
 
 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
 
2. โครงการวิจัย   : วิจัยมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าสินค้าเกษตร 

กิจกรรม    : ศึกษาประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืชกับสินค้าเกษตรที่น าเข้า 
กิจกรรมย่อย   : ศึกษาประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืชกับสินค้าเกษตรน าเข้า 
       จากประเทศในเขตทวีปอเมริกาใต้ 

 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : ศึกษาประสิทธิภาพมาตรการทางสุขอนามัยพืชกับ 
       ผลองุ่นสดน าเข้าจากสาธารณรัฐเปรู 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Study on Efficacy of Phytosanitary Measures on the 
       Importation of Table Grapes from Peru 

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   นายอลงกต โพธิ์ดี   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน    นางสาวศรีวิเศษ เกษสังข์   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

     นางสาวสุนัดดา เชาวลิต   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
     นางสาววาสนา ฤทธิ์ไธสง   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
     นายคมศร แสงจินดา   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 
5. บทคัดย่อ 

การศึกษาประสิทธิภาพมาตรการทางสุขอนามัยพืชกับผลองุ่นสดน าเข้าจากประเทศเปรูด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 -กันยายน 2556ซึ่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องก าหนดพืชและพาหะ
จากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้ามข้อยกเว้นและเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืชพ .ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2550 ก าหนดให้ผลสดของพืชสกุลวิตีส (Vitis spp.) เป็นสิ่งต้องห้ามการน าเข้าผลองุ่น(Vitisvinifera)สดจาก
ประเทศเปรูนั้น ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องเงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู 
พ.ศ. 2553โดยมีศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ Anastrephafraterculus, Ceratitiscapitata, 
Macrosiphumeuphorbiae, Parthenolecaniumcorni, Aspidiotusnerii, Selenaspidusarticulatus, 
Linepithemahumile, Peridromasaucia, Spodopterafrugiperda และ  Helix aspersa ซึ่ ง เงื่ อน ไขการ
น าเข้ามีข้อก าหนดส าหรับการก าจัดศัตรูพืช คือก าหนดให้ด าเนินการก าจัดแมลงวันผลไม้ South American fruit 
fly;          A. Fraterculus และ Mediterranean fruit fly; C. capitata ด้วยวิธีก าจัดศัตรูพืชด้านสุขอนามัยพืช
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ด้วยความเย็นตามอุณหภูมิที่ก าหนดคือ ที่อุณหภูมิ 1.11 องศาเซลเซียส นาน 15 วัน หรือที่อุณหภูมิ 1.67 องศา
เซลเซียส นาน 17 วัน จากการสุ่มตัวอย่างผลองุ่นสดพบว่าสายพันธุ์ส าคัญที่น าเข้า คือ Red Globe ซึ่งมาจาก
แหล่งปลูกได้แก่ Ica และ Piuraโดยเป็นสินค้าขนส่งทางน้ า และพบศัตรูพืชติดเข้ามากับผลองุ่นสด ได้แก่ เพลี้ย
แป้งและเชื้อราที่เกิดข้ึนภายหลังการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้ผลสดองุ่นที่มีรอยแผล แตก หรือช้ า บางครั้งจะพบตัวอ่อน
ของแมลงในวงศ์ดิบเทอร่า (Diptera)ในรอยแผลดังกล่าวซึ่งไม่มีชีวิต ทั้งนี้ยังพบไข่ของแมลงช้างปีกใสและใยแมง
มุมติดมากับพวงองุ่น ส าหรับข้อก าหนดการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นนั้น ในช่วงแรกท่ีมีการอนุญาตให้น าเข้าตาม
เงื่อนไขฉบับดังกล่าว พบว่าการวางต าแหน่งแท่งวัดอุณหภูมิไม่เป็นไปตามข้อก าหนด แต่ปัจจุบันการก าจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดรวมทั้งยังไม่มีการตรวจพบแมลงวันผลไม้A.fraterculusและ
C.capitata ติดเข้ามากับผลองุ่นสดน าเข้าจากประเทศเปรู 
 
