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5. บทคัดย่อ 

ปัจจุบันผลสดของพืชสกุล Malus จากทุกแหล่งจัดเป็นสิ่งต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เรื่อง ก าหนดพืช  และพาหะจากแหล่งที่ ก าหนดเป็นสิ่ งต้องห้ าม  ข้อยกเว้น  และเงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขอผ่อนผันน าเข้าผลแอปเปิล
สดตามบทเฉพาะกาล จากการศึกษารวบรวมข้อมูลศัตรูพืชพบมีศัตรูพืชของแอปเปิลรวมทั้งสิ้น 388 ชนิด และมี
ศัตรูพืชหลายชนิดที่ยังไม่มีรายงานในประเทศไทย โดยศัตรูพืชเหล่านี้มีโอกาสที่จะติดเข้ามากับผลแอปเปิลสด
น าเข้าได้ ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการน าเข้าผลแอปเปิลสด ปริมาณ 133,090 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,983 
ล้านบาท จึงได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลแอปเปิลสดน าเข้าจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือให้ไดร้ายชื่อศัตรูพืชที่เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
ศัตรูพืชที่เหมาะสม ผลการด าเนินการ พบว่ามีรายงานพบศัตรูพืชของแอปเปิลในประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน
ทั้งสิ้น 214 ชนิด และพบในประเทศไทย จ านวน 35 ชนิด โดยเป็นศัตรูพืชกักกันของผลแอปเปิลสดที่น าเข้าจาก



ประเทศสหรัฐอเมริกา  12 ชนิด ได้แก่  แมลงวันผลไม้  Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, 
Anastrepha serpentina, Anastrepha suspensa, Ceratitis capitata, ผี เ สื้ อ  Cydia pomonella, 
Epiphyas postvittana, Grapholita molesta, Grapholita prunivora เพลี้ยหอย Epidiaspis leperii ด้วง 
Conotrachelus nenuphar และแมลง Rhagoletis pomonella โดยมีศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง คือ 
แมลงวันผลไม้ 5 ชนิด เป็นศัตรูพืชกักกันที่ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนการส่งออกมายังประเทศ
ไทย คือ ต้องก าจัดแมลงวันผลไม้ในผลแอปเปิลสดด้วยวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออกหรือ
ระหว่างการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริการ้องขอส่งออกผลแอปเปิลสดจากรัฐ แคลิฟอร์เนีย ไอดาโฮ 
ออริกอน และ วอชิงตัน ซึ่งไม่มีรายงานพบแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย การน าเข้าผลแอปเปิลสด
จากรัฐ แคลิฟอร์เนีย ไอดาโฮ ออริกอน และ วอชิงตัน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าจัดแมลงวันผลไม้ในผลแอปเปิล
สดด้วยวิธีการก าจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ ส าหรับศัตรูพืชกักกันอ่ืนควรมีมาตรการจัดการที่เหมาะสมในประเทศผู้
ส่งออก เพ่ือลดความเสี่ยงศัตรูพืชที่อาจจะเกิดขึ้น คือ ผลแอปเปิลสดต้องมาจากสวนแอปเปิลและโรงคัดบรรจุที่ข้ึน
ทะเบียน มาจากแหล่งปลอดศัตรูพืช บรรจุภัณฑ์ต้องใหม่ สะอาด และสามารถป้องกันการเข้าท าลายซ้ าของ
ศัตรูพืชได้ ต้องสุ่มตรวจผลแอปเปิลสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ และต้อง
ปราศจากศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย ไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส่วนของพืชนอกเหนือจากผล
แอปเปิลสด หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพในการน าพาศัตรูพืชกักกันได้ รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช ณ 
จุดน าเข้า โดยการสุ่มตรวจผลแอปเปิลสด หากมีการตรวจพบศัตรูพืชกักกัน หรือศัตรูพืชชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่ศัตรูพืช
กักกัน หรือการน าเข้าไม่เป็นไปตามมาตรการสุขอนามัยพืชที่ก าหนด ควรส่งกลับ ท าลาย หรือก าจัดศัตรูพืชด้วย
วิธีการที่เหมาะสม (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า และใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่
มีการน าเข้า 
 Abstracts 

Fresh fruits of the plants in genus Malus from any source are considered as prohibited 
articles under 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. USA requested an importation for apples from 
USA into Thailand under transitory provisions of this notification. 

In this study, there were 388 species of pest associated with apple. Many species has 
not reported in Thailand. These pests can associate with the pathway and its introduction into 
Thailand. In 2012, Thailand imported 133,090 metric tons of apples worth the value of 4,983 
million baht. The objectives of study on pest risk analysis for importation of apples from USA 
were to get the quarantine pests of concern to Thailand and determined risk management 
measures for those pests. The result of pest risk analysis for the Importation of apples from USA 
showed that 214 species of pests associated with apple are reported in USA and 35 species of 
pests are reported in Thailand. A total of 12 species of quarantine pest were identified, 



including Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha serpentina, Anastrepha 
suspensa, Ceratitis capitata, Cydia pomonella, Epiphyas postvittana, Grapholita molesta, 
Grapholita prunivora, Epidiaspis leperii, Conotrachelus nenuphar, and Rhagoletis pomonella. 
Tephritid fruit flies are high risk of quarantine pests and required specific risk management 
measures to reduce the risk before exportation. Risk managements of the high risk quarantine 
pests associated with apples i.e. must be subjected to pre-shipment or in-transit cold 
disinfestations treatment to eliminate fruit flies. However, USA requested an exportation for 
apples from California, Idaho, Oregon and Washington State which A. fraterculus, A. ludens,              
A. serpentina, A. suspense, and C. capitata are absent or eradicated. There is no need to 
disinfestation of fruit flies for apples exported from California, Idaho, Oregon and Washington 
State. In addition, other quarantine pests should have appropriate pest management measures 
in the exporting country to reduce the risk i.e. apples must be imported from registered 
orchards and packinghouses, from pest free areas, packing must be new and clean, and packed 
in approved insect-proof boxes to prevent the entry of pests, must be inspected in accordance 
with appropriate official procedures and found to be free from quarantine pests of concern to 
Thailand, must be free from soil, sand and contaminating plant materials e.g. leaves, twigs, 
plant debris or other potential carriers of quarantine pests. In addition, when the consignments 
arrive at the point of entry in Thailand, the import inspection must be conducted. In case of 
quarantine pests of concern, pests, any live organisms of potential quarantine, or importation 
does not comply with a phytosanitary measures are stipulated are found during import 
inspection, the consignment must be treated with appropriated treatment (if available), re-
exported or destroyed. However, import permit and a PC are required. The original copy of a PC 
must accompany every consignment to Thailand. 
 
