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5. บทคัดย่อ 
 ประเทศไทยน าเข้าผลสดของอะโวคาโดจากประเทศออสเตรเลีย ท าให้มีโอกาสที่ศัตรูพืชจะติดเข้ามากับ
ผลอะโวคาโดสดน าเข้า และยังมีศัตรูพืชร้ายแรงหลายชนิดที่ยังไม่มีรายงานพบในประเทศไทยอาจเข้ามาแพร่
ระบาดได้ จึงได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลอะโวคาโดสดน าเข้าจากประเทศ
ออสเตรเลีย โดยใช้กรอบ มาตรฐาน ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยองค์การระหว่างประเทศเพ่ือให้ได้รายชื่อศัตรูพืชที่มี
ศักยภาพในการเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสม
ส าหรับการน าเข้า ผลการด าเนินการ พบว่า มีศัตรูพืชกักกันของผลอะโวคาโดสดน าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย 16 
ชนิด เป็น แมลง 13 ชนิด ได้แก่ Abgrallaspis cyanophylli, Acyphas leucomelas, Bactrocera aquilonis, 
Bactrocera jarvisi, Bactrocera neohumeralis, Bactrocera tryoni, Ceratitis capitata, Cryptoptila 
immersana, Epiphyas postvittana, Fiorinia fioriniae, Isotenes miserana, Pantomorus cervinus 
แ ล ะ  Thaumatotibia zophophanes ห อ ย ท าก  1  ช นิ ด  ได้ แ ก่  Helix aspersa ร า  1  ช นิ ด  ได้ แ ก่ 
Pseudocercospora 

1/ กลุ่มวิจยัการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
 



 
 purpurea และ ไวรอยด์ 1 ชนิด ได้แก่ Avocado sunblotch viroid  โดยแมลงวันผลไม้ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ 
Bactrocera aquilonis, Bactrocera jarvisi, Bactrocera neohumeralis, Bactrocera tryoni, Ceratitis 
capitata เป็นศัตรูพืชกักกันที่ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนการส่งออกมายังประเทศไทย ด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง คือ ผลอะโวคาโดสดต้องมาจากแปลงปลูกในพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ หรือหากผลอะโวคาโด
สดมาจากแปลงปลูกซึ่งอยู่นอกพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ ต้องก าจัดแมลงวันผลไม้ในผลอะโวคาโดสดด้วยวิธีการ
ก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออกหรือระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ ส าหรับศัตรูพืชกักกันอ่ืนควรมี
มาตรการจัดการที่เหมาะสมในประเทศผู้ส่งออก เพ่ือลดความเสี่ยงศัตรูพืชที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
6. ค าน า 

จากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World trade organization: WTO) ท าให้
ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  (Agreement of 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) ซึ่งเป็นมาตรการในการปกป้อง
ชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งการน ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไปใช้ จะต้องอยู่ในระดับ
เพ่ือการปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืชเท่านั้น โดยจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ และไม่สามารถน าไปใช้โดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเพียงพอ ดังนั้นการก าหนดเงื่อนไข
การน าเข้าสินค้าเกษตรโดยไม่ก่อให้เกิดการกีดกันทางการค้าแอบแฝง ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการท าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของสินค้าเกษตรที่น าเข้าเพ่ือก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าในการป้องกันหรือจัดการความ
เสี่ยงของศัตรูพืชที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้กรอบ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยองค์การระหว่างประเทศ คือ 
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention: IPPC) 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม 
ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ .ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ .ศ. 2550 ก าหนดให้ผลสดของ             
อะโวคาโด (Persea americana Mill.) จากทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้าม การน าเข้าหรือน าผ่านเพ่ือการค้าจ าเป็นต้อง
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรก าหนดเสียก่อน ซ่ึงอะโวคาโดอยู่ในวงศ์ Lauraceae เป็นผลไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาแถบเม็กซิโก 
กัวเตมาลา และหมู่เกาะเวสอินดีส ส าหรับการน าเข้าอะโวคาโดจากประเทศออสเตรเลียนั้นได้รับการผ่อนผันให้
น าเข้าได้ตามบทเฉพาะกาลของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่
ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
จนกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชจะเสร็จสิ้น จากสถิติการน าเข้าอะโวคาโดจากประเทศออสเตรเลีย มีปริมาณ
มากและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณการน าเข้า 394,369 กิโลกรัม และประเทศ
ออสเตรเลียเป็นประเทศผู้ส่งออกอะโวคาโดมาจ าหน่ายยังประเทศไทยมากเป็นอันดับต้น ๆ โดยมีการผลิต                 
อะโวคาโดมากในรัฐควีนส์แลนด์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยผลิตได้ประมาณ 60 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และ
พันธุ์อะโวคาโดในประเทศออสเตรเลียมีมากกว่า 70 สายพันธุ์ พันธุ์หลักท่ีปลูก ได้แก่ Shepard, Fuerte, Sharwil, 



