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2. โครงการวิจัย  : วิจัยกำรกักกันพืช  

กิจกรรม   : กำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช 

กิจกรรมย่อย  : กำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชของพืชตำมบทเฉพำะกำล 

 

3. ชื่อการทดลอง  : กำรศึกษำวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลัมสดน ำเข้ำจำก 

สหรัฐอเมริกำ 

ชื่อการทดลอง : Study on Pest Risk Analysis of Fresh Plum Fruit from United   

States of America 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง       วลัยกร รัตนเดชำกุล1/    
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 อลงกต โพธิ์ดี1/     

   สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ1/ 

   

5.  บทคัดย่อ 

ผลกำรศึกษำวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลัมสดน ำเข้ำจำกสหรัฐอเมริกำมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
ไอดำโฮ ออริกอน และวอชิงตัน พบว่ำศัตรูพืชกักกันที่มีโอกำสติดมำกับผลพลัมสด 43 ชนิดจัดกลุ่มเป็นแมลง 
ได้แก่ แมลง 29 ชนิด ไร 5 ชนิด แบคทีเรีย 2 ชนิด รำ 6 ชนิด ศัตรูพืชกักกันที่มีควำมเสี่ยงสูง ต้องมีมำตรกำร
สุขอนำมัยพืชเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงศัตรูพืช ได้แก่ แมลงวันผลไม้เมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean fruit fly, 
Ceratitis capitata, แมลงวันผลไม้เม็กซิกัน Mexican Fruit Fly, Anastrepha ludens (Diptera: Tephritidae) 
แมลงวันผลไม้ แคริบ เบี ยน  Caribbean fruit fly, Anastrepha suspensa (Diptera: Tephritidae) ผี เสื้ อ
กลำงคืน  light brown apple moth, Epiphyas postivittana (Lepidoptera: Tortricidae) ด้วงฟู เรอโรส 
fuller’s rose beetle, Pantomorus cervinus (Coleoptera: Curculionidae) มำตรกำรสุขอนำมัยพืชส ำหรับ
ผลพลัมสดน ำเข้ำจำกสหรัฐอเมริกำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (1) ผลพลัมส่งออกต้องปลูกในพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ (2) 
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กรณีส่งออกมำจำกแปลงนอกพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ต้องก ำจัดแมลงวันผลไม้ในผลพลัมด้วยควำมเย็น (3) อำบ
รังสีที่ปริมำณรังสีดูดกลืน 400 เกรย์ กรณีผลพลัมปลูกในพ้ืนที่ที่ด้วงฟูเรอโรสระบำดต้องรมผลพลัมด้วยสำรเมทิล
โบร์ไมด์ก่อนส่งออก 
 
  
6. ค าน า 

ตำมพระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ 

พระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 28 สิงหำคม 2551 โดยแบ่งประเภทของพืช

ออกเป็น 3 ชนิดคือ สิ่งต้องห้ำม สิ่งก ำกัด และสิ่งไม่ต้องห้ำม โดยสิ่งต้องห้ำมสำมำรถน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้

ตำมวัตถุประสงค์ 3 ประกำร คือ  (1) เพ่ือท ำกำรวิจัย  (2)  เพ่ือกำรค้ำ และ (3) เพ่ือกิจกำรอ่ืน กำรน ำเข้ำหรือน ำ

ผ่ำนสิ่งต้องห้ำมต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชก่อน โดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขท่ีอธิบดี

ก ำหนด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เรื่อง ก ำหนดพืช และพำหะ

จำกแหล่งที่ก ำหนดเป็นสิ่งต้องห้ำม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตำมพระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2550” ในท้ำยประกำศดังกล่ำวได้ก ำหนดชนิดพืชและพำหะจำกทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้ำม ในประกำศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ฉบับดังกล่ำวมีบทเฉพำะกำล เพ่ือไม่ให้เกิดกระทบต่อกำรเกษตร ธุรกิจ และอุตสำหกรรม จึง

ก ำหนดให้สิ่งต้องห้ำมตำมท้ำยประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯที่เคยมีกำรน ำเข้ำมำในประเทศไทยใน

ลักษณะเพ่ือกำรค้ำก่อนที่ประกำศมีผลใช้บังคับนั้นสำมำรถน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้  โดยปฏิบัติตำมสถำนภำพ

เดิมก่อนประกำศมีผลใช้บังคับ สหรัฐอเมริกำยิ่นหนังสือขอผ่อนผันตำมบทเฉพำะกำลขออนุญำตน ำเข้ำผลพลัมสด

จำก 4 มลรัฐ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย ไอดำโฮ ออริกอน และวอชิงตัน (USDA, 2007, USDA, 2008) และได้รับ

อนุญำตให้น ำเข้ำในสถำนภำพสิ่งต้องห้ำมที่ได้รับกำรผ่อนผันตำมบทเฉพำะกำล กำรน ำเข้ำปฏิบัติตำมสถำนภำพ

เดิม กำรน ำเข้ำก ำหนดให้ต้องมีใบอนุญำตน ำเข้ำ (import permit) ใบรับรองสุขอนำมัยพืช (Phytosanitary 

measure) มำพร้อมกับสินค้ำ 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลัมสดน ำเข้ำจำก 4 มลรัฐดังกล่ำวของสหรัฐอเมริกำเสร็จ

แล้ว  ผลงำนวิจัยจะน ำไปก ำหนดเงื่อนไขกำรน ำเข้ำ มำตรกำรสุขอนำมัยพืชส ำหรับผลพลัมสดจำกสหรัฐอเมริกำ 

 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์    
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1. มำตรฐำนนำนำชำติส ำหรับมำตรกำรสุขอนำมัยพืชฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำร

วิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช (ISPM No.2: Framework for Pest Risk Analysis) (FAO,2007)   

2. มำตรฐำนนำนำชำติส ำหรับมำตรกำรสุขอนำมัยพืชฉบับที่ 11 เรื่องกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช

ส ำหรับศัตรูพืชกักกันรวมถึงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (ISPM 

No.11 Pest Risk Analysis for Quarantine Pests Including Analysis of Environmental Risks and 

Modified Organisms (FAO, 2004)   

3. คู่มือกำรฝึกอบรม กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis Training) (IPPC, 2009) 

4. ต ำรำ ฐำนข้อมูลศัตรูพืช ผลงำนวิจัย เอกสำรวิชำกำร เอกสำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชของ

ต่ำงประเทศ  

วิธีการ   

1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทั่วไปของพืช  เช่น พันธุ์ แหล่งปลูกพลัมในสหรัฐอเมริกำ 

2. สืบค้นรำยชื่อและข้อมูลศัตรูพืช พำหะของศัตรูพืชที่มีรำยงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำ บันทึก

รำยละเอียดของศัตรูพลัมแต่ละชนิด เช่น ข้อมูลอนุกรมวิธำน แหล่งแพร่กระจำย ส่วนของพืชที่ท ำลำยหรืออำศัย 

3. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช ด ำเนินกำร ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1   การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  (Initiation of Pest Risk Analysis)  

รวบรวมข้อมูลศัตรูพืช (pest) และเส้นทำงศัตรูพืชเกี่ยวข้องด้ำนกักกันพืช ศัตรูพืชชนิดใดต้องมีมำตรกำร

สุขอนำมัยพืชมำจัดกำรให้ควำมเสี่ยงลดลง น ำข้อมูลมำวิเครำะห์เชิงปริมำณให้สัมพันธ์กับพ้ืนทีข่องประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2    การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Assessment) 

2.1 กำรจัดประเภทศัตรูพืช  (Pest Categorization)  

2.1.1. จ ำแนกและจัดกลุ่ มศัตรูพืชตำมหลักอนุกรมวิธำน ได้แก่  อันดับ วงศ์  ชื่ อ

วิทยำศำสตร์ ชื่อสำมัญ  ข้อมูลชีววิทยำ แหล่งแพร่กระจำย ส่วนของพืชที่ถูกท ำลำย/อำศัย เป็นพำหะหรือไม่ จัด

กลุ่มแบ่งออกเป็น แมลง ไร ไวรัส แบคทีเรีย รำ และไส้เดือนฝอย บันทึกรำยละเอียดข้อมลศัตรพูลัมแต่ละชนิด 

2.1.2 ตรวจสอบว่ำเป็นศัตรูพืชที่พบในประเทศไทยหรือไม่  รวมถึงสถำนภำพกำรควบคุม

ศัตรูพืชดังกล่ำวในประเทศไทย ณ เวลำปัจจุบันและอนำคต 
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2.1.5. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปแนวโน้มควำมเป็นไปได้ว่ำศัตรูพืชที่ไม่พบใน

ประเทศไทยและมีโอกำสเข้ำมำกับผลพลัมสด อำจตั้งรกรำก แพร่กระจำยในประเทศไทย (Potential established 

and spread in PRA area)  

ประเมินโอกำสกำรเข้ำมำกับเส้นทำงศัตรูพืช  ปัจจัยที่ ใช้ประเมิน  ได้แก่  ระยะกำร

เจริญเติบโตที่เสี่ยงติดเข้ำมำกับผลพลัมสดน ำเข้ำ ท ำลำยภำยในผลหรือภำยนอกผล ควำมยำกง่ำยในกำรตรวจพบ

หรือสังเกตเห็น กำรมีชีวิตรอดระหว่ำงขนส่ง กำรเล็ดรอดจำกกำรตรวจที่จุดน ำเข้ำ กำรเคลื่อนย้ำยไปยังพืชอำศัย/

พืชอำหำรที่เหมำะสม และวัตถุประสงค์ของกำรน ำผลพลัม 

ประเมินโอกำสกำรตั้งรกรำกในประเทศไทย ปัจจัยที่ใช้ประเมิน คือ ข้อมูลชีววิทยำ เช่น 

วงจรชีวิต จ ำนวนรุ่นต่อปี พืชอำหำร/พืชอำศัย จ ำนวนและกำรกระจำยตัวและชนิดของพืชอำหำร/พืชอำศัย กำร

แพร่ขยำยพันธุ์ ข้อมูลสภำพแวดล้อมและนิเวศน์วิทยำที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ ควำมสำมำรถใน

กำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม พำหะ (vector) ซึ่งสนับสนุนกำรตั้งรกรำกและแพร่กระจำย  เป็นต้น 

ประเมินโอกำสกำรแพร่กระจำยในพ้ืนที่ของประเทศไทย ปัจจัยที่ใช้ประเมิน ได้แก่ กำร

เคลื่อนย้ำยของศัตรูพืชไปกับผลพลัม หรือพำหนะขนส่ง ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนย้ำยหำพืชอำหำรโดยศัตรูพืช

เองหรืออำศัยพำหะ พำหะมีปรำกฏในประเทศไทยหรือไม่ ควำมเหมำะสมของสภำพแวดล้อมในสภำพธรรมชำติ  

สิ่งกีดขวำงโดยธรรมชำติ และพืชอำหำร/พืชอำศัย รวมทั้งพืชที่มีควำมใกล้เคียง 

2.1.6. พิจำรณำข้อมูลและสรุปแนวโน้มควำมเป็นไปได้ว่ำศัตรูพืชที่ไม่พบในประเทศไทยจะ

ก่อให้เกิดผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังจำกศัตรูพืชเข้ำมำ (Potential economic consequence) ใน

ประเทศไทย  

สืบค้นข้อมูลควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งผลกระทบทำงตรงจำกศัตรูพืช เช่น ท ำ

ให้พืชสูญเสียผลผลิต และผลกระทบทำงอ้อม เช่น ต้องเพ่ิมต้นทุนในกำรป้องกันก ำจัด กระทบต่อระบบกำรผลิต

