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มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสขุอนามัยพืช ฉบับที่ 5: อภิธานศัพทส์ุขอนามัยพืช (International 

Standards for Phytosanitary Measures: ISPM No. 5 Glossary of Phytosanitary Terms) ได้รับการรับรอง

ให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืชเป็นคร้ังแรก ในที่ประชุมองค์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Conference) คร้ังที่ 28 เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 มีการทบทวน

และแก้ไขเป็นระยะตลอดมา โดยคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงองค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติได้พิมพ์เผยแพร่มาตรฐานฯ ฉบับที่ 5 น้ี ออกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถงึ 2556 ซ่ึงเป็นฉบับล่าสุด

จากการรับรองโดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืช (Commission on Phytosanitary 

Measures) คร้ังที่ 7 เม่ือเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2555 

ประเทศไทยได้ให้สตัยาบัน เข้าเป็นประเทศภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ เม่ือวันที่ 

16 สิงหาคม พ.ศ. 2521  หลังจากการลงนามรับรองอนุสัญญา มาก่อนแล้ว เม่ือวันที่ 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2493 

สาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้แปลมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการ

สุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5 ที่ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2549 (2006) เป็นภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเอกสารเผยแพร่มาจนถึง

ปัจจุบัน แต่เน่ืองจากมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5 มีการแก้ไข

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้เป็นเอกสารที่ทันสมัยสามารถใช้อ้างอิงและสร้างความเข้าใจในบริบท

ของการดาํเนินงานด้านสุขอนามัยพืช ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 

จึงเห็นสมควรจัดทาํเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง มาตรการสุขอนามัยพืช: อภิธานศัพทส์ุขอนามัยพืช

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5 ที่องค์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ จัดพิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2556 และจากการแก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้รับการรับรองจาก 

ที่ประชุมคณะกรรมาธกิารมาตรการสขุอนามัยพืช คร้ังที่ 10 เม่ือ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 

เอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทุกภาคส่วน สามารถเข้าใจและใช้ระเบียบข้อบังคับด้านสุขอนามัยพืชได้

อย่างถูกต้องและรัดกุมมากข้ึน ตลอดจนสามารถใช้เป็นมาตรฐานของประเทศในการอ้างอิง และแลกเปล่ียน

ข้อมูลที่เป็นทางการได้อย่าง มีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรฉบับนี้  กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ี เป็นแนวทาง 

สาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2550. ISPM No. 5. รายการคาํอธบิายศัพทบั์ญญัติ

ด้านสขุอนามยัพืช Glossary of Phytosanitary  Terms. สาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 195 หน้า. 
FAO. 2015. Report on the Tenth Session of the Commission on Phytosanitary Measures (CPM). 
          Secretariat of the International Plant Protection Convention. FAO, Rome. 

ISPM 5. 2013. Glossary of Phytosanitary Terms. IPPC, FAO, Rome. 
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ค าช้ีแจง 

องค์ประกอบทั้งหมดของอภิธานศัพท์สุขอนามัยพืชน้ี จัดท าขึ้ นบนพ้ืนฐานของเน้ือหาที่ได้มีการอนุมัติ 

การปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (2540) อภิธานศัพทบั์ญญัติ 

ประกอบด้วยศัพท์บัญญัติและค านิยามทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตั้ งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงการประชุม

คณะกรรมาธกิารมาตรการสขุอนามัยพืช คร้ังที่ 7 (2555) และการแก้ไขที่ได้รับการรับรองจากการประชุม

คณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืช คร้ังที่ 10 (2558) เอกสารที่ระบุในวงเล็บเหล่ียมอ้างอิงถึง 

การอนุมัติศัพทบั์ญญัติและค านิยามน้ัน  

ค านิยาม 

แปลมาจากมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5 เร่ืองอภิธานศัพทส์ขุอนามัยพืช 

(Glossary of Phytosanitary Terms) ฉบับพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2556 เป็นการแปลโดยรักษาไว้ซ่ึงรูปแบบ
และเน้ือหาของต้นฉบับไว้ทุกประการ ไม่มีการดัดแปลง หรือตัดความออก เพ่ือให้เป็นไปตามความตกลง 
“Local Language Co-publishing Agreement” ซ่ึงประเทศไทย โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ ลงนามกบัองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

การพิมพ์ 

ศัพทบั์ญญัติและค านิยามต่างๆ ที่พิมพ์เป็นตัวหนา เป็นการช้ีให้เหน็ว่าศัพทค์ านั้นได้มีการก าหนดนิยามไว้

แล้ว และมีความสัมพันธ์กับค าศัพท์เดียวกันที่ปรากฏในที่อื่นๆ ของอภิธานศัพท์ รวมทั้งเพ่ือหลีกเล่ียง

ความสบัสนในการใช้ค าศัพทน้ั์นซ่ึงได้อธบิายไว้ที่อื่นของเอกสาร  

 
การเรียงล าดับค าศัพท ์
เรียงตามอกัษรภาษาองักฤษ เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหา และเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้มาตรฐานมากขึ้น 
มาตรฐานฉบับน้ีจึงได้ให้ค าศัพท์บัญญัติและค านิยาม ภาษาอังกฤษตามต้นฉบับ ISPM 5 ที่ จัดพิมพ์

เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2556 (2013) ไว้ในกรอบสี่เหล่ียม 
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

มาตรการสุขอนามยัพืช: อภิธานศพัทสุ์ขอนามยัพชื 

1.  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมรายการคําศัพท์บัญญัติและคํานิยามที่ มีความหมายเฉพาะ 

ด้านสุขอนามัยพืช ตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5: อภิธานศัพท์

สุขอนามัยพืช ซ่ึงเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ และเกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วย 

การอารักขาพืชระหว่างประเทศ และมาตรฐานระหว่างประเทศด้านมาตรการสขุอนามัยพืชฉบับอื่นๆ 

2.  ศพัทบ์ญัญติัและคํานิยามดา้นสุขอนามยัพืช 

ศัพทบั์ญญัติและคาํนิยาม ของมาตรการสขุอนามัยพืช: อภิธานศัพทส์ขุอนามัยพืช ให้เป็นดังน้ี 

ขนาดที่ดูดซึม หรือปริมาณทีดู่ดซึม  
หมายถึง ปริมาณของพลังงานจากรังสี ที่ดูดซึมต่อหน่วยของมวลของเป้าหมายที่ถูกกาํหนดชนิดใดชนิดหน่ึง 

[ISPM 18:2003, revised CPM, 2012] 

absorbed dose  
Quantity of radiating energy absorbed per unit of mass of a specified target [ISPM 18:2003, 

revised CPM, 2012] 

 

การแจง้เพิม่เติม  
หมายถึง ข้อความที่ประเทศผู้นําเข้ากาํหนดให้ระบุในใบรบัรองสุขอนามยัพืช ซ่ึงเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมที่

เฉพาะเจาะจงกับสินคา้ที่ส่งมอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศตัรูพืชควบคุม [FAO, 1990; revised ICPM, 

2005] 

additional declaration  
A statement that is required by an importing country to be entered on a phytosanitary certificate 

and which provides specific additional information on a consignment in relation to regulated pests  

[FAO, 1990; revised ICPM, 2005] 
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พื้ นที่  

หมายถงึ ประเทศใดประเทศหน่ึง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศหรือทั้งหมด หรือส่วนต่างๆ ของหลายประเทศ

ที่มีการกําหนดอย่างเป็นทางการ [FAO, 1990; revised FAO, 1995; CEPM, 1999; based on the 

World Trade Organization Agreement on the Application of Sanitary and phytosanitary Measures 

(WTO, 1994)] 

area  

An officially defined country, part of a country or all or parts of several countries [FAO, 1990; 

revised FAO, 1995; CEPM, 1999; based on the World Trade Organization Agreement on the 

Application of Sanitary and phytosanitary Measures (WTO, 1994)] 

 

พื้ นที่ที่อยู่ในอนัตราย 

ดู พื้ นที่ที่อยู่ในอนัตราย 

area endangered  

See endangered area 

 

พื้ นที่ซ่ึงมีความแพร่หลายของศตัรูพชืตํา่ 

หมายถึง พื้ นท่ีใดพ้ืนที่หน่ึงไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศ ส่วนของประเทศหรือทั้งหมด หรือส่วนต่างๆ ของ

หลายประเทศ ที่ระบุโดยองค์กรที่มีอาํนาจหน้าที่ ว่าในพ้ืนที่น้ันเกิดศตัรูพืชเฉพาะชนิดขึ้นในระดับตํ่าและ

เป็นพ้ืนที่ซ่ึงมีการใช้มาตรการในการเฝ้าระวงั การควบคุม หรือการกําจัดใหห้มดส้ินที่มีประสิทธิภาพ 

[IPPC, 1997] 

area of low pest prevalence  

An area, whether all of a country, part of a country, or all or parts of several countries, as 

identified by the competent authorities, in which a specific pest occurs at low levels and which is 

subject to effective surveillance, control or eradication measures [IPPC, 1997] 

 

เปลือกไม ้

หมายถงึ ช้ันของลาํต้น กิ่ง หรือราก ที่เป็นเน้ือไม้ด้านนอกแคมเบียม [CPM, 2008] 

bark 

The layer of a woody trunk, branch or root outside the cambium [CPM, 2008] 

 

เนื้ อไมไ้ม่มีเปลือก 

หมายถึง เน้ือไมท้ี่เอาเปลือกไมอ้อกทั้งหมด ยกเว้นเปลือกที่เจริญอยู่ในรอบตาไม้ และเปลือกฝังใน

ระหว่างวงปี [ISPM 15:2002; revised CPM, 2008] 
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bark-free wood  

Wood from which all bark, except ingrown bark around knots and bark pockets between rings of 

annual growth, has been removed [ISPM 15:2002; revised CPM, 2008] 

 

ตวักระทําการควบคุมโดยชีววิธี 

หมายถึง ศตัรูธรรมชาติ ตวัปฏิปักษ ์หรือ ตวัแย่งชิงชนิดใดชนิดหน่ึง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่นาํมาใช้ใน

การควบคุมศตัรูพืช [ISPM 3:1995; revised ISPM 3:2005] 

biological control agent  

A natural enemy, antagonist or competitor, or other organism, used for pest control [ISPM 

3:1995; revised ISPM 3:2005] 

 

เขตกนัปะทะ 

หมายถึง พื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ที่ล้อมรอบหรือติดกนักบัพื้ นที่ที่มีการจาํกดัขอบเขตอย่างเป็นทางการ สาํหรับ

วัตถุประสงค์ด้านสขุอนามยัพืช เพ่ือลดโอกาสการแพร่กระจายของศตัรูพืชเป้าหมาย ที่เข้าไปสู่ หรือออกจาก

พื้ นที่ที่มีการจํากัดขอบเขตน้ัน และต้องมีการใช้มาตรการสุขอนามัยพืชหรือมาตรการควบคุมอื่นๆ  

หากเหมาะสม [ISPM 10:1999; revised ISPM 22:2005; CPM, 2007] 

buffer zone  

An area surrounding or adjacent to an area officially delimited for phytosanitary purposes in order 

to minimize the probability of spread of the target pest into or out of the delimited area, and 

subject to phytosanitary or other control measures, if appropriate [ISPM 10:1999; revised ISPM 

22:2005; CPM, 2007] 

 

พชืหวัต่างๆ (ที่เป็นประเภทสินคา้ชนิดหน่ึง) 

หมายถึง ส่วนของพืชที่อยู่ใต้ดินในระยะพักตัว ซ่ึงตั้งใจใช้สาํหรับการปลูก (รวมทั้งหัวพืชและเหง้าต่างๆ) 

[FAO, 1990; revised ICPM, 2001] 

bulbs and tubers (as a commodity class) 

Dormant underground parts of plants intended for planting (includes corms and rhizomes) [FAO, 

1990; revised ICPM, 2001] 

 

การปฏิบติัโดยการทําใหชุ้่มสารเคมีโดยการใชแ้รงดนั 

หมายถึง การปฏิบติักบัเนื้ อไมด้้วยสารเคมีช่วยรักษาเน้ือไม้ โดยกระบวนการใช้แรงดนั ตามรายละเอยีด

ทางเทคนิคที่กาํหนดไว้อย่างเป็นทางการ [ISPM 15:2002; revised ICPM, 2005] 
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chemical pressure impregnation treatment  

Treatment of wood with a chemical preservative through a process of pressure in accordance with 

an official technical specification [ISPM 15:2002; revised ICPM, 2005] 

 

การตรวจปล่อย (ของสินคา้ที่ส่งมอบ) 
หมายถงึ การพิสจูน์ยืนยนัการปฏบัิติตามระเบียบขอ้บงัคบัสุขอนามยัพชื [FAO, 1995] 

clearance (of a consignment)  

Verification of compliance with phytosanitary regulations [FAO, 1995] 

 

คณะกรรมาธิการ 
หมายถงึ คณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามยัพชื ที่ตั้งขึ้นภายใต้มาตรา 11 [IPPC, 1997] 

Commission  

The Commission on Phytosanitary Measures established under Article XI [IPPC, 1997] 

 

สินคา้ 

หมายถึง ประเภทของพชื ผลิตผลพชื หรือวัตถุอื่นๆ ที่มีการเคล่ือนย้ายเพ่ือการค้า หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น 

[FAO, 1990; revised ICPM, 2001] 

commodity  

A type of plant, plant product, or other article being moved for trade or other purpose [FAO, 

1990; revised ICPM, 2001] 

 

ประเภทสินคา้  

หมายถึง ประเภทของสินคา้ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกนัที่อาจพิจารณาใช้ระเบียบขอ้บงัคบัสุขอนามยัพืชต่างๆ 

ร่วมไปด้วยกนั [FAO, 1990] 

commodity class  

A category of similar commodities that can be considered together in phytosanitary regulations 

[FAO, 1990] 

 

