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5. บทคัดย่อ 
ผลการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพีชสดน าเข้าจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา พบว่ามีรายงานศัตรูพืช 215 ชนิด จัดกลุ่มเป็น แมลง 105 ชนิด ไรและแมงมุม 10 ชนิด รา 
51 ชนิด แบคทีเรีย 14 ชนิด ไวรัส 17 ชนิด ไส้เดือนฝอย 18 ชนิด ศัตรูพืชของพีชที่มีโอกาสติดเข้ามากับผล
พีชสดน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ไอดาโฮ ออริกอน และวอชิงตัน 5 ชนิด ได้แก่ ไร 
Tetranychus pacificus ผี เสื้ อ  Anarsia lineatella Epiphyas postvittana Grapholita molesta  
รา Monilinia fructicola มาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับผลพีชสดน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาการบริหาร
จัดการศัตรูพืชในแปลงปลูก การจัดการศัตรูพืชที่โรงคัดบรรจุผลไม้ การสุ่มตรวจก่อนส่งออก และมาตรการ
สุขอนามัยพืชที่ด่านน าเข้า 
ค าหลัก  ผลพีชสด  มาตรการสุขอนามัยพืช 

Pest categorization of the fresh peaches fruit imported from the United 
States found 215 species associated with peach tree and classified 105 insect species 
10 mites and spiders 51 fungi 14 bacteria 17 virus and 18 nematodes. Pest risk analysis 
identified five organisms are followed the pathway of peach produce from California, 
Idaho, Oregon and Washington; Tetranychus pacificus Anarsia lineatella Epiphyas 



postvittana Grapholita molesta and Monilinia fructicola. Phytosanitary measures 
requirement are pest management in field and packing houset fruit sampling. 
6. ค าน า 

ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2551 
โดยแบ่งประเภทของพืชออกเป็น 3 ชนิดคือ สิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม โดยสิ่งต้องห้าม
สามารถน าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  (1) เพ่ือท าการวิจัย  (2)  เพ่ือการค้า 
และ (3) เพ่ือกิจการอ่ืน การน าเข้าหรือน าผ่านสิ่งต้องห้ามต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชก่อน โดย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น 
และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550” ในท้ายประกาศดังกล่าวได้
ก าหนดชนิดพืชและพาหะจากทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้าม ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับดังกล่าว
มีบทเฉพาะกาล เพ่ือไม่ให้เกิดกระทบต่อการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรม จึงก าหนดให้สิ่งต้องห้ามตาม
ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯที่เคยมีการน าเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะเพื่อการค้าก่อนที่
ประกาศมีผลใช้บังคับนั้นสามารถน าเข้ามาในราชอาณาจักรได้  โดยปฏิบัติตามสถานภาพเดิมก่อนประกาศ
มีผลใช้บังคับ สหรัฐอเมริกายื่นหนังสือขอผ่อนผันตามบทเฉพาะกาลขออนุญาตน าเข้าผลพีชสดจาก 4 รัฐ 
ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย ไอดาโฮ ออริกอน และวอชิงตัน (USDA, 2007, USDA, 2008) และได้รับอนุญาตให้
น าเข้าในสถานภาพสิ่งต้องห้ามที่ได้รับการผ่อนผันตามบทเฉพาะกาล การน าเข้าปฏิบัติตามสถานภาพเดิม 
การน าเข้าก าหนดให้ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า (import permit) ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary 
measure) มาพร้อมกับสินค้า 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพีชสดน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ไอดาโฮ ออริกอน และวอชิงตัน ผลงานวิจัยท าให้ทราบชนิดศัตรูพืชกักกันน าไปก าหนด
เงื่อนไขการน าเข้าและมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพีชจากสหรัฐอเมริกา  
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ ์   
1. มาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืชฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบการด าเนินงานส าหรับ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (ISPM No.2: Framework for Pest Risk Analysis) (FAO,2007)   
2. มาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืชฉบับที่ 11 เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ศัตรูพืชส าหรับศัตรูพืชกักกันรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พั น ธุ ก ร ร ม  (ISPM No.11 Pest Risk Analysis for Quarantine Pests Including Analysis of 
Environmental Risks and Modified Organisms (FAO, 2004)   

3. คู่มือการฝึกอบรม การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis Training) (IPPC, 
2009) 