พืชภำยในประเทศ กระทบต่อกำรค้ำภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ เป็นต้น โดยพิจำรณำว่ำมีผลกระทบจนถึง

ระดับที่ยอมรับไม่ได้ส ำหรับประเทศไทย 

ผลสรุปท ำให้ทรำบชนิดศัตรูพืชกักกันที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์และนิยำมของศัตรูพืชกักกัน 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืชเป็นกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ระดับควำมเสี่ยงจำกผลกำรวิเครำะห์แบ่งออกเป็น 

3 ระดับ คือ ควำมเสี่ยงสูง ควำมเสี่ยงปำนกลำง และควำมเสี่ยงต่ ำ 

ขั้นตอนที่ 3   การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk management) 
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สืบค้นมำตรกำรสุขอนำมัยพืชส ำหรับศัตรูพืชกักกันของพลัมและน ำมำประกอบกำรตัดสินใจ

ว่ำมำตรกำรใดมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับศัตรูพืช  

4. สุ่มตัวอย่ำงผลพลัมเพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชที่ติดมำกับผล ณ จุดน ำเข้ำที่ด่ำนตรวจพืช แหล่งกระจำยสินค้ำ 

ซุปเปอร์มำเก็ต เก็บสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่ตรวจพบน ำมำตรวจวินิจฉัยในห้องปฎิบัติกำร บันทึกข้อมูล   

เวลาและสถานที่   เริ่มต้น ตุลำคม 2553 สิ้นสุด กันยำยน 2555 

สถานที่ท าการทดลอง  กลุ่มวิจัยกำรกักกันพืช ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำรักขำพืช                           

    ด่ำนตรวจพืชลำดกระบัง ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

พลัมเป็นไม้ผลเขตหนำว อยู่ในวงศ์ Rosaceae สกุล Prunus พลัมเป็นพืชยืนต้นใบเลี้ยงคู่ ดอก

สมบูรณ์เพศ (hermaphrodite) กำรผสมเกสรขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูก เช่น ผสมตัวเอง (self-pollinator) ใช้ละออง

เกสรตัวผู้จำกพันธุ์พลัมที่คัดเลือกพิเศษ (specific pollinizer)  ผสมข้ำมต่ำงพันธุ์ (cross pollination)  นิยมใช้ผึ้ง

ช่วยผสมเกสร  พลัมแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ พลัมยุโรป (European plum: Prunus domestica L.) หรือพรุน 

(prune) และพลัมญี่ปุ่น (Japanese plum: Prunus salicina) พลัมยุโรปมีถิ่นก ำเนิดในตะวันออกใกล้ (near 

east) ปลูกในบำงพ้ืนที่ของยุโรปแพร่หลำยที่ฝรั่งเศส นิยมบริโภคผลแห้ง ส่วนพลัมญี่ปุ่น มีถ่ินก ำเนิดในประเทศจีน

น ำมำเพำะปลูกในญี่ปุ่นมำกกว่ำ 400 ปี สหรัฐอเมริกำน ำเข้ำมำปลูกในปี1870s ที่ Berkley nurseryman มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย (California) เป็นแห่งแรก ต่อมำ Luther Burbank ได้ปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ (AMRC, 2013) 

พลัมญี่ปุ่นบริโภคผลสด ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ คือ เส้นใยมำกและมีสำรต่อต้ำนอนุมูลอิสระ (anti oxidant) 

แหล่งปลูกพลัมในสหรัฐอเมริกำ ได้แก่มลรัฐ แคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคัต (Connecticut) เดลำแวร์ (Delaware) 

ไอดำโฮ (Idaho) ลุยเซียนำ (Louisiana) แมสซำชูเซตส (Massachusetts) แมริแลนด์ (Maryland) เมน (Maine) 

มิชิแกน (Michigan) มินนิโซตำ (Minnesota) นิวแฮมป์เชียร์ (New Hampshire) นิวเจอร์ซีย์ (New jersey) 

นิวยอร์ก (New York) โอไฮโอ (Ohio) ออริกอน (Oregon) เพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) โรดไอแลนด์ (Rhode 

Island) เท ก ซั ส  (Texas) ยู ท ำห์  (Utah) เว อ ร์ จิ เนี ย  (Virginia) เว อ ร์ ม อน ต  (Vermont) แ ล ะวอชิ งตั น 

(Washington) (USDA,2012) พันธุ์ที่ นิ ยมปลูกเป็นกำรค้ำ เช่น  Angelino, Black Amber, Casselman, El 

Dorado, Kelsey, Laroda, Late Santa Rosa, Nubiana, President, Queen Ann, Red Beaut, Roysum, 

Wickson, Friar, Simka, Damson Plum, Earliblue, Prune-Plum, Methley Plum, Ozark Premier Plum, 

Plum Dandy, Plumcot-Aprium, Redheart Plum, Santa Rosa Plum, Shiro Plum, Spring Satin 

Plumcot, Stanley Prune-Plum , Weneta Plum (Looney and Jackson, 2011; USDA,2012) ม ล รั ฐ



ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
 

แคลิฟอร์เนียเป็นแหล่งผลิตพลัมสดที่ส ำคัญเนื่องจำกมีหลำยพันธุ์ช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยวนำน เริ่มกลำงพฤษภำคม

สิ้นสุดตุลำคม (ตำรำงที่ 1) แหล่งปลูกส ำคัญรองลงมำตำมล ำดับได้แก่ ออริกอน วอชิงตัน มิชิแกน และไอดำโฮ 

ตำรำงที่  2 แสดงฤดูกำลเก็บ เกี่ยวพลัมแบ่ งตำมรัฐ ปริมำณรวมของผลพลัมผลิตปี  2555 จำกมลรัฐ 

ออริกอน วอชิงตัน มิชิแกน และ ไอดำโฮ 12,135 ตัน แบ่งเป็นบริโภคผลสด 7,330 ตัน เพ่ือแปรรูป 4,805 ตัน  

