
 

 

พืชและพาหะสิ่งตองหาม 

ศัตรูพืชสิ่งตองหาม 

และพืชสิ่งกํากัด 
 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดลงนามในประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวม 3 ฉบับ ซ่ึงออกตามมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ. กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 โดยประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 3 ฉบับ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 และจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 60 วัน คือตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 
เปนตนไป 

 
 

ประกาศกระทรวงฯ  3 ฉบับ ครอบคลุมเก่ียวเนื่องกันอยางไร 
การออกประกาศกระทรวงฯ นี้เพื่อควบคุมและปองกันการแพรระบาดเขามาของศัตรูพืชรายแรง

จากตางประเทศ   การเล็ดลอดเขามาของศัตรูพืชดังกลาวอาจมีผลกระทบรุนแรงตอการเกษตรของประเทศไทย 
ประกาศกระทรวง ฯ มี 3 เร่ือง  คือ 

• ประกาศฉบับกําหนดชนิดพชืและพาหะนาํเขา  ตามบัญชีแนบทายประกาศ เปนสิ่งตองหาม 
(Specification of Plants and Carriers from Certain Sources as Prohibited Articles) 

• ประกาศฉบับกําหนดศัตรูพชื  ตามบัญชีแนบทายประกาศ  เปนศัตรูพืชตองหาม  
(Specification of Plant Pests as Prohibited Articles) 

• ประกาศฉบับกําหนดชนิดพชื  ตามบัญชีแนบทายประกาศ  เปนสิ่งกํากดั 
(Specification of Plants from Certain Sources as Restricted Articles) 
 

 

วัตถุประสงคของการปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงฯ 
 
เหตุผล   มีสาเหตุมาจากหลักเกณฑเดิมที่เคยใชประกาศกําหนดสิ่งตองหาม ส่ิงกํากัด และสิ่งไม

ตองหาม ใหความสําคัญที่พืชเปนหลัก ตองเปนพืชสําคัญทางเศรษฐกิจหรือพืชที่มีแนวโนม
จะเปนพืชสําคัญทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศและมีศัตรูพืชรายแรง  จึงจะกําหนด
เปนสิ่งตองหามหรือส่ิงกํากัดได  ในขณะที่พืชซ่ึงไมมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแตมีศัตรูพืช
รายแรงกลับไมมีอยูในหลักเกณฑ ทําใหการดําเนินงานกักกันพืชเพื่อควบคุมการเขามาของ
ศัตรูพืชรายแรงจากตางประเทศขาดประสิทธิภาพ 
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สาระสําคัญ ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง การกําหนดพืชและพาหะเปนสิ่งตองหาม  การกําหนดศัตรูพืช
เปนสิ่งตองหาม และ การกําหนดพืชเปนสิ่งกํากัด เพื่อปองกันความเสี่ยงที่ศัตรูพืชรายแรง
จากตางประเทศอาจเล็ดลอดเขามาแพรระบาดในประเทศ ในที่นี้จะเนนเฉพาะสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับการนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุพืช และการขยายความตามที่ประกาศกระทรวงฯ 
กําหนดไว เพื่องายแกความเขาใจซึ่งอาจจะไมครอบคลุม  ตกหลน หรือยังไมถูกตอง
ครบถวน  ดังนั้น  สมควรอยางยิ่งที่ ผูประกอบการตองศึกษาและทําความเขาใจใน
รายละเอียดของประกาศกระทรวง ฯ แตละฉบับ รวมทั้งบัญชีรายช่ือพืชและพาหะที่เปนสิ่ง
ตองหาม พืชที่เปนสิ่งกํากัด และรายชื่อศัตรูพืชที่เปนสิ่งตองหาม รายละเอียดดูไดจากเว็บ
ไซดของสมาคม ฯ (www.seed.or.th) 