6. ค าน า 

จากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World trade organization: WTO) ท าให้
ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  (Agreement of 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS Agreement) ซึ่งเป็นมาตรการในการปกป้อง
ชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งการน ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไปใช้ จะต้องอยู่ในระดับ
เพ่ือการปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืชเท่านั้น โดยจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ดังนั้นการก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าสินค้าเกษตรโดยไม่ก่อให้เกิดการกีดกันทางการค้าแอบแฝง 
ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของสินค้าเกษตรที่น าเข้าเพ่ือก าหนดเงื่อนไขการ
น าเข้าในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงของศัตรูพืชที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 



อาจเริ่มในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มีการร้องขอให้พิจารณาเส้นทางผ่านเส้นใดเส้นหนึ่งที่อาจต้องมีมาตรการ
สุขอนามัยพืช มีการตรวจพบศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่อาจเป็นเหตุผลให้มีมาตรการสุขอนามัยพืช มีการศึกษา
ทบทวนหรือปรับปรุงมาตรการหรือนโยบายสุขอนามัยพืชต่าง ๆ หรือ มีการขอร้องให้มีการก าหนดชี้ชัดว่าสิ่งมีชีวิต
ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นศัตรูพืชหรือไม่ โดยใช้กรอบ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยองค์การระหว่าง
ประเทศ คือ อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention: 
IPPC) 

แอปเปิล (apple) จัดอยู่ในวงศ์ Rosaceae ซึ่งปัจจุบันผลสดของพืชสกุลมาลัส (Malus spp.) จากทุก
แหล่งจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนด
เป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 การน าเข้า 
หรือน าผ่านเพ่ือการค้า จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาด้วย และต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนด จึงจะสามารถน าเข้าหรือ
น าผ่านราชอาณาจักรได้ ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยน าเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เป็นมูลค่า 433,732 ล้าน
บาท โดยเป็นผลไม้และผลิตภัณฑ์ มูลค่า 24,663 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าน าเข้ามากที่สุด คือ แอปเปิลสด มูลค่า 4,983 
ล้านบาท มีปริมาณ 133,090 ตัน โดยน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 19,002 ตัน คิดเป็นมูลค่า 640 
ล้านบาท (ศูนย์สารสนเทศเกษตร, 2556) จากการศึกษารวบรวมข้อมูลศัตรูพืชพบว่า มีศัตรูพืชหลายชนิดที่ไม่มี
รายงานพบในประเทศไทย ซึ่งศัตรูพืชเหล่านี้มีโอกาสที่จะติดเข้ามากับผลแอปเปิลสดน าเข้าได้ ดังนั้นหากประเทศ
ไทยไม่มีมาตรการสุขอนามัยพืชที่เหมาะสมแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาของศัตรูพืชหลายชนิดที่ไม่เคยพบในประเทศ
ติดมากับผลแอปเปิลสดที่น าเข้า เกิดการแพร่กระจายและเพ่ิมปริมาณจนเกิดเป็นการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่
ขึ้นได ้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืชของแอปเปิลน าเข้า (เฉพาะผลสดเพ่ือบริโภค) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รายชื่อศัตรูพืชกักกัน และ
ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสมส าหรับการน าเข้าผลแอปเปิลสดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
และใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนในการประกาศทบทวนมาตรการทางสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้า
ผลสดของแอปเปิลจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1. เอกสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ต าราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุม และสัมมนา

ทางวิชาการ 
2. มาตรฐาน ระห ว่ างป ระ เท ศว่ าด้ วย ม าตรการสุ ขอน ามั ย พื ช  (International Standards for 

Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Framework for 
Pest Risk Analysis) (FAO, 2011) 

3. มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน (Pest risk analysis for quarantine pests) (FAO, 2014) 



 
- วิธีการ 
1 การศึกษาข้อมูลพืชและข้อมูลศัตรูพืชของแอปเปิล 
 ศึกษาข้อมูลพืชและข้อมูลศัตรูพืชของแอปเปิล โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก ต าราวิชาการ 

วารสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ที่มีรายงานทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูล ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อสามัญ ชีววิทยา แหล่งแพร่กระจาย ส่วนของพืชที่ถูกท าลาย 
การป้องกันก าจัด และมาตรการทางสุขอนามัยพืช 

2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชกับผลแอปเปิลสดน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้

วิธีการวิเคราะห์ตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบส าหรับการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกัน  โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

 2.1 การเริ่มต้น (Stage 1: Initiation) 
  โดยการจ าแนกชนิดสิ่งมีชีวิตและเส้นทางผ่านต่าง ๆ ที่จะมีการพิจารณาส าหรับการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ได้มีการระบุจ าแนกไว้ และการ
ก าหนดพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชรวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ผ่านมา 

 2.2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest Risk Assessment) 
  การจัดประเภทศัตรูพืช (Pest Categorization) 
  ด าเนินการโดยการค้นคว้ารวบรวมรายชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีรายงานว่าเป็นศัตรูของแอปเปิล 

โดยจัดแบ่งออกเป็นกลุ่ม เช่น แมลง ไร ไวรัส ไวรอยด์ แบคทีเรีย รา ไส้เดือนฝอย เป็นต้น พร้อมทั้งบันทึก
รายละเอียดของศัตรูแอปเปิลแต่ละชนิด ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ แหล่งแพร่กระจาย ส่วนของพืชที่ถูก
ท าลาย/อาศัย พบหรือไม่พบในประเทศไทย พิจารณาคัดเลือกเฉพาะศัตรูพืชที่ไม่พบในประเทศไทย มีโอกาสติด
เข้ามากับผลแอปเปิลสดและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ น ามาประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนต่อไป 

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  โดยการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของแอปเปิลที่น าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไม่

พบในประเทศไทย มีโอกาสติดเข้ามากับผลแอปเปิลสด ตั้งรกรากอย่างถาวร และแพร่ระบาดในประเทศ ตลอดจน
ประเมินศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมหากติดเข้ามา  
ปัจจัยที่พิจารณา คือ 

