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Objective

• Develop a set of “BEST PRACTICES” in producing Cucurbit Disease -
Free Seed (focus on BFB and other critical disease).

• Sharing “How to conduct a “BASIC RISK Assessment” 

• Sharing “How to conduct a “Field Inspection” – factors to consider 
outside of looking for disease symptoms..  

• Hygiene and Disinfection Control

• Thailand is “Seed Hub”



What is “RISK” and How is it Defined?

• ความเป็นไปไดท้ีจ่ะสญูเสยีหรอืบาดเจ็บ เชน่การบาดเจ็บสว่นบคุคลทีเ่กดิจากการขบัขีม่อเตอร ์

ไซด ์หรอืความเสยีหายตอ่รถ ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิการระบาดของโรคและแมลงในแปลง.

• สถานการณท์ีอ่าจมสีิง่ทีไ่ม่พงึประสงคเ์กดิขึน้ เชน่ ป่วยดว้ย COVID, มะเรง็ และ/หรอืโรคไขห้วดั

เชน่ฝนตก น า้ท่วม ม ีBFB ในแปลง.

• ความไม่แน่นอนและผลลพัธท์ีไ่ม่พงึประสงคห์รอืเสยีโอกาสทีจ่ะลงทนุ เชน่ ทีด่นิหุน้หรอืสนิคา้โภค

ภณัฑ)์ จะสญูเสยีมูลคา่ ผลผลติไม่มคีณุภาพ เมล็ดตรวจเจอโรค

• ระดบัของ "ความเสีย่ง" สามารถเชือ่มโยงกบัเกอืบทกุการกระท าทีเ่ราท า



Identify
RISK (ระบ)ุ

Assess
RISK (ประเมิน)

Control
RISK
(ควบคมุ)

REVIEW
CONTROLS (ทบทวน)

RISK ASSESSMENT PROCESS



Risk Assessment Categories in Seed Production (weighted scoring)

Activities Prior to Transplanting
1. Grower selection         10%
2. Field Selection              15%

3. Training                            5%

4. Stock Seeds                    20%
5. Nursery                             5%

Crop Cycle Activities
6. Field activities               15%

7. Incident Management  5%

8. Harvest                          15%
9. Seed extraction /Seed drying            10%         



RISK Assessment Activities Prior to Transplanting

1. การคัดเลือกเกษตรกร
✓ เกษตรกรเก่า มีประสบการณ์
✓ เกษตรกรใหม่
✓ เกณฑใ์นการคดัเลือก
✓ เกษตรกรผลิตเมล็ดพนัธุอ์ย่างเดียว Pinning Contaminated Fields – Allow to monitor 

disease and help with crop placement

2. การเลอืกพืน้ที่

Risk
▪ เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุอ์ย่างเดยีวแต่ผลิต

ใหห้ลายบริษัท
▪ เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุแ์ละผลสด

Risk

▪ โรคจากพชืทีป่ลูกในฤดูก่อน
▪ แมลงจากแปลงข้างเคียง



➢ การเลอืกพืน้ทีป่ลกู พจิารณาจาก

1 = high risk
3 = low risk

RISK Assessment Activities Prior to Transplanting

o GPS และประวัติแปลงมี
ความส าคัญในการประเมินความ
เสี่ยงโรค

❖ หลีกเล่ียงพืน้ท่ีๆ มีประวตักิารเกิดโรคระบาด
❖ ส ารวจโรคจากวชัพืช หรือพืชอาศยัอ่ืนๆในบรเิวณแปลงและ

ขา้งเคียง
❖ เวน้ระยะหา่งจากแปลงผลสด
❖ เวน้ระยะหา่งจากแปลงผลิตของบรษิัทอ่ืนๆ

▪ เพลีย้ไฟ

▪ เพลีย้ไฟ/ โรค



3. การฝึกอบรมพนักงานและเกษตรกร ใหม้ีความพร้อมในการ
✓การป้องกันและก าจัดโรคแมลงในแปลง
✓ รู้จักโรคส าคัญและการจัดการควบคุม

RISK Assessment Activities Prior to Transplanting

• โปรแกรมอบรมภายใน
ของบริษัท

• เข้าร่วมโปรแกรมอบรม
อื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงาน
ต่างๆ เช่นกรมวิชาการ
เกษตร มหาวิทยาลัย

• เพิ่มความม่ันใจให้
พนักงานมีความรู้ในการ
ตรวจวินิจฉัยโรค
เบือ้งต้น

• สามารถแยกอาการโรค
พืชที่เกิดจากไวรัส เชือ้
รา และแบคทีเรียได้

Risk
▪ พนักงานไม่สามารถแยกอาการของโรคใน

แปลง



4. Stock Seeds
✓Disease tested or not tested

✓Unknow

RISK Assessment Activities Prior to Transplanting

1. Bees and other insects 
potentially disperse 
CGMMV in the field

CGMMV-contaminated  
seed

2. CGMMV cross-contaminated 
via mechanical transmission –
people/equipment, debris and 
soil

Disease Cycle

• AD phyto requires.

