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วัตถุประสงค ์ เพ่ือรับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานและกระบวนการตรวจสอบสินค้าเกษตร
น าเข้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากประเทศไทย  

ผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐฯ  
1. Mr. David Gabriel, Officer in Charge, USDA, APHIS, PPQ (Plant Protection 

Quarantine), Plant Inspection Station, Los Angeles, CA 
2. Mr. Patrick R. Marquez, Plant Inspection Station Officer 
3. Mr. Eric Anderson, Plant Inspection Station Officer 
4. Mr. Greg Bartman, Entomologist 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย 
1. นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจ าสถานกงสุลใหญ่           

ณ นครลอสแอนเจลิส 
2. นางสาวดริณญา เสนากูล ผู้ช่วยด าเนินการด้านการเกษตร  

ผลการเข้าพบหน่วยงาน 

Mr. David Gabriel พร้อมคณะ ซึ่งรับผิดชอบด้านสินค้าเกษตรเฉพาะพืช ได้ให้การต้อนรับ     
และน าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่เพียง 1 เดือน มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 
45 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านปศุสัตว์ จ านวน 15 คน เจ้าหน้าที่ด้านพืช 20 คน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สินค้าลักลอบน าเข้า (Smuggling) จ านวน 10 คน ส าหรับหน่วยงานด้านพืช แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น          
3 หน่วยงานย่อย ได้แก ่

1. Botany Laboratory รับผิดชอบด้านการจ าแนกชนิดไม้ (Woods) และพืช (Plants) 
2. Plant Pathology รับผิดชอบวิเคราะห์โรคพืช โดยเฉพาะในต้นกล้าพืชเพ่ือการเพาะเลี้ยง 

(Nursery Stocks) ดอกไม้ (Cut flowers) ผักและผลไม ้
3. Entomology รับผิดชอบจ าแนกชนิดแมลงและศัตรูพืช 

หน่วยงาน Customs and Border Protection (CBP) ภายใต้ Department of Homeland 
Security ท าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าเกษตรน าเข้า ณ ด่าน หรือสถานที่เก็บสินค้า (Warehouse) โดยเฉพาะดอกไม้ 
และพืชต่างๆ ที่ไม่ได้ผ่าน Pre-clearance Program ณ ประเทศต้นทาง โดยที่ USDA จะเป็นผู้ให้การฝึกอบรม
วิธีการตรวจสอบโรคพืชและแมลง รวมทั้งการจ าแนกชนิดพันธุ์พืชและแมลงเบื้องต้น ยกเว้นต้นกล้าพืชเพ่ือการ
เพาะเลี้ยง ซึ่งเจ้าหน้าที่ Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) สังกัด USDA จะเป็น            
ผู้ตรวจสอบเอง 

 
เมื่อเจ้าหน้าที่... 



 

เมื่อเจ้าหน้าที่ CBP ตรวจพบว่าสินค้าน าเข้ามีโรคพืชหรือแมลงต้องห้ามจะส่งตัวอย่างให้แก่ 
APHIS ในเขตพ้ืนที่ทันทีเพ่ือตรวจยืนยัน ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแจ้งผลได้ทันทีภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ 
จะต้องกักกันสินค้าไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจ  APHIS จะเป็นผู้แนะน าว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรกับสินค้ารุ่นนั้น 
เช่น การส่งกลับไปยังประเทศต้นทางหรือท าลาย หากไม่สามารถยืนยันชนิดแมลงหรือโรคพืชได้ APHIS ประจ าเขต
พ้ืนที่จะส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจพิสูจน์อีกครั้งที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ USDA ที่มลรัฐ Maryland ทั่วประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมีส านักงานกักกันพืช (Plant Quarantine) ทั้งสิ้น 17 แห่ง 

ส าหรับแมลงและศัตรูพืชที่พบในสินค้าจากไทย ได้แก่ หอยทากขนาดเล็กในกล้วยไม้ เนื่องจาก
เป็นสัตว์มีเปลือกจึงไม่สามารถท าลายได้โดยง่ายจากการรมด้วยสารก าจัดศัตรูพืช แมลงจ าพวก Moths ในดอกไม้ 
ตัวหนอนแมลงในเม็ดทุเรียนและลูกเนียง นอกจากนี้ มักพบมอด (Mealy bugs) ในข้าวจากไทย  