ตารางท่ี 1 ช่วงระยะเวลำผลพลัมสุกที่เมือง Fresno มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ 

พันธุ์ 

กำรเก็บเกี่ยวผลพลัมที่ Fresno มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (เดือนและสัปดำห์) 

พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Red Beaut                     

Spring Beaut                     

Black Beaut                     

Santa Rosa                     

Queen Rosa                     

July Santa Rosa                     

Black amber                      

El Dorado                     

Wickson                     

Ladoda                     

Nubiana                     

Late Santa Rosa                     

Simka                     

Quuen Ann                     

Kelsey                     

Friar                     

Grand Rosa                     

Casselman                     
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พันธุ์ 

กำรเก็บเกี่ยวผลพลัมที่ Fresno มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (เดือนและสัปดำห์) 

พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Angeleno                     

Roysum                     

 

ตารางท่ี 2 ช่วงฤดูกำลเก็บเก่ียวและปริมำณผลพลัมสดของมลรัฐต่ำงๆในสหรัฐอเมริกำ 

มลรัฐ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แคลิฟอร์เนีย     น้อย มำก สูงสุด สูงสุด น้อย น้อย   

ไอดำโฮ        น้อย มำก    

วอชิงตัน        น้อย น้อย    

 

ส ำหรับประเทศไทยมีกำรปลูกพลัมมำนำนเริ่มจำกมูลนิธิโครงกำรหลวงน ำพันธุ์ Gulf Ruby จำก 

มลรัฐฟลอริดำมำทดสอบที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำงเมื่อปี พ.ศ. 2522 และได้วิจัยและพัฒนำจนกระทั่งประสบ

ควำมส ำเร็จ ท ำให้พลัมเป็นไม้ผลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตพ้ืนที่สูงปลูกเป็นอำชีพ แหล่งปลูกที่ส ำคัญได้แก่ศูนย์

พัฒนำโครงกำรหลวงแม่แฮ แม่ปูนหลวง แกน้อย และอ่ำงขำง  

สถิติกำรน ำเข้ำผลพลัมสดจำกต่ำงประเทศรำยงำนเมื่อปี 2554 สหรัฐอเมริกำน ำเข้ำมำกเป็น

อันดับหนึ่งปริมำณ 82 ตัน รองลงมำ ออสเตรเลีย จีน และญี่ปุ่น ปริมำณน ำเข้ำ 59, 30 และ 5 ตัน ตำมล ำดับ 

รวมปริมำณน ำเข้ำทั้งสิ้น 171 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 14 ล้ำนบำท (กรมศุลกำกร, 2554)   

ผลกำรสืบค้นและรวบรวมรำยชื่อศัตรูพืชของพลัมในสหรัฐอเมริกำมี 81 ชนิดจ ำแนกออกเป็น

หมวดหมู่  ดังนี้  ไร 12 ชนิด แมลง 42 ชนิด แบ่งเป็นแมลงในอันดับ Coleoptera 5 ชนิด Diptera 7 ชนิด 

Hemiptera 10 ชนิ ด  Hymenoptera 1 ชนิ ด  Lepidoptera 15 ชนิ ด  Thysanoptera 4 ชนิ ด  รำ 7 ชนิ ด 

แบคทีเรีย 3 ชนิด ไวรัส 10 ชนิด ไส้เดือนฝอย 7 ชนิด (USDA,2007; USDA, 2008; DAFF, 2010, CABI, 2012; 

EPPO, 2013) ส่วนของพืชที่เข้ำท ำลำย คือรำก ล ำต้น ใบ ดอก ผล กำรจัดประเภทศัตรูพืชและข้อมูลกำรเข้ำ

ท ำลำยที่ส่วนใดของต้นพลัมพบว่ำ ศัตรูพืชกักกันของพลัมที่เข้ำมำ มีศักยภำพตั้งรกรำก แพร่กระจำย และ

ก่อให้เกิดผลกระทบทำงเศรษฐกิจภำยหลังเข้ำมำ จ ำนวน 44 ชนิด (ตำรำงที่ 3)    
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ตารางท่ี 3 รำยชื่อศัตรูพืชกักกันของผลพลัมสดในประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ชื่อวิทยำศำสตร์ ชื่อสำมัญ 

แมลง  

Order Coleoptera  

Family Curculionidae  

Conotrachelus nenuphar plum curculio 

Pantomorus cervinus fuller’s rose beetle 

Order Diptera   

Family Tephritidae  

Anastrepha ludens   Mexican fruit fly 

Anastrepha suspense Caribbean fruit fly 

Ceratitis capitata Mediterranean fruit fly 

Rhagoletis pomonella apple maggot 

Rhagoletis complete walnut huskfly 

Order Dermaptera  

Family Forficulidae  

Forficula auricularia ear wig 

Order Hemiptera  

Family Aphididae  

Aphis spiraecola spiraea aphid   

Brachycaudus helichrysi   leaf curl plum aphid   

Brachycaudus persicae black peach aphid   

Brachycaudus schwartzi   almond aphid   

Eriosoma lanigerum woolly aphid   

Family Pseudococcidae  

Phenacoccus aceris   apple mealybug 

Pseudococcus comstocki comstock mealybug 

Family Diaspididae  

Aonidiella citrina yellow scale   
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ชื่อวิทยำศำสตร์ ชื่อสำมัญ 

Aulacaspis rosae rose scale   

Diaspidiotus forbesi  forbes scale  

Diaspidiotus juglansregiae  walnut scale 

Diaspidiotus perniciosus San Jose scale   

Order Lepidoptera  

Family Tortricidae  

Cydia latiferreana Filbertworm 

Cydia pomonella codling moth 

Epiphyas postivittana   light brown apple moth 

Grapholita molesta Oriental fruit moth 

Grapholita prunivora lesser apple fruit worm 

Family Gelechiidae  

Anarsia lineatella peach twig borer 

Order Thysanoptera  

Family Thripidae  

Frankliniella occidentalis Western flower thrip 

Frankliniella tritici flower thrip 

Thrips hawaiiensis Hawaiian flower thrip 

Taeniothrips inconsequens pear thrips 

รำ  

Monilinia fructicola brown rot of fruit 

Monilinia laxa brown rot of fruit 

Phytopthora cinnamomi fruit rot of avocado 

Phytophthora cryptogea tomato fruit rot 

Stigmina carpophila gumspot 

Venturia cerasi  cherry scab  

แบคทีเรีย  

Pseudomonas viridiflava bacterial leaf blight of tomato 
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ชื่อวิทยำศำสตร์ ชื่อสำมัญ 

