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มะเขือเทศน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
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5. บทคัดย่อ 

 เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (Tomato seed, Solanum lycopersicum) เป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และ
เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  ปัจจุบันการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พันธุ์มะเขือเทศ
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการผ่อนผันให้น าเข้าได้ตามบทเฉพาะกาล ผลการสุ่มตรวจสอบศัตรูพืชบนเมล็ด
พันธุ์ มะ เขือ เทศน า เข้ าจากจี น ในห้ องปฏิ บั ติ ก าร  พบ เชื้ อ รา Alternaria raphini, Alternaria tenuis, 
Cladosporium sp. และChaetomium sp. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือ
เทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันได้แก่แบคทีเรีย 3 ชนิด ไวรัส 8 ชนิด 
เชื้อรา 2 ชนิด และไวรอยด์ 1 ชนิด ในจ านวนนี้เป็นศัตรูพืชกักกันความเสี่ยงสูง 3 ชนิด ได้แก่ Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis, Potato spindle tuber viroid   แ ล ะ  Pepino mosaic virus 
จ าเป็นต้องมีมาตรการเฉพาะส าหรับจัดการความเสี่ยงก่อนการส่งออก ได้แก่ เมล็ดมะเขือเทศต้องมาจากพ้ืนที่หรือ
แหล่งผลิตที่ปลอดศัตรูพืช (pest free area or pest free place of production) หรือเมล็ดต้องผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองว่าปลอดศัตรูพืชด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลที่เหมาะสม (seed testing) ส าหรับมาตรการ
จัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ได้แก่ การใช้มาตรการหลายอย่างร่วมกันอย่างเป็นระบบ (system 



 

approach) และก าจัดเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ด(seed treatment) เช่น การแช่เมล็ดใน 1% โซเดียม ไฮ
โปคลอไรด์ นาน 5-20 นาที และการคลุกเมล็ดด้วยสารก าจัดเชื้อรา เช่น ไธแรม 75 WP ในอัตรา 1 ช้อนชาต่อ
เมล็ด 500 กรัมหรือแช่ในน้ าร้อน 50°c  นาน 25 นาที  นอกจากนี้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศต้องตรวจสอบก่อนการส่งออก 
และพบว่าปราศจากแมลงที่มีชีวิต ดิน อาการของโรค วัชพืช  หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันได้ 

 Tomato seeds are the prohibited plant under the Notification of Ministry of 
Agriculture and Cooperatives Re: specification of plants and carriers from certain sources as 
prohibited articles, of exceptions and conditions under the Plant Quarantine Act. B.E. 2507 
(No.5) B.E. 2550.Recent importation of tomato seed from China are subjected to exemption to 
be imported under the transitory provisions. The result of seed testing in the laboratory for the 
importation of tomato seeds from China and found four fungi, Alternaria raphini, Alternaria 
tenuis, Cladosporium sp. and Chaetomium sp. The result of pest risk analysis for the 
importation of tomato seed from China has identified three bacteria, eight viruses, two fungi and 
one viroid species of potential quarantine pest. Three species, Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis, Potato spindle tuber viroid  and Pepino mosaic virus were assessed to be high 
risk quarantine pest. They are required specific risk management to reduce the risk before 
export i.e. the tomato seeds have been sourced from a pest free area or pest free place of 
production or must be tested by the appropriate genetic method.  The options of pest risk 
management for another potential quarantine pest are system approach, seed treatment with 
1% sodium hypochloride for 5-10 minutes subsequently mixed with Thiram 75 WP at the rate of 
1 teaspoon per 500 seeds or hot water treatment at 50 oC for 25 minutes. Furthermore, tomato 
seed must be pre-export inspection and found to be free from live insects, soil, disease 
symptoms, weed and any other extraneous contamination of quarantine concern. 

