชนิดนั้นเข้ามาและเจริญตั้งรกรากอย่างถาวรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางความส าคัญทางเศรษฐกิจต่ าและแพร่ระบาด
ไปในพื้นที่มีศักยภาพทางความส าคัญทางเศรษฐกิจสูง ยิ่งกว่านั้นอาจมีความส าคัญในขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการควบคุมให้อยู่ภายใต้ขอบเขตหรือจ ากัดศัตรูพืชให้หมดสิ้นไป 

2.2.4  ข้อสรุปเกี่ยวกับโอกาสการเข้ามาเจริญตั้งรกรากอย่างถาวรและแพร่ระบาดของ 



 

ศัตรูพืช (Conclusion on the probability of introduction and spread) 
ภาพรวมของโอกาสเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวรอาจแสดงข้อมูลในลักษณะเชิงปริมาณหรือเชิง 

คุณภาพ เนื่องจากผลลัพธ์ที่ออกมาในกรณีใดก็ตามเป็นการผสมผสานกันของข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชอาจแสดงในเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชกับศัตรูพืช
ชนิดอื่น 

2.3 การประเมินผลทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึน (Assessment of potential economic  
consequence) 

ในขั้นตอนนี้ระบุว่าข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์กันของศัตรูพืชและพืชที่มีศักยภาพเป็นพืชอาศัยต้องเอา 
มารวมกัน และระดับการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจด าเนินการโดยใช้ข้อมูล
นั้นเพ่ือประเมินผลกระทบทุกด้านของศัตรูพืช เช่น ศักยภาพของผลที่ตามมาทางเศรษฐกิจ ควรจะมีข้อมูลเชิง
ปริมาณซึ่งจะให้รายละเอียดมูลค่าที่เป็นเงิน ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพอาจจะใช้ได้เช่นเดียวกัน การปรึกษาหารือ
กับนักเศรษฐศาสตร์อาจจะเป็นประโยชน์อย่างมาก มีหลายกรณีที่การวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นตามมาทางเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นอาจไม่มีความจ าเป็นถ้ามีหลักฐานเพียงพอหรือเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วไปแล้วว่าการเข้ามาของศัตรูพืชชนิดหนึ่งนั้นจะก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจตามมาใน
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสการเข้ามาเจริญตั้งรกรากอย่างถาวรและ
แพร่ระบาด อย่างไรก็ตามมีความจ าเป็นต้องตรวจสอบปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยเมื่อระดับของผลที่จะเกิดขึ้นตามมา
ทางเศรษฐกิจยังเป็นที่สงสัย หรือเมื่อระดับของผลที่ตามมาทางเศรษฐกิจท าให้ต้องประเมินความเข้มแข็งของ
มาตรการที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง หรือในการประเมินต้นทุนก าไรในการก าจัดหรือการควบคุมศัตรูพืชไม่ให้
เข้ามา 

2.4 ระดับความไม่แน่นอน (degree of uncertainly) 
การประเมินโอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชและผลที่ตามมาทางด้านเศรษฐกิจจะมีปัจจัยที่ไม่ 

แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้องจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการประเมินที่นอกเหนือจากสภาพซึ่งศัตรูพืชเกิดระบาด
ตามสภาพทางทฤษฎีในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ไม่แน่นอนและระดับของความไม่แน่นอนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการประเมินและเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการน าค า
ตัดสินของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ ทั้งนี้เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและอาจจะมีประโยชน์ส าหรับการจ าแนก
และการจัดล าดับความต้องการในการวิจัยต่อไป 

2.5 ข้อสรุปของการประเมินความเสี่ยงของศัตรูพืช (Conclusion of the pest risk  
assessment stage) 

ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชจะได้ชนิดของศัตรูพืชที่จ าแนกประเภทแล้วบางชนิด 
หรือทั้งหมด และอาจจะถูกน ามาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชให้เหมาะสม รวมทั้ งพ้ืนที่บางส่วน
หรือทั้งหมดของพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชอาจก าหนดเป็นพ้ืนที่ที่มีปัจจัยสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการ
เจริญและแพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูพืชจนท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ การประเมินโอกาสเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณของการน าเข้ามาของศัตรูพืชชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด และการประเมินผลที่ตามมาทาง



 

เศรษฐกิจ (รวมทั้งผลต่อสภาพแวดล้อม) จะต้องจัดท าไว้เป็นหลักฐานเอกสาร รวมทั้งความไม่แน่นอนที่เกิดร่วมอยู่
ด้วย จะต้องน ามาใช้ในขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช 