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



กีดกั้นตามธรรมชาติ การเคลื่อนย้ายของศัตรูพืช และพาหะของศัตรูพืชที่มีปรากฏในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยง 
เป็นต้น 

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

 2.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest Risk Management) 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช เพ่ือปกป้องพ้ืนที่เสี่ยงภัย (Endangered area) 

โดยเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงที่จ าแนกได้ในการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รวบรวมได้ใน
การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช มาตรการสุขอนามัยพืชต้องมีประสิทธิภาพและใช้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพใน
การป้องกันของพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

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

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1 การศึกษาข้อมูลพืชและข้อมูลศัตรูพืชของแอปเปิล 

แอปเปิลเป็นพืชอยู่ ในวงศ์ Rosaceae สกุลมาลัส (Malus) ชื่อวิทยาศาสตร์ Malus x domestica 
Borkh. หรือ M. domestica Borkh. ชื่อพ้อง Pyrus malus L., M. malus Britt., M. pumila Mill. และ M. 
sylvestris Mill. (Luby, 2003) แอปเปิลที่ปลูกเป็นการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกามีเกือบ 100 สายพันธุ์ แต่มี
เพียง 15 สายพันธุ์ ที่ได้รับความนิยม และผลิตได้มากถึงร้อยละ 90 ในปี 2551 ได้แก่ Braeburn, Cortland, 
Empire, Fuji, Gala, Ginger Gold, Golden Delicious, Granny Smith, Honeycrisp, Idared, Jonagold, 
Jonathan, McIntosh, Red Delicious และ Rome (U.S. Apple Association, 2012) 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม 
ข้อยกเว้น และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ผลสดของพืชสกุล 
Malus เป็นสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ .ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยผลแอปเปิลสดจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการผ่อนผันให้น าเข้าประเทศไทยได้ตามบทเฉพาะกาลของประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ฉบับดังกล่าว จนกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชจะเสร็จสิ้น  ทั้งนี้ การน าเข้าสิ่งต้องห้ามเพ่ือ
การค้า ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาด้วย ต้องผ่านการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนด 
และต้องน าเข้าทางด่านตรวจพืชเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ 



กรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสด
จากประเทศ ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย และชิลี เสร็จสิ้นแล้ว ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไข
การน าเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2555 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้า
ผลแอปเปิลสดจากแคนาดา พ.ศ. 2555 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสดจาก
เครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2556 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสดจาก
สาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระส าคัญ คือ ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร ต้องมี
ใบรับรองสุขอนามัยพืชโดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้ง ผลแอปเปิลสดต้อง
มาจากสวนและโรงบรรจุสินค้าที่ขึ้นทะเบียน ต้องสุ่มตรวจผลแอปเปิลสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสม
อย่างเป็นทางการและต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และการส่งออกผลแอปเปิลสดจะเริ่ม
ด าเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ท าการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกแล้วเท่านั้น  โดยมี
เงื่อนไขส าหรับการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกัน คือ ผลแอปเปิลสดน าเข้าจากประเทศฝรั่งเศสต้องก าจัด
แมลงวันผลไม้ Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) ด้วยวิธีก าจัดศัตรูพืชด้านสุขอนามัยพืชด้วยความ
เย็น ดังต่อไปนี้ 1.11 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน หรือ 1.67 องศาเซลเซียส นาน 16 วัน หรือ 2.22 องศาเซลเซียส 
นาน 18 วัน ส่วนผลแอปเปิลสดน าเข้าจากประเทศแคนาดาอนุญาตให้น าเข้ามาได้เฉพาะรัฐบริติชโคลัมเบีย 
ส าหรับผลแอปเปิลสดน าเข้าจากประเทศออสเตรเลียต้องมาจากแปลงปลูกในพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ หรือผล
แอปเปิลสดจากแปลงปลูกซึ่งอยู่นอกพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์  เซาท์ออสเตรเลีย วิกตอเรีย 
และควีนส์แลนด์ ต้องก าจัดแมลงวันผลไม้ Jarvis’ fruit fly (Bactrocera jarvisi), lesser Queensland fruit fly 
(B. neohumeralis), Queensland fruit fly (B. tryoni) ด้วยวิธีก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น ดังต่อไปนี้ 0 องศา
เซลเซียส นาน 13 วัน หรือ 0.56 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน หรือ 1.11 องศาเซลเซียส นาน 18 วัน หรือ 1.67 
องศาเซลเซียส นาน 20 วัน หรือ 2.22 องศาเซลเซียส นาน 22 วัน และผลแอปเปิลสดจากแปลงปลูกซึ่งอยู่นอก
พ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียต้องก าจัดแมลงวันผลไม้แมลงวันผลไม้ C. capitata ด้วยวิธี
ก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น ดังต่อไปนี้ 1.11 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน หรือ 1.67 องศาเซลเซียส นาน 16 วัน 
หรือ 2.22 องศาเซลเซียส นาน 18 วัน และผลแอปเปิลสดน าเข้าจากประเทศชิลีจะเป็นไปโดยการให้การรับรอง
พ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ซึ่งปัจจุบันประเทศชิลีได้รับการยอมรับว่าเป็นพ้ืนที่ปลอดศัตรูพืชส าหรับแมลงวันผลไม้ 
(C. capitata) ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย หากตรวจพบศัตรูพืชกักกันอ่ืนนอกเหนือจากแมลงวันผลไม้
ต้องรมผลแอปเปิลสดด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์ที่อัตราความเข้มข้นที่ก าหนด เพ่ือก าจัดแมลงและไรซึ่งท าลาย
บริเวณภายนอกผลก่อนส่งออกมายังประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการน าเข้าผลแอปเปิลสดตลอดทั้งปี ในปี 2555 มีการน าเข้า ทั้งหมด 133,090 ตัน มูลค่า 
4,982,914,000 บาท โดยน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา 19,002 ตัน มูลค่า 639,925,000 บาท ซึ่งเป็นอันดับที่ 
3 รองจาก ประเทศจีนและนิวซีแลนด์ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2556) 

ศัตรูพืชของแอปเปิล จากการศึกษาพบศัตรูแอปเปิลรวมทั้งสิ้น 388 ชนิด เป็นแมลง 236 ชนิด ไร 17 
ชนิด ไส้เดือนฝอย 12 ชนิด หนู 1 ชนิด รา 74 ชนิด แบคทีเรียและไฟโตพลาสมา 13 ชนิด ไวรัสและไวรอยด์ 15 
ชนิด วัชพืช 19 ชนิด และไม่ทราบสาเหตุ 1 ชนิด 