6. ค าน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการน าเข้าพืชและผลผลิตพืชจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เฉพาะการน าเข้าผลองุ่น
สด ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีการน าเข้า 41,508 ตันและเพ่ิมขึ้นเป็น 57,898 ตัน ในปี พ.ศ. 2554 (ศูนย์
สารสนเทศเกษตร, 2555) มาตรการสุขอนามัยพืชที่ใช้ส าหรับป้องกันมิให้ศัตรูพืชหรือศัตรูพืชกักกันจาก
ต่างประเทศเข้ามาและแพร่ระบาดในประเทศไทยอาศัยกฎหมายในการควบคุมการน าเข้าพืชและผลิตผลพืช ได้แก่ 
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 จ าแนก
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้ามโดยการน าเข้าหรือน าผ่านสิ่งต้องห้ามสามารถ
น าเข้าหรือน าผ่านเพ่ือ (1) การทดลองหรือวิจัยหรือ (2) เพ่ือการค้าหรือเพ่ือกิจการอ่ืนตามที่อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืชการน าเข้าหรือน าผ่านสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้าต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาด้วย และต้องผ่านการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืชโดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จึงจะสามารถน าเข้าหรือน าผ่านประเทศ
ไทยได ้

จากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World trade organization; WTO) ท าให้
ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement of 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures; SPS Agreement) ซึ่งเป็นมาตรการในการปกป้อง
ชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์สัตว์และพืชโดยกรมวิชาการเกษตรในฐานะเป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ(National 
Plant Protection Organization; NPPO) ของประเทศไทยได้ก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้า
สินค้าเกษตรจากประเทศต่างๆ เพ่ือบริการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชหรือศัตรูพืชกักกันก่อนที่สินค้าจะมายัง
ประเทศไทยซึ่งการก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
เพ่ือการค้าโดยให้ประเทศผู้ส่งออกต้องปฏิบัตินั้น พบว่ายังไม่เคยมีการศึกษาผลของการด าเนินการหลังจากก าหนด
ใช้มาตรการสุขอนามัยพืชแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมมิให้มีศัตรูพืชกักกันติดมากับสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ซ่ึงมาตรการที่ก าหนดในสินค้าแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปขึ้นกับชนิดศัตรูพืช และการจัดการ
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ควบคุมศัตรูพืชของแต่ละประเทศ เช่นการตรวจสอบแหล่งผลิต การจัดการก่อนส่งออก การตรวจสอบทาง
สุขอนามัยพืชด้วยวิธีที่เหมาะสมกับศัตรูพืชกักกันตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาประสิทธิภาพ
ของมาตรการสุขอนามัยพืชกับสินค้าเกษตรน าเข้าภายหลังการบังคับใช้ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ก าหนดมาตรการ
สุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าผลองุ่นสดจากประเทศเปรูโดยออกเป็นประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องเงื่อนไข
การน าเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู พ.ศ. 2553นั้น ว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการเข้ามาของ
ศัตรูพืชกักกันได้จริงหรือไม่ เพ่ือเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของมาตรการสุขอนามัยพืชที่ก าหนดโดยศึกษาการ
ตรวจสอบหาศัตรูพืชกักกันหรือการปนเปื้อนของศัตรูพืชอ่ืนๆ ในสินค้าเกษตร ตลอดจนชีววิทยาและสัณฐานวิทยา
ของศัตรูพืชที่พบ น ามาจัดท าฐานข้อมูลศัตรูพืช เพ่ือการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขมาตรการสุขอนามัยพืชให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1. ผลองุ่นสดน าเข้า 
2. อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างศัตรูพืช เช่น พู่กัน กล่องพลาสติก กล่องรักษาความเย็น เป็นต้น  
3. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เช่น ขวดแก้ว อุปกรณ์ในการท าสไลด์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope 

และ compound microscope เป็นต้น 
4. สารเคมี เช่น สารเคมีส าหรับดองตัวอย่างพืชและศัตรูพืช สารเคมีกันเชื้อรา และสารเคมีส าหรับเตรียม

อาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น 
5. หนังสือและเอกสารวิชาการตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- วิธีการ 
1. การรวบรวมข้อมูลองุ่นน าเข้าจากเปรู 
รวบรวมข้อมูลพืช (crop information) ได้แก่ ชนิด สายพันธุ์ ปริมาณ/จ านวน ช่วงหรือระยะเวลาในการ

