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บทคัดยอ
การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชขององุนนําเขาจากประเทศอินเดีย ดําเนินการระหวาง
เดือนตุลาคม 2551 -กันยายน 2552 ณ กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
เพื่อทราบชนิดศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับผลสดองุนนําเขาจากประเทศอินเดีย และกําหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสม ผลการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชขอมูลศัตรูพืช
ขององุนจากการศึกษารวบรวมรายงานจากทั่วโลกมีศัตรูพืชขององุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 373 ชนิด ซึง่
เปนศัตรูพืชขององุนที่มีรายงานในประเทศอินเดียจํานวน 114 ชนิด แบงเปน แมลง 50 ชนิด ไร 9
ชนิด ไสเดือนฝอย 20 ชนิด เชื้อรา 21 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด ไวรัส 7 ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด
สําหรับศัตรูพืชขององุนที่มีรายงานในประเทศไทยพบจํานวน 58 ชนิด แบงเปน แมลง 28 ชนิด ไร 6
ชนิด ไสเดือนฝอย 12 ชนิด เชื้อรา 5 ชนิด แบคทีเรีย 3 ชนิด ไวรัส 2 ชนิด และวัชพืช 2 ชนิด ซึ่งจะ
นําไปวิเคราะหในขั้นตอนตอไป
คํานํา
จากการที่ ป ระเทศไทยเข า เป น สมาชิ ก ขององค ก ารการค า โลก (World
Trade
organization, WTO) ทําใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตามขอตกลงวาดวยการใชมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement of Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures, SPS Agreement) ซึ่งเปนมาตรการในการปกปองชีวิตมนุษย สัตวและพืช จากสิ่ง
ปนเปอน สารพิษ หรือเชื้อโรคที่มีพืชหรือสัตวเปนตัวนํา เพื่อปองกันหรือจํากัดความเสียหายอัน
เนื่องศัตรูพืชที่อาจติดมากับสินคาเกษตรนําเขา สามารถเจริญเติบโต และแพรกระจายออกไปได
ดังนั้นประเทศผูนําเขาจึงจําเปนตองมีการใชเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับตาม
_____________________________________
รหัสการทดลอง 07-01-49-07-03-02-01-51
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สากลประเทศ โดยต อ งมี ก ารทํ า การวิเ คราะหค วามเสี่ย งศั ตรูพื ช เพื่อ ปอ งกั น หรือ กํา จัด ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของสินคาเกษตร โดยใชเทคนิคและ
วิธีการที่เหมาะสม ที่พัฒนาโดยองคกรระหวางประเทศ
องุน มีชื่อวิทยาศาสตรวา Vitis vinifera Linn. จัดอยูในวงศ Vitidacea ปจจุบันผลสดองุน
จากทุกแหลงจัดเปนสิ่งตองหามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพืช และ
พาหะจากแหลงที่กําหนดเปนสิ่งตองหาม ขอยกเวน และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.
2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 การอนุญาตนําเขาเพื่อการคาจําเปนตองผานกระบวนการวิเคราะห
ความเสี่ยงศัตรูพืชและกําหนดเงื่อนไขการนําเขาเสียกอน จากการศึกษารวบรวมขอมูลศัตรูพืชใน
เบื้องตนปรากฏวา มีศัตรูพืชรายแรงหลายชนิดที่ยังไมมีรายงานในประเทศไทย ซึ่งศัตรูพืชเหลานี้มี
โอกาสที่จะติดเขามากับผลสดองุนนําเขาได หากประเทศไทยไมมีมาตรการสุขอนามัยพืชที่เขมงวด
แลว อาจกอใหเกิดปญหาของศัตรูพืชหลายชนิดที่ไมเคยพบในประเทศติดมากับสินคาที่นําเขา เกิด
การแพรกระจายและเพิ่มปริมาณจนเกิดเปนการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหมขึ้น ซึ่งจะสงผลให
เกิดผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศอยางใหญหลวง ดังนั้นจึงไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
ศัตรูพืชขององุนนําเขา (เฉพาะผลสดเพื่อบริโภค) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรายชื่อศัตรูพืชที่มี
ศักยภาพในการเปนศัตรูพืชกักกัน และกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสม
สําหรับการนําเขาผลสดองุนจากประเทศอินเดีย เพื่อใชเปนขอมูลทางวิทยาศาสตรสนับสนุนในการ
ประกาศทบทวนมาตรการทางสุขอนามัยพืชสําหรับการนําเขาองุนจากประเทศอินเดีย

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. เอกสารงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ตําราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุม
และสัมมนาทางวิชาการ
2. มาตรฐานนานาชาติสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for
Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่ 2 เรื่อง คําแนะนําสําหรับการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช
3. มาตรฐานนานาชาติสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะหความ
เสี่ยงศัตรูพืชกักกันรวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยงทางสภาพแวดลอม
4. คูมือสําหรับการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช ตามแนวทางของอนุสัญญาอารักขาพืช
ระหวางประเทศ (IPPC: International Plant Protection Convention)
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วิธีการ
การวิเคราะหความเสีย่ งศัตรูพืชประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเริ่มตนวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 1: Initiation of Pest Risk
Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพชื (Stage 2: Pest Risk Assessment)
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest risk management)
เวลาและสถานที่
เวลา
สถานที่

เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2553
กลุมวิจยั การกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ในป 2551 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชผลการดําเนินงานดังนี้ การเริ่มตน
วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชเนื่องมาจากการปรับปรุงแกไขกฎหมายดานกักกันพืช โดยกําหนดใหผล
สดองุนมีสถานภาพเปนสิ่งตองหาม (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพืช และ
พาหะจากแหลงที่กําหนดเปนสิ่งตองหาม ขอยกเวน และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.
