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การดําเนินมาตรการฉุกเฉินเพือ่ ปองกันดวงอิฐ (Khapra beetle) เขาสูออสเตรเลีย ระยะที่ 1
ดวงอิฐ (Khapra beetle) มีชื่อทางวิทยาศาสตรคือ Trogoderma granarium มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย
ปากีสถาน เนปาล ภู ฏาน และมัลดี ฟส เปน ศัตรูพืชกักกันที่สําคัญในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยจัดเป น
ศัตรูพืชกักกันลําดับที่ 2 ของออสเตรเลีย และเปนศัตรูพืชกักกันลําดับที่ 1 สําหรับผลิตผลทางการเกษตรประเภทเมล็ด
ธัญพืช ที่ออสเตรเลียตองดําเนินการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยทางชีวภาพอยางเขมงวดเพื่อปองกันมิใหเขาสู
ออสเตรเลีย ปจจุบันยังไมพบการระบาดในออสเตรเลียแตจัดเปนศัตรูพืชที่เปนภัยคุกคามที่สําคัญตอภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมธัญพืชของออสเตรเลีย ลักษณะทางกายภาพของดวงอิฐในตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 1.6 – 3 มิลลิเมตร มี
สีน้ําตาลเขมและมีลายสีน้ําตาลออนบนปก มีรูปทรงรี ไขของดวงอิฐมีขนาดยาวนอยกวา 1 มิลลิเมตร มีสีขาวขุนไป
จนถึงสีเหลืองออน ตัวออนมีขนาดยาว 1.6 – 4.5 มิลลิเมตร มีสีน้ําตาลทองและมีขนปกคลุมทั่วลําตัวโดยมีขนที่ยาว
ที่สุดบริเวณสวนหาง ดักแดของดวงอิฐมีลักษณะคลายกับตัวออนในระยะสุดทายโดยมีขนาดที่สั้นกวาและมีรูปทรงคอน
ไปทางทรงกลม ดวงอิฐถือเปนแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บที่มีความสําคัญและสามารถสรางความเสียหายอยางรุนแรงตอ
เมล็ดพืช รวมทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยมีความทนทานตออากาศที่รอนหรือแหงไดเปนเวลานาน สามารถอาศัยอยูในโรง
เก็บไดนานถึง 9 เดือน โดยปราศจากอาหารและมีความตานทานตอการรมไดดี ตัวออนจะทําใหเกิดความเสียหายมาก
ที่สุดในผลิตผลที่ตองจัดเก็บในโรงเก็บโดยการสลัดผิวหนังและเสนขนและกินเนื้อผลิตผลทางการเกษตร
สําหรับประเทศไทย ปจจุบนั มีสถานะเปนประเทศหนึ่งในโลกที่ปลอดจากดวงอิฐ ในขณะที่มีการพบและระบาด
ในประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา อินเดีย ลาว เมียนมา เวียดนาม ติมอรเลสเต และศรีลังกา