4. ต ารา ฐานข้อมูลศัตรูพืช ผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ เอกสารวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของ
ต่างประเทศ  

- วิธีการ   
1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทั่วไปของพืช  เช่น สถิติน าเข้า พันธุ์ แหล่งปลูกพีชในสหรัฐอเมริกา

เส้นทางและวิธีการขนส่ง 
2. สืบค้นรายชื่อและข้อมูลศัตรูพืช พาหะของศัตรูพืชที่มีรายงานในประเทศสหรัฐอเมริกา บันทึก

รายละเอียดของศัตรูพีชแต่ละชนิด เช่น ข้อมูลอนุกรมวิธาน แหล่งแพร่กระจาย ส่วนของพืชที่ท าลายหรือ
อาศัย 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ด าเนินการ ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1   การเริ่มต้นวิเคราะหค์วามเสี่ยงศัตรูพืช  (Initiation of Pest Risk Analysis)  
รวบรวมข้อมูลศัตรูพืช (pest) และเส้นทางศัตรูพืชเกี่ยวข้องด้านกักกันพืช ศัตรูพืชชนิดใดต้องมี

มาตรการสุขอนามัยพืชมาจัดการให้ความเสี่ยงลดลง น าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณให้สัมพันธ์กับพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2    การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Assessment) 
2.1 การจัดประเภทศัตรูพืช  (Pest Categorization)  

2.1.1. จ าแนกและจัดกลุ่มศัตรูพืชตามหลักอนุกรมวิธาน ได้แก่ อันดับ วงศ์ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ  ข้อมูลชีววิทยา แหล่งแพร่กระจาย ส่วนของพืชที่ถูกท าลาย/อาศัย เป็นพาหะ
หรือไม่ จัดกลุ่มแบ่งออกเป็น แมลง ไร ไวรัส แบคทีเรีย รา และไส้เดือนฝอย บันทึกรายละเอียดข้อมลศัตรู
พีชแต่ละชนิด 

2.1.2 ตรวจสอบว่าเป็นศัตรูพืชที่พบในประเทศไทยหรือไม่  รวมถึงสถานภาพการ
ควบคุมศัตรูพืชดังกล่าวในประเทศไทย ณ เวลาปัจจุบันและอนาคต 

2.1.5. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าศัตรูพืชที่ไม่พบ
ในประเทศไทยและมีโอกาสเข้ามากับผลพีชสด อาจตั้งรกราก แพร่กระจายในประเทศไทย (Potential 
established and spread in PRA area)  

ประเมินโอกาสการเข้ามากับเส้นทางศัตรูพืช ปัจจัยที่ใช้ประเมิน ได้แก่ ระยะการ
เจริญเติบโตที่เสี่ยงติดเข้ามากับผลพีชสดน าเข้า ท าลายภายในผลหรือภายนอกผล ความยากง่ายในการ
ตรวจพบหรือสังเกตเห็น การมีชีวิตรอดระหว่างขนส่ง การเล็ดรอดจากการตรวจที่จุดน าเข้า การเคลื่อนย้าย
ไปยังพืชอาศัย/พืชอาหารที่เหมาะสม และวัตถุประสงค์ของการน าผลพีช 

ประเมินโอกาสการตั้งรกรากในประเทศไทย ปัจจัยที่ใช้ประเมิน คือ ข้อมูลชีววิทยา 
เช่น วงจรชีวิต จ านวนรุ่นต่อปี พืชอาหาร/พืชอาศัย จ านวนและการกระจายตัวและชนิดของพืชอาหาร/พืช
อาศัย การแพร่ขยายพันธุ์ ข้อมูลสภาพแวดล้อมและนิเวศน์วิทยาที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ 
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม พาหะ (vector) ซึ่งสนับสนุนการตั้งรกรากและ
แพร่กระจาย  เป็นต้น 



ประเมินโอกาสการแพร่กระจายในพ้ืนที่ของประเทศไทย ปัจจัยที่ ใช้ประเมิน ได้แก่ 
การเคลื่อนย้ายของศัตรูพืชไปกับผลพีช หรือพาหนะขนส่ง ความสามารถในการเคลื่อนย้ายหาพืชอาหารโดย
ศัตรูพืชเองหรืออาศัยพาหะ พาหะมีปรากฏในประเทศไทยหรือไม่ ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมใน
สภาพธรรมชาติ  สิ่งกีดขวางโดยธรรมชาติ และพืชอาหาร/พืชอาศัย รวมทั้งพืชที่มีความใกล้เคียง 

