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ศึกษาการกาหนดมาตรการสุขอนามัยพืช
สาหรับการนาเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์
Study on Phytosanitary measure for Importation of Fresh Tomato Fruits
from New Zealand
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บทคัดย่อ
ผลการศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชสาหรับการนาเข้าผลสดมะเขือเทศจากประเทศต่างๆ
พบว่า สามารถใช้วิธีการเดียวหรือใช้หลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การจัดการศัตรูพืชอย่างมีระบบ (Systems
approach) การรมยา (Fumigation) การฉายรังสี (Irradiation) พื้นที่ปลอดจากศัตรูพืช (Pest free
area) เป็นต้น จากสถิติการนาเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ ในช่วงปี 2549-2554 ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น 14, 631.3 กิโลกรัม ผลการตรวจสอบศัตรูพืช ณ จุดนาเข้า ยังไม่พบศัตรูพืช
ผลการศึกษาข้อมูลศัตรูพืชของ มะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ จานวนทั้งสิ้น 189 ชนิด ใน
จานวนนี้เป็นศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานในประเทศไทย และสามารถติดมากับผลสดมะเขือเทศนาเข้า ได้แก่
ไร Halotydeus destructor, Tetranychus ludeni, Aculops lycopersici, แมลงHelicoverpa
punctigera, Pseudococcus calceolariae, Epiphyas postvittana, Macrosiphum
euphorbiae เชื้อรา Didymella lycopersici, Galactomyces geotrichum, Gibberella
acuminate, Gibberella cyanogena, Gebberella intricans, Mycosphaerella tassiana,
Nectria haematococca, Phoma exgue var. exigue แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis, Pseudomonas marginalis pv. marginalis ไวรัส Tomato yellow
top virus, Spinach latent virus, Tomato ringspot virus, Tomato spotted wilt virus ไว
รอยด์ Potato spindle tuber viroid
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คานา
จากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade organization,
WTO) ทาให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืช (Agreement of Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS Agreement)
ซึ่งเป็นมาตรการในการปกป้องชีวิตมนุษย์ สัตว์และพืช จากสิ่งปนเปื้อน สารพิษ หรือเชื้อโรคที่มีพืช
หรือสัตว์เป็นตัวนา เพื่อป้องกันหรือจากัดความเสียหายอันเนื่องศัตรูพืชที่อาจติดมากับสินค้าเกษตร
นาเข้า สามารถเจริญเติบโต และแพร่กระจายออกไปได้ ดังนั้นประเทศผู้นาเข้าจึงจาเป็นต้องมีการใช้
เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับตามสากลประเทศ โดยต้องมีการทาการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืชเพื่อป้องกันหรือกาจัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของ
สินค้าเกษตร โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม ที่พัฒนาโดยองค์กรระหว่างประเทศ
มะเขือเทศ (Tomato, Solanum lycopersicum) เป็นพืชผักที่อยู่ในวงศ์โซลานาซีอี้ที่มีการ
นาเข้าในลักษณะผลสดมะเขือเทศเพื่อการบริโภคจากประเทศนิวซีแลนด์ จากสถิติการนาเข้าปี 25532554 ปริมาณทั้งสิ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 2549 -2554 ปริมาณทั้งสิ้น 14, 631.3 กิโลกรัม
ทางด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2555) และจาก
การศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชสาหรับการนาเข้าผลสดมะเขือเทศจากประเทศต่ างๆ พบว่ามีศัตรูพืช
ร้ายแรงหลายชนิดที่ยังไม่มีรายงานในประเทศไทย และมีโอกาสติดเข้ามากับส่วนผลมะเขือเทศได้ เช่น
Tuta absoluta, Ceratitis capitata, Halotydeus destructor (redlegged-earth mite),
Potato spindle tuber viroid เป็นต้น (CABI, 2007; CABI online) ซึ่งมาตรการกักกันพืชที่ใช้
ควบคุมการนาเข้าผลมะเขือเทศของประเทศไทยในปัจจุบันได้อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 มะเขือเทศจัดอยู่ในประเภทสิ่งต้องห้าม ที่อยู่ในรายการผ่อนผันให้นาเข้าได้โดย
มีใบรับรองปลอดจากศัตรูพืชเท่านั้น ยังไม่ได้ระบุชนิดศัตรูพืชกักกันและมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดปั ญหาของศัตรูพืช หลายชนิดที่ไม่เคยพบในประเทศติดมากั บสิ นค้าที่นาเข้า เกิดการ
แพร่กระจายและเพิ่มปริมาณจนเกิดเป็นการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ขึ้น จะส่งผลให้เกิดผลเสียต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นจึงมีความจาเป็นในการดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อทราบ
ชนิดศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันและนาไปกาหนดมาตรการทางวิชาการด้านสุขอนามัยพืชที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ โดย
อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบด้านกักกันพืช มาตรการทางสุขอนามัย