2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550) และตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
การนําเขา สิ่ง ตอ งหามเพื่อการค าจํ าเปนตองผานการวิเคราะห ความเสี่ยงศัตรูพืชและกํา หนด
เงื่อนไขการนําเขาเสียกอน ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชขององุนนําเขาจาก
ประเทศอินเดียเพื่อทราบชนิดศัตรูพืชกักกันและกําหนดแนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง
ศัตรูพืชที่เหมาะสมเพื่อปองกันศัตรูพืชรายแรงที่อาจติดมากับผลสดองุนนําเขา และเสนทางที่
ศัตรูพืชจะติดเขามาคือผลสดองุนที่นําเขามาจากประเทศอินเดียเพื่อการบริโภค
ผลการสืบคนขอมูลศัตรูพืชจากเอกสารวิชาการและจากการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช
ของตางประเทศไดขอมูลศัตรูพืชขององุนจากการศึกษารวบรวมรายงานจากทั่วโลกมีศัตรูพืชของ
องุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 373 ชนิด เปนแมลง 166 ชนิด ไร 22 ชนิด ไวรัส 23 ชนิด ไวรอยด 1 ชนิด
แบคทีเรีย 13 ชนิด เชื้อรา 51 ชนิด ไสเดือนฝอย 42 ชนิด ไฟโตพลาสมา 6 ชนิด และวัชพืช 49 ชนิด
ซึ่งเปนศัตรูพืชขององุนที่มีรายงานในประเทศอินเดียจํานวน 114 ชนิด แบงเปน แมลง 50 ชนิด ไร 9
ชนิด ไสเดือนฝอย 20 ชนิด เชื้อรา 21 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด ไวรัส 7 ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด
สําหรับศัตรูพืชขององุนที่มีรายงานในประเทศไทยพบจํานวน 58 ชนิด แบงเปน แมลง 28 ชนิด ไร 6
ชนิด ไสเดือนฝอย 12 ชนิด เชื้อรา 5 ชนิด แบคทีเรีย 3 ชนิด ไวรัส 2 ชนิด และวัชพืช 2 ชนิด
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สําหรับการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชขององุนนําเขาจากประเทศอินเดียในขั้นตอนตอไป
จะดําเนินการในปตอไป
สรุปผลการทดลอง
ผลการสืบคนขอมูลศัตรูพืชจากเอกสารวิชาการและจากการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช
ของตางประเทศไดขอมูลศัตรูพืชขององุนจากการศึกษารวบรวมรายงานจากทั่วโลกมีศัตรูพืชของ
องุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 373 ชนิด เปนแมลง 166 ชนิด ไร 22 ชนิด ไวรัส 23 ชนิด ไวรอยด 1 ชนิด
แบคทีเรีย 13 ชนิด เชื้อรา 51 ชนิด ไสเดือนฝอย 42 ชนิด ไฟโตพลาสมา 6 ชนิด และวัชพืช 49 ชนิด
ซึ่งเปนศัตรูพืชขององุนที่มีรายงานในประเทศอินเดียจํานวน 114 ชนิด แบงเปน แมลง 50 ชนิด ไร 9
ชนิด ไสเดือนฝอย 20 ชนิด เชื้อรา 21 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด ไวรัส 7 ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด
สําหรับศัตรูพืชขององุนที่มีรายงานในประเทศไทยพบจํานวน 58 ชนิด แบงเปน แมลง 28 ชนิด ไร 6
ชนิด ไสเดือนฝอย 12 ชนิด เชื้อรา 5 ชนิด แบคทีเรีย 3 ชนิด ไวรัส 2 ชนิด และวัชพืช 2 ชนิด โดยจะ
นําไปวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนตอไป
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