Pinkerton, Hass, Reed และ Wurtz พันธุ์ที่มีความส าคัญที่สุดคือ พันธุ์ Hass ซึ่งมีการปลูกอย่างกว้างขวางใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเป็นพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคและศัตรูพืชบางชนิด จาก
การศึกษารวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของอะโวคาโดในเบื้องต้นปรากฏว่า มีศัตรูพืชร้ายแรงหลายชนิดที่ยังไม่มีรายงาน
ในประเทศไทย ซึ่งศัตรูพืชเหล่านี้มีโอกาสที่จะติดเข้ามากับผลอะโวคาโดสดน าเข้าได้ หากประเทศไทยไม่มี
มาตรการสุขอนามัยพืชที่เข้มงวดแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาของศัตรูพืชหลายชนิดที่ไม่เคยพบในประเทศติดมากับ
สินค้าที่น าเข้าได้ เกิดการแพร่กระจายและเพ่ิมปริมาณจนเกิดเป็นการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นจึงได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงศัตรูพืชของผลอะโวคาโดสด (เฉพาะเพ่ือบริโภค) น าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้
รายชื่อศัตรูพืชที่มีศักยภาพในการเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
ศัตรูพืชที่เหมาะสมส าหรับการน าเข้าผลอะโวคาโดสดจากประเทศออสเตรเลีย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุนในการประกาศทบทวนมาตรการทางสุขอนามัยพืชหรือเงื่อนไขส าหรับการน าเข้าผลอะโวคาโดสดจาก
ประเทศออสเตรเลีย 
 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1. เอกสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ต าราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุม และสัมมนา

ทางวิชาการ 
2. มาตรฐานระหว่างประเทศว่ าด้ วย มาตรการสุ ขอนามั ย พืช  (International Standards for 

Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Framework 
for pest risk analysis) 

3. มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกันรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Pest 
risk analysis for quarantine pests including analysis of environmental risks and living modified 
organisms) 

4. คู่มือส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ตามแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่าง
ประเทศ (International Plant Protection Convention: IPPC) 
 

- วิธีการ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 1: Initiation) 

โดยการจ าแนกชนิดสิ่งมีชีวิตและเส้นทางผ่านต่าง ๆ ที่จะมีการพิจารณาส าหรับการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ได้มีการระบุจ าแนกไว้  ซึ่งกระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช อาจมีการริเริ่มในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 



- มีการขอร้องให้พิจารณาเส้นทางผ่านเส้นใดเส้นหนึ่งที่อาจต้องมีมาตรการสุขอนามัยพืช 
- มีการระบุชี้ชัดศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่อาจเป็นเหตุผลให้มีมาตรการสุขอนามัยพืช 
- มีการตัดสินใจในการศึกษาทบทวนหรือปรับปรุงมาตรการหรือนโยบายสุขอนามัยพืชต่าง ๆ 
- มีการขอร้องให้มีการก าหนดชี้ชัดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นศัตรูพืชหรือไม่ 

และการก าหนดพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชรวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ผ่านมา 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest Risk Assessment) 

การจัดกลุ่มศัตรูพืช (Pest Categorization) 
ด าเนินการโดยการค้นคว้ารวบรวมรายชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีรายงานว่าเป็นศัตรูของอะโวคาโด 

โดยจัดแบ่งออกเป็นกลุ่ม เช่น แมลง ไร ไวรัส ไวรอยด์ แบคทีเรีย รา ไส้เดือนฝอย เป็นต้น พร้อมทั้งบันทึก
รายละเอียดของศัตรูอะโวคาโดแต่ละชนิด ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อสามัญ แหล่งแพร่กระจาย ส่วนของ
พืชที่ถูกท าลาย/อาศัย พบในประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย หรือไม่พบ  เป็นศัตรูพืชกักกันหรือไม่ และ 
เอกสารอ้างอิง 

การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Risk Assessment) 
เป็นการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของอะโวคาโดที่น าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ที่ไม่

พบในประเทศไทย มีโอกาสติดเข้ามากับผลอะโวคาโดสด แพร่ระบาดในประเทศ ตั้งรกรากอย่างถาวร ตลอดจน
ประเมินศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่พิจารณา คือ 

1. การประเมินศักยภาพในการที่ศัตรูจะเข้ามาเจริญพันธุ์ตั้งรกรากอย่างถาวร  และการ
แพร่กระจาย ในพ้ืนที่ที่ท าการวิเคราะห์ (Assessment of entry, establishment and spread) โดยพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถท าให้ศัตรูพืชเข้ามาเจริญแพร่พันธุ์ได้  โดยมีหลักฐานสนับสนุนผลการวิเคราะห์  เช่น 
สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญแพร่พันธุ์และแพร่ระบาดของศัตรูพืช พืชอาศัย เครื่อง
กีดกั้นตามธรรมชาติ การเคลื่อนย้ายของศัตรูพืช และพาหะของศัตรูพืชที่มีปรากฏในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยง 
เป็นต้น 

2. การประเมินศักยภาพที่จะเกิดผลตามมาทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืช (Potential economic consequence) ความเป็นไปได้สูงที่ศัตรูพืชจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบทางตรงต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบทางอ้อม เช่น การป้องกันก าจัด 
การค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผลกระทบทางสังคม เป็นต้น โดยพิจารณาว่ามีผลกระทบจนถึงระดับที่
ยอมรับไม่ได ้ในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest Risk Management) 
การบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช เพ่ือปกป้องพ้ืนที่เสี่ยงภัย (Endangered area) ควรเป็น

สัดส่วนกับความเสี่ยงที่จ าแนกได้ในการประเมินความเสี่ยง อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รวบรวมได้ในการประเมิน
ความเสี่ยง มาตรการสุขอนามัยพืชต้องใช้ตามความจ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการป้องกันของพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 

- เวลาและสถานที่ 



เวลา  เดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนกันยายน 2555 
สถานที่  กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ข้อมูลพืช 
อะโวกาโด (avocado) เป็นผลไม้ที่มีการเพาะปลูกในภูมิอากาศเขตร้อนทั่วโลกและบางส่วนในเขตอบอุ่น 

มีถิ่นก าเนิดแถบเม็กซิโก เป็นไม้ยืนต้น ต้นโตเต็มที่สูงถึง 20 เมตร เปลือกต้นสีน้ าตาลอ่อน ผิวขรุขระ ใบสีเขียวสด 
ดอกขนาดเล็ก สีเขียวอมเหลือง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผลกลมรี รูปไข่ หรือรูปกลม มีทั้งพันธุ์เปลือกหนาและ
เปลือกบาง เนื้อผลมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนจนถึงเหลืองเข้ม มีเมล็ดเดียว ซึ่งเป็นพืชอยู่ในวงศ์ Lauraceae สกุล 
Persea 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Persea americana Mill. 
ชื่อพ้อง Persea drymifolia Schltdl. & Cham. 

Persea gratissima C.F. Gaertn. 
Persea nubigena L.O. Williams 
Persea americana var. americana 
Persea americana var. drymifolia (Schltdl. & Cham.) S. F. Blake 
Persea americana var. nubigena (L. O. Williams) L. E. Kopp 

อนุกรมวิธานของพืช 
Domain: Eukaryota 

Kingdom: Viridiplantae 
Phylum: Spermatophyta 

Subphylum: Angiospermae 
Class: Dicotyledonae 

Order: Laurales 
Family: Lauraceae 

ชื่อสามัญ อะโวคาโด (ไทย) avocado (อังกฤษ) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
ขั้นตอนที่ 1 การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 1: Initiation) 

ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แบ่งพืชออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่            
สิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม ซึ่งการน าเข้าหรือน าผ่านสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชก ากับมาด้วย และต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีอ่ธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืชโดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จึง
จะสามารถน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรได้  ซึ่งผลสดของอะโวคาโดจากทุกแหล่งจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตาม



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น 
และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 ซึ่งตามบท
เฉพาะกาลของประกาศดังกล่าวสิ่งต้องห้ามตามท้ายประกาศที่เคยมีการน าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วในลักษณะ
ทางการค้าก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ จะได้รับการผ่อนผันให้น าเข้าได้ต่อไปจนกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชของสิ่งต้องห้ามนั้นเสร็จสิ้น ซึ่งประเทศออสเตรเลียได้ร้องขอน าเข้าผลอะโวคาโดสดมายังประเทศไทยเพ่ือ
บริโภค โดยพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ก าหนดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับการน าเข้าผล            
อะโวคาโดสด คือ ประเทศไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในอันตราย (endangered area) ซึ่งศัตรูพืชอาจจะติดเข้ามา
พร้อมกับการน าเข้าผลอะโวคาโดสดเป็นเส้นทางผ่าน (pathway) และประเทศไทยยังไม่เคยมีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืชของผลอะโวคาโดสดน าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest Risk Assessment) 
การจัดกลุ่มศัตรูพืช (Pest Categorization) ผลการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชจากเอกสารวิชาการและ

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของต่างประเทศ พบว่าศัตรูพืชของอะโวคาโดในออสเตรเลียมีทั้งหมด 96 ชนิด 
เป็นแมลง 56 ชนิด ได้แก่ Abgrallaspis cyanophylli, Acyphas leucomelas, Aleurodicus dispersus, 
Amblypelta lutescens, Amblypelta nitida, Aonidiella aurantii, Aonidiella orientalis, Aphis 
gossypii, Aphis spiraecola, Araecerus fasciculatus, Aspidiotus destructor, Aulacaspis tubercularis, 
Bactrocera aquilonis, Bactrocera cucurbitae, Bactrocera dorsalis species complex, Bactrocera 
jarvisi, Bactrocera neohumeralis, Bactrocera tryoni, Cerataphis lataniae, Ceratitis capitata, 
Ceroplastes ceriferus, Ceroplastes destructor, Ceroplastes rubens, Chrysodeixis includens, 
Chrysomphalus dictyospermi, Cryptoptila immersana, Dysmicoccus brevipes, Epiphyas 
postvittana, Euwallacea fornicatus, Ferrisia virgata, Fiorinia fioriniae, Heliothrips 
haemorrhoidalis, Hemiberlesia lataniae, Icerya aegyptiaca, Icerya seychellarum, Isotenes 
miserana, Maconellicoccus hirsutus, Monolepta australis, Myzus persicae, Nezara viridula, 
Pantomorus cervinus, Parasaissetia nigra, Parthenolecanium persicae, Planococcus citri, 
Pseudococcus longispinus, Pulvinaria psidii, Saissetia coffeae, Saissetia oleae, Selenothrips 
rubrocinctus, Thaumatotibia zophophanes, Thrips palmi, Trialeurodes vaporariorum, 
Xyleborinus saxesenii, Xyleborus perforans, Xyleborus volvulus และ Xylosandrus morigerus ไร 1 
ชนิด ได้แก่ Polyphagotarsonemus latus หอยทาก 1 ชนิด ได้แก่ Helix aspersa ไส้เดือนฝอย 11 ชนิด 
ได้แก่ Helicotylenchus dihystera, Helicotylenchus multicinctus, Helicotylenchus pseudorobustus, 
Longidorus, Paratrichodorus porosus, Pratylenchus brachyurus, Pratylenchus penetrans, 
Pratylenchus vulnus, Radopholus similis, Rotylenchulus reniformis และ Trichodorus รา 17 ชนิด 
ได้แก่ Alternaria alternata, Fusarium oxysporum, Ganoderma lucidum, Gibberella atenacea, 
Glomerella cingulata, Lasiodiplodia theobromae, Nectria haematococca, Phytophthora 
cactorum, Phytophthora cambivora, Phytophthora cinnamomi, Phytophthora cryptogea, 



