
รับมือศัตรูพชือุบัตใิหม่ต้องท ำอย่ำงไร

กำรสัมมนำขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนอำรักขำพชื
7 พย. 2561

โรงแรมเอบีน่ำ เฮ้ำส์ กรุงเทพฯ

ชลธิชำ รักใคร่
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวจัิยกำรกักกันพืช

ส ำนักวจิัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวชิำกำรเกษตร



มำตรกำรจัดกำร

มำตรกำรทำงกฎหมำย
กฎหมำยกักพืช
พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเตมิโดย 
พ.ร.บ. กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
และ พ.ร.บ. กักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551



อ ำนำจตำมกฎหมำยกักพืช
ม.17 อ ำนำจ อธก.ประกำศเขตควบคุมศัตรูพืช 

ประกำศ ชนิดพืช ศัตรูพืช
ก ำหนด สถำนตรวจพืชเฉพำะถิ่น

ม.18 พืช เข้ำ ออก น ำผ่ำน ต้องถูกตรวจและได้รับอนุญำต
ม.19 ให้ใช้ ม. 12 และ ม.13 และมีอ ำนำจส่ังให้ท ำลำย
ม.20 หมดควำมจ ำเป็นให้เพกิถอน
ม.12 อ ำนำจ -ตรวจ, เก็บ ต.ย., กักเพื่อรอผลตรวจวินิจฉัย, 

ยดึหรือกัก พืช เม่ือมีเหตุควรสงสัยเป็นหรือมีศัตรูพชืฯ
ม.13 (1) ตรวจวินิจฉัย, ส่ังให้ก ำจัด

(2) ยดึ, กัก เพื่อจ ำกัดแพร่ระบำด
(3) ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร
(4) ท ำลำยเท่ำที่จ ำเป็น



บทลงโทษ

ม.23 ขัดขืน/ขัดขวำง จนท.ปฏบิัตติำม ม.12, ม.13 (1)(2)(4)
ไม่ปฏบิัตติำม ม.13 (3)

ม.24 ขัดค ำส่ัง ขัดขวำง พนง.จนท. ที่ปฏบิัตติำม ม.19 วรรคสอง

จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน/ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่น หรือ ทัง้จ ำทัง้ปรับ



บทลงโทษ

ม.23 ขัดขืน/ขัดขวำง จนท.ปฏบิัติ
กำรตรวจค้น เก็บ ต.ย. กัก/ยดึ ส่ังให้ก ำจัด ท ำลำย

ม.24 ขัดค ำส่ัง ขัดขวำง พนง.จนท. 
ส่ังให้ท ำลำย หรือ ท ำลำยเสียเอง

จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน/ปรับไม่เกินหน่ึงหมื่น หรือ ทัง้จ ำทัง้ปรับ



โครงการป้องกนัก าจดัศัตรูพืชอุบัตใิหม่

มาตรการทางปกครอง
- กษ. ขอความอนุเคราะห์ มท.
- กสก. ส ารวจพืน้ที ่แบ่ง 3 ประเภท

1   เจ้าของยนิยอม–ด าเนินการทนัที
2 เจ้าของไม่ยนิยอม
3   สวนทิง้ร้าง

มาตการทางกฎหมาย (กวก.)
ประกาศกรมวชิาการเกษตร เร่ือง
ก าหนด“เขตควบคุมศัตรูพืช”
(สคว./สนก.)

กวก.
- สร้างการรับรู้ เกษตรกร/จนท./
ผู้เกีย่วข้อง (สอพ./สนก./สลก.)

- รายช่ือ   1 2 3

- ก าหนดเขตควบคุมศัตรูพืช
(สคว./สนก.)
- ก าหนดสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่น
(สคว.)
- แต่งตั้ง พนง.จนท. (สคว./สนก.)



APPPC Report



Yellow-spined bamboo locust
Ceracris kiangsu



2014
เร่ิมพบใน 2 อ ำเภอ
โพนทองและ เวียงขำม
จังหวัดหลวงพระบำง
2017
กำรระบำดแพร่กระจำยออกไป 
25 อ ำเภอ ใน 5 จังหวัด

สปป.ลำว

Yellow-spined bamboo locust
Ceracris kiangsu



ประเทศไทย
ตรวจสอบเฝ้ำระวังตลอดแนวชำยแดนไทย-ลำว
จนถงึปัจจุบัน ยังไม่พบในไทย

ควำมร่วมมือไทย-ลำว
Metarhizium anisopliae
Beauveria bassiana
สำยพันธ์ุไทย เพื่อทดสอบ