รายช่ือศตัรูพชืของสินคา้ 

หมายถึง รายช่ือของศตัรูพืชต่างๆ ที่เกิดข้ึนในพื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ซ่ึงอาจเกี่ยวข้องกบัสินคา้เฉพาะชนิดใด

ชนิดหน่ึง [CEPM, 1996] 

commodity pest list  

A list of pests occurring in an area which may be associated with a specific commodity [CEPM, 1996] 
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วิธีดําเนนิการในการปฏิบติัตาม (สาํหรับสินคา้ที่ส่งมอบ) 

หมายถึง วิธีดําเนินการอย่างเป็นทางการที่ใช้เพ่ือตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าสินคา้ที่ส่งมอบเป็นไปตาม

ขอ้กําหนดการนําเขา้ดา้นสุขอนามยัพืชหรือมาตรการสุขอนามยัพืชที่เกี่ยวข้องกบัการนาํผ่าน [CEPM, 

1999; revised CPM, 2009] 

compliance procedure (for a consignment) 

Official procedure used to verify that a consignment complies with phytosanitary import 

requirements or phytosanitary measures related to transit [CEPM, 1999; revised CPM, 2009] 

 

การจํากดัขอบเขต (ของวตัถุควบคุม) 

หมายถึง การใช้มาตรการสุขอนามยัพืชกับวตัถุควบคุมชนิดใดชนิดหน่ึง เพ่ือป้องกันการหลุดรอดของ

ศตัรูพืชต่างๆ [CPM, 2012] 

confinement (of a regulated article) 
Application of phytosanitary measures to a regulated article to prevent the escape of pests [CPM, 

2012] 

 

สินคา้ที่ส่งมอบ 

หมายถึง ปริมาณหน่ึงของพืช ผลิตผลพืช หรือวัตถุอื่นๆ ที่มีการเคล่ือนย้ายจากประเทศหน่ึงไปอีกประเทศ

หน่ึงและครอบคลุมโดยใบรบัรองสุขอนามยัพืชเพียงฉบับเดียว เม่ือมีการกาํหนด (สินคา้ที่ส่งมอบอาจ

ประกอบด้วยสนิค้าหน่ึงชนิดหรือมากกว่า หรือเป็นกองสินคา้) [FAO, 1990; revised ICPM, 2001] 

consignment  

A quantity of plants, plant products or other articles being moved from one country to another and 

covered, when required, by a single phytosanitary certificate (a consignment may be composed of 

one or more commodities or lots) [FAO, 1990; revised ICPM, 2001] 

 

สินคา้ที่ส่งมอบเพือ่การนาํผ่าน 

หมายถงึ สินคา้ที่ส่งมอบ ที่ผ่านประเทศใดประเทศหน่ึงโดยไม่มีการนาํเข้า และอาจต้องมีการใช้มาตรการ

สุขอนามัย พื ช ต่ างๆ   [FAO, 1990; revised CEPM, 1996; CEPM 1999; ICPM, 2002; ISPM 

25:2006; formerly country of transit] 

consignment in transit  

A consignment which passes through a country without being imported, and that may be subject to 

phytosanitary measures [FAO, 1990; revised CEPM, 1996; CEPM 1999; ICPM, 2002; ISPM 

25:2006; formerly country of transit] 
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การจํากดับริเวณ 

หมายถึง การใช้มาตรการสุขอนามยัพชืต่างๆ ภายในและรอบพื้ นที่การเข้าทาํลาย เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจาย

ของศตัรูพืช [FAO, 1995] 

containment  

Application of phytosanitary measures in and around an infested area to prevent spread of a pest 

[FAO, 1995] 

 

ศตัรูพืชปนเป้ือน 

หมายถึง ศตัรูพชืชนิดใดชนิดหน่ึงที่ติดมากบัสินคา้ และในกรณีที่เป็นพชืและผลิตผลพืช ศัตรูพืชดังกล่าว

ไม่ได้เข้าทาํความเสยีหาย พชื หรือผลิตผลพืชเหล่าน้ัน [CEPM, 1996; revised CEPM, 1999] 

contaminating pest  

A pest that is carried by a commodity and, in the case of plants and plant products, does not infest 

those plants or plant products [CEPM, 1996; revised CEPM, 1999] 

 

การปนเป้ือน 
หมายถึง การมีอยู่หรือการปรากฏของศตัรูพืช หรือวตัถุควบคุมต่างๆ ในสินคา้ สถานที่เกบ็รักษา อุปกรณ ์

การเคลื่อนย้าย หรือภาชนะบรรจุที่ไม่ก่อให้เกิดการเขา้ทําความเสียหายแต่อย่างใด (ดูการเขา้ทําความเสียหาย) 

[CEPM, 1997; revised CEPM, 1999] 

contamination  

Presence in a commodity, storage place, conveyance or container, of pests or other regulated 

articles, not constituting an infestation (see infestation) [CEPM, 1997; revised CEPM, 1999] 

 

การควบคุม (ศตัรูพืช) 

หมายถงึ การยบัยั้ง การจํากดับริเวณ หรือการกาํจดัประชากรศตัรูพืชใหห้มดส้ิน [FAO, 1995] 

control (of a pest) 

Suppression, containment or eradication of a pest population [FAO, 1995] 

 

พื้ นที่ควบคุม 

หมายถึง พื้ นที่ที่มีการควบคุม พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงซ่ึงองคก์รอารกัขาพืชแห่งชาติ กาํหนดให้เป็นพื้ นที่ 

ที่เลก็ที่สดุที่จาํเป็นต้องมีในการป้องกนัการแพร่กระจายของศตัรูพืชออกจากพื้ นที่กกักนั [CEPM, 1996] 

controlled area  

A regulated area which an NPPO has determined to be the minimum area necessary to prevent 

spread of a pest from a quarantine area [CEPM, 1996] 
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แผนปฏิบติัการแกไ้ข (ในพื้ นที่) 
หมายถึง แผนของการปฏิบติัการต่างๆ ดา้นสุขอนามยัพืช ที่มีการจัดไว้ทาํเป็นเอกสารซ่ึงจะนํามาใช้ใน

พื้ นที่ที่มีการกําหนดขอบเขตอย่างเป็นทางการเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านสุขอนามัยพืช หากพบศตัรูพืชชนิดใด 

ชนิดหน่ึง หรือมีระดบัความทนทานเกนิกว่าที่ยอมรับได้ หรือกรณีที่มีการใช้วิธกีารปฏบัิติต่างๆ ที่กาํหนด

ไว้แล้วอย่างเป็นทางการผิดพลาด [CPM, 2009] 

corrective action plan (in an area) 

Documented plan of phytosanitary actions to be implemented in an area officially delimited for 

phytosanitary purposes if a pest is detected or a tolerance level is exceeded or in the case of faulty 

implementation of officially established procedures [CPM, 2009] 

 

ประเทศตน้กําเนดิ (ของสินคา้ที่ส่งมอบที่เป็นผลิตผลพืช)  

หมายถึง ประเทศที่มีการเพาะปลูกพืชต่างๆ ที่ได้มาจากผลิตผลพืชน้ันๆ [FAO, 1990; revised CEPM, 

1996; CEPM, 1999] 

country of origin (of a consignment of plant products) 

Country where the plants from which the plant products are derived were grown [FAO, 1990; 

revised CEPM, 1996; CEPM, 1999] 

 

ประเทศตน้กําเนดิ (ของสินคา้ที่ส่งมอบที่เป็นพชื) 

หมายถงึ ประเทศที่มีการเพาะปลูกพชืต่างๆ [FAO, 1990; revised CEPM, 1996; CEPM, 1999] 

country of origin (of a consignment of plants) 

Country where the plants were grown [1990; revised CEPM, 1996; CEPM, 1999] 

 

ประเทศตน้กําเนดิ (ของวตัถุควบคุมต่างๆ นอกเหนือจากพชืและผลิตผลพืช) 

หมายถึง ประเทศที่วตัถุควบคุมต่างๆ ถูกปล่อยให้มีการปนเป้ือนศตัรูพืชต่างๆ เป็นคร้ังแรก [FAO, 

1990; revised CEPM, 1996; CEPM, 1999] 

country of origin (of regulated articles other than plants and plant products) 

Country where the regulated articles were first exposed to contamination by pests [FAO, 1990; 

revised CEPM, 1996; CEPM, 1999] 

 

ไมต้ดัดอกและกิง่กา้น (ที่เป็นประเภทสินคา้ชนิดหน่ึง) 

หมายถึง ส่วนต่างๆ ของพืชที่ยังสดอยู่ ซ่ึงตั้งใจนาํมาใช้ประดับตกแต่ง และไม่ใช้สาํหรับการปลูก [FAO, 

1990; revised ICPM, 2001] 
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cut flowers and branches (as a commodity class)  

Fresh parts of plants intended for decorative use and not for planting [FAO, 1990; revised ICPM, 

2001] 

 

ไมล้อกเปลือก 

หมายถึง เนื้ อไมท้ี่ผ่านกระบวนการใดๆ กต็าม ที่มีการเอาเปลือกไม้ออก (ไมล้อกเปลือก ไม่จาํเป็นต้อง

เป็นเนื้ อไมไ้ม่มีเปลือก) [CPM, 2008; replacing debarking] 

debarked wood  

Wood that has been subjected to any process results in the removal of bark. (Debarked wood is not 

necessarily bark-free wood.) [CPM, 2008; replacing debarking] 

 

การสํารวจเพือ่กําหนดขอบเขต 

หมายถึง การสํารวจที่ดําเนินการเพ่ือกาํหนดขอบเขตของพื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เพ่ือพิจารณาว่าพ้ืนที่นั้นมี

ศตัรูพืชเข้าทาํลาย หรือปลอดจากศตัรูพชืชนิดใดชนิดหน่ึง [FAO, 1990] 

delimiting survey  

Survey conducted to establish the boundaries of an area considered to be infested by or free from  
a pest [FAO, 1990] 

 

การสํารวจเพือ่ตรวจหา 

หมายถึง การสํารวจที่ดาํเนินการในพื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เพ่ือตรวจสอบว่ามีศตัรูพืชชนิดต่างๆ อยู่หรือไม่ 

[FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

detection survey  

Survey conducted in an area to determine if pests are present [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

 

การเก็บกกั 

หมายถึง การเก็บสินคา้ที่ส่งมอบโดยการดูแลรักษา หรือการจํากดัขอบเขตอย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็น

มาตรการสุขอนามยัพชื (ดู การกกักนั) [FAO, 1990; revised FAO, 1995; CEPM, 1999; ICPM, 2005] 

detention  

Keeping a consignment in official custody or confinement, as a phytosanitary measure (see quarantine) 

[FAO, 1990; revised FAO, 1995; CEPM, 1999; ICPM, 2005] 

 

การทําใหพ้น้สภาพความมีชีวิต  

หมายถึง วิธีดาํเนินการที่ทาํให้พืช หรือผลิตผลพืช ไม่สามารถงอก เจริญเติบโต หรือขยายพันธุ์ต่อไปได้ 

[ICPM, 2001] 
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devitalization  
A procedure rendering plants or plant products incapable of germination, growth or further 

reproduction [ICPM, 2001] 

 

การทําแผนที่ขนาด, การทําแผนทีป่ริมาณ 

หมายถงึ การวัดการแพร่กระจายของขนาดหรือปริมาณที่ดูดซึม เข้าไปในแต่ละปริมาตรบรรจุ โดยการใช้

มาตรวัดปริมาณรังส ีวางไว้ในที่เฉพาะเจาะจงในปริมาตรบรรจุ [ISPM 18:2003] 

dose mapping  

Measurement of the absorbed dose distribution within a process load through the use of dosimeters 

placed at specific locations within the process load [ISPM 18:2003] 

 

ไมคุ้ณภาพตํา่, เศษไมเ้ลือ่ย 

หมายถึง วสัดุบรรจุภณัฑไ์ม ้ที่นาํมาใช้ป้องกัน หรือพยุงรับสินคา้ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับสินคา้แต่อย่างใด 

[FAO, 1990; revised ISPM 15:2002] 

dunnage  

Wood packaging material used to secure or support a commodity but which does not remain 

associated with the commodity [FAO, 1990; revised ISPM 15:2002] 

 

ระบบนเิวศ 

หมายถึง กลุ่มที่มีพลวัตของชุมชนพืช สัตว์และจุลินทรีย์ และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์

กนัเป็นหน่วยหน่ึงของการทาํงาน [ISPM 3:1995; revised ICPM, 2005] 

ecosystem  

A dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities and their abiotic 

environment interacting as a functional unit [ISPM 3:1995; revised ICPM, 2005] 

 

ประสิทธิผล (ของการปฏิบติั, การบาํบดั) 

หมายถึง ผลที่เกดิขึ้นที่กาํหนดไว้ ซ่ึงสามารถวัดได้และทาํใหม่ได้ โดยการปฏิบติัหรือการบําบดัที่กาํหนด 

[ISPM 18:2003] 

efficacy (of a treatment) 

A defined, measurable, and reproducible effect by a prescribed treatment [ISPM 18:2003] 

 

การดาํเนนิการฉุกเฉิน 

หมายถึง การดําเนินการดา้นสุขอนามยัพืชที่รวดเรว็อย่างใดอย่างหน่ึง ที่นาํมาดาํเนินการในสถานการณ์

สขุอนามัยพืชที่ใหม่หรือที่คาดไม่ถึง [ICPM, 2001] 
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emergency action  

A prompt phytosanitary action undertaken in a new or unexpected phytosanitary situation [ICPM, 

2001] 

 

มาตรการฉุกเฉิน 
หมายถึง มาตรการสุขอนามยัพชืหน่ึงที่จัดทาํขึ้นเป็นการเร่งด่วนในสถานการณ์สขุอนามัยพืชที่ใหม่ หรือที่

คาดไม่ถึง มาตรการฉุกเฉินน้ีอาจจะเป็นหรือไม่เป็นมาตรการชัว่คราวก็ได้ [ICPM, 2001; revised 