2.1.6. พิจารณาข้อมูลและสรุปแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าศัตรูพืชที่ไม่พบในประเทศ
ไทยจะก่อให้ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นหลังจากศัตรูพืชเข้ามา (Potential economic 
consequence) ในประเทศไทย  

สืบค้นข้อมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งผลกระทบทางตรงจากศัตรูพืช 
เช่น ท าให้พืชสูญเสียผลผลิต และผลกระทบทางอ้อม เช่น ต้องเพ่ิมต้นทุนในการป้องกันก าจัด กระทบต่อ
ระบบการผลิตพืชภายในประเทศ กระทบต่อการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยพิจารณา
ว่ามีผลกระทบจนถึงระดับที่ยอมรับไม่ได้ส าหรับประเทศไทย 

ผลสรุปท าให้ทราบชนิดศัตรูพืชกักกันที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และนิยามของศัตรูพืช
กักกัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ระดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ า 

 
ขั้นตอนที่ 3   การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk management) 

สืบค้นมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับศัตรูพืชกักกันของพีชและน ามาประกอบการ
ตัดสินใจว่ามาตรการใดมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศัตรูพืช  

4. สุ่มตัวอย่างผลพีชเพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชที่ติดมากับผล ณ จุดน าเข้าที่ด่านตรวจพืช แหล่ง
กระจายสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต เก็บสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่ตรวจพบน ามาตรวจในห้องปฎิบัติการ บันทึก
ข้อมูล   

- เวลาและสถานที ่  
เวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556 
สถานที ่ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช      

 ด่านตรวจพืชลาดกระบัง ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
 ศูนย์กระจายสินค้าและขายส่ง สถานที่จ าหน่ายผลไม้น าเข้าจากต่างประเทศ  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ข้อมูลพืช 

พีชหรือท้อ (peach) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Prunus persica อยู่ในวงศ์ Rosaceae เป็นไม้ผล
เขตหนาวเป็นไม้ยืนต้นเขตหนาวผลัดใบ เป็นพืชผสมตัวเอง (self-pollinator)  จัดอยู่ในกลุ่ม stone fruit 
เป็นราชินีของไม้ผลเขตหนาว รองจากแอปเปิ้ล พีชมีถ่ินก าเนิดในประเทศจีนและแพร่พันธุ์ตามทางสายไหม
สู่เปอร์เซีย(อิหร่าน) เข้าสู่ยุโรปและอังกฤษ 300-400 ปีก่อนพุทธศักราช จากโปรตุเกตแพร่ไปอเมริกาใต้
และอเมริกาเหนือ และแคนาดาตอนใต้ ผู้ผลิตพีชที่ส าคัญของโลกเรียงตามล าดับ คือ จีน อิตาลี 



สหรัฐอเมริกา สเปน กรีซ ฝรั่งเศส ตุรกี อิหร่าน ชิลี และอาร์เจนติน่า ลักษณะโดยทั่วไปต้นพีชมีขนาด
ค่อนข้างเล็ก ทรงต้นเป็นพุ่มแจ้  ดอกสีชมพูหรือขาวแล้วแต่ชนิดหรือพันธุ์ พีชต้องการอุณหภูมิต่ า (Chilling 
requirement) ในช่วงฤดูหนาว 

แหล่งปลูกพีชในสหรัฐอเมริกามี ๒๓ รัฐ ดังนี้  ได้แก่ อลาบามา อาร์คันซอ แคลิฟอร์เนีย 
(Freestone และ Clingstone) โคโลราโด คอนเนตทิคัต จอร์เจีย ไอดาโฮ อิลลินอยส์  แมรี่แลนด์ 
แมสซาชูเซต มิชิแกน มิสซูรี นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก นอร์ทแคโรไลนา โอไฮโอ เพนซิลวาเนีย เซาส์แคโรไลนา 
เท็กซัส ยูทาห์ วอชิงตัน และเวสต์วอร์จิเนีย แคลิฟอร์เนียมีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุดและให้ผลผลิตสูงสุด
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว รัฐแคลิฟอร์เนีย เมือง Freeystone กรกฎาคม ถึง กันยายน เมือง Clingstone เมษายน 
ถึง ตุลาคม  

