2519
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การศึกษาการกาหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสาหรับการนาเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์
ดาเนินการที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง
กันยายน 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการทางวิชาการด้านสุขอนามัยพืชในจัดการ ควบคุม
ป้องกันและลดความเสี่ยงของศัตรูพืชที่มีโอกาสติดเข้ามาจากการนาเข้า ผลพลับสดจากนิวซีแลนด์
ด าเนิ น การโดยศึ ก ษามาตรการสุ ข อนามั ย พื ช ส าหรั บ การน าเข้ า ผลพลั บ สดที่ มี ก ารก าหนดใน
ต่างประเทศ รวบรวมศัตรูพลับที่มีรายงานในประเทศนิวซีแลนด์ วิเคราะห์ศักยภาพที่ศัตรูพืชจะติดมา
กับผลพลับสดนาเข้า ผลการศึกษาพบว่าศัตรูพลับที่มีรายงานในนิวซีแลนด์ มีจานวน 19 ชนิด ได้แก่ ไร
1 ชนิด แมลง 13 ชนิด ไส้เดือนฝอย 2 ชนิด แบคทีเรีย 2 ชนิด และรา 1 ชนิด ศัตรูพลับที่ไม่มีรายงาน
พบในประเทศไทยและมี โ อกาสติ ด มากั บ ผลพลั บ สดน าเข้ า มี จ านวน 5 ชนิ ด คื อ เพลี้ ย หอย
Ceroplastes destructor, Parthenolecanium persicae, Pinnaspis strachani ด้วงงวงฟูลเลอร์
โรส Pantomorus cervinus และเพลี้ยแป้ง Pseudococcus longispinus
คานา
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารค้ า ขายพื ช และผลผลิ ต พื ช กั บ ต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น มาตรการ
สุขอนามัยพืชที่ใช้สาหรับป้องกันมิให้ศัตรูพืชร้ายแรงจากต่างประเทศเข้ามาและ/หรือแพร่กระจายใน
ประเทศไทยอาศัยกฎหมายในการควบคุมการนาเข้าพืชและผลิตผลพืช ได้แก่ พระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2551 ซึ่งแบ่งพืชออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
สิ่งต้องห้าม สิ่งกากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม สาหรั บสิ่งต้องห้ามที่จะนาเข้าเพื่อการค้า จะต้องดาเนินการ
ศึกษาว่าพืชหรือผลิตผลพืชที่นาเข้านั้นมีศัตรูพืชกักกันชนิดใดหรือไม่ที่มีโอกาสติดมากับสินค้า
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โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบเหตุผ ลในการกาหนดมาตรการสุขอนามัยพืช ที่เหมาะสม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ “เรื่อง กาหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กาหนดเป็นสิ่ง
ต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550” ใน
ท้ายประกาศดังกล่าวมีการกาหนดชนิดพืชและพาหะจากทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้าม
โดยมีบทเฉพาะกาล ผ่อนผันให้สิ่งต้องห้ามที่เคยมีการนาเข้าในราชอาณาจักรแล้วใน
ลักษณะที่เป็นการค้าก่อนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ สามารถนาเข้าต่อไปได้โดยประเทศผู้ส่งออก
ต้องแจ้งความประสงค์ขออนุญาตนาเข้าและแสดงเอกสารหลักฐานที่เ คยมีการนาเข้าพร้อมข้อมูลทาง
วิชาการยื่นต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งกรม
วิชาการเกษตรได้อนุญาตให้ประเทศที่ได้ยื่นความประสงค์และได้รับการอนุมัติสามารถนาสิ่งต้องห้ามที่
ได้รับอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร โดยปฏิบัติตามสถานภาพเดิมก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ
ผลสดของพืชในสกุล Dyospyros ซึ่งรวมถึงผลพลับสดจากทุกแหล่ง จัดเป็นสิ่งต้องห้าม
ตามประกาศ ฯ ดังกล่าว และผลพลับสดนาเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการผ่อนผันให้นาเข้าได้