พืชเพื่อป้องกันควบคุมการเข้ามาแพร่ระบาดของศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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วิธีการดาเนินการ
อุปกรณ์
1. เอกสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตาราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการ
ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ ข้อมูลการประชุมอภิปรายจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก
2. มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards
for Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบสาหรับการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืช (Framework for pest risk analysis)
3. มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชสาหรับศัตรูพืชกักกัน รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Pest risk analysis for quarantine pests
including analysis of environmental risks and living modified organisms)
4. คู่มือสาหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ตามแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยการ
อารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention: IPPC)
5. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิธีการ
1. ศึกษาข้อมูลมาตรการสุขอนามัยพืชของผลมะเขือเทศที่ต้องการนาเข้าจากประเทศต่างๆ โดย
สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตารา วารสาร เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์ขององค์กรอารักขา
พืชในแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาค
2 ศึกษาข้อมูลพืชและศัตรูพืชของมะเขือเทศ
2.1 ข้อมูล ทั่ว ไปของพื ช มะเขือเทศ จะดาเนิ นการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง โดยท าการศึกษา
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลของมะเขือเทศจากฐานข้อมูล เอกสาร และรายงานทั้งในและต่างประเทศ
ตาราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ข้อมูลทางอิเลคโทนิค หรือเว็บไซท์ ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อศึกษาข้อมูลทางอนุกรมวิธาน ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ การจาแนกชีววิทยา การปลูก การเก็บเกี่ยว สถานการณ์การผลิตมะเขือเทศและการ
ส่งออกมะเขือเทศทั่วโลก สถิติการนาเข้าผลมะเขือนาเข้าจากนิวซีแลนด์ เป็นต้น
2.2 ข้อมูลศัตรูพืช โดยทาการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้ อมูลศัตรูพืชของมะเขือเทศได้แก่ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางชีววิทยา แหล่งแพร่กระจาย ลักษณะอาการที่ปรากฏบนพืช ความสาคัญของ
ศัตรูพืชและความเสียหายทางเศรษฐกิจ วิธีควบคุมและการป้องกันกาจัดจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
- ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุม สัมมนาทาง
วิช าการ งานวิจั ย การประชุมอภิป รายจากแหล่ งต่างๆทั่ว โลก ข้อมูล จาก Crop protection
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compendium (CPC) และข้อมูลทางอิเลคโทนิค หรือเว็บไซท์ ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีรายงาน
จนถึงปัจจุบันนี้และเชื่อถือได้
- ข้อมูลศัตรูพืชของผลมะเขือเทศที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร (Interception) ซึ่ง
ดาเนินการตรวจสอบผลมะเขือเทศนาเข้าจากนิวซีแลนด์ด้วยสายตา (visual inspection) เพื่อ
ตรวจหาไข่ หนอน ของแมลงและไรศัตรูพืช ตรวจสอบลักษณะอาการโรคบนผลและขั้วผลที่แสดง
อาการผิ ด ปกติ ที่ ส งสั ย ว่ า มี ส าเหตุ จ ากเชื้ อ โรคพื ช ซึ่ ง อาจติ ด มากั บ ส่ ว นผลน าเข้ า จากนั้ น น าไป
ตรวจสอบและจาแนกชนิดศัตรูพืชใต้กล้องจุลทรรศน์ เสตอริโอไมโครสโคป (stereo microscope)
และกล้องจุลทรรศน์กาลังขยายสูง (compound microscope) หรือด้วยวิธีการอื่นเพื่อจาแนกชนิด
ต่อไป
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของการนาเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์
การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis, PRA) ได้ดาเนินการตามมาตรฐาน
นานาชาติสาหรับมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standard for Phytosanitary Measures,
ISPM) ฉบับที่ 11 แก้ไขครั้งที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชสาหรับศัตรูพืชกักกันรวมถึงการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางสภาพแวดล้อม (Pest Risk Analysis for Quarantine Pests Including
Analysis of Environmental Risks) (FAO, 2004) โดยการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักที่สาคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Initiation of pest risk analysis)
ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกาหนดศัตรูพืช และเส้นทางศัตรูพืช ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกั กกันพืช
และทาการพิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับพื้นที่หนึ่งที่กาหนดซึ่งจะต้องวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืช การเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ดาเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของ
มะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ ที่จะดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากฐานข้อมูล เอกสาร และรายงานทั้ง
ในและต่างประเทศ ตาราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ข้อมูล
ทางอิเลคโทนิค หรือเว็บไซท์ ต่างๆ ทั่วโลกซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีรายงานจนถึงปัจจุบันนี้และเชื่อถือได้
เพื่อศึกษาข้อมูลศัตรูพืชของมะเขือเทศได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางชีววิทยา แหล่งแพร่กระจาย
ลักษณะอาการที่ปรากฏบนพืช ความสาคัญของศัตรูพืชและความเสียหายทางเศรษฐกิจ วิธีควบคุม
และการป้องกันกาจัด รวมทั้งข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของประเทศ ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืชของมะเขือเทศมาก่อนแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะนามาจัดทาบัญชีรายชื่อและจาแนก
ชนิดของศัตรูพืชของมะเขือเทศ (Pest list and Pest Identification) ที่มีรายงานพบในต่างประเทศ
จากนั้นระบุเส้นทาง (Pathway) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกักกัน โดยทาการพิจารณาการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงโดยใช้หลักความสัมพันธ์ของชนิดศัตรู พืชมะเขือเทศกับเส้นทางศัตรูพืช ในกรณีนี้ คือ ศัตรูพืชที่
สามารถติดมากับผลมะเขือเทศ และพิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับพื้นที่ในประเทศไทย
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานัววิจัยัันนาวาราารัวาาัช
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โดยพื้น ที่บ างแห่ งมี พืช อาศัย ที่ อ่อนแอต่ อการเข้า ทาลายของศัตรูพืช ปรากฏอยู่ และมี ปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญแพร่พันธุ์อย่างถาวรของศัตรูพืชซึ่งอาจจะติดเข้ามาพร้อมกับ
การนาเข้าผลมะเขือเทศเพื่อการบริโภค
ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้นามาดาเนินการจาแนกศัตรูพืชและเส้นทางศัตรูพืชที่เกี่ยวข้อง
และศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานพบในประเทศไทย และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการ
วิเ คราะห์ รวมทั้ง จ าแนกและคั ดเลื อ กศั ต รูพื ช ที่ มีศั กยภาพเป็ นศั ตรู พื ช ที่ จะต้อ งด าเนิ นมาตรการ
สุขอนามัยพืช หรือ ชนิดศัตรูพืชที่เป็นตัวแทนของศัตรูพืชที่จาเป็นต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช โดย
อาจเป็นศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง หรือศัตรูพืชที่มีโอกาสปะปนมากับเส้นทางศัตรูพืช
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk assessment) ประกอบด้วยการจาแนก
ประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) เพื่อตัดสินว่ามีศัตรูพืชชนิดใดอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่จะเป็น
ศัตรูพืชกักกันหรือไม่ การประเมินความเสี่ยงที่จะต้องดาเนินการต่อไปหลังจากนั้น คือ การประเมิน
โอกาสเป็นไปได้ที่ศัตรูพืชจะเข้ามา (Introduction) การเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร (Establishment)
การแพร่ ร ะบาด (Spread) และศั ก ยภาพที่จ ะก่ อให้ เกิ ด ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ (Economic
Consequences) โดยการดาเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของศัตรูพืช ประกอบด้วย 3
ขั้นตอน ตามที่ IPPC กาหนด ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ
2.1 การจาแนกประเภทศัตรูพืช (Pest categorization)
ตรวจสอบศัตรูพืชแต่ละชนิดว่าเข้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กาหนดในคานิยามสาหรับศัตรูพืช
กักกันหรือไม่ ดังนี้
2.1.1 จาแนกชนิดศัตรูพืชของพืชที่นาเข้าที่มีรายงานในประเทศคู่ค้า โดยค้นคว้าจาก
ฐานข้อมูล ตาราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ข้อมูลจากการ
ประชุมอภิปรายจากแหล่ง ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และแยกเป็นกลุ่มๆให้ชัดเจนตามลาดับดังนี้
(1). ไร (Mite) (2). แมลง (Insect) (3). แบคทีเรีย (Bacteria) (4). รา (Fungus) (5). ไส้เดือนฝอย
(Nematode) (6). ไวรัส (Virus) (7). วัชพืช (Weed) (8). สัตว์ฟันแทะ (Vertebrate)
ศัตรู พืช แต่ล ะชนิดที่มีร ายงานพบบนพืช จะถูกบันทึ กรายละเอียดเกี่ยวกับ (1). ชื่อ
วิทยาศาสตร์ (2). อนุกรมวิธานของศัตรูพืช (3). ชื่อสามัญ (Common name) (4). ส่วนของพืชที่ถูก
ทาลาย/อาศัย (5). พบในประเทศไทยและประเทศคู่ค้าหรือไม่ และ (6). เอกสารอ้างอิง (Reference)
2.1.2 จาแนกชนิดศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรู พืชกักกัน ตามคานิยามของศัตรูพืช
กักกันตามมาตรฐานนานาชาติสาหรับมาตรการสุขอนามัยพืชฉบับที่ 5 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เรื่อง