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

ความเสี่ยงที่ระบุในขั้นตอนที่ 2 โดยที่ข้อสรุปจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจว่า
จ าเป็นหรือไม่ที่ต้องจัดการความเสี่ยงและมาตรการที่ใช้จัดการความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใช้หรือไม่ 
หลักการจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องค านึงถึงประเด็น ดังนี้ 

3.1.ระดับความเสี่ยง (Level of risk) จะใช้หลักการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มีระดับที่ 
เหมาะสมซึ่งสามารถยอมรับได้ (Appropriate Level of acceptable; ALOP) หรือระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ (acceptable) 

3.2.ข้อมูลวิชาการประกอบการพิจารณาจัดการความเสี่ยง โดยดูจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
3.3.การยอมรับความเสี่ยง (Acceptable of risk) น าผลของการประเมินความเสี่ยงนับตั้งแต่การ 

เข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร การแพร่ระบาด และผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่แสดงความเสี่ยงว่าไม่สามารถยอมรับได้
นั้นมาจัดการจ าแนกมาตรการสุขอนามัยพืชเพ่ือลดความเสี่ยงลงให้ถึงระดับต่ าสุดที่ยอมรับได้ 

3.4.จ าแนกและคัดเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร 
และแพร่ระบาดของศัตรูพืชที่เหมาะสม มีเหตุผลภายใต้ข้อจ ากัดเกี่ยวกับวิธีการที่สามารถด าเนินการได้ในการ
จัดการความเสี่ยง มาตรการสุขอนามัยพืชที่น ามาใช้ควรให้ผลแน่นอนและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเหมาะสม
กับรูปแบบและแหล่งก าเนิดสินค้าที่เป็นพืชอาศัยหรือพาหะ โดยไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการค้าในแง่จ ากัดการ
น าเข้าสินค้าโดยไม่มีเหตุผล บางกรณีอาจต้องน ามาตรการสุขอนามัยพืชมากกว่าสองมาตรการมาใช้เพ่ือลดความ
เสี่ยงจนถึงระดับที่ยอมรับได้ มาตรการสุขอนามัยพืชที่มีการน ามาใช้ในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ตามสถานภาพของ
ศัตรูพืชในเส้นทางศัตรูพืช ณ ประเทศต้นทาง ประกอบด้วยมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

- มาตรการที่ใช้กับสินค้าโดยตรง 
- มาตรการที่ใช้เพ่ือป้องกันหรือลดปริมาณการเข้าท าลายของศัตรูพืชในแหล่งผลิต 
- มาตรการที่ใช้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าในพ้ืนที่ผลิตหรือแหล่งผลิตปราศจากศัตรูพืช 
- มาตรการห้ามน าเข้าสินค้า 
มาตรการทางเลือกอ่ืนอาจเกิดขึ้นจากพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (จ ากัดการใช้ประโยชน์ 

จากสินค้า) มาตรการป้องกันก าจัด การน าเข้าชีวินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช การก าจัดให้หมดสิ้นไป และการควบคุมการ
ระบาดให้อยู่ในขอบเขตจ ากัด มาตรการเหล่านี้จะถูกประเมินและน ามาใช้เฉพาะกรณีที่ ศัตรูพืชพบระบาดอยู่ก่อน
แล้วในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแต่ระบาดอยู่ในขอบเขตจ ากัด 

3.5.การรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) โดยการรับรองสุขอนามัยพืชว่า 
สินค้าปราศจากศัตรูพืชกักกันซึ่งก 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 
ผลที่ได้รับจากขบวนการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช อาจจะพบว่าไม่มีมาตรการซึ่งได้รับการ 

พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม หรือมีการเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีการซึ่งพบว่าสามารถท าให้
ความเสี่ยงซึ่งเกิดร่วมกับศัตรูพืชลดต่ าจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ วิธีการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้จะอยู่บนพ้ืนฐาน
ของกฎระเบียบหรือข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืช 
เวลาและสถานที่ 

เวลา  เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2556 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2558 
  สถานที ่ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
1. รวบรวมมาตรการสุขอนามัยพืชของเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปจากต่างประเทศ 

1. ประเทศญี่ปุ่นก าหนดให้เมล็ดพันธุ์แคนตาลูปน าเข้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ ต้องมีใบรับรอง 
สุขอนามัยพืช ต้องตรวจ สอบแปลงปลูกเพ่ือรับรองว่าปลอดจากเชื้อสาเหตุโรค bacterial fruit blotch 
(Acidovorax avenae subsp.citrulli )  