• Internal control by company.

• Market requires?

• BFB.

• CGMMV.

• SqMV?

• MNSV?

Tested all disease = risk matrix is Low?
Not tested all disease =  risk matrix is High?
Tested BFB or CGMMV only = risk matrix is Medium?

Risk
▪ โรคตดิไปกับเมล็ดพันธุ ์BFB, CGMMV



5. Seedling Nursery

Risk

• Seedling nursery type

• Seedling tray, reuse or not reuse?

• Substrate free from disease = risk 
matrix is Low?

• Water sources, 

• well water = risk matrix is low?

• Pond = risk matrix is high?

RISK Assessment Activities Prior to Transplanting

Net cage = risk matrix is Low ?

Net cage = risk matrix is Low ?

Put seedling tray on ground = risk matrix is High?

Green house/ Plastic house = 
risk matrix is Low?



RISK Assessment Crop Cycle Activities
6. ทศิทางแปลงและบริเวณข้างเคยีง

Risk
• โรคในดิน หรือโรคอื่นๆ ที่อยูข่้ามฤดูกาล
• โรคจากแปลงข้างเคียง
• การถา่ยเทอากาศ และทิศทางลม
• แมลงจากแปลงข้างเคียง
• ต้นไม้โค่นล้ม
• ไฟไหม้

✓ 10 seed production fields
✓ 7 companies operating the 10

fields
✓ No alignment among growers

when to apply pesticide 
applications.

✓ Unknown status of seed being 
tested for 7 fields

✓ What is risk matrix?

แนวตน้ไม้= risk matrix is High?

แนวตน้ไม้= risk matrix is High?

ระหวา่งไรอ่อ้ย = risk matrix is High?



Risk
• เป็นทีอ่าศัยของโรคและแมลง
• เกิดการแพร่ระบาดของโรค

และแมลงได้ง่าย
• สิน้แปลงสารเคมีในการพ่น

ควบคุมโรคและแมลง
• การเจริญเตบิโตของพชืไม่

สม ่าเสมอ
• เมล็ดมีปัญหาด้านคุณภาพ

6.1 วัชพชืและพชืข้ามฤดู

แหล่งโรค BFB, CGMMV?



• น า้บาดาล มีความ
เส่ียงในการปนเป้ือน
ของโรคต ่าทีสุ่ด

• น า้ผิวดิน เช่น น า้
หว้ย หนอง คลอง บึง 
มีความเส่ียง

• น า้เข่ือน คลอง
ชลประทาน

• แหล่งอ่ืนๆ

1

2

Irrigation system

3

6.2 แหล่งน ำ้และระบบกำรให้น ำ้

Risk
▪ น ้ามีการปนเป้ือน

ของ BFB, 
CGMMV

Risk ปล่อยเข้าร่อง 
▪ ความชืน้ในแปลงสูง
▪ เสีย่งตอ่การเกิดโรคทางใบ

Risk
▪ ความชืน้ในแปลงต ่า
▪ โรคทางใบนอ้ย



6.3 แปลงไม่สม ่าเสมอ น า้ทว่มขังและการสัมผัสดนิของลูก

Fruit Supporting

Risk
• มีแอ่งน ้าท่วมขังการระบายน ้าท าได้ยาก
• ต้นพืชเจริญเติบโตไม่ดี
• ความเสี่ยงในการเกิดโรคทางใบและโรคทางดินอื่นๆ
• วัชพืชเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
• การท างานในแปลงไม่สะดวก

Risk
• ลูกสัมผัสดิน เน่า
• เชือ้โรคเข้าท าลายผล



6.4 โปรแกรมกำรพ่นสำรเมีและกำรดูแลแปลงต้นพ่อ

• มีโปรแกรมการฉีดพ่นสารเคมีเพือ่ป้องกันโรคและแมลง
ครอบคลุมทกุระยะของการเจริญเตบิโต

• สลับกลุ่มยาเพือ่หลีกเลี่ยงการดือ้ยาของโรคและแมลง
• ต้นพ่อมีการดูแลจัดการแบบเดยีวกับแปลงต้นแม่
• ตัดแต่งกิง่เพือ่ใหก้ารฉีดพ่นสารเคมีได้ทั่วถงึ