 
І.  เมล็ดพันธุพืชและพาหะสิ่งตองหาม 
 ชนิดพืชและพาหะที่เปนสิ่งตองหาม ซ่ึงหามนําเขามาในราชอาณาจักรตามรายการที่ระบุในบัญชี
แนบทายประกาศกระทรวงฯ เฉพาะสวนที่เกี่ยวพันกับเมล็ดพันธุมีสาระโดยสรุปไดดังนี้ 

1. สวนหนึง่สวนใดของมะละกอ ปาลมน้ํามนั ขาวโพด (ไมรวมขาวโพดปอบคอนทีน่ํามาเพื่อบริโภคโดยตรง) 
2. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในสกุล 

- Gossypium spp. 
- Oryza spp. 
- Sorghum spp. 

3.  สวนหนึ่งสวนใดของพืชวงศ (Family  Solanaceae) 
 
การนําเขาพชืสิ่งตองหาม 
 1.    พืชและพาหะสิ่งตองหามจากประเทศตางๆ จะอนุญาตใหนําเขาไดตองผานการวิเคราะหความเสี่ยง
ศัตรูพืชกอน  และไดมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเพิกถอนจากการเปนสิ่งตองหามจากประเทศที่
เปนแหลงสงออกนั้นๆ แลว   และการนําเขาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการตามที่อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรกําหนด 

2.   บทเฉพาะกาล หรือขอบังคับเฉพาะกรณ ี
บทเฉพาะกาลบัญญัติไว  ตีความไดวา 

2.1   กรณีที่เคยมีการนําเขาในลักษณะทางการคาในชวง 5 ป ที่ผานมากอนที่ประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ  คือตั้งแตวันที่ 31 กรกฏคม 2550 เปนตนไป  ผูประกอบการยงัสามารถนาํเขาได
ตามปกติจนกวาการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของสิ่งตองหามจะแลวเสร็จ  แตมีเงื่อนไขวา องคกรอารักขาพืช
แหงชาติของประเทศผูสงออก (National Plant Protection Organization หรือ NPPO) จะตองยื่นแจงความ
ประสงคขออนุญาตนําเขาเปนลายลักษอักษร พรอมแสดงหลักฐานที่เคยมีการนําเขาลักษณะการคาภายใน
ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2550 จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2550 
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 2.2  ในกรณีมีเหตุจําเปนเมื่อครบกําหนดตาม 2.1 แลว  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรอาจอนุญาต
ใหแจงความประสงคขออนุญาตนําเขาตามขอ 2.1 เปนกรณีๆ ไป   ทั้งนี้ตองดําเนินการภายใน 60 วัน 
  2.3 ชนดิพืชและพาหะใด ถา NPPO ของประเทศผูสงออกไมแจงขออนุญาตนําเขา เมื่อพน
กําหนดตามขอ 2.1 และ 2.2 แลว จะไมไดรับอนุญาตใหนาํเขาอกีตอไป   หากประสงคจะนําเขาตองปฏิบัตติาม
ขอ 1 
  2.4 NPPO เมื่อยื่นความจาํนงคขอนําเขาแลว จะตองสงขอมูลทางวิชาการของสิ่งตองหามที่จะ
ขออนุญาตนาํเขาเพื่อประกอบการวเิคราะหความเสีย่งศตัรูพืชตอกรมวิชาการเกษตร ภายในระยะเวลา 120 วัน 
คือตั้งแตวนัที่ 30 กนัยายน 2550 ถึง 27 มกราคม 2551  
  2.5  ประกาศฉบับนี้ไมครอบคลุมชนิดพืชและพาหะตองหามที่มีการอนุญาตนําเขาภายใต
ขอตกลงที่ทําโดยภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงกอนวันที่ 31 กรกฎาคม 2550  เวนแตมีขอมูลเชื่อไดวามีการระบาด
ของศัตรูพืชชนิดใหมกับสิ่งตองหามที่ไดอนุญาตซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอการเกษตรไทย 
 3.  กรณีที่ผูประกอบการไทยประสงคจะนําเขาซึ่งพืชส่ิงตองหามจากประเทศที่ยังไมไดรับอนุญาตให
นําเขา  ผูนําเขาตองยื่นขออนุญาตนําเขาไดเฉพาะเพื่อการทดลองและวิจัยเทานั้น 
 4.  การอนุญาตนําเขาพืชส่ิงตองหามเพื่อการทดลองและวิจัย  เปนอํานาจของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
ผูนําเขาตองยื่นคําขออนุญาตนําเขาพรอมแผนงานทดลองวิจัย  การนําเขาสิ่งตองหามตองมีใบรับรองปลอด
ศัตรูพืชจากประเทศตนทางกํากับมาดวย และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนด 
 5.  สมาคมฯ ขอแนะนําวา เพื่อไมใหรายการชนิดพืชที่ผูประกอบการไทยเคยมีการนําเขาในลักษณะ
การคา ไมตกหลนจากรายการชนิดพืชที่ NPPO ของประเทศผูสงออกจะแจงขออนุญาตนําเขา  ซ่ึงจะมีผลทํา
ใหไมสามารถนําเขาไดหลังจากครบกําหนดการยื่นคําขอ    ผูประกอบการไทยควรไดมีการรวบรวมรายการ
ชนิดพืชและประเทศที่สงออก  สงขอมูลใหกับสมาคมการคาเมล็ดพันธุไทยเพื่อชวยในการตรวจสอบ  หรือ
จะไปขอตรวจสอบที่ กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตรก็ได หาก
มีรายการตกหลนจริง จะไดรีบแจงใหมีการแจงเพิ่มเติม 
 
