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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
2. ชื่อโครงการวิจัย  : การกักกันพืช 
    กิจกรรม   : การเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกัน  
3. ช่ือการทดลอง  (ภาษาไทย) : การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชื้อ  
           Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis  

                                      ที่มีโอกาสจะติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้า 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Study on Pest Risk Analysis of Introducing  
                                            Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis  

   in Tomato Seeds  
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง                 : ณัฏฐพร  อุทัยมงคล1/  
   ผู้ร่วมงาน                     : วาสนา ฤทธิ์ไธสง1/ 
                                            วารีรัตน์ สมประทุม1/      
                                            ชลธิชา รักใคร่2/ 
5. บทคัดย่อ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศก าหนดให้ เชื้อแบคที เรีย  Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis  เป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 บนพ้ืนฐานการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเบื้องต้น แต่ประเทศฝรั่งเศสแจ้งว่ามี
การพบเชื้อ Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) จากเมล็ดมะเขือเทศที่
น าเข้าจากประเทศไทย จึงต้องด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือยืนยันสถานภาพและเป็นข้อมูลทาง
วิชาการว่าเชื้อนี้เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5 (Glossary of Phytosanitary 
Terms ) (FAO, 2007) แ ละฉบั บ  11  (Pest Risk Analysis for Quarantine Pest)  เรื่ อ งก าร
วิเคราะห์ความเสี่ยงส าหรับศัตรูพืชกักกันและตามค านิยามของค าว่า “ศัตรูพืชกักกัน” ที่มีโอกาสจะติด
มากับเมล็ดมะเขือเทศน าเข้า  ซ่ึงผลการตรวจสอบเชื้อ Cmm จากการสุ่มเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศท่ีมีการ
น าเข้าในช่วงเดือนมกราคม 2557- กรกฎาคม 2557 จาก 10 บริษัท จ านวน 25 ครั้ง น้ าหนักรวม
ประมาณ 417 กก.จ านวน 65 ตัวอย่าง จาก 12 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี จีน ชิลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ 
เปรู ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ ไทย (ส่งกลับ) เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ไม่พบเชื้อ Cmm ติดมากับ 
 

1/กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
2/กลุ่มงานศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
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เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่น าเข้า เมื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชพบว่า
จุดเริ่มต้น (Initiation) ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ เริ่มจากการที่ประเทศฝรั่งเศสแจ้งให้ทราบว่ามี
การตรวจพบเชื้อ Cmm จากเมล็ดมะเขือเทศที่ส่งออกจากประเทศไทย ซึ่งไม่มีรายงานการปรากฏเชื้อ
นี้ในประเทศไทยและประเทศไทยมีกฎระเบียบที่ประกาศให้เชื้อ Cmm เป็นศัตรูพืชกักกัน เช่นเดียวกับ
ประเทศอ่ืนๆ เช่น สหภาพยุโรป จีน เวียดนาม เป็นต้น ที่การน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศต้องปลอด
จากเชื้อ Cmm  โดยมีพ้ืนที่ที่เป็นอันตรายคือแหล่งปลูกมะเขือเทศและพืชอาศัยในวงศ์ Solanaceae 
รวมถึงพืชอาศัยอ่ืนๆ ที่ปลูกกระจายทั่วประเทศ ผลการประเมินโอกาสในการเข้ามาตั้งรกรากอย่าง
ถาวรของเชื้อพบว่ามีโอกาสสูงเมื่อน าข้อมูลของเชื้อ Cmm และมะเขือเทศมาเข้ากระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงพบว่าเชื้อสามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ได้ มีชีวิตอยู่รอดในระหว่างการขนส่งและไม่
สามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้ ณ จุดน าเข้า จึงมีโอกาสเข้ามาในประเทศไทยได้ เชื้อสามารถเจริญได้
ที่ 24-28 และ 35 องศาเซลเซียส ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะอยู่ที่ระหว่าง 23.33-32.22 องศาเซลเซียส ซึ่ง
สอดคล้องกับช่วงอุณหภูมิของแหล่งปลูกมะเขือเทศและพืชอาศัยอ่ืนในประเทศทั้งในสภาพโรงเรือน
และแปลงปลูก ซึ่งจุดประสงค์น าเข้ามาเพ่ือการจ าหน่าย เพ่ือเพาะปลูกหรือน าไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์
ลูกผสม ท าให้เมล็ดที่สามารถถ่ายทอดทางเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนที่เป็นโรคที่เพาะในโรงเรือนและปลูก
ในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศเป็นการกระจายศัตรูพืชที่ดีและเร็วไปในบริเวณกว้างรวมกับกิจกรรมอ่ืนๆ 
เช่น เครื่องมือตกแต่ง มนุษย์เพ่ือผสมเกสร เป็นต้น และเชื้อ Cmm มีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมสูง เช่น ท าให้ผลผลิตมะเขือเทศลดลง 80 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศอินโดนีเซีย หลายประเทศ
ก าหนดเป็นศัตรูพืชกักกัน  ต้องใช้แรงงาน สารเคมี ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ เป็นต้น ดังนั้นเชื้อ Cmm 
จึงยังคงเป็นศัตรูพืชกักกันตามที่ประกาศไว้ โดยการน าเข้าเมล็ดมะเขือเทศต้องมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชที่มีการระบุในใบรับรองสุขอนามัยพืชว่าเมล็ดต้องมาจากพ้ืนที่/แหล่งผลิตที่ปลอดจากเชื้อ Cmm  
หรือเมล็ดมาจากต้นพ่อแม่ที่ได้ตรวจสอบในระยะเจริญเติบโตว่าปลอดจากเชื้อ Cmm หรือเมล็ดพันธุ์
ต้องได้รับการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการว่าปลอดจากเชื้อ  Cmm และเมล็ดต้องแช่ในน้ าร้อนที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที หรือผึ่งลมร้อน (Dry heat) ที่ 50 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 4 ชั่วโมง และที่  80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่ วโมง หรือแช่เมล็ดใน 5 เปอร์เซ็นต์ 
Hydrochloric acid (HCl) หรือ 0.05 เปอร์เซ็นต์ o-phenylphenol เป็นเวลา 10 นาที แล้วล้างออก
ด้วยน้ าเปล่าก่อนการส่งออก 
Abstract 

Bacterial Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) is prohibited 
article under plant quarantine Act. of Thailand base on preliminary of Pest risk 
analysis.  However, according to the notification from France, Cmm were detected 
from tomato seed of Thailand. The inspection result of imported tomato seeds from 
12 countries had not found Cmm. Plant quarantine research group was asked to 
deliver a scientific opinion on the pest risk assessment (PRA) of Cmm for Thailand. 
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The researcher performed the PRA and as defined in the International Standard for 
Phytosanitary Measures (ISPM) No. 5 and No.11. After conducted the PRA, the result 
reached the conclusions that Cmm is the causal agent of the bacterial canker of 
tomato. It can cause a wide variety of economic host plants in Thailand. However 
some symptom may be confused with those caused by other organisms. Cmm is not 
present in Thailand and the pathogen is control under Plant Quarantine Act.  The 
potential for entry establishment and spread in the risk assessment area is high. 
Because Cmm is seed borne, tomato and some Solanaceae plants are the most 
important host of Cmm. Cmm can occur in both glasshouse and field crops. The 
environmental condition in Thailand are suitable for pathogen expression in the field 
at temperature between 23.33-32.2  OC. The objective of imported seed are sale and 
produced hybrid seed. So, Seed and transplants are consider to be the major means 
of long distance dispersal included other mechanicals as human and used of 
instrument. Cmm is considered as the most important bacterial pathogens of tomato 
and Capsicum. Infections is high yield losses. Phytosanitary certificate that complied 
with special imported requirement are effectively control Cmm. The option of 
management  for Cmm before export is the tomato seeds were produced in a pest 
free area/pest free production site for Cmm or the tomato seeds was inspected and 
found free from Cmm or the plant was inspected during the growing season and 
confirm in laboratory to be free from Cmm and seed must be  soaked in hot water at 
temperature 50 OC for 25 minutes or dry heat at 50OC for 4  hours and 80 OC for 24 
hours or soaked in  5 % Hydrochloric acid (HCl) or 0.05% o-phenylphenol for 1 0 
minutes  and  following with distill water before export.  
6. ค าน า 

เชื้อ Clavibacter michiganensis  subsp. michiganensis (Cmm) ถูกประกาศให้ เป็น
ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดศัตรูพืชเป็นสิ่ง
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีพืชหลายชนิดที่ปลูกใน
ประเทศไทยเป็นพืชอาศัยของเชื้อชนิดนี้ เช่น มะเขือเทศ พริก มะเขือม่วง เป็นต้น ปัจจุบันประเทศ
ไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักที่ส าคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะมะเขือเทศ พริก และ
มะเขือม่วง เป็นต้น ต่อมาเกิดปัญหากับเมล็ดมะเขือเทศที่ส่งออก เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสแจ้งว่ามี
การตรวจพบเชื้อ Cmm จากเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่ส่งออกไปจากประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องยืนยันสถานภาพการเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยและโอกาสที่เชื้อจะติดเข้ามากับเมล็ด
พันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากเชื้อ Cmm เป็นเชื้อที่สร้างความเสียหายให้กับการ
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ผลิตมะเขือเทศทั้งในสภาพแปลงปลูกและโรงเรือน ท าให้ต้นกล้าตายและผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด (CABI, 2014) สามารถท าความเสียหายถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ในโรงเรือน ซึ่งประเทศไทยไม่มี
รายงานการปรากฏเชื้อนี้ในประเทศมาก่อน แต่อย่างไรก็ตามในการก าหนดเป็นศัตรูพืชกักกันนั้นยังไม่
มีเอกสารวิชาการยืนยันการเป็นศัตรูพืชกักกัน ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึงความร้ายแรงของเชื้อที่สามารถติด
มากับเมล็ดพันธุ์ และยืนยันการคงสถานภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยต่อไป จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาว่าเชื้อ Cmm เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยที่มีโอกาสติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศได้
หรือไม ่

  
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1. หนังสือ และวารสารทางวิชาการของมะเขือเทศและเชื้อ Cmm ที่เกี่ยวข้องในประเทศ

และต่างประเทศ  
2. CAB INTERNATIONAL( 2007 และ 2014 online) และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กระดาษ 
4. เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 
5. จานอาหารเลี้ยงเชื้อ กล้องจุลทรรศน์ ตู้ปลอดเชื้อ 
6. น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ และสารเคมีในการแยกและเลี้ยงเชื้อ 
7. กระถางปลูกพืช ดิน โรงเรือนปลูกพืช  

       - วิธีการ 
1. การรวบรวมข้อมูลมะเขือเทศและเชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis  subsp.  

michiganensis (Cmm) 
          สืบค้นรวบรวมข้อมูลมะเขือเทศ เช่น อนุกรมวิธาน  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ แหล่ง
ปลูกมะเขือเทศ ชนิดมะเขือเทศ การน าเข้าส่งออกเมล็ด การเก็บรักษา การบรรจุ  สืบค้นรวบรวม
ข้อมูลเชื้อ Cmm  เช่น อนุกรมวิธาน พืชอาศัย การเกิดโรค เป็นต้น จากฐานข้อมูล เอกสารวิชาการ 
วารสาร  รายงานการประชุม สัมมนาทางวิชาการและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
ข้อมูลจาก CAB INTERNATIONAL (2007 และ 2014 online) และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
ต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ประเทศอ่ืนๆ เคยวิเคราะห์ความเสี่ยงเชื้อ Cmm มาก่อน  
 2. การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 
จาก 
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้า 

       สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed 
Testing Association, 2007) หรือตามความเหมาะสมของปริมาณน าเข้าแต่ละสายพันธุ์ เพ่ือตรวจหา
เชื้อ Cmm จากเมล็ดมะเขือเทศหรือตัวอย่างที่เก็บจากแปลงเพาะกล้ามะเขือเทศที่เพาะจากเมล็ด
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น าเข้าแล้วน ามาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการโดย 1) บดเมล็ดหรือตัวอย่างมะเขือเทศแล้วเติม
สารละลายนึ่งฆ่าเชื้อแล้วของ 0.85 เปอร์เซ็นต์ โซเดียมคลอไรด์ 1-10 มิลลิลิตร (ตามปริมาณของเมล็ด
หรือตัวอย่างพืช) ท า Dilution plate ที่ค่าการเจือจาง 10 -1-10-9 โดยหยดสารละลายจ านวน 0. 1
มิลลิลิตร ลงบนอาหาร Nutrient agar (NA) หรืออาหาร bud-containing tissue (BCT) (selective 
medium) จากนั้นบ่มจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิห้องนาน 3-5 วัน ตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย
หลัง 3 วัน แล้วแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วน าไปจ าแนกชนิดต่อไปหรือ 2) เพาะเมล็ดให้งอกแล้วสังเกต
ลักษณะอาการโรค โดยน าใบพืชที่แสดงอาการผิดปกติเป็นจุดฉ่ าน้ าน าไปแยกเชื้อ โดยท า Dilution 
plate หรือวิธี Tissue transplanting เมื่อแยกเชื้อให้บริสุทธิ์จากวิธี 1 หรือ 2 แล้ว น าเชื้อที่ได้ไป
ทดสอบแกรม (Gram’s reaction) โดยใช้ 3 เปอร์เซ็นต์ โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ หรือย้อมสีแบบแกรม    
ถ้าให้ผลปฏิกิริยาเป็นบวก น ามาตรวจลักษณะและสีของโคโลนี รูปร่างของเซลล์แบคทีเรียและพิสูจน์
เชื้อตามหลักการ Kotch’s postulate บนต้นมะเขือเทศ หรือจ าแนกชนิดโดยการตรวจสอบด้วยวิธี 
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) หรือปฏิกริิยาชีวเคมี เป็นต้น  
 3. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช 
     การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการ
สุขอนามัยพืช (ISPM) ฉบับที่ 11 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน(Pest Risk 
Analysis for Quarantine Pest (2013) (FAO,2014) เพ่ือประเมินเชื้อ Cmm ว่ามีความเสี่ยงมาก
น้อยเพียงใดที่เชื้อจะติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่น าเข้าจากต่างประเทศ โดยกระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ที่มีส่วนสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
     ขั้นตอนที่1: การเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage1: Initiation of pest 
risk analysis) เพ่ือทราบสาเหตุและท่ีมาของการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
      ขั้นตอนที่ 2: การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest risk assessment) 
เพ่ือให้ทราบชนิดศัตรูพืชกักกัน 
         ขั้นตอนที่ 3: การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest risk management) เพ่ือ
หามาตรการที่เหมาะสมส าหรับการจัดการศัตรูพืชกักกัน   

        ขั้นตอนที่ 1:  การเริ่มขบวนการวิเคราะห์ (Initiation) 
      การเริ่มขบวนการวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกศัตรูพืช (pest) และเส้นทางศัตรูพืช (pest 

pathway) ที่ เกี่ยวข้องกับกักกันพืชในพ้ืนที่หนึ่งหรือพ้ืนที่ที่ก าหนด และพ้ืนที่ที่อยู่ในอันตราย 
(Endanger area)  โดยพิจารณาว่าจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชนี้มาจากเหตุผล ดังนี้ 

- ศัตรูพืช (PRA initiated by the identification of a pest) เช่น มีการตรวจพบ
การเข้าท าลายหรือระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  มีการตรวจพบ
ศัตรูพืชชนิดใหม่ติดมากับสินค้าน าเข้า มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบความเสี่ยงจากศัตรูพืชชนิดใหม่ 
หรือมีศัตรูพืชชนิดหนึ่งเข้ามาในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเข้าท าลายพืชและก่อให้เกิดความ
เสียหายรุนแรงในพ้ืนที่ใหม่มากกว่าพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งระบาดเดิม  ตรวจพบศัตรูพืชชนิดหนึ่งบนสินค้า
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น าเข้าหลายครั้ง มีผู้ยื่นค าขออนุญาตน าเข้าสิ่งมีชีวิตเพ่ือการทดลองวิจัย มีการจ าแนกพบสิ่งมีชีวิตชนิด
หนึ่งเป็นพาหะของศัตรูพืชชนิดอ่ืนเพ่ิมขึ้น สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ ได้รับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมใน
ลักษณะซ่ึงมีศักยภาพท่ีจะเป็นศัตรูพืชได้ หรือ 
  -  เส้นทางศัตรูพืช (PRA initiated by the identification of a pathway) เช่น มี
สินค้าชนิดใหม่ที่ไม่เคยน าเข้ามาก่อน หรือสินค้ามาจากพ้ืนที่ใหม่หรือจากแหล่งก าเนิดใหม่  พืชชนิด
ใหม่ถูกน าเข้าเพ่ือการคัดเลือกพันธุ์หรือเพ่ือการวิจัย หรือมีเส้นทางศัตรูพืชอ่ืน เช่น การแพร่กระจาย
โดยธรรมชาติ วัสดุหีบห่อ ไปรษณียภัณฑ์ เศษอาหาร สัมภาระของผู้โดยสาร เป็นต้น หรือ 
  - การทบทวนหรือการปรับปรุงนโยบาย (PRA initiated by the review or 
revision of a policy) เป็นการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขึ้นใหม่ หรือทบทวนของเดิมที่
ได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้ว จากการทบทวนกฎระเบียบสุขอนามัยพืช ข้อก าหนด การปฏิบัติ  หรือมี
ข้อเสนอจากประเทศหนึ่งหรือโดยหน่วยงานอารักขาพืชแห่งชาติ หน่วยงานอารักขาพืชระดับภูมิภาค 
องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ  เช่น ให้มีการทบทวนหรือปรับปรุง หรือมีวิธีการก าจัดศัตรูพืชใหม่ 
หรือระบบการก าจัดศัตรูพืชเดิม หรือมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นกับมาตรการสุขอนามัยพืช หรือสถานการณ์
ทางสุขอนามัยพืชในประเทศหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป มีประเทศใหม่เกิดขึ้นหรือขอบเขตทางการปกครอง
เปลี่ยนแปลงไป 

1.2 การจ าแนกพื้นที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Identification of PRA 

area) 

 ก าหนดพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ส่วนใด  
 1.3 รวบรวมข้อมูลของเชื้อ Cmm ที่ต้องการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  

รวบรวมข้อมูลเชื้อ Cmm เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อมูลที่เชื้อจะมี
โอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและเส้นทางอ่ืนๆ ที่จะเข้ามาในประเทศไทย 

ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชอาจมาจากแหล่งที่หลากหลาย รวมถึงตาม
อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (มาตรา 18 ข้อซี) ที่เคยส่งข้อมูลศัตรูพืชนี้ประกอบการขอเปิด
ตลาด 
 1.4 ตรวจสอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีมีการด าเนินการแล้ว 

  ตรวจสอบว่าได้เคยวิเคราะห์ความเสี่ยงเชื้อ Cmm นี้มาก่อนแล้วหรือไม่ ถ้าเคยมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชมาแล้วให้ตรวจสอบว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่ ยังสามารถน ามาใช้ได้
หรือไม่ หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง อาจจะน ามาใช้เพียงบางส่วน
หรือทั้งหมดได ้ 

  1.5 ข้อสรุปของข้ันตอนการเริ่มกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
สรุปเหตุผลของการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าเป็นเพราะเหตุใด ข้อมูลของศัตรูพืช 

เส้นทางที่เกี่ยวข้องกับศัตรูพืชและพ้ืนที่วิเคราะห์ศัตรูพืช รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการ
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วิเคราะห์ รวมทั้งสามารถจ าแนกได้ว่าเมล็ดมะเขือเทศจะเป็นเส้นทางที่ศัตรูพืชจะเข้ามาในประเทศไทย 
ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศเป็นศัตรูพืชกักกัน เนื่องจากไม่มีรายงานการปรากฏพบในประเทศหรือ
ถ้ามีปรากฏก็พบในขอบเขตจ ากัดภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ขั้นตอนที่ 2: การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk assessment) 
  จะประเมินความน่าจะเป็นของโอกาสที่เชื้อ Cmm จะเข้ามา ตั้งรกรากอย่างถาวร 
(Introduction) และแพร่กระจาย (Spread) และโอกาสที่เชื้อจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมหากเข้ามา โดยการประเมินความเสี่ยงจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน คือ  

 2.1 การจัดประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) พิจารณาว่าเชื้อแบคทีเรีย 
Cmm มีคุณสมบัติจัดเป็นศัตรูพืชกักกัน (Quarantine pest) ตามค านิยามของศัตรูพืชกักกันใน
มาตรฐานระหว่างประเทศส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืชฉบับที่ 5 (Glossary of Phytosanitary 
Terms ) (FAO, 2007)  ที่ว่า“ศัตรูพืชกักกัน หมายถึง ศัตรูพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่มี
ศักยภาพต่อพ้ืนที่ที่อยู่ในอันตรายนั้นและยังไม่มีอยู่ในที่นั่นหรือมีอยู่แต่ไม่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง
และก าลังมีการควบคุมอยู่อย่างเป็นทางการ (FAO, 2007) โดยพิจารณาจาก 1) ชนิดของศัตรูพืช 2) 
การปรากฏหรือไม่ปรากฏในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยง 3) การควบคุมทางกฎระเบียบ 4) ศักยภาพที่จะ
ตั้งรกรากและแพร่กระจายในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงและ 5) ศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและทางสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

         2.2. การประเมินโอกาสการเข้ามาตั้ งรกรากอย่างถาวรและแพร่กระจาย 
(Assessment of the probability of introduction and spread) โดยการประเมินโอกาส
การเข้ามา (Probability of entry) ร่วมกับการประเมินโอกาสการตั้งรกรากอย่างถาวร (Probability 
of establishment) และการประเมินโอกาสการแพร่กระจาย (Probability of spread)  โดยเฉพาะ
เมื่อมีการน าเข้าเมล็ดมาเพ่ือปลูกขยายพันธุ์ กระจายไปปลูกยังแหล่งต่างๆ หากมีการปนเปื้อนของเชื้อ 
Cmm กับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและน าไปปลูกในสภาพอากาศและช่วงเวลาที่เหมาะสม เชื้อจะมีชีวิต
อยู่รอดครบวงจรชีวิตหรือไม่ในพืชอาศัย นอกจากนี้การเก็บรักษาเมล็ดและขบวนการขนส่งมีอุณหภูมิ
และความชื้นที่มีผลต่อเชื้อแบคทีเรียที่อาจติดมาหรือไม่ และการประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของการ
แพร่กระจายโดยพิจารณาทางด้านชีววิทยาของเชื้อ Cmm ในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

 ในการประเมินความเสี่ยงเชื้อ Cmm จากเมล็ดมะเขือเทศจะถูกตั้งสมมุติฐานว่ามา
จากแหล่งที่มีเชื้อ Cmm ปรากฏและไม่มีมาตรการสุขอนามัยพืชก ากับ ซึ่งการเคลื่อนย้ายเชื้อ Cmm ที่
ติดมากับเมล็ดมะเขือเทศจากโรงเรือนหรือแหล่งปลูกที่ผลิตเป็นการค้าจะถือว่าเป็นเส้นทางหลักของ
การแพร่กระจายที่สามารถท าความเสียหายแก่พืชในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยง  
    2.2.1 โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืช  (Probability of entry of a 
pest) ขึ้นอยู่กับเส้นทางของเชื้อ Cmm ที่จะติดมากับมะเขือเทศว่าสามารถติดมากับส่วนใดของพืช 
สามารถมีชีวิตรอดในระหว่างขนส่งและการเก็บรักษาได้หรือไม่ ความถ่ีและปริมาณศัตรูพืชที่อาจติดมา
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กับมะเขือเทศท่ีน าเข้า หากจ านวนเส้นทางศัตรูพืชมากโอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืชจะสูงขึ้นตามด้วย สามารถมองเห็นหรือมีวิธีการตรวจสอบเชื้อ Cmm ที่เหมาะสมหรือไม่ 
เป็นต้น 
   2 .2 .2  โอ ก าสก าร เข้ าม าตั้ งรก รากอย่ า งถ าวร (Probability of 
establishment) ประเมินศักยภาพในการปรับตัวของเชื้อ Cmm ในสภาพภูมิอากาศประเทศไทย  
โดยใช้ข้อมูลด้านชีววิทยาของเชื้อ (วงจรชีวิต พืชอาศัย การแพร่ระบาด การอยู่รอด เป็นต้น) จากพ้ืนที่
ที่ เชื้อ Cmm นั้นปรากฏอยู่  น ามาเปรียบเทียบกับสภาพในพ้ืนที่ที่ วิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณา
จุดประสงค์ของการน าเข้าว่าเป็นเหตุผลในการช่วยกระจายเชื้อ ความสามารถมีชีวิตรอดในสภาพที่
เหมาะสมหรือไม่ จ านวนพืชอาศัย ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวของศัตรูพืช วิธีการมีชีวิตอยู่
รอดของศัตรูพืช การปฏิบัติทางการเกษตรและมาตรการป้องกันก าจัด หรือการปรากฏอยู่ในชั่วขณะ
หนึ่ง (ISPM No.8; Determination of pest status in an area)  แต่อาจจะไม่สามารถเจริญและ
แพร่ขยายพันธุ์ในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงได้ (เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม) แต่ว่าสามารถมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับที่ยอมรับไม่ได้ในภายหลัง (IPPC Art. VII.3) 
   2.2.3 โอกาสการแพร่กระจายของศัตรูพืชหลังจากเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร 
(Probability of spread after establishment) โดยใช้ข้อมูลทางชีววิทยาจากแหล่งที่มี Cmm 

มาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่ศัตรูพืชนั้นอาจจะระบาดในปัจจุบัน และกรณีตัวอย่างที่เคย
เกิดมาแล้วกับศัตรูพืชที่คล้ายคลึงกันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพิจารณา โดยพิจารณาปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในสภาพธรรมชาติและ/หรือสภาพแวดล้อมที่ถูกจัดการ
ส าหรับการแพร่กระจายของศัตรูพืชโดยธรรมชาติ  สิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ ศักยภาพการเคลื่อนย้าย
ของศัตรูพืชไปกับสินค้าหรือพาหนะขนส่ง จุดประสงค์ของการน าสินค้าไปใช้ประโยชน์ พาหะที่มี
ศักยภาพของศัตรูพืชในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพของศัตรูพืชใน
พ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  ช่วงเวลาของวงจรชีวิต จ านวนรุ่นต่อปี ระยะฟักตัวและอ่ืนๆ 
 2.2.4  ข้อสรุปเกี่ยวกับโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร เจริญแพร่ขยายพันธุ์และ
แพร่กระจายของศัตรูพืช (Conclusion on the probability of introduction and spread) 
ภาพรวมของโอกาสเข้ามาเจริญแพร่ขยายพันธุ์ของ Cmm ในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยง 

2.3 การประเมินผลทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น (Assessment of potential economic 
consequence) น าข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์ของเชื้อ Cmm กับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศมารวมกัน และ
วิเคราะห์การสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือประเมินผลกระทบทุกด้านของศัตรูพืช  

2.4 ระดับความไม่แน่นอน (degree of uncertainly) การประเมินโอกาสการเข้ามาของ
เชื้อ Cmm และผลที่ตามมาทางด้านเศรษฐกิจอาจจะมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้องให้บันทึกไว้
เป็นหลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ไม่แน่นอนและระดับของความไม่แน่นอนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

2.5 ข้อสรุปของการประเมินความเสี่ยงของศัตรูพืช (Conclusion of the pest risk 
assessment stage) ผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชจะทราบว่าเชื้อ Cmm เป็นศัตรูพืชกักกันที่มี
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ความเสี่ยงมากน้อยระดับใดที่จะติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากแหล่งที่มีโรคระบาดอยู่ และจะถูก
น ามาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชให้เหมาะสม อาจเป็นพ้ืนที่บางส่วนหรือทั้งหมด
ของพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชก็ได้  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk management) 
ก าหนดมาตรการทางเลือกส าหรับการจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดความเสี่ยงที่ได้จากการ

ประเมินในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ 
   3.1 ระดับความเสี่ยง (Level of risks) ใช้หลักการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
มีระดับความเหมาะสม ซึ่งสามารถยอมรับได้ (Appropriate level of acceptable; ALOP) หรือ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (acceptable) 
   3.2 ข้อมูลวิชาการประกอบการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง โดยดูจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
   3.3 การยอมรับความเสี่ยง (Acceptable of risk) น าผลของการประเมินความเสี่ยง
นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร การแพร่ระบาดและผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่แสดงความเสี่ยง
ว่าไม่สามารถยอมรับได้นั้นมาจัดการจ าแนกมาตรการสุขอนามัยพืช เพ่ือลดความเสี่ยงลงให้ถึงระดับ
ต่ าสุดที่ยอมรับได ้

 3.4 จ าแนกและคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพในการลดโอกาสการเข้า 
มาเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูพืชที่เหมาะสม ควรให้ผลที่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ อาจใช้มากกว่าสองมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงจนถึงระดับที่ยอมรับ 

 3.5 การรับรองสุ ขอนามัย พืช  (Phytosanitary certificate) โดยการรับรอง

สุขอนามัยพืชว่าสินค้าปราศจากศัตรูพืชกักกัน ซึ่งก าหนดโดยประเทศผู้น าเข้าและเป็นไปตาม

ข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืชของประเทศน าเข้า เพ่ือเป็นการยืนยันว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงตามที่

ก าหนด  

3.6 บทสรุปการจัดการความเสี่ยง ผลที่ได้จากขบวนการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช อาจมี
มาตรการซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม หรือมีการเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีการว่าสามารถท าให้ความเสี่ยงของศัตรูพืชลดต่ าจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านี้จะอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบหรือข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืช 

การจัดท าเอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Documentation of Pest Risk 
Analysis) เพ่ือใช้ประโยชน์เมื่อต้องการทบทวนมาตรการหรือเกิดกรณีโต้แย้ง 

4. การสรุปผลและเขียนรายงาน 
- เวลาและสถานที่ 

เวลา      ตุลาคม 2555 – กันยายน 2558  
สถานที่   1. กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ 
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     เกษตร 
     2. ด่านตรวจพืชฯ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
     3. โรงเรือนและแปลงปลูกมะเขือเทศของเอกชนหรือเกษตรกร 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 8.1.การรวบรวมข้อมูลมะเขือเทศและเชื้อ Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis  
 8.1.1 การรวบรวมข้อมูลมะเขือเทศ 
 มะเขือเทศเป็นพืชในวงศ์ Solanaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lycopersicon esculentum 
Mill หรือ L. lycopersicum (L.) Karsten ex Farw หรือ Solanum lycopersicum เป็นพืชในวงศ์
เดียวกับพริก มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ พิทูเนีย มีถิ่นก าเนิดอยู่ชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ 
แถบประเทศเปรู ชิลี และแถบอิเควเตอร์ เป็นพืชที่ ใช้รับประทานผลสด ประกอบอาหารหรือส่งเข้า
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานท าซอสมะเขือเทศ ซอสในโรงงานผลิตปลากระป๋อง ท าน้ ามะเขือเทศ 
ผลดิบสีเขียวดองในน้ าเกลือ เป็นต้น 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นพืชที่มีรากแก้วแต่หากถูกท าลายจะสร้างรากแขนงและราก
ฝอยขึ้นมาทดแทนเป็นจ านวนมาก  เจริญในดินได้ลึกถึง 2-3 ฟุต และเจริญตามแนวนอนได้ถึง 4-5 ฟุต 
ล าต้นกลม อ่อนเปราะ เมื่อแก่ล าต้นจะแข็งเป็นเหลี่ยม มีกิ่งก้านแขนงสลับกันเป็นจ านวนมาก ใบมีสี
เขียวปนเทา เรียว เป็นใบประกอบรูปคล้ายขนนก ใบเจริญสลับกันเป็นใบประกอบ ใบมะเขือเทศตั้งแต่
ใบที่ 1-7 จะสร้างอาหารส าหรับการเจริญของราก ส่วนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ผลจะสร้างอาหารไปเลี้ยงผลและ
รากจะชะงักการเจริญเมื่อติดผลชุดแรก ดอกเกิดเป็นช่อบนล าต้นระหว่างข้อมะเขือเทศ ดอกออกเป็น
ช่อ ช่อดอกเป็นแบบ raceme มีดอกย่อย 4-50 ดอก ดอกมีกลีบเลี้ยง 5-7 กลีบ ซึ่งดอกมี 5 กลีบ เป็น
ดอกสมบูรณ์เพศโดยปกติก้านชูเกสรตัวเมียสั้นกว่าอับละอองเกสร ดังนั้นมะเขือเทศจะมีอัตราการผสม
ตัวเองสูง จะผสมข้าม 2-5 เปอร์เซ็นต์ ผลเป็นแบบเดี่ยวมีเนื้ออ่อนนุ่ม เมล็ดมีลักษณะรูปไข่ แบน 
เปลือกหุ้มเมล็ดมีขนเล็กๆ ปกคลุมอยู ่ 
 การเจริญเติบโตมี 3 ลักษณะคือ 1) แบบทอดยอดหรือการเจริญแบบเลื้อย ทรงพุ่มหลวม ต้น
สูงต้องข้ึนค้างให้ผลผลิตช้าเก็บเกี่ยวยาวนาน 2) แบบไม่ทอดยอด ทรงพุ่มแน่นไม่ต้องขึ้นค้างให้ผลผลิต
เร็วอายุสั้น มักใช้กับมะเขือเทศส่งโรงงาน 3) กึ่งทอดยอดกึ่งเลื้อย ล าต้นมักสูง อาจขึ้นค้างหรือไม่ก็ได้ 
ช่วงเวลาเก็บเก่ียวนานกว่าเจริญเติบโตแบบไม่ทอดยอด 
 การเก็บเกี่ยว ผลอ่อนมีสีขาว เริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มถึงแดงประมาณ 60-75 วัน หลังปลูก 
ควรเก็บในระยะที่เริ่มสุกหรือห่าม หรือเมื่อผลเริ่มมีสีชมพู ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆ ให้มีรูปร่าง
แตกต่างกัน เช่น กลม รี สีผลนอกจากชมพูแล้วยังมีสีเหลือง เหลืองอมเขียวแล้วแต่ความต้องการของ
ตลาด 
 แหล่งปลูก  ประเทศไทยมีการปลูกมะเขือเทศที่ ส าคัญอยู่ทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปลูกผลิตผลสดเข้าโรงงานหรือผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เพ่ือส่งออกต่างประเทศ  
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พ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศมากที่สุดประมาณ 34,600 ไร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคาย 
สกลนคร และนครพนม ส่วนภาคเหนือมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดที่จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาคือ ตาก 
ล าปาง และเชียงราย และภาคกลางมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดที่จังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ และ
กาญจนบุรี (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557; สศก., 2557)  

ข้อมูลการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากต่างประเทศ 
ข้อมูลการน าเข้า ระหว่างปี  2551-2555 ประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดมะเขือเทศจาก

ประเทศเกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย ฮอลแลนด์ ฟิลิปปินส์ 
อิสราเอล ฮ่องกง เปรู ฝรั่งเศส พม่า สเปน (สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย) (Table 1) โดยในปี 2553-
2555 ดังนี้ ปี 2553 มีปริมาณน าเข้า 6,089.28  กิโลกรัม เป็นเงิน 48.06 ล้านบาท ปี 2554 จ านวน 
2,925.15 กิโลกรัม เป็นเงิน 22.40 ล้านบาท และปี 2555 จ านวน 4,585.06 กิโลกรัม เป็นเงิน 53.74 
ล้านบาท โดยมีบริษัทที่น าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ได้แก่ มอนซานโต้ ซินเจนทา ซากาตะ และเจียไต๋ 
ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากต่างประเทศที่น าเข้ามานั้นมาจากแหล่งที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อ 
Cmm    
           ข้อมูลปริมาณน้ าฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของแหล่งปลูกมะเขือเทศ ในประเทศไทยจาก
ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศปี 2553-2557 แบ่งตามจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศที่
มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากต่างประเทศมาปลูก เพ่ือผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสมในประเทศ
ไทย (Table3 และ Figure 1-3) 
           8.1.2 การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเชื้อ Clavibacter michiganensis  subsp. 
michiganensis  
            ลักษณะทางอนุกรมวิธาน 

  Domain: Bacteria 
   Class: Actinobacteria 
          Subclass:Actinobacteridae 
        Order: Actinomycetales 
               Suborder: Micrococcineae 
              Family: Microbacteriaceae 
           สาเหตุโรค ผลสะเก็ด (Bacterial canker) 
           ชื่อวิทยาศาสตร์อื่นๆ ของเชื้อ : 
              Aplanobacter michiganensis (Smith) Smith 
         Bacterium michiganense Smith 
         Corynebacterium michiganense (Smith) Jensen 
         Corynebacterium michiganense pv. michiganense (Smith) Dye & Kemp 
             Corynebacterium michiganense subsp. michiganense (Smith) Carlson &Vidaver 
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             Erwinia michiganensis (=michiganense) (Smith) Jensen 
             Mycobacterium michiganense (Smith) Krasil'nikov 
             Phytomonas michiganensis (Smith) Bergey et al. 
            Pseudomonas michiganense (Smith) Stevens 
          ชื่อสามัญ 
     Bacterial canker of tomato (English) 
     Bird's eye of tomato fruit (English) 
     Vascular tomato wilt (English) 
     Marchitamiento bacteriano del tomate (Spanish) 
     Cancer bacteriano del tomate (Spanish) 
     Chancre bactérien (French) 
     Bakterien-Tomate Krebs (Germany)  