รายการคาอธิบายศัพท์บัญญัติด้านสุขอนามัยพืช (FAO, 2009) ระบุไว้ว่า ศัตรูพืชกักกัน หมายถึง
ศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสาคัญทางเศรษฐกิจต่อพื้ นที่ซึ่งมีปัจจัยสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อ
การเจริญแพร่ขยายพันธุ์ โดยศัตรูพืชชนิดนี้ไม่เคยปรากฏในพื้นที่นั้น หรือปรากฏแล้วแต่ยังไม่
แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเป็นทางการ
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานัววิจัยัันนาวาราารัวาาัช
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2.1.3 จาแนกชนิดศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดเข้ามากับเส้นทางศัตรูพื ช โดยพิจารณา
ศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันตามข้อ 2.1.2 ที่มีโอกาสติดเข้ามากับเส้นทางศัตรูพืชได้
2.2 การประเมินโอกาสการเข้ามาและแพร่ระบาดของศัตรูพืช (Assessment of the
probability of introduction and spread)
ประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของการเข้ามาและแพร่ระบาด โดยอยู่บนพื้นฐานการ
พิจารณาด้านชีววิทยาเพื่อประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของศัตรูพืชที่จะเข้ามาและอาจเจริญแพร่
ระบาดอย่างถาวรโดย
2.2.1 โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืช (Probability of entry of a pest) ประเมิน
โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืชชนิดหนึ่งโดยพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้
- การระบาดของศัตรูพืชอย่างรุนแรงในแหล่งผลิต
- การจัดการศัตรูพืชในแหล่งผลิต
- ช่วงวงจรชีวิตของศัตรูพืชซึ่งมีโอกาสปะปนเข้ามากับส่วนของพืช
ภาชนะบรรจุหรือพาหนะขนส่ง
- การรอดชีวิตของศัตรูพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมขณะขนส่ง
- ปริมาณและความถี่ที่นาเข้าสินค้า
- ความยากง่ายในการตรวจพบศัตรูพืชที่จุดนาเข้า
2.2.2 โอกาสการตั้งรกรากอย่างถาวร (Probability of establishment)
ประเมินโอกาสการตั้งรกรากอย่างถาวรของศัตรูพืช โดยพิจารณาข้อมูลด้านชีววิทยา
ของศัตรูพืช (วงจรชีวิต พืชอาศัย การแพร่ระบาด การมีชีวิตรอด เป็นต้น) จากพื้นที่ที่
ศัตรูพืชนั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบัน มาประเมินโอกาสที่ศัตรูพืชจะเข้ามาเจริญและแพร่
ขยายพันธุ์ โดยปัจจัยที่นามาพิจารณา ได้แก่
- การมีพืชอาศัย จานวนและชนิดพืชอาศัย
- ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชต่อ
ศัตรูพืช
- ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวของศัตรูพืช
- วิธีการมีชีวิตอยู่รอดของศัตรูพืช
- การปฏิบัติทางการเกษตรและมาตรการป้องกันกาจัด
2.2.3 โอกาสการแพร่ระบาดของศัตรูพืชหลังจากเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร
(Probability of spread after establishment)
ประเมินโอกาสการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ด้วยข้อมูลทางชีววิทยาที่เชื่อถือได้จาก
พื้นที่ที่ศัตรูพืชนั้นระบาดอยู่ในปัจจุบัน หรือกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดมาแล้วกับศัตรูพืชที่คล้ายคลึงกันมา
ใช้ประโยชน์ในการพิจารณา ปัจจัยที่พิจารณา ได้แก่
- การกระจายของพืชอาศัยในพื้นที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
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- ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในสภาพธรรมชาติและ/หรือ
สภาพแวดล้อมที่จัดการสาหรับการแพร่ระบาดของศัตรูพืชโดยธรรมชาติ
- มีสิ่งกีดขวางโดยธรรมชาติ
- ศักยภาพสาหรับการเคลื่อนย้ายไปกับสินค้าหรือพาหนะขนส่ง
- การนาสินค้าไปใช้ประโยชน์
- พาหะที่มีศักยภาพของศัตรูพืชในพื้นที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
- ศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพกับศัตรูพืชในพื้นที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
2.3 การประเมินผลทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น (Assessment of potential economic
consequence)
2.3.1 ผลที่เกิดจากศัตรูพืชโดยตรง
- ความสูญเสียของผลผลิตในแง่ปริมาณและคุณภาพ
- รูปแบบ จานวน และความถี่ของความเสียหาย
- ค่าใช้จ่ายในการควบคุมศัตรูพืช
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากศัตรูพืช
2.3.2 ผลกระทบทางอ้อม
- ผลกระทบต่อการส่งออกรวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืช
- ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทาให้ราคาสินค้าสูงขึ้น
- ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากการป้องกัน
กาจัดศัตรูพืช
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
2.4 ข้อสรุปของการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Conclusion of the pest risk
assessment stage)
ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช ศัตรูพืชที่ได้จาแนกประเภทแล้วบางชนิดหรือ
