896

การศึกษาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชขององุน
นําเขาจากประเทศชิลี
Study on Pest Risk Analysis for the Importation of Table Grape
from Chile
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กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
ประเทศชิลีเปนแหลงผลิตองุนใหญเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากอิตาลีซึ่งมีผลผลิตในป
ดังกลาวปริมาณ 860,000 ตัน องุนที่ผลิตในชิลีมีทั้งหมด 35 สายพันธุผลผลิต ทั้งหมดเปนองุนไร
เมล็ดคิดเปน 36.7% ขององุนไรเมล็ดทั่วโลกผลการสืบคนขอมูลศัตรูพืชจากเอกสารวิชาการและ
จากการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของ พบวามีศัตรูพืชรวมทั้งสิ้นจํานวน 371 ชนิด เปนแมลง 176
ชนิด ไร 10 ชนิด ไวรัส 33 ชนิด ไวรอยด 6 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด เชื้อรา 60 ชนิด ไสเดือนฝอย
14 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2 ชนิด และวัชพืช 66 ชนิด ผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชแลวมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับมาตรการในการควบคุมการนําเขาใหม กรณีที่เปนแมลงศัตรูพืชกักกันที่มี
ความเสี่ยงสูงกําหนดใหรมยาดวย Methyl bromideที่ประเทศตนทางกอนการสงออก หรือจะรม
เมื่อสินคามาถึงประเทศปลายทางกอนการนําเขาก็ได กรณีเชื้อสาเหตุโรคพืชหลายชนิดนั้น เชนโรค
Pierce’s disease ที่เกิดจากเชื้อ Xylella fastidiosa ผลการประเมินความเสียงจะออกมาในระดับ
ต่ําเพราะไมติดมากับผลสด ที่นําเขา และพบวาโรคนี้อยูไดไมเกิน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิต่ํา ดังนั้น
องุน ที่จ ะสงออกมาประเทศไทยต องเก็บรักษาที่โรงงานบรรจุเ อาไว ก อนการสงออก 1-2 วัน ที่
อุณหภูมิ 1-3C และสําหรับวัชพืชทีมีรายงานการแพรระบาดในแปลงผลิตใหมีการจัดการในแปลง
ผลิตและใหมีการตรวจสอบกอนการสงออกทั้งนี้ในการนําเขาผลสดตองไมมีกิ่งกานและใบติดเขา
มาดวย เมื่อสินคาทั้งหมดมาถึงประเทศไทยจะตรวจสอบเอกสารนําเขากอนและจะสุมตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบศัตรูพืชหากไมพบจึงจะอนุญาตใหนําเขามาจําหนายในประเทศไทยได
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คํานํา
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2542 องุนผลสดที่นําเขาจากตางประเทศทุกประเทศรวมทั้งจากชิลีจัดเปนสิ่งไมตองหาม
(unprohibited materials)เพียงแตแจงการนําเขาโดยไมตองมีการขออนุญาตกอนนําเขา หรือมี
ใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํากับมา และไมตองมีคํารับรองพิเศษเพิ่มเติมแตอยางใด จึงมีความเสี่ยงที่
จะมีเชื้อโรคแมลงศัตรูพืชติดเขามาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช
(pest risk analysis) ของพืชนําเขา ดวยวิธีการตามความตกลงวาดวยการใชมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary
Agreement:SPS ) และใชวิธีการขั้นตอนตามมาตรฐานนานาชาติสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช
ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับศัตรูพืชกักกันรวมทั้งการวิเคราะหความ
เสี่ยงทางสภาพแวดลอม” (ISPM No. 11 : Pest risk analysis for quarantine pest including
analysis of environmental risk )โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหทราบวามีศัตรูพืชชนิดใดบางเปน