2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
2.1 การเริ่มต้น (Stage 1: Initiation) 
 ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แบ่งสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุม

ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม ซึ่งการน าเข้าหรือน าผ่านสิ่งต้องห้ามเพ่ือ
การค้า ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาด้วย และต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  การน าเข้าต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกัก
พืชโดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จึงจะสามารถน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรได้ ซึ่งผลสดของพืชสกุล 
Malus จากทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจาก
แหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2550 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 ทั้งนี้ ตามบทเฉพาะกาลของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับดังกล่าว
สิ่งต้องห้ามตามท้ายประกาศที่เคยมีการน าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วในลักษณะทางการค้าก่อนที่ประกาศนี้มีผล
ใช้บังคับ จะได้รับการผ่อนผันให้น าเข้าได้ต่อไปจนกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของสิ่งต้องห้ามนั้นเสร็จสิ้น  
ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร้องขอน าเข้าผลแอปเปิลสดมายังประเทศไทยเพ่ือบริโภค โดยพ้ืนที่วิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชที่ก าหนดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับการน าเข้าผลแอปเปิลสด คือ ประเทศไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ที่อยู่ในอันตราย (endangered area) ที่ศัตรูพืชอาจจะติดเข้ามาพร้อมกับการน าเข้าผลแอปเปิลสดที่จัดเป็น
เส้นทางศัตรูพืช (pathway) และประเทศไทยยังไม่เคยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลแอปเปิลสดน าเข้า
จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือการบริโภค 

2.2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 2: Pest Risk Assessment) 
 การจัดประเภทศัตรูพืช (Pest Categorization) 
 ผลการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืช พบว่าศัตรูแอปเปิลที่มีรายงานพบในประเทศสหรัฐอเมริกามี

จ าน วน  214 ชนิ ด  เป็ นแมลง  102 ชนิ ด  ได้ แก่  Acrosternum hilare, Agrotis ipsilon, Ametastegia, 
Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha serpentina, Anastrepha suspensa, 
Anoplophora chinensis, Anthonomus quadrigibbus, Aphis gossypii, Aphis pomi, Aphis spiraecola, 
Archips argyrospilus, Archips fuscocupreanus, Archips rosana, Argyrotaenia citrana, Argyrotaenia 
velutinana, Bactrocera dorsalis, Caliroa cerasi, Carpophilus humeralis, Carpophilus mutilatus, 
Ceratitis capitata, Ceresa alta, Chaetocnema confinis, Choreutis pariana, Choristoneura 
rosaceana, Chrysomphalus aonidum, Chymomyza amoena, Conotrachelus nenuphar, Cotinis 
nitida, Cydia pomonella, Dasineura mali, Diaspidiotus perniciosus, Drosophila immigrans, 
Drosophila simulans, Dysaphis plantaginea, Dysmicoccus brevipes, Edwardsiana rosae, 
Empoasca fabae, Enarmonia formosana, Epidiaspis leperii, Epiphyas postvittana, Eriosoma 
lanigerum, Eulecanium tiliae, Euproctis chrysorrhoea, Frankliniella, Frankliniella occidentalis, 
Grapholita molesta, Grapholita packardi, Grapholita prunivora, Gryllotalpa gryllotalpa, 
Halyomorpha halys, Harmonia axyridis, Hedya nubiferana, Hoplocampa, Hyalophora cecropia, 



Hyalopterus pruni, Hyphantria cunea, Lepidosaphes ulmi, Lopholeucaspis japonica, Lymantria 
dispar, Lyonetia prunifoliella, Magicicada septendecim, Malacosoma americanum, Metcalfa 
pruinosa, Myzus persicae, Operophtera brumata, Orgyia antiqua, Orgyia leucostigma, Ostrinia 
nubilalis, Otiorhynchus cribricollis, Pandemis pyrusana, Pantomorus cervinus, Parlatoria oleae, 
Parlatoria pergandii, Parthenolecanium corni, Peridroma saucia, Phyllonorycter blancardella, 
Phyllonorycter crataegella, Phyllonorycter elmaella, Phyllonorycter mespilella, Platynota 
flavedana, Platynota idaeusalis, Pseudococcus calceolariae, Pseudococcus comstocki, 
Pseudococcus longispinus, Pseudococcus maritimus, Retithrips syriacus, Rhagoletis pomonella, 
Rhopalosiphum insertum, Scolytus rugulosus, Spilonota ocellana, Spodoptera frugiperda, 
Spodoptera litura, Synanthedon scitula, Typhlocyba pomaria, Xestia c-nigrum, Xyleborinus 
saxesenii, Xyleborus dispar, Xylosandrus germanus, Yponomeuta malinellus, แ ล ะ  Zeuzera 
pyrina ไ ร  9 ช นิ ด  ได้ แ ก่  Aculus schlechtendali, Brevipalpus obovatus, Brevipalpus phoenicis, 
Bryobia rubrioculus, Panonychus citri, Panonychus ulmi, Petrobia latens, Tetranychus 
cinnabarinus, และ  Tetranychus urticae ไส้ เดื อนฝอย  10 ชนิ ด  ได้ แก่  Helicotylenchus dihystera, 
Longidorus elongatus, Paratrichodorus porosus, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus scribneri, 
Trichodorus, Trichodorus viruliferus, Xiphinema americanum, Xiphinema index, และ Xiphinema 
rivesi ห นู  1  ชนิ ด  ได้ แ ก่  Rattus rattus ร า  51 ช นิ ด  ได้ แก่  Alternaria alternata, Alternaria mali, 
Armillaria tabescens, Aspergillus flavus, Botryosphaeria dothidea, Botryosphaeria obtusa, 
Botryosphaeria ribis, Botryosphaeria stevensii, Botryotinia fuckeliana, Chondrostereum 
purpureum, Colletotrichum acutatum, Corticium koleroga, Cryphonectria parasitica, Diaporthe 
eres, Eutypa lata, Fomitopsis pinicola, Fusarium oxysporum, Gibberella acuminata, Gibberella 
avenacea, Glomerella cingulata, Gymnosporangium clavipes, Gymnosporangium globosum, 
Gymnosporangium juniperi-virginianae, Monilinia laxa, Mucor piriformis, Nattrassia mangiferae, 
Nectria cinnabarina, Nectria radicicola, Neonectria galligena, Penicillium digitatum, Penicillium 
expansum, Pezicula malicorticis, Phyllachora pomigena, Phyllactinia mali, Phyllosticta solitaria, 
Phymatotrichopsis omnivora, Phytophthora cactorum, Phytophthora cambivora, Phytophthora 
cryptogea, Phytophthora drechsleri, Phytophthora megasperma, Pleospora herbarum, 
Podosphaera leucotricha, Pythium irregulare, Pythium ultimum, Rhizopus stolonifer, Rosellinia 
necatrix, Schizothyrium pomi, Sclerotinia sclerotiorum, Valsa ceratosperma, แ ล ะ  Venturia 
inaequalis แบคทีเรียและไฟโตพลาสมา 10 ชนิด ได้แก่ Acetobacter pasteurianus, Apple rubbery wood 
phytoplasma, Candidatus phytoplasma pyri, Erwinia amylovora, Pantoea agglomerans, 
Pseudomonas cichorii, Pseudomonas syringae, Pseudomonas syringae pv. papulans, 
Pseudomonas syringae pv. syringae, และ Rhizobium radiobacter ไวรัสและไวรอยด์ 12 ชนิด ได้แก่ 