Pseudomonas arboricola pv. pruni bacterial canker of stone fruit 

ไร  

Panonychus ulmi European red mite 

Tetranychus canadensis Four-spotted spider mite 

Tetranychus mcdanieli   McDaniel spider mite 

Tetranychus pacificus,   Pacific spider mite 

Tetranychus turkestani  Strawberry spider mite 

 

ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงศัตรูพืชกักกันบำงชนิด 

Anastrepha ludens, Anastrepha suspensa, Ceratitis capitata พ บ ระ บ ำด ค รั้ ง ค ร ำ ว ที่ ม ล รั ฐ

แคลิฟอร์เนียและมีรำยงำนพบที่มลรัฐฟลอริด้ำและฮำวำย พืชอำหำรกว้ำง เช่น ส้ม มะม่วง ฝรั่ง องุ่น พีช พลัม 

Anastrepha spp. มีอวัยวะวำงไข่ (ovipositor) ยำว วำงไข่ในเนื้อผลไม้ใต้ผิวเปลือก หนอนกินเนื้อผลไม้ภำยใน

ผล ลักษณะอำกำรของผลไม้ที่มีไข่หรือหนอนเห็นได้ยำกตอนช่วงที่เริ่มเข้ำท ำลำยใหม่ กำรเข้ำท ำลำยเกิดขึ้นภำยใน

ผลก่อนแล้วจึงแสดงอำกำรให้เห็นภำยนอกร่วกับผลเน่ำบริเวณที่หนอนท ำลำย บำงมลรัฐในสหรัฐอเมริกำมีกำร

จัดตั้งเขตปลอดแมลงวันผลไม ้ไข่และหนอนมีโอกำสเข้ำมำกับผลพลัมเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย เคลื่อนย้ำยได้ไกล 

เพ่ือไปพบพืชอำหำร ตั้งรกรำก แพร่กระจำยในประเทศไทย กำรก ำจัดหลังแมลงตั้งรกรำกท ำได้ยำก ควำมเสี่ยงสูง 

Rhagoletis pomonella, Rhagoletis complete พืชอำหำรจ ำกัด เช่น แอปเปิล เชอรี่ พลัม พีช เนคทำรีน 

กำรศึกษำสถำนภำพกำรเป็นพืชอำศัยในห้องปฎิบัติกำรพบว่ำพลัมไม่ใช่พืชอำศัย สภำพภูมิอำกำศร้อนชื้น 

(tropical) ไม่เหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิต Rhagoletis ต้องกำรอุณหภูมิต่ ำน้อยกว่ำ 5 องศำเซลเซียสช่วงเวลำหนึ่ง

เพ่ือเข้ำดักแด้ โอกำสแพร่กระจำยจำกผลพลัมไปพบพืชอำหำร กำรตั้งรกรำกเป็นไปได้น้อย ควำมเสี่ยงต่ ำ 

Anarsia lineatella  พืชอำหำรหลัก ได้แก่ stone fruit ควินซ์ แอปเปิล แอปริคอท พลัม อัลมอนด์ พีช สำลี่ 

Anarsia lineatella  เป็นศัตรูพืชส ำคัญในอเมริกำเหนือ ยุโรป เอเชียและแอฟริกำเหนือ หนอนท ำลำยยอดและ

เจำะเป็นรูเข้ำในผลใกล้ก้ำนผลและกัดกินเนื้อผลไม้ใต้เปลือก สังเกตเห็นด้วยตำ มักพบโรคเข้ำท ำลำยบริเวณรูที่

หนอนเจำะหนอนเข้ำดักแด้อยู่ในผล กำรคัดแยกผลพลัมที่มีหนอนท ำลำยตั้งแต่ในแปลงและโรงคัดบรรจุจัดกำร

ควำมเสี่ยงให้ต่ ำลงได้ระดับหนึ่ง หนอนมีโอกำสเข้ำมำกับผลพลัมตำพืชอำหำรจ ำกัด สภำพภูมิอำกำศที่เหมำะสม

ต่อกำรตั้งรกรำก แพร่กระจำยในประเทศไทยเป็นไปได้น้อย ควำมเสี่ยงต่ ำ 
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Conotrachelus nenuphar พืชอำหำรแคบ ได้แก่ พีช แอปริคอท เนคทำรีน สำลี่ ตัวเต็มวัยท ำลำยดอก ใบ

และผลอ่อน บริเวณรอยแผลที่วำงไข่ รูเจำะออกเพ่ือเข้ำดักแด้มีรูปร่ำง crescent-shaped สังเกตเห็นได้ง่ำย ผล

พลัมที่แมลงอำศัย/ท ำลำยจะร่วงหล่น กำรคัดแยกผลพลัมที่มีหนอนท ำลำยตั้งแต่ในแปลงและโรงคัดบรรจุจัดกำร

ควำมเสี่ยงให้ต่ ำลงได้ระดับหนึ่ง แมลงมีโอกำสเข้ำมำกับผลพลัม แต่กำรพบพืชอำหำร ตั้งรกรำก แพร่กระจำยใน

ประเทศไทยเป็นไปได้น้อย ควำมเสี่ยงต่ ำ 

Cydia pomonella Cydia latiferreana Grapholita molesta Grapholita prunivora พื ช อ ำห ำร