Risk

• โรค แมลง เข้าท าลาย
• ต้นพ่อเสียหาย ละออง

เกสรน้อยหรือไม่
แข็งแรง

• การตดิเมล็ดน้อย
• โรคระบาดไปสู่แปลง

ต้นแม่



6.5 กำรควบคุมกำรเข้ำออกแปลง

▪ การควบคุมการเข้าออกแปลง
▪ ท าความสะอาดฆา่เชือ้ที่มือ และ

รองเท้าด้วยน ้าสบู่และผงซักฟอก
▪ สวมชุดคุมหรือเปลี่ยนชุดก่อนเข้า

แปลง
▪ จุ่มฆา่เชือ้รองเท้าและมือด้วย

สารละลายฆา่เชือ้ก่อนเข้าแปลง
▪ ท าความสะอาด ฆา่เชือ้อุปกรณ์

เคร่ืองมือด้วยสารละลายฆา่เชือ้

Risk

• คนเป็นพาหะน าโรค 
แมลงเข้าแปลง

• โรคระบาดในแปลง
จากการตัดแต่งต้น



6.6 เศษซำกพืชและขยะในแปลง
• เก็บใส่ถุง มัดปากให้มิดชิ
• ไม่ทิง้บริเวณข้างแปลง
• ขุดหลุมฝังกลบให้ห่างจาก

แปลง
• ลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย

ของโรค
• ลดความเสี่ยงทีโ่รคจะกระจาย

ไปยังแปลงข้างเคียง

Risk

▪ โรคในเศษซากพชื
▪ เศษซากพชืเน่าข้างแปลง
▪ เป็นทีห่ลบอาศัยของแมลง



7.การควบคุมจดัการโรคระบาดในแปลงกลา้

• มีโปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพ
ของต้นพชื
ครอบคลุมทุก
ระยะ

• มีการตรวจ
สุขอนามัยต้น
กล้าก่อนย้าย
ปลูก

• สุ่มตรวจ BFB
หากพบต้นทีม่ี
อาการ

Risk
▪ ต้นกล้าเป็นโรค
▪ มีการแพร่ระบาดในแปลง

กล้า
▪ มีการแพร่ระบาดในแปลง



▪ มีการตรวจแปลงครอบคลุมทุก
ระยะการเจริญเติบโตของพืช

▪ ถอนท าลายต้นที่มีอาการเป็นโรค
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค

▪ ควบคุมเกษตรกรให้ฉีดพ่น
สารเคมีตามโปรแกรมเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของแมลง
และโรค

▪ แยก Suspected แปลงออก
จากแปลงปกติ

7.1 การควบคุมจดัการโรคระบาดในแปลง
Risk
▪ มีการแพร่ระบาดโรคในแปลง
▪ เมล็ดมีคุณภาพต ่า
▪ เมล็ดติดโรค
▪ พืน้ที่มีโรคระบาด หรือกระจายไป

ยงัแปลงข้างเคียง



7.2 การควบคุมจดัการโรคระบาดในแปลง - field test kits

▪ ลดความเส่ียงในการแพรก่ระจายโรคในแปลง
▪ สามารถจดัการควบคมุโรคตอ้งหา้มในแปลงไดท้นัท่ี
▪ สะดวก รวดเรว็ มีความแม่นย า
▪ ลดความเส่ียงในการปนเป้ือนของโรคสู่แปลงอ่ืนๆ

Risk
▪ มีการแพร่ระบาดโรคในแปลง
▪ เมล็ดติดโรค
▪ พืน้ที่มีโรคระบาด หรือกระจายไป

ยงัแปลงข้างเคียง



• ท าลายผลทีม่ีอาการแตก เน่า ไวรัส ก่อนทีจ่ะ
อนุญาตให้เกษตรกรเก็บผลผลิต

• เก็บเฉพาะผลทีม่ีลักษณะสมบูรณ ์เท่าน้ัน
• หลีกเลี่ยงการเก็บผลทีต่้นตายก่อนก าหนด
• รวบรวมผลไว้ในทีพั่กผล
• หลีกเล่ียงการวางผลบนดนิโดยตรง
• ตรวจสอบผลคร้ังสุดท้าบก่อนท าการสี