   Cancro batterico (Italy) 
          พืชอาศัย 

เชื้อ Cmm มีรายงานพืชอาศัยหลายชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ (S. lycopersicum) พริก 
(Capsicum annuum) และมะแว้งนก (S. nigrum) นอกจากนี้ Stamova และ Sotirova (1987) 
รายงานว่าสามารถปลูกเชื้อ C. michiganensis ด้วยวิธีการแทงเข็มที่จุ่มสารแขวนลอยเซลล์แบคทีเรีย
ที่ความเข้มข้น 103 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ลงบนต้นพืชโดยตรง (stem inoculation) กับข้าวสาลี ข้าว
บาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด ถั่ว และทานตะวัน พืชจะแสดงอาการเหี่ยว ล าต้นเป็นแคงเกอร์  
และพืชเกิดการเปลี่ยนสี (discoloration) ซึ่งจะปรากฏอาการดังกล่าวบนพืชทดสอบภายหลังการปลูก
เชื้อประมาณ 5 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส ในสภาพโรงเรือน เมื่อแยกเชื้อจากพืช และเมื่อ
น าแบคทีเรียทุกโคโลนีที่มีลักษณะคล้าย C. michiganensis ทดสอบบนต้นกล้ามะเขือเทศสายพันธุ์ 
Manalucic ที่อ่อนแอต่อโรค พบเชื้อ C. michiganensis แต่ไม่มีการระบุ subspecies ของเชื้อ C. 
michiganensis  
           ข้อมูลประเทศที่มีรายงานการพบเชื้อ Cmm โดยแบ่งตามพ้ืนที่ต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค เช่น 
ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาเหนือ เขตอเมริกากลางและแคริบเบียน ทวีปอเมริกาใต้ ทวีป
ยุโรป และเขตโอเชียเนีย (Figure 4) (CABI, 2014)  

ลักษณะของเชื้อ Cmm เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก (gram positive) เซลล์มีลักษณะเป็น
แท่งสั้นๆ ปลายด้านหนึ่งโตกว่าอีกด้านหนึ่ง คล้ายกระบองอาจตรงหรือโค้งเล็กน้อย ขนาดประมาณ 
0.6-0.7x1.0-1.2 ไมครอน เมื่อเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องทดลองจะเจริญช้า เชื้อสามารถเจริญบน
อาหาร Nutrient glucose agar หรือ Yeast peptone glucose agar (Lelliott and Stead, 1987) 
ให้โคโลนีกลม ผิวเรียบเป็นมัน สีเหลืองส้ม บางครั้งอาจมีสีขาว สีชมพู และสีแดงถ้าเชื้อมีการกลาย
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พันธุ์ (mutant) (Bradbury, 1986) โดยธรรมชาติของเชื้อนี้จะแสดงอาการของโรคใกล้เคียงกับเชื้อ 
Verticillium หรือ Fusarium ที่เป็นเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยว (EPPO, nd.) 

อาการ เกิดได้กับมะเขือเทศทุกระยะการเจริญเติบโต ระยะแรกจะสังเกตเห็นใบที่อยู่ส่วนล่าง 
เฉพาะด้านหรือซีกใดซีกหนึ่งของต้นหรือกิ่งเฉาอ่อนตัวลง ขอบใบม้วนงอขึ้นด้านบน ต่อมาพืชจะมี
อาการเหี่ยวและแห้งในที่สุด อาการดังกล่าวจะค่อยๆ ลามจากส่วนล่างของต้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆ แต่จะ
เป็นเพียงด้านหนึ่งหรือซีกหนึ่งของต้นเท่านั้นเหมือนระยะเริ่มแรก เมื่อพืชเริ่มอาการเหี่ยวขึ้น หาก
พิจารณาอย่างใกล้ชิดจะพบว่าบริเวณรอยต่อระหว่างก้านใบที่เหี่ยวกับกิ่งหรือต้นเกิดเป็นแผลขีดเส้น
ยาวสีซีดขึ้น ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีด าแล้วแตกออกเป็นแผลสะเก็ดยาวๆ ก้านของใบหรือกิ่งที่แสดง
อาการเหล่านี้หากน ามาตัดหรือผ่าออกดูจะพบว่าส่วนที่เป็นท่ออาหารจะมีสีคล้ า เมื่อปล่อยทิ้งไว้สักครู่
จะมีเมือกสีเหลืองของเชื้อแบคทีเรียไหลเยิ้มออกมา อาการระยะสุดท้ายคือต้นมะเขือเทศจะหยุดการ
เจริญเติบโต ใบส่วนที่เหี่ยวจะหดย่นแล้วแห้งตาย หากเชื้อเข้าท าลายแขนงอ่อนที่เพ่ิงแตกออก จะมีผล
ท าให้ความยาวระหว่างข้อของกิ่งหรือก้านของแขนงดังกล่าวหดสั้น อ้วนหนาขึ้นกว่าปกติ และหากการ
ท าลายเกิดขึ้นในระยะที่ต้นโตเต็มที่แล้วบางครั้งอาจไม่แสดงอาการเหี่ยว แต่จะเกิดอาการแห้งตายของ
ใบขึ้นแทน โดยเริ่มจากขอบใบที่อยู่ส่วนบนๆ ของต้นลงมา แล้วค่อยกระจายออกไปทั่วทั้งต้นท าให้พืช
ตายในที่สุด หากเกิดโรคหลังจากที่มะเขือเทศออกผลแล้ว อาการอาจไปแสดงให้เห็นที่ผล ถ้าเป็นผล
อ่อนจะขาวซีด ต่อมาจะแห้งแล้วร่วงหลุดจากต้น ส าหรับผลที่โตแต่ยังไม่สุกจะเกิดแผลสะเก็ดนูนสูง
ขึ้นมาจากผิวเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ตรงกลางแผลจะแตกเป็นสีน้ าตาล 
ลักษณะขรุขระ บริเวณรอบๆ แผลจะมีขอบสีขาวล้อมอยู่โดยรอบลักษณะคล้ายตานก (bird’s eye) 
หากเกิดโรคนี้ขึ้นที่ผล เชื้อแบคทีเรียจะไปอาศัยเคลือบเกาะติดอยู่ทั้งที่ผิวนอกและใต้เปลือกของเมล็ด 
เพ่ืออยู่ข้ามฤดูและแพร่ระบาดต่อไป (ศักดิ์, 2537; CABI,2014) ทั้งนี้อาการที่ปรากฏบนพืชนั้นยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ อีก เช่น อายุพืช สายพันธุ์พืช และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค เป็น
ต้น (Gleason et al., 1993; Strider, 1969) (Figure 5-6) 

มาตรการสุขอนามัยพืช มีการก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น  

- มีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศว่าปลอดจากเชื้อ Cmm  
- การแช่เมล็ดลงในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที (NPPO, 2013)  

- การน าเมล็ดพ่ึงลมร้อน (Dry heat) ที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และที่ 80 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (Miller and Ivey, 2005) 

- การแช่ เมล็ ด ใน  5  เปอร์ เซ็นต์  Hydrochloric acid (HCl) หรือ  0.05 เปอร์ เซ็ นต์  o-
phenylphenol เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ าเปล่า เป็นการก าจัดเชื้อ Cmm ที่ติดมา
กับเมล็ดจากการเข้าท าลายในสภาพธรรมชาติ (NPPO, 2013) 

- การประยุกต์ ใช้ เทคนิ คทางอณู ชีววิทยาในการตรวจสอบ เช่น เทคนิค Real time-
polymerase chain reaction (RT-PCR) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความจ าเพาะเจาะจงไม่เกิดปฏิกิริยาข้าม
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กับเชื้อแบคทีเรียชนิดอ่ืน โอกาสในการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียชนิดอ่ืนต่ า มีความไวในการ
ตรวจสอบที่ระดับ 10 CFU หรือเมล็ดที่มีการปนเปื้อนของเชื้อเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ ก็สามารถตรวจสอบ
ได้ ไม่จ าเป็นต้องมีการสกัดดีเอ็นเอของเชื้อ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา จึงน ามาใช้ในการตรวจสอบ
เชื้อ Cmm ที่ติดมากับเมล็ดของมะเขือเทศในประเทศจีน (Zhao et al., 2007) 

8.2 การสุ่มตรวจสอบเชื้อ Cmm จากเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากต่างประเทศ 
ในปี 2555-2556 ประเทศไทยมีการน าเข้าเมล็ดมะเขือเทศจาก 14 ประเทศ โดยพบว่ามีการ

น าเข้าจากประเทศท่ีมีรายงานการพบเชื้อ Cmm เช่น เกาหลี ชิลี เนเธอร์แลนด์ เปรู ฝรั่งเศส อเมริกา 
อิสราเอล อินโดนีเซีย อินเดีย จีน เม็กซิโก ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ (กลุ่มงานศัตรูพืชกักกัน, 2557; CABI, 
2014) (Table 1) 

ผลการตรวจสอบเชื้อ Cmm จากการสุ่มเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่มีการน าเข้าจากต่างประเทศ
ในช่วงเดือนมกราคม 2557- กรกฎาคม 2557 จาก 10 บริษัท จ านวน 25 ครั้ง น้ าหนักรวม 416.7768 
กก. จ านวน 65 ตัวอย่าง จาก 12 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี จีน ชิลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ เปรู ฝรั่งเศส 
ฟิลิปปินส์ ไทย (ส่งกลับ) เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และอินเดีย (Table 2) โดยตรวจสอบเมล็ดมะเขือเทศ
น าเข้าจากประเทศต่างๆ ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการ dilution plate บ่มที่อุณหภูมิห้อง และคัดเลือก
โคโลนีเชื้อแบคทีเรียที่สงสัยจากตัวอย่างมาตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบเชื้อ  Cmm ติดมากับเมล็ด
พันธุ์มะเขือเทศที่น าเข้า และผลการสุ่มตรวจสอบจากแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่น าเข้าจาก 4 
บริษัท ได้แก่ บริษัทมอนซานโต้ บริษัทซาคะตะ บริษัทอดัมส์  และบริษัทซีนส์เมล็ดพันธุ์ ในจังหวัด
ขอนแก่นรวม 10 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ Cmm เช่นกัน  

8.3. ผลการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Risk Assessment) 
ขั้นตอนที่ 1:  การเริ่มขบวนการวิเคราะห์ (Initiation) 
เริ่มจากมีรายงานแจ้งจากประเทศฝรั่งเศสว่ามีการตรวจพบเชื้อ Cmm จากเมล็ดพันธุ์มะเขือ

เทศที่น าเข้าจากประเทศไทย ซึ่งเชื้อนี้ถูกประกาศให้เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ .ศ. 
2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ที่มาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในเบื้องต้นเท่านั้น โดยพ้ืนที่ที่
วิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่ ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกมะเขือเทศที่ปลูกกระจาย
ทั่วทุกภูมิภาค (ศูนย์สารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร, 2557) เพ่ือการค้า การบริโภค และตาม
วัฒนธรรมที่จะปลูกพืชผักสวนครัวในแหล่งที่อยู่อาศัยของตนเอง และเชื้อนี้มีข้อมูลทางชีววิทยาที่
สามารถเจริญเติบโตได้หลายภูมิภาค รวมทั้งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเชื้อนี้เคยได้ผ่านการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืชในเบื้องต้นเพ่ือประกาศเป็นศัตรูพืชกักกัน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องยืนยันสถานภาพ
ของเชื้อ Cmm ในประเทศไทย โดยมีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนถึงความเสี่ยงที่เชื้อจะมีโอกาสติด
เข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร แพร่ระบาดท าความเสี่ยหาย และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากเชื้อนี้ ตามหลักการประกาศเป็นศัตรูพืชกักกัน และมีมะเขือเทศเป็นเส้นทางศัตรูพืช
ได้ด้วย 
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ขั้นตอนที่ 2: การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk assessment)  
2.1.การจัดประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) โดยพิจารณาจาก 
     2.1.1 การจัดจ าแนกชนิด (Identify) และชีววิทยาของเชื้อ 

1) อนุกรมวิธานของเชื้อ Cmm มีชื่อเริ่มแรกว่า Bacterium เป็นสาเหตุของโรค
เหี่ยว (Bacterial wilt) และโรคแคงเกอร์ (Canker) ต่อมามีการเปลี่ยนชื่ออีกหลายชื่อ Davis และ
คณะ (1984) ก าหนดให้ในจีนัส Clavibacter ประกอบด้วย C. michiganensis  และอ่ืนๆ อีก 4 
ชนิด หลังจากนั้นมีการจัดจ าแนกเชื้อทั้ง 4 ชนิด ใหม่พบว่า C. michiganensis  คือ michiganense 
จากการศึกษาข้อมูลลักษณะของเชื้อ (phenotypic) การทดสอบทางชีวเคมี เครื่องหมายโมเลกุลและ
ความเฉพาะเจาะจงของพืชอาศัย (Saddler and Kerr, 2012; Smith, 1910) นอกจากนี้สามารถ
จั ด แบ่ ง เชื้ อ  C. michiganensis ออก เป็ น  6  subspecies โด ย ทุ ก  subspecies ของ เชื้ อ  C. 
michiganensis  ที่เข้าท าลายมะเขือเทศจะจัดอยู่ในกลุ่ม subspecies michiganensis โดย Yim 
และคณะ (2012) พบว่าเชื้อ Cmm ที่เข้าท าลายพริกจะแตกต่างจากชนิดที่เข้าท าลายมะเขือเทศ เมื่อ
ใช้ลักษณะรูปร่างทางสัณฐานวิทยาของโคโลนี การก่อโรค และล าดับนิวคลีโอไทด์ของ 16s rRNA และ 
ItS (Internal transcribed spacer) ของเชื้อในการจัดจ าแนกชนิด 