ทั้งหมดจะถูกนามาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชให้เหมาะสม รวมทั้งพื้นที่บางส่วน
หรื อทั้งหมดของพื้น ที่ ที่วิเคราะห์ ความเสี่ ยงศัตรูพืช อาจกาหนดเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยสภาพแวดล้ อม
เหมาะสมต่อการเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูพืชจนทาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
การประเมินโอกาสเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณของการนาเข้ามาของศัตรูพืชชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด
และการประเมินผลที่ตามมาทางเศรษฐกิจ (รวมทั้งผลต่อสภาพแวดล้อม) จะต้องจัดทาไว้เป็นหลักฐาน
เอกสาร รวมทั้งความไม่แน่นอนที่เกิดร่วมอยู่ด้วย จะต้องนามาใช้ในขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง
ศัตรูพืช
ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk management) เกี่ยวข้องกับการกาหนด
ทางเลือกสาหรับการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุในขั้นตอนที่ 2 ทางเลือกเหล่านี้จะ
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานัววิจัยัันนาวาราารัวาาัช
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ถูกประเมินถึงประสิทธิภาพ ความเป็นไปได้ และผลกระทบ เพื่อที่จะคัดเลือกหาทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุดและกาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงทั้งทางกฎหมาย และทางวิชาการภายใต้บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 สาหรับการนาเข้าผลมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์
เวลาและสถานที่
เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556 รวม 2 ปี
และสถานที่ทาการทดลอง
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ศึกษาข้อมูลมาตรการมาตรการสุขอนามัยพืชของผลสดมะเขือเทศจากประเทศต่างๆ
- ประเทศแคนาดา ได้มขี ้อกาหนดสาหรับแหล่งที่มีแมลง Tuta absoluta (Tomato leaf
miner, South American tomato moth), Thaumatobia leucotreta (False codling moth)
ต้องผ่านการตรวจสอบและพบว่าปลอดจากแมลงสองชนิดดังกล่าว (CFIA, 2010)
- ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามะเขือเทศนาเข้าจากแถบแอฟริกาตะวันตก ซึ่งมีศัตรูพืชกักกัน
ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ Bactrocera cucurbitae (melon fruit fly), B. invadens (Asian fruit fly),
Ceratitis capitata (Medfly), Ceratitis rosa (natal fruit fly), Helicoverpa armigera (cotton
bollworm), H. assulta (cape gooseberry budworm), Leucinodes orbonalis (eggplant
fruit borer) และความเสี่ยงปานกลางได้แก่ Chrysodeixis chalcites (golden twin spot moth),
Maconellicoccus hirsutus (pink hibiscus mealybug), Nipaecoccus viridis (spherical
mealybug) และข้อกาหนดการนาเข้าสาหรับผลมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ต้องมากจากพื้นที่ปลอด
จากไร Halotydeus destructor (redlegged-earth mite) ข้อกาหนดสาหรับการนาเข้าผลมะเขือ
เทศจากชิลี ต้องจั ดการศัตรู พืช ด้ว ยการรม (Fumigtation) หรือจัดการศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ
(systems approach)เพื่อกาจัดแมลง Tusa aboluta, Rhagoletis tomatis และ Ceratitis
capitata (USDA-APHIS, 2005; 2011; FAVIR, 2012)
- ประเทศออสเตรเลีย ได้มีข้อกาหนดการนาเข้าสาหรับผลมะเขือเทศจากเนเธอแลนด์ ต้องมา
จากพื้นที่ปราศจากแมลงCeratitis capitata (Mediterranean fruit fly) ไวรัส Pepino mosaic
virus และข้อกาหนดการนาเข้าผลมะเขือเทศ (Truss tomato) เพื่อการบริโภคจากนิวซีแลนด์ต้องมี
การจัดการเชื้อไวรอยด์ Potato spindle tuber viroid ในแหล่งผลิตมะเขือเทศ และกาจัดศัตรูพืช
(Fumigation) ด้วยสารรมเมทธิลโบไมด์ และต้องไม่พบแมลงพาหะ Bactericera cockerelli ของ
เชื้อแบคทีเรีย Candidatus Liberibacter solanacearum (DAFF, 2013)
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- ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ใช้มาตรการจัดการแมลงวันผลไม้สาหรับการนามะเขือเทศจาก
ออสเตรเลียโดยการฉายรังสี (MIP, 2013)
2. ศึกษาข้อมูลพืชและศัตรูพืชของมะเขือเทศ
2.1 ข้อมูลทั่วไปของพืชมะเขือเทศ
มะเขือเทศ (Tomato) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon
esculentum Mill ) จัดอยู่ในวงศ์โซลานาซีอี้ (Solanaceae) เช่นเดียวกับพริก มะเขือ มันฝรั่ง ยาสูบ
และพิทูเนีย มีแหล่งกาเนิดอยู่ในแถบตอนกลางของทวีปอเมริกาและแถบภูเขาแอนดีสในอเมริกาใต้
แถบประเทศเปรู ชิลี และเอกวาดอร์ มะเขือเทศเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่สาคัญอันดั บต้นๆ ของประเทศ
ไทย ทั้ ง ในแง่ ผั ก อุ ต สาหกรรมและบริ โ ภคสด โดยปลู ก กั น แพร่ ห ลายทางภาคเหนื อ และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมะเขือเทศอุตสาหกรรม มีพื้นที่เหมาะสมเชิงธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย หนองคาย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มะเขือเทศรับประทานสด มีพื้นที่ปลูกเชิงธุรกิจที่
