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5. บทคัดย่อ :   

การประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าผลมะเขือเทศสดจากมาเลเซีย ที่ด่านตรวจพืช  
ปาดังเบซาร์ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยพืชตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไข
การน าเข้ามะเขือเทศจากประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2557 ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันการเข้ามาของศัตรูพืชกักกัน 5 ชนิด 
ได้แก่ แมลง Pinnaspis strachani และ Thysanoplusia orichalcea แบคทีเรีย Pantoea ananatis รา 
Didymella lycopersici และไวรัส Tomato mosaic virus การน าเข้าผลมะเขือเทศสดจากมาเลเซีย ต้องไม่
ปรากฏกลีบเลี้ยง และก้าน และสุ่มตรวจมะเขือเทศก่อนการส่งออก ผลการศึกษาพบว่าเอกสารการน าเข้า
ครบถ้วนตามข้อก าหนด และการสุ่มผลมะเขือเทศสดเพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชนั้นไม่พบศัตรูพืชที่มีชีวิต ดังนั้น  
ผลการศึกษาการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชที่ก าหนดให้ด าเนินการกับผลมะเขือเทศน าเข้าจากมาเลเซีย  
ที่ก าหนดในปัจจุบันยังคงมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการเข้ามาของศัตรูพืชกักกันไม่ให้เข้ามาในประเทศได้ 

Evaluation of Phytosanitary Measures on Fresh Tomato Fruit Imported from Malaysia 
was conducted from October 2017 to September 2019. The objective of this study is to 
assess an efficacy of phytosanitary measures on commercial fresh tomato fruits imported 
from Malaysia under the Notification of Department of Agriculture Re: Conditions for Import 
of Tomato fruit from Malaysia B.E. 2557 (2014) to prevent the entry of 5 quarantine pests of 
concern into Thailand i.e. insect: Pinnaspis strachani and Thysanoplusia orichalcea, bacteria: 
Pantoea ananatis fungus: Didymella lycopersici and virus: Tomato mosaic virus. The fresh 
tomato fruits imported from Malaysia must be free from sepal or calyx and pedicel and 
inspected before export. The result of this study showed that the result of verification of 
documents attached to the consignments shows that tomato imported from Malaysia was 
met the requirements and no live pests intercepted at the point of entry. Therefore, the 
phytosanitary measures for fresh tomato fruit imported from Malaysia that is enforced now 
can prevent the entry of quarantine pests into Thailand. 

 
6. ค าน า :   

จากการที่ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) สามารถใช้ความ
ตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS Agreement) บนหลักการส าคัญที่จ าเป็นในการควบคุมการ
น าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคน สัตว์ 
หรือพืชในประเทศของตนเองได้ โดยมาตรฐานระหว่างประเทศด้านพืชซึ่งความตกลง SPS ใช้อ้างอิงคือ 
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention, IPPC) ที่



มีหลักการส าคัญคือ ความประสานกลมกลืน ความเท่าเทียมกัน และความโปร่งใส โดยให้แต่ละประเทศจัดตั้ง
องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization, NPPO) ของตนเองเพ่ือด าเนินการ
ตามข้อก าหนดของอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
การน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร คือ พระราชบัญญัติกักพืช 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551) 
ที่แบ่งประเภทสินค้าเกษตรน าเข้าเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม ซึ่งมีขั้นตอน
การน าเข้าที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะสิ่งต้องห้ามจะน าเข้ามาได้เพ่ือวัตถุประสงค์การทดลองหรือวิจัย เพื่อการค้า 
หรือเพ่ือกิจการอ่ืน การน าเข้าเพ่ือการค้าส่วนใหญ่น ามาปริมาณมาก และมาจากแหล่งที่มีศัตรูพืชกักกัน เช่น 
แมลงวันผลไม้เมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata) หรือแมลงวันผลไม้ ควีนส์
แลนด์ (Queensland fruit fly, Bactrocera tryoni) หรือในลักษณะเมล็ดพันธุ์ เพ่ือมาปลูกกระจายทั่ว
ประเทศ ซึ่งไม่สามารถใช้มาตรการทางภาษีหรือจ านวนโควต้ามาเป็นตัวควบคุมได้อีกเช่นเดิม กรณีการน าเข้า
สิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติกัก พืช 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ในมาตรา 8 (2) ก าหนดว่าการน าเข้าหรือ น าผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้าจะต้องผ่าน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis) เพ่ือให้ทราบชนิดศัตรูพืชกักกันและน าไปพิจารณา
ก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชกักกันนั้น ๆ ปัจจุบันหลายประเทศได้
ยื่นขอเปิดตลาดน าเข้าสิ่งต้องห้ามชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีการน าเข้ามา จึงมีความเสี่ยงที่ศัตรูพืชร้ายแรงและอาจเป็น
ชนิดเดียวกับศัตรูพืชของสิ่งต้องห้ามติดเข้ามาท าความเสียหายได้เช่นกัน ส าหรับสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้ว การน าเข้าต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด แต่พบว่าแม้จะมีการก าหนดเงื่อนไขอย่างรัดกุมให้ด าเนินการที่ประเทศ
ต้นทาง เมื่อสินค้านั้นมาถึงประเทศไทยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบศัตรูพืชกักกันหรือศัตรูพืชอ่ืน ๆ ติดมากับสินค้า
เกษตร 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องประเมินประสิทธิภาพของมาตรการสุขอนามัยพืชดังกล่าวว่ามีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมและป้องกันศัตรูพืชกักกันหรือศัตรูพืชอ่ืนหรือไม่ โดยการตรวจสอบศัตรูพืชกักกันและศัตรูพืชอ่ืน ๆ 
มีโอกาสติดมากับสินค้าที่อนุญาตให้น าเข้าได้หรือไม่ รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการน าพืชเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ว่ายังดีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมหรือจ าเป็นต้องมีการทบทวน 

 
7. วิธีด าเนินการ :  

- อุปกรณ์ 
1. หนังสือ ต ารา วารสาร เอกสารวิชาการ และฐานข้อมูลศัตรูพืช เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ Crop 

Protection Compendium และฐานข้อมูล EPPO เกี่ยวกับศัตรูพืชกักกัน เป็นต้น 
2. วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล (ซีดี) และหมึกพิมพ์ เป็นต้น 
3. กล้องถ่ายรูป 
 



 
- วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร/ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง/เก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตร

น าเข้า ณ จุดน าเข้า ตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับสินค้าเกษตรน าเข้า ดังนี้  (1) ใบอนุญาตน าเข้า  
(2) ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่มีการระบุตามเงื่อนไขการน าเข้า เช่น ชนิดพืช ปริมาณ/จ านวน วันที่ออกใบรับรอง
สุขอนามัยพืช แหล่งปลูก/ประเทศต้นทาง การก าจัดศัตรูพืช และข้อความรับรองพิเศษ เช่น ระบุว่าผลมะเขือ
เทศมาจากแหล่งปลูกในพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ เป็นต้น (3) เส้นทางและวิธีการขนส่ง (ทางบก ทางน้ า ทาง
อากาศ) และจุดที่สินค้าเข้า ชื่อด่านตรวจพืชที่น าเข้า วันที่น าเข้า เป็นต้น 

การบันทึกข้อมูล 

- บันทึก ปริมาณ แหล่งปลูก วิธีการขนส่ง ด่านตรวจพืชที่น าเข้า วันที่น าเข้า ข้อมูลที่แสดงบนบรรจุ

ภัณฑ์และฉลาก มาตรการสุขอนามัยพืชที่ประเทศผู้ส่งออกด าเนินการกับผลมะเขือเทศสด 

- บันทึกชนิดของเอกสารที่มาพร้อมกับผลมะเขือเทศสดน าเข้า เช่น ใบรับรองสุขอนามัยพืช ใบอนุญาต

น าเข้า ใบบันทึกอุณหภูมิ 

ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มเก็บตัวอย่างมะเขือเทศผลสด  

สุ่มเก็บตัวอย่างผลมะเขือเทศสดร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่กักพืช ณ ด่านตรวจพืชที่น าเข้า และ/หรือ 

จุดกระจายสินค้าเพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับผลมะเขือเทศน าเข้า โดยมีจ านวนตัวอย่างที่สุ่มอ้างอิง

ตามรายงานของ Whyte, 2009 ดังนี้  

- น าเขา้จ านวนน้อยกว่า 1,000 ผล สุ่มตัวอย่างผลมะเขือเทศ จ านวน 450 ผล หรือทั้งหมด  

- น าเข้าจ านวน 1,000 ผล หรือมากกว่า สุ่มตัวอย่างผลมะเขือเทศ จ านวน 600 ผล  

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับผลมะเขือเทศสดน าเข้า 

น าตัวอย่างพืชที่สุ่มเก็บมาตรวจสอบศัตรูพืชหรือศัตรูพืชกักกัน หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืช

กักกันหรือพาหะ และน าไปตรวจวินิจฉัยและจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการโดยด าเนินการดังนี้ 

- ตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจติดมากับผลมะเขือเทศ เช่น แมลง ไร หอย วัชพืช เชื้อรา และแบคทีเรีย โดย

ตรวจสอบภายนอกผลหรือผ่าดูภายในผลหากพบอาการผิดปกติ และสังเกตลักษณะผิดปกติที่อาจเกิดจากโรค

พืชหรือแมลงศัตรูพืช 

- หากพบแมลง ไร หอย หรือวัชพืช จะตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ าและสูงจ าแนก

กลุ่มของแมลงโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) และส่งจ าแนกชนิดต่อไป 

- หากพบอาการผิดปกติที่อาจเกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืชจะน ามาแยกเชื้อหาสาเหตุโดยแยกโดยตรง

หรือใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้เชื้อบริสุทธิ์และจ าแนกชนิดโดยตรวจสอบใต้กล้องจุลทรรศน์

ก าลังขยายต่ าและสูง หรือใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล เช่น เทคนิค PCR หรือวิธีการทางเซรั่มวิทยา เช่น เทคนิค 



ELISA การบันทึกข้อมูล บันทึกชนิดของศัตรูพืชกักกัน ศัตรูพืช หรืออ่ืน ๆ ที่ปนเปื้อนหรือติดมากับผลมะเขือ

เทศสดน าเข้า การมีชีวิตของศัตรูพืชที่พบ วัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่ใช้ในการจ าแนกชนิดศัตรูพืช 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืช  

น าผลการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 1 และ 3 มาใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพมาตรการ

สุขอนามัยพืชที่บังคับใช้ส าหรับการน าเข้าผลมะเขือเทศสดจากประเทศมาเลเซีย  หากผลการด าเนินงานใน

ขั้นตอนที่ 1 ประเทศผู้ส่งออกได้ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยพืชได้ถูกต้องตามท่ีก าหนด จึงจะน าผลการ

ตรวจสอบศัตรูพืชกับผลมะเขือเทศสดที่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย  (ขั้นตอนที่ 3) มาพิจารณา ซึ่งมีหลักเกณฑ์

ในการพิจารณา ดังนี้  

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืชท่ีบังคับใช้ส าหรับการน าเข้าผลมะเขือเทศสดจาก
มาเลเซีย 

ผลการตรวจสอบศัตรูพืชกับผลมะเขือเทศสด 
จากประเทศมาเลเซีย 

ผลการประเมินประสิทธิภาพ
มาตรการสุขอนามัยพืช 

1. ไม่พบศัตรูพืชกักกันที่มีชีวิต มีประสิทธิภาพ 

2. พบศัตรูพืชกักกันตามแนบท้ายประกาศกรมวิชาการ
เกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะเขือเทศจากประเทศ
มาเลเซีย พ.ศ. 2557 ที่มีชีวิต 1 ครั้ง  

ไม่มีประสิทธิภาพควรมีการทบทวน 

3. พบศัตรูพืชกักกันชนิดอื่นนอกเหนือจากที่แนบท้ายใน
ประกาศฯ ที่ไม่มีวิธีการก าจัด (ในเงื่อนไขการน าเข้า
อนุญาตให้มีการก าจัดศัตรูพืชกักกันนอกเหนือจากท่ีระบุ
ในเงื่อนไขท่ีประเทศไทยหากมีวิธีก าจัด) 

 

4. พบศัตรูพืชกักกันชนิดอื่นที่มีชีวิตนอกเหนือจากท่ีแนบ
ท้ายในประกาศฯ และมีวิธีการก าจัด (ต้องก าจัดก่อน
อนุญาตให้น าเข้า โดยจ านวนครั้งที่พบมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 5 ของจ านวนครั้ง (shipment) ที่น าเข้า 

 

 

หมายเหตุ กรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันหลายครั้ง ต้องบันทึกข้อมูลชนิดที่พบ

เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและทบทวนมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการน าเข้าต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานขั้นตอนที่ 1 และ 3 มาประเมินประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืช

โดยใช้หลักเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 4 



เวลาและสถานที่ 

1. กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

2. ด่านตรวจพืชสะเดา ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

3. แหล่งกระจายสินค้า 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
ข้อก าหนดก าหนดส าหรับการน าเข้าผลมะเขือเทศสดจากมาเลเซีย 
ตามประกาศประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้ามะเขือเทศจากมาเลเซีย พ.ศ. 2557 

อนุญาตให้น าเข้าผลมะเขือเทศสด โดยมะเขือเทศต้องไม่ปรากฏกลีบเลี้ยง (sepal or calyx) และก้าน 
(pedicel) และก าหนดรายชื่อศัตรูพืชศัตรูพืชแนบท้ายประกาศ ได้แก่ แมลง Pinnaspis strachani และ 
Thysanoplusia orichalcea แบ คที เรี ย  Pantoea ananatis รา  Didymella lycopersici และ  ไวรั ส 
Tomato mosaic virus  

การตรวจ (Inspection) ก่อนส่งออก 
1. ต้องสุ่มตรวจผลมะเขือเทศสดด้วยสายตาก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ 

และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
2. ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ผลมะเขือเทศสดทั้งหมด

จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเมื่อได้ด าเนินการก าจัดศัตรูพืชหรือขจัดศัตรูพืชเหล่านั้นให้หมดสิ้นแล้ว 
การรับรองสุขอนามัยพืช 
1. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย DOA-Malaysia ก ากับมาด้วยโดยต้นฉบับใบรับรอง

สุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุข้อความเพ่ิมเติม 
ดั ง ต่ อ ไ ป นี้  “ The consignment of tomato fruit was produced and prepared for export in 
accordance with the conditions for import of fresh tomato fruit from Malaysia to Thailand” 

2. ต้องระบุชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของผลมะเขือเทศสดในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าผลมะเขือเทศสดจากมาเลเซีย 
การน าเข้าผลมะเขือเทศสดจากมาเลเซีย ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2562 มี  

ปริมาณการน าเข้า ดังนี้  
- ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ปริมาณน าเข้าทั้งสิ้น 53,232 กิโลกรัม  
- ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ปริมาณน าเข้าท้ังสิ้น 19,730 กิโลกรัม  
- ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ปริมาณน าเข้าท้ังสิ้น 58,460กิโลกรัม  
- ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 ปริมาณน าเข้าท้ังสิ้น 60,600กิโลกรัม 
- ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ปริมาณน าเข้าทั้งสิ้น 41,500 กิโลกรัม  
- ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ปริมาณน าเข้าทั้งสิ้น 61,300 กิโลกรัม  
- ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ปริมาณน าเข้าท้ังสิ้น 88,000 กิโลกรัม  



- ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ปริมาณน าเข้าท้ังสิ้น 22,400 กิโลกรัม 
ผลการตรวจสอบทางเอกสารพบว่าการปฏิบัติเป็นไปตามข้อก าหนด และการสุ่มตัวอย่างผลมะเขือเทศ 

จากด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการตรวจสอบศัตรูพืชไม่พบศัตรูพืชกักกัน 
วิธีการขนส่งผลมะเขือเทศจากมาเลเซียเป็นลักษณะการขนส่งทางบก ผลมะเขือเทศที่น าเข้าเป็นลักษณะไม่มี
กลีบเลี้ยง และก้าน ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด ผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชที่ก าหนดให้ด าเนินการกับ
ผลมะเขือเทศน าเข้าจากมาเลเซีย ยังคงมีประสิทธิภาพ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

การน าเข้าผลมะเขือเทศสดจากมาเลเซีย ที่ด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ ส านักควบคุมพืชและวัสดุ

การเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการ

น าเข้ามะเขือเทศจากประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2557 ว่าภายหลังจากการประกาศอนุญาตน าเข้าแล้วมีการ

ด าเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกาหนดหรือไม่ รวมทั้งมีการตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการ

เข้ามาของศัตรู พืชกักกันของมะเขือเทศแนบท้ายป ระกาศ ได้แก่  แมลง Pinnaspis strachani และ 

Thysanoplusia orichalcea แบ ค ที เรี ย  Pantoea ananatis ร า  Didymella lycopersici แล ะ ไว รั ส 

Tomato mosaic virus ผลประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าผลมะเขือเทศสดจากมาเลเซีย พบว่า

มีการน าเข้าผลมะเขือเทศจ านวน 405,222 กิโลกรัม เอกสารการน าเข้าถูกต้อง และผลการสุ่มผลมะเขือเทศสด

เพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชนั้นไม่พบศัตรูพืชที่มีชีวิต ผลการประเมินมาตรการสุขอนามัยพืชที่ก าหนดให้ด าเนินการ

กับผลมะเขือเทศน าเข้าจากมาเลเซีย ยังคงมีประสิทธิภาพ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

1 ได้รายชื่อศัตรูพืชกักกันส าหรับประกาศเป็นสิ่งต้องห้ามเพ่ิมเติม หรือทบทวน ปรับปรุง 

แก้ไข ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตรเพ่ิมเติม 

2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบศัตรูพืชสามารถเตรียมความพร้อมเพ่ือหาวิธีการ

ตรวจสอบศัตรูพืชกักกันจากต่างประเทศ 

3 ได้ข้อมูลศัตรูพืชของประเทศคู่ค้าจัดท าเป็นฐานข้อมูล และได้ตัวอย่างศัตรูพืชที่เก็บเป็น

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

4 ได้ทราบข้อมูลทางวิชาการล่วงหน้าในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ 

5 ได้ข้อมูลศัตรูพืชเพ่ือเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการส่งออกและน าเข้าของประเทศไทยต่อไป 

6 ใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือการพัฒนามาตรการสุขอนามัยพืชต่อไป 

 

 

 



11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) :   

ขอขอบคุณข้อมูลการสุ่มตัวอย่างผลสดมะเขือเทศจากมาเลเซีย จากด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์า 

อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
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ภาคผนวก 

 

 

Figure 1 Phytosanitary Certificate for tomato fruit from Malaysia to Thailand 



 

Figure 2 Transport of tomato from Malaysia 

 

 

 



 

 

 

Figure 3 Package of tomato fruit from Malaysia  

 

 

 

 

 

 