พีชต้องการอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวต่ าสุดเฉลี่ย 12 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 50-60 วัน 
พันธุ์พีช low chill cultivar ต้องการอุณหภูมิต่ าช่วงหนาวไม่เกิน 200 ชั่วโมง พ้ืนทีสู่งของประเทศไทยปลูก
พีชได้ส าเร็จ พ้ืนที่ปลูกประมาณ 650 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 80 ตันต่อปี  แหล่งปลูกพีชที่ส าคัญของมูลนิธิ
โครงการหลวง คือ ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีวิจัยอ่างขาง สถานีวิจัยอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่ปูนหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555โครงการหลวงผลิตพีช 35 ตัน 
(อภิชาติและศุภวรรณ์, 2552; อุณารุจ, 2555; สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง, 2556) พันธุ์ที่เป็นการค้ามี
เนื้อเหลืองและปลูกเพ่ือทานสด พันธุ์พีชที่ส าคัญในประเทศไทย  

1. Earli grande : เป็นพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าเกือบทั้งหมดของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมดใน
ประเทศเนื่องจากการติดผลดี คุณภาพผลดีและมีรสชาติดี สามารถเก็บเก่ียวได้ในเดือนเมษายน 

2. Florda belle: เป็นพันธุ์ที่ปลูกกันไม่มากนัก เนื่องจากติดผลยาก  
3. Flordasum: เป็นพันธุ์ที่ปลูกกันไม่มากนักเนื่องจากผลมีขนาดค่อนข้างเล็ก ผลมี

ลักษณะคล้ายพันธุ์ Earli grande 
4. Tropic Beauty: เป็นพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นและสามารถเจริญเติบโตได้

เป็นอย่างดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย (subtropical climate) 
ศัตรูพีชที่มีรายงานในไทย  

โรคใบรู (Shot hole) เกิดจากเชื้อรา Stigmina carpophilla ลักษณะอาการเป็นจุดสี
น้ าตาลบนใบ ขอบแผลมีสีเข้ม จุดมักหลุดท าให้เป็นรู แพร่ระบาดได้ดีในสภาพชื้นฝนตก จึงพบการระบาด
ของโรคนี้มากในฤดูฝน การป้องกันก าจัดควรเน้นการป้องกันก่อนที่โนคจะระบาด   

โรคใบรู (Bacterial shot hole) จากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. 
Pruni (E.F. Sm. Dows.) ลักษณะอาการเป็นจุดชุ่มน้ าบนใบต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล และหลุดท าให้เป็นรู
คล้ายแมลงกัดกิน อาการที่เกิดบนกิ่งมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อสีเขียวเข้ ขนานไปตามความยาวของกิ่งต่อมาจะ
มีสีแกมน้ าตาลและมักยุบตัวลง ป้องกันก าจัดได้โดยการฉีดพ่นสารประกอบทองแดง เช่น คอปเปอร์ออกซี
คลอไรด์  



โรคราสนิม (Rust) เกิดจากเชื้อรา  Tranzschelia discolor ลักษณะเป็นจุดเหลือง
กระจายทั่วไปด้านใต้ใบมีกลุ่มราสนิมเกิดมากมาย จุดสีสนิมมักแตกออกและมีลักษณะคล้ายฝุ่นสีน้ าตาล
แพร่กระจายรอบแผล จุดสีสนิมเมื่อเชื่อมกันจะท าให้แห้งเป็นจุดแห้งตาย ลักษณะอาการบนกิ่งจะเป็นจุดสี
น้ าตาลเข้มเกิดกระจายบนกิ่ง ต่อมาจะสร้างกลุ่มสปอร์สีสนิมบนแผลที่แตก ส่วนบนผลจะเป็นจุดนูนสี
น้ าตาลเชื่อมกันรูปร่างไม่แน่นอน เชื้อราจะพักตัวในกิ่งและใบที่ตายแล้วและแพร่ระบาดเข้าท าลายต้นพีชใน
สภาพอากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูง ป้องกันก าจัดฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดรา   