ผลิต เก็บเกี่ยวและน าเข้า เส้นทางและวิธีการขนส่ง เช่น ลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ าหรือทางอากาศ ด่านตรวจ
พืชที่น าเข้า แหล่งปลูก โรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออก ลักษณะบรรจุภัณฑ์และฉลาก รวมทั้ง
เอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง และมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนด 

2.การสุ่มผลองุ่นสดน าเข้าจากเปรูเพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชและการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช 
สุ่มผลองุ่นสดร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่กักพืช ณ ด่านตรวจพืชที่น าเข้า และ/หรือ จุดกระจายสินค้าเพ่ือ

ตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับผลองุ่นน าเข้า โดยมีจ านวนสุ่มตัวอย่าง อ้างอิงจาก Whyte (2009) ดังนี้ 
น าเข้าจ านวนน้อยกว่า 1,000 พวง (หน่วย) สุ่มตัวอย่างองุ่นจ านวน 450 พวง หรือทั้งหมด 
น าเข้าจ านวน 1,000 พวง หรือมากกว่า สุ่มตัวอย่างองุ่นจ านวน 600 พวง 
- เวลาและสถานที่ 

เวลา  เดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2556 
สถานที่  กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
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   ด่านตรวจพืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
   แหล่งกระจายสินค้า 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การรวบรวมข้อมูลองุ่นน าเข้าจากเปรู 
องุ่น (grape; Vitisvinifera)ซึ่งตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องก าหนดพืชและพาหะจาก

แหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้ามข้อยกเว้นและเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
ก าหนดให้ผลสดของพืชสกุลวิตีส(Vitisspp.)เป็นสิ่งต้องห้าม การน าเข้าเพ่ือการค้าต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
วิชาการเกษตร ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาด้วย และต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืช
โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

การน าเข้าผลองุ่นสดเพ่ือการค้าจากประเทศเปรูต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมวิชาการเกษตรก าหนด ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องเงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู 
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553ซึ่งมีศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง 
จ า น ว น  1 0  ช นิ ด  ได้ แ ก่  Anastrephafraterculus[Diptera: Tephritidae],Ceratitiscapitata[Diptera: 
Tephritidae],Macrosiphumeuphorbiae[Hemiptera: Aphididae],Parthenolecaniumcorni[Hemiptera: 
Coccidae],Aspidiotusnerii[Hemiptera: Diaspidae],Selenaspidusarticulates[Hemiptera: 
Diaspidae],Linepithemahumile [Hymenoptera: Formicidae],Peridromasaucia[Lepidoptera: 
Noctuidae],Spodopterafrugiperda[Lepidoptera: Noctuidae]แ ล ะ  Helix aspersa[Eupulmonata: 
Helicidae](Table 1.) 

โดยมีเงื่อนไขการน าเข้าดังต่อไปนี้ 
1) ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
2) วิธีการขนส่ง ต้องส่งผลองุ่นสดในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ าหรือทางอากาศ 
3) ผลองุ่นสดต้องเป็นผลผลิตจากประเทศเปรูและมาจากสวนองุ่นที่ปลูกเพ่ือการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับ

ServicioNacional de SanidadAgraria (SENASA) โดยที่ SENASA ก าหนดให้เป็นแหล่งปลูกองุ่นส าหรับส่งออก
ไปยังประเทศไทยและกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแล้วก่อนที่จะส่งออก และSENASA ต้องจดทะเบียนสวน
องุ่นในแหล่งปลูกองุ่นที่ก าหนดไว้ส าหรับส่งออกไปยังประเทศไทยและต้องด าเนินการส ารวจแบบติดตามศัตรูพืช
เพ่ือให้แน่ใจว่าผลองุ่นสดปราศจากศัตรูพืชกักกัน และต้องด าเนินการจดทะเบียนสวนองุ่นให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการ
ส่งออก เกษตรกรเจ้าของสวนองุ่นที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (good agricultural 
practices; GAP) ในสวนองุ่น โดยต้องรักษาความสะอาดสวนองุ่นและต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานหรือมีมาตรการอ่ืนๆในการควบคุมศัตรูพืชทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสม 
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4) โรงคัดบรรจุผลองุ่นสด ต้องได้รับการจดทะเบียนกับ SENASA และต้องด าเนินการจดทะเบียนโรงบรรจุ
สินค้าให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก นอกจากนี้ การก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออกเพ่ือก าจัดศัตรูพืช
กักกัน หรือการตรวจผลองุ่นสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องด าเนินการภายในโรงบรรจุสินค้าที่จดทะเบียน
เท่านั้น 