2. ประเทศไต้หวันก าหนดให้เมล็ดพันธุ์แคนตาลูปน าเข้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  
 1. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย(Phytosanitary Certificate) แนบไปกับสินค้าทุกครั้ง 
 2. พืช/ ผลผลิตพืชต้องได้รับการตรวจสอบและระบุข้อความรับรองพิเศษว่าปลอดจาก Stem  

nematode (Ditylenchus dipsaci (Kuhn)Filipjev) 
 3. ต้องได้รับการตรวจสอบ ณ แหล่งผลิตในฤดูกาลเพาะปลูกรวมถึงต้องระบุข้อความพิเศษดังนี้ 

 “The plants or seeds have been thoroughly inspected during growing season and found free 
from Acidovorax avenae subsp.citrulli (Schaad et al.) Willem et al. (Formerly Pseudomonas 
seudoalcaligenes subsp. Citrulli Schaad et al.) 

3. ประเทศมาเลเซียก าหนดให้เมล็ดพันธุ์น าเข้าต้องปฏิบัติดังนี้  
 1 ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Phytosanitary Certificate) พร้อมด้วยส าเนาหนังสืออนุญาต 

น าเข้า (Import Permit) แนบไปกับสินค้าทุกครั้ง 
 2 สินค้าต้องไม่มีดิน และศัตรูพืช 
 3 สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบก่อนการส่งออก 
 4 การท า trestment ด้วยการคลุกเมล็ดกับ benomyl 2.5 กรัม (สารออกฤทธิ์)/ เมล็ด 1,000 กรัม 
 5 ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษว่าปลอดจากศัตรูพืช 

2. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของแคนตาลูปและศัตรูพืชของแคนตาลูปที่จะด าเนินการวิเคราะห์ 



 

แคนตาลูป (Cantaloupe) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucumis melo L. เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae 
แคนตาลูป มีถิ่นก าเนิดในทวีปอัฟริกา การปลูกต้องดูแลรักษาอย่างดี พื้นที่ปลูกแคนตาลูปในประเทศไทยมี
ประมาณ 5,964 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2543) 

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป (Cantaloupe  seeds) จัดเป็นสิ่งก ากัดตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืชจากแหล่งที่ก าหนด เป็นสิ่งก ากัด ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 พ.ศ. 2550  ในปี  2551-2555  ประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูป ประมาณ 7.42 ตัน คิดเป็นมูลค่า
กว่า 84 ล้านบาท (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2555) โดยน าเข้าจากหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฮอลแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

สภาพอากาศท่ีเหมาะสมส าหรับแคนตาลูป คือ สภาพอากาศอบอุ่น มีแสงพอเพียง ความชื้นสัมพัทธ์ต่ า
ติดต่อกัน 80-120 วัน การปลูกในสภาพที่มีแสงไม่พอเพียง มีเมฆปกคลุม หรือมีฝนตกติดต่อกันหลายๆ วัน จะท า 
ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคทางใบ การเจริญของดอกและการติดผล อุณหภูมิที่ ต่ าเกินไปจะท าให้ชะงักการ
เจริญเติบโต อุณหภูมิสูง จะท าให้ดอกตัวเมียไม่เจริญหรือมีปัญหาในการผสม ดอกจะเหลืองและร่วง อุณหภูมิที่
เหมาะสมส าหรับการงอกของเมล็ดคือ 28 - 30 องศาเซลเซียส ควรรักษาอุณหภูมิให้คงที่เพ่ือให้เมล็ดงอก    
สม่ าเสมอ อุณหภูมิที่เหมาะส าหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้าในเวลากลางวันอยู่ระหว่าง 21.1 - 23.9 องศา
เซลเซียส และกลางคืน 15.6 - 18.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิส าหรับการเจริญเติบโตที่เหมาะสมคือ 15.6 - 18.3 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดส าหรับการเจริญคือ 15.6 องศาเซลเซียส ส่วนสูงที่สุดคือ 32.2 องศาเซลเซียส  