Phytophthora heveae, Phytophthora nicotianae, Pythium vexans, Pseudocercospora purpurea, 
Sclerotinia sclerotiorum และ Verticillium dahliae แบคทีเรีย 4 ชนิด ได้แก่ Pseudomonas syringae, 
Pseudomonas syringae pv. syringae, Rhizobium radiobacter และ Rhizobium rhizogenes ไวรอยด์ 1 
ชนิด ได้แก่ Avocado sunblotch viroid และวัชพืช 5 ชนิด ได้แก่ Ageratina adenophora, Panicum 
maximum, Pennisetum clandestinum, Setaria pumila และ Tridax procumbens ส าหรับศัตรูอะโวคา
โดในประเทศไทยมีทั้งหมด 68 ชนิด ได้แก่ แมลง 46 ชนิด ได้แก่ Aleurocanthus woglumi, Aleurodicus 
disperses, Aonidiella aurantii, Aonidiella orientalis, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Araecerus 
fasciculatus, Aspidiotus destructor, Attacus atlas, Aulacaspis tubercularis, Bactrocera 
carambolae, Bactrocera cucurbitae, Bactrocera dorsalis, Bactrocera dorsalis species complex, 
Bactrocera papayae, Batocera rufomaculata, Ceroplastes ceriferus, Ceroplastes rubens, 
Chrysomphalus dictyospermi, Cricula trifenestrata, Cryptoblabes gnidiella, Dysmicoccus 
brevipes, Euwallacea fornicatus, Ferrisia virgata, Heliothrips haemorrhoidalis, Hemiberlesia 
lataniae, Hypomeces squamosus, Icerya aegyptiaca, Icerya seychellarum, Maconellicoccus 
hirsutus, Myzus persicae, Nezara viridula, Oxycarenus hyalinipennis, Parasaissetia nigra, 
Planococcus citri, Pulvinaria psidii, Saissetia coffeae, Saissetia oleae, Selenothrips rubrocinctus, 
Sinoxylon conigerum, Thrips palmi, Xyleborus perforans, Xyleborus volvulus, Xylosandrus 
compactus, Xylosandrus crassiusculus และ Zeuzera coffeae ไร 2 ชนิด ได้แก่ Oligonychus 
mangiferus และ Polyphagotarsonemus latus ไส้เดือนฝอย 6 ชนิด ได้แก่ Helicotylenchus dihystera, 
Helicotylenchus multicinctus, Helicotylenchus pseudorobustus, Longidorus, Radopholus similes 
และ Rotylenchulus reniformis รา 8 ชนิด ได้แก่ Alternaria alternata, Ganoderma lucidum, 
Glomerella cingulata, Lasiodiplodia theobromae, Oncobasidium theobromae, Phytophthora 
nicotianae, Pythium vexans และ Sclerotinia sclerotiorum แบคทีเรีย 2 ชนิด ได้แก่ Pseudomonas 
syringae pv. syringae และ Xanthomonas campestris และวัชพืช 4 ชนิด ได้แก่ Ageratina 
adenophora, Panicum maximum, Setaria pumila และ Tridax procumbens 

การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Risk Assessment) จากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของ            
อะโวคาโดที่น าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ที่ไม่พบในประเทศไทย มีโอกาสติดเข้ามากับผลอะโวคาโดสด แพร่
ระบาดในประเทศ ต้ังรกรากอย่างถาวร ตลอดจนประเมินศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น พบว่า มีจ านวน 16 ชนิด ได้แก่ แมลง 13 ชนิด (Abgrallaspis cyanophylli, 
Acyphas leucomelas, Bactrocera aquilonis, Bactrocera jarvisi, Bactrocera neohumeralis, 
Bactrocera tryoni, Ceratitis capitata, Cryptoptila immersana, Epiphyas postvittana, Fiorinia 
fioriniae, Isotenes miserana, Pantomorus cervinus และ Thaumatotibia zophophanes ) หอยทาก 1 
ชนิ ด  (Helix aspersa) รา 1  ชนิ ด  (Pseudocercospora purpurea) และ ไวรอยด์  1  ชนิ ด  (Avocado 
sunblotch viroid) (ตารางท่ี 1) 



 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest Risk Management) 

ผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลอะโวคาโดสดน าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการก าหนดมาตรการทางสุขอนามัยพืชเพ่ือจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช เนื่องจากมีศัตรูพืชกักกัน
หลายชนิดและบางชนิดมีความเสี่ยงสูงซึ่งมีโอกาสติดเข้ามากับผลอะโวคาโดสดน าเข้าจากประเทศออสเตรเลียเข้า
มาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้ โดยการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชควรก าหนดมาตรการ ดังนี้ 