ICPM, 2005] 

emergency measure  

A phytosanitary measure established as a matter of urgency in a new or unexpected phytosanitary 

situation. An emergency measure may or may not be a provisional measure [ICPM, 2001; revised 

ICPM, 2005] 

 

พื้ นที่ที่อยู่ในอนัตราย 

หมายถงึ พื้ นที่ที่ปัจจัยทางนิเวศวิทยาต่างๆ  มีผลดีต่อการตั้งรกรากของศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงการมี

อยู่ของศัตรูพืชน้ันในพื้ นที่จะนาํไปสู่ความสญูเสยีที่สาํคัญทางเศรษฐกจิ [FAO, 1995] 

endangered area  

An area where ecological factors favour the establishment of a pest whose presence in the area will 

result in economically important loss [FAO, 1995] 

 

การเขา้มา (ของสินคา้ที่ส่งมอบ) 
หมายถงึ การเคล่ือนที่ผ่านจุดการเขา้มา เข้าสู่พื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง [FAO, 1995] 

entry (of a consignment) 

Movement through a point of entry into an area [FAO, 1995] 

 

การเขา้มา (ของศตัรูพชื) 

หมายถึง การเคล่ือนที่ของศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง เข้าสู่พื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ซ่ึงยังไม่มีศัตรูพืชชนิดน้ันอยู่

มาก่อนหรือมีอยู่แต่ไม่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และมีการควบคุมอย่างเป็นทางการ [FAO, 1995] 

entry (of a pest) 

Movement of a pest into an area where it is not yet present or present but not widely distributed 

and being officially controlled [FAO, 1995] 
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การเทียบเท่า (ของมาตรการสุขอนามยัพชื) 

หมายถึง  สถานการณ์สาํหรับความเสี่ยงศัตรูพืชที่กําหนด ซึ่งมีการใช้มาตรการสุขอนามยัพืชต่างๆ  

ที่แตกต่างกัน แล้วสามารถทาํให้บรรลุถึงระดับการป้องกันที่เหมาะสมของประเทศภาคีได้ [FAO, 1995; 

revised CEPM, 1999; based on the World Trade Organization Agreement on the Application of 

Sanitary and Phytosanitary Measures (WTO, 1994); revised ISPM 24:2005]  

equivalence (of phytosanitary measures) 

The situation where, for a specified pest risk, different phytosanitary measures achieve a contracting 

party’s appropriate level of protection [FAO, 1995; revised CEPM, 1999; based on the World 

Trade Organization Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (WTO, 

1994); revised ISPM 24:2005] 

 

การกําจดัใหห้มดส้ิน  

หมายถึง การใช้มาตรการสุขอนามยัพืชต่างๆ เพ่ือกาํจัดศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึงให้หมดสิ้นไปจากพื้ นที่ 

[FAO, 1990; revised FAO, 1995; formerly eradicate] 

eradication  

Application of phytosanitary measures to eliminate a pest from an area [FAO, 1990; revised FAO, 

1995; formerly eradicate] 

 

การตั้งรกราก (ของศตัรูพชื) 

หมายถึง การอยู่ต่อไป ในอนาคตซ่ึงสามารถเห็นล่วงหน้าได้ของศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง ภายในพื้ นที่ใด

พ้ืนที่ห น่ึง หลังจากการเข้ามาแล้ว [FAO, 1990; revised FAO, 1995; IPPC, 1997; formerly 

established] 

establishment (of a pest) 

Perpetuation, for the foreseeable future, of a pest within an area after entry [FAO, 1990; revised 

FAO, 1995; IPPC, 1997; formerly established] 

 

แปลงพชื 
หมายถึง แปลงที่ดิน ที่มีขอบเขตกาํหนดภายในสถานที่ผลิตที่ซ่ึงมีการเพาะปลูกสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง 

[FAO, 1990] 

field  

A plot of land with defined boundaries within a place of production on which a commodity is 

grown [FAO, 1990] 
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พบว่าปราศจาก, พบว่าปลอดจาก 

หมายถึง การตรวจ สินคา้ที่ส่งมอบชนิดใดชนิดหน่ึง แปลงพืช หรือ สถานที่ผลิต และพิจารณาว่าสนิค้า 

ที่ส่งมอบน้ันปราศจากหรือปลอดจากศตัรูพชืเฉพาะเจาะจงชนิดใดชนิดหน่ึง [FAO, 1990] 

find free  

To inspect a consignment, field or place of production and consider it to be free from a specific 

pest [FAO, 1990] 

 

ปราศจาก , ปลอดจาก (ในสินคา้ที่ส่งมอบ แปลงพชื หรือ สถานทีผ่ลิต) 

หมายถึง ไม่มีศตัรูพืชต่างๆ (หรือศัตรูพืชเฉพาะเจาะจงชนิดใดชนิดหนึ่ง) ในจาํนวนหรือปริมาณ ที่สามารถ

ตรวจพบได้ โดยการใช้วิธีดําเนินการดา้นสุขอนามยัพืชต่างๆ [FAO, 1990; revised FAO, 1995; 

CEPM, 1999] 

free from (of a consignment, field or place of production) 

Without pests (or a specific pest) in numbers or quantities that can be detected by the application 

of phytosanitary procedures [FAO, 1990; revised FAO, 1995; CEPM, 1999] 

 

สด 

หมายถงึ ยงัมีชีวิตอยู่ ไม่แห้ง ถูกแช่แขง็ หรือถูกเกบ็รักษาไว้ในรูปอื่น [FAO, 1990] 

fresh  

Living; not dried, deep-frozen or otherwise conserved [FAO, 1990] 

 

ผลไมแ้ละผกั (ที่เป็นประเภทสินคา้ชนิดหน่ึง) 

หมายถึง ส่วนของพืชที่ยังสดอยู่ ซ่ึงตั้งใจนาํไปใช้ในการบริโภค หรือใช้ในกระบวนการแปรรูป และไม่ใช้

สาํหรับการเพาะปลูก [FAO, 1990; revised ICPM, 2001] 

fruits and vegetables (as a commodity class) 

Fresh parts of plants intended for consumption or processing and not for planting [FAO, 1990; 

revised ICPM, 2001] 

 

การรมแกส๊ 

หมายถึง การปฏิบติัหรือการบําบดั โดยการใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหน่ึง ที่สามารถเข้าถึงสินคา้ได้ทั้งหมด 

หรือโดยพ้ืนฐานอยู่ในสภาพที่เป็นแกส๊ [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

fumigation  

Treatment with a chemical agent that reaches the commodity wholly or primarily in a gaseous state 

[FAO, 1990; revised FAO, 1995] 
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เช้ือพนัธุ ์

หมายถงึ พชืต่างๆ ที่ตั้งใจนาํไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ ์หรือแผนการอนุรักษ์ต่างๆ [FAO, 1990] 

germplasm  

Plants intended for use in breeding or conservation programmes [FAO, 1990] 

 

เมล็ดพชื (ที่เป็นประเภทสินคา้ชนิดหน่ึง) 

หมายถึง เมล็ดพนัธุ์ ที่ตั้ งใจนําไปใช้สําหรับกระบวนการแปรรูป หรือการบริโภค และไม่ใช้สําหรับ 

การเพาะปลูก (ดู เมล็ดพนัธุ)์ [FAO, 1990; revised ICPM, 2001] 

grain (as a commodity class) 

Seeds intended for processing or consumption and not for planting (see seeds) [FAO, 1990; 

revised ICPM, 2001] 

 

วสัดุปลูก 

หมายถึง วัสดุใดๆ กต็าม ที่รากพืชกาํลังเจริญเติบโตอยู่ในน้ัน หรือที่ตั้งใจนําไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์น้ัน 

[FAO, 1990] 

growing medium  

Any material in which plant roots are growing or intended for that purpose [FAO, 1990] 

 

ช่วงการเจริญเติบโต (ของพชืชนิดใดชนิดหน่ึง) 

หมายถงึ ช่วงเวลาของการเจริญเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ในระหว่างฤดูการเจริญเติบโต [ICPM, 2003] 

growing period (of a plant species) 

Time period of active growth during a growing season [ICPM, 2003] 

 

ฤดูการเจริญเติบโต  

หมายถึง ช่วงเวลาหน่ึง หรือช่วงเวลาต่างๆ ของปี เม่ือพืชเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในพื้ นที่ สถานที่ผลิต 

หรือแหล่งผลิต [FAO, 1990; revised ICPM, 2003] 

growing season  

Period or periods of the year when plants actively grow in an area, place of production or 

production site [FAO, 1990; revised ICPM, 2003] 

 

ถิน่อาศยั 

หมายถึง ส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ ที่มีสภาพให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ หรือสามารถตั้งรกรากได้ 

[ICPM, 2005] 
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habitat  

Part of an ecosystem with conditions in which an organism naturally occurs or can establish [ICPM, 

2005] 

 

การปรบัใหก้ลมกลืน 

หมายถึง การจัดทาํ การยอมรับ และการนาํมาตรการสุขอนามยัพืชต่างๆ ไปใช้โดยประเทศต่างๆ ที่มีพ้ืนฐาน

บนมาตรฐานร่วมต่างๆ [FAO, 1995; revised CEPM, 1999; based on the World Trade Organization 

Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (WTO, 1994)] 

Harmonization 

The establishment, recognition and application by different countries of phytosanitary measures 

based on common standards [FAO, 1 9 9 5 ; revised CEPM, 1 9 9 9 ; based on the World Trade 

Organization Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures ( WTO, 

1994)] 

 

มาตรการสุขอนามยัพชืที่ปรบัใหก้ลมกลืน 

หมายถึง มาตรการสุขอนามัยพืชต่างๆ  ที่ ได้มีการจัดทําโดยประเทศภาคีของอนุสัญญาว่าด้วย 

การอารกัขาพชืระหว่างประเทศ โดยมีพ้ืนฐานบนมาตรฐานระหว่างประเทศต่างๆ [IPPC, 1997] 

harmonized phytosanitary measures  

Phytosanitary measures established by contracting parties to the IPPC, based on international 

standards [IPPC, 1997] 

 

การปฏิบติัดว้ยความรอ้น, การบาํบดัดว้ยความรอ้น 

หมายถึง กระบวนการที่สินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง ถูกทาํให้ร้อนจนถึงอุณหภมิูตํ่าสุดในระยะเวลาที่น้อยที่สุด

ตามข้อกาํหนดทางวิชาการที่เป็นทางการ [ISPM 15:2002; revised ICPM, 2005] 

heat treatment  

The process in which a commodity is heated until it reaches a minimum temperature for a minimum 

period of time according to an official technical specification [ISPM 15:2002; revised ICPM, 

2005] 

 

รายช่ือศตัรูพชืของพชือาศยั 

หมายถึง รายช่ือศตัรูพืชชนิดต่างๆ ที่เข้าทาํความเสยีหายพชืชนิดใดชนิดหน่ึง ทั่วโลกหรือในพื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง 

[CEPM, 1996; revised CEPM, 1999] 

host pest list  

A list of pests that infest a plant species, globally or in an area [CEPM, 1996; revised CEPM, 1999] 
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พสิยัของชนดิพนัธุใ์หอ้าศยั 

หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างๆ ในสภาพธรรมชาติที่สามารถให้ศตัรูพืชเฉพาะชนิดใดชนิดหน่ึง หรือสิ่งมีชีวิต

ชนิดอื่นๆ อาศยัดาํรงชีวิตอยู่ได้ [FAO, 1990; revised FAO, 1995; ICPM, 2005] 

host range  

Species capable, under natural conditions, of sustaining a specific pest or other organism FAO, 

1990; revised FAO, 1995; ICPM, 2005] 

 

ใบอนุญาตนาํเขา้ 

หมายถึง เอกสารทางราชการ ที่อนุญาตให้มีการนําเข้าสินค้าที่ เป็นไปตามข้อกําหนดการนําเข้า 

ดา้นสุขอนามยัพชืที่ระบุ [FAO, 1990; revised FAO, 1995; ICPM, 2005] 

import permit  

Official document authorizing importation of a commodity in accordance with specified 

phytosanitary import requirements [FAO, 1990; revised FAO, 1995; ICPM, 2005] 

 

การหยดุยั้งการเจริญ 

หมายถงึ การทาํให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญต่อไปได้ [ISPM 18:2003] 

inactivation  

Rendering micro-organisms incapable of development [ISPM 18:2003] 

 

การปรากฏ (ของศตัรูพืช) 

หมายถึง สดัส่วน หรือ จาํนวนหน่วยที่ซึ่งมีศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึงปรากฏอยู่ในตัวอย่าง สินคา้ที่ส่งมอบ 

แปลงพชื หรือประชากรอื่นที่ระบุ [CPM, 2009] 

incidence (of a pest) 

Proportion or number of units in which a pest is present in a sample, consignment, field or other 

defined population [CPM, 2009] 

 

การยกพวกบุกรุก 

หมายถึง กลุ่มประชากรโดดๆ ของศตัรูพชืชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เพ่ิงจะตรวจพบในพื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ซ่ึงไม่เป็น

ที่รู้ว่ามีการตั้งรกรากแล้ว แต่คาดว่าศัตรูพืชน้ีสามารถมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้ [ICPM, 

2003] 

incursion  

An isolated population of a pest recently detected in an area, not known to be established, but 

expected to survive for the immediate future [ICPM, 2003] 
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การเขา้ทําความเสียหาย (ให้กบัสินคา้) 

หมายถึง การปรากฏอยู่ในสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงศัตรูพืชที่ยังมีชีวิตอยู่ของพืชหรือผลิตผลพืช  

ที่เกี่ยวข้อง โดยการเขา้ทําความเสียหาย รวมถงึการตดิเช้ือด้วย [CEPM, 1997; revised CEPM, 1999] 

infestation (of a commodity) 

Presence in a commodity of a living pest of the plant or plant product concerned, Infestation 

includes infection [CEPM, 1997; revised CEPM, 1999] 