5) ผลองุ่นสดที่จะส่งออกมายังประเทศไทยต้องก าจัดแมลงแมลงวันผลไม้South American fruit 
fly;A.fraterculusและ Mediterranean fruit fly;C.capitataด้วยวิธีก าจัดศัตรูพืชด้านสุขอนามัยพืชด้วยความ
เย็นดังแสดงใน Table 2. ซึ่งการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นสามารถด าเนินการได้ทั้งก่อนการส่งออกหรือระหว่าง
การขนส่ง 

6) บรรจุภัณฑ์และฉลาก ต้องใหม่ สะอาด และสามารถป้องกันการเข้าท าลายซ้ าของศัตรูพืชได้ ซึ่งต้องไม่
มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส่วนของพืช เช่นใบก้านเศษซากพืชเป็นต้นหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพน าพา
ศัตรูพืชกักกันได้ และต้องพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ Product of Peru, Name of exporting 
company:, Name of fruit (common name and cultivar):, Orchard registration number:, 
Packinghouse registration number:, Packing date: และ Export destination: Thailand 

7) ต้องสุ่มตรวจผลองุ่นสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ และต้องปราศจาก
ศัตรูพืชกักกัน 

8) ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย SENASA ก ากับมาด้วยโดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืช
ต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งมายังประเทศไทยและต้องระบุข้อความเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้“The 
consignment of table grapes was producedand prepared for export in accordance with the 
conditions for import of freshtable grapes from Peru to Thailand”หากผลองุ่นสดผ่านการก าจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นก่อนการส่งออกต้องระบุรายละเอียดของโรงงานก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นอุณหภูมิและระยะเวลาที่
ใช้ (จ านวนวันที่ต่อเนื่องกัน) ลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืชในส่วนที่เหมาะสม ในกรณีที่ผลองุ่นสดได้รับการก าจัด
ศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่งต้องระบุข้อความเพ่ิมเติมในใบรับรองสุขอนามัยพืชดังต่อไปนี้“SENASA-
Peru has supervisedthe calibration and the placement of fruit sensors into the fruit within 
thecontainer(s) in accordance with the conditions for import of fresh table grapesfrom Peru to 
Thailand and cold disinfestation treatment has been initiated”รวมทั้ งต้ อ งมี ใบ รับ รองการเที ยบ
มาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิแนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช นอกจากนี้ ต้องระบุชื่อสามัญและชื่อพันธุ์
ขององุ่นหมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า  (ส าหรับการขนส่งทางทะเล) ในใบรับรอง
สุขอนามัยพืช 

9) ข้อก าหนดการตรวจน าเข้า ณ ด่านตรวจพืช และ 
10) การประเมินกระบวนการส่งออก การส่งออกผลองุ่นสดจากประเทศเปรูมายังประเทศไทยนั้นจะเริ่ม

ด าเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ท าการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกแล้วเท่านั้น 
ซ่ึงปริมาณการน าเข้าผลองุ่นสดจากประเทศเปรูในช่วง เดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2555พบว่า