สาคัญจังหวัด นครปฐมราชบุรี กาญจนบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา มะเขือเทศอุตสาหกรรม
พื้นที่ปลูกที่สาคัญจังหวัดบุรีรัมย์ อุดรธานี สุรินทร์ ตาก มะเขือเทศรับประทานสดพื้นที่ปลูกที่สาคัญ
จังหวัดลาปาง ลพบุรี มะเขือเทศสามารถขึ้นได้กับดินแทบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนที่มีความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) ของดินในช่วง 6.0-6.8 และความชื้นของดินพอเหมาะ ต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ระหว่าง 21-24 องศาเซลเซียส การเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับ
พันธุ์ แต่โดยเฉลี่ยแล้วเมื่อปลูกได้ ประมาณ 30-45 วัน มะเขือเทศจะเริ่มออกดอก และจะเริ่มเก็บเกี่ยว
ได้เมื่ออายุประมาณ 70-90 วัน และจากเริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยวหมดประมาณ 4-5 เดือน
สถานการณ์การผลิตมะเขือเทศในต่างประเทศทั่วโลก พบว่าประเทศที่มีการผลิตมะเขือเทศ
สูงสุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน รองลงมาคือ อินเดีย สหรัฐอเมริกา ตุรกี และอียิปต์ (FAO, 2011)
จากสถิ ติ ก ารน าเข้ า ผลสดมะเขื อเทศจากนิ ว ซี แ ลนด์ ที่ ผ่ า นมาในช่ว ง 5 ปี ตั้ ง แต่ ปี 2549 -2554
ปริมาณทั้งสิ้น 14, 631.3 กิโลกรัม ซึ่งนาเข้าทางด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สานักควบคุม
พืชและวัสดุการเกษตร, 2555)
แหล่ งผลิตมะเขือ เทศ เพื่อการส่ งออกของประเทศนิวซีแลนด์ โดยส่ วนใหญ่ปลู กสภาพ
โรงเรือนในเขตเมือง Auckland และ Wailkato นอกจากนี้มีแหล่งผลิต ซึ่งปลูกอยู่ทั่วไปสาหรับ
บริโภคในท้องถิ่นค่อนข้างมากกว่าเพื่อส่งออก ได้แก่ Northland, Hawkes Bay, Taupo, Nelson
และ Christchurch ซึง่ สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ของประเทศ ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่ง มีแสงสว่าง อากาศ
อบอุ่น มีปริมาณน้าฝนปานกลาง โดยอากาศอบอุ่นในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธุ์ และ อากาศ
หนาวในเดือน มิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด อยู่
ระหว่าง 10-15 องศาเซลเซียส โดยผลมะเขือเทศสดทีส่ ่งออกมายังประเทศไทยเพื่อบริโภค มีจานวน 8
สายพันธุ์ ได้แก่ Clarence, Zealand, Westland, Flavourine, Red Delight, Clotida, Mona
Lisa และ Campari นาเข้ามาในลักษณะเป็นแบบผลเดี่ยว ซึ่งมีทั้งขั้วและไม่มีขั้วผล และแบบพวง ซึ่ง
มีขั้วผลและลาต้น (Truss tomatoes) ประมาณ 7-8 ผล (MIP, 2008)
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2.2 ข้อมูลศัตรูพืช
ผลการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของมะเขือเทศจากทุกแหล่งทั่วโลก พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 557
ชนิด (CABI online) และการตรวจสอบศัตรูพืชบนผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ (Interception)
ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศสุวรรณภูมิ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 2549- 2554 ยังไม่พบศัตรูพืช (สานัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2555)
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของการนาเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากสหรัฐอเมริกา
ขั้นตอนที่ 1 การเริ่มต้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Initiation of pest risk
analysis)
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งศั ต รู พื ช ส าหรั บ การน าเข้ า ผลสดมะเขื อ เทศจาก
นิวซีแลนด์เข้ามาในประเทศไทยเกิดขึ้นจากการทบทวนด้านนโยบายเพื่อปรับปรุงมาตรการสุขอนามัย
พืชสาหรับการนาเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ให้รัดกุมยิ่งขึ้น (PRA initiated by the review
or revision of a policy) เนื่องจากมาตรการควบคุมการนาเข้า ผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์
ปัจจุ บัน อาศัย อานาจตามพระราชบั ญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกักพืช
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ผลมะเขือเทศจัดเป็นพืชสิ่ง
ต้องห้าม การนาเข้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกากับมาด้วย อย่างไรก็ตาม การนาเข้าที่มีใบรับรอง
สุขอนามัยพืช แต่ที่มิได้มีการระบุว่ามีศัตรูพืชชนิดใดบ้างเป็นศัตรูพืชกักกันตลอดจนมาตรการทาง
กักกันพืชกากับมาด้วยจึงทาให้นาเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ยังมีความเสี่ยงที่ศัตรูพืชจะติดเข้า
มา จึงจาเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อทราบว่ามีศัตรูพืชชนิดใดบ้างเป็นศัตรูพืชกักกัน โดย
พื้นที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Identification of PRA area) ที่กาหนดในการวิเคราะห์ความเสี่ย ง
ศัตรูพืชสาหรับผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์คือ “ประเทศไทย”