 

การตรวจสอบ 

หมายถึง การตรวจพืช ผลิตผลพืช หรือวตัถุควบคุมต่างๆ ดว้ยสายตา ที่เป็นทางการ เพ่ือพิจารณา

ตัดสินใจว่ามีศตัรูพืชอยู่ หรือเพ่ือพิจารณาตัดสินใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบขอ้บงัคบัดา้นสุขอนามยั

พชืหรือไม่ [FAO, 1990; revised FAO, 1995; formerly inspect] 

inspection 

Official visual examination of plants, plant products or other regulated articles to determine if 

pests are present or to determine compliance with phytosanitary regulations [FAO, 1990; revised 

FAO, 1995; formerly inspect] 

 

ผูต้รวจสอบ 
หมายถึง บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่โดยองคก์ารอารกัขาพืชแห่งชาติ ให้ปฏบัิติงานตามหน้าที่ของ

องคก์รน้ัน [FAO, 1990] 

inspector  

Person authorized by a national plant protection organization to discharge its functions [FAO, 

1990] 

 

ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั (ของสินคา้ที่ส่งมอบ) 

หมายถึง ส่วนประกอบ ของสินคา้ที่ส่งมอบ ที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบรบัรองสุขอนามยัพืชของสินค้า 

ที่ส่งมอบน้ันหรือในเอกสารอื่นซ่ึงเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการเกบ็รักษา โดยไม่มีการสูญหาย 

การเพ่ิมเตมิ หรือการทดแทน [CPM, 2007] 

integrity (of a consignment)  

Composition of a consignment as described by its phytosanitary certificate or other officially 

acceptable document, maintained without loss, addition or substitution [CPM, 2007] 

 

การใชต้ามท่ีตั้งใจ 

หมายถึง วัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในการนําเข้า การผลิต หรือการใช้พืช ผลิตผลพืช หรือวัตถุอื่นๆ [ISPM 

16:2002; revised CPM, 2009] 
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intended use  

Declared purpose for which plants, plant products, or other articles are imported, produced, or 

used [ISPM 16:2002; revised CPM, 2009] 
 

การสกดักั้น (สินคา้ที่ส่งมอบ) 

หมายถึง การปฏิเสธ หรือ การเขา้มาที่มีการควบคุมของสินคา้ที่ส่งมอบที่นาํเข้า เน่ืองจากความผดิพลาด

ที่ไม่ปฏบัิตติามระเบียบขอ้บงัคบัสุขอนามยัพชื [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

interception (of a consignment) 

The refusal or controlled entry of an imported consignment due to failure to comply with 

phytosanitary regulations [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

 

การสกดักั้น (ศตัรูพชื) 

หมายถึง การตรวจพบศตัรูพืช ในขณะที่ทาํการตรวจสอบหรือทดสอบสินคา้ที่ส่งมอบที่นาํเข้า [FAO, 

1990; revised CEPM, 1996] 

interception (of a pest) 

The detection of a pest during inspection or testing of an imported consignment [FAO, 1990; 

revised CEPM, 1996] 
 

การกกักนัระหว่างทาง 

หมายถึง การกกักนั ในประเทศใดประเทศหน่ึงที่มิใช่ประเทศตน้กําเนิด หรือจุดหมายปลายทาง [CEPM, 

1996] 

intermediate quarantine  

Quarantine in a country other than the country of origin or destination [CEPM, 1996] 

 

อนุสญัญาว่าดว้ยการอารกัขาพชืระหว่างประเทศ 

หมายถึง อนุสญัญาว่าดว้ยการอารกัขาพืชระหว่างประเทศ ที่เกบ็รักษาไว้กับองค์การอาหารและเกษตร

แห่งสหประชาชาต ิในกรงุโรม เม่ือปี ค.ศ. 1951 และตามที่ได้แก้ไขปรับปรุงต่อมาภายหลัง [FAO, 1990] 

International Plant Protection Convention  

International Plant Protection Convention, as deposited with FAO in Rome in 1951 and as 

subsequently amended [FAO, 1990] 

 

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรการสุขอนามยัพชื 
หมายถึง มาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ โดยคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืชช่ัวคราว หรือคณะกรรมาธิการมาตรการ-

สุขอนามยัพชื ซึ่งต้ังขึ้นภายใต้ ไอพพีซีี [CEPM,1996; revised CEPM, 1999]  
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International Standard for Phytosanitary Measures  

An international standard adopted by the Conference of FAO, the Interim Commission on 

phytosanitary measures or the Commission on phytosanitary measures, established under the IPPC  

[CEPM, 1996; revised CEPM, 1999] 

 

มาตรฐานระหว่างประเทศ 
หมายถึง มาตรฐานระหว่างประเทศที่จัดทาํขึ้นมา ให้เป็นไปตามมาตรา 10 วรรค 1 และ 2 ของ ไอพีพีซี 

[IPPC, 1997] 

international standards  

International standards established in accordance with Article X paragraphs 1 and 2 of the IPPC 

[IPPC, 1997] 

 

การนาํเขา้มา (ของศตัรูพืช) 

หมายถึง การเขา้มาของศัตรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึงที่เป็นผลให้เกิดการตั้ งรกรากของศัตรูพืชชนิดน้ัน 

[FAO, 1990; revised FAO, 1995; IPPC, 1997] 

introduction (of a pest) 

The entry of a pest resulting in its establishment [FAO, 1990; revised FAO, 1995; IPPC, 1997] 

 

การปลดปล่อยอย่างท่วมทน้ 

หมายถึง การปลดปล่อยตัวกระทาํการควบคุมโดยชีววิธี หรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชนท์ี่มีการเพาะเล้ียง

เพ่ิมปริมาณเป็นจาํนวนมากด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับผลสาํเรจ็ในการดาํเนินการอย่างรวดเรว็ [ISPM 

3:1995; revised ISPM 3:2005] 

inundative release  

The release of large numbers of mass-produced biological control agents or beneficial organisms 

with the expectation of achieving a rapid effect [ISPM 3:1995; revised ISPM 3:2005] 

 

ไอพพีีซี คาํย่อของ International Plant Protection Convention 

หมายถึง อนุสญัญาว่าดว้ยการอารกัขาพืชระหว่างประเทศ ที่ได้เกบ็รักษาไว้เม่ือปี ค.ศ. 1951 กบัองค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิณ กรุงโรม และตามที่ได้แก้ไขปรับปรุงต่อมาภายหลัง [FAO, 1990; 

revised ICPM, 2001] 

IPPC  

International Plant Protection Convention, as deposited in 1951 with FAO in Rome and as 

subsequently amended [FAO, 1990; revised ICPM, 2001] 
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การอาบรงัสี, การฉายรงัสี 

หมายถงึ การปฏิบติัหรือการบาํบดั ด้วยรังสไีอออนประเภทใดๆ กต็าม [ISPM 18:2003] 

irradiation  

Treatment with any type of ionizing radiation [ISPM 18:2003] 

 

ไอเอสพเีอ็ม คาํย่อของ International Standard for Phytosanitary Measures 

หมายถงึ มาตรฐานระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรการสุขอนามยัพชื [CEPM, 1996; revised ICPM, 2001] 

ISPM  

International Standard for Phytosanitary Measures [CEPM, 1996; revised ICPM, 2001] 

 

การอบแหง้ดว้ยเตาแบบปิด 
หมายถึง กระบวนการทาํให้เนื้ อไมแ้ห้งในห้องปิด โดยการใช้ความร้อน และ/หรือการควบคุมความช้ืนให้

ถงึปริมาณความช้ืนที่ต้องการ [ISPM 15:2002] 

kiln-drying  

A process in which wood is dried in a closed chamber using heat and/or humidity control to 

achieve required moisture content [ISPM 15:2002] 

 

สิง่มีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม 

หมายถึง สิ่งมีชีวิตใดกต็ามที่มีการผสมผสานพันธุกรรมที่แปลกใหม่ซ่ึงได้มาจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

สมยัใหม่ [Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (CBD, 2000)] 

living modified organism  
Any living organism that possesses a novel combination of genetic material obtained through the 

use of modern biotechnology [Cartagena Protocol on biosafety to the Convention on Biological 

Diversity, 2000] 

 

แอลเอ็มโอ คาํย่อของ living modified organism 

หมายถงึ สิง่มีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม [ISPM 11:2004] 

LMO  

living modified organism [ISPM 11:2004] 

 

กองสินคา้, ลอ๊ต 

หมายถึง จาํนวนหน่วยของสินคา้เดี่ยวๆ ชนิดใดชนิดหน่ึงซ่ึงจาํแนกได้โดยความเป็นหน่ึงเดียวกันของ

องค์ประกอบรวม แหล่งต้นกาํเนิด ฯลฯ ที่ประกอบกันเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ที่ส่งมอบชนิดใดชนิดหน่ึง 

[FAO, 1990] 
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lot 

A number of units of a single commodity, identifiable by its homogeneity of composition, origin 

etc., forming part of a consignment [FAO, 1990] 

 

เครือ่งหมาย 

หมายถึง ตราประทบั หรือตราราชการ ซึ่งเป็นที่รู้จักระหว่างประเทศ ใช้ประทบัวตัถุควบคุมชนิดใดชนิดหน่ึง 

เพ่ือรับรองสถานภาพสขุอนามัยพืชของวัตถุควบคุมชนิดน้ัน  [ISPM 15:2002] 

mark  

An official stamp or brand, internationally recognized, applied to a regulated article to attest its 

phytosanitary status [ISPM 15:2002] 

 

ขนาดที่ดูดซึมตํา่สุด, ปริมาณทีดู่ดซึมตํา่สุด 

หมายถงึ ขนาดหรือปริมาณทีดู่ดซึมตํ่าสดุ เฉพาะที่ภายในปริมาตรบรรจุ [ISPM 18:2003] 

minimum absorbed dose (Dmin) 

The localized minimum absorbed dose within the process load [ISPM 18:2003] 

 

เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ 

หมายถงึ การใช้ 
1. เทคนิคการใช้กรดนิวคลีอิคภายนอกกาย (in vitro nucleic acid) รวมถึงการใช้กรดดีออกซีไรโบนิว

คลีอิคที่รวมกันใหม่ (recombinant deoxyribonucleic acid (DNA)) และการใส่กรดนิวคลีอิคโดยตรง 

เข้าไปในเซลล์ หรือออร์กาเนลล์ หรือ 

2. การรวมตัวของเซลล์นอกวงศ์ทางอนุกรมวิธาน ซ่ึงข้ามขอบเขตการสืบพันธุท์างสรีรวิทยาตามธรรมชาติ 

หรือ การรวมตัวกนั ซ่ึงมิใช่เทคนิคที่ใช้ในการผสมพันธุแ์ละคดัเลือกพันธุแ์บบด้ังเดิม [Cartagena Protocol 

on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (CBD, 2000)] 

modern biotechnology  

The application of:  

a. in vitro nucleic acid techniques, including recombinant deoxyribonucleic acid (DNA) and direct 

injection of nucleic acid into cells or organelles; or 

b. fusion of cells beyond the taxonomic family, that overcome natural physiological reproductive or 

recombination barriers and that are not techniques used in traditional breeding and selection. 

[Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (CBD, 2000)]  
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การติดตาม 

หมายถึง กระบวนการที่เป็นทางการซ่ึงดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพิสจูน์ยืนยันสถานภาพต่าง  ๆด้านสุขอนามัยพืช 

[CEPM, 1996] 

monitoring  

An official ongoing process to verify phytosanitary situations [CEPM, 1996] 

 

การสํารวจแบบติดตาม 

หมายถึง การสํารวจอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพิสจูน์ยืนยันคุณสมบัติต่างๆ ของประชากรศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง 

[FAO, 1995] 

monitoring survey  

Ongoing survey to verify the characteristics of a pest population [FAO, 1995] 

 

องคก์ารอารกัขาพชืแห่งชาติ 

หมายถึง หน่วยงานบริการทางราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน ไอพีพีซี 

[FAO, 1990; formerly plant protection organization (national)] 

national plant protection organization  

Official service established by a government to discharge the functions specified by the IPPC 

[FAO, 1990; formerly plant protection organization (national)] 

 

ศตัรูธรรมชาติ 

หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึง ที่มีชีวิตอยู่ได้โดยการใช้สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหน่ึงในพื้ นที่ดั้งเดิม และอาจช่วย

ในการจาํกดัประชากรของสิ่งมีชีวิตน้ัน สิ่งมีชีวิตนี้ รวมถึง แมลงตวัเบียน ตวัเบียน ตวัห้ํา สิ่งมีชีวิตที่กินพืช 

และเช้ือโรคต่างๆ [ISPM 3:1995; revised ISPM 3:2005] 

natural enemy  

An organism which lives at the expense of another organism in its area of origin and which may 

help to limit the population of that organism this includes parasitoids, parasites, predators, 

phytophagous organisms and pathogens [ISPM 3:1995; revised ISPM 3:2005] 

 

การเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

หมายถึง ส่วนประกอบหน่ึงของระบบนิเวศ หรือ การคัดเลือกจากประชากรป่า ที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

โดยวิธกีารที่ไม่เป็นธรรมชาต ิ [ISPM 3:1995] 

naturally occurring  

A component of an ecosystem or a selection from a wild population, not altered by artificial means 

[ISPM 3:1995] 
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ศตัรูพืชที่ไม่ใช่ศตัรูพชืกกักนั 

หมายถงึ ศตัรูพืชที่ไม่เป็นศตัรูพืชกกักนั สาํหรับพื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง [FAO, 1995] 

non-quarantine pest  

Pest that is not a quarantine pest for an area [FAO, 1995] 

 

เอ็นพพีโีอ คาํย่อของ national plant protection organization 

หมายถงึ องคก์ารอารกัขาพชืแห่งชาติ [FAO, 1990; ICPM, 2001] 

NPPO  

National plant protection organization [FAO, 1990; ICPM, 2001] 

 