มีการน าเข้าประมาณ 4,147 ตัน โดยมีปริมาณการน าเข้าสูงสุดในเดือนมีนาคม 2555 น าเข้าประมาณ 1,327 ตัน 
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ใกล้เคียงกับเดือนกุมภาพันธ์ 2555 น าเข้าประมาณ 1,326 ตัน ส่วนระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 
2554 และระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2555 ประเทศเปรูไม่ได้ส่งผลองุ่นสดมายังประเทศไทย 
ส าหรับช่วง เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 พบว่า มีการน าเข้าประมาณ 7,543 ตันน าเข้าสูงสุดใน
เดือนมกราคม 2556 ปริมาณ 1,955 ตัน รองลงมา คือ เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2556 น าเข้าประมาณ 
1,925 และ 1,792 ตัน ตามล าดับ ซึ่งประเทศเปรูไม่ได้ส่งผลองุ่นสดมายังประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2555 และ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2556 (กรมศุลกากร, 2556)สายพันธุ์ส าคัญท่ีน าเข้า คือ Red Globe ซึ่ง
มาจากแหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ Ica และ Piuraโดยเป็นสินค้าขนส่งทางน้ าน าเข้าทางด่านตรวจพืชท่าเรือแหลม
ฉบังและด่านตรวจพืชลาดกระบัง 

จากการสุ่มตรวจผลองุ่นสดน าเข้าจากประเทศเปรูพบว่า ผลองุ่นสดมาจากสวนและโรงบรรจุสินค้าที่ขึ้น
ทะเบียนโดย SENASA บรรจุภัณฑ์และฉลากเป็นไปตามข้อก าหนดการน าเข้า รวมทั้งยังพบว่าบรรจุภัณฑ์ไม้หรือที่
รองรับปฏิบัติตามมาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช(International Standards for 
Phytosanitary Measures) ฉบับที่15(ISPM No. 15) เรื่องแนวทางปฏิบัติส าหรับระเบียบควบคุมวัสดุบรรจุหีบห
อที่ เป น เนื้ อ ไม ในการค าระห วางป ระ เท ศ  (Guidelines for regulating wood packaging material in 
international trade) ส าหรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบอนุญาตน าเข้า และใบรับรองสุขอนามัยพืช พบว่า ผู้น า
เข้าผลองุ่นสดจากประเทศเปรูได้มายื่นขอใบอนุญาตน าเข้า และมีใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบมาพร้อมกับสินค้า 
ซ่ึงระบุข้อความเพ่ิมเติมในใบรับรองสุขอนามัยพืชตามที่ก าหนด เช่น หมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขผนึกปิด
ตู้ขนส่งสินค้าการระบุการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่งซึ่งมีใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่ง
วัดอุณหภูมิแนบมากับใบรับรองสุขอนามัยพืช ส าหรับข้อก าหนดการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเพ่ือก าจัดแมลงวัน
ผลไม้ทั้ง 2 ชนิด นั้น ประเทศเปรูได้ด าเนินการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่ง ซึ่งในช่วงแรกที่มีการ
อนุญาตให้น าเข้าตามเงื่อนไขฉบับนี้ พบว่าการวางต าแหน่งแท่งวัดอุณหภูมิไม่เป็นไปตามข้อก าหนด แต่ปัจจุบันการ
วางต าแหน่งแท่งวัดอุณหภูมิเป็นไปตามข้อก าหนด(ภาคผนวก) โดยการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด ส่วนการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออกนั้น ยังไม่สารถด าเนินการได้ เนื่องจากต้อง
ด าเนินการเฉพาะในห้องเย็นส าหรับก าจัดศัตรูพืชที่ได้รับการรับรองจาก SENASA และกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น 
ซึ่งประเทศเปรูยังไม่ได้แจ้งความประสงค์หรือร้องขอให้กรมวิชาการเกษตรส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไป
ด าเนินการตรวจรับรองห้องเย็นส าหรับก าจัดศัตรูพืชที่ประเทศเปรู 

2.การสุ่มผลองุ่นสดน าเข้าจากเปรูเพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชและการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช 
จากการสุ่มตัวอย่างพืช (สุ่มตรวจผลองุ่นสดจ านวน 450พวง (หน่วย) หรือสุ่มตรวจผลองุ่นสดทั้งหมด ถ้า