โรคราแป้ง (Powdery mildew) เกิดจากเชื้อรา Sphaerotheca pannosa., Oidium 
sp. ลักษณะอาการเกิดที่ใบและยอดอ่อน ปรากฏเป็นสีม่วงจ านวนมาก ต่อมาจะเกิดเชื้อราสีขาวและใบจะ
ชะงักการเจริญเติบโต ขนาดไม่สม่ าเสมอ ใบหงิกงอ  สร้างสปอร์แพร่ระบาดทางลม ป้องกันก าจัดได้ด้วยการ
พ่นสารป้องกันก าจัดเชื้อราระยะแตกใบอ่อนด้วยก ามะถัน หรือสารดูดซึมชนิดใหม่  

แมลงวันผลไม้ ป้องกันด้วยการห่อผล กับดักฟีโรโมนหรือเหยื่อพิษด้วยโปรตีนออโดไลเลท
ผสมสารก าจัดแมลงแมลงอื่นๆ เช่น เพลี้ยอ่อน ไรแดง หนอนกินดอกและผล ป้องกันด้วยสารเคมีพ่นเมื่อพบ
การระบาด  
มาตรการสุขอนามัยพืชในการน าเข้าผลพีชสดของต่างประเทศ 

นิ วซีแลนด์  ต้องมีการจัดการศัตรู พื ชในแปลงปลูก  Conotrachelus nenuphar, 
Maconellicoccus hirsutus, peach latent mosaic viroid ก าจัด Drosophila suzukii ก่อนส่งออก 

แคนาดา ผลพีชต้องปราศจาก Cydia molesta มีระบบการจัดการ system approach 
หรือผ่านการก าจัดศัตรูพืช 

ไต้หวัน   ผลพีชต้องปราศจาก  Anarsia ineatella , Conotracherlus nenuphar, 
Cydia pomonella, Erwinia amylovora, Rhagoletis pomonella, Tetranychus pacificus, 
Ceratitis capitata มีใบรับรองสุขอนามัยพืช  ผลพีชต้องปลอดจาก Anarsia lineatella (peach twig 
borer) Conotracherlus nenuphar (plum curculio) Cydia pomonella (codling moth) Erwinia 
amylovora (fire blight) Rhagoletis pomonella (apple maggot) Tetranychus pacificus (Pacific 
spider mite) Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly) หรือต้องท าการก าจัดศัตรูพืชและระบุใน
ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Crisosto and Kader, 2004) 

สหภาพยุโรป การน าเข้าพีชจากบราซิล ผลพีชต้องสุ่มตรวจ มีใบรับรองสุขอนามัยพืช และ
ข้อความพิเศษเกี่ยวกับการเพาะปลูก การก าจัด บราซิลต้องแจ้ง DDIV ล่วงหน้าเมื่อขนส่งสินค้าไปยุโรป 

แคนาดา มลรัฐบริติชโคลอมเบีย (British Columbia) มีใบรับรองสุขอนามัยพืชระบุว่า
ปลอดจาก Cydia molesta (Oriental fruit moth) และระบุข้อความเพ่ิมเติมว่า “the fruit in the 
shipment were produced and inspected in accordance with the “systems approach 
guidelines” agreed to by APHIS and the CFIA” (Crisosto and Kader, 2004) 



เม็กซิโก  มีระบบจัดการศัตรูพืชกักกันแบบ system approach รับรองการปลอดจาก 
Cydia molesta  Conotracherlus nenuphar (plum curculio), Rhagoletis pomonella แ ล ะ
แมลงวันผลไม้วงศ์ Tephritidae (Crisosto and Kader, 2004)     