6. ค าน า 

จากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade organization, WTO) ท า
ให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  (Agreement of 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS Agreement) ซ่ึงเป็นมาตรการในการปกป้อง
ชีวิตมนุษย์ สัตว์และพืช จากสิ่งปนเปื้อน สารพิษ หรือเชื้อโรคที่มีพืชหรือสัตว์เป็นตัวน า ดังนั้นประเทศผู้น าเข้าจึง
จ าเป็นต้องมีการใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งได้พัฒนาโดยองค์กรระหว่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับตาม
สากลประเทศ โดยต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของสินค้าเกษตรน าเข้า เพ่ือป้องกันหรือจ ากัดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากศัตรูพืชที่อาจติดมากับสินค้าเกษตรน าเข้า สามารถเจริญเติบโต และแพร่กระจายและก่อ
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ  



 

 มะเขือเทศ (Tomato, Solanum lycopersicum)  เป็นพืชผักที่อยู่ในวงศ์โซลานาซีอ้ีที่มีแหล่ง  
ผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะในมณฑลซินเจียง และมองโกเลียใน 
นอกจากนั้นในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นต้น มะเขือเทศเป็นพืชที่ใช้เมล็ดใน
การเพาะปลูก ท าให้มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพ่ือน ามาจ าหน่าย หรือปลูกเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ หรือใช้เป็นพ่อ
แม่เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมส่งกลับไปจ าหน่ายในประเทศทั่วโลก และจากการศึกษามาตรการสุขอนามัยพืช
ส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากประเทศต่างๆ พบว่ามีศัตรูพืชร้ายแรงหลายชนิดที่ยังไม่มีรายงานใน
ประเทศไทย และมีโอกาสติดเข้ามากับส่วนเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เช่น แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis  ไวรัส Pepino mosaic virus  ไวรอยด์ Potato spindle tuber viroid  เป็นต้น (CABI 
online, 2012) ซึ่งมาตรการกักกันพืชที่ใช้ควบคุมการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศของประเทศไทยในปัจจุบันได้
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มะเขือเทศจัดอยู่ในประเภทสิ่งต้องห้าม ที่อยู่ในรายการผ่อนผัน
ให้น าเข้าได้โดยมีใบรับรองปลอดจากศัตรูพืชเท่านั้น ยังไม่ได้ระบุชนิดศัตรูพืชกักกันและมาตรการจัดการความเสี่ยง 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาของศัตรูพืชหลายชนิดที่ไม่เคยพบในประเทศติดมากับสินค้าที่น าเข้าเกิดการแพร่กระจาย
และเพ่ิมปริมาณจนเกิดเป็นการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ขึ้น จะส่งผลให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างใหญ่หลวง  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการด าเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบชนิดศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืช
กักกันและน าไปก าหนดมาตรการทางวิชาการด้านสุขอนามัยพืชที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ โดยอยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบด้านกักกันพืช มาตรการทางสุขอนามัยพืชเพ่ือป้องกันควบคุมการเข้ามาแพร่ระบาดของศัตรูพืชให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์   

1. วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์  และแผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น 

2. วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ อาหารส าหรับแยกเชื้อ สารเคมี และอุปกรณ์ในการท าสไลด์ 
กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope และ compound microscope  

3. อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างศัตรูพืช เช่นถุงพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องรักษาความเย็น เป็นต้น 

4. หนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

- วิธีการ 
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพืชมะเขือเทศน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ชื่อ ชนิด สายพันธุ์  

แหล่งก าเนิด ปริมาณการน าเข้า ผลผลิต เป็นต้น 



 

2. รวบรวมข้อมูลทั่วไป และการจัดกลุ่มศัตรูพืชของมะเขือเทศน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น 
ชื่อ ชนิด สายพันธุ์  พืชอาศัย ลักษณะการท าลาย การแพร่ระบาด ความเสียหายในประเทศไทย ประเทศผู้ส่งออก 
และ/หรือ ประเทศอ่ืนๆ จัดท าลงในตาราง  

3.  สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศท่ีน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและตรวจสอบศัตรูพืช (เฉพาะ
พืชที่มีการน าเข้าในปัจจุบัน) 

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและตรวจสอบศัตรูพืช (เฉพาะพืชที่
มีการน าเข้าในปัจจุบัน) โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศตามมาตรฐานของ International Seed Testing 
Association (ISTA) หรือตามความเหมาะสมของปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้า ณ จุดน าเข้าที่ด่านตรวจพืช หรือกลุ่ม
วิจัยการกักกันพืช เพื่อตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดือน
ฝอย วัชพืช โดยการท า Blotter method, Dilution plate method, Seedling symptom test, 
Pathogenicity test และจ าแนกชนิดตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ าและสูง การใช้เทคนิคทางชีว
โมเลกุล เช่นวิธีการ ELISA, PCR  

4. ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช (ISPM) 
ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงส าหรับศัตรูพืชกักกัน (Pest risk analysis for quarantine pests) 
(FAO, 2014) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  
ขั้นตอนที่ 2  การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (การจัดประเภทศัตรูพืช การประเมินโอกาสการการเข้ามา 

การตั้งรกรากอย่างถาวร และการแพร่กระจาย รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเข้ามาของ
ศัตรูพืชในประเทศไทย)  

ขั้นตอนที่ 3  การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช  
5. ก าหนดมาตรการทางวิชาการส าหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันส าหรับน าไปใช้ในการก าหนด

เงื่อนไขการน าเข้าตาม พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2542 และ พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

- เวลาและสถานที่ 
เวลา  เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2557 
สถานที่  กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
   ด่านตรวจพืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 8.1 รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพืชมะเขือเทศน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 มะเขือเทศ (Tomato) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon 
esculentum Mill ) จัดอยู่ในวงศ์โซลานาซีอ้ี (Solanaceae) เช่นเดียวกับพริก มะเขือ มันฝรั่ง ยาสูบ และพิทูเนีย มี



 

แหล่งก าเนิดอยู่ในแถบตอนกลางของทวีปอเมริกาและแถบภูเขาแอนดีสในอเมริกาใต้แถบประเทศเปรู ชิลี และ
เอกวาดอร์                มะเขือเทศเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่ส าคัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทั้งในแง่ผัก
อุตสาหกรรม และบริโภคสด โดยปลูกกันแพร่หลายทางภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมะเขือเทศ
อุตสาหกรรม มีพ้ืนที่เหมาะสมเชิงธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย หนองคาย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ 
มะเขือเทศรับประทานสด มีพ้ืนที่ปลูกเชิงธุรกิจที่ส าคัญจังหวัด นครปฐมราชบุรี กาญจนบุรี เชียงใหม่ เชียงราย 
นครราชสีมา มะเขือเทศอุตสาหกรรมพ้ืนที่ปลูกที่ส าคัญจังหวัดบุรีรัมย์ อุดรธานี สุรินทร์ ตาก มะเขือเทศ
รับประทานสดพ้ืนที่ปลูกที่ส าคัญ จังหวัดล าปาง ลพบุรี  

 การปลูกมะเขือเทศ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวและดินร่วนปนทราย หน้าดินลึก 30–120 
ซม. อินทรียวัตถุ 2-4% pH 6.5-6.8 ต้องการน้ าในการเจริญเติบโต 500-1,500 ลูกบาศก์เมตร/รอบการผลิต/ไร่
ความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 800 เมตร ความลาดชันของพ้ืนที่ที่เหมาะสม 5-15% อุณหภูมิที่เหมาะสม
ส าหรับการงอกของ เมล็ด 20-21 ˚C การเจริญเติบโตของต้นกล้า 25 ˚C และการออกดอกและติดผล 18-24 ˚C 
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70% ต้องการแสงแดด 8-16 ชั่วโมง/วัน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ระหว่าง 
21-24 องศาเซลเซียส  การเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับพันธุ์ แต่โดยเฉลี่ยแล้วเมื่อปลูกได้ ประมาณ 30-45 วัน มะเขือเทศ
จะเริ่มออกดอก และจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 70-90 วัน และจากเริ่มปลูกถึงเก็บเก่ียวหมดประมาณ 4-
5 เดือน  

สถานการณ์การผลิตมะเขือเทศในต่างประเทศทั่วโลก พบว่าประเทศที่มีการผลิตมะเขือเทศสูงสุด คือ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน รองลงมาคือ อินเดีย สหรัฐอเมริกา ตุรกี และอียิปต์ (FAO, 2011) จากสถิติการน าเข้าเมล็ด
พันธุ์มะเขือเทศพบว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณการน าเข้าสูงสุด ในปี 2554 จ านวน 3,101 กิโลกรัม 
เป็นมูลค่า 25. 8 ล้านบาท (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร , 2557) อาทิเช่น สายพันธุ์ลูกผสม (Hybrid) 
โดยเฉพาะในแถบมณฑลซินเจียง และมองโกเลียใน 