ผลองุ่นสดน าเข้ามีจ านวนน้อยกว่า 1,000 พวง ถ้ามีผลองุ่นสดจ านวนเท่ากับหรือมากกว่า 1,000พวง จะสุ่มตรวจ
ผลองุ่นสดจ านวน 600พวง) เพ่ือตรวจสอบศัตรูพืช และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ติดมากับพืชน าเข้า ณ ด่านตรวจพืชน าเข้า 
(ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง และด่านตรวจพืชลาดกระบัง) น าศัตรูพืชที่พบจากการสุ่มตัวอย่างมาวินิจฉัยใน
ห้องปฏิบัติการพบว่าผลองุ่นสดที่น าเข้าจากประเทศเปรูมีศัตรูพืชที่ไม่มีชีวิตติดเข้ามา ได้แก่ เพลี้ยแป้ง (ไม่สามารถ
จ าแนกถึงระดับชนิดได้เนื่องจากตัวอย่างไม่สมบูรณ์) และเชื้อราที่เกิดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยวและในการสุ่ม
ตัวอย่างผลองุ่นสดน าเข้าจากประเทศเปรูช่วงเดือนเมษายน 2555 พบผลสดองุ่นมีลักษณะมีรอยแผล แตก ช้ า และ
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พบตัวอ่อนของแมลงในรอยแผลดังกล่าวซึ่งไม่มีชีวิต จากการตรวจสอบพบว่าเป็นตัวอ่อนของแมลงในวงศ์ดิบเทอร่า 
(Diptera) นอกจากนี้ยังพบไข่ของแมลงช้างปีกใสบนผลองุ่นสดและใยแมงมุมติดมากับพวงองุ่น ทั้งนี้ยังไม่มีการ
ตรวจพบแมลงวันผลไม้A.fraterculusและC.capitata ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยติดเข้ามากับผลองุ่น
สดน าเข้าจากประเทศเปรู 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การน าเข้าผลองุ่นสดจากประเทศเปรูต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตาม
ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องเงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู พ.ศ. 2553โดยมีศัตรูพืชกักกันที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ Anastrephafraterculus, Ceratitiscapitata, Macrosiphumeuphorbiae, 
Parthenolecaniumcorni, Aspidiotusnerii, Selenaspidusarticulatus, Linepithemahumile, 
Peridromasaucia, Spodopterafrugiperdaและ Helix aspersaซึ่งก าหนดให้ด าเนินการก าจัดแมลงวันผลไม้
A.fraterculusและC.capitata ด้วยวิธีก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นตามอุณหภูมิที่ก าหนดก่อนการส่งออกหรือ
ระหว่างการขนส่งโดยมีการน าเข้าผลองุ่นสดสายพันธุ์ที่ส าคัญ คือ Red Globe ซึ่งมาจากแหล่งปลูกได้แก่ Ica และ 
Piuraและจากการสุ่มตัวอย่างพบว่ามีเพลี้ยแป้งติดเข้ามากับผลองุ่นสดน าเข้า และเชื้อราที่เกิดขึ้นภายหลังการเก็บ
เกี่ยวนอกจากนี้ พบผลสดองุ่นมีลักษณะรอยแผล แตก ช้ า และพบตัวอ่อนของแมลงในวงศ์ดิบเทอร่า (Diptera)ซึ่ง
ไม่มีชีวิตในรอยแผลดังกล่าว ทั้งนี้ยังพบไข่ของแมลงช้างปีกใสและใยแมงมุมติดมากับพวงองุ่น ส่วนบรรจุภัณฑ์เป็น
บรรจุภัณฑ์ที่ใหม่สะอาดและแข็งแรง ติดฉลากตามที่ก าหนด บรรจุภัณฑ์ไม้หรือที่รองรับปฏิบัติตาม ISPM No. 15 
มีใบอนุญาตน าเข้า และใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งระบุข้อความตามที่ก าหนด ส าหรับข้อก าหนดการก าจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นนั้น ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด และยังไม่มีการตรวจพบแมลงวันผลไม้A.fraterculusและ
C.capitata ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยติดเข้ามากับผลองุ่นสดน าเข้าจากประเทศเปรู 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1 ได้มาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าสินค้าเกษตรที่เหมาะสม เพ่ือการปฏิบัติงานทาง
กักกันพืชที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ สามารถป้องศัตรูพืชร้ายแรงชนิดใหม่จากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกที่ประเทศไทยท า
การค้ามิให้เข้ามาระบาดท าความเสียหายหรือท าลายระบบการเกษตรของประเทศไทย ที่โปร่งใส สอดคล้องกับ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