การเกิดข้ึน 

หมายถึง การมีอยู่ หรือการปรากฏของศัตรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง ในพื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ที่มีการยอมรับ 

อย่างเป็นทางการว่าเป็นศัตรูพืชในท้องถิ่น หรือถูกนาํเขา้มา และไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่าได้ถูกกําจดั

ใหห้มดส้ินไปแล้ว [FAO, 1990; revised FAO, 1995; ISPM 17:2002; formerly occur] 

occurrence  

The presence in an area of a pest officially recognized to be indigenous or introduced and not 

officially reported to have been eradicated [FAO, 1990; revised FAO, 1995; ISPM 17:2002; 

formerly occur]  

 

เป็นทางการ, อย่างเป็นทางการ, ราชการ 

หมายถึง ภารกิจต่างๆ ที่ จัดทําขึ้ น  มอบอํานาจหน้าที่ให้หรือนําไปปฏิบัติโดยองค์การอารกัขาพืช

แห่งชาติ [FAO, 1990] 

official  

Established, authorized or performed by a national plant protection organization [FAO, 1990] 

 

การควบคุมอย่างเป็นทางการ 

หมายถึง การบังคับใช้ระเบียบขอ้บงัคบัสุขอนามยัพืชต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม และการใช้วิธีดาํเนินการ

ด้านสุขอนามัยพืชต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการกําจัดใหห้มดส้ิน หรือการจํากดับริเวณของศตัรูพืช

กกักนั หรือในการบริหารจัดการศตัรูพืชที่ไม่ใช่ศตัรูพชืกกักนัท่ีตอ้งมีการควบคุม [ICPM, 2001] 

official control  

The active enforcement of mandatory phytosanitary regulations and the application of mandatory 

phytosanitary procedures with the objective of eradication or containment of quarantine pests or 

for the management of regulated non-quarantine pests [ICPM, 2001] 
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สิง่มีชีวิต 

หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนทางชีวภาพใดกต็าม ที่สามารถสบืพันธุ ์หรือถอดแบบได้ในสภาพที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

[ISPM 3:1995; revised ISPM 3:2005] 

organism  

Any biotic entity capable of reproduction or replication in its naturally occurring state [ ISPM 

3:1995; revised ISPM 3:2005] 

 

การระบาด 

หมายถึง ประชากรของศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง ที่เพ่ิงจะตรวจพบเม่ือเรว็ๆ น้ี รวมถึงการยกพวกบุกรุก 

หรือการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสาํคัญ อย่างรวดเรว็ของประชากรศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง ที่ตั้งรกรากอยู่แล้ว

ในพื้ นที่ [FAO, 1995; revised ICPM, 2003] 

outbreak  

A recently detected pest population, including an incursion, or a sudden significant increase of an 

established pest population in an area [FAO, 1995; revised ICPM, 2003] 

 

บรรจุภณัฑ ์
หมายถงึ วัสดุที่ใช้ในการพยุงรับ ป้องกนั หรือรองรับสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง [ISPM 20:2004] 

packaging  

Material used in supporting, protecting or carrying a commodity [ISPM 20:2004] 

 

ตวัเบยีน 

หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึง ที่มีชีวิตอยู่บน หรือภายในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหน่ึงที่มีขนาดใหญ่กว่า 

และกนิสิ่งมีชีวิตน้ันเป็นอาหาร [ISPM 3:1995] 

parasite 

An organism which lives on or in a larger organism, feeding upon it [ISPM 3:1995] 

 

แมลงตวัเบียน 

หมายถึง แมลงที่เป็นตวัเบียนเฉพาะในระยะตัวอ่อน มีการทาํลายหรือฆ่าตัวอาศัยของมัน ในกระบวนการ

เจริญเตบิโต และมีชีวิตที่เป็นอสิระ เม่ือเป็นตวัเตม็วัย [ISPM 3:1995] 

parasitoid  

An insect parasitic only in its immature stages, killing its host in the process of its development, 

and free living as an adult [ISPM 3:1995] 
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เช้ือโรค 

หมายถงึ จุลินทรียท์ี่เป็นสาเหตุของโรค [ISPM 3:1995] 

pathogen  

Micro-organism causing disease [ISPM 3:1995] 

 

เสน้ทางผ่าน 

หมายถึง วิถีทางใดๆ กต็าม ที่ปล่อยให้มีการเขา้มา หรือการแพร่กระจายของศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง 

[FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

pathway 

Any means that allows the entry or spread of a pest [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

 

ศตัรูพืช 

หมายถึง ชนิดพันธุ์ สายพันธุ์ หรือต้นแบบชีวภาพของพืช สัตว์ หรือเช้ือโรคใดกต็าม ที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อพืชหรือผลิตผลพืช หมายเหตุ: ในไอพีพีซี คําว่า plant pest บางคร้ังใช้สําหรับคําว่า pest 

[FAO, 1990; revised FAO, 1995; IPPC, 1997; revised CPM, 2012] 

pest  

Any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious to plants or plant products 

Note: In the IPPC, plant pest is sometimes used for the term pest [FAO, 1 9 9 0 ; revised FAO, 

1995; IPPC, 1997; revised CPM, 2012] 

 

การจดัประเภทของศตัรูพชื 

หมายถึง กระบวนการ สาํหรับการพิจารณาตัดสินว่าศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง มีหรือไม่มีคุณสมบัติ ที่เป็น

ศตัรูพืชกกักนั หรือเป็นศตัรูพชืที่ไม่ใช่ศตัรูพชืกกักนัที่ตอ้งมีการควบคุมหรือไม่ [ISPM 11:2001] 

pest categorization 

The process for determining whether a pest has or has not the characteristics of a quarantine pest or 

those of a regulated non-quarantine pest [ISPM 11:2001] 

 

การวินจิฉยัศตัรูพชื 

หมายถงึ กระบวนการตรวจหา และการจาํแนกชนิดของศตัรูพชืชนิดใดชนิดหน่ึง [ISPM 27:2006] 

pest diagnosis  

The process of detection and identification of a pest [ISPM 27:2006] 
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พื้ นที่ปลอดศตัรูพชื 

หมายถึง พื้ นที่ ซ่ึงไม่มีศัตรูพืชเฉพาะชนิดใดชนิดหน่ึงเกิดข้ึน โดยมีการแสดงให้เห็นด้วยหลักฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์และพ้ืนที่ดังกล่าวมีการดูแลรักษาอย่างเป็นทางการ ตามความเหมาะสม [FAO, 1995] 

pest free area  

An area in which a specific pest does not occur as demonstrated by scientific evidence and in 

which, where appropriate, this condition is being officially maintained [FAO, 1995] 

 

สถานทีผ่ลิตที่ปลอดศตัรูพชื 

หมายถึง สถานที่ผลิต ที่ไม่มีศัตรูพืชเฉพาะชนิดใดชนิดหน่ึงเกิดข้ึนโดยมีการรับรองด้วยหลักฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์ และพ้ืนที่ดังกล่าวมีการดูแลรักษาสภาพน้ีอย่างเป็นทางการตามความเหมาะสม ในช่วง

เวลาใดเวลาหน่ึง [ISPM 10:1999] 

pest free place of  production  

Place of production in which a specific pest does not occur as demonstrated by scientific evidence 

and in which, where appropriate, this condition is being officially maintained for a defined period 

[ISPM 10:1999] 

 

แหล่งผลิตที่ปลอดศตัรูพชื 

หมายถึง ส่วนที่กาํหนดส่วนหน่ึงของสถานที่ผลิต ที่ไม่มีศตัรูพืชเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดข้ึนมา โดยมี

การแสดงด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และพ้ืนที่ดังกล่าวมีการดูแลรักษาอย่างเป็นทางการในช่วงเวลา 

ที่กาํหนด และมีการบริหารจัดการเป็นหน่วยแยกออกมาเช่นเดียวกับสถานที่ผลิตปลอดศตัรูพืช [ISPM 

10:1999] 

pest free production site  

A defined portion of a place of production in which a specific pest does not occur as demonstrated 

by scientific evidence and in which, where appropriate, this condition is being officially maintained 

for a defined period and that is managed as a separate unit in the same way as a pest free place of 

production [ISPM 10:1999] 

 

บนัทึกศตัรูพชื (pest record) 

หมายถึง เอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่หรือการปรากฏ หรือ การไม่มีอยู่หรือการไม่ปรากฏของ

ศตัรูพชืเฉพาะชนิดใดชนิดหน่ึง ณ สถานที่ใดสถานที่หน่ึงโดยเฉพาะ ในเวลาที่แน่นอนภายในพื้ นท่ีใดพ้ืนที่หน่ึง 

(โดยปกตคืิอประเทศ) ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่ระบุ [CEPM, 1997] 
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pest record  

A document providing information concerning the presence or absence of a specific pest at a particular 

location at a certain time, within an area (usually a country) under described circumstances 

[CEPM, 1997] 

 

ความเสีย่งศตัรูพชื (สาํหรับศตัรูพืชกกักนั) 

หมายถึง ความน่าจะเป็นไปได้ของการนําเขา้มา และการแพร่กระจายของศัตรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง  

และความสาํคญัของสิ่งที่ติดตามมาที่มีศักยภาพทางเศรษฐกจิที่เกี่ยวข้อง [ISPM 2:2007] 

pest risk (for quarantine pests) 

The probability of introduction and spread of a pest and the magnitude of the associated potential 

economic consequences [ISPM 2:2007] 

  

ความเสีย่งศตัรูพชื (สําหรบัศตัรูพชืท่ีไม่ใช่ศตัรูพชืกกักนัท่ีตอ้งมีการควบคุม) 

หมายถึง ความน่าจะเป็นไปได้ที่ศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึงในพชืสําหรบัปลูกส่งผลต่อการใชที้่ตั้งใจของพืช

เหล่าน้ัน ซ่ึงมีผลกระทบทางเศรษฐกจิที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้ [ISPM 2:2007] 

pest risk (for regulated non-quarantine pests) 

The probability that a pest in plants for planting affects the intended use of those plants with an 

economically unacceptable impact [ISPM 2:2007] 

 

การวิเคราะหค์วามเสีย่งศตัรูพชื (ตีความตามที่ตกลงไว้) 

หมายถึง กระบวนการประเมินหลักฐานด้านชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์อื่น เพ่ือพิจารณา

ตัดสินใจว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นศัตรูพืช ที่ควรมีการควบคุมหรือไม่ และความเข้มงวดของ

มาตรการสุขอนามยัพืชใดกต็ามที่จะนํามาใช้ควบคุมศัตรูพืชชนิดน้ัน [FAO, 1995; revised IPPC, 

1997; ISPM 2: 2007] 

pest risk analysis (agreed interpretation) 

The process of evaluating biological or other scientific and economic evidence to determine whether 

an organism is a pest, whether it should be regulated, and the strength of any phytosanitary 

measures to be taken against it [FAO, 1995; revised IPPC, 1997; ISPM 2:2007] 

 

การประเมินความเสีย่งศตัรูพชื (สาํหรับศตัรูพืชกกักนั) 

หมายถึง การประเมินผลความน่าจะเป็นไปได้ของการนําเขา้มา และการแพร่กระจายของศตัรูพืชชนิดใด

ชนิดหน่ึง และความสาํคัญของสิ่งที่ติดตามมาทางเศรษฐกจิที่มีศักยภาพที่เกี่ยวข้อง [FAO, 1995; revised 

ISPM 11:2001; ISPM 2:2007] 
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pest risk assessment (for quarantine pests) 

Evaluation of the probability of the introduction and spread of a pest and the magnitude of the 

associated potential economic consequences [FAO, 1995; revised ISPM 11:2001; ISPM 2:2007] 

 

การประเมินความเสีย่งศตัรูพชื (สาํหรับศตัรูพืชที่ไม่ใช่ศตัรูพชืกกักนัที่ตอ้งมีการควบคุม) 

หมายถึง การประเมินผลของความน่าจะเป็นไปได้ที่ศัตรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึงในพืชสําหรบัปลูกที่มี

ผลกระทบต่อการใชที้่ตั้งใจของพชืเหล่าน้ัน ซ่ึงมีผลกระทบทางเศรษฐกจิที่ยอมรับไม่ได้ [ICPM, 2005] 

pest risk assessment (for regulated non-quarantine pests) 

Evaluation of the probability that a pest in plants for planting affects the intended use of those 

plants with an economically unacceptable impact [ICPM, 2005] 

 

การบริหารจดัการความเสีย่งศตัรูพชื (สาํหรับศตัรูพชืกกักนั) 
หมายถึง การประเมินผล และการเลือกทางเลือกต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงของการนําเขา้มาและการแพร่กระจาย

ของศตัรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง [FAO, 1995; revised ISPM 11:2001] 

pest risk management (for quarantine pests) 

Evaluation and selection of options to reduce the risk of introduction and spread of a pest [FAO, 

1995; revised ISPM 11:2001] 

 

การบริหารจดัการความเสีย่งศตัรูพชื (สาํหรับศตัรูพชืที่ไม่ใช่ศตัรูพชืกกักนัที่ตอ้งมีการควบคุม)   

หมายถึง การประเมินผล และการเลือกทางเลือกต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่ศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึงในพืช

สําหรบัปลูกเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบที่ยอมรับไม่ได้ทางเศรษฐกิจ ในการใชที้่ตั้ งใจของพืชเหล่าน้ัน 

[ICPM, 2005] 

pest risk management (for regulated non-quarantine pests) 

Evaluation and selection of options to reduce the risk that a pest in plants for planting causes an 

economically unacceptable impact on the intended use of those plants 

 

สถานภาพของศตัรูพชื (ในพื้ นที่) 
หมายถึง การมีอยู่หรือการปรากฏ และการไม่มีอยู่หรือการไม่ปรากฏ ของศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึงในขณะ

ปัจจุบันในพื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง รวมถึงการแพร่กระจายของศัตรูพืชน้ันหากเหมาะสม ตามที่กาํหนดไว้อย่าง