เชื้อนี้มีชื่อที่เรียกกันในปัจจุบันคือ Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 
2) วงจรชีวิตของโรค  
- แหล่งที่มาของเชื้อ คือ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่มี เชื้อ Cmm (Strider, 1969;  

Fatmi et al.,1988; EPPO, 2013a) และต้นอ่อนที่ปนเปื้อนเชื้อ Cmm ขณะที่ย้ายปลูก (Ricker and 
Riedel, 1993) โดยปริมาณเชื้อ Cmm ในสภาพธรรมชาติที่สามารถเข้าท าลายเมล็ดพันธุ์ได้คือที ่102-
104 จ านวนโคโลนีต่อกรัม (เมล็ด) (Colony forming unite/กรัม, CFU/กรัม) (Fatmi and Schaad, 
1988; Hadas et al., 2005) และสามารถถ่ายทอดโรคได้ที่  102 จ านวนโคโลนีต่อกรัม (เมล็ด) 
(Kaneshiro, 2003) และยังพบว่าเมล็ดที่มีการปนเปื้อนเชื้อ Cmm ที่อัตรา 0.01 เปอร์เซ็นต์ เพียง
พอที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Cmm ในสภาพแปลงปลูกได้ (Chang et al., 1991; 
Gitaitis et al., 1991) เชื้อจะมีชีวิตรอดอยู่ในเมล็ดได้เป็นเวลานาน (Strider, 1969) ส่วนการมีชีวิต
รอดในเศษซากพืชในดินขึ้นกับชนิดของดิน (Moffett and Wood, 1984) แต่จะอยู่ได้ถึง 2 ปี ในเศษ
ซากพืชที่อยู่บริเวณผิวหน้าดิน (Gleason et al., 1991) โดยปัจจัยของสภาพแวดล้อมและระบบการ
จัดการในการปลูกจะมีผลต่อแหล่งของเชื้อ Cmm โดยตรง (Figure 7-8) 

- การเข้าท าลาย เชื้อสามารถเข้าท าลายส่วนของผล ใบ ล าต้น เมล็ด และส่วนอ่ืนๆ 
ทั่วทั้งต้น เชื้อจะเข้าไปภายในพืชได้ดีโดยผ่านทางแผลที่ใบเลี้ยง ใบ กิ่งก้าน ต้นหรือช่องเปิดธรรมชาติ 
เช่น ปากใบ หรือบริเวณรากขนอ่อนที่มีรอยแตก (Kontaxis, 1962; Layne, 1967) แผลจากการ
พรวนดิน (Carlton et al., 1994) จากนั้นเชื้อ Cmm จะเข้าไปเจริญในท่อส่งน้ าในล าต้นและเพ่ิม
ปริมาณเชื้อ ท าให้เกิดการอุดตันของท่อส่งน้ าในล าต้น  เชื้อจะเคลื่อนที่จากท่อล าเลียงน้ าเข้าสู่ผนังรัง
ไข่หรือส่วนของดอกท าให้เชื้อสามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดได้ (Medina-Mora et al., 2001; 
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Tancos et al., 2013) นอกจากนี้เชื้อมีการสร้างสารพิษ (toxic lycopeptide) ท าให้พืชแสดงอาการ
ผิดปกติ (Miura et al., 1986) ช่วงระยะเวลาระหว่างที่เชื้อเข้าท าลายจนกระทั่งพืชแสดงอาการใช้
เวลาประมาณ 7- 84 วัน โดยขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น อายุพืช ระยะการเจริญเติบโตของพืช อุณหภูมิ 
ลักษณะของดินและสารอาหารของพืช (Gleason et al., 1993) พืชจะแสดงอาการเมื่อปริมาณเชื้อ
มากกว่า 107 CFU/ เมล็ด (Chang et al., 1992) นอกจากนี้ช่วงเวลาการพักตัวของเชื้อก่อนจะแสดง
อาการโรคอาจใช้เวลานานขึ้น ถ้าเมล็ดเป็นสายพันธุ์ที่มีความต้านทาน เชื้อมีปริมาณน้อยและอุณหภูมิ
ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อ แต่ถ้าสภาพต่างๆ เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อก็จะเพ่ิมความ
รุนแรงของโรคมากขึ้น (Gleason et al., 1993) 

- อาการโรค อาการโรคที่เกิดจากเชื้อ Cmm บนพืชอาศัยจะปรากฏได้ 2 ลักษณะ
ขึ้นกับว่าการเข้าท าลายนั้นเป็นแบบเข้าท าลายทุกส่วนของพืชหรือเข้าท าลายเฉพาะบางส่วนของพืชใน
บางครั้งจะมีความสับสนของโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อ Cmm หรือเชื้อ Ralstonia solanacearum, 
Fusarium spp หรือ Verticillium spp. จะพบอาการของโรคได้ ทุกระยะการเจริญเติบโต โดย
ระยะแรกจะสังเกตเห็นใบที่อยู่ส่วนล่างๆ เฉพาะด้านหรือซีกใดซีกหนึ่งของต้นหรือกิ่งเฉาอ่อนตัวลง 
ขอบใบม้วนงอขึ้นด้านบน ติดตามด้วยอาการเหี่ยวแล้วแห้ง อาการดังกล่าวจะค่อยๆ ลามจากส่วนล่าง
ของต้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ก็จะเป็นเพียงด้านหนึ่งหรือซีกหนึ่งของต้นเท่านั้น หากพิจารณาอย่างใกล้ชิด
จะพบว่าบริเวณรอยต่อระหว่างก้านใบที่เหี่ยวกับกิ่งหรือต้นจะเกิดเป็นแผลขีดทางยาวสีซีดขึ้น และ
ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีด าแล้วแตกออกเป็นแผลสะเก็ดยาวๆ ก้านของใบหรือกิ่งที่แสดงอาการเหล่านี้  
หากน ามาตัดหรือผ่าออกดูจะพบว่าส่วนที่ เป็นท่อส่งอาหารมีสีคล้ า เมื่อปล่อยทิ้งไว้สักครู่จะมีเมือกสี
เหลืองของเชื้อแบคทีเรียไหลเยิ้มออกมา อาการระยะสุดท้ายคือต้นมะเขือเทศจะหยุดการเจริญเติบโต 
ใบส่วนที่เหี่ยวจะหดย่นแล้วแห้งตาย หากเชื้อเข้าท าลายแขนงอ่อนที่เพ่ิงแตกออกมาจะมีผลท าให้ความ
ยาวระหว่างข้อของกิ่งหรือก้านของแขนงดังกล่าวหดสั้น อ้วนหนาขึ้นกว่าปกติ และหากการท าลาย
เกิดขึ้นในระยะที่ต้นโตเต็มที่แล้วบางครั้งอาจไม่แสดงอาการเหี่ยว แต่จะเกิดอาการแห้งตายของใบขึ้น
แทน โดยเริ่มจากขอบใบที่อยู่ส่วนบนๆ ของต้นลงมา แล้วจึงกระจายออกไปทั่วทั้งต้นท าให้พืชตายใน
ที่สุด หากเกิดโรคหลังจากที่มะเขือเทศออกผลแล้วอาการอาจไปแสดงให้เห็นที่ผลด้วยคือถ้าเป็นผล
อ่อนจะมีสีขาวซีด ต่อมาจะแห้งแล้วร่วงหลุดจากต้น ส าหรับผลที่โตแต่ยังไม่สุกจะเกิดแผลสะเก็ดนูนสูง
ขึ้นมาจากผิวเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะมีขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ตรงกลางแผลจะแตกเป็นสีน้ าตาล 
ลักษณะขรุขระ ที่สังเกตได้ชัดเจนคือรอบๆ แผลจะมีขอบสีขาวล้อมอยู่โดยรอบ ลักษณะคล้ายตานก 
(Bird’s eye) ในกรณีท่ีเกิดโรคนี้ขึ้นที่ผลเชื้อแบคทีเรียจะไปอาศัยเคลือบเกาะติดอยู่ทั้งที่ผิวนอกและใต้
เปลือกของเมล็ด เพ่ืออยู่ข้ามฤดูและแพร่ระบาดต่อไป (ศักดิ, 2537; CABI,2014) ทั้งนี้อาการที่ปรากฏ
บนพืชยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ อีก เช่น อายุพืช สายพันธุ์พืช และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิด
โรค เป็นต้น (Gleason et al., 1993; Strider 1969) เชื้อจะเข้าท าลายพืชในระยะเมล็ดงอก ระยะ
ออกดอก ระยะติดผล และระยะให้ผลผลิต โดยส่วนของพืชที่เชื้อเข้าท าลาย คือ ส่วนผล ส่วนใบ ส่วน
ล าต้น เมล็ด และส่วนอ่ืนๆ ทั่วทั้งล าต้น เชื้อจะเข้าไปสู่ภายในพืชได้ดี โดยผ่านทางแผลที่ต้น ใบ กิ่ง-
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ก้าน หรือ cotyledon หรือช่องเปิดธรรมชาติ เช่น ปากใบ หรือบริเวณราก จากนั้นก็จะเข้าไปอยู่ใน
ท่อส่งน้ าในล าต้นแล้วเจริญเติบโต ก่อให้ เกิดการท าลายและอุดตันท่อส่งน้ าในล าต้นดังกล่าว 
นอกจากนี้เชื้อมีการสร้างสารพิษ (toxic lycopeptide) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้พืชแสดง
อาการของโรคข้ึนในที่สุด (Miura et al., 1986) 

3) การตรวจสอบและจ าแนกชนิด เชื้อ Cmm เป็นเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่
เป็น  แกรมบวก (gram’s positive) เซลล์มีลักษณะเป็นแท่งสั้นๆ ปลายด้านหนึ่งโตกว่าอีกด้านหนึ่ง 
คล้ายกระบองอาจตรงหรือโค้งเล็กน้อย ขนาดประมาณ 0.6-0.7x1.0-1.2 ไมครอน เมื่อน ามาเลี้ยงบน
อาหารเลี้ยงเชื้อในห้องทดลองจะเจริญอย่างช้าๆ เชื้อสามารถเจริญบนอาหาร Nutrient glucose 
agar หรือ Yeast peptone glucose agar (Lelliott and Stead, 1987) ให้โคโลนีกลม ผิวเรียบเป็น
มัน สีเหลืองส้ม บางครั้งอาจมีสีขาว สีชมพู และสีแดงถ้าเชื้อมีการกลายพันธุ์ (mutant) (Bradbury, 
1986) โดยธรรมชาติของเชื้อนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับเชื้อ Verticillium หรือ Fusarium ที่เป็นเชื้อ
สาเหตุโรคเหี่ยว (EPPO, n.d.)  