รูปที่ 1 ตัวเต็มวัยในมุมมองจากสวนหลัง

รูปที่ 2 ตัวเต็มวัยในมุมมองจากดานขาง

รูปที่ 3 ตัวเต็มวัย (A) และตัวออน (B)
เทียบขนาดกับเมล็ดขาว

รูปที่ 4 ตัวออนเทียบขนาดกับเมล็ดผักชีหนั่ ครึ่ง

สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงแคนเบอรรา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 กระทรวงเกษตร น้ํา และสิ่งแวดลอม ออสเตรเลีย (Department of Agriculture,
Water and the Environment) ไดออกประกาศแจงการดําเนินมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับดวงอิฐ ระยะที่ 1 (Import Industry
Advice Notices 134-2020 - Commencement of urgent actions for khapra beetle: Phase 1) มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2563 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. มาตรการฉุ กเฉิ น ระยะที่ 1 จะมี ผ ลตอผลิตผลพืช สดหรือแปรรูป เบื้องตน ที่ยังคงสภาพพืช 18 รายการ
ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย ไดจัดผลิตผลดังกลาวเปนผลิตผลพืชนําเขาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะพบดวงอิฐติดมากับสินคา
โดยพืช ทั้ง 18 รายการ ได แก ข าว (Rice) ถั่วชิ กพี (Chickpeas) เมล็ดพืช ในวงศแตง (Cucurbit seed) เมล็ด ยี่ห ร า
(Cumin seed) เมล็ ด คํ า ฝอย (Safflower seed) เมล็ ด ถั่ ว ฝ ก เมล็ ด ไม ก ลม (Bean seed) ถั่ ว เหลื อ ง (Soybean)
ถั่วเขียว (Mung beans) และถั่วพุม (Cowpeas) ถั่วเลนทิล (Lentil) ขาวสาลี (Wheat) เมล็ดผักชี (Coriander seed)
เมล็ ด ขึ้ น ฉ า ย (Celery seed) ถั่ ว ลิ ส ง (Peanuts) พริ ก แห ง (Dried chillies/capsicum) ถั่ ว ปากอ า (Faba bean)
ถั่วแระ (Pigeon Peas) เมล็ดถั่วฝกเมล็ดกลม (Pea seed) เมล็ดเฟนเนล (Fennel seed)

2. มาตรการฉุกเฉินระยะที่ 1 จะหามการนําเขาสิ่งของหรือสินคาที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 18 รายการ ที่นําเขามา
ในออสเตรเลียเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนตัวโดยการขนสงระหวางประเทศในลักษณะพัสดุภัณฑ (Unaccompanied
personal effects: UPE) นอกจากนี้ ยังบังคับใชกับการขนสงทางอากาศและทางเรือที่มีมูลคานอย (low value air
and sea freight) ทั้งนี้ หากตรวจพบจะตองถูกสงกลับประเทศตนทางหรือถูกทําลาย
3. มาตรการฉุกเฉินตามขอ 2 ไมมีผลบังคับใชกับของ/สินคาตางๆ ดังนี้
- ตัวอยางเพื่อการซื้อขาย ที่รวมถึงเมล็ดพันธุเพื่อใชทดลองในการผสมพันธุเชิงการคา
- ของ/สินคาที่นํามาเพื่อการวิจัยในออสเตรเลีย
- สินคาที่ผานการแปรรูปดวยความรอนซึ่งมีการผลิตและการบรรจุภัณฑเพื่อการคา เชน การนําไปผาน
ความรอนอีกครั้งหนึ่ง ลวก ปง ทอด ตม และทําใหพอง
- สินคาที่ผานการฆาเชื้อหรือหมักดวยขาวมอลต
- อาหารแชแข็งและผลิตผลพืชแชแข็งที่ผลิตเพื่อการคา
- ผักสด และ น้ํามันที่ผลิตมาจากผักหรือเมล็ดพันธุ
4. สินคาที่ถูกนําเขามาทางการขนสงทางอากาศและทางเรือที่มีมูลคานอยจะตองมีบริษัทหรือธุรกิจออสเตรเลีย
เปนผูนําเขามาเพื่อการคา หรือ เพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ
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5. สินคาตามขอ 2 ที่ยังไมถูกตรวจสอบและมีการปลอยสินคากอนวันที่ 3 กันยายน 2563 จะไมไดรับอนุญาต
ใหนําเขาออสเตรเลีย
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย ยังไดจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนเพื่อสรางความ
ตะหนักรูแกประชาชน เพื่อดําเนินการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยทางชีวภาพรวมกันอยางเขมงวดเพื่อปองกัน
มิใหดวงอิฐเขาสูออสเตรเลีย โดยใหรวมกันเฝาระวังและสังเกตดวงอิฐที่อาจติดมากับสินคาประเภทธัญพืชและสินคา
อาหาร สินคาอุตสาหกรรมที่ขนสงมาทางเรือและทางอากาศซึ่งอาจพบดวงอิฐปะปนมากับชิ้นสวนตางๆ อาทิ นอตและ
สลักเกลียว ประตู ไม ตูเย็ น นอกจากนี้ ยังอาจพบปะปนมากับตู คอนเทนเนอรขนสงสินค า รวมถึงกระเป าสั มภาระ
เดินทางของผูโดยสาร

ที่มา:
- https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions#otherrisk-plant-products
- https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/134-2020
- https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/documents/khapra-beetle-poster.pdf
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