 8.2. รวบรวมข้อมูลทั่วไป และการจัดกลุ่มศัตรูพืชของมะเขือเทศน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 ผลการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของมะเขือเทศจากทุกแหล่งทั่วโลก พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 557 ชนิด ใน
จ านวนนี้เป็นศัตรูพืชที่มีรายงานในนิวซีแลนด์มีจ านวนทั้งสิ้น 242 ชนิด (CABI online, 2015)  แบ่งออกเป็นดังนี้
 แมลง 78 ชนิด ได้แก่ Leptinotarsa decemlineata, Chromatomyia horticola, Liriomyza 
bryoniae, Liriomyza trifolii, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativa, Ceratitis capitata, 
Bactrocera dorsalis species complex, Bactrocera cucurbitae, Bactrocera latifrons, Bemisia 
tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Aphis craccivora, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis 
spiraecola, Aulacorthum solani, Brachycaudus helichrysi, Macrosiphum euphorbiae, Myzus 
persicae, Nezara viridula, Planococcus citri, Piezodorus hybneri, Acanthocoris scabrator, 
Phthorimaea operculella, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Mamestra brassicae, Ostrinia 
nubilalis, Pseudaletia punctulata, Chrysodeixis eriosoma, Spodoptera exigua, Spodoptera 
mauritia acronyctoides, Spodoptera littoralis, Frankliniella occidentalis, Frankliniella intonsa, 



 

Thrips tabaci, Thrips palmi, Aspidiotus destructor, Earias vittella, Epilachna vigintioctopunctata, 
Achaea janat, Leucinodes orbonalis, Haritalodes derogate, Acherontia styx, Parabemisia 
myricae, Helicoverpa assulta, Helicoverpa armigera, Helicoverpa zea, Rhopalosiphum 
rufiabdominale, Amrasca biguttula biguttula, Nesidiocoris tenui, Meligethes aeneus, Icerya 
aegyptiaca, Icerya seychellarum, Philaenus spumarius, Hadula trifolii, Trialeurodes ricini, 
Aphelenchoides ritzemabosi, Xestia c-nigrum, Thysanoplusia orichalcea, Eudocima fullonia, 
Adelphocoris lineolatus, Scirtothrips dorsalis, Stegobium paniceum, Aleurodicus disperses, 
Solenopsis geminate, Pentalonia nigronervosa, Atherigona orientalis, Gryllotalpa gryllotalpa, 
Orthezia insignis, Ferrisia virgate, Pinnaspis strachani,  Phenacoccus solenopsis, Trichoplusia ni, 
Maconellicoccus hirsutus,  Peridroma saucia,  Paracoccus marginatus,  
 ไร 4 ชนิด Aculops lycopersici, Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus,  
Polyphagotarsonemus  latus  
 ไส้ เดื อ น ฝ อ ย   1 9  ช นิ ด  ได้ แ ก่  Hirschmanniella oryzae, Meloidogyne mayaguensis, 
Meloidogyne hapla, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, 
Heterodera glycines, Paratrichodorus minor, Hoplolaimus seinhorsti, Hoplolaimus indicus,  
Ditylenchus destructor, Scutellonema brachyurus, Helicotylenchus pseudorobustus, 
Helicotylenchus dihystera, Tylenchorhynchus claytoni, Xiphinema americanum,  Pratylenchus 
penetrans, Rotylenchulus reniformis, Globodera tabacum 
 ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ได้แก่ Aster yellows phytoplasma group 
 เชื้ อ ร า  5 2 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Alternaria japonica, Alternaria dauci, Alternaria brassicae, 
Alternaria brassicicola, Botryotinia fuckeliana, Colletotrichum gleosporioides, Colletotrichum 
capsici, Colletotrichum dematium, Didymella lycopersici, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici,  
Fusarium oxysporum, Gibberella avenacea, Gibberella fujikuroi var. fujikuroi, Leveillula taurica,  
Macrophomina phaseolina, Penicillium italicum, Penicillium digitatum, Penicillium expansum, 
Peronospora hyoscyami f.sp. tabacina, Phomopsis longicolla, Phytophthora capsici, 
Phytophthora cryptogea, Phytophthora infestans, Phytophthora megasperma, Phytophthora 
nicotianae, Phytophthora cactorum, Pythium aphanidermatum, Pythium debaryanum, Pythium 
vexans, Pythium irregular, Pythium oligandrum, Pythium myriotylum, Chalara elegans,  
Stemphylium vesicarium, Sclerotinia sclerotiu, Sclerotium rolfsii, Verticillium albo-atrum, 
Verticillium dahlia, Pectobacterium ananatis pv. ananatis, Oidium neolycopersici, 
Pseudocercospora fuligena, Passalora fulva, Golovinomyces orontii, Monilinia fructigena, 
Plasmodiophora brassicae, Diaporthe phaseolorum var. sojae, Aspergillus flavus, Aspergillus 