8. การเกบ็ผล
Risk

▪ เก็บลูกแตก เน่า หรือมีอาการโรค
อื่นๆ

▪ เมล็ดไม่มีคุณภาพ
▪ โรคติดไปกัลเมล็ด



9. กำรสีเมลด็และกำรท ำแห้ง

❑ ผ่าผลด้วยมือ 
❑ ท าความสะอาดเคร่ืองสีเมล็ด

เมื่อมีการใช้งานร่วมกัน
หลายๆ คู่ผสม

❑ ควบคุมการเข้าออกสถานที่
การหมักเมล็ด

❑ ล้างท าความสะอาดเมล็ดด้วย
แหล่งน า้ทีส่ะอาด เช่นน า้ใต้
ดนิ

Risk

▪ สีลูกแตก เน่า หรือมีอาการโรคอื่นๆ
▪ เมล็ดไม่มีคุณภาพ
▪ โรคติดไปกับเมล็ด
▪ มีการปนเป้ือนโรคขณะท าการสีผล



Drying Risk

▪ ควบคุมการเข้าออกสถานที่
ตากเมล็ด

▪ ความสะอาดของพืน้ที ่ฝุ่น 
ละอองในพืน้ทีต่ากเมล็ด

▪ แยกเมล็ด Suspected 
VS normal

▪ ลดความชืน้บนผิวเมล็ด
ภายในระยะเวลา 5 ช่ัวโมง
ไม่เกนิ

Risk

▪ เมล็ดไม่มีคุณภาพ
▪ โรคติดไปกับเมล็ด
▪ เมล็ดมีการปนเป้ือนขณะ

ท าแห้ง



Risk Assessments Total Scoring 

SCORE Range (%) 33-100%
>90 Excellent
80-90 Above Average
70-79 Average
<70 Poor



Conclusion

• การควบคมุความเสี่ยงท่ีส  าคญั คือการตรวจโรคใน Stock seed ก่อนน ามาเพาะปลกู
• การเลือกพืน้ท่ีผลติเมลด็พนัธุค์วรเป็นพืน้ท่ีปลอดโรค ไมเ่คยมีการระบาดของโรคส าคญัมาก่อน

• ควรหลีกเลี่ยงการผลติเมลด็พนัธุใ์นฤดกูาลท่ีมีความเสี่ยงสงู หากจ าเป็น ควรมีการประเมินความเสี่ยงตา่งๆ 
พรอ้มมีมาตรการในการควบคมุความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบตอ่คณุภาพเมลด็พนัธุ์

• มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนมาตรการควบคมุเพ่ือลดความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ

• การควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคส าคญัในแตงคือหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของทกุๆ ภาคสว่น

• หากพืน้ท่ีใดมีการแพรร่ะบาดของโรคส าคญั ควรมีการปลกูพืชหมนุเวียนชนิดอ่ืนอยา่งนอ้ย 3 ปีเพ่ือตดัวงจร
ชีวิตของโรค



Assess RISK Level H,M,L in each Seedling Nursery Type

1 2

3

4 5
6





สาเหตขุองความเสีย่งในการผลติเมล็ดพนัธุ ์
• Seed Tested or Not Tested for seed-borne pathogens
• Seedling nursery facilities 

• Field disease history and neighbors crop
• Crop Placement

• A field placed in an open area versus a field surrounded with trees and other vegetation
• Placing a new crop near or next to a field identified with a seed-borne pathogen

(BFB,CGMMV,GSB)
• Each Cucurbit Disease found in our production fields can have a different level of risk associated with its

presence.
(DM, GSB, BFB, CGMMV, Anthracnose, Tospoviruses, Potyviruses, Pseudomonas etc…..)

• Crop Monitoring

• Water Source: well water considered best in terms of risk versus reservoir or pond water

• Irrigation: drip, furrow

• People: moving from field to field, growers tend to be a lower risk

• Pesticide Program: proper disease identification necessary for proper insecticide or fungicide to
be used, proper rotation etc…..



FIELD Risk Assessments Checklists

Activities Prior to Transplanting

Grower 
Selection

(10%)

Do you have criteria for selecting new growers ?

Do you rate your current growers?

Do you search for growers experienced in seed production?

Does the grower maintain proper records of his activities

Do your growers produce only seed or do they also produce 
commercial/fresh market produce?

Activities Prior to Transplanting

Field 
Selection

(15%)

Utilize historical detections of SBD in a village or region 

Does crop cycle impact your field selection?

Crop rotation around cucurbit family

Dedicate a % of your productions in searching for new areas?

Activities Prior to Transplanting

Training
(5%)

Do you train your staff and growers ensure people are 
following processes and prophylactic measures ? 

Do you continue training during the crop season?

Activities Prior to Transplanting

Nursery
(5%)

Are you taking measures to prevent introduction and spread of 
BFB in the nursery?

Do you create separated areas in the nursery for seed properly 
tested and materials which are unknown or have not been 
tested?

Do you manage your water source to prevent BFB transmission 
via water?

Do you monitor crop for disease and insects in the nursery? 

Do you have a process in place if a suspect plant found and or a 
seed-borne disease is confirmed? 