1. การจัดการในแหล่งปลูกอะโวคาโด ต้องปลอดจากศัตรูพืชกักกัน โดยมีแผนการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชในสวนอะโวคาโดอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า มีการส ารวจแบบติดตามศัตรูพืช 

2. โรงคัดบรรจุอะโวคาโดต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
3. ก าหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับแมลงวันผลไม้ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง คื อ 

ผลอะโวคาโดสดต้องมาจากแปลงปลูกในพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 26 เรื่อง การสถาปนาพ้ืนที่ปลอดศัตรูพืชส าหรับแมลงวัน
ผลไม้ (เทฟฟริติดี้) (Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae)) หรือ หากผลอะโวคาโด
สดมาจากแปลงปลูกซึ่งอยู่นอกพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ ต้องก าจัดแมลงวันผลไม้ในผลอะโวคาโดสดด้วยวิธีการ
ก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น ก่อนการส่งออกหรือระหว่างการขนส่ง ซึ่งอุณหภูมิและระยะเวลาดังแสดงในตารางที่ 2 
และตารางท่ี 3 

4. ต้องสุ่มตรวจผลอะโวคาโดสดก่อนการส่งออกและรับรองลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืชว่าปลอด
จากศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตามผลอะโวคาโดสดต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส่วนของพืช เช่น เมล็ด
ของพืชอ่ืน หรือวัชพืช ใบ ก้าน เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพในการน าพาศัตรูพืชกักกันได้ และ
หากมีการตรวจพบศัตรูพืชกักกันหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่มีชีวิตในการน าเข้าผลอะโวคาโดสด ควรมีมาตรการระงับการ
น าเข้าและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศออสเตรเลียหรือผู้ส่งออกชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและ
เสนอมาตรการแก้ไข รวมทั้งได้ด าเนินมาตรการแก้ไข จึงจะยกเลิกมาตรการระงับการน าเข้าผลอะโวคาโดสด 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 ผลสดของอะโวคาโดจากทุกแหล่งจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง 
ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งการน าเข้าหรือน าผ่านเพ่ือการค้านั้น ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าหรือน าผ่าน ต้องมี
ใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาด้วย และต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืช และจากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลอะโวคาโดสดน าเข้าจากประเทศออสเตรเลียในขั้นตอนการจัดกลุ่มศัตรูพืช 
พบว่าศัตรูพืชของอะโวคาโดในออสเตรเลียมีทั้งหมด 96 ชนิด เป็นแมลง 56 ชนิด ไร 1 ชนิด หอยทาก 1 ชนิด 
ไส้เดือนฝอย 11 ชนิด รา 17 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด ไวรอยด์ 1 ชนิด และวัชพืช 5 ชนิด ส าหรับศัตรูอะโวคาโดใน



ประเทศไทยมีทั้งหมด 68 ชนิด ได้แก่ แมลง 46 ชนิด ไร 2 ไส้เดือนฝอย 6 ชนิด รา 8 ชนิด แบคทีเรีย 2 ชนิด และ
วัชพืช 4 ชนิด เมื่อด าเนินการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช พบว่ามีศัตรูพืชที่มีโอกาสติดเข้ามากับผลอะโวคาโดสด 
และสามารถแพร่ระบาดในประเทศไทย ตั้งรกรากอย่างถาวร จ านวน 16 ชนิด ได้แก่ Abgrallaspis cyanophylli, 
Acyphas leucomelas, Avocado sunblotch viroid, Bactrocera aquilonis, Bactrocera jarvisi, 
Bactrocera neohumeralis, Bactrocera tryoni, Ceratitis capitata, Cryptoptila immersana, 
Epiphyas postvittana, Fiorinia fioriniae, Helix aspersa, Isotenes miserana, Pantomorus cervinus, 
Pseudocercospora purpurea และ Thaumatotibia zophophanes โดยเป็นศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง
ที่ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงก่อนการส่งออกคือแมลงวันผลไม้ จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ Bactrocera 
aquilonis, Bactrocera jarvisi, Bactrocera neohumeralis, Bactrocera tryoni, Ceratitis capitata ด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง คือ ผลอะโวคาโดสดต้องมาจากแปลงปลูกในพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ หรือ หากผลอะโวคา
โดสดมาจากแปลงปลูกซ่ึงอยู่นอกพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ ต้องก าจัดแมลงวันผลไม้ในผลอะโวคาโดสดด้วยวิธีการ
ก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออกหรือระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ศัตรูพืชกักกันอ่ืนควรมีมาตรการ
จัดการที่เหมาะสมในประเทศผู้ส่งออกเพ่ือลดความเสี่ยงศัตรูพืชที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีการตรวจรับรองว่า
ปลอดจากศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยก่อนการส่งออก 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1 น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและเงื่อนไขการน าเข้าผลอะโวคาโด
สดจากประเทศออสเตรเลีย 