จ ำกัด ได้แก่ stone fruit Hazel nut oak ทับทิม หนอนท ำลำยอำศัยอยูภำยในผล มีโอกำสเข้ำมำกับผลพลัม แต่

กำรเคลื่อนย้ำยพบพืชอำหำร ตั้งรกรำกเป็นไปได้น้อย ควำมเสี่ยงต่ ำ 

Epiphyas postivittana พืชอำหำรมำกกว่ำ 500 ชนิด 363 สกุล 121 วงศ์ พืชอำหำร เช่น แอปเปิล สำลี่ องุ่น 

ส้ม กีวี แตงกวำ พริก ไม้ดอก กล้วยไม้ ไม้ประดับ เช่น  เบญจมำส ลิลลี่ แมลงมีถิ่นก ำเนิดในออสเตรเลีย ไข่ที่ใบ

และผล หนอนท ำลำยตำ ใบ ยอด และผลกัดกินที่ผิวเปลือกบำงครั้งเข้ำท ำลำยในผล พบกำรระบำดที่มลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ชอบสภำพแวดล้อมอุ่นและชื้น ปัจจุบันมีมำตรกำรควบคุมกำรแพร่กระจำยเป็นทำงกำรและประกำศ

ก ำหนดเขตพ้ืนที่กักกัน (quarantine area) สหรัฐอเมริกำห้ำมส่งออกผลพลัมจำกแหล่งที่มีกำรระบำด แมลงมี

โอกำสเข้ำมำกับผลพลัม พบพืชอำหำร ตั้งรกรำก แพร่กระจำย และมีผลกระทบทำงเศรษฐกิจหลังจำกศัตรูพืชเข้ำ

มำตั้งรกรำก ควำมเสี่ยงสูง 

Phenacoccus aceris พืชอาหารกว้าง เช่น แอปเปิล เชอรี่ สำลี่ พลัม แอปริคอท hazelnut องุ่น เป็นแมลง

พำหะ น ำโรคไวรัสขององุ่น Grapevine leafrollassociated virus-1 and -3 มีโอกำสตั้งรกรำกในประเทศไทย 

ควำมเสี่ยงปำนกลำง   

Pseudococcus comstocki เชื่อว่ำมีถ่ินก ำเนิดท่ีประเทศจีน และญี่ปุ่น ระบำดและแพร่กระจำยท ำลำยต้น

หม่อน (mulberry) และแอปเปิล ในสหรัฐอเมริกำ ดูดกินผล ใบ กิ่ง ขับถ่ำยน้ ำหวำนท ำให้เกิดรำบนผลขัดขวำง

กำรสังเครำะห์แสง ควำมเสี่ยงปำนกลำง   

Panonychus ulmi, Tetranychus canadensis, Tetranychus mcdanieli, Tetranychus 

pacificus, Tetranychus turkestani  ไรสกุล Tetranychus ไข่ที่ใบ และดูดกินเซลล์ใบและคลอโรพลำส 

ท ำลำยกำรสังเครำะห์แสงของพืช พืชให้ผลขนำดเล็ก หำกประชำกรไรหนำแน่นในแปลง ระยะ juvenile และตัว

เต็มวัยมีโอกำสติดเข้ำมำกับผลพลัม พืชอำหำรได้แก่ แอปเปิล มัลเบอรรี่ stone fruit แบลคเบอรี่ เมลอน องุ่น 

แตงโม สะตรอเบอรี่ ไรมีขนำดเล็กมำก กำรแพร่กระจำยโดยกำรเดิน/คลำน (crawiling) ปลิวไปกับกระแสลม เพศ

เมียสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศและไม่อำศัยเพศ ออกไข่ 200 ฟอง/ตัว สภำพอำกำศเย็น-อบอุ่นเหมำะต่อกำร
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เจริญเติบโต ไรสำมำรถพัฒนำให้ต้ำนทำนสำรเคมี มีชีวิตรอดที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำศูนย์องศำเซลเซียส โอกำสรอดชีวิต

ระหว่ำงกำรขนส่งสูง กำรจัดกำรหลังเก็บเกี่ยว กำรท ำควำมสะอำด กำรปัดและเช็ดผล กำรคัดแยกที่โรงคัดบรรจุ

จัดกำรควำมเสี่ยงให้ต่ ำลงได้ระดับหนึ่ง ไรมีโอกำสเข้ำมำกับผลพลัมและเคลื่อนย้ำยพบพืชอำหำร ตั้งรกรำก 

แพร่กระจำยในประเทศไทย ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

plum pox virus  พ ำ ห ะ คื อ เ พ ลี้ ย อ่ อ น  Aphis craccivora, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, 

Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus persicae, Hyalopterus arundinis และMyzus persicae เป็น

โรคส ำคัญของพืชสกุล Prunus รวมทั้งพีช เนคทำรีน แอปริคอท และพลัม ท ำให้ผลร่วงขณะผลยังอ่อน ระบำดที่

มลรัฐนิวยอร์ก ปัจจุบันมีมำตรกำรควบคุมกำรแพร่กระจำยอย่ำงเป็นทำงกำรและก ำหนดเขตพ้ืนที่เป็นเขตกักกัน 

(quarantine area) เพ่ือก ำจัดให้หมดสิ้น มีกำรศึกษำและรำยงำนชนิดพืชอำศัยน้อย เช่น มะแว้งนก (Solanum 

nigrum) อัลมอนด์ กำรตั้งรกรำกเป็นไปได้ต่ ำ ควำมเสี่ยงต่ ำ 

Rhagoletis pomonella, Rhagoletis complete พืชอำหำรจ ำกัด เช่น แอปเปิล เชอรี่ พลัม พีช เนคทำรีน 

กำรศึกษำสถำนภำพกำรเป็นพืชอำศัยในห้องปฎิบัติกำรพบว่ำพลัมไม่ใช่พืชอำศัย สภำพภูมิอำกำศร้อนชื้น 

(tropical) ไม่เหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิต Rhagoletis ต้องกำรอุณหภูมิต่ ำน้อยกว่ำ 5 องศำเซลเซียสช่วงเวลำหนึ่ง