Apple chlorotic leaf spot virus, Apple green crinkle disease, Apple mosaic virus, Apple scar skin 
viroid, Apple star crack agent, Apple stem grooving virus, Apple stem pitting virus, Cherry rasp 
leaf virus, Prunus necrotic ringspot virus, Tobacco mosaic virus, Tobacco necrosis virus, แ ล ะ 
Tomato ringspot virus วั ช พื ช  1 8 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Cirsium arvense, Conyza bonariensis, Conyza 
canadensis, Emex australis, Emex spinosa, Galinsoga parviflora, Lepidium draba, Lonicera 
japonica, Oxalis pes-caprae, Pennisetum clandestinum, Poa annua, Polygonum aviculare, 
Richardia brasiliensis, Rubus ellipticus, Senecio vulgaris, Solanum carolinense, Stellaria media, 
และ Taraxacum officinale และไม่ทราบสาเหตุ 1 ชนิด ได้แก่ Apple chat fruit disease 

 ส าหรับศัตรูแอปเปิลที่มีรายงานพบในประเทศไทยมีจ านวน 35 ชนิด เป็นแมลง 16 ชนิด ได้แก่ 
Agrotis ipsilon, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Bactrocera dorsalis, Bactrocera zonata, 
Calliteara horsfieldii, Chaetocnema confinis, Chrysomphalus aonidum, Conogethes 
punctiferalis, Diaspidiotus perniciosus, Icerya aegyptiaca, Myzus persicae, Parlatoria pergandii, 
Pseudococcus comstocki, Spodoptera litura, และ Zeuzera coffeae ไร 4 ชนิด ได้แก่  Brevipalpus 
phoenicis, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus kanzawai, และ  Tetranychus urticae ไส้ เดื อน
ฝอย 1 ชนิ ด  ได้ แก่  Helicotylenchus dihystera รา 8 ชนิ ด  ได้ แก่  Alternaria alternata, Aspergillus 
flavus, Botryosphaeria ribis, Colletotrichum acutatum, Fomitopsis pinicola, Glomerella 
cingulata, Nectria cinnabarina, และ Sclerotinia sclerotiorum แบคที เรีย  2  ชนิ ด  ได้ แก่  Pantoea 
agglomerans, และ Pseudomonas syringae pv. syringae และวัชพืช 4 ชนิด ได้แก่ Conyza canadensis, 
Galinsoga parviflora, Richardia brasiliensis, และ Rubus ellipticus 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 จากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของแอปเปิลที่มีรายงานพบในประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่

พบในประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสติดเข้ามากับผลแอปเปิลสด ตั้งรกรากอย่างถาวร และแพร่ระบาดในประเทศ 
ตลอดจนศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ  พบว่า มีจ านวน 12 ชนิด ได้แก่ แมลงวันผลไม้ 
Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha serpentina, Anastrepha suspensa, 
Ceratitis capitata, ผีเสื้อ Cydia pomonella, Epiphyas postvittana, Grapholita molesta, Grapholita 
prunivora เพ ลี้ ย ห อ ย  Epidiaspis leperii ด้ ว ง  Conotrachelus nenuphar แ ล ะ แ ม ล ง  Rhagoletis 
pomonella ดังแสดงใน table 1 โดยเป็นศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ แมลงวันผลไม้ ทั้ง 5 ชนิด 
เนื่องจากมีโอกาสติดเข้ามากับผลแอปเปิลสดน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตัวหนอนอาศัยและเจริญเติบโต
อยู่ภายในผล ไม่สามารถสังเกตลักษณะการท าลายภายนอกได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเจริญและ
แพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทยเนื่องจากปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่เหมาะสม สามารถวางไข่ได้ครั้งละเป็นจ านวนมาก
และบินได้ระยะทางไกล มีพืชอาหารหลายชนิดที่เป็นไม้ผลพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การผลิตผักผลไม้รวมทั้งการส่งออกผักผลไม้ไปยังประเทศที่ไม่มีการระบาดของแมลงผลไม้นี้  เช่น แมลงวันผลไม้ 
Mediterranean fruit fly เป็นที่แพร่หลายในทวีปแอฟริกาและมีถิ่นที่มากที่สุดในประเทศแถบทะเลทรายซาฮารา 



และแพร่ระบาดไปยังยุโรป อียิปต์ ตะวันออกกลาง อนุภูมิภาคมาดากัสการ์ ออสเตรเลีย และอเมริกา มีพืชอาหาร
กว้าง พืชอาหารหลายชนิดที่เป็นไม้ผลพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น พริก กาแฟ ฝรั่ง มะละกอ ส้ม มังคุด 
ลิ้นจี่ มะม่วง ชมพู่ และองุ่น เป็นต้น ตัวหนอนกินอาหารและเจริญเติบโตประมาณ 6 -11 วัน (ที่อุณหภูมิ 13-28 
องศาเซลเซียส) เข้าดักแด้ในดินประมาณ 6-11 วัน (ที่อุณหภูมิ 24-26 องศาเซลเซียส) ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 2 
เดือน ส าหรับศัตรูพืชกักกันอีก 7 ชนิด นั้นเป็นศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงต่ า ดังนั้นถ้ามีระบบการจัดการที่ดี
ภายในแหล่งปลูก โรงบรรจุสินค้า และระบบการจัดการก่อนการส่งออกสามารถที่จะขจัดศัตรูพืชเหล่านี้ออกไปได้ 
ตลอดจนสามารถจนสามารถตรวจสอบการน าเข้าได้ด้วยตาเปล่า การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

2.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Stage 3: Pest Risk Management) 
 จากผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลแอปเปิลสดน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาจ าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องมีการก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าหรือมาตรการทางสุขอนามัยพืช เนื่องจากมีศัตรูพืชหลายชนิดที่เป็น
ศัตรูพืชกักกันและบางชนิดมีความเสี่ยงสูงซึ่งมีโอกาสติดเข้ามากับผลแอปเปิลสดน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
เข้ามาตั้งรกราก และแพร่ระบาดในประเทศไทยและมีผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ โดยการ
จัดการความเสี่ยงศัตรูพืชควรก าหนดมาตรการ ดังนี้ 

 1. การก าจัดศัตรูพืช ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับแมลงวันผลไม้  ได้แก่ 
Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha serpentina, Anastrepha suspensa และ 
Ceratitis capitata ต้องก าจัดแมลงวันผลไม้ในผลแอปเปิลสดด้วยวิธีการก าจัดศัตรูพืช เช่น วิธีการก าจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นก่อนส่งออกหรือระหว่างการขนส่ง ตามอุณหภูมิและระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ (1) ที่อุณหภูมิ 1.11 
องศาเซลเซียส นาน 14 วัน หรือ 1.67 องศาเซลเซียส นาน 16 วัน หรือ 2.22 องศาเซลเซียส นาน 18 วัน ส าหรับ
แมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata (2) ที่อุณหภูมิ 1.11 องศาเซลเซียส นาน 15 วัน หรือ 1.67 องศาเซลเซียส 
นาน 17 วัน ส าหรับแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata และแมลงวันผลไม้ Anastrepha (นอกเหนือจาก 
Anastrepha ludens) (3) ที่อุณหภูมิ 0.56 องศาเซลเซียส นาน 18 วัน หรือ 1.11 องศาเซลเซียส นาน 20 วัน 
หรือ 1.67 องศาเซลเซียส นาน 22 วัน ส าหรับแมลงวันผลไม้ Anastrepha ludens และ (4) ที่อุณหภูมิ 0 องศา
เซลเซียส นาน 11 วัน หรือ 0.56 องศาเซลเซียส นาน 13 วัน หรือ 1.11 องศาเซลเซียส นาน 15 วัน หรือ 1.67 
องศาเซลเซียส นาน 17 วัน ส าหรับแมลงวันผลไม้ Anastrepha (นอกเหนือจาก Anastrepha ludens) (PPQ, 
2012) ก่อนการส่งออกหรือระหว่างการขนส่งมายังประเทศไทย ส าหรับศัตรูพืชชนิดอ่ืน ๆ ต้องมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ต้องปลูกแอปเปิลภายใต้การจัดการเชิงระบบ หรือผลแอปเปิลสด
ต้องมาจากแหล่งปลอดศัตรูพืช หรือแหล่งควบคุมศัตรูพืช หรือการบริหารจัดการภายหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การ
คัดผลแอปเปิลสด การล้างท าความสะอาด เป็นต้น 

 2. ผลแอปเปิลสดต้องเป็นผลผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาและมาจากสวนแอปเปิลที่ปลูกเพ่ือ
การค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ  (National Plant Protection Organization, NPPO) 
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือภายใต้ระบบที่หน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศ
สหรัฐอเมริกาให้การรับรอง โดยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดให้เป็นแหล่งปลูก
แอปเปิลส าหรับส่งออกไปยังประเทศไทยและผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ



ของประเทศไทยก่อนที่จะส่งออก และสวนแอปเปิลทุกสวนในแหล่งปลูกแอปเปิลที่ก าหนดไว้ส าหรับส่งออกไปยัง
ประเทศไทยต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศสหรัฐอเมริกา และต้องด าเนินการจดทะเบียน
สวนแอปเปิลส่งออกให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

 3. เกษตรกรเจ้าของสวนแอปเปิลที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (good 
agricultural practices; GAP) ในสวนแอปเปิล โดยต้องรักษาความสะอาดสวนแอปเปิล และต้องมีการบริหาร
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือมีมาตรการอ่ืน ๆ ในการควบคุมศัตรูพืช ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืช
กักกันได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เกษตรกรเจ้าของสวนแอปเปิลต้องมีการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อก าจัดศัตรูพืช
ครบถ้วนแล้วภายในสวนแอปเปิล 

 4. โรงคัดบรรจุแอปเปิลต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบของประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะส่งผลแอปเปิลสดไปยังประเทศไทย มีการคัดเลือกผลผลิตหรือ
แอปเปิลสดให้ได้มาตรฐานโดยต้องน าผลแอปเปิลสดมาจากสวนแอปเปิลที่จดทะเบียนซึ่งปลูกเพ่ือการค้าจากแหล่ง
ปลูกที่ก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลแอปเปิลสดที่ส่งออกได้ 
ผลแอปเปิลสดต้องไม่มีรอยท าลายของแมลงหรือศัตรูพืช หรือลักษณะอาการของโรค ผลสมบูรณ์ ไม่มีรอยแตก 
ส าหรับภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ต้องใหม่ สะอาด และสามารถป้องกันการเข้าท าลายซ้ าของศัตรูพืชได้ ซึ่งต้อง
ไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส่วนของพืชนอกเหนือจากผลแอปเปิลสด เช่น ใบ กิ่ง วัชพืช เศษซากพืช เป็น
ต้น หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันได้ รวมทั้งต้องแสดงข้อมูลที่จ าเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้การ
ตรวจสอบย้อนกลับเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น Produce of US, Name of exporting company, Name of 
fruit (common name), Packinghouse registration number และ Orchard registration number เป็นต้น 
นอกจากนี้หากผลแอปเปิลสดที่ส่งมายังประเทศไทยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากไม้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานระหวางประเทศวาดวยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 15 เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับระเบียบควบคุม
วัสดุบรรจุหีบหอที่ เปนเนื้อไมในการคาระหวางประเทศ (Guidelines for regulating wood packaging 
material in international trade) 

 5. ต้องสุ่มตรวจผลแอปเปิลสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ และ
ต้องปราศจากศัตรูพืชกักกัน หรือหากมีการตรวจพบศัตรูพืชกักกัน ผลแอปเปิลสดทั้งหมดจะส่งออกไปยังประเทศ
ไทยได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการก าจัดศัตรูพืชหรือขจัดศัตรูพืชเหล่านั้นให้หมดสิ้นแล้ว 

 6. การบริหารจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช ณ จุดน าเข้า หรือด่านตรวจพืชในประเทศไทย ควรมีการ
สุ่มตรวจผลแอปเปิลสด โดยมีจ านวนผลแอปเปิลสดที่สุ่ม คือ ในกรณีการน าเข้ามีจ านวนน้อยกว่า 1 ,000 ผล สุ่ม
ตัวอย่างผลแอปเปิลสดจ านวน 450 ผล หรือทั้งหมด หรือในกรณีการน าเข้ามีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 
ผล สุ่มตัวอย่างผลแอปเปิลสดจ านวน 600 ผล (Whyte, 2009) หากมีการตรวจพบศัตรูพืชกักกัน หรือศัตรูพืชชนิด
อ่ืนที่ไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพในการน าพาศัตรูพืชกักกันได้ ควรส่งกลับ ท าลาย หรือก าจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การรมด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์ 

 อย่างไรก็ตามผลแอปเปิลสดต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส่วนของพืชนอกเหนือจาก
ผลแอปเปิลสด หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพในการน าพาศัตรูพืชกักกันได้ และหากการน าเข้าผลแอปเปิลสดมีการ



ตรวจพบศัตรูพืชกักกันหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่มีชีวิต ควรมีมาตรการระงับการน าเข้าและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ส่งออกชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเสนอมาตรการแก้ไข รวมทั้งได้ด าเนิน
มาตรการแก้ไข จึงจะยกเลิกมาตรการระงับการน าเข้าผลแอปเปิลสด 

 นอกจากนี้ผลแอปเปิลสดนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งการน าเข้าสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดให้ต้องน าเข้าทางด่านตรวจพืชเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า และใบรับรอง
สุขอนามัยพืชก ากับมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่มีการน าเข้า ซึ่งใบรับรองสุขอนามัยพืชควรระบุหมายเลขตู้ขนส่ง
สินค้าและหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า (ส าหรับการขนส่งทางน้ า) ด้วย 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลสดของแอปเปิลจากทุกแหล่งจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง 
ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งการน าเข้าหรือน าผ่านเพ่ือการค้านั้น ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าหรือน าผ่าน ต้องมี
ใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับมาด้วย และต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนด ทั้งนี้ ผลแอปเปิลสดจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับผ่อนผัน
ให้น าเข้าได้จนกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชจะเสร็จสิ้น ซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชของผลแอปเปิลสดที่น าเข้าเพ่ือการค้าส าหรับการบริโภคจากประเทศสหรัฐอเมริกา จากการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืชของผลแอปเปิลสดสดน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา พบศัตรูพืชของแอปเปิล จ านวน 388 ชนิด ซึ่ง
มีรายงานพบในประเทศสหรัฐอเมริกา 214 ชนิด และมีรายงานพบในประเทศไทย 35 ชนิด โดยมีจ านวน 12 ชนิด 
ไ ด้ แ ก่  แ ม ล ง วั น ผ ล ไ ม้  Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha serpentina, 
Anastrepha suspensa, Ceratitis capitata, ผี เ สื้ อ  Cydia pomonella, Epiphyas postvittana, 
Grapholita molesta, Grapholita prunivora เ พ ลี้ ย ห อ ย  Epidiaspis leperii ด้ ว ง  Conotrachelus 
nenuphar และแมลง Rhagoletis pomonella ทีม่ีโอกาสติดเข้ามากับผลแอปเปิลสด ตั้งรกรากอย่างถาวร และ
แพร่ระบาดในประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งแมลงวันผลไม้ ทั้ง 5 ชนิด 
เป็นศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงศัตรูพืชสูงเนื่องจากตัวหนอนอาศัยและเจริญเติบโตอยู่ภายในผล ไม่สามารถสังเกต
ลักษณะการท าลายภายนอกได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเจริญและแพร่พันธุ์ได้ในประเทศไทย
เนื่องจากปัจจัยทางด้านภูมิอากาศที่เหมาะสม มีพืชอาหารหลายชนิดและเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ต้องมี
การก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการก าจัดศัตรูพืช เช่น วิธีการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกหรือระหว่างการ
ขนส่งมายังประเทศไทยด้วยอุณหภูมิและระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาขอส่งออกผลแอปเปิลสด
จากรัฐ แคลิฟอร์เนีย ไอดาโฮ          ออริกอน และ วอชิงตัน ซึ่งไม่มีแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย 
(EPPO, undated datasheet) จึงไม่มีความจ าเป็นต้องผ่านการก าจัดศัตรูพืชส าหรับแมลงวันผลไม้ แต่อย่างไรก็
ตาม หน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศสหรัฐอเมริกาต้องด าเนินการส ารวจแบบติดตามอย่างสม่ าเสมอส าหรับ



แมลงวันผลไม้ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบโดยทันทีถ้ามีการยืนยันว่า
พบการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยต้องระงับ
การให้การรับรองการส่งออกผลแอปเปิลสดที่ไม่ผ่านการก าจัดศัตรูพืชจากพ้ืนที่นั้นมายังประเทศไทย  นอกจากนี้ 
ต้องก าหนดในเงื่อนไขการน าเข้าว่าอนุญาตให้น าเข้าผลแอปเปิลสดจากประเทศสหรัฐอเมริกาเฉพาะจากรัฐ ดัง นี้ 
แคลิฟอร์เนีย ไอดาโฮ ออริกอน และ วอชิงตัน ส าหรับศัตรูพืชชนิดอ่ืน ๆ ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสมในประเทศผู้ส่งออกเพ่ือลดความเสี่ยงศัตรูพืชที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีการตรวจ
รับรองว่าปลอดจากศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยก่อนการส่งออก 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1 น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการด้านสุขอนามัยพืชหรือเงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสด
จากประเทศสหรัฐอเมริการเพ่ือการบริโภค 

10.2 น าไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ
ประกาศกรมวิชาการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

10.3 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบศัตรูพืช ณ จุด
น าเข้า 

10.4 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิชาการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเพ่ือเฝ้าระวังศัตรู พืชกักกันที่ไม่เคยพบ
ในประเทศไทย 
 
11. เอกสารอ้างอิง 
“ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2556” (2556, 

17 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 130 ตอนพิเศษ 48 ง. หน้า 31-40. 
“ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสดจากแคนาดา พ.ศ. 2555” (2555, 18 

มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนพิเศษ 95 ง. หน้า 6-9. 
“ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2555” (2555, 

6 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนพิเศษ 89 ง. หน้า 28-34. 
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Table 1. Pests associated with fresh apple fruit from USA - absence in Thailand, potential 
             for establishment or spread 

Pest Common name 
Associated with 

fresh fruit/ 
Presence in USA 

Potential for 
establishment or spread 

Anastrepha fraterculus 
[Diptera: Tephritidae] 

South American 
fruit fly 

restricted 
distribution; 
southern Texas 

A. fraterculus has been 
recorded incidentally on a 
wider range of fruits, both 
tropical and temperate. 
Anastrepha spp. are the 
most serious fruit fly pests 
in the tropical Americas. 
A. fraterculus is an 
important pest of guavas 
and mangoes, and also to 
some extent of Citrus and 
Prunus spp.. (CABI, 2007) 

Anastrepha ludens 
[Diptera: Tephritidae] 

Mexican fruit fly Texas; found 
but not 
established in 
Arizona and 
California; 
intercepted in 
Florida 

The native wild host of A. 
ludens in its area of origin 
in north-eastern Mexico is 
Sargentia greggii. Citrus 
spp. are the most 
important introduced 
hosts, and also mangoes, 
on which the pest has 
spread southwards 
through Mexico. A. ludens 
has been recorded 
incidentally on a wider 
range of fruits, both 
tropical and temperate. 
(CABI, 2007) 

    



Table 1. (Cont.) 

Pest Common name 
Associated with 

fresh fruit/ 
Presence in USA 

Potential for 
establishment or spread 

Anastrepha serpentina 
[Diptera: Tephritidae] 

sapodilla fruit 
fly 

few occurrences 
Florida; absent, 
intercepted 
only 
California/Texas; 
present, few 
occurrences 

Anastrepha spp. are the 
most serious fruit fly pests 
in the tropical Americas. 
wider range of fruits (CABI, 
2007) 

Anastrepha suspensa 
[Diptera: Tephritidae] 

caribbean fruit 
fly 

restricted 
distribution/ 
found but not 
established in 
California; 
Florida 

A. suspensa has been 
recorded on a wider range 
of fruits, both tropical and 
temperate. There is 
evidence that adults of 
Anastrepha spp. can fly 
up to 135 km and 
therefore natural 
movement is an 
important means of 
spread. A. suspensa, like 
the other Anastrepha 
spp., derives from tropical 
wet forest habitats and 
could potentially become 
established in many areas 
of Asia, Australia or Africa. 
(CABI, 2007) 

    
 
 
 



Table 1. (Cont.) 

Pest Common name 
Associated with 

fresh fruit/ 
Presence in USA 

Potential for 
establishment or spread 

Ceratitis capitata        
[Diptera: Tephritidae] 

Mediterranean 
fruit fly 

only Hawaii; 
introduced and 
eradicated 
several times in 
California during 
1980s and 
1990s; 
introduced, 
eradicated and 
still absent in 
Florida and 
Texas 

Polyphagous, with a wide 
host rang. The transport of 
infested fruits is the major 
means of movement and 
dispersal to previously 
uninfested areas (CABI, 
2007). 

Cydia pomonella 
[Lepidoptera: Tortricidae] 

codling moth present Host; apple and pear and 
Prunus spp. The number 
of generations per year 
varies from 1 to 4 
depending on the climate, 
and sometimes the host 
plant. (CABI, 2007) 

Epiphyas postvittana 
[Lepidoptera: Tortricidae] 

light brown 
apple moth 

restricted 
distribution 
California and 
Hawaii; present 

E. postvittana has a very 
wide host range, with 73 
listed from Australia and a 
larger number from New 
Zealand. (CABI, 2007) 

    
 
 
 
 



Table 1. (Cont.) 

Pest Common name 
Associated with 

fresh fruit/ 
Presence in USA 

Potential for 
establishment or spread 

Grapholita molesta 
[Lepidoptera: Tortricidae] 

oriental fruit 
moth 

present C. molesta is a serious 
pest of economic 
importance to commercial 
orchards of peaches, 
nectarines and apricots, 
and can also attack and 
cause economic damage 
on other commercial 
fruits. In severe attacks, 
young trees can suffer 
distortion of growing 
shoots and stems. Attacks 
on fruits considerably 
reduce their quality and, 
therefore, their market 
value. (CABI, 2007) 

Grapholita prunivora 
[Lepidoptera: Tortricidae] 

plum moth present Plum, apple and cherry 
fruit are the preferred 
hosts. G. prunivora was 
reported as a major pest 
of stone fruits in eastern 
Oregon, USA. (CABI, 2007) 

Epidiaspis leperii 
[Hemiptera: Diaspididae] 

European pear 
scale 

present E. leperii has been 
recorded from hosts 
belonging to eight plant 
families, particularly 
Rosaceae. (CABI, 2007) 

    
 



Table 1. (Cont.) 

Pest Common name 
Associated with 

fresh fruit/ 
Presence in USA 

Potential for 
establishment or spread 

Conotrachelus nenuphar 
[Coleoptera: 
Curculionidae] 

plum curculio present 
Does not occur 
in states of 
California, 
Idaho, Oregon 
and Washington 

Next to the codling moth 
(C. pomonella), C. 
nenuphar is regarded as 
the most serious pest of 
pome and stone fruit in 
eastern North America. 
Peaches, apricots and 
nectarines are the 
preferred hosts of C. 
nenuphar but apples are 
also widely affected. 
(CABI, 2007) 

Rhagoletis pomonella 
[Diptera: Tephritidae] 

apple maggot present The main commercial 
host of R. pomonella is 
apple. Prunus spp. are 
minor hosts. (CABI, 2007). 
Apple maggot has limited 
host range and suitable 
hosts are of limited 
distribution in Thailand. 

    
 