ดินที่ใช้ปลูกแคนตาลูปควรเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งระบายน้ าได้ดี มีความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง pH 6.0-
6.8 ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกับแตงไทย เป็นพืชล้มลุกประเภทไม้เลื้อย จัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม 
และมีเสน่ห์อยู่ไม่น้อยส าหรับคนไทย แม้ว่าจะเพ่ิงเข้ามาในเมืองไทยเมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมี
เนื้อหนา เนื้อมีสีส้มสวย มีกลิ่นหอม และมีรสหวาน ชนิดที่ปลูกกันมากและเป็นที่รู้จักกันดี แบ่งออกตามลักษณะ
การมีร่างแหหรือขึ้นลายที่ผิวของผลได้ 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีร่างแหที่ผิวของผล และชนิดที่มีผิวเรียบ 

ประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปหรือแตงเทศจากต่างประเทศ ได้แก่ กัวเตมาลา จีน ญี่ปุ่น  
ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล ฮ่องกง ฮอนแลนด์ และในปี 2556 มีการ
น าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปจากญี่ปุ่น ปริมาณ 21 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 286,625.48 บาท (สมาคมการค้าเมล็ด
พันธุ์, 2557)  

3. การสุ่มตัวอย่าง ตรวจ และจ าแนกชนิดของศัตรูพืชที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปน าเข้าจาก 
ญี่ปุ่น 

การสุ่มเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปน าเข้าจากญี่ปุ่น จ านวน 32 ครั้ง 103 ตัวอย่าง ไม่ปรากฏพบศัตรูพืช 
ติดมากับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูป และการส ารวจศัตรูพืชในแปลงปลูกขยายเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปที่น าเข้าจากญี่ปุ่น ของ
บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ ในจังหวัดมหาสารคาม อ าเภอเชียงยืน จ านวน ๒ แปลง ไม่ปรากฏลักษณะอาการผิดปกต ิ 
 

 

 



 

Table 1 The samples of imported cantaloupe seed from Japan.  

Company  weight/kg. Samples Inspection 
Chai Tai Produce Co.,Ltd  20 1 no pest 
Chai Tai Produce Co.,Ltd  5 1 no pest 
Thaiseeds & Agriculture Co.,Ltd.  0.097 3 no pest 
Thaiseeds & Agriculture Co.,Ltd.  0.436 2 no pest 
Sakata Siam Seeds  0.4 5 no pest 
Hsin Seeds Co.,Ltd.  0.181 1 no pest 
Hsin Seeds Co.,Ltd.  0.112 2 no pest 
Chai Tai Produce Co.,Ltd  0.105 3 no pest 
Chai Tai Produce Co.,Ltd  4 3 no pest 
Chai Tai Produce Co.,Ltd  0.005 1 no pest 
Chai Tai Produce Co.,Ltd  13 1 no pest 
Thaiseeds & Agriculture Co.,Ltd.  0.145 2 no pest 
Hsin Seeds Co.,Ltd.  1 4 no pest 
Chai Tai Produce Co.,Ltd  5 1 no pest 
Chai Tai Produce Co.,Ltd  5 1 no pest 
Sakata Siam Seeds  0.17 2 no pest 
Sakata Siam Seeds  0.044 2 no pest 
Thaiseeds & Agriculture Co.,Ltd.  1.413 6 no pest 
Chai Tai Produce Co.,Ltd  20 1 no pest 
Thaiseeds & Agriculture Co.,Ltd.  0.074 1 no pest 
CS Seed Co., Ltd.  0.17 2 no pest 
Bhalsar International Co., Ltd.  0.57 1 no pest 
Hsin Seeds Co.,Ltd.  0.129 2 no pest 
Bhalsar International Co., Ltd.  1.23 2 no pest 
Hsin Seeds Co.,Ltd.  0.76 6 no pest 
CS Seed Co., Ltd.  1.371 8 no pest 
Thaiseeds & Agriculture Co.,Ltd.  1.129 1 no pest 
Chia Tai Seeds Co., Ltd.   4.11 3 no pest 
Thaiseeds & Agriculture Co.,Ltd.  0.063 4 no pest 
CS Seed Co., Ltd.  3.11 10 no pest 



 

Company  weight/kg. Samples Inspection 
Hsin Seeds Co.,Ltd.  4.764 5 no pest 
Thaiseeds & Agriculture Co.,Ltd.  4.28 16 no pest 
 Total  97.868 103  
 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  

1. การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 1: Initiating the PRA Process) 
ส าหรับการก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าสิ่งก ากัด ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.  