ออส เตรเลี ย   มี ระบบจัดการศั ตรู พื ชกั กกัน  peach twig borer แบบ  systems 
approach ผลพีช ส่งออกไปที่รัฐเวสเทริน์ออสเตรเลียต้องมาจากพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ หรือมาจาก
พ้ืนที่ ปลู กที่ มี การปรากฎของ Grapholita molesta (Oriental fruit moth) ระดับต่ า  (low pest 
prevalence)  ต้องผ่าตรวจผลไม้ในโรงคัดบรรจุเพ่ือตรวจหา Grapholita packardi Zeller (cherry 
fruitworm)  Grapholita prunivora (lesser apple fruitworm) ผลไม้ พ้ืนที่ ต้องมาจากพ้ืนที่ ปลอด 
Rhagoletis pomonella (Walsh) (apple maggot) รมด้วยสารเมทิลโบร์ไมด์ในสภาพบรรยากาศปกติ
เพ่ือจัดการความเสี่ยง Grapholita molesta อัตรา 32 กรัม/ลบ.ม ที่อุณหภูมิเนื้อผลไม้ 21 องศาเซลเซียส 
หรือมากกว่า หรือรมที่อัตรา 40 กรัม/ลบ.ม ที่อุณหภูมิเนื้อผลไม้ 16 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า อัตรา 40 
กรัม/ลบ.ม ที่อุณหภูมิเนื้อผลไม้ 10 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า มีใบอนุญาตน าเข้า มีใบรับรองสุขอนามัย
พืช ระบุหมายตู้ขนส่ง เลขผนึก เลขทะเบียนสวนหรือหมายเลขแปลงปลูก (block number) เลขทะเบียน
โรงคัดบรรจุ และระบุข้อความเพ่ิมเติมว่า “ the fruit in this consignment have been produced in 
<state> in accordance with the conditions governing the entry of fresh stone fruit from 
the USA to Australia” “the fruit in this consignment have been produced and packed in 
<county/area> that is free of apple maggot (Rhagoletis pomonella)” (DAFF, 2010)   

อินเดีย  ผลพีชต้องมีมาตรการสุขอนามัยพืชอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ต้องปลอดจาก Cydia 
molesta Lymantria dispar (gypsy moth) Ceratitis capitata  Cydia inopinata (manchurian 
fruit moth) Cydia packardi (cherry fruitworm) Cydia prunivora (plum moth) Rhagoletis spp. 
(Mexican fruitflies) Carposina niponenosis (peach fruit moth) Bactrocera tryoni 
(Queensland fruit fly) หรือ ต้องมาจากพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata และ Rhagoletis 
spp  หรือรมสารเมทิลโบร์ไมด์ อัตรา 32 กรัม/ลบ.ม ที่อุณหภูมิเนื้อผลไม้ 21 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า 
เพ่ือก าจัด Ceratitis capitata และ Rhagoletis spp หรือ หรือความเย็นก าจัด Ceratitis capitata และ 
Rhagoletis spp ก่อนส่งออก ที่ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า นาน ติดต่อกัน 10 วัน หรือที่
อุณหภูมิ 0.55 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่านานติดต่อกัน 11 วัน หรือที่อุณหภูมิ 1.1 องศาเซลเซียสหรือต่ า
กว่า นาน ติดต่อกัน 12 วัน และระหว่างการขนส่งผลไม้ต้องเก็บในห้องเย็นอุณหภูมิต่ า 
ผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชกักกัน 
Tetranychus pacificus (McGregor, 1919) Pacific spider mite [Acari: Tetranychidae] 

วางไข่ใต้ใบ ระยะไข่ 4–6 วัน ตัวมีสีเหลืองอมเขียว ขนาดความยาว 0.25-0.5 ม.ม. อายุ 
1-3 สัปดาห์ พักตัวในฤดูหนาว การท าลายโดยดูดกินเซลล์ใบและคลอโรพลาสท าลายการสังเคราะห์แสง
ของพืชท าให้ผลมีขนาดเล็ก สกุล Tetranychus สืบพันธ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ การจ าแนกชนิด 
ใช้ genitalia ไรตัวผู้  ในสภาพอากาศร้อนและแห้งประชากรไรหนาแน่นและเพ่ิมมากขึ้นท าให้พบบนผลได้ 



การแพร่กระจายโดยการเดิน/คลาน (crawiling) ปลิวไปกับกระแสลม ไรสามารถพัฒนาให้ต้านทานสารเคมี 
มีชีวิตรอดที่อุณหภูมิต่ ากว่าศูนย์องศาเซลเซียส โอกาสรอดชีวิตระหว่างการขนส่งสูง ดังนั้น ระยะ juvenile 
(nymphal) และเต็มวัย จึงมีความเสี่ยงในการเข้ามากับผลพีชสด มีรายงานการตรวจพบที่ด่านตรวจพืชของ
นิวซีแลนด์มาแล้ว พืชอาศัย เช่น แอปเปิล มัลเบอรรี่ stone fruit แบลคเบอรี่ เมลอน องุ่น แตงโม สะตรอ
เบอรี่ การจัดการศัตรูพืชในแปลงปลูก การจัดการศัตรูพืชที่โรงคัดบรรจุผลไม้ คัดทิ้งผลที่มีร่องรอยการ
ท าลาย การปัดด้วยแปรงอ่อนๆ การสุ่มตรวจก่อนส่งออกสามารถจัดการความเสี่ยงได้  การตั้งรกราก 
แพร่กระจายในประเทศไทยมีโอกาสได้ที่ภาคเหนือพ้ืนที่ปลูกพืชอาศัย เช่น สะตรอเบอรี่ องุ่น แตงความ
เสี่ยงต่ า-ปานกลาง 
Anarsia lineatella Zeller, 1839 Peach twig borer  [Lepidoptera: Gelechiidae] 