เพ่ือเข้ำดักแด้ โอกำสแพร่กระจำยจำกผลพลัมไปพบพืชอำหำร กำรตั้งรกรำกเป็นไปได้น้อย ควำมเสี่ยงต่ ำ 

ผลกำรสุ่มตัวอย่ำงผลพลัมสดน ำเข้ำที่ด่ำนตรวจพืชลำดกระบัง พบโรคเน่ำ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงศัตรูพืชของพลัมก่อนส่งออก 

ศัตรูพืช มำตรกำรสุขอนำมัยพืช 

แมลงวันผลไม้ 
ผลพลัมต้องมำจำกเขตปลอดแมลงวันผลไม้ หำกผลิตจำกนอกเขตปลอดแมลงวันผลไม้ผล

พลัมต้องผ่ำนกำรก ำจัดแมลงวันผลไม้ด้วยควำมเย็น (ตำรำงที่ 4) หรืออำบรังสี (ตำรำงที่ 5) 

เพลี้ยแป้ง 
สุ่มตรวจที่โรงคัดบรรจุ หำกตรวจพบให้คัดออกหรือไปท ำควำมสะอำดใหม่ หรือก ำจัดด้วย

สำรเมทธิลโบรไมด์ (ตำรำงที ่6) 

แมลงหำงหนีบ 
ก ำจัดด้วยสำรเคมีในแปลง กำรปฎิบัติที่โรงคัดบรรจุสุ่มตรวจหำแมลงที่หลบซ่อนกับผลไม้

และภำชนะบรรจุ หรือรมด้วยสำรเมทธิลโบรไมด์ (ตำรำงท่ี 6) 

plum culio กำรอำบรังสี (ตำรำงที่ 5)  

ด้วงฟูเรอโรส 
มสวนพลัมมีระบบบริหำรจัดกำรศัตรูพืชในแปลง รมสำรเคมี เช่น เมทิลโบร์ไมด์ก่อนส่งออก 

(ตำรำงท่ี 7)   
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ศัตรูพืช มำตรกำรสุขอนำมัยพืช 

ผีเสื้อ 

ส ำรำจ ตรวจติดตำมในสวนพลัม  สุ่มตรวจผ่ำผลไม้ในแปลงก่อนเก็บเก่ียว สุ่มตรวจ คัดแยก

ผลที่มีศัตรูพืชท ำลำยทิ้งทีโ่รงคดับรรจุ  ใช้มำตรกำรบูรณำกำรในแนวทำงด ำเนินกำรในรูป

ระบบส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงศัตรูพืช (System approach) มำตรกำรท ำใน

แปลงปลูก ช่วงเก็บเกี่ยว โรงคัดบรรจุตลอดจนส่งออก หรือ อำบรังสี (ตำรำงที่ 5) 

เพลี้ยไฟ 
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรศัตรูพืช สุ่มตรวจใต้แว่นขยำย (hand lens) หรือ รมสำรเคมี เช่น

เมทธิลโบรไมด์ก่อนส่งออก (ตำรำงที่ 6) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 กำรก ำจัดด้วยควำมเย็น (cold treatment) 

ศัตรูพืช อุณหภูมิ ระยะเวลำ (วัน) 

Anastrepha ludens 

0.56  องศำเซลเซียสหรือต่ ำกว่ำ 18 

1.11  องศำเซลเซียสหรือต่ ำกว่ำ 20 

1.67  องศำเซลเซียสหรือต่ ำกว่ำ 22 

Anastrepha sp.  
1.11 องศำเซลเซียสหรือต่ ำกว่ำ 15 

1.67 องศำเซลเซียสหรือต่ ำกว่ำ 17 

Ceratitis capitata 

1.11 องศำเซลเซียสหรือต่ ำกว่ำ 14 

1.67 องศำเซลเซียสหรือต่ ำกว่ำ 16 

2.22 องศำเซลเซียสหรือต่ ำกว่ำ 18 

Period 

ตารางท่ี 5 กำรอำบรังสี (irradiation) ตำมท่ีอัตรำก ำหนดและปริมำณรังสีดูดกลืนไม่สูงกว่ำ 1000 เกรย ์

ศัตรูพลัม ปริมำณรังสีดูดกลืน (เกรย์) 
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ศัตรูพลัม ปริมำณรังสีดูดกลืน (เกรย์) 

Conotrachelus nenuphar   92 

Anastrepha ludens, Anastrepha suspensa   70 

Ceratitis capitata 100 

Cydia pomonella, Grapholita molesta 200 

Rhagoletis pomonella 60 

แมลงวันผลไม้ชนิดอ่ืนวงศ์ Tephritidae   150 

แมลงศัตรูพืชชนดอื่น ยกเว้นดักแด้และตัวเต็มวัย

ของแมลงอันดับ Lepidoptera  
400 

 

ตารางท่ี 6 รมสำรเมทธิลโบรไมด์ (methyl bromide) ก ำจัดศัตรูพืชท ำลำยภำยนอกผล  

อุณหภูมิ อัตรำ (กรัมต่อลูกบำศก์เมตร) ระยะเวลำ (ชั่วโมง) 

สูงกว่ำ 27 องศำเซลเซียส 24 2 

21-26 องศำเซลเซียส 32 2 

16-21 องศำเซลเซียส 40 2 

10-15 องศำเซลเซียส 48 2 

4-9 องศำเซลเซียส 64 2 

 

ตารางท่ี 7 รมสำรเมทธิลโบรไมด์ก ำจัดด้วงฟูเรอโรสตำมท่ีอัตรำก ำหนด 

อุณหภูมิ อัตรำ (กรัมต่อลูกบำศก์เมตร) ระยะเวลำ (ชั่วโมง) 