 

niger, Cochliobolus lunatus, Haematonectria haematococca, Thanatephorus cucumeris,  
Sarocladium strictum 
 แบคที เรีย 18 ชนิด ได้แก่  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas marginalis pv. 
marginalis, Pseudomonas syringae pv. tabaci, Pseudomonas cichorii, Pseudomonas syringae pv. 
tomato, Pseudomonas syringae, Pseudomonas viridiflava, Ralstonia solanacearum race 1 ,  
Ralstonia solanacearum race 3 , Dickeya zeae, Xanthomonas vesicatoria, Pectobacterium 
atrosepticum, Dickeya chrysanthemi, Rhizobium rhizogenes, Rhizobium radiobacter, 
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, 
 ไวรัส 6 ชนิด Alfalfa mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Peanut stunt virus, Tobacco 
streak virus, Tomato spotted wilt virus, Potato leafroll virus, Potato virus Y, Tobacco mosaic 
virus, Tomato mosaic virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tobacco ringspot virus, Tomato 
ringspot virus, Pepino mosaic virus, Potato virus X, Tobacco etch virus, Broad bean wilt virus, 
Tobacco leaf curl virus, Eggplant mottled dwarf virus, Impatiens necrotic spot virus, Tobacco 
necrosis virus, Pepper mild mottle virus  
 ไวรอยด์ 2 ชนิด Citrus exocortis viroid, Potato spindle tuber viroid 
 และวัช พืช 64 ชนิ ด  ได้ แก่  Brassica rapa, Orobanche cernua, Setaria faberi, Solanum 
carolinense, Celosia argentea, Sida acuta, Benincasa hispida, Amaranthus albus, Conyza 
sumatrensis, Synedrella nodiflora, Cedrus deodara,  Plantago major, Ambrosia artemisiifolia, 
Cenchrus echinatus, Commelina benghalensis, Eragrostis cilianensis, Orobanche ramose, 
Drymaria cordata, Acroptilon repens, Pimpinella anisum, Nicandra physalodes, Orobanche, 
Plantago lanceolata, Sambucus nigra, Veronica persica, Emilia sonchifolia, Cuscuta campestris, 
Mimosa pudica, Polygonum aviculare, Datura stramonium, Sonchus arvensis, Bidens pilosa, 
Abutilon theophrasti, Mimosa diplotricha, Parthenium hysterophorus, Vicia sativa, 
Scutellonema clathricaudatum, Echinochloa crus-galli, Heliotropium europaeum, Lamium 
amplexicaule, Senecio vulgaris, Amaranthus retroflexus, Cyperus esculentus, Lolium 
temulentum, Tridax procumbens, Ageratum conyzoides, Stellaria media, Conyza Canadensis, 
Cyperus rotundus, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus trionum, Solanum nigrum, Portulaca 
oleracea, Convolvulus arvensis, Capsella bursa-pastoris, Sonchus oleraceus, Echinochloa 
colona, Digitaria ciliaris, Cirsium arvense, Taraxacum officinale complex, Setaria viridis, Tribulus 
terrestris, Lens culinaris ssp. culinaris , Poa annua  
 



 

8.3. สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและตรวจสอบศัตรูพืช 
(Pest Interception) 

ผลการสุ่มตรวจศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2556 
โดยวิธ ี Blotter method พบเชื้อราจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ Alternaria raphini, Alternaria tenuis, 
Cladosporium sp., Chaetomium sp.   

 

8.4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ขั้นตอนที่ 1  การเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Initiation of pest risk analysis) 

 จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับการน าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเข้ามาในประเทศไทยเกิดข้ึนจากการทบทวนด้านนโยบายเพื่อปรับปรุงมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับ
การน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้รัดกุมยิ่งขึ้น (PRA initiated by the review or 
revision of a policy) เนื่องจากมาตรการควบคุมการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปัจจุบันอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  
2542  และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 การน าเข้ามีเพียงใบรับรองสุขอนามัยพืช แต่ที่มิได้มีการ
ระบุว่ามีศัตรูพืชชนิดใดบ้างเป็นศัตรูพืชกักกันตลอดจนมาตรการทางกักกันพืชก ากับมาด้วย  จึงท าให้น าเข้าเมล็ด
พันธุ์มะเขือเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีความเสี่ยงที่ศัตรูพืชจะติดเข้ามาจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืช เพ่ือทราบว่ามีศัตรูพืชชนิดใดบ้างเป็นศัตรูพืชกักกัน โดยพื้นที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ( Identification 
of PRA area) ที่ก าหนดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนคือ “ประเทศไทย”    