2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2551 นั้น พบว่ายังไม่เคยมีการก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าสิ่งก ากัด ซึ่งสิ่งก ากัดส่วนใหญ่ที่มีการ
น าเข้า ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ รวมถึงเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปที่น าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งการน าเข้ามีเพียงใบรับรอง
สุขอนามัยพืช และแจ้งการน าเข้าท่ีด่านตรวจพืชเท่านั้น ท าให้อาจมศีัตรูพืชกักกันติดมากับสินค้าได้  

ดังนั้นจึงต้องด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเพ่ือให้ทราบชนิดของศัตรูพืชที่อาจติดมากับ 

เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป เพ่ือวางมาตรการทางสุขอนามัยพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปจากญี่ปุ่นที่จัด 

เป็นสิ่งก ากัดมีปริมาณการน าเข้ามาก ซึ่งเส้นทางศัตรูพืช คือ ส่วนของเมล็ดพันธุ์ และพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยง

ศัตรูพืช คือแหล่งปลูกแคนตาลูปและพืชอาศัยของศัตรูแคนตาลูป ที่มีปลูกกระจัดกระจายทั่วประเทศ โดยประเทศ

ไทยยังไม่เคยท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชกับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปจากญี่ปุ่นมาก่อน 

  2. การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest Risk Assessment)  
การจัดกลุ่มศัตรูพืช (Pest Categorization)  

  ผลจากการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของแคนตาลูปที่มีรายงานในไทยและญี่ปุ่น จ านวน 143 ชนิด คือ 
แมลง 49 ชนิด ไร 5 ชนิด ไสเ้ดือนฝอย 10  ชนิด รา 42 ชนิด แบคทีเรีย 37 ชนิด ไวรัส 21 ชนิด และวัชพืช  9 
ชนิด และพบศัตรูพืชของแคนตาลูปที่มีในญี่ปุ่นแต่ไม่มีในไทยคือ จ านวน 41 ชนิด สามารถจัดล าดับศัตรูพืชได้ดังนี้ 
คือ แมลง 9 ชนิด ได้แก่ Agrotis segetum, Hercinothrips femoralis, Liriomyza bryoniae, Nesidiocoris 
tenuis, Pantomorus cervinus, Parabemisia myricae, Peridroma saucia, Phyllophaga, 
Trialeurodes vaporariorum ไส้เดือนฝอย 1 ชนิด ได้แก่ Ditylenchus dipsaci รา 11 ชนิด ได้แก่  Chalara 
elegans, Fusarium oxysporum, Monosporascus cannonballus, Nectria haematococca, 
Phytophthora cactorum, Phytophthora cryptogea, Phytophthora drechsleri, Podosphaera 
xanthii, Pythium splendens, Rhizopus stolonifer, Verticillium dahliae แบคทีเรีย 7 ชนิด ได้แก่ 
Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi, Pantoea ananatis, Pseudomonas syringae, 
Pseudomonas viridiflava, Rhizobium radiobacter, Rhizobium rhizogenes, Xanthomonas 
cucurbitae ไวรัส 13 ชนิด ได้แก่ Alfalfa mosaic virus, Beet curly top virus, Clover yellow vein virus, 



 

Cucumber green mottle mosaic virus, Melon necrotic spot virus, Squash mosaic virus, Squash 
vein yellowing virus, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Watermelon mosaic virus, 
Watermelon silver mottle virus, Zucchini yellow mosaic virus, Zucchini green mottle mosaic 
virus 

การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Risk Assessment) 
การประเมินผลของความน่าจะเป็นไปได้ของการน าเข้ามา และการแพร่กระจาย ของศัตรูพืชชนิดใด 

ชนิดหนึ่ง และสิ่งที่ติดตามมาทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพที่เกี่ยวข้อง ศัตรูพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่มี
ศักยภาพต่อพ้ืนที่ที่อยู่ในอันตรายนั้น และยังไม่มีอยู่ในที่นั่น หรือมีอยู่แต่ไม่กระจายอย่างกว้างขวาง และก าลังมี
การควบคุมอยู่อย่างเป็นทางการ ที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปน าเข้าจากญี่ปุ่น แบคทีเรีย ได้แก่ 
Pseudomonas syringae pv. lachrymans  ไวรัส ได้แก่ Cucumber green mottle mosaic virus, Melon 
necrotic spot virus, Squash mosaic virus และ Tobacco ringspot virus 
  ผลการวิเคราะห์โอกาสการเข้ามา ตั้งรกรากอย่างถาวร และแพร่กระจายของศัตรูพืชที่มีโอกาส
ติดมากับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปน าเข้าจากญี่ปุ่น สามารถจัดล าดับความเสี่ยง ได้ดังนี ้