ศัตรูพืชกักกันและ นํามาพิจารณาหามาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และกําหนด
เปนมาตรการทางดานกฎหมายและทางวิชาการในการควบคุมการนําเขาตอไป หรือเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของพืชนําเขาใหเปนสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

องุนผลสดทีน่ าํ เขาจากประเทศชิลี
กลองจุลทรรศน (Stereo microscope)
แผนบันทึกขอมูลศัตรูพืช
วัสดุและอุปกรณในการเก็บตัวอยางพืช/ศัตรูพืช
หนังสือ และ วารสารทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
เอกสารจากมาตรฐานนานาชาติสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การ
วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับศัตรูพชื กักกันรวมทั้งการวิเคราะหความเสีย่ งทาง
สภาพแวดลอม” (ISPM No. 11 : Pest risk analysis for quarantine pest including
analysis of environmental risk )
7. วัสดุและอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูล
8. วัสดุอุปกรณรวมทัง้ สารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการ
9. ดินผสม ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
10. โรงปลูกพืช
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วิธีการ
1. รวบรวมขอมูลทั่วไปของพืช
2. รวบรวมขอมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในตางประเทศ เปรียบเทียบกับขอมูลในประเทศ
3. เก็บตัวอยางและตรวจสอบศัตรูพืชที่ติดมากับพืชนําเขา ณ จุดทีม่ ีการนําเขา
4. สํารวจ ติดตามและตรวจสอบศัตรูพืชภายหลังการนําเขาในแหลงปลูก
5. วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชทีม่ ีศักยภาพเปนศัตรูพืชกักกัน
6. กําหนดมาตรการทางวิชาการ/ กฎหมาย เพื่อควบคุมการนําเขา
7. สรุปผลและเขียนรายงาน
เวลาและสถานที่
ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2550 – กันยายน 2552 ( 2 ป)
หองปฏิบัติการกลุมวิจัยการกักกันพืช และ ดานตรวจพืช
ผลและวิจารณการทดลอง
องุน มีชื่อวิทยาศาสตรวา Vitis vinifera Linn. จัดอยูในวงศ Vitidaceae เปนพืชลมลุก มี
ลักษณะเปนไมเลื้อย เนื้อแข็ง มีกิ่งกานเล็ก ตองเลื้อยเกาะกิ่งไม ใบกลม ขอบหยักเวาลึก 3 -7 พู
โคนใบเวาหัวใจ ดอกออกเปนชอแยกแขนง ดอกยอยขนาดเล็กสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5
กลีบ ผลออกเปนพวง ผลยอยรูปกลมรี ฉ่ําน้ํา ผิวมีนวลเกาะ รสหวาน มีสีเขียว มวงแดง และมวงดํา
แลวแตพันธุ มี 1-4 เมล็ด สามารถเจริญเติบโตไดดีทั้งในเขตหนาว เขตกึ่งรอนกึ่งหนาว และเขต
รอน พันธุที่นิยมปลูก พันธุไวทมะละกา มี 2 สายพันธุ คือ ชนิดผลกลมและผลยาว ลักษณะชอใหญ
ยาว การติดผลดีผลมีสีเหลืองอมเขียว รสหวานแหลม เปลือกหนาและเหนียว ในผลหนึ่งๆ มี 1-2
เมล็ด ชวงเวลาหลัง จากตัดแต งกิ่งจนเก็บผลไดประมาณ 4 เดือนครึ่ง ปห นึ่งให ผลผลิต 2 ครั้ง
ผลผลิตประมาณ 10-15 กิโลกรัม/ตน/ครั้ง พันธุคารดินัล มีลักษณะชอใหญ ผลดก ผลกลมคอนขาง
ใหญ มีสีแดงหรือมวงดํา รสหวาน กรอบ เปลือกบาง จึงทําใหผลแตกงายเมื่อผลแกในชวงฝนตกชุก
ในผลหนึ่งๆ มีเมล็ด 1-2เมล็ด ชวงเวลาหลังจากตัดแตงกิ่งจนเก็บผลไดใชเวลา 3-3 เดือนครึ่ง ใน
เวลา 2 ป สามารถใหผลผลิตไดถึง 5 ครั้ง ผลผลิตประมาณ 10-15 กิโลกรัม/ตน/ครั้ง เขตปลูกองุน