 พ้ืนที่ที่อยู่ในอันตราย (Endangered area) ได้แก่ พ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดในประเทศไทย ซึ่งมีปรากฏอยู่ของพืช
อาศัยที่อ่อนแอต่อการเข้าท าลายของศัตรูพืช และมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญแพร่พันธุ์อย่าง
ถาวรของศัตรูพืชซึ่งอาจจะติดเข้ามากับการน าเข้า โดยเส้นทาง (Pathway) ที่ศัตรูพืชจะติดเข้ามา คือเมล็ดพันธุ์
มะเขือเทศ ที่ปลูกเป็นการค้าน าเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือการเพาะปลูก (seed for sowing)  ซึ่งโอกาส
ที่ศัตรูพืชจะปรากฏในประเทศไทยดังแสดงในภาพที่ 1 (Figure 1)  

จากการสืบค้นข้อมูลของประเทศที่เคยด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดเมล็ดพันธุ์         
มะเขือเทศมาก่อนแล้ว ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น พบว่าศัตรูพืชกักกันที่สามารถ
ติดมากับส่วนเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าเพ่ือการค้า ได้แก่ ไวรัส Pepino mosaic virus และ Pelargonium 
spot virus ไวรอยด์ Potoato spindle tuber viroid, Tomato Chlorotic dwarf viroid, Tomato apical 
stunt viroid,  Pepper chat fruit viroid, Columnea latent viroid,  Mexican papita viroid, Tomato 
planta macho viroid  เป็นต้น ซ่ึงข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืชที่เข็มงวดส าหรับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากทุก
ประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดของไวรัสและไวรอด์ ต้องผ่านการตรวจสอบด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลที่เหมาะสม หรือ
เมล็ดต้องมาจากพ้ืนที่หรือแหล่งผลิตที่ปลอดไวรัสและไวรอยด์ เป็นต้น (DAFF, 2013, EFSA Panel on Plant 



 

Health, 2011; MPI, 2012; MAFF, 2013; สุคนธ์ทิพย์ และคณะ, 2554) แบคทีเรีย Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis พบว่าวิธีตรวจสอบสามารถใช้ได้ทั้งพืชที่ไม่แสดงอาการและไม่แสดง
อาการ หรือการตรวจสอบเมล็ด (seed testing) เป็นวิธคีวบคุมโรคได้ดีเพ่ือก าจัดเมล็ดที่มีการปนเปื้อนเนื่องจาก
เมล็ดปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ (EFSA Panel on Plant Health, 
2014) 

 ขั้นตอนที่ 2  การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk assessment) 

 การจ าแนกประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) ของมะเขือเทศในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 242 ชนิด ในจ านวนนี้เป็นศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานพบในประเทศไทย และมีโอกาสติดมากับ
เมล็ดพันธุ์น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 14 ชนิด ซึ่งมีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน ผลการประเมิน
ความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันโดยพิจารณาโอกาสการเข้ามา การตั้งรกราก การแพร่กระจาย และศักยภาพในการ
ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาทางเศรษฐกิจ พบว่าศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่แบคทีเรีย Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis  ไวรัส Pepino mosaic virus และไวรอยด์ Potato spindle tuber 
viroid  เนื่องจากมีการตรวจพบในเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพ่ือการค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่าง
แพร่หลาย (Verhoeven et al., 2004; Ling et al., 2012; ) โดยเชื้ออาศัยอยู่ทั้งส่วนผิวและภายในเมล็ดและ
สามารถถ่ายทอดจากเมล็ดสู่ต้นกล้าแล้วแพร่กระจายได้ง่ายโดยวิธีกล  ละอองเกสร แมลงพาหะ อีกทั้งศัตรูพืช
ดังกล่าวมีพืชอาศัยกว้างในประเทศไทย โดยเชื้อดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
และยังพบว่าพืชบางชนิดเป็นแหล่งสะสมของเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ท าให้ยากต่อการตรวจสอบและก าจัด ท าให้
หลายประเทศใช้มาตรการสุขอนามัยพืชเข้มงวด เพ่ือป้องกันการเข้ามาของศัตรูพืชกักกันดังกล่าวจากพืชอาศัยที่
เป็นแหล่งก าเนิด ส่วนศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ Pseudomonas viridiflava,  Alfalfa 
mosaic virus, Tobacco ringspot virus และTomato streak virus  และศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงต่ า ได้แก่ 
เชื้ อ ร า  Verticillium albo-atrum แ บ ค ที เ รี ย  Pseudomonas cichorii, Tomato spotted wilt virus, 
Tomato ringspot virus, Didymella lycopersici, Tobacco etch virus และTomato mosaic virus  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest management) 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนจ าเป็นอย่างยิ่งต้องปรับเปลี่ยนมาตรการสุขอนามัยพืชที่ใช้ควบคุมการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน เนื่องจากพบมีศัตรูพืชกักกัน 14 ชนิดซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรการสุขอนามัยพืช
เพ่ือลดความเสี่ยง เพ่ือมิให้ศัตรูพืชกักกันมีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ  

แพร่กระจายในประเทศไทยได้ ซึ่งมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันดังแสดงในตารางที่ 1 (Table 1) 

8.5. ก าหนดมาตรการทางวิชาการส าหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกัน 

 การน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 



 

2551 ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทาง ซึ่งระบุข้อความเพ่ิมเติม เพ่ือรับรองว่า “เมล็ดพันธุ์มะเขือ
เทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันของ
ราชอาณาจักรไทย” ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการในแหล่งผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว ได้แก่ เมล็ดมะเขือเทศต้องมาจากพ้ืนที่หรือแหล่งผลิตที่
ปลอดศัตรูพืช (pest free area or pest free place of production) หรือการใช้มาตรการหลายอย่างร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ (system approach)  

2. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และก่อนส่งออก ได้แก่ 1) เมล็ดต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองว่า
ปลอดศัตรูพืชด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลที่เหมาะสม (seed testing)  2) ก าจัดเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ด 
(seed treatment) เช่น การแช่เมล็ดใน 1% โซเดียม ไฮโปคลอไรด์ นาน 5-20 นาที และการคลุกเมล็ดด้วยสาร
ก าจัดเชื้อรา เช่น ไธแรม 75 WP ในอัตรา 1 ช้อนชาต่อเมล็ด 500 กรัมหรือแช่ในน้ าร้อน 50°c  นาน 25 นาที และ
3) ต้องตรวจสอบด้วยสายตา (visual inspection) พบว่าปลอดจากแมลงที่มีชีวิต ดิน อาการของโรค วัชพืช หรือ
สิ่งอื่นใดท่ีมีศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันได้   

3. การจัดการเมื่อน าเข้า ได้แก่ 1) ต้องมีการสุ่มตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน และพบว่าปลอดจากศัตรูพืช
กักกัน 2) หากตรวจพบศัตรูพืชกักกันจะถูกท าลายหรือให้ส่งกลับ  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum) เป็นพืชผักที่ส าคัญอับดับที่สองรองจากมันฝรั่ง  ประเทศท่ีมีการ
ผลิตมะเขือเทศสูงสุดในโลก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน แหล่งผลิตมะเขือเทศของประเทศสาธารณารัฐประชาชน
จีนที่ส าคัญได้แก่ มณฑลซินเจียง และมองโกเลียใน ส าหรับประเทศไทยมะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งด้านผลิตผล
สดเพ่ือการบริโภค อุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเพ่ือการส่งออก โดยแหล่งปลูกมะเขือ
เทศที่ส าคัญอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยเนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโต สร้างรายได้ให้เกษตรกรจ านวนมาก อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาการอุบัติ
ของศัตรูพืชมะเขือเทศชนิดใหม่ อาจสาเหตุมาจากการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดศัตรูพืชร้ายแรงจาก
ต่างประเทศต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการตรวจพบกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศทั้งในและ
ต่างประเทศจากประเทศไทย (ปริเชษฐ์ และคณะ, 2556; Reanwarakorn et al., 2011; Chambers et al., 
2013) อีกท้ังสภาวะโลกร้อนอาจท าให้เชื้อสาเหตุโรคพืชเกิดการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด สามารถตั้งรกรากบนพืช
อาศัยชนิดอ่ืนที่ไม่ส าคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น วัชพืช ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งบางชนิดพืชอาศัยไม่แสดงอาการ 
อีกทั้งการแพร่กระจายหลากหลายวิธี และการเข้าท าลายร่วมกันของหลายชนิดศัตรูพืช (mixed infection) ท าให้
ยากต่อการตรวจสอบ และส่งผลกระทบต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลกระทบ
ภาคธุรกิจและการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ 

 จากการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชมะเขือเทศในสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่ามีท้ังสิ้น 242 ชนิด ในจ านวนนี้
เป็นศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานในประเทศไทยและมีโอกาสติดมากับเมล็ด 14 ชนิด ซึ่งมีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน เมื่อ



 

ประเมินความเสี่ยงโอกาสเข้ามา ตั้งรกราก และแพร่กระจายจนก่อให้เกิดความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ พบว่า
ศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด ความเสี่ยงปานกลาง-ต่ า 11 ชนิด จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง
ก่อนการส่งออก โดยเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศต้องตรวจสอบด้วยสายตา พบว่าปลอดจากแมลงที่มีชีวิต ดิน ส่วนอาการ
ของโรค เมล็ดวัชพืช  ชิ้นส่วนของพืช เป็นต้น และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ระบุการจัดการความเสี่ยงส าหรับ
ศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ เมล็ดมะเขือเทศต้องมาจากพ้ืนที่หรือแหล่งผลิตที่ปลอดศัตรูพืช (pest free 
area or pest free place of production) หรือเมล็ดต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองว่าปลอดศัตรูพืชด้วย
เทคนิคทางชีวโมเลกุลที่เหมาะสม (seed testing) ส าหรับมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ได้แก่ 
การใช้มาตรการหลายอย่างร่วมกันอย่างเป็นระบบ (system approach) และก าจัดเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับ
เมล็ด(seed treatment) เช่น การแช่เมล็ดใน 1% โซเดียม ไฮโปคลอไรด์ นาน 5-20 นาที และการคลุกเมล็ดด้วย
สารก าจัดเชื้อรา เช่น ไธแรม 75 WP ในอัตรา 1 ช้อนชาต่อเมล็ด 500 กรัมหรือแช่ในน้ าร้อน 50°c  นาน 25 นาที 
นอกจากนี้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศต้องตรวจสอบก่อนการส่งออก (visual inspection) และพบว่าปราศจากแมลงที่มี
ชีวิต ดิน อาการของโรค วัชพืช  หรือสิ่งอื่นใดท่ีมีศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันได้ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 10.1 น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและเงื่อนไขการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 10.2 น าไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประกาศ
กรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติกักพืช  
 10.3 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจศัตรูพืชเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบศัตรูพืช ณ จุดน าเข้า  
 10.4 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิชาการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเพ่ือเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกันที่ไม่เคยพบใน
ประเทศไทย  
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Table 1 Risk management options to reduce the probability of entry of quarantine pests of 
tomato seeds from China 

Pathogens Quarantine pest Risk Management Options 

Fungi  Didymella lycopersici,  
Verticillium albo-atrum 

- Pest Free area or Pest Free place of 
production 

- Seed testing  and certified 

- Seed treatment 

Bacteria  Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganens, 
Pseudomonas viridiflava, 
Pseudomonas cichorii, 

- Pest Free area or Pest Free place of 
production 

- Seed testing  and certified 

- Seed treatment 

Virus  Pepino mosaic virus, Alfalfa 
mosaic virus, Tobacco ringspot 
virus, Tomato streak virus,   
Tomato spotted wilt virus, 
Tomato ringspot virus, Tobacco 
etch virus, Tomato mosaic virus 

-  Pest free area or pest free place of 
production  

- Seed testing and certified 

- Seed treatment 

Viroid Potato spindle tuber viroid - Pest free area or pest free place of 
production  

- Seed testing and certified 
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Figure 1. Diagram representation of the import pathway of tomato seeds and of the disease exposure pathway 

     

TH Border System= cargo declaration, paperwork, seed examined/treat at border, seed destroyed or re-export, seed cleared for entry 

Countries of origin= country where seed was harvested. 

Exporting countries= may or may not be the country the seeds were harvested. The export country may in fact be a re-exporter. 

Seed Re-exporter countries=countries into which seeds have been imported from around the world, repackaged & labeled, and from where seeds are re-exported 

* = for example, a country which seeds have been imported from seed re-exporter countries 
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