พื้นที่ที่อยู่ในอันตราย (Endangered area) ได้แก่ พื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดในประเทศไทย ซึ่งมี
ปรากฏอยู่ ของพืช อาศัยที่อ่อนแอต่อการเข้าทาลายของศัตรูพืช และมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเจริญแพร่พั นธุ์อย่างถาวรของศัตรูพืชซึ่งอาจจะติดเข้ามากับการนาเข้า โดยเส้นทาง
(Pathway) ที่ศัตรูพืชจะติดเข้ามา คือผลมะเขือเทศ ที่ปลูกเป็นการค้านาเข้ามาจากนิวซีแลนด์ เพื่อ
การบริโภค
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk assessment)
2.1 การจาแนกประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) ที่พบเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
จากการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชของมะเขือเทศที่มีรายงานในนิวซีแลนด์พบมีจานวน
ทั้งสิ้น 189 ชนิด แบ่งเป็นแมลง 42 ชนิด ได้แก่ Agrotis ipsilon, Aphidoletes aphidimyza, Aphis
craccivora, Aphis gossypii, Aulacorthum solani, Bactericera cockerelli, Bemisia
argentifolii, Bemisia tabaci, Brachycaudus helichrysi, Capitophorus elaeagni,
Cavariella aegopodii,Chrysodeixis eriosoma, Cuspicona simplex, Epiphyas postvittana,
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Feltiella acarisuga, Frankliniella occidentalis, Helicoverpa armigera, Helicoverpa
punctigera, Hercinothrips bicinctus, Heteronychus arator, Listroderes costirostris,
Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Naupactus leucoloma, Nezara viridula,
Philaenus spumarius, Phthorimaea operculella, Phyllophaga sp., Planococcus citri,
Pseudococcus calceolariae, Pseudococus longispinus, Pseudococcus viburni,
Rhopalosiphum rufiabdominale, Sceliodes cordalis, Scolypopa australis, Spodoptera
litura, Spodoptera mauritia acronyctoides, Symmetrischema tangolias, Thrips
imaginis, Thrips tabaci, Thysanoplusia orichalcea, Trialeurodes vaporariorum ไร 5
ชนิดได้แก่ Aculops lycopersici, Halotydeus destructor, Polyphagotarsonemus latus,
Tetranychus ludeni, Tetranychus urticae ไส้เดือนฝอย 17 ชนิดได้แก่ Aphelenchoides
ritzemabosi, Ditylenchus destructor, Globodera pallid, Globodera rostochiensis,
Helicotylenchus dihystera, Helicotylenchus pseudorobustus, Longidorus sp.,
Longidorus elongates, Meloidogyne fallax, Meloidogyne hapla, Meloidogyne
incognita, Paratrichodorus minor, Pratylenchus penetrans, Scutellonema brachyurus,
Trichodorus sp., Xiphinema diversicaudatum, Xiphinema index หอยทาก 1 ชนิด ได้แก่
Helix aspersa โปรโตซัว 2 ชนิดได้แก่ Plasmodiophora brassicae, Spongospora
subterranea f.sp. subterranean เชื้อรา 62 ชนิดได้แก่ Alternaria alternata, Alternaria
brassicae, Alternaria brassicicola, Alternaria dauci, Alternaria japonica, Alternaria
solani, Alternaria tenuissima, Botryotinia fuckeliana,Chalara elegans, Cladosporium
oxysporium, Colletotrichum acutatum, Colletotrichum coccodes, Colletotrichum
dematium, Corticium rolfsii, Didymella lycopersici, Epicoccum purpurascens, Erysiphe
cichoracearum,Fusarium oxysporum, Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici Race1,
Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici Race2, Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici
Race3, Galactomyces geotrichum, Gibberella acuminate, Gibberella avenacea,
Gibberella cyanogena, Gibberella fujikuroi, Gibberella intricans, Glomerella cingulata,
Golovinomyces orontii, Lasiodiplodia theobromae, Macrophomina phaseolina,
Mycosphaerella tassiana, Myrothecium roridum, Nectria haematococca, Olpidium
brassicae, Passalora fulva, Penicillium digitatum, Penicillium expansum, Penicillium
italicum, Phoma exgue var. exigue, Phytophthora cactorum, Phytophthora cryptogea,
Phytophthora erythroseptica var. erythroseptica, Phytophthora infestans,
Phytophthora megasperma, Phytophthora nicotianae, Plectosphaerella cucumerina,
Pleospora herbarum, Pleospora tarda, Pythium arrhenomanes, Pythium
debaryanum, Pythium irregular, Pythium myriotylum, Rhizopus stolonifer, Sclerotinia
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sclerotiorum, Septoria lycopersici, Synchytrium endobioticum, Stemphylium
vesicarium, Thanatephorus cucumeris, Trichothecium roseum, Verticillium alboatrum, Verticillium dahlia แบคทีเรีย 24 ชนิดได้แก่ Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis, Erwinia carotovora subsp. atroseptica, Erwinia carotovora subsp.