เป็นศัตรูพืชส าคัญในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเซีย แอฟริกาเหนือ ผีเสื้อวางไข่ที่กิ่ง ใบ  ผล 
หนอนกินยอด ดอกตูมเจาะกินในผล ในฤดูหนาวหนอนพักตัวบนต้นพีช เข้าดักแด้ที่บริเวณก้านผลไข่รูปทรง
รี สีเหลืองหรือเหลืองอมส้ม หนอนมีหัวสีด า ล าตัวสีน้ าตาลแดงตาดด้วยแถบสีขาว ความยาวเมื่อโตเต็มที่ 
12 ม.ม. ตัวเต็มวัยปีกสีเทา เมื่อกางปีกมีความกว้าง 14-16 ม.ม. ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพบการระบาดในแอปริ
คอท เนคทารีน พีช และพลัม การตั้งรกรากมีโอกาสเป็นไปได้น้อย หนอนเจาะเข้าทางขั้วผล และออกมา
เข้าดักแด้ทางด้านล้างก้านผล ระยะไข่ หนอน และดักแด้จึงมีความเสี่ยงในการเข้ามากับผลพีชสด มีความ
เสี่ยงในการเข้ามากับผลพีชสด สังเกตเห็นอาการท าลายชัดด้วยตา การจัดการศัตรูพืชท าด้วยการคัดทิ้งผลที่
ถูกท าลายช่วงการเก็บเกี่ยวในแปลงปลูกและโรงคัดบรรจุผลไม้ การสุ่มตรวจก่อนส่งออกสามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้ ความเสี่ยง ต่ า 
Grapholita molesta (Busck, 1916) Oriental fruit moth [Lepidoptera: Tortricidae] 

ผีเสื้อขนาดเล็กปีกสีเทา ความยาว 6 ม.ม. กางปีก 1.3 ม.ม. วางไข่บนใบ ยอดที่แตกใหม่ 
ผล ไข่มีสีขาวขนาด 0.7 ม.ม. หนอนมี 4-5 วัย หนอนฟักใหม่มีความยาว 1.5 ม.ม. เมื่อโตเต็มที่ยาว 12 ม.ม. 
ดักแด้สีน้ าตาล ในฤดูหนาวหนอนวัยสุดท้ายพักตัวในดิน เปลือกไม้ หรือผลไม้หล่นตามดิน ระยะหนอนกิน
ยอดผลอ่อน และผลสุก สังเกตุเห็นรอยเจาะเข้าที่ขั้วผล  ผีเสื้อบินได้ไกล 25 เมตร พืชอาหารจ ากัด ได้แก่ 
stone fruit Hazel nut oak ทับทิม การตั้งรกรากมีโอกาสเป็นไปได้น้อย ระยะไข่และหนอนมีความเสี่ยง
เข้ามากับผลพีชสด แต่สังเกตเห็นไข่และอาการท าลายชัดด้วยตา การจัดการศัตรูพืชท าด้วยการคัดทิ้งผลที่
ถูกท าลายช่วงการเก็บเกี่ยวในแปลงปลูกและโรงคัดบรรจุผลไม้ การสุ่มตรวจก่อนส่งออกสามารถจัดการ
ความเสี่ยงได้  ความเสี่ยงต่ า 
Epiphyas postvittana (Walker, 1863) Light brown apple moth [Lepidoptera: Tortricidae] 