Yellow-spined bamboo locust
Ceracris kiangsu





Sri Lankan cassava mosaic virus



ขั้นตอนการส ารวจโรคใบด่างมันส าปะหลังในพื้นที่ปลูกมัน
ส าปะหลัง

ขั้นตอนการส ารวจโรคใบด่างมันส าปะหลังในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง

2.1  ก าหนดพื้นที่ส ารวจ           

ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงมันส ำปะหลังที่แสดงอำกำรคล้ำยโรค SLCMV (ภำพที่ 1) เก็บ
แมลงหวี่ขำว ที่พบในพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 50 จังหวัด ดังนี้

1. พื้นทีป่ลูกที่ติดกับชำยแดนกัมพูชำ ได้แก่ อุบลรำชธำนี สุรินทร์ สระแก้ว ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์ และจันทบุรี

2. พื้นทีป่ลูกที่ส ำคัญของไทย ได้แก่ เชียงรำย เชียงใหม่ ล ำปำง ล ำพูน พะเยำ แพร่ 
น่ำน ตำก ก ำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สระบุรี ลพบุรี ชัยนำท 
อุทัยธำนี นครสวรรค์ กำญจนบุรี สุพรรณบุรี รำชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปรำจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรำ ระยอง ชลบุรี นครรำชสีมำ ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม อ ำนำจเจริญ ยโสธร มุกดำหำร 
หนองบัวล ำภู นครพนม เลย สกลนคร บึงกำฬ ชัยภูมิ หนองคำย อุดรธำนี ขอนแก่น กำฬสินธุ์



ขั้นตอนการส ารวจโรคใบด่างมันส าปะหลังในพื้นที่ปลูกมัน
ส าปะหลัง

ขั้นตอนการส ารวจโรคใบด่างมันส าปะหลังในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง

2.1  ก าหนดพื้นที่ส ารวจ           

2.2  วางแผนการส ารวจตามมาตรฐาน ISPMs No. 6 (Guidelines for 

surveillance)

ส ำรวจแต่ละพื้นที่ โดยมีอัตรำกำรสุ่มตัวอย่ำง ตำมมำตรฐำน ISPMs No. 6 

พื้นที่ปลูก 1-25,000 ไร่ ส ำรวจจ ำนวน 5 จุด

พื้นที่ปลูก > 25,000 ไร่ - 30,000 ไร่ ส ำรวจจ ำนวน 10 จุด

พื้นที่ปลูก > 30,000 ไร่ - 40,000 ไร่ ส ำรวจจ ำนวน 15 จุด

พื้นที่ปลูก > 40,000 ไร่ ส ำรวจจ ำนวน 20 จุด



2.3  การส ารวจโรคใบด่างมันส าปะหลัง

สุ่มเก็บตัวอย่ำงมันส ำปะหลังที่แสดงลักษณะอำกำรคล้ำยโรค SLCMV ให้กระจำย
ตลอดพื้นที่ปลูกแตล่ะจังหวัดไม่น้อยกว่ำ 10 จุดๆ ละ 5 ไร่ เก็บข้อมูล 1 แถวทุกต้น เว้น 5 
แถว และส ำรวจทุกต้น โดยเดินสุ่มแบบตัวยู (ภำพที่ 2) น ำตัวอย่ำง มำตรวจวินิจฉัยใน
ห้องปฏิบัติกำร

2.4  การเก็บตัวอย่างแมลงหว่ีขาวยาสูบ

ส ำรวจแมลงหวี่ขำวยำสูบพร้อมกำรส ำรวจโรค โดยตรวจดูใต้ใบมันส ำปะหลัง ถ้ำ
พบตัวเต็มวัย เก็บใส่หลอดทดลองขนำด 1.5 มล. ทีม่ี ALC 70% เก็บตัวอ่อนหรือดักแด้พร้อม
ใบมันส ำปะหลัง ใส่ถุงกระดำษสีน้ ำตำล น ำมำตรวจสอบในห้องปฏิบัติกำร 

2.5  การบันทึกข้อมูล

ลักษณะข้อมูลที่เก็บได้แก่ ลักษณะอำกำรที่สงสัย แมลงหวี่ขำวยำสูบทุกระยะ 
ปริมำณที่พบ พิกัดภูมิศำสตร์ วันที่เก็บข้อมูล สถำนที่พบ และบันทึกภำพอำกำร

ขั้นตอนการส ารวจโรคใบด่างมันส าปะหลังในพื้นที่ปลูกมัน
ส าปะหลัง



	

แมลงหวี่ขำว

อำกำรใบด่ำง

เม่ือพบอาการต้องสงสัย โปรดแจ้ง และ ส่งตัวอย่างได้ท่ี
กลุ่มงานเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกัน
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร
โทร. 02 579 8516
อเีมล ppspq@doa.in.th