ІІ.  ศัตรูพชืสิง่ตองหาม 
 ตามบัญชีศัตรูพืชแนบทายประกาศกระทรวงฯ  เปนศัตรูพืชกักกัน (Quarantine pest) ซ่ึงเปนศัตรูพืช
รายแรงและยังไมมีรายงานพบในประเทศไทย   ถามีการแพรระบาดเขามาอาจจะมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ
การเกษตรภายในประเทศ ศัตรูพืชกักกันมีทั้งหมด 369 ชนิด   ประกาศกระทรวง ฯ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่        
31 กรกฎาคม 2550    ในอนาคตอาจมีการประกาศรายชื่อศัตรูพืชกักกันเพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงฯ มี
ศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ 6 รายการ คือ รา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด วัชพืช และท่ียังไมทราบ
สาเหตุ (ดูรายการศัตรูพืชจากบัญชีแนบทายประกาศ) 
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ІІІ.  พชืสิ่งกาํกัด 
 พืชส่ิงกํากัดตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง ฯ อนุญาตใหนําเขาไดโดยตองมีใบรับรองปลอด
ศัตรูพืชกํากับมากับสินคา ในอนาคตอาจมีการกําหนดเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมสําหรับการนําเขาพืชบางชนิด 
โดยจะมีการออกประกาศกรมวิชาการเกษตรแจงใหทราบเปนการลวงหนา  นอกจากนี้ พืชส่ิงกํากัดบางชนิด
อาจถูกปรับสถานภาพเปนสิ่งตองหามไดในอนาคต  หากผลการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชในภายหลัง
พบวา   ศัตรูพืชบางชนิดมีความเสี่ยงสูงและมาตรการจัดการความเสี่ยงมีความยุงยากและสลับซับซอน  
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2550  มีรายช่ือพืชส่ิงกํากัดสรุปไดดังนี้ 

1. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Apiaceae ไดแก เมล็ดพันธุผักชี Coriandrum sativum L. 
2. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Asteraceae ไดแก  เมล็ดพันธุทานตะวนั Helianthus annuus L.   

ผักกาดหอม Lactuca sativa L. พืชสกุลเอสเทอร Aster spp.  และพืชสกุลคริสแซนทีมั่ม Chrysanthemum spp. 
3. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Boraginaceae ไดแก  พืชสกุลไมโอโซทิส Myosotis spp. 
4. สวนหนึง่สวนใดของพืชในวงศ Brassicaceae ไดแก พืชสกุลบราสซิคา Brassica spp. และพชืสกุล 

ราฟานัส Raphanus spp. 
5. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Caryophillaceae ไดแก คารเนชั่น Dianthus caryophyllus L.  