เพื่อการค้า โดยปฏิบัติตามสถานภาพเดิมก่อนประกาศมีผลใช้บังคับจนกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชจะเสร็จสิ้นและกาหนดเงื่อนไขการนาเข้าใหม่ การปฏิบัติตามสถานภาพเดิมของพืชซึ่งกาหนดให้มี
เพียงใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate) ที่ไม่มีการระบุข้อกาหนดใดๆ กากับมาด้วย
ประกอบกับการนาเข้าที่มีปริมาณมากในแต่ละปี อาจทาให้ศัตรูพืชบางชนิดที่ไม่มีในประเทศไทย เช่น
Aspidiotus nerri, Pantomorus cervinus และ Epiphyas postvittana ติดเข้ามากับผลพลับ
นาเข้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการส่งออกผักผลไม้ไทยไปยังประเทศที่เข้มงวด
ด้านกักกันพืช เนื่ องจากศัตรูพืช ดังกล่ าวมีศักยภาพสามารถทาความเสี ยหายแก่พืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้หลายชนิด รวมถึงเป็นศัตรูพืชกักกันของบางประเทศที่มีการค้าขายกับประเทศไทย จึง
ดาเนินการศึกษาการกาหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสาหรับการนาเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์ เพื่อ
ทราบชนิดของศัตรูพืชกักกันและมาตรการทางวิชาการด้านสุขอนามัยพืชสาหรับจัดการความเสี่ยง
ศัตรูพืชที่เหมาะสม ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกกฎระเบียบ/กฎหมายเพื่อควบคุมการนาเข้า ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันมิให้ศัตรูพืชร้ายแรงจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย และจะนาไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยไม่ขัดแย้งกับข้อตกลงระหว่างประเทศ
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. ผลพลับนำเข้ำ
2. อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่ำงศัตรูพืช เช่น พู่กัน กล่องพลำสติก กล่องรักษำควำมเย็น เป็นต้น
3. อุปกรณ์วิทยำศำสตร์เช่น ขวดแก้ว อุปกรณ์ในกำรทำสไลด์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo
microscope และ compound microscope เป็นต้น
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4. สารเคมี เช่น สารเคมีสาหรับดองตัวอย่างพืชและศัตรูพืช สารเคมีกันเชื้อรา และสารเคมี
สาหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล (ซีดี) และหมึกพิมพ์
6. หนังสือและเอกสารวิชาการตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
วิธีการ
1. การสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
1.1 สื บ ค้ น และรวบรวมข้อมู ล มาตรการสุ ข อนามัย พืช ของการนาเข้ าผลพลั บสดจาก
ประเทศต่างๆ โดยสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตารา วารสาร เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์
ขององค์กรอารักขาพืชในแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาค
1.2 สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทั่วไปของพลับนาเข้าจากนิวซีแลนด์ ได้แก่ สถิติการนาเข้า
ส่งออก พันธุ์ และแหล่ง ปลูก จากเอกสารวิชาการ ด่านตรวจพืชนาเข้า ศุลกากร ข้อมูลจากองค์กร
อารักขาพืชของประเทศผู้ส่งออก หรือจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.3 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล ศัตรูพลับที่มีรายงานพบในนิวซีแลนด์ ข้อมูลทางชีววิทยา
สัณฐานวิทยา แหล่งที่พบ จากหนังสือ ตารา วารสาร เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ
วิเคราะห์ศักยภาพของศัตรูพืชที่จะติดมากับพืชผลพลับสดนาเข้า
2. การสุ่มตัวอย่าง ตรวจ และจาแนกชนิดของศัตรูพืชที่อาจติดมากับผลพลับสดนาเข้า