carotovora, Dickeya chrysanthemi, Erwinia chrysanthemi pv. zeae, Liberibacter
psyllaurous, Pantoea agglomerans, Pectobacterium chrysanthemi, Pseudomonas
cichorii, Pseudomonas corrugate, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas
marginalis pv. marginalis, Pseudomonas syringae, Pseudomonas syringae pv.
atrofaciens, Pseudomonas syringae pv. syringae, Pseudomonas syringae pv. tabaci,
Pseudomonas syringae pv. tomato, Pseudomonas viridiflava, Ralstonia
solanacearum, Ralstonia solanacearum race 1, Rhizobium radiobacter, Rhodococcus
fascians, Candidatus Liberibacter solanacearum, Xanthomonas vesicatoria ไวรัส 16
ชนิดได้แก่ Alfalfa mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Impatiens necrotic spot virus,
Ortholuteovirus tomato yellow top virus, Potato leafroll virus, Potato virus Y, Spinach
latent virus, Strawberry latent ringspot virus, Tobacco etch virus, Tobacco necrosis
virus, Tobacco rattle virus, Tobacco ringspot virus, Tobacco streak virus, Tomato
aspermy virus, Tomato ringspot virus, Tomato spotted wilt virus ไวรอยด์ 2 ชนิดได้แก่
Citrus exocortis viroid, Potato spindle tuber viroid วัชพืช 18 ชนิดได้แก่ Amaranthus
albus, Amaranthus blitoides, Ambrosia artemisiifolia, Chamomilla recutita,
Chenopodium album, Chenopodium murale, Cirsium arvense, Conyza canadensis,
Cyperus rotundus, Echinochloa crus-galli, Eragrostis cilianensis, Fumaria officinalis,
Galinsoga parviflora, Heliotropium europaeum, Hibiscus trionum, Lolium
temulentum, Nicandra physalodes, Portulaca oleracea
ในจ านวนนี้ เ ป็ น ศั ตรู พื ช ที่ ไ ม่มี ร ายงานในประเทศไทย และมี โ อกาสติ ดมากับ ผล
มะเขือเทศนาเข้าจากนิวซีแลนด์ เพื่อการบริโภค ได้แก่ Halotydeus destructor, Tetranychus
ludeni, Aculops lycopersici, แมลงHelicoverpa punctigera, Pseudococcus calceolariae,
Epiphyas postvittana, Macrosiphum euphorbiae เชื้อรา Didymella lycopersici,
Galactomyces geotrichum, Gibberella acuminate, Gibberella cyanogena, Gebberella
intricans, Mycosphaerella tassiana, Nectria haematococca, Phoma exgue var. exigue
แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas marginalis
pv. marginalis ไวรัส Tomato yellow top virus, Spinach latent virus, Tomato ringspot
virus, Tomato spotted wilt virus ไวรอยด์ Potato spindle tuber viroid
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สาหรับการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนการประเมินศักยภาพการเข้ามา การ
ดารงชีพอย่างถาวร และการแพร่ระบาด (Assessment for probability of entry, establishment
and spread) และการประเมินศักยภาพของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากศัตรูพืช (Assessment
of potential consequences) และขั้นตอนการจัดการความเสี่ ยงศัตรูพืช (Pest risk
management) อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
มะเขือเทศ (Tomato, Solanum lyccopersicum) เป็นพืชในวงศ์โซลานาซีอี้ที่มี
ความสาคัญอันดับสองรองจากมันฝรั่ง จากสถิตการนาเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์ ในปี 25492554 ปริมาณรวมทั้งสิ้น 14, 631.3 กิโลกรัม ยังไม่มีรายงานพบศัตรูพืช (สานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร, 2555) จากการศึกษาข้อมูลศัตรูพืชของมะเขือเทศที่มีรายงานในนิวซีแลนด์ จานวน 189
ชนิด ในจานวนนี้ พบว่าไม่มีร ายงานในประเทศไทย และสามารถติดมากับผลมะเขือเทศ ได้แก่ ไร
Halotydeus destructor, Tetranychus ludeni, Aculops lycopersici, แมลงHelicoverpa
punctigera, Pseudococcus calceolariae, Epiphyas postvittana, Macrosiphum
euphorbiae เชื้อรา Didymella lycopersici, Galactomyces geotrichum, Gibberella
acuminate, Gibberella cyanogena, Gebberella intricans, Mycosphaerella tassiana,
Nectria haematococca, Phoma exgue var. exigue แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis, Pseudomonas marginalis pv. marginalis ไวรัส Tomato yellow
top virus, Spinach latent virus, Tomato ringspot virus, Tomato spotted wilt virus ไว
รอยด์ Potato spindle tuber viroid
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