วิธีการตรวจสอบ เชื้อ Cmm จากตัวอย่างเมล็ดพืช ดังนี้ 
1. การใช้อาหารกึ่งคัดเลือก (semi selective media) ส าหรับแยกเชื้อที่ได้จากการ

แยกสกัดจากเมล็ด โดยปกติวิธีการนี้มีความไว (sensitivity) ในการตรวจสอบไม่เพียงพอ เพราะเชื้อ
ชนิดอ่ืนที่แฝงอยู่ (saprophyte) จะเจริญได้เร็วกว่าจึงยับยั้งการเจริญของเชื้อ Cmm (Fatmi and 
Schaad, 1988; Shirakawa and Sasaki, 1988) จึงมีการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใหม่ชื่อ bud-
containing tissue (BCT) ที่สามารถคัดแยกเชื้อได้ภายใน 7 วัน โดยอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้สามารถใช้
ในการตรวจสอบเชื้อจากเมล็ดพืชและพืชที่แสดงอาการเพียงเล็กน้อยได้ (Radwan et al., 2011)  

2.เทคนิคทางเซรุ่มวิทยามีความจ าเป็นต้องใช้แอนติบอดีที่มีความจ าเพาะเจาะจงของ 
เชื้อเพียงพอส าหรับใช้ตรวจสอบเชื้อ Cmm (Rat, 1984) 

3. เทคนิคทางอณูชีววิทยา เป็นเทคนิคที่มีความจ าเพาะเจาะจง รวดเร็วในการ
ตรวจสอบ แต่มีค่าใช้จ่ายสูงและบางเทคนิคต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ โดยเทคนิคใหม่ๆ ที่มีรายงาน
และเป็นที่ ยอมรับในการใช้ตรวจสอบ เช่น Fatty acid profile (Gitaitis and Beaver, 1990), 
molecular hybridization (Thompson et al., 1989) Bio-PCR (Burokiene, 2006) แ ล ะ 
protein profiles (Bruyne et al., 1987) เป็นต้น 

2.1.2 การแพร่ระบาดของเชื้อในปัจจุบัน 
  การแพร่กระจายในระดับโลก พบว่าเชื้อ Cmm  มีการแพร่กระจายหลายแหล่งทั่ว
ทุกภูมิภาคของโลก  (Figure 4) (CABI, 2014) ดังนี้ 

 ทวีปเอเชีย ได้แก่ อาเซอร์ไบจาน  อาร์เมเนีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย (เมืองจาวาและ
สุมาตรา (Aprizalzain, 2008)) อิหร่าน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ในเมืองซูวอน (Cheorwon) และเมืองอิคซาน
(Iksan) (Myung and Kim, 2008)) เลบานอน ซีเรีย ตุรกี และอุซเบกิสถาน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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 ทวีปแอฟริกา ได้แก่ อียิปต์ เคนยา มาดากัสการ์ โมร็อกโก แอฟริกาใต้ สเปน ตูนิเซีย 
ยูกันดา แซมเบีย และซิมบับเว  

 ทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา  

 เขตอเมริกากลางและแคริบเบียน ได้แก่ เบลีซ คอสตาริกา คิวบา โดมินิกา เกรเนดา 
กัวเดอลุป และปานามา  

 ทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลอมเบีย เอกวาดอร์ เปรู และ
อุรุกวัย  

 ทวีปยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลารุส บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส 
เยอรมน ีกรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส 
โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สโลวีเนีย สเปน สวิตเซอร์แลนด์ ยูเครน และยูโกสลาเวีย  

 เขตโอเชียเนีย ได้แก่ กวม ฟิจิ นิวซีแลนด์ ตองกา และนิวแคลิโดเนีย 
2.1.3 การปรากฏหรือไม่ปรากฏในพื้นที่วิเคราะห์ความเสี่ยง  
ประเทศไทยเป็นพื้นที่วิเคราะห์ความเสี่ยง ที่มีพ้ืนที่ที่เป็นอันตรายคือแหล่งพืชอาศัยที่

ส าคัญของเชื้อ เช่น มะเขือเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกมะเขือเทศผลสดและผลิตเมล็ดพันธุ์
ลูกผสมที่ใหญ่ในกลุ่มประเทศอาเซียนและมีการเพาะปลูกพืชในวงศ์โซลานาซิอ้ี (Solanaceae) อ่ืนๆ 
เช่น พริก มะเขือ มะแว้งนก เป็นผักสวนครัวกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อ
นี้ พบว่ายังไม่เคยมีรายงานการปรากฏพบเชื้อนี้ในประเทศไทย  

2.1.4 การควบคุมทางกฎระเบียบ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง 

ก าหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550  โดย
ก าหนดให้ศัตรูพืชชนิดแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis เป็นสิ่ง
ต้องห้าม และประกาศให้มะเขือเทศ ซึ่งเป็นพืชอาศัยหลักของเชื้อ Cmm จัดเป็นสิ่งต้องห้ามตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืชและพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม 
ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพืชในวงศ์โซลานาซิอ้ี (Solanaceae) (ไม่รวมถึง บุหรี่ ยาเส้น ซิการ์) เป็นสิ่งต้องห้าม การ
น าเข้าพืชในวงศ์นี้ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนการน าเข้าและการน าเข้าต้องปฏิบัติ
ตามที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนด ปัจจุบันการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พืชในวงศ์นี้ยังไม่มีมาตรการพิเศษ
ทางสุขอนามัยพืชใดๆ ก ากับ แม้จะมาจากแหล่งที่มีรายงานของเชื้อนี้แพร่ระบาดก็ตาม 

การควบคุมเชื้อ Cmm ของต่างประเทศ เช่น ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU)  
ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย 
ฟินแลนค์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนค์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา 
เนเธอร์แลนค์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
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จัดให้เชื้อ Cmm เป็นศัตรูพืชกักกัน (A2 quarantine pest) ก าหนดให้การน าเข้าเมล็ดพันธุ์ต้องมี
ใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบอนุญาตน าเข้า โดยเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่จะน าเข้าจากต่างประเทศ 
จะต้องมาจากประเทศที่มีการส ารวจ ตรวจสอบ ติดตามขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ รับรองการปลอด
จากการแพร่กระจายของเชื้อ Cmm ในแหล่งปลูก และมีการสุ่มตรวจสอบเชื้อตลอดฤดูกาลปลูกพืช  

ประเทศจีน ก าหนดให้การน าเข้าเมล็ดพันธุ์ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชและ 
ใบอนุญาตน าเข้าและเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดต้องปราศจากเมล็ด Brassica spp. และรับรองว่าปราศจาก
เชื้อ Cmm (Ministry for Primary Industries, n.d.)  

นอกจากนี้ประเทศท่ีประกาศว่าเชื้อ Cmm เป็นศัตรูพืชกักกัน เช่น ซีเรีย (Radwan  
et al., 2011) เวียดนาม (Minister of Agriculture and Rural Development, 2005) ส าหรับ 
European Plant Protection Organization (EPPO), Asia and Pacific Plant Protection 
Commission (APPPC), The Caribbean Plant Protection Commission (CPPC) แ ล ะ  The 
Inter-African Phytosanitary Council (IAPSC) พิจารณาให้เชื้อนี้เป็นเชื้อศัตรูพืชกักกันประเภท A2 
คือ พบว่าเป็นศัตรูพืชกักกันในบางพ้ืนที่ (Present in some parts of the region) (Leandro et 
al., 2011) 

สรุปได้ว่าในการจัดประเภทศัตรูพืชนั้น เชื้อ Cmm เป็นสาเหตุโรคพืชที่มีวงจรชีวิตที่ 
เข้าท าลายพืชในวงศ์ Solanaceae และมีชีวิตอยู่รอดในเมล็ดได้ โดยที่ประเทศไทยซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความเสี่ยง ไม่เคยมีปรากฏเชื้อนี้มาก่อน และยังมีกฎระเบียบในการควบคุมโดยประกาศเป็นศัตรูพืช
กักกันเช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศ แต่จ าเป็นต้องศึกษาศักยภาพการคงเป็นศัตรูพืชกักกันต่อไปหรือไม่ 

2.2. ศักยภาพที่เชื้อ Cmm จะเข้ามาตั้งรกรากและแพร่กระจายในพื้นที่วิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

2.2.1 ศักยภาพการเข้ามา เชื้อ Cmm เป็นโรคเมล็ดพันธุ์และสามารถถ่ายทอดทาง 
เมล็ดพันธุ์ได้ โดยเชื้อจะอาศัยอยู่ภายใต้เปลือกของเมล็ด (CABI, 2014) ปริมาณเชื้อ Cmm ในสภาพ
ธรรมชาติที่สามารถเข้าท าลายเมล็ดพันธุ์ได้คือ 102-104 CFU/เมล็ด (Fatmi and Schaad, 1988; 
Hadas et al., 2005) และสามารถถ่ายทอดโรคได้ที่ 102 CFU/เมล็ด (Kaneshiro, 2003) และยัง
พบว่าเมล็ดที่มีการปนเปื้อนเชื้อ Cmm ที่ อัตรา 0.01 เปอร์เซ็นต์ ก็เป็นปริมาณที่เพียงพอในการ
แพร่กระจายเชื้อสาเหตุโรคในแปลงปลูกได้ ซึ่งระดับการเกิดโรคจากเมล็ดที่มีเชื้อจะผันแปรไปตั้งแต่ 1 
เปอร์เซ็นต์ 24-53 เปอร์เซ็นต์ 80-90 เปอร์เซ็นต์ โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของเมล็ดที่ติดเชื้อในแต่ละถาด 
(batch) และสภาพในการเก็บรักษาเมล็ด (Chang et al., 1991; Gitaitis et al., 1991) เชื้อ Cmm 
สามารถถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ดได้ตั้งแต่ 1-97 เปอร์เซ็นต์ โดยความผันแปรของการถ่ายทอดโรค
ผ่านทางเมล็ดนั้น อาจเกิดจากอายุของเมล็ดที่เก็บและสภาพของการเก็บเมล็ด พบว่าการเก็บเมล็ดที่
อุณหภูมิห้องจะท าให้การถ่ายทอดโรคทางเมล็ดลดลงไปจากเมล็ดที่ถูกเชื้อเข้าท าลายในสภาพ
ธรรมชาติ 82 เปอร์เซ็นต์ เป็น 4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บเมล็ดเป็นเวลา 18 เดือน ถ้าเก็บถึง 2 ปี พบว่า
เปอร์เซ็นต์การถ่ายทอดโรคทางเมล็ดจะลดลงเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเก็บเมล็ดที่ 4 องศาเซลเซียส 
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ความชื้นสัมพัทธ์ 60 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพโรงเก็บทั่วไปจะท าให้เชื้อที่ติดมากับเมล็ดเสื่อมลงได้ตั้งแต่ 
100 เปอร์เซ็นต์ ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บนาน 3 ปี 6 เดือน จึงเป็นเหตุผลว่าในบางครั้งไม่มีการ
ถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ดหรือมีเปอร์เซ็นต์การถ่ายทอดโรคเพียงเล็กน้อย  (Chang et al., 1991; 
Gitaitis et al., 1991; Dhanvantari, 1993) เชื้อสามารถถ่ายทอดผ่านทางส่วนอื่นๆ ของพืชที่เชื้อเข้า
ท าลายและเศษซากพืชได้ วงจรชีวิตของเชื้อ Cmm ส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นพ้ืนที่วิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืชนั้น พบว่ามีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ Cmm 
เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี เป็นต้น (Table 1) ซึ่งโรคนี้จัดเป็นโรคเมล็ดพันธุ์ที่รุนแรง โดยเชื้อ
สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่น าเข้าและถ่ายทอดโรคสู่เมล็ดพันธุ์ได้อีกด้วย เมื่อมีการน าเข้า
เมล็ดพันธุ์ทางเครื่องบินหรือทางไปรษณีย์ ซึ่งจะถูกจัดเก็บในสภาพห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 0-4 องศา
เซลเซียส จึงคงสภาพความมีชีวิตของเชื้อในเมล็ดพันธุ์ได้ และใช้เวลาเดินทางเพียง 24 ชั่วโมง ก็
สามารถเข้ามาถึงจุดน าเข้า ซึ่งไม่สามารถสังเกตเชื้อ Cmm ได้ด้วยตาเปล่า และมีการน าเข้าหลายครั้ง
เฉพาะเดือนมกราคมปี 2557 มีการน าเข้าถึง 17 ครั้ง จาก 9 ประเทศ โอกาสที่เชื้อจะเข้ามาได้สูง
ตัวอย่างที่สุ่มตรวจสอบไม่พบเชื้อนี้  

2.2.1 ศักยภาพการตั้งรกราก 
ลักษณะภูมิประเทศ ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณ 

ที่เรียกว่า “คาบสมุทรอินโดจีน” ซึ่งเป็นดินแดนที่เชื่อมระหว่างกลางของอินเดียทางตะวันตกและจีน
ทางตะวันออก ประเทศไทยอยู่ติดกับทะเล 2 ฝั่ง คือ ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อพิจารณา
เกี่ยวกับท าเลที่ตั้งของประเทศไทย จะพบว่าประเทศไทยมีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาว 
และกัมพูชา ทิศใต้ติดประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดประเทศเมียนมาร์ และทิศเหนือติดกับประเทศ
เมียนมาร์และประเทศลาว (ก.พ., มปป.) 