สุ่มตัวอย่างผลพลับสดนาเข้า ณ ด่านตรวจพืชนาเข้า และ/หรือแหล่งกระจายสินค้า โดยมี
จานวนผลพลับ ที่สุ่มดังนี้ (1) นาเข้าจานวนน้อยกว่า 1,000 ผล สุ่มตัวอย่างจานวน 450 ผล หรือ
ทั้งหมด (2) นาเข้าจานวนเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 ผล สุ่มตัวอย่างจานวน 600 ผล (จานวนการสุ่ม
ตัวอย่างอ้างอิงจาก Whyte, 2009) กรณีสุ่มผลพลับจากแหล่งกระจายสินค้าพิจารณาจานวนตัวอย่าง
ที่สุ่มตามความเหมาะสม นามาตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นจากลักษณะภายนอก หรือผ่าดูภายในผลเพื่อ
สังเกตอาการว่ามีสาเหตุอาจเกิดจากโรคหรือแมลงศัตรูพืช หากเกิดจากโรคจะนามาแยกเชื้อหาสาเหตุ
โดยแยกโดยตรงหรือใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม เพื่อให้ได้เชื้อบริสุทธิ์และจาแนกชนิดด้วยวิธีการที่
เหมาะสมต่อไป หากมีสาเหตุจากแมลงจะจาแนกกลุ่มของแมลง โดยใช้ลักษณะทางสั ณฐานวิทยา
(Morphology) หรือส่งจาแนกชนิด
3. การวิเ คราะห์ โ อกาสที่ ศัต รู พื ช จะเข้ า มา ตั้ งรกรากอย่ า งถาวร การแพร่ก ระจาย และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหากศัตรูพืช เข้ามาได้ โดยมีการจาแนกศัตรูพื ช ที่
ชัดเจน สถานะภาพการแพร่กระจายของศัตรูพืชในปัจจุบันของประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โดยพิจารณาจากศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานพบในประเทศไทยและสามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่นาเข้า
4. การวิเคราะห์มาตรการสุขอนามัยพืชที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับศัตรูพืชแต่ละชนิด โดยคัดเลือก
มาตรการที่เหมาะสม อาศัยพื้นฐานจากประสิทธิภาพของมาตรการนั้นเพื่อลดโอกาสการเข้ามา ตั้งรกราก
และแพร่กระจายของศัตรูพืช ให้หมดไปหรือลดลงมาอยู่ในระดับที่ประเทศไทยยอมรับได้ และมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ
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5. จัดทารายงานการศึกษาการกาหนดมาตรการสุขอนามัยพืช
เวลาและสถานที่
เวลา:
สถานที่:

เดือนตุลาคม 2554-กันยายน 2555
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการรวบรวมข้อมูลมาตรการสุขอนามัยพืชสาหรับการนาเข้าผลพลับสดจากประเทศต่างๆ
สถิติการนาเข้า ส่งออก แหล่งผลิตผลพลับสดของนิวซีแลนด์ และศัตรูพลับที่มีรายงานในนิวซีแลนด์ เพื่อ
ศึกษาและกาหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสาหรับการนาเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์ ได้ข้อมูลดังนี้
1. มาตรการสุขอนามัยพืชของผลพลับสดจากประเทศต่างๆ
1.1 ออสเตรเลียกาหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสาหรับผลพลับสดนาเข้าจากญี่ปุ่น เกาหลี
ใต้ และอิสราเอล ดังนี้
- ผลพลับต้องมาจากแปลงปลูกในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata
(Pest free areas) หรือการกาจัดแมลงวันผลไม้ในองุ่นด้วยวิธีการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น (cold
disinfestation) ที่อุณหภูมิ 1.11 องศาเซลเซียส (34 องศาฟาเรนไฮด์) หรือต่ากว่า นานต่อเนื่องกัน
14 วัน หรือ 1.67 องศาเซลเซียส (35 องศาฟาเรนไฮด์) หรือต่ากว่า นานต่อเนื่องกัน 16 วัน หรือ
2.20 องศาเซลเซียส (36 องศาฟาเรนไฮด์) หรือต่ากว่า นานต่อเนื่องกัน18 วัน สาหรับผลพลับนาเข้า
จากอิสราเอล
- ผลพลับต้องมาจากเขตปลอดศัตรูพืช Stathmopoda masinissa หรือ แหล่ง
ผลิตปลอดศัตรูพืช (pest free places of production) หรือ การควบคุมศัตรูพืชในสวน (orchard