เป็นทางการ โดยใช้การตัดสนิที่เช่ียวชาญบนพ้ืนฐานของบนัทึกศตัรูพชืในขณะนั้นและในอดีต และข้อมูลอื่นๆ 

[CEPM, 1997; revised ICPM, 1998] 
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pest status (in an area) 

Presence or absence, at the present time, of a pest in an area, including where appropriate its distribution, 

as officially determined using expert judgment on the basis of current and historical pest records 

and other information [CEPM, 1997; revised ICPM, 1998] 

 

พเีอฟเอ คาํย่อของ Pest Free Area 

หมายถงึ พื้ นที่ปลอดศตัรูพชื [FAO, 1995; revised ICPM, 2001] 

PFA  

Pest free area [FAO, 1995; revised ICPM, 2001] 

 

การกระทําดา้นสุขอนามยัพชื 

หมายถึง การปฏบัิติการอย่างเป็นทางการ เช่น การตรวจสอบ การทดสอบ การเฝ้าระวงั หรือการปฏิบติั 

ที่ดาํเนินการนาํมาตรการสุขอนามยัพชืต่างๆ ไปปฏบัิติ [ICPM, 2001; revised ICPM, 2005] 

phytosanitary action  

An official operation, such as inspection, testing, surveillance or treatment, undertaken to implement 

phytosanitary measures [ICPM, 2001; revised ICPM, 2005] 

 

ใบรบัรองสุขอนามยัพชื 

หมายถึง เอกสารฉบับใดฉบับหน่ึงที่ เป็นกระดาษ ที่ เป็นทางการ หรือเอกสารเทียบเท่าในแบบ

อเิลก็ทรอนิกสท์ี่เป็นทางการของเอกสารฉบับน้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับรูปแบบใบรับรองของ ไอพีพซีี ที่รับรอง

ว่าสินคา้ที่ส่งมอบน้ัน เป็นไปตามขอ้กําหนดการนําเขา้ดา้นสุขอนามยัพืชต่างๆ [FAO, 1990; revised 

CPM, 2012] 

phytosanitary certificate  

An official paper document or its official electronic equivalent, consistent with the model certificates 

of the IPPC, attesting that a consignment meets phytosanitary import requirements [FAO, 1990; 

revised CPM, 2012] 

 

การออกใบรบัรองสุขอนามยัพชื 

หมายถึง การใช้วิธีดําเนินการดา้นสุขอนามัยพืชต่างๆ ที่นําไปสู่การออกใบรบัรองสุขอนามัยพืช  
[FAO, 1990] 

phytosanitary certification  

Use of phytosanitary procedures leading to the issue of a phytosanitary certificate [FAO, 1990] 
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ขอ้กําหนดการนาํเขา้ดา้นสุขอนามยัพชื 

หมายถึง มาตรการสุขอนามยัพืชเฉพาะ ที่จัดทาํขึ้ นโดยประเทศผู้นําเข้า เกี่ยวกับสินคา้ที่ส่งมอบซ่ึง

เคล่ือนย้ายเข้าสู่ประเทศน้ัน [ICPM, 2005] 

phytosanitary import requirements  

Specific phytosanitary measures established by an importing country concerning consignments moving 

into that country [ICPM, 2005] 

 

ตวับทกฎหมายสุขอนามยัพชื 

หมายถึง กฎหมายพ้ืนฐานซ่ึงมอบอาํนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้องคก์ารอารกัขาพืชแห่งชาติ ซ่ึงจาก

กฎหมายน้ี สามารถยกร่างระเบียบขอ้บงัคบัสุขอนามยัพชืต่างๆ ได้ [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

phytosanitary legislation  

Basic laws granting legal authority to a national plant protection organization from which 

phytosanitary regulations may be drafted [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

 

มาตรการสุขอนามยัพชื (การตคีวามที่ตกลงกนั) 

หมายถึง ตวับทกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั หรือวิธดีาํเนินการที่เป็นทางการใดๆ กต็ามที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือป้องกันการนําเขา้มา หรือการแพร่กระจายของศตัรูพืชกกักนั หรือเพ่ือจาํกัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ของศตัรูพืชที่ไม่ใช่ศตัรูพชืกกักนัที่ตอ้งมีการควบคุม [FAO, 1995; revised IPPC, 1997; ICPM, 2002] 

phytosanitary measure (agreed interpretation) 

Any legislation, regulation or official procedure having the purpose to prevent the introduction or 

spread of quarantine pests, or to limit the economic impact of regulated non-quarantine pests 

[FAO, 1995; revised IPPC, 1997; ICPM, 2002] 

 

วิธีดําเนนิการดา้นสุขอนามยัพชื 

หมายถึง วิธีที่เป็นทางการใดกต็าม สาํหรับการดําเนินการตามมาตรการสุขอนามยัพืชต่างๆ รวมถึง 

การทาํหน้าที่ในการตรวจสอบ การทดสอบ การเฝ้าระวงั หรือการปฏิบติัหรือการบําบดัที่เกี่ยวข้องกับ

ศตัรูพชืควบคุมต่างๆ [FAO, 1990; revised FAO, 1995; CEPM, 1999; ICPM, 2001; ICPM, 2005] 

phytosanitary procedure  

Any official method for implementing phytosanitary measures including the performance of 

inspections, tests, surveillance or treatments in connection with regulated pests [FAO, 1990; 

revised FAO, 1995; CEPM, 1999; ICPM, 2001; ICPM, 2005] 
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ระเบียบขอ้บงัคบัสุขอนามยัพชื  

หมายถึง กฎทางราชการ เพ่ือป้องกันการนําเขา้มา หรือการแพร่กระจายของศัตรูพืชกกักนัต่างๆ  
หรือเพ่ือจาํกัดผลกระทบทางเศรษฐกิจของศตัรูพืชที่ไม่ใช่ศตัรูพืชกกักนัที่ตอ้งมีการควบคุม ตลอดจน 

การออกระเบียบวิธีดําเนินการต่างๆ สาํหรับการออกใบรบัรองสุขอนามยัพืช [FAO, 1990; revised 

FAO, 1995; CEPM, 1999; ICPM, 2001]  

phytosanitary regulation  

Official rule to prevent the introduction or spread of quarantine pests, or to limit the economic 

impact of regulated non-quarantine pests, including establishment of procedures for phytosanitary 

certification [FAO, 1990; revised FAO, 1995; CEPM, 1999; ICPM, 2001] 

 

การรกัษาความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัพชื (ของสินคา้ท่ีส่งมอบ) 
หมายถึง การรักษาไว้ซ่ึงความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของสินคา้ที่ส่งมอบชนิดใดชนิดหน่ึง และการป้องกัน

การเขา้ทําความเสียหายและการปนเป้ือนโดยศตัรูพืชควบคุมต่างๆ ด้วยการใช้มาตรการสุขอนามยัพืชต่างๆ 

ที่เหมาะสม [CPM, 2009] 

phytosanitary security (of a consignment)  

Maintenance of the integrity of a consignment and prevention of its infestation and contamination 

by regulated pests, through the application of appropriate phytosanitary measures [CPM, 2009] 

 

สถานทีผ่ลิต 

หมายถึง บริเวณหรือแปลงพืชใดๆ ที่รวมกันดําเนินการเป็นหน่วยการผลิตหรือหน่วยการเพาะปลูก

เดียวกัน ทั้งน้ีอาจรวมแหล่งผลิตต่างๆ ที่แยกบริหารจัดการเพ่ือจุดประสงค์ด้านสุขอนามัยพืช [FAO, 

1990; revised CEPM, 1999] 

place of production  

Any premises or collection of fields operated as a single production or farming unit this may include 

production sites which are separately managed for phytosanitary purposes [FAO, 1990; revised 

CEPM, 1999] 

 

ผลิตผลพชื 

หมายถึง วัสดุที่ยังมิได้แปรรูปที่มีต้นกาํเนิดจากพชื (รวมถงึเมล็ดพืช) และผลิตผลแปรรูปเหล่าน้ัน ที่ตาม

ลักษณะหรือกระบวนการแปรรูปอาจทาํให้เกิดความเสี่ยงในการนําเขา้มา และการแพร่กระจายของ

ศตัรูพืชต่างๆ [FAO, 1990; revised IPPC, 1997; formerly plant product] 

 

 

 



     31    มกษ. 9051-2561 

plant products  

Unmanufactured material of plant origin (including grain) and those manufactured products that, 

by their nature or that of their processing, may create a risk for the introduction and spread of pests 

[FAO, 1990; revised IPPC, 1997; formerly plant product] 

 

องคก์รอารกัขาพชื (แห่งชาติ) 

ดู องคก์รอารกัขาพชืแห่งชาติ 

plant protection organization (national) 

See national plant protection organization  

 

การกกักนัพชื 

หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่มีรูปแบบเพ่ือป้องกนัการนําเขา้มา หรือการแพร่กระจายของศตัรูพืชกกักนั

ชนิดต่างๆ หรือเพ่ือทาํให้ม่ันใจในการควบคุมศัตรูพืชเหล่าน้ันอย่างเป็นทางการ [FAO, 1990; revised 

FAO, 1995] 

plant quarantine  

All activities designed to prevent the introduction or spread of quarantine pests or to ensure their 

official control [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

 

การปลูก (รวมถงึการปลูกซ้ํา) 

หมายถึง การดาํเนินการใดๆ กต็าม ในการใส่พืชเข้าไปในวสัดุปลูก หรือโดยการต่อกิ่ง หรือการปฏบัิติการอื่นๆ 

ที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือให้ม่ันใจว่าพืชมีการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ หรือการขยายพันธุ์ติดตามมา [FAO, 

1990; revised CEPM, 1999] 

planting (including replanting) 
Any operation for the placing of plants in a growing medium, or by grafting or similar operations, 

to ensure their subsequent growth, reproduction or propagation [FAO, 1990; revised CEPM, 1999] 

 

พชื 

หมายถึง พืชหรือส่วนของพืชที่ยังมีชีวิตอยู่รวมถึงเมล็ดพนัธุแ์ละเช้ือพนัธุ ์[FAO, 1990; revised IPPC, 

1997] 

plants  

Living plants and parts thereof, including seeds and germplasm [FAO, 1990; revised IPPC, 1997] 
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พชืสําหรบัปลูก 

หมายถงึ พชืที่ตั้งใจให้ยังคงมีการปลูกอยู่ ต้องนาํไปปลูก หรือต้องปลูกซํา้ [FAO, 1990] 

plants for planting  

Plants intended to remain planted, to be planted or replanted [FAO, 1990] 

 

พชืนอกกาย, พชืในสภาพปลอดเช้ือ (ที่เป็นประเภทสินคา้ชนดิหนึง่) 

หมายถึง พชืต่างๆ ที่มีการเจริญเติบโตอยู่ในอาหารปลอดเช้ือชนิดใดชนิดหน่ึงในภาชนะปิดชนิดใดชนิดหน่ึง 

[FAO, 1990; revised CEPM, 1999; ICPM, 2002; formerly plants in tissue culture] 

plants in vitro (as a commodity class)  

Plants growing in an aseptic medium in a closed container [FAO, 1990; revised CEPM, 1999; 

ICPM, 2002; formerly plants in tissue culture] 

 

จุดการเขา้มา 

หมายถึง สนามบิน ท่าเรือ หรือจุดชายแดนที่กาํหนดอย่างเป็นทางการ สาํหรับการนาํเข้าสินคา้ท่ีส่งมอบ 

และ/หรือทางเข้าของผู้โดยสาร [FAO, 1995] 

point of entry  

Airport, seaport or land border point officially designated for the importation of consignments, 

and/or entrance of passengers [FAO, 1995] 

 

การกกักนัหลงัการเขา้มา 

หมายถงึ การกกักนัที่นาํมาใช้กบัสินคา้ที่ส่งมอบหลังการเขา้มาแล้ว [FAO, 1995] 

post-entry quarantine  

Quarantine applied to a consignment after entry [FAO, 1995] 

 

พอีารเ์อ คาํย่อของ Pest Risk Analysis 

หมายถงึ การวิเคราะหค์วามเสีย่งศตัรูพืช [FAO, 1995; revised ICPM, 2001] 

PRA  

Pest risk analysis [FAO, 1995; revised ICPM, 2001] 

 

พื้ นที่วิเคราะหค์วามเสีย่งศตัรูพชื 

หมายถงึ พื้ นทีซ่ึ่งมีการดาํเนินการวิเคราะหค์วามเสีย่งศตัรูพืช [FAO, 1995] 

PRA area  

Area in relation to which a pest risk analysis is conducted [FAO, 1995] 

 



     33    มกษ. 9051-2561 

ปลอดจากในทางปฏิบติั, ปราศจากในทางปฏิบติั 
หมายถึง สินคา้ที่ส่งมอบชนิดใดชนิดหน่ึง แปลงพืช หรือสถานที่ผลิตที่ไม่มีศตัรูพืชต่างๆ (หรือศัตรูพืช

เฉพาะชนิดใดชนิดหน่ึง) ในจํานวนหรือปริมาณที่เกินไปกว่าที่คาดไว้ที่มีผลมาจากและสอดคล้องกับ 

การเพาะปลูกและการดูแลที่ดีที่นํามาใช้ในการผลิตและการตลาดของสินคา้น้ัน [FAO, 1990; revised 

FAO, 1995] 

practically free  

Of a consignment, field, or place of production, without pests (or a specific pest) in numbers or 

quantities in excess of those that can be expected to result from, and be consistent with good cultural 

and handling practices employed in the production and marketing of the commodity [FAO, 1990; 

revised FAO, 1995] 

 

การตรวจปล่อยล่วงหนา้ 

หมายถึง การออกใบรบัรองสุขอนามยัพืช และ/หรือ การตรวจปล่อยในประเทศตน้ทาง ซึ่งดาํเนินการ