ของโลกนั้นกวางมาก สามารถปลูกไดในพื้นที่สูงตั้งแตระดับน้ําทะเลจนถึงระดับความสูง 6,000 ฟุต
แตแหลงปลูกองุนที่มีคุณภาพดี มักอยูในระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,000 - 4,000
ฟุต ตามราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2542 องุนจากทุกแหลงทั่วโลกเดิมจัดเปนสิ่งไมตองหาม ขั้นตอนการนําเขาซึ่งสิ่งไมตองหาม จึง
เพียงแตใหแจงการนําเขาตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจพืชที่นําเขาเทานั้น ผลการศึกษา
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เบื้องตนของการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชไดจัดใหองุนเปนสิ่งตองหาม ในขั้นตอนการจัดกลุม
ศัตรูพืช (Pests categorization) นั้น พบวา มีสิ่งมีชีวิตทั้งที่เปนศัตรู/ไมเปนศัตรูขององุนรวมทั้งสิ้น
จํานวน 371 ชนิด เปนแมลง 176 ชนิด ไร 10 ชนิด ไวรัส 33 ชนิด ไวรอยด 6 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด
เชื้อรา 60 ชนิด ไสเดือนฝอย 14 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2 ชนิด และวัชพืช 66 ชนิด จําเปนอยางยิ่ง
ตองปรับเปลี่ยนมาตรการสุขอนามัยที่ใชควบคุมการนําเขาองุนจากตางประเทศเนื่องจากมีศัตรูพืช
กักกันหลายชนิดที่เปนศัตรูพืชรายแรงซึ่งมีโอกาสติดกับองุนเขามาแพรระบาดในประเทศไทยได
การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกัน (Risk management) ควรจะประกอบดวยมาตรการ ดังนี้
กรณี แมลง มาตรการในการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่อาจติดมากับองุนนําเขาจากชิลีนั้นในกรณี
ที่เปนแมลงสัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงต่ํา 9 ชนิด มีความเสี่ยงปานกลาง 4 ชนิดและมีความเสี่ยง
สูง 3 ชนิดกรณีที่มีความเสี่ยงต่ํากําหนดใหตรวจสอบกอนการสงออกที่ประเทศตนทาง ( Visual
Inspection )ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางและสูงนั้นกําหนดใหรมยาดวย Methyl
bromideโดยประเทศผูนําเขาจะกําหนดอัตรา และระยะเวลาในการรมยา และ/หรือใหเลือกวาจะ
ทําการรมยาที่ประเทศตนทางหรือจะรมเมื่อสินคามาถึงประเทศปลายทางกอนการนําเขา ในการรม
ยานั้นเพื่อปองกันมิใหศัตรูพืชกักกันเขามาแพรระบาดในประเทศไทยเพื่อกําจัดแมลงไดโดยตรงซึ่ง
ดีกวาการตรวจสอบโดยตรงดวยสายตา (Visual Inspection) กรณีเชื้อสาเหตุ โรคพืช ขององุนที่
สําคัญเชนโรค Zonate leaf spot ที่เกิดจากเชื้อ Cristulariella moricola นี้เกิดการแพรกระจาย
รุนแรงในสหรัฐอเมริกาป 1993และ 1996 แตปจจุบันในแคลิฟอรเนียไมพบแลว และไดทําการ
สํารวจเพื่อเฝาระวัง ( Surveillance )หากเมื่อใดมีการตรวจพบเชื้อนี้จะตองแจงใหกรมวิชาการ
เกษตรทราบทันที โรค Pierce’s disease ทีเกิดจากเชื้อ Xylella fastidiosa, โรค Black
measl esca ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Stereum hirsutum, โรค authum leaf spot ที่เกิดจากเชื้อ
Metschnikowia pulcherrima โรคเหลานี้แมวาผลการประเมินความเสียงจะออกมาในระดับต่ํา
เพราะไมติดมากับผลแมวาจะเปนโรครายแรงก็ตามเชนโรค Pierce’s disease ทีเกิดจากเชื้อ
Xylella fastidiosa เนื่องจากผลการวิจัยพบวาโรคนี้อยูไดไมเกิน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิต่ํา ดังนั้นองุน
ที่จ ะส ง ออกมาประเทศไทยต อ งเก็ บ รั ก ษาที่ โ รงงานบรรจุ เ อาไว ก อ นการส ง ออกที่ อุณ หภู มิ 1 -3
องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามองุนที่นําเขาหามมีใบองุน กิ่งหรือกานติดมากับผลองุนเด็ดขาดหาก
ตรวจพบจะโดนเผาทําลาย และกรณีวัชพืช การบรรจุหีบหอองุนจากสวนตองระมัดระวังมิใหเมล็ด
วัชพืชที่สําคัญทางกักกันพืชของประเทศไทยติดปะปนมากับองุนและทุกครั้งที่มีการนําเขาจะทําการ
สุมตัวอยางเพื่อการตรวจสอบ (Inspection) วัชพืชกักกันหากพบวามีการติดปะปนมากับองุน
นําเขาและไมมีวิธีกําจัดที่มีประสิทธิภาพสินคาชุดนั้นๆจะถูกยึดเผาทําลาย ถาประเทศผูสงออก
สามารถจัดการความเสี่ยงไดครบสามารถสงองุนผลสดเขามาจําหนายที่ประเทศไทยได
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ประเทศชิลีเปนแหลงผลิตองุนใหญเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากอิตาลีซึ่งมีผลผลิตในป
ดังกลาวปริมาณ 860,000 ตัน องุนที่ผลิตในชิลีมีทั้งหมด 35 สายพันธุผลผลิต ทั้งหมดเปนองุนไร
เมล็ดคิดเปน 36.7% ขององุนไรเมล็ดทั่วโลกผลการสืบคนขอมูลศัตรูพืชจากเอกสารวิชาการและ
จากการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของ พบวามีศัตรูพืชรวมทั้งสิ้นจํานวน 371 ชนิด เปนแมลง 176
ชนิด ไร 10 ชนิด ไวรัส 33 ชนิด ไวรอยด 6 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด เชื้อรา 60 ชนิด ไสเดือนฝอย
14 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2 ชนิด และวัชพืช 66 ชนิด ดําเนินการสุมตัวอยาง องุนนําเขาจากชิลีได
ตัวอยาง 12 ตัวอยาง ยังไมพบศัตรูพืชที่สําคัญทางกักกันพืช ผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชแลว
มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับมาตรการในการควบคุมการนําเขาใหม ในเบื้องตนกรณีที่เปน
แมลงศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูงนั้นกําหนดใหรมยาดวย Methyl bromideโดยใหเลือกวาจะทํา
การรมยาที่ประเทศตนทางกอนการสงออก หรือจะรมเมื่อสินคามาถึงประเทศปลายทางกอนการ
นําเขา เพื่อกําจัดแมลงปองกันมิใหศัตรูพืชกักกันเขามาแพรระบาดในประเทศไทยได กรณีเชื้อ
สาเหตุ โรคพืช เชนโรค Zonate leaf spot ที่เกิดจากเชื้อ Cristulariella moricola นี้มีการ
แพรกระจายรุนแรงในสหรัฐอเมริกาป 1993และ 1996 แตปจจุบันไมพบแลว และไดทําการสํารวจ
เพื่อเฝาระวัง ( Surveillance ) อยูประจํานั้น หากเมื่อใดมีการตรวจพบเชื้อนี้จะตองแจงใหกรม
วิชาการเกษตรทราบทันที สําหรับโรค Pierce’s disease ทีเกิดจากเชื้อ Xylella fastidiosa , โรค
Black measl esca จากเชื้อสาเหตุ Stereum hirsutum ,โรค authum leaf spot ที่เกิดจากเชื้อ
Metschnikowia pulcherrima โรคเหลานี้แมวาผลการประเมินความเสียงจะออกมาในระดับต่ํา
เพราะไมติดมากับผลสด ที่นําเขา และพบวาโรคนี้อยูไดไมเกิน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิต่ํา ดังนั้นองุนที่
จะสงออกมาประเทศไทยตองเก็บรักษาที่โรงงานบรรจุเอาไวกอนการสงออก 1-2 วัน ที่อุณหภูมิ
1-3 องศาเซลเซียส และสําหรับวัชพืชทีมีรายงานการแพรระบาดในแปลงผลิตใหมีการจัดการใน
แปลงผลิตและตรวจสอบกอนการสงออกทั้งนี้ในการนําเขาผลสดตองไมมีกิ่งกานและใบติดเขามา
ดวย เมื่อสินคาทั้งหมดมาถึงประเทศไทยจะตรวจสอบเอกสารนําเขากอนและจะสุมตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบศัตรูพืชหากไมพบจึงจะอนุญาตใหนําเขามาจําหนายในประเทศไทยได
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