ขั้นตอนการส ารวจโรคใบด่างมันส าปะหลังในพื้นที่ปลูกมัน
ส าปะหลัง



รำยงำนสรุปกำรส ำรวจและเฝ้ำระวัง
โรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง
จนถงึ 31 ตค. 2561



6 จังหวัด อุบลรำชธำนี บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี 

แหล่งผลิตพันธ์ุ นครรำชสีมำ ปรำจีนบุรี 
พืน้ที่แนวชำยแดนไทย-กัมพชูำ ตัง้แต่ อุบลรำชธำนี-ตรำด 
ระยะทำง 798 กโิลเมตร 
ตำมแนวชำยแดนลึกเข้ำมำในประเทศ 20 กโิลเมตร 
รวม 3.1 ล้ำนไร่ ส ำรวจแล้ว 3.077 ล้ำนไร่ 

พืน้ที่เส่ียงมำก



ผล
พบต้นที่แสดงอำกำร คล้ำยโรค SLCMV 195 ต้น 
-อ.กันทรลักษณ์ อ.ขุนหำญ อ.ภสูิงห์ จ.ศรีสะเกษ จ ำนวน 16 ต้น 
-อ.กำบเชิง อ.สังขะ อ.บัวเชด จ. สุรินทร์ 18 ต้น 
-อ.บ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จ ำนวน 11 ต้น 
-อ.น ำ้ยืน อ. น ำ้ขุ่น จ.อุบลรำชธำนี จ ำนวน 27 ต้น 
-อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี จ ำนวน 64 ต้น 
-อ.เสิงสำง อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ จ ำนวน 7 ต้น  
-อ.ตำพระยำ จ.สระแก้ว จ ำนวน 52 ต้น

พืน้ที่เส่ียงมำก



พืน้ที่ตดิชำยแดน พม่ำ และ ลำว 10 จังหวัด 
น่ำน เชียงรำย พะเยำ อุตรดติถ์ เลย หนองคำย 
บงึกำฬ  นครพนม มุกดำหำร  อ ำนำจเจริญ 
รวม 0.9 ล้ำนไร่ 
ส ำรวจแล้ว 0.75 ล้ำนไร่ 
ผล
ไม่พบต้นที่แสดงอำกำร

พืน้ที่เส่ียงปำนกลำง



พืน้ที่ปลูกมันส ำปะหลังทั่วไป 31 จังหวัด 
รวมพืน้ปลูกทัง้หมด 4.9 ล้ำนไร่ 
ส ำรวจแล้ว 4.65 ไร่ 
ผล
ไม่พบต้นที่แสดงอำกำร

พืน้ที่เส่ียงน้อย



กำรด ำเนินกำร
ถอนท ำลำยต้นที่แสดงอำกำรโดยกำรฝังกลบ
พ่นด้วยสำรก ำจัดแมลง
ในแปลงที่พบอำกำรและแปลงใกล้เคียง
เพื่อป้องกันก ำจัดแมลงหวี่ขำวยำสูบ
และเข้ำตดิตำม 
เพื่อเฝ้ำระวังในแปลงดังกล่ำว ทุก 2 สัปดำห์

ปัจจุบันยังไม่พบอำกำรเพิ่ม



Tomato leaf miner, Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae) 

a serious pest of tomato  
native to South America

2006  to Europe and North Africa 
2016 Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan 
2016 invaded Myanmar



Next countries at risk 
Thailand 
Southwest China (e.g. Yunnan)
Lao 

include those who import 
tomatoes from Myanmar 
i.e. :  Vietnam 

Tomato leaf miner, Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae) 



Strengthening quarantine measures for 
surveillance and early detection of 
Tuta absoluta in the Mekong region 
(Cambodia, Lao, Myanmar, Thailand, Vietnam) 

Purposed duration: 01-01-2019 - 31-12-2020 

ASEAN Cooperation 

Project Proposal:

Tomato leaf miner, Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae) 



Tomato leaf miner, Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae) 



Objectives :

1. To establish surveillance traps in specified 
locations;

2. To develop a detailed plan of action for a 
rapid response to any possible outbreak of this 
pest; 

3. To develop surveillance protocol for AMS

Tomato leaf miner, Tuta absoluta
(Lepidoptera: Gelechiidae) 



In South America, wheat blast is caused by
Magnaporthe oryzae pv. triticum
(syn. Pyricularia oryzae) 

Rice-infecting isolates of M. oryzae
are genetically distinct from wheat-infecting isolates 
generally do not infect wheat

Wheat blast
First report in Bangladesh



Wheat blast



Fusarium wilt of banana
Fusarium oxysporum f.sp. cubense

Tropical Race 4 











Thank you