ความเสี่ยงสูง: ได้แก่ แบคทีเรีย 1 ชนิด คือ Pseudomonas syringae pv. lachrymans  ไวรัส  
4 ชนิด คือ Cucumber green mottle mosaic virus, Melon necrotic spot virus, Squash mosaic virus 
Tobacco ringspot virus  

3 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest Risk Management) 
ผลการก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูป 

น าเข้าจากญี่ปุ่น ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกัน โดยเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิต 
ดิน ทราย วัชพืช ชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช และสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน ต้องมาจาก
แหล่งที่ปลอดจากศัตรูพืชกักกัน และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ระบุข้อความเพ่ิมเติมว่าเมล็ดพันธุ์ต้องมาจาก   
ต้นพ่อแม่ที่ได้รับการตรวจสอบในระยะการเจริญเติบโตหรือได้รับการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการว่าปลอดจาก
ศัตรูพืชกักกัน Pseudomonas syringae pv. lachrymans, Cucumber green mottle mosaic virus, Melon 
necrotic spot virus, Squash mosaic virus และ Tobacco ringspot virus และต้องมีการจุ่มในน้ าร้อนที่ 
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 6 วัน  
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

แคนตาลูป (Cantaloupe) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucumis melo L. เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์  
Cucurbitaceae แคนตาลูป มีถิ่นก าเนิดในทวีปอัฟริกา การปลูกต้องดูแลรักษาอย่างดี พื้นที่ปลูกแคนตาลูปใน
ประเทศไทยมีประมาณ 5,964 ไร่ เมล็ดพันธุ์แคนตาลูปที่น าเข้าในปี 2556 จากญี่ปุ่นมีปริมาณ 21 กิโลกรัม 
มูลค่าประมาณ 286,625.48 บาท  

ผลจากการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของแคนตาลูปที่มีรายงานในไทยและญี่ปุ่น จ านวน 143 ชนิด คือ 



 

แมลง 49 ชนิด ไร 5 ชนิด ไส้เดือนฝอย 10  ชนิด รา 42 ชนิด แบคทีเรีย 37 ชนิด ไวรัส 21 ชนิด และวัชพืช  9 ชนิด 
และพบศัตรูพืชของแคนตาลูปที่มีในญี่ปุ่น จ านวน 41 ชนิด เป็นศัตรูพืชที่ไม่มีในประเทศไทย และสามารถจัด
ประเภทศัตรูพืชของแคนตาลูปที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช พบว่ามีศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์
แคนตาลูปน าเข้ าจากญี่ ปุ่ น  แบคที เรีย  ได้แก่  Pseudomonas syringae pv. lachrymans ไวรัส  ได้ แก่ 
Cucumber green mottle mosaic virus, Melon necrotic spot virus, Squash mosaic virus แ ล ะ 
Tobacco ringspot virus ซึ่งศัตรูพืชมีโอกาสติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปโดยการปนเปื้อนเข้ามากับเมล็ด
พันธุ์ที่น าเข้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งการส่ งออกพืชผักไปยังประเทศที่ไม่มี
การระบาดของเชื้อสาเหตุโรคเหล่านี้ ดังนั้นการน าเข้าเมล็ดพันธุ์แคนตาลูปจากญี่ปุ่นต้องมีมาตรการจัดการความ
เสี่ยงศัตรูพืชกักกัน โดยเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย วัชพืช ชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ 
ก้าน เศษซากพืช และสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน ต้องมาจากแหล่งที่ปลอดจากศัตรูพืชกักกัน และต้อง
มีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ระบุข้อความเพ่ิมเติมว่าเมล็ดพันธุ์ต้องมาจากต้นพ่อแม่ที่ได้รับการตรวจสอบในระยะการ
เจริญเติบโตหรือได้รับการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการว่าปลอดจากศัตรูพืชกักกัน 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

  10.1 ได้มาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าสินค้าเกษตรที่เหมาะสม เพ่ือการปฏิบัติงานทาง
กักกันพืชที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ สามารถป้องศัตรูพืชร้ายแรงชนิดใหม่จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกท่ีประเทศไทยท า
การค้ามิให้เข้ามาระบาดท าความเสียหายหรือท าลายระบบการเกษตรของประเทศไทย ที่โปร่งใส  สอดคล้องกับ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  10.2 ทราบชนิดศัตรูพืชกักกันที่จะน าไปทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกาศกรมวิชาการเกษตรเพ่ิมเติม  
  10.3 รวบรวมข้อมูลศัตรูพืชเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของประเทศไทยต่อไป 
  10.4 ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือการพัฒนามาตรการสุขอนามัยต่อไป 
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