10.2 น าไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ
ประกาศกรมวิชาการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 

10.3 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบศัตรูพืช ณ จุด
น าเข้า 

10.4 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิชาการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเพ่ือเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกันที่ไม่เคยพบ
ในประเทศไทย 
 
11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญอุดร อุณหวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืช ที่ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
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13. ภาคผนวก 
 
ตารางท่ี 1 รายชื่อศัตรูพืชกักกันของผลอะโวคาโดสดจากประเทศออสเตรเลีย 

ชื่อวิทยาศาสตร์  [อันดับ: วงศ]์ ชื่อสามัญ 

แมลง  

 Abgrallaspis cyanophylli [Hemiptera: Diaspidae] cyanophyllum scale 

 Acyphas leucomelas [Lepidoptera: Lymantriidae] omnivorous tussock moth 

 Bactrocera aquilonis [Diptera: Tephritidae] Northern Territory fruit fly 

 Bactrocera jarvisi [Diptera: Tephritidae] Jarvis’s fruit fly 

 Bactrocera neohumeralis [Diptera: Tephritidae] lesser Queensland fruit fly 

 Bactrocera tryoni [Diptera: Tephritidae] Queensland fruit fly 

 Ceratitis capitata [Diptera: Tephritidae] Mediterranean fruit fly 

 Cryptoptila immersana [Lepidoptera: Tortricidae] ivy leafroller 

 Epiphyas postvittana [Lepidoptera: Tortricidae] light brown apple moth 

 Fiorinia fioriniae [Hemiptera: Diaspidae] fiorinia scale 

 Isotenes miserana [Lepidoptera: Totricidae] orange fruit borer 

 Pantomorus cervinus [Coleoptera: Curculionidae] Fuller’s rose beetle 

 Thaumatotibia zophophanes [Lepidoptera: Totricidae] avocado fruit borer 

หอย  

 Helix aspersa [Helicidae] brown garden snail 

รา  

 Pseudocercospora purpurea [Hyphomycetales: 

Dematiaceae] 

spot blotch 

ไวรอยด์  

 Avocado sunblotch viroid [Avsunviroidae] avocado sun blotch 

 



ตารางท่ี 2 อุณหภูมิและระยะเวลาของวิธีก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นส าหรับแมลงวันผลไม้ Bactrocera 

aquilonis, B. jarvisi, B. neohumeralis และ Bactrocera tryoni 

อุณหภูมิตรงบริเวณกึ่งกลางผล 
ระยะเวลา 

(จ านวนวันติดต่อกัน) 

0 องศาเซลเซียส (32 องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ ากว่า 13 วัน หรอืมากกว่า 

0.56 องศาเซลเซียส (33 องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ ากว่า 14 วัน หรือมากกว่า 

1.11 องศาเซลเซียส (34 องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ ากว่า 18 วัน หรือมากกว่า 

1.67 องศาเซลเซียส (35 องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ ากว่า 20 วัน หรือมากกว่า 

2.22 องศาเซลเซียส (36 องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ ากว่า 22 วัน หรือมากกว่า 

 
ตารางท่ี 3 อุณหภูมิและระยะเวลาของวิธีก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นส าหรับแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata 

อุณหภูมิตรงบริเวณกึ่งกลางผล 
ระยะเวลา 

(จ านวนวันติดต่อกัน) 

1.11 องศาเซลเซียส (34 องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ ากว่า 14 วัน หรือมากกว่า 

1.67 องศาเซลเซียส (35 องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ ากว่า 16 วัน หรือมากกว่า 

2.22 องศาเซลเซียส (36 องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ ากว่า 18 วัน หรือมากกว่า 

 