10.2 ทราบชนิดศัตรูพืชกักกันที่จะน าไปทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกาศกรมวิชาการเกษตรเพ่ิมเติม 

10.3 รวบรวมข้อมูลศัตรูพืชเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของประเทศไทยต่อไป 
10.4 ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือการพัฒนามาตรการสุขอนามัยต่อไป 

 
11. เอกสารอ้างอิง 
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“ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู พ.ศ. 2553” (2554, 7 
มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 128 ตอนพิเศษ 1ง. หน้า 5-11. 

“ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น 
และ เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550” (2550, 1 มิถุนายน). ราช
กิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนพิเศษ 66 ง. หน้า 1-3. 

“พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542” (2542, 18 พฤษภาคม) ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 39 
ก. หน้า 1-9. 

“พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551” (2551, 1 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 40 ก. 
หน้า 28-37. 

“พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507” (2507, 21 มีนาคม) ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 81 ตอนที่ 27 ฉบับพิเศษ หน้า 
1-12. 

กรมศุลกากร. 2556. รายงานสถิติน าเข้า-ส่งออก ประจ าเดือน.(ระบบออนไลน์). (6 ธันวาคม 2556). แหล่งข้อมูล: 
http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/Library+cus501th/InternetTH/11/ 

ศูนย์สารสนเทศเกษตร. 2555. สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2554. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

Whyte, C.F. 2009. Explanatory Document on International Standard for Phytosanitary Measures 
No.31 (Methodologies for Sampling of Consignments).(cited 1 September 2010). Available 
from: URL: http://www.ippc.int/file_uploaded/1252507962732_ISPM31_ED_in_format.pdf 
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Table1.List of quarantine pests of table grapes from Peru 
Scientific name Common name 

Insects  
 Order Diptera  
  Family Tephritidae  
   Anastrephafraterculus South American fruit fly 
   Ceratitiscapitata Mediterranean fruit fly 
 Order Hemiptera  
  Family Aphididae  
   Macrosiphumeuphorbiae potato aphid 
  Family Coccidae  
   Parthenolecaniumcorni European fruit lecanium 
  Family Diaspidae  
   Aspidiotusnerii aucuba scale 
   Selenaspidusarticulatus West Indian red scale 
 Order Hymenoptera  
  Family Formicidae  
   Linepithemahumile Argentine ant 
 Order Lepidoptera  
  Family Noctuidae  
   Peridromasaucia pearly underwing moth 
   Spodopterafrugiperda fall armyworm 
Snails  
 OrderEupulmonata  
  Family Helicidae  
   Helix aspersa common garden snail 
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Table2.Cold treatmentschedulesfor disinfest South Americanfruit fly (Anastrephafraterculus) 
and Mediterranean fruit fly (Ceratitiscapitata) 

Innermost fruit pulptemperature Exposure period (consecutive days) 
1.11 o C (34 o F) or below 15 days or more 
1.67 o C (35 o F) or below 17 days or more 

 
12. ภาคผนวก 

ต าแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้าส าหรับการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่าง
ขนส่ง 
 

มุมมองด้านข้าง 
 
                                                แท่งวัดอุณหภูมิ 
 
         หมายเลข 3                              หมายเลข 2                       หมายเลข 1 
 
 
 

มุมมองด้านประตู 
 
                        แท่งวัดอุณหภูมิ 
                           หมายเลข 
 
                    1           2          3 
 
 

มุมมองด้านบน 
ตู้ขนส่งสินค้า ขนาด 6 เมตร (20 ฟุต) 

 
                                                                                                                     แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข 1 
 
                                                                                                                แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข 2 
                                                               1 เมตร 
                                                                           แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข 3 
 

มุมมองด้านบน 
ตู้ขนส่งสินค้า ขนาด 12 เมตร (40 ฟุต) 

 
                                                                                                                                                               แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข 1 
 
                                                                                                                  แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข 2 
                  1.5 เมตร 
                                แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข 3 
 

 