สูงกว่ำ 21 องศำเซลเซียส 32 2 

16-21 องศำเซลเซียส 40 2 

11-15 องศำเซลเซียส 48 2 

10 องศำเซลเซียส 56 2 

หมำยเหตุ ปริมำณของผลพลัมจะต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของปริมำตรตู้และต้องไม่
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อุณหภูมิ อัตรำ (กรัมต่อลูกบำศก์เมตร) ระยะเวลำ (ชั่วโมง) 

ด ำเนินกำรรมผลพลัมเม่ืออุณหภูมิของผลพลัมต่ ำกว่ำ 10 องศำเซลเซียส  

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   

ศัตรูพืชกักกันของพลัมจำกสหรัฐอเมริกำ 44 ชนิดได้แก่ Conotrachelus nenuphar (plum 

curculio), Pantomorus cervinus (fuller’s rose beetle), Anastrepha ludens (Mexican fruit fly), 

Anastrepha suspensa (Caribbean fruit fly), Ceratitis capitata (Mediteranean fruit fly), Rhagoletis 

pomonella (apple maggot), Rhagoletis complete (walnut huskfly) Forficula auricularia (ear wig), 

Aphis spiraecola (spiraea aphid), Brachycaudus helichrysi (leaf curl plum aphid), Brachycaudus 

persicae (black peach aphid) , Brachycaudus schwartzi (almond aphid), Eriosoma lanigerum 

(woolly aphid) , Phenacoccus aceris ( apple mealybug) Pseudococcus comstocki (comstock 

mealybug), Aonidiella citrine (yellow scale) Aulacaspis rosae (rose scale) , Diaspidiotus forbesi 

(forbes scale), Diaspidiotus juglansregiae (walnut scale), Diaspidiotus perniciosus ( San Jose 

scale), Cydia latiferreana (filbertworm), Cydia pomonella (codling moth), Epiphyas postivittana 

(light brown apple moth), Grapholita molesta (Oriental fruit moth), Grapholita prunivora (lesser 

apple fruit worm), Anarsia lineatella (peach twig borer), Frankliniella occidentalis (Western 

flower thrip), Frankliniella tritici (flower thrip), Thrips hawaiiensis (Hawaiian flower thrip), 

Taeniothrips inconsequens (pear thrips), Panonychus ulmi (European red mite), Tetranychus 

Canadensis (four-spotted spider mite), Tetranychus mcdanieli (McDaniel spider mite), 

Tetranychus pacificus (Pacific spider mite), Tetranychus turkestani (strawberry spider mite), 

Monilinia fructicola (brown rot of fruit), Monilinia laxa (brown rot of fruit), Phytopthora 

cinnamomi (fruit rot of avocado), Phytophthora cryptogea (tomato fruit rot), Stigmina 

carpophila (gumspot), Venturia cerasi (cherry scab), Pseudomonas viridiflava (bacterial leaf 

blight of tomato), Pseudomonas arboricola pv. pruni (bacterial canker of stone fruit) 

ศัตรูพืชกักกันต้องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้แก่ Anastrepha ludens (Mexican fruit fly), 

Anastrepha suspensa (Caribbean fruit fly), Ceratitis capitata (Mediteranean fruit fly), Epiphyas 

postivittana (light brown apple moth) และ Pantomorus cervinus (fuller’s rose beetle)  
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มำตรกำรสุขอนำมัยพืชส ำหรับผลพลัมสดน ำเข้ำจำกสหรัฐอเมริกำ (1) สวนพลัมส่งออกต้องขึ้น

ทะเบียนและได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐ มีแผนกำรบริหำรจัดกำรศัตรูพืชตลอดปี โดยเฉพำะแมลงวัน

ผลไม้ ด้วงฟลูเรอโรสศัตรูพืชกักกัน (2) โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องได้รับกำรขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงำนรัฐ (3) มีระบบ

บริหำรจัดกำรกับผลไม้ในโรงคัดบรรจุผลไม้ เช่น กำรท ำควำมสะอำดและแช่สำรก ำจัดโรคพืช กำรคัดทิ้งผลไม้ที่มี

แมลง/โรคเข้ำท ำลำย  (4) สุ่มตัวอย่ำงผลส้มน ำเข้ำเพ่ือตรวจหำศัตรูพืชที่ติดมำกับผลไม้ก่อนส่งออกและเมื่อถึงด่ำน

ตรวจพืชที่ประเทศไทย (5) ผลพลัมต้องผ่ำนกำรก ำจัดแมลงวันผลไม้ด้วยควำมเย็น หรือมำจำกเขตปลอดแมลงวัน

ผลไม้ที่มีกำรควบคุมดูแลและรับรองสถำนภำพโดยหน่วยงำนของรัฐ  (6) ผลพลัมส่งออกที่มำจำกพ้ืนที่ที่มีด้วงฟลู

เรอโรสต้องรมด้วยสำรเมทิลโบร์ไมด์ตำมอัตรำที่ก ำหนด (6) ผลพลัมส่งออกต้องมีใบรับรองสุขอนำมัยพืชและมี

ข้อควำมพิเศษระบุวิธีก ำจัดศัตรูพืชกักกัน ได้แก่แมลงวันผลไม้ ด้วงฟูเรอโรสศัตรูพืชกักกัน หรือระบุว่ำผลพลัมผลิต

ในพ้ืนทีป่ลอดแมลงวันผลไม้ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์    

1. ทรำบชนิดศัตรูพืชกักกันน ำไปก ำหนดเงื่อนไขกำรน ำเข้ำและมำตรกำรสุขอนำมัยพืชส ำหรับ

จัดกำรควำมเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลัมจำกสหรัฐอเมริกำ 

2. รำยชื่อศัตรูพืชของพลัมที่ไม่มีรำยงำนในประเทศไทยน ำไปเป็นฐำนข้อมูลศัตรูพืชกักกันของไทย  

3. เผยแพร่ข้อมูลศัตรูพืชให้เจ้ำหน้ำที่กักกันพืชเพ่ือประกอบกำรปฎิบัติงำนตรวจผลพลัมสดน ำเข้ำ

จำกต่ำงประเทศ  
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