ประเทศไทยมพ้ืีนทีป่ระมาณ 513,120 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 320.7 ล้านไร่  
เป็นพ้ืนดิน 510,890 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนน้ า 2,230 ตารางกิโลเมตร มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 51 
ของโลก เป็นพ้ืนที่การเกษตรจ านวน 122.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.2 ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ทางการเกษตร 57.7 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 44 ของพื้นที่การเกษตร
ทั้งประเทศ ซึ่งเป็นภาคที่มีพ้ืนที่การเพาะปลูกมากที่สุดของประเทศไทย ส่วนใหญ่ปลูกข้าวและพืชไร่ 
เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด (ก.พ., มปป.; อนันต์, มปป.) ส าหรับพืชผักที่ส าคัญ เช่น หอม 
กระเทียม ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง มะเขือเทศ และพริก เป็นต้น 

ลักษณะภูมิอากาศ ประเทศไทยมีลักษณะอากาศแบบเขตร้อน แบ่งออกได้เป็น 3 ฤด ู 
คือ 1) ฤดูร้อน 2) ฤดูฝน 3) ฤดูหนาว ยกเว้นภาคใต้ที่มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝน มีฤดูร้อนในช่วง
ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม และฤดูฝนจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม และฤดู
หนาวจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนมีนาคม (ก.พ., มปป.) 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยของประเทศไทยระหว่างปี 2553 -2556 ประมาณ 120.75 
มิลลิเมตร โดยพบว่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในแต่ละภูมิภาคที่เป็นแหล่งปลูกมะเขือเทศดังนี้ ภาคเหนือ 
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ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ล าปาง ล าพูน น่านมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 110.75, 101.25, 117.25 
และ 119 ตามล าดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และสกลนครมีปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยประมาณ 96.75 และ 150.13 องศาเซลเซียส ตามล าดับ (Figure 1) 

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยระหว่างปี 2553-2557 ประมาณ 26 องศาเซลเซียส 
โดยพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละภูมิภาคที่เป็นแหล่งปลูกมะเขือเทศดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย ล าปาง ล าพูน น่าน มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24.4, 26.4, 26.2 และ 26 ตามล าดับ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และสกลนครมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.4 และ 26 .2 
องศาเซลเซียส ตามล าดับ (Figure 2) 

ชีววิทยาของเชื้อ Cmm และสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความรุนแรง 
ของเชื้อ คือ อุณหภูมิประมาณ 23.33-32.22 องศาเซลเซียส (75-90 องศาฟาเรนไฮต์) และมีความชื้น
สูงเป็นระยะเวลานาน แต่ถ้าสภาพอากาศไม่เหมาะสม เช่น อากาศเย็นมาก หรืออบอุ่นข้ึนประมาณ 25 
องศาเซลเซียส และมีปริมาณเชื้อก่อโรคในระดับต่ า อัตราการเกิดโรคจะลดลง (Chang et al., 1992) 
เชื้อมีการเจริญเติบโตและการก่อโรคได้ดีที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า 10 
องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 33 องศาเซลเซียส ความรุนแรงของโรคจะลดลง ส าหรับความชื้นเชื้อ
ต้องการในระดับปานกลางไม่ชอบดินที่แฉะหรือแห้งเกินไป (ศักดิ์, 2537) เชื้อสามารถมีชีวิตแฝงอยู่ใน
พืชได้ประมาณ 3 ปี และติดกับอุปกรณ์ทางการเกษตรได้มากกว่า 7 เดือน (CABI, 2014) เชื้อสามารถ
อยู่รอดในเศษซากพืช โดยเชื้อที่ตั้งรกรากอยู่นี้จะพักตัวเพ่ือรอเข้าท าลายต้นกล้าพืชที่ปลูกใหม่ใน
ฤดูกาลถัดไป การเข้าท าลายของเชื้ออาจเกิดจากหนาม (trichromes) ที่แตกหักจากต้นที่เป็นโรคร่วง
ลงบนใบเกิดเป็นบาดแผลหรือบาดแผลที่เกิดจากการพ่นสารเคมีก็เป็นได้ 

พืชอาศัย เชื้อ Cmm มีศักยภาพท่ีจะเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยได้ เนื่องจากพืช 
อาศัยของเชื้อมีหลายชนิดที่ปลูกในประเทศไทย เช่น พริก มะเขือเทศ มะเขือ พิทูเนีย  เป็นต้น มีการ
ปลูกทั่วไปทั้งในสวน โรงเรือน แปลงเกษตรกร ทั้งที่สูงหรือที่ราบลุ่มที่มีน้ าได้ทั่วทั้งประเทศ  สภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกับแหล่งที่มีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ 
  สรุปเมื่อศึกษาข้อมูลแหล่งปลูกมะเขือเทศในประเทศไทย (Table 2) อุณหภูมิ และ
ความชื้นที่พิจารณาจากปริมาณน้ าฝน (Figure 1-2) พบว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงที่เชื้อ Cmm จะ
เข้ามาตั้งรกรากและก่อโรคได้ในระดับสูง สภาพความชื้นที่เชื้อนี้ต้องการอยู่ในระดับปานกลางแต่
ประเทศไทยค่อนข้างชื้น โดยบางพ้ืนที่ที่เพาะปลูกมะเขือเทศจะปล่อยน้ าขังในแปลงท าให้เชื้อนี้อาจมี
ชีวิตและเจริญได้ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อพิจารณาจากพืชอาศัยที่มีหลายชนิดและปลูกซ้ าๆ ในพื้นที่
เดิมจึงมีความเสี่ยงที่เชื้อจะตั้งรกรากได้ หากเชื้อมีโอกาสเข้ามาก็จะสามารถตั้งรกรากได้ในระดับปาน
กลางถึงสูง 

2.2.3 ศักยภาพการแพร่กระจาย การแพร่ระบาดของเชื้อมีได้หลายวิธี เช่น ติดอยู่
กับ 
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เมล็ดในลักษณะของ seed-borne สามารถติดไปกับเศษซากพืช หัว ไหล ดอก ผล ใบ ราก ต้นกล้า 
ล าต้น และพักตัวอยู่ในดินได้ (CABI, 2014) มีรายงานของ Dhanvantari (1993) ทดสอบการอยู่รอด
ของเชื้อบนเมล็ดพันธุ์พบว่าถ้าเก็บเมล็ดที่มีเชื้อ Cmm ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 18 เดือน นอกจากนี้
เชื้อสามารถแพร่กระจายไปยังพืชต้นอ่ืนๆ ด้วยน้ าฝน ระบบน้ า และเครื่องมือต่างๆ ในการท าเขตกรรม 
หรือโดยการจับต้องสัมผัส เช่น การถอนย้ายกล้า การผูกมัดต้นกับไม้ค้ ายัน การตัดแต่งพืช ตลอดจน
การเก็บเกี่ยวผล ถึงแม้ว่ามะเขือเทศจะเป็นพืชที่อ่อนแอต่อเชื้อ Cmm ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
(Rat et al., 1991) แต่หลังจากมีการเข้าท าลายมะเขือเทศด้วยเชื้อนี้พบว่าเชื้อจะมีระยะการพักตัวที่
ยาวนานในต้นพืชก่อนที่พืชจะแสดงอาการ จึงอาจเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อได้อีก
ทางหนึ่ง (Strider, 1969) และตามรายงานของ Moffett and Wood (1984) ว่าเชื้อมีชีวิตรอดในเศษ
ซากพืชในดินได้แต่ขึ้นกับชนิดของดิน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการน าเข้าเช่นน าเข้าเพ่ือการค้า 
จ าหน่ายจ่ายแจก เมื่อน าเมล็ดไปปลูกในแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศจะเป็นการกระจายแหล่งของเชื้อด้วย 
ดังนั้นการแพร่กระจายจึงมีโอกาสสูง 

2.3. ศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่วิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชด้วย  

เชื้อ Cmm เป็นเชื้อที่สร้างความเสียหายให้กับการผลิตมะเขือเทศทั้งในสภาพแปลงปลูกและ
โรงเรือนและสร้างความกังวลในการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรอย่างมากเพราะเชื้อนี้ท าให้ต้นกล้าตาย
และผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด (CABI, 2014) เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ในโรงเรือนท า
ให้ผลผลิตของมะเขือเทศได้รับความเสียหายถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศลิทัวเนีย  (Burokiene, 
2006) พบความเสียหายของผลผลิตมะเขือเทศในรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐอเมริกา 70 เปอร์เซ็นต์ 
ในบางฤดูกาลเพาะปลูก ส่วนพันธุ์การค้าที่มีการเพาะปลู กและพันธุ์ที่ถูกควบคุม (controlled 
studies) พบว่าผลผลิตได้รับความเสียหายสูงถึง 84 เปอร์เซ็นต์ และ 93 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
(Poysa, 1993) ประเทศฝรั่งเศสมีการทดสอบความเสียหายของเชื้อ Cmm พบว่าเชื้อนี้ท าให้ผลผลิต
ลดลง 20-30 เปอร์เซ็นต์ (Rat et al., 1991) ปี ค.ศ. 1909 พบว่ามะเขือเทศที่ปลูกในโรงเรือนของรัฐ
มิชิแกนได้รับความเสียหายจากการเข้าท าลายของเชื้อนี้คิดเป็นมูลค่า 300,000 ดอลลาร์ต่อการปลูกใน
หนึ่งปี ในประเทศเกาหลีใต้ที่เมืองชูวอนและเมืองอิคซานพบว่าเชื้อนี้ท าให้ใบมะเขือเทศมีอาการที่
ผิดปกติ ม้วนงอ ผิดรูปร่าง ในประเทศอินโดนีเซียพบว่าเชื้อนี้ท าให้ผลผลิตมะเขือเทศลดลง 80 
เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ในประเทศไทยที่ปลูกมะเขือเทศซึ่งเป็นพืชอาศัยหลักของเชื้อนี้พบว่าในปี 2557 
ผลผลิตมะเขือเทศในรูปผลสดประมาณ 112,900 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2558; ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพ่ือ
ส่งออกหากพบการเข้าท าลายของเชื้อ Cmm ซึ่งจะท าลายผลผลิตพืชที่ปลูกเป็นผลสด ท าให้ผลผลิต
ลดลงได้เช่นประเทศอ่ืนๆ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ประเทศไทยผลิต
เพ่ือส่งออก อาจท าให้สูญเสียรายได้ไปมากกว่าครึ่ง โดยเฉพาะประเทศไทยจะต้องถูกก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบและรับรองว่าเมล็ดที่ส่งออกต้องปลอดจากศัตรูพืชชนิดนี้อีกด้วย เนื่องจากเป็นศัตรูพืชกักกัน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ของหลายๆ ประเทศ ดังนั้นเชื้อ Cmm จึงมีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจในระดับสูง (Economic 
Importance High) (EPPO, n.d.) ท าให้หลายๆ ประเทศต้องมีมาตรการจัดการเช่นการก าจัดเชื้อก่อน
ปลูก การตรวจสอบเชื้อในระหว่างการเจริญเติบโต การสร้างโรงเรือนเพ่ือเพาะกล้า เพ่ือป้องกันการ
เกิดโรค ถ้าเกิดความเสียหายก็ท าให้เกษตรกรเสียรายได้ เมล็ดพันธุ์บางสายพันธุ์มีราคาแพง กิโลกรัม
ละหลายแสน ท าให้ไม่สามารถผลิตเมล็ดได้ตรงตามความต้องการผู้ซื้อ เกษตรกรขาดรายได้ หรือต้อง
ก าหนดมาตรการทางกักกันพืชเพ่ือหาพื้นที่ปลอดจากเชื้อตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า ดังนั้นจึงควร
มีมาตรการสุขอนามัยพืชในการควบคุมเชื้อที่ติดไปกับเมล็ด เพ่ือลดโอกาสการเป็นแหล่งของโรคในการ
แพร่ระบาดต่อไปด้วยการท า seed treatment และเนื่องจากเชื้อ Cmm มีพืชอาศัยหลายชนิดและมี
การปลูกอย่างแพร่หลายในทวีปต่างๆ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคจากเมล็ดที่มีการปนเปื้อนเชื้อจะ
ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชในบริเวณกว้างและสร้างความเสียต่อระบบเศรษฐกิจตามมาในระดับสูง 

สรุปได้ว่าเชื้อ Cmm  เป็นศัตรูพืชกักกันตามค านิยามของมาตรฐานระหว่างประเทศส าหรับ
มาตรการสุขอนามัยพืชฉบับที่ 5 (Glossary of Phytosanitary Terms ) (FAO, 2007) และมาตรการ
สุขอนามัยพืชฉบับที่ 11 โดยพิจารณาจาก 1) ชนิดของเชื้อ Cmm ที่มีการจัดจ าแนกที่ชัดเจน 2) ไม่มี
การปรากฏในประเทศไทยที่เป็นแหล่งของพืชอาศัยของเชื้อที่อ่อนแอ ได้แก่ มะเขือเทศและพืชในวงศ์ 
Solanaceae เป็นต้น 3) โดยมีการควบคุมทางกฎระเบียบที่ประกาศให้เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศ
ไทย การน าเข้าสินค้าเกษตรพืชต้องปลอดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้  4) โดยเชื้อนี้มีศักยภาพที่จะตั้ง
รกรากได้ปานกลางและแพร่กระจายในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงได้ระดับสูงและ 5) ศักยภาพที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและทางสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชได้ระดับสูง  

8.4. การบริหารจัดการความเสี่ยงเชื้อ Cmm 
Cmm เป็นศัตรูพืชที่ส าคัญในแหล่งผลิตมะเขือเทศและเป็นศัตรูพืชกักกัน เมื่อพิจารณา

ศักยภาพในการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร การแพร่กระจายและผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ในระดับสูง จึงต้องมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยการ
ก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าดังนี้ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่
ระบุว่า 

- เมล็ดต้องมาจากพ้ืนที่ผลิตเพ่ือส่งออกหรือแหล่งปลอดเชื้อ Cmm   หรือ 
- เมล็ดต้องมาจากต้นที่ได้รับการตรวจสอบในระยะการเจริญเติบโตและตรวจสอบใน

ห้องปฏิบัติการว่าปลอดเชื้อ Cmm  หรือ 
- มีการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการก่อนส่งออกว่าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศปลอดจากเชื้อ Cmm 

และ ต้องด าเนินการ 
- ให้แช่เมล็ดลงในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที หรือ 

- การน าเมล็ดพ่ึงลมร้อน (Dry heat) ที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และที่ 80 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 
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- การแช่ เมล็ ด ใน  5 เปอร์ เซ็นต์  Hydrochloric acid (HCl) หรือ  0.05 เปอร์ เซ็ นต์  o-
phenylphenol เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ าเปล่า เป็นการก าจัดเชื้อ Cmm 
ที่ติดมากับเมล็ดจากการเข้าท าลายในสภาพธรรมชาติ  

และเมื่อเมล็ดมาถึงประเทศไทยต้องได้รับการสุ่มตัวอย่างและตรวจสอบว่าปลอดจากศัตรูพืชจริง  ณ 
สถานกักพืช 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

รวบรวมข้อมูลมะเขือเทศ เช่น อนุกรมวิธาน  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ แหล่งปลูกมะเขือเทศ 
การเก็บเกี่ยว ข้อมูลการน าเข้า รวบรวมข้อมูลเชื้อ Cmm ได้ข้อมูลลักษณะทางอนุกรมวิธาน ชื่อสามัญ 
พืชอาศัย การเกิดโรค การเข้าท าลาย การตรวจสอบ ความเสียหาย วิธีการตรวจสอบ การถ่ายทอดโรค 
มาตรการสุขอนามัยพืช ข้อมูลประเทศที่มีการพบเชื้อ รวมถึงสภาพภูมิอากาศในแหล่งปลูกมะเขือเทศ
ของประเทศไทย ผลการตรวจสอบเชื้อ Cmm จากการสุ่มเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่มีการน าเข้าในช่วง
เดือนมกราคม 2557- กรกฎาคม 2557 จาก 10 บริษัท จ านวน 25 ครั้ง น้ าหนักประมาณ 417 กก. 
จ านวน 65 ตัวอย่าง จากประเทศ ได้แก่ เกาหลี จีน ชิลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ เปรู ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ 
ไทย (ส่งกลับ) เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ผลการตรวจสอบไม่พบเชื้อ Cmm ติดมากับเมล็ด
พันธุ์มะเขือเทศที่น าเข้าเช่นกัน จากนั้นน าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช พบว่า
จุดเริ่มต้น (Initiation) ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเริ่มจากการที่สหภาพยุโรปแจ้งให้ทราบว่ามี
การตรวจพบเชื้อ Cmm จากเมล็ดพันธุ์มะเขอืเทศท่ีส่งออกจากประเทศไทย ซึ่งไม่มีรายงานการปรากฏ
ของเชื้อนี้และประเทศไทยประกาศให้เชื้อ Cmm เป็นศัตรูพืชกักกัน บนพ้ืนฐานการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงของเชื้อนี้ เพียงเบื้องต้นเท่านั้น จึงต้องด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการ
จ าแนกชนิดของเชื้อ Cmm ตามหลักอนุกรมวิธาน การไม่ปรากฏพบในประเทศไทย โดยพ้ืนทีว่ิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชในที่นี้ คือ ประเทศไทยทั้งประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีการปลูกมะเขือเทศได้ทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศ ส าหรับการควบคุมทางกฎระเบียบพบว่าประเทศไทยได้ออกประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 โดยแนบท้ายประกาศนั้นได้ก าหนดให้ Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งมีอีกหลายประเทศที่มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
จะก าหนดให้เชื้อ Cmm เป็นศัตรูพืชกักกัน เช่น สหภาพยุโรป จีน เวียดนาม เป็นต้น เมื่อพิจารณา
ศักยภาพในการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวรของเชื้อ Cmm พบว่าเชื้อ  Cmm สามารถถ่ายทอดผ่าน
ทางเมล็ดพันธุ์ได้ เชื้อจึงสามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์จากแหล่งปลูกที่พบการระบาดของเชื้อได้ โดยมี
ชีวิตอยู่รอดในระหว่างการขนส่งและไม่สามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้ ณ จุดน าเข้า จึงมีโอกาสเข้า
มาในประเทศไทยได้ และข้อมูลการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศของประเทศไทยพบว่ามีการน าเข้าจาก
ประเทศที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อและบ่อยครั้ง ส าหรับศักยภาพในการเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร
และแพร่กระจายในพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่าเชื้อ Cmm มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมอยู่
ระหว่าง 23.33-32.22 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับช่วงอุณหภูมิของแหล่งปลูกมะเขือเทศใน
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ประเทศไทยหลายพ้ืนที่ทั้งในสภาพโรงเรือนและสภาพแปลงปลูก เชื้อ Cmm มีพืชอาศัยหลายชนิดที่
ปลูกในประเทศไทย เช่น พริก มะเขือเทศ มะเขือ เป็นต้น จึงสรุปว่ามีความเสี่ยงสูงที่เชื้อจะติดเข้ามา
กับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่น าเข้าและสามารถตั้งรกรากได้อย่างถาวร โดยการปลูกมะเขือเทศของ
ประเทศไทยจะน าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่น าเข้าจากต่างประเทศไปปลูกในหลายพ้ืนที่ นอกจากนี้เชื้อ 
Cmm มีโอกาสแพร่กระจายไปกับเมล็ดพันธุ์ ส่วนต่าง ๆ ของพืชที่มีการเข้าท าลายของเชื้อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์การเกษตรได้ จึงมีความเสี่ยงที่เชื้อจะแพร่กระจายสู่แหล่งปลูกได้ในบริเวณกว้าง จากข้อมูล
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและพืชอาศัยของเชื้อ Cmm แสดงให้เห็นว่าเชื้อมีโอกาสเข้ามาตั้ง
รกรากอยู่ได้ จากการสืบค้นข้อมูลผลกระทบของเชื้อ Cmm ในเบื้องต้นจากประเทศต่างๆ เช่น 
ประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณผลผลิตมะเขือเทศลดลง 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเชื้อนี้เข้าท าลาย ประเทศ
ฝรั่งเศสมีการทดสอบความเสียหายของเชื้อ Cmm พบว่าเชื้อนี้ท าให้ผลผลิตลดลง 20-30 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าเชื้อ Cmm มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ในระดับสูง ดังนั้นในการน าเข้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่
ระบุว่าเมล็ดต้องมาจากแหล่งผลิตที่ปลอดจากเชื้อ Cmm  หรือเมล็ดมาจากต้นพ่อแม่ที่ได้ตรวจสอบใน
ระยะเจริญเติบโตว่าปลอดจากเชื้อ Cmm หรือเมล็ดพันธุ์ต้องได้รับการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการว่า
ปลอดจากเชื้อ Cmm และเมล็ดต้องแช่ในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที 
หรือผึ่งลมร้อน (Dry heat) ที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และที่ 80 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง หรือแช่เมล็ดใน 5 เปอร์เซ็นต์ Hydrochloric acid (HCl) หรือ 0.05 เปอร์เซ็นต์ o-
phenylphenol เป็นเวลา 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ าเปล่า ก่อนการส่งออก 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 10.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบศัตรูพืชสามารถเตรียมความพร้อมหาวิธีการ
ตรวจสอบเชื้อ Cmm จากต่างประเทศ 

 10.2 ได้มาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อ Cmm 
ท าให้การปฏิบัติงานทางกักกันพืชที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันเชื้อ Cmm จากต่างประเทศ
ไม่ให้เข้ามาระบาดท าความเสียหายหรือท าลายระบบการเกษตรของประเทศไทย และโปร่งใส
สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 10.3 ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือการพัฒนามาตรการสุขอนามัยพืชต่อไป 
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12. ภาคผนวก 
Table 1 Tomato seed importation into Thailand, company name, imported country  

  and important planting areas (Plant Quarantine Research Group, 2014) 
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Company Imported countries Important planting areas 

Monsanto 

Guatemala, South Korea *, Chile*, 
Netherlands *, Peru*, France *, 
USA*, China*, Israel *, Indonesia*, 
India*, Mexico* 

Khon Kaen, Kalasin, Sakon Nakhon, 
Lampang, Lamphun, Nan, Chiang 
Rai 

Syngenta  USA*, China*, Israel*, India* Khon Kaen 

Sakata 
France*, Japan*, USA*, China*, 
India*, South Africa* 

Khon Kaen 

Chia Tai  China*, India*, Japan* Khon Kaen, Sakon Nakhon 

* Distribution report of Cmm (CABI, 2014)  

 

 

 

Table 2 Tomato seed importation into Thailand, company name, imported country  
  weight and No sample. (Plant Quarantine Research Group, 2014) 

Company Imported countries  Weight (Kg)  Sample (No.) 
East west China 0.93 1 
Syngenta India 12.829 1 

green Agricultural Netherland 0.332 1 
green Agricultural France 0.502 1 
green Agricultural U.S.A. 0.098 1 

Genius seed Netherland 0.025 1 
Healthy Care India 30.568 2 

East west Philippines 100.05 1 
East west India 100 1 
Monsanto Korea 0.053 2 

SaKata seed Japan 0.02 1 
SaKata seed Japan 0.0137 1 

T.S.A. U.S.A. 0.005 1 
Hsin seed Thailand 0.0129 16 
Monsanto Mexico 3.001 14 

http://www.monsanto.com/whoweare/pages/thailand.aspx
http://www3.syngenta.com/country/th/en/about/Pages/aboutsyngenta.aspx
http://www.chiataigroup.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95.aspx
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Monsanto Peru 2.191 3 
Monsanto Chile 1.1 1 
Novartis France 0.4 1 

Monsanto Netherland 0.024 1 
Novartis India 0.18 1 

East west Philippines 35.7 1 
Monsanto China 63.8 2 
Monsanto India 37.92 5 
Novartis U.S.A. 0.0012 1 

East west India 18.35 1 
Healthy Care India 8.555 1 

Monsanto U.S.A. 0.116 2 
Total 416.7768 65 

 
 
Table 3 Production areas of Tomato in Thailand (Department of Agricultural  

 Extension, 2014) 

Province Area (rai) Province Area (rai) 

Sakon Nakhon 6,419.00 Lop Buri 927.00 

Bueng Kan 2,989.75 Phayao 810.00 

Nong Khai 2,784.00 Khon Kaen 731.50 

Chiang Mai 2,548.50 Lampang 600.00 

Nakhon Phanom 2,197.25 Nakhon Ratchasima 591.00 

Tak 1,730.00 Saraburi 558.00 

Phetchaburi 1,651.50 Ubon Ratchathani 429.50 

Mae Hong Son 1,316.50 Chaiyaphum 399.50 

Prachuap Khiri Khan 1,265.00 Nakhon Pathom 349.00 

Chiang Rai 1,107.50   
 
 
 

Annual rainfall (mm) 
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Figure 2 Average annual temperature (2010-2014) (Meteorological Department, 2014) 
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Figure 3 Average temperature and relative humidity of important planting areas of  
            tomato in Thailand (Meteorological Department, 2014) 
 

Figure 4 Distribution map of Cmm; Black spot is present/no further details, Red  
            spot is 
localized, Blue spot is 

widespread, 
Yellow spot is 
occasional or    
            few reports 
(CABI, 2014). 
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Figure 5 Systemic infection on tomato plants by Clavibacter michiganensis subsp.  

michiganensis. A) Generalized wilting, B) unilateral leaflet wilt and necrosis, C)  
part of the vascular system invaded by the pathogen causing yellow-brown  
discoloration, D) cankers on stems in later stages of disease development, E)  
droplets of bacterial ooze observed when the stem splits open at the  
beginning of canker formation, F) pathogen reaching the fruit and infecting the  
seeds through the vascular tissues (Leandro et al., 2011). 
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Figure 6 Localized infection by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. A)  

Small white blisterlike lesions in stem and petiole, B) marginal necrosis of  
leaflets, and C) typical spots with whitish halos on fruits, also called “bird’s- 
eye spots”(Leandro et al., 2011). 
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Figure 7 Disease cycle of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis  

  (Eichenlaub et al., 2006) 
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Figure 8 Tomato bacterial canker feature and environments in which Clavibacter  

michiganensis subsp. michiganensis is present: 1, contaminated tomato seeds;  
2, nurseries; and 3, tomato crops (Leandro et al., 2011). 

 