ผีเสื้อวางไข่บนใบ ครั้งละ 2 - 170 ฟอง ไข่ขนาด 0.84 - 0.95 ม.ม. ระยะไข่ 5 - 30วัน
ขึ้นกับอุณหภูมิ หนอนมี 6 ระยะ หนอนล าตัวสีเขียว หัวสีน้ าตาล ดักแด้ยาว10 -15 ม.ม. ผีเสื้อมีปีกสีน้ าตาล
เหลืองมีแต้มด าบนปลายปีกคู่หน้า เมื่อกางปีกกว้าง 10 ม.ม.  ตลอดชีวิตเพศเมียวางไข่ 300 - 1500 ฟอง 
พืชอาหารมากกว่า 500 ชนิด 363 สกุล 121 วงศ์ พืชอาหาร เช่น แอปเปิล สาลี่ องุ่น ส้ม มะม่วง กีวี 
แตงกวา พริก ข้าวโพด Brassica sp (กะหล่ า บล็อกโคลี่ ดอกกะหล่ า) กุหลาบ กล้วยไม้ ไม้ประดับ เช่น  



เบญจมาส ลิลลี่ แมลงมีถิ่นก าเนิดในออสเตรเลีย ไข่ที่ใบและผล หนอนท าลายตา ใบ ยอด และผลกัดกินที่
ผิวเปลือกบางครั้งเข้าท าลายในผล พบการระบาดที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชอบสภาพแวดล้อมอุ่นและชื้น รัฐ
แคลิฟอร์เนีย มีมาตรการควบคุมการแพร่กระจายเป็นทางการและประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ กักกัน 
(quarantine area) สหรัฐอเมริกาห้ามส่งออกผลพีชจากแหล่งที่มีการระบาด แมลงมีโอกาสเข้ามากับผลพีช 
พบพืชอาหาร การตั้งรกราก แพร่กระจาย ความเสี่ยง ปานกลาง 

 
Monilinia fructicola  (Winter) Honey, brown rot disease (teleomorph) 

เชื้อราท าลายพีช แอปเปิล สาลี่ โลคว๊อต แบลคเบอรี่ ระบาดในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ 
เอเซีย (จีน ญี่ปุน เกาหลี ไต้หวัน เยเมน อินเดีย) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกากลางและแคริบเบียน 
อเมริกาใต้  ยุโรป เชื้อเข้าท าลายในสภาพที่มีความชื้นสูงและอากาศเย็น Conidia งอกที่อุณหภูมิ 0-35 
องศาเซลเซียส และไม่งอกที่อุณหภูมิสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เหมาะสม 15-30 องศาเซลเซียส 
เชื้อเข้าท าลายผล 2 ระยะ blossom blight phase และ fruit rot phase การบริหารจัดการศัตรูพืชใน
แปลงปลูก การท าความสะอาดแปลงและการใช้สารป้องกันก าจัดรา และการก าจัดผลแห้งหล่นใต้ต้นการ
ตรวจผลที่แสดงอาการของโรคเชื้อยังเล็ดรอดได้ การตั้งรกราก แพร่กระจาย พบพืชอาหารที่เหมาะสมยาก 
ความเสี่ยง ต่ า 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสเข้ามากับผลพีชน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา 5 ชนิด ได้แก่ ไร 

Tetranychus pacificus ผี เสื้ อ  Anarsia lineatella Epiphyas postvittana Grapholita molesta  
และรา Monilinia fructicola  มาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับผลพีชสดน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา (1) สวน 
พีชส่งออกต้องขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ มีการท าความสะอาดแปลงและ
แผนการบริหารจัดการศัตรูพืชตลอดปี (2) โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานรัฐ  
(3) มีระบบจัดการกับผลไม้ในโรงคัดบรรจุผลไม้คัดทิ้งผลที่มีศัตรูพืชหรือรอยการท าลาย (4) สุ่มตัวอย่างผล
พีชเพ่ือตรวจหาศัตรูพืชก่อนส่งออกและที่ด่านน าเข้า (5) ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชและมีใบอนุญาต
น าเข้า   

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. เพ่ือสามารถน าข้อมูลจากการศึกษามาก าหนดมาตรการในการปฏิบัติที่ดีส าหรับกระบวนการผลิต

และการส่งออก 

2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการควบคุมป้องกันและลดความเสี่ยงจากการน าเข้าสินค้าเกษตร 

3.  เพ่ือความปลอดภัยของพืชอาหารจากการน าข้อมูลศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

4. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเจรจาการค้า 
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