และพืชสกุลจปิโซฟลลา Gypsophilia spp. 
6. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Chenopodiaceae  ไดแก สปแนซ Spinacia oleracea L. 
7.  สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Convolvulaceae ไดแก พืชสกุลไอโพเมีย Ipomoea spp. 
8. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Cucurbitaceae (ไมรวมถึงผลสดเปนสิ่งตองหาม) ไดแก แตงโม 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai มะระ Momordica charantia L. พืชสกุลคูคูมิส Cucumis spp. 
พืชสกุลคูเคอรบิตา Cucurbita spp. และพืชสกุลลุฟฟา Luffa spp. 

9. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Euphorbiaceae ไดแก ละหุง  Ricinus communis L. 
10. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Fabaceae ไดแก ถ่ัวลิสง Arachis hypogaea L.  ถ่ัวมะแฮะ  

Cajanus cajan (L.) Millsp.  ถ่ัวหัวชาง Cicer arieti num L.  ถ่ัวเหลือง  Glycine max (L.) Merr.  ถ่ัวแขก 
Phaseolus vulgaris L.  ถ่ัวลันเตา  Pisum sativum L.  และพืชสกุลวิคนา Vigna spp. 

11. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Geraniaceae  ไดแก  พืชสกุลเจอราเนียม Geranium spp. 
12. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Iridaceae ไดแก พืชสกุลแกลดิโอลัส Gladiolus spp. 
13. สวนหนึง่สวนใดของพชืในวงศ Liliaceae ไดแก หนอไมฝร่ัง Asparagus officinalis L. พืชสกุล 

อัลเลียม Allium spp.  พชืสกลุลิเลียม Lilium spp.  พืชสกลุนาซิสซัส  Narcissus spp.  พืชสกุลทูลิปา Tulipa spp. 
14. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Malvaceae ไดแก กระเจี๊ยบเขียว Abelmoschus esculentus (L.)Moench. 
15. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Pedaliaceae ไดแก งา Sesamum indicum L. 
16. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Poaceae ไดแก ขาวโอด Avena sativa L.  ขาวบารเลย   

Hordeum vulgare L.  มิลเล็ต Panicum miliaceum L.  พืชสกุลแบมบูซา Bambusa spp.  พืชสกุลทริทิคั่ม 
Triticum spp.  พืชสกุลซอยเซีย Zoysia spp.  

17. สวนหนึ่งสวนใดของพืชในวงศ Rosaceae ไดแก พืชสกุลโรซา Rosa spp. 
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ІV  คํานิยาม 
 
สิ่งตองหาม  หมายถึง  สวนของพืชหรือพาหะ การนําเขามีความเสี่ยงสูงที่ศัตรูพืชรายแรงจะเขามา 
(Introduce) ตั้งรกราก (Establish) แพรกระจาย (Spread) และกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
(Economic importance) ติดตามมาภายหลัง มาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชมีความยุงยากและ
สลับซับซอน 
 
สิ่งกํากัด  หมายถึง  สวนของพืชหรือพาหะ การนําเขามีความเสี่ยงสูงที่ศัตรูพืชรายแรงจะเขามา (Introduce) 
ตั้งรกราก (Establish) แพรกระจาย (Spread) และกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ (Economic 
importance) ติดตามมาภายหลัง มาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชไมยุงยากและสลับซับซอน 
 
National Plant Protection Organization (NPPO) หมายถึง  องคกรซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลเพื่อปฏิบัติหนาที่
ซ่ึงกําหนดไวใน  อนุสัญญาวาดวยการอารักขาพืชระหวางประเทศ (International Plant Protection 
Convention, IPPC) (สําหรับประเทศไทย NPPO คือ กรมวิชาการเกษตร) 
 
 

******************** 