control) และการตรวจสอบศัตรูพืชด้วยสายตา (visual inspection) และหากพบศัตรูพืชต้องดาเนินการ
แก้ไข (remedial action) หรือ รมด้วยเมทิลโบรไมด์อัตรา 48 กรัม/ลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง ที่
อุณหภูมิเนื้อผลไม้ 15 องศาเซลเซียส สาหรับผลพลับนาเข้าจากเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
- ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังศัตรูพืชในสวนที่จะส่งออก
(Export
orchard
surveillance) และการรักษาความสะอาดในแปลงปลูกเพื่อลดปริมาณการเกิดโรคซึ่งเกิดจาก เชื้อรา
Monilinia fructigena สาหรับผลพลับนาเข้าจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอิสราเอล
- การท าความสะอาดผิ ว ผลพลั บ โดยการเป่ า ด้ ว ยลมหรื อ ล้ า งด้ ว ยน้า ซึ่ ง เป็ น
ขั้นตอนที่ดาเนินการในโรงบรรจุสินค้า เพื่อไม่ให้เพลี้ยแป้ง Phenacoccus pergandei, Planococcus
kraunhiae และ Pseudococcus cryptus ติดไปกับผลพลับ
- การตรวจสอบศัตรูพืช หากตรวจพบศัตรูพืชต้องดาเนินการแก้ไขซึ่งรวมถึง การ
ปฏิเสธการนาเข้า การทาลาย หรือกาจัดด้วยวิธีการอื่นๆ (หากมีวิธีกาจัด) สาหรับเพลี้ยหอย
Ceroplastes floridensis, Lepidosaphes conchiformis, Lopholeucaspis japonica, Parlatoria
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pergandii, Pseudaonidia duplex, Pseudaulacaspis pentagona เพลี้ยไฟ Ponticulothrips
diospyrosi, Retithrips syriacus และหนอนผีเสื้อ Adris tyrannus amurensis, Lagoptera juno,
Stathmopoda masinissa, Cryptoblabes gnidiella, Grapholita molesta, Homona
magnanima, Lobesia botrana
- มาตรการอื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน เช่ น การจดทะเบี ย นสวน จด
ทะเบียนโรงบรรจุสินค้า การตรวจสอบศัตรูพืชก่อนส่งออก การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช การเก็บ
รักษาผลผลิตและการขนส่ง เป็นต้น
1.2 สหรัฐอเมริกากาหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสาหรับผลพลับสดนาเข้าจากแอฟริกาใต้
ซึ่งมีแมลงศัตรูพืชกักกันซึ่งอาจติดไปกับผลพลั บ จานวน 9 ชนิด ได้แก่ แมลงวันผลไม้ Ceratitis
capitata, Ceratitis rosa Karsch, เพลี้ยหอย Ceroplastes destructor, Ceroplastes rubens,
Icerya seychellarum เพลี้ยแป้ง Delottococcus elisabethae, Paracoccus burnerae และ
หนอนผีเสื้อ Cryptoblabes gnidiella Thaumatotibia leucotreta โดยผลพลับนาเข้าต้องได้รับ
การฉายรังสี ที่ป ริ มาณรั งสี ดูดกลื น ต่าสุ ด 400 เกรย์ ต้องมีใบรับรองสุ ขอนามัยพืช ออกโดยองค์กร
อารักขาพืชแห่งชาติของประเทศส่งออกระบุข้อความพิเศษว่าผลพลับผ่านการฉายรังสี ที่ปริมาณรังสี
ดูดกลืนต่าสุด 400 เกรย์ และมีการตรวจรับรองก่อนส่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของประเทศผู้ส่งออกร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกา รวมถึงการตรวจสอบศัตรูพืชเมื่อนาเข้า
2. สถิติการนาเข้า ส่งออก และแหล่งผลิตผลพลับสดของนิวซีแลนด์
ประเทศไทยนาเข้าผลพลับสดจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ
นิวซีแลนด์ เพื่อบริโภคเป็นมากในแต่ละปี สาหรับการนาเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์ ในปี 2551-2553 มี
ปริมาณ 20-30 ตัน คิดเป็นมูลค่า 22-36 ล้านบาท
จากสถิติการเพาะปลูกปี 2008-2010 นิวซีแลนด์มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพลับประมาณ
170-183 เฮกเตอร์ ซึ่งให้ผลผลิตพลับประมาณ 2600-2900 ตัน/ปี ตลาดส่งออกผลพลับที่สาคัญ เช่น
ออสเตรเลีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง แคนาดา เป็นต้น
แหล่งผลิตผลพลับเพื่อการส่งออกที่สาคัญคือ Gisborne, North and South Auckland
และอื่นๆ ได้แก่ Northland, South Auckland, Waikato, Bay of Plenty and the Hawkes Bay
สาหรับพันธุ์ที่ส่งออก ได้แก่ พันธุ์ Fuyu ซึ่งเป็นพันธุ์พลับหวาน มีระยะเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนเมษายนถึง
กลางเดือนมิถุนายน
3. ข้อมูลศัตรูพลับที่มีรายงานในนิวซีแลนด์
ผลการรวบรวมข้อมูลศัตรูพืช ในเบื้องต้นทราบรายชื่อศัตรูพลับที่มีรายงานพบในนิวซีแลนด์
จานวน 19 ชนิด ได้แก่ ไร 1 ชนิด คือ Colomerus vitis แมลง 13 ชนิด คือ Aphis gossypii,
Aspidiotus nerii, Ceroplastes ceriferus, Ceroplastes destructor, Eudocima fullonia,
Heliothrips haemorrhoidalis, Hemiberlesia rapax, Hemiberlesia lataniae, Hyphantria
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cunea, Pantomorus cervinus, Parthenolecanium persicae, Pinnaspis strachani
Pseudococcus longispinus ไส้เดือนฝอย 2 ชนิด คือ Helicotylenchus pseudorobustus,
Trichodorus sp. เชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ Pseudomonas syringae pv. Syringae, Rhizobium
radiobacter และ เชื้อรา 1 ชนิด คือ Glomerella cingulata และได้ข้อมูลส่วนของพลับที่ถูก
ศัตรูพืชแต่ละชนิดทาลาย รวมถึงข้อมูลทางชีววิทยาของศัตรูพืช ได้แก่ วงจรชีวิต พืชอาหาร และเขต
แพร่กระจาย และโอกาสติดมากับผลพลับสดนาเข้า
4. การวิเคราะห์ศักยภาพในการเข้ามา ตั้งรกราก แพร่กระจายของศัตรูพืชในประเทศไทย
และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
จากการวิเคราะห์ข้อมูลศัตรูพืชพบว่า ศัตรูพลับที่ไม่มีรายงานพบในประเทศไทยและมี
ศักยภาพในการเข้ามาโดยมีโอกาสติดมากับผลพลับสดนาเข้า ตั้งรกราก และแพร่กระจายได้ในประเทศ
ไทย ตลอดจนอาจมี ผ ลกระทบในทางเศรษฐกิ จ มี จ านวน 5 ชนิ ด คื อ เพลี้ ย หอย Ceroplastes
destructor, Parthenolecanium persicae, Pinnaspis strachani ด้วงงวงฟูลเลอร์โรส
Pantomorus cervinus และเพลี้ยแป้ง Pseudococcus longispinus
การดาเนินงานในขั้นตอนสุ่มตัวอย่างผลพลับนาเข้าเพื่อตรวจสอบว่ามีศัตรูพืชหรือสิ่งมีชีวิต
ชนิ ด ใดติ ด มากั บ ผลพลั บ และการวิ เ คราะห์ โ อกาสที่ ศั ต รู พื ช จะเข้ า มา ตั้ ง รกราก เจริ ญ มี ชี วิ ต
แพร่กระจาย และก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรการ
สุขอนามัยพืชที่เหมาะสมสาหรับการนาเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์จาดาเนินการในปีต่อไป
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การศึกษาการกาหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสาหรับการนาเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์
ได้ข้อมูลมาตรการสุขอนามัยพืชของผลพลับสดที่มีการกาหนดในต่างประเทศ สถิติการนาเข้า ส่งออก
แหล่งผลิตผลพลับสดของนิวซีแลนด์ และข้อมูลศัตรูพลับที่มีรายงานในนิวซีแลนด์ ซึ่งพบว่ามีจานวน
19 ชนิด ได้แก่ ไร 1 ชนิด แมลง 13 ชนิด ไส้เดือนฝอย 2 ชนิด แบคทีเรีย 2 ชนิด และรา 1 ชนิด โดย
ได้รายชื่อศัตรูพืช ส่วนของพลับที่ถูกศัตรูพืชแต่ละชนิดทาลาย รวมถึงข้อมูลทางชีววิทยาของศัตรูพืช
ได้แก่ วงจรชีวิต พืชอาหาร และเขตแพร่กระจาย สาหรับศัตรูพลับที่ไม่มีรายงานพบในประเทศไทยและมี
ศักยภาพในการเข้ามา ตั้งรกราก แพร่ กระจายในประเทศไทย และอาจมี ผลกระทบทางเศรษฐกิจ มี
จานวน 5 ชนิด คือ เพลี้ยหอย Ceroplastes destructor, Parthenolecanