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การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุมะเขือเทศนําเขาจาก
ตางประเทศ
Study on Quarantine pest of Imported Tomato Seeds
ชลธิชา รักใคร ศรีวิเศษ เกษสังข ปรียพรรณ พงศาพิชณ วันเพ็ญ ศรีชาติ
ปริเชษฐ ตั้งกาจนภาสน วานิช คําพานิช
กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum) มีศัตรูพืชรวมทั้งสิ้นจํานวน 428 ชนิด เปนแมลง
192 ชนิด ไร 4 ชนิด ไวรัส 49 ชนิด ไวรอยด 2 ชนิด แบคทีเรีย 26 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2 ชนิด รา 97
ชนิด ไสเดือนฝอย 49 ชนิด และวัชพืช 52 ชนิด ในจํานวนนี้มีศัตรูพืชที่สําคัญดานกักกักพืชหลาย
ชนิด มีศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง (High risk) 30 ชนิด และไดสืบคนขอมูลศัตรูพืชของมะเขือ
เทศที่ มีรายงานการนํ าเข า มาในประเทศระหวา งปพ.ศ. 2551-2552 จํ า นวน 14 ประเทศ เช น
ประเทศ สหรัฐอเมริกา อินเดีย เนเธอรแลนด ไตหวัน สเปน จีน ญี่ปุน เกาหลี อินโดนีเซีย อิตาลี ผล
การสืบคนขอมูลศัตรูพืช พบวา มีศัตรูพืชทั้งหมด 162 ชนิด เปนศัตรูพืชกักกันจํานวน 32 ชนิด ได
ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางที่จุดนําเขาที่ดานตรวจพืชไดจํานวน 182 ตัวอยาง ผลการตรวจจําแนก
พบชนิดพบเชื้อโรคศัตรูพืชไดแก Furarium moniliform, Fusarium oxysporum ,Fusarium
solani,Curvularia pallescens,Cladosporium sp. ,Alternaria tenuis ,Drechslera hawaiensis
ประเทศที่ตรวจพบเชื้อมากที่สุดไดแก สหรัฐอเมริกา ,จีน ,อิตาลี ,อินโดนีเซีย และเนเธอรแลนด
ประเทศที่ตรวจไมพบเชื้อเชน Israel,Islands,Japan สําหรับผลการติดตามตรวจสอบเชื้อโรค
ศัตรูพืชในแปลงผลิตของเกษตรกรภายหลังการนําเขา แลวนํามาจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการผล
การตรวจไมพบศัตรูพืชกักกัน

รหัสการทดลอง 07-01-49-07-03-03-04-51
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คํานํา
ปจจุบันทุกประเทศที่เปนสมาชิกขององคการการคาโลก (WTO) ใหการยอมรับในความตก
ลงการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ซึ่งอยูบนพื้นฐานและ
สามารถพิสูจนไดโดยทางวิทยาศาสตรสําหรับการคาระหวางประเทศ เชน กรณีการสงออกสินคา
เกษตร ประเทศผูสงออกจะตองสงรายชื่อและขอมูลศัตรูพืชของพืชสงออกตามความตองการของ
ประเทศผูนําเขา เพื่อทําการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชกอนที่จะอนุญาตใหสินคาเกษตรนั้นๆเขา
ประเทศ หรื อกรณีการนํ าเขาสิน คาเกษตร ประเทศผูนําเขาจะดําเนินการวิเคราะหความเสี่ย ง
ศัตรูพืชโดยใชขอมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในประเทศประกอบการพิจารณา โดยเปรียบเทียบกับขอมูล
ศัตรูพืชของพืชนําเขาจากตางประเทศ เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมการนําเขา ซึ่งประเทศไทยถือ
เปนหลักปฏิบัติเชนกัน ดังนั้นในการนําเขาสินคาเกษตรจึงจําเปนตองมีการศึกษาศัตรูพืชเพื่อทราบ
ชนิดและรายละเอียดของศัตรูพืช
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2542 กําหนดใหผลไมสวนใหญที่นําเขาจากตางประเทศ เมล็ดพันธุพืชผักตาง ๆ ดอกไมหรือ
ไมประดับหลายชนิดจัดเปนสิ่งไมตองหาม เพียงแตแจงการนําเขาโดยไมตองมีการขออนุญาตกอน
นําเขา หรือมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชกํากับมา เมล็ดพันธุพืชผักและผลไมสวนมากจัดเปนสิ่งไม
ตองหาม (unprohibited materials) และบางชนิดที่จัดอยูในประเภทสิ่งกํากัด (Restricted
materials) ซึ่งมีเพียงใบรับรองปลอดศัตรูพืชจากประเทศตนทางกํากับมาโดยไมมีคํารับรองพิเศษ
เพิ่มเติมแตอยางใด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช
(pest risk analysis) ของพืชนําเขา ตามความตกลงวาดวยการใชมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Agreement:SPS ) “
มาตรฐานนานาชาติสํา หรับมาตรการสุ ขอนามัย พืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเ คราะหความเสี่ย ง
ศัตรูพืชสําหรับศัตรูพืชกักกันรวมทั้งการวิเคราะหความเสี่ยงทางสภาพแวดลอม” (ISPM No. 11 :
Pest risk analysis for quarantine pest including analysis of environmental risk ) เพื่อให
ทราบวามีศัตรูพืชชนิดใดบางเปนศัตรูพืชกักกัน นํามาพิจารณาหามาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ศัตรูพืชชนิดนั้น ๆ และกําหนดเปนมาตรการทางดานกฎหมายและทางวิชาการในการควบคุมการ
นํ าเข า ต อไป หรื อเปลี่ ยนแปลงสถานภาพของพื ช นํ า เข า ให เ ป น สิ่ ง ต อ งห า มหรื อ สิ่ ง กํ า กั ด ตาม
พระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507
อุปกรณ
1. ตัวอยางเมล็ดพันธุม ะเขือเทศ
2. กลองจุลทรรศน (Stereo microscope)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

วัสดุอุปกรณวทิ ยาศาสตรที่ใชในหองปฏิบัติการ
สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช
ภาชนะเก็บตัวอยางพืช
ชุดตรวจสอบศัตรูพืช ( ELISA Kit)
หนังสือ และวรสารทั้งในประเทศและตางประเทศ
มาตรฐานนานาชาติสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห
ความเสีย่ งศัตรูพืชสําหรับศัตรูพืชกักกันรวมทัง้ การวิเคราะหความเสี่ยงทาง
สภาพแวดลอม” (ISPM No. 11 : Pest risk analysis for quarantine pest including
analysis of environmental risk )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รวบรวมขอมูลทั่วไปของพืช
รวบรวมขอมูลศัตรูพืชที่มีรายงานในตางประเทศ เปรียบเทียบกับขอมูลในประเทศ
เก็บตัวอยางและตรวจสอบศัตรูพืชที่ติดมากับพืชนําเขา ณ จุดทีม่ ีการนําเขา
สํารวจ ติดตามและตรวจสอบศัตรูพืชภายหลังการนําเขาในแหลงปลูก
รวบรวมชนิดของศัตรูพืชที่เปนศัตรูพืชกักกันที่ตรวจสอบได
กําหนดมาตรการทางวิชาการ/ กฎหมาย เพื่อควบคุมการนําเขา
สรุปผลและเขียนรายงาน

วิธีการ

เวลาและสถานที่
ระยะเวลาเริ่มตน ตุลาคม 2550 – กันยายน 2552 ( 2 ป)
หองปฏิบัติการกลุมวิจัยการกักกันพืช และ ดานตรวจพืช
ผลและวิจารณการทดลอง
มะเขือเทศมีสิ่งมีชีวิตทั้งที่เปนศัตรู/ไมเปนศัตรูของมะเขือเทศรวมทั้งสิ้นจํานวน 428 ชนิด
เปนแมลง 192 ชนิด ไร 4 ชนิด ไวรัส 49 ชนิด ไวรอยด 2 ชนิด แบคทีเรีย 26 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2
ชนิด รา 97 ชนิด ไสเดือนฝอย 49 ชนิด และวัชพืช 52 ชนิด ในจํานวนนี้มีศัตรูพืชที่สําคัญดานกัก
กักพืช ที่มีรายงานพบทําลายบนสวนเมล็ดพันธ ของมะเขือเทศ จํานวน 60 ชนิด เปนแมลง 13 ชนิด