โดย หรือภายใต้การควบคุมดูแลอย่างสมํ่าเสมอขององคก์ารอารกัขาพืชแห่งชาติของประเทศปลายทาง 

[FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

pre-clearance  

Phytosanitary certification and/or clearance in the country of origin, performed by or under the 

regular supervision of the national plant protection organization of the country of destination 

[FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

 

ตวัห้ํา 

หมายถึง ศตัรูธรรมชาติที่ล่าเหย่ือ และกินสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นสัตว์ชนิดอื่นซึ่งจะถูกฆ่ามากกว่าหน่ึงตัวใน 

ช่วงอายุของมัน [ISPM 3:1995] 

predator  

A natural enemy that preys and feeds on other animal organisms, more than one of which are 

killed during its lifetime [ISPM 3:1995] 

 

ปริมาตรบรรจุ 

หมายถึง ปริมาตรของวัสดุที่มีขนาดบรรจุตามที่กาํหนด และได้รับการปฏิบัติโดยถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน 

[ISPM 18:2003] 

process load  

A volume of material with a specified loading configuration and treated as a single entity [ ISPM 

18:2003] 

 



มกษ. 9051-2561  34  

วสัดุไมแ้ปรรูป 

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนประกอบเป็นเน้ือไม  ้สร้างขึ้ นโดยใช้กาว ความร้อน และความดัน  

หรือการรวมกนัอย่างใดกต็ามของสิ่งต่างๆ เหล่าน้ัน [ISPM 15:2002] 

processed wood material  

Products that are a composite of wood constructed using glue, heat and pressure, or any combination 

thereof [ISPM 15:2002] 

 

การหา้ม 

หมายถึง ระเบียบขอ้บงัคบัสุขอนามยัพืชที่ห้ามการนาํเข้า หรือการเคล่ือนย้ายของศตัรูพืช หรือสินคา้ 

ที่ส่งมอบต่างๆ ที่กาํหนด [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

prohibition  

A phytosanitary regulation forbidding the importation or movement of specified pests or commodities 

[FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

 

พื้ นที่ปกป้อง 

หมายถึง พื้ นที่ภายใตก้ารควบคุมพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ที่องคก์ารอารกัขาพืชแห่งชาติระบุให้เป็นบริเวณ

พื้ นที่ตํ่าสุดที่จําเป็น สําหรับการคุ้มครองพื้ นที่ที่อยู่ในอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ [FAO, 1990; 

omitted from FAO, 1995; new concept from CEPM, 1996] 

protected area  

A regulated area that an NPPO has determined to be the minimum area necessary for the effective 

protection of an endangered area [FAO, 1990; omitted from FAO, 1995; new concept from 

CEPM, 1996] 

 

มาตรการชัว่คราว 

หมายถึง ระเบียบขอ้บงัคบัสุขอนามยัพืชมาตรการใดมาตรการหน่ึง หรือวิธีดาํเนินการที่ได้ทาํขึ้นมาโดย

ไม่มีเหตุผลทางวิชาการอย่างเตม็รูปแบบ เน่ืองจากในขณะน้ันไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ มาตรการชัว่คราวน้ี

จะมีการทบทวนเป็นระยะและมีการนําเหตุผลทางวิชาการเต็มรูปแบบมาใช้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาํได้ 

[ICPM, 2001] 

provisional measure  

A phytosanitary regulation or procedure established without full technical justification owing to 

current lack of adequate information. A provisional measure is subjected to periodic review and full 

technical justification as soon as possible [ICPM, 2001] 
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การกกักนั 

หมายถึง การจํากดัขอบเขตของวตัถุควบคุมต่างๆ อย่างเป็นทางการ เพ่ือการเฝ้าสังเกต และการวิจัย 

หรือเพ่ือการตรวจสอบ การทดสอบ หรือการปฏิบัติเพ่ิมเติม [FAO, 1990; revised FAO, 1995; 

CEPM, 1999] 

quarantine  

Official confinement of regulated articles for observation and research or for further inspection, 

testing or treatment [FAO, 1990; revised FAO, 1995; CEPM, 1999] 

 

พื้ นที่กกักนั 
หมายถึง พื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึงซ่ึงมีศตัรูพืชกกักนัชนิดใดชนิดหน่ึงปรากฏอยู่ภายในพ้ืนที่น้ัน และกาํลังมี 

การควบคุมอย่างเป็นทางการ [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

quarantine area  

An area within which a quarantine pest is present and is being officially controlled [FAO, 1990; 

revised FAO, 1995] 

 

ศตัรูพืชกกักนั 

หมายถึง ศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึงที่มีความสาํคัญทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพต่อพื้ นที่ท่ีอยู่ในอนัตรายน้ัน 

และยังไม่มีอยู่หรือปรากฏอยู่ในที่น้ัน หรือมีอยู่แต่ไม่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และกาํลังมีการควบคุม

อย่างเป็นทางการ [FAO, 1990; revised FAO, 1995; IPPC 1997] 

quarantine pest  

A pest of potential economic importance to the area endangered thereby and not yet present there, 

or present but not widely distributed and being officially controlled [FAO, 1990; revised FAO, 

1995; IPPC 1997] 

 

สถานกีกักนั หรือด่านกกักนั 

หมายถึง สถานี หรือ ด่านที่เป็นทางการ สาํหรับการกักพืชหรือผลิตผลพืชต่างๆ ในการกกักนั [FAO, 

1990; revised FAO, 1995; formerly quarantine station or facility] 

quarantine station  

Official station for holding plants or plant products in quarantine [FAO, 1990; revised FAO, 

1995; formerly quarantine station or facility] 
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เนื้ อไมดิ้บ 

หมายถงึ เนื้ อไม ้ที่ยังไม่มีการแปรรูป หรือ การปฏิบติัหรือการบาํบดั [ISPM 15:2002] 

raw wood  

Wood which has not undergone processing or treatment [ISPM 15:2002] 

 

สินคา้ที่ส่งมอบสาํหรบัการส่งออกใหม่ 

หมายถึง สินคา้ที่ส่งมอบที่มีการนําเข้ามาในประเทศ ต่อจากน้ันถูกส่งออกไปอีก ซ่ึงสินคา้ท่ีส่งมอบ 

อาจเกบ็รักษา แยกออก รวมกนักบัสนิค้าที่ส่งมอบอื่น หรือเปล่ียนบรรจุภณัฑข์องสนิค้าที่ส่งมอบน้ันได้ 

re-exported consignment  

Consignment that has been imported into a country from which, it is then exported. The 

consignment may be stored, split up, combined with other consignments or have its packaging 

changed [FAO, 1990; revised CEPM, 1996; revised CEPM, 1999; ICPM, 2001; ICPM, 2002] 

 

ตวัอย่างอา้งอิง 

หมายถึง ตัวอย่างจากประชากรของสิ่งมีชีวิตเฉพาะชนิด ที่มีการเก็บรักษาไว้ และสามารถเข้าถึงได้  

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจําแนกชนิด การพิสูจน์ยืนยัน หรือการเปรียบเทียบ [ISPM 3:2005; revised 

CPM, 2009] 

reference specimen  

Specimen, from a population of a specific organism, conserved and accessible for the purpose of 

identification, verification or comparison [ISPM 3:2005; revised CPM, 2009] 

 

การปฏิเสธ 

หมายถึง การห้ามการเขา้มาของสินคา้ที่ส่งมอบชนิดใดชนิดหน่ึง หรือวตัถุควบคุมอื่นๆ ที่ไม่เป็นไป 

ตามระเบียบขอ้บงัคบัสุขอนามยัพชืต่างๆ [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

refusal  

Forbidding entry of a consignment or other regulated article when it fails to comply with 

phytosanitary regulations [FAO, 1990; revised FAO, 1995] 

 

องคก์ารอารกัขาพชืส่วนภูมิภาค 

หมายถึง องค์กรระหว่างรัฐองค์กรใดองค์กรหน่ึงที่ปฏิบัติหน้าที่ที่กาํหนดไว้ในมาตรา 9 ของ ไอพีพีซี [FAO, 

1990; revised FAO, 1995; CEPM, 1999; formerly plant protection organization (regional)] 

regional plant protection organization  

An intergovernmental organization with the functions laid down by Article IX of the IPPC [FAO, 

1990; revised FAO, 1995; CEPM, 1999; formerly plant protection organization (regional)] 
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มาตรฐานภูมิภาค 

หมายถึง มาตรฐานต่างๆ ที่จัดทาํขึ้นโดยองคก์ารอารกัขาพืชส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นคาํแนะนาํให้สมาชิกต่างๆ 

ขององคก์ร [IPPC, 1997]  

regional standards  

Standards established by a regional plant protection organization for the guidance of the members 

of that organization [IPPC, 1997] 

 

พื้ นที่ควบคุม 

หมายถึง พื้ นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ที่เข้าไป ที่อยู่ภายใน หรือจากที่น้ัน ที่ซ่ึงพืช ผลิตผลพืช และวตัถุควบคุมต่างๆ 

ต้องมีการใช้มาตรการสุขอนามยัพชื [CEPM, 1996; revised CEPM, 1999; ICPM, 2001] 

regulated area  

An area into which, within which or from which plants, plant products and other regulated articles 

are subjected to phytosanitary measures [CEPM, 1996; revised CEPM, 1999; ICPM, 2001] 

 

วตัถุควบคุม 

หมายถึง พืช ผลิตผลพืชใดก็ตาม สถานที่เกบ็รักษา บรรจุภณัฑ์ อุปกรณ์ลําเลียง ภาชนะบรรจุ ดิน  

และสิ่งมีชีวิตอื่นใด ที่เป็นสิ่งของหรือวัสดุที่สามารถเป็นที่หลบซ่อน หรือแพร่กระจายของศตัรูพืชต่างๆ  

ที่เหน็สมควรให้มีการใช้มาตรการสุขอนามยัพืชต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกบัการขนส่งระหว่างประเทศ 

[FAO, 1990; revised FAO, 1995; IPPC, 1997] 

regulated article  

Any plant, plant product, storage place, packaging, conveyance, container, soil and any other organism, 

object or material capable of harbouring or spreading pests, deemed to require phytosanitary 

measures, particularly where international transportation is involved [FAO, 1990; revised FAO, 1995; 

IPPC, 1997] 

 

ศตัรูพืชที่ไม่ใช่ศตัรูพชืกกักนั ที่ตอ้งมีการควบคุม 

หมายถึง ศตัรูพืชท่ีไม่ใช่ศัตรูพืชกกักนัชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงการมีปรากฏในพืชสําหรบัปลูกส่งผลต่อ 

การใชต้ามที่ตั้ งใจของพืชเหล่าน้ัน ซ่ึงมีผลกระทบที่ไม่อาจยอมรับได้ทางเศรษฐกิจ และดังน้ันต้องมี 

การควบคุมภายในอาณาเขตของประเทศภาคีที่นาํเข้า [IPPC, 1997] 

regulated non-quarantine pest  

A non-quarantine pest whose presence in plants for planting affects the intended use of those 

plants with an economically unacceptable impact and which is therefore regulated within the 

territory of the importing contracting party [IPPC, 1997] 
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ศตัรูพืชควบคุม 

หมายถงึ ศตัรูพืชกกักนั หรือศตัรูพืชที่ไม่ใช่ศตัรูพชืกกักนัที่ตอ้งมีการควบคุม [IPPC, 1997]  

regulated pest  

A quarantine pest or a regulated non-quarantine pest [IPPC, 1997] 

 

การปลดปล่อย (สู่สิ่งแวดล้อม) 

หมายถงึ การปล่อยสิง่มีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึงให้เป็นอสิระอย่างตั้งใจสู่สิ่งแวดล้อม [ISPM 3:1995] 

release (into the environment) 

Intentional liberation of an organism into the environment [ISPM 3:1995] 

 

การปล่อยออก (ของสินคา้ที่ส่งมอบ) 

หมายถงึ การอนุญาตสาํหรับการเขา้มา หลังการตรวจปล่อย [FAO, 1995]  

release (of a consignment) 

Authorization for entry after clearance [FAO, 1995] 

 

การปลูกซ้ํา 
ดู การปลูก 

replanting  

See planting  

 

การตอบสนองที่ตอ้งการ 
หมายถึง ระดบัที่กาํหนดระดบัใดระดับหน่ึงของผลที่เกดิขึ้น สาํหรับการปฏิบติัหรือการบาํบดั [ISPM 18:2003] 

required response  

A specified level of effect for a treatment [ISPM 18:2003] 

 

ขอ้จํากดั 

หมายถึง ระเบียบขอ้บงัคบัสุขอนามยัพืช ที่อนุญาตการนาํสินคา้เข้า หรือการเคล่ือนย้ายของสนิค้าที่ระบุ 

ซ่ึงต้องมีการใช้ข้อกาํหนดโดยเฉพาะต่างๆ [CEPM, 1996; revised CEPM, 1999]  

restriction  

A phytosanitary regulation allowing the importation or movement of specified commodities subject 

to specific requirements [CEPM, 1996; revised CEPM, 1999] 
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อารเ์อ็นคิวพ ีคาํย่อของ Regulated non-quarantine pest 

หมายถงึ ศตัรูพืชที่ไม่ใช่ศตัรูพชืกกักนัท่ีตอ้งมีการควบคุม [ISPM 16:2002]  

RNQP  

Regulated non-quarantine pest [ISPM 16:2002]  

 

ไมท่้อนกลม 

หมายถงึ เนื้ อไมท้ี่มิได้เลื่อยตามยาว คงรูปผวิหน้ากลมตามธรรมชาต ิที่มีหรือไม่มีเปลือก [FAO, 1990] 

round wood  

Wood not sawn longitudinally, carrying its natural rounded surface, with or without bark [FAO, 

1990] 

 

อารพ์พีโีอ คาํย่อของ Regional Plant Protection Organization 

หมายถงึ องคก์ารอารกัขาพชืส่วนภูมิภาค [FAO, 1990; revised ICPM, 2001] 

RPPO  

Regional plant protection organization [FAO, 1990; revised ICPM, 2001] 