ส าหรับต้นกล้าพืชหรือเมล็ดพืชเพ่ือการเพาะเลี้ยงที่น าเข้า หากพบว่ามีแมลงในบริเวณเก็บสินค้า
หรือตู้สินค้าจะต้องปิดล็อคและด าเนินการก าจัด (Treatment) ต่อไป เช่น รมควัน ล้างเอาแมลงที่ติดค้างอยู่ออก 
หรือจุ่มสารเคมี ซึ่งผู้น าเข้าเป็นผู้น าสารเคมีมาเอง และสามารถน าสินค้ามาด าเนินการ ณ อาคารปฏิบัติการของ 
APHIS ได้โดยไม่คิดค่าบริการสถานที่ ไทยยังมีการส่งออกท่อนพันธุ์ลีลาวดีหรือ Plumaria มาเพ่ือจ าหน่ายหรือ
ผู้โดยสารน าเข้าติดตัวเวลาเดินทางเข้าสหรัฐฯ พบว่า เป็นพืชที่มักมีโรคพืชติดมาด้วยเนื่องจากมีความชื้นสูง  
นอกจากนี้ APHIS ยังมีการตรวจสอบพันธุ์ไม้น้ าซึ่งโดยมากเป็นการน าเข้าจากไทยและสิงคโปร์อย่างสม่ าเสมอ
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง  APHIS ยังมีหน้าที่ตรวจสอบแมลงมีชีวิตน าเข้า โดยต้องตรวจสอบว่าถูกต้องตรงกับเอกสาร   
ที่ขออนุญาตหรือไม่และมีปรสิต (Parasites) ติดมาหรือไม่ โดยมากเป็นการน าเข้ามายังสวนสัตว์ อาจน าเข้ามาใน
ลักษณะที่อยู่ในรังไหม (Cocoon) และแยกเพศผู้และเพศเมียออกจากกัน 

จากการศึกษาดูงานพบว่า ไต้หวันเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าดอกไม้และต้นกล้าพันธุ์ไม้มายัง
สหรัฐฯ รายใหญ่ โดยมีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ท าให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการจัดท าโปรแกรม  
Pre-clearance Program กับสหรัฐอเมริกา โดย USDA จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจรับรองสินค้าที่ไต้หวันก่อนการ
ส่งออก ซึ่งเป็นแนวทางท่ีไทยควรศึกษาแนวทางและด าเนินการต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ APHIS แจ้งให้ทราบว่ามีการพบใบรับรอง Phytosanitary Certificate 
ปลอมจากประเทศไทยด้วย ซึ่งฝ่ายการเกษตรฯ ขอให้ APHIS แจ้งมายังส านักงานหากพบใบรับรองปลอมอีก     
เพ่ือแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป 

สรุปผลการเข้าพบ 

ได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบสินค้าเกษตรน าเข้าของสหรัฐฯ ระดับ   
มลรัฐ โดยเฉพาะสินค้าพืช โดยมีการแยกการตรวจสอบ ณ ด่านน าเข้าให้เป็นหน้าที่ของ CBP ซึ่งมี APHIS/USDA    
เป็นผู้ให้การฝึกอบรมวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น รวมทั้งให้ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เป็นปัจจุบัน  ส่วนการตรวจ
พิสูจน์หรือยืนยันกรณีตรวจพบโรคพืชหรือแมลงต้องห้าม รวมทั้งให้ค าแนะน าวิธีด าเนินการกับสินค้าที่ ไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ APHIS สินค้าเกษตรน าเข้าที่ CBP ตรวจสอบโดยมาก ได้แก่ ไม้ตัดดอก
และพืชผักอ่ืน ๆ ที่ไม่ผ่าน Pre-clearance program ณ ประเทศต้นทาง ส่วนการตรวจสอบที่ต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญสูง เช่น โรคพืช ต้นกล้าพันธุ์ไม้ และแมลงมีชีวิต เป็นความรับผิดชอบของ APHIS สินค้าไทยที่มักประสบ 
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ปัญหา... 



ปัญหา ได้แก่ กล้วยไม้และต้นกล้าที่มักมีแมลงหรือหอยทากติดมา ท าให้สินค้าต้องถูกเผาท าลาย ผู้ประกอบการ
ไทยจึงควรปรับปรุงกระบวนการรมด้วยสารเคมีหรือตรวจสอบเข้มงวดไม่ให้มีแมลงหลงเหลือก่อนการส่งออก      
ไทยควรศึกษาแนวทางการท า Pre-clearance Program ส าหรับกล้วยไม้ตัดดอกและต้นกล้าไม้กับ USDA       
เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และอ านวยความสะดวกต่อ
กระบวนการน าเข้าสินค้ามายังสหรัฐอเมริกาต่อไป นอกจากนี้ ควรหาแนวทางป้องกันไม่ให้มีการปลอมแปลง
เอกสารใบรับรอง Phytosanitary Certificate และด าเนินการลงโทษผู้กระท าผิดต่อไป  

 

 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ธันวาคม 2556 

  

-3- 



การศึกษาดูงานหน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), 
United States Department of Agriculture (USDA) ประจ านครลอสแอนเจลิส 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 

 
 

ภาพท่อนพันธุ์ลีลาวดี 

 

  

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเกษตรฯ แอลเอ เข้าพบ Mr. David Gabrial 

(ซ้ายสุด) และคณะ 
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรน าเข้า 

ภาพศัตรูพืชที่ตรวจพบในสินค้าเกษตร 

ที่น าเข้าจากไทยจากฐานข้อมูล 

หนอนแมลงที่พบในลูกเนียงน าเข้าจากไทย การตรวจสอบโรคพืชในท่อนพันธุ์ลีลาวดี 