ไร 4 ชนิด ไวรัส 10 ชนิด ไวรอยด 2 ชนิด แบคทีเรีย 5 ชนิด และรา 6 ชนิด ไสเดือนฝอย 1 ชนิด และ
วัชพืช 19 ชนิด ผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชกักกัน (Risk assessment) แตละชนิดในเบื้องตน
พบวา มีศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง (High risk) 30 ชนิดและไดสืบคนขอมูลศัตรูพืชของ
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มะเขือเทศที่มีรายงานการนําเขามาในประเทศระหวางปพ.ศ. 2551-2552 จํานวน 14 ประเทศ เชน
ประเทศ สหรัฐอเมริกา อินเดีย เนเธอรแลนด ไตหวัน สเปน จีน ญี่ปุน เกาหลี อินโดนีเซีย อิตาลี ผล
การสืบคนขอมูลศัตรูพืช พบวา มีศัตรูพืชทั้งหมด 162 ชนิด เปนศัตรูพืชกักกันจํานวน 32 ชนิด ได
ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางที่จุดนําเขาที่ดานตรวจพืชไดจํานวน 182 ตัวอยาง ผลการตรวจจําแนก
พบชนิดพบเชื้อโรคศัตรูพืชไดแก Furarium moniliform, Fusarium oxysporum, Fusarium
solani, Curvularia pallescens, Cladosporium sp.,Alternaria tenuis,Drechslera hawaiensis
ประเทศที่ตรวจพบเชื้อมากที่สุดไดแก สหรัฐอเมริกา ,จีน ,อิตาลี ,อินโดนีเซีย และเนเธอรแลนด
ประเทศที่ตรวจไมพบเชื้อเชน Israel,Islands,Japan สําหรับผลการติดตามตรวจสอบเชื้อโรค
ศัตรูพืชในแปลงผลิตของเกษตรกรภายหลังการนําเขา โดยสุมตัวอยางจากแปลงเกษตรกรจํานวน
126 ตัวอยาง แลวนํามาจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการผลการตรวจพบเชื้อสาเหตุโรคพืช จํานวน
52 ตัวอยาง ดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงแลวพบวาเปนศัตรูพืชชนิดทีม่ ีรายงานใน
ประเทศไทยอยูแลว ยังไมพบศัตรูพืชกักกัน
สรุปผลการทดลอง
มะเขือเทศมีศัตรูพืชรวมทั้งสิ้นจํานวน 428 ชนิด เปนแมลง 192 ชนิด ไร 4 ชนิด ไวรัส 49
ชนิด ไวรอยด 2 ชนิด แบคทีเรีย 26 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2 ชนิด รา 97 ชนิด ไสเดือนฝอย 49 ชนิด
และวัชพืช 52 ชนิด ในจํานวนนี้มีศัตรูพืชที่สําคัญดานกักกักพืชหลายชนิด มีศัตรูพืชกักกันที่มีความ
เสี่ยงสูง (High risk) 30 ชนิด และไดสืบคนขอมูลศัตรูพืชของมะเขือเทศที่มีรายงานการนําเขามาใน
ประเทศระหวา งป พ .ศ. 2551-2552 จํ า นวน 14 ประเทศ เช น ประเทศ สหรั ฐ อเมริก า อิ น เดี ย
เนเธอรแลนด ไตหวัน สเปน จีน ญี่ปุน เกาหลี อินโดนีเซีย อิตาลี ผลการสืบคนขอมูลศัตรูพืช พบวา
มีศัตรูพืชทั้งหมด 162 ชนิด เปนศัตรูพืชกักกันจํานวน 32 ชนิด ไดดําเนินการสุมเก็บตัวอยางที่จุด
นําเขาที่ดานตรวจพืชไดจํานวน 182 ตัวอยาง ผลการตรวจจําแนกพบชนิดพบเชื้อโรคศัตรูพืชไดแก
Furarium moniliform, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Curvularia pallescens,
Cladosporium sp., Alternaria tenuis ,Drechslera hawaiensisประเทศที่ตรวจพบเชื้อมากที่สุด
ไดแก สหรัฐอเมริกา ,จีน ,อิตาลี ,อินโดนีเซีย และเนเธอรแลนด ประเทศที่ตรวจไมพบเชื้อเชน
Israel,Islands,Japan สําหรับผลการติดตามตรวจสอบเชื้อโรคศัตรูพืชในแปลงผลิตของเกษตรกร
ภายหลังการนําเขา แลวนํามาจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการผลการตรวจไมพบศัตรูพืชกักกัน
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