 

ไมแ้ปรรูป 

หมายถงึ เนื้ อไมท้ี่เล่ือยตามยาว มีหรือไม่มีผิวหน้ากลมตามธรรมชาต ิมีหรือไม่มีเปลือก [FAO, 1990]  

sawn wood  

Wood sawn longitudinally, with or without its natural rounded surface with or without bark [FAO, 

1990] 

 

เลขาธิการ 

หมายถงึ เลขานุการของคณะกรรมาธิการ ที่ได้รับการแต่งต้ังตามนัยของมาตรา 12 [IPPC, 1997] 

Secretary  

Secretary of the Commission appointed pursuant to Article XII [IPPC, 1997] 

 

เมล็ดพนัธุ ์(ที่เป็นประเภทสินคา้ชนิดหน่ึง) 

หมายถึง เมล็ดพนัธุ ์สาํหรับการปลูก หรือตั้งใจนําไปใช้สาํหรับการปลูก และไม่ใช้สาํหรับการบริโภค  
หรือ การแปรรูป (ดู เมล็ดพืช) [FAO, 1990; revised ICPM, 2001]  

seeds (as a commodity class) 

Seeds for planting or intended for planting and not for consumption or processing (see grain) 

[FAO, 1990; revised ICPM, 2001] 
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เอสไอที คาํย่อของ Sterile Insect Technique 

หมายถงึ เทคนคิการทําใหแ้มลงเป็นหมนั [ISPM 3:2005]  

SIT  

sterile insect technique [ISPM 3:2005] 

 

การแพร่กระจาย (ของศตัรูพชื) 

หมายถึง การแผ่ขยายของการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง ภายในพื้ นที่ใด

พ้ืนที่หน่ึง [FAO, 1995] 

spread (of a pest) 

Expansion of the geographical distribution of a pest within an area [FAO, 1995] 

 

มาตรฐาน 
หมายถึง เอกสารที่จัดทาํขึ้นโดยการเห็นชอบร่วมกันและได้รับการอนุมัติโดยองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงให้

ไว้สําหรับการใช้ร่วมกันและการใช้ซํ้า เป็นกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ หรือคุณลักษณะเฉพาะสําหรับ

กิจกรรมต่างๆ หรือผลของกิจกรรมต่างๆ น้ัน โดยมุ่งไปสู่การให้ได้มาซ่ึงระดับที่เหมาะสมที่สุดในบริบท 

ที่กาํหนด [FAO, 1995; ISO/IEC Guide 2:1991 definition] 

standard  

Document established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and 

repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement 

of the optimum degree of order in a given context กําหนด [FAO, 1995; ISO/IEC Guide 2:1991 

definition] 

 

แมลงที่เป็นหมนั 
หมายถึง แมลงชนิดใดชนิดหน่ึงที่ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการปฏิบัติหรือการบําบัด 

ที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหน่ึง [ISPM 3:2005] 

sterile insect  

An insect that, as a result of a specific treatment, is unable to reproduce [ISPM 3:2005]  

 

เทคนคิการทําแมลงใหเ้ป็นหมนั 

หมายถึง วิธีการควบคุมศตัรูพืช โดยใช้การปลดปล่อยแมลงที่เป็นหมนัอย่างท่วมทน้เป็นบริเวณกว้าง 

เพ่ือลดการสบืพันธุข์องประชากรภาคสนาม ของแมลงชนิดพันธุเ์ดียวกนั [ISPM 3:2005]  

sterile insect technique  

Method of pest control using area-wide inundative release of sterile insects to reduce reproduction 

in a field population of the same species [ISPM 3:2005] 
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ผลิตผลโรงเก็บ 

หมายถึง ผลผลิตพืช ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิตในโรงงานที่มุ่งใช้สาํหรับการบริโภค หรือการแปรรูป  

มีการเกบ็รักษาไว้ในสภาพแห้ง (รวมถงึ เมล็ดพชื ผลไมแ้ละผกัแห้ง) [FAO, 1990]  

stored product  

Unmanufactured plant product intended for consumption or processing, stored in a dried form (this 

includes in particular grain and dried fruits and vegetables) [FAO, 1990] 

 

การยบัยั้ง 

หมายถึง การใช้มาตรการสุขอนามยัพืชต่างๆ ในพื้ นที่ที่มีการลงทาํลายเพ่ือลดประชากรของศตัรูพืช 

[FAO, 1995; revised CEPM, 1999] 

suppression  

The application of phytosanitary measures in an infested area to reduce pest populations [FAO, 

1995; revised CEPM, 1999]  

 

การเฝ้าระวงั 

หมายถึง กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงที่เป็นทางการ เพ่ือรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดข้ึน

หรือการไม่ปรากฏของศตัรูพชื โดยการสาํรวจ การติดตาม หรือวิธดีาํเนินการอื่นๆ [CEPM, 1996] 

surveillance  

An official process which collects and records data on pest occurrence or absence by survey, 

monitoring or other procedures [CEPM, 1996] 

 

การสํารวจ 

หมายถึง วิธีการปฏิบัติวิธีการใดวิธีการหน่ึงที่เป็นทางการ ที่ดาํเนินการในช่วงเวลาที่กาํหนด เพ่ือตรวจสอบ

คุณลักษณะต่างๆ ของประชากรศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง หรือตรวจสอบว่ามีชนิดพันธุใ์ดเกิดข้ึนในพื้ นที่ 

[FAO, 1990; revised CEPM, 1996] 

survey  

An official procedure conducted over a defined period of time to determine the characteristics of a pest 

population or to determine which species occur in an area [FAO, 1990; revised CEPM, 1996] 

 

แนวทางการดําเนนิการในรูประบบ (ต่างๆ) 

หมายถึง การบูรณาการมาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ อย่างน้อยสองมาตรการที่เป็นอสิระต่อกนั 

และที่ ซ่ึงร่วมกัน แล้วนําไปสู่ระดับการป้องกันศัตรูพืชควบคุมที่เหมาะสม [ISPM 14:2002; revised 

ICPM, 2005] 
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systems approach(es) 

The integration of different risk management measures, at least two of which act independently, and 

which cumulatively achieve the appropriate level of protection against regulated pests [ISPM 

14:2002; revised ICPM, 2005]  

 

ช้ีแจงไดต้ามหลกัวิชาการ 

หมายถึง ช้ีแจงได้บนพ้ืนฐานของข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จาก การใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

ที่เหมาะสมหรือ การตรวจสอบและการประเมินผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อื่นที่ มีอยู่ ซ่ึงสามารถใช้

เทยีบเคยีงกนัได้ [IPPC, 1997] 

technically justified  

Justified on the basis of conclusions reached by using an appropriate pest risk analysis or, where 

applicable, another comparable examination and evaluation of available scientific information 

[IPPC, 1997] 

 

การทดสอบ 
หมายถึง การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ นอกเหนือไปจากการตรวจสอบด้วยสายตา เพ่ือตัดสินว่า 

มีศตัรูพชืหรือไม่ หรือเพ่ือจาํแนกศตัรูพืชชนิดต่างๆ [FAO, 1990] 

test  

Official examination, other than visual, to determine if pests are present or to identify pests [FAO, 

1990] 

 

ระดบัความทนทาน (ของศตัรูพืช) 

หมายถึง การปรากฏของศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง ที่กาํหนดให้เป็นระดบัเร่ิมต้นสาํหรับการปฏบัิตกิารที่จะ

ควบคุมศตัรูพชืชนิดน้ัน หรือการป้องกนัการแพร่กระจาย หรือการนาํเขา้มาของศัตรูพืช [CPM, 2009] 

tolerance level (of a pest) 

Incidence of a pest specified as a threshold for action to control that pest or to prevent its spread or 

introduction [CPM, 2009] 

 

การเกิดข้ึนชัว่คราว 
หมายถึง การมีอยู่หรือการปรากฏของศตัรูพืชชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงไม่คาดว่าจะนําไปสู่การตั้งรกรากได้ 

[ISPM 8:1998] 

transience 

Presence of a pest that is not expected to lead to establishment [ISPM 8:1998] 
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การนาํผ่าน 

ดู สินคา้ท่ีส่งมอบเพ่ือการนาํผ่าน  

transit  

See consignment in transit 

 

ความโปร่งใส 

หมายถึง หลักการของการทาํให้มี ซึ่งมาตรการสุขอนามยัพืชต่างๆ และเหตุผลรองรับของมาตรการน้ัน  

ในระดับระหว่างประเทศ [FAO,  1995; revised CEPM, 1999; based on the World Trade Organization 

Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (WTO, 1994)] 

transparency  

The principle of making available, at the international level, phytosanitary measures and their rationale  

[FAO,  1995 ;  revised CEPM, 1999 ; based on the World Trade Organization Agreement on the 

Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (WTO, 1994)] 

 

การปฏิบติั, การบาํบดั 

หมายถึง วิธีดาํเนินการที่เป็นทางการ สาํหรับการฆ่า การหยุดยั้งการทํางาน หรือการขจัดศตัรูพืชออกไป 

หรือการทาํให้ศัตรูพืชเป็นหมัน หรือการทําใหพ้น้สภาพความมีชีวิต  [FAO, 1990, revised FAO, 

1995; ISPM 15:2002; ISPM 18:2003; ICPM, 2005] 

treatment  

Official procedure for the killing, inactivation or removal of pests, or for rendering pests infertile or for 

devitalization [FAO, 1990, revised FAO, 1995; ISPM 15:2002; ISPM 18:2003; ICPM, 2005] 

 

ตารางการปฏิบติั 
หมายถึง พารามิเตอร์ หรือค่าตัวแปรเสริมที่สําคัญ ของการปฏิบติัหรือการบําบดั ที่จําเป็นจะต้อง

ดาํเนินการให้ครบถ้วนเพ่ือให้ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ (เช่น การฆ่า การทําใหห้ยุดกิจกรรม หรือ การขจัด

ศตัรูพืชออกไป หรือ การทาํให้ศตัรูพืชเป็นหมัน หรือ การทําใหพ้น้สภาพความมีชีวิต) ตามประสิทธิผล

ที่ระบุไว้ [ISPM 28:2007] 

 
treatment schedule  

The critical parameters of a treatment which need to be met to achieve the intended outcome (i.e. the 

killing, inactivation or removal of pests, or rendering pests infertile, or devitalization) at a stated 

efficacy [ISPM 28:2007] 
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การตรวจดูดว้ยสายตา 

หมายถึง การตรวจสอบพืช ผลิตผลพืช หรือวตัถุควบคุมอื่นๆ ทางกายภาพ ด้วยการใช้ตาเปล่า แว่นขยาย 

เคร่ืองมองภาพ 3 มิติ หรือกล้องจุลทรรศน์ เพ่ือตรวจหาศัตรูพืช หรือสิ่งปนเป้ือนต่างๆ โดยไม่มี 

การทดสอบ หรือการแปรสภาพ [ISPM 23:2005] 

visual examination  

The physical examination of plants, plant products, or other regulated articles using the unaided 

eye, lens, stereoscope or microscope to detect pests or contaminants without testing or processing  

[ISPM 23:2005] 

 

เนื้ อไม ้(ที่เป็นประเภทสินคา้ชนิดหน่ึง) 

หมายถึง ไมท่้อนกลม ไมแ้ปรรูป แผ่นช้ินไม้ หรือ ไมคุ้ณภาพตํา่หรือเศษไมเ้ลื่อย ที่มีหรือไม่มีเปลือก 

[FAO, 1990; revised ICPM, 2001] 

wood (as a commodity class) 

Round wood, sawn wood, wood chips or dunnage, with or without bark [FAO, 1 9 9 0 ; revised 

ICPM, 2001] 

 

วสัดุบรรจุภณัฑไ์ม ้
หมายถึง เนื้ อไม ้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ (ไม่รวมผลิตภัณฑ์กระดาษ) ที่ใช้สาํหรับพยุงรับ ป้องกนั หรือรองรับ

สินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง (รวมทั้งไมคุ้ณภาพตํา่หรือเศษไมเ้ลือ่ย) [ISPM 15:2002] 

wood packaging material  
Wood or wood products (excluding paper products) used in supporting, protecting or carrying  

a commodity (includes dunnage) [ISPM 15:2002] 
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ภาคผนวก ก 

คําย่อและรหสัมาตรฐาน 

ก.1  คําย่อ  

CBD Convention on Biological Diversity 

CEPM Committee of Experts on Phytosanitary Measures  

CPM Commission on Phytosanitary Measures 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

ICPM Interim Commission on Phytosanitary Measures 

IPPC International Plant Protection Convention 

ISPM International Standard on Phytasanitary Measure

WTO  World Trade Organization

 

ก.2  รหสัมาตรฐาน 

ISPM 2 Framework for pest risk analysis 

ISPM 3 Guidelines for the export, shipment, import and release of biological 

control agents and other beneficial organisms 

ISPM 10  Requirements for the establishment of pest free places of production 

and pest free production sites 

ISPM 11 Pest risk analysis for quarantine pests 

ISPM 14 The use of integrated measures in a systems approach for pest risk 

management 

ISPM 15 Regulation of wood packaging material in international trade 

ISPM 16 Regulated non-quarantine pests: Concept and application 

ISPM 17 Pest reporting 

ISPM 18 Guidelines for the use of irradiation as a phytosanitary measure 

ISPM 22 Requirements for the establishment of areas of low pest prevalence 

ISPM 23 Guidelines for inspection 

ISPM 24 Guidelines for the determination and recognition of equivalence of 

phytosanitary measures 

ISPM 25 Consignments in transit 
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ก.2  รหสัมาตรฐาน (ต่อ) 

ISPM 27 Diagnostic protocols for regulated pests 

ISPM 28 Phytosanitary treatments for regulated pests 

ISO/IEC  International Organization for Standardization/International Electro 

technical Commission 

ISO/IEC  
Guide 2:1991 

General terms and their definitions concerning standardization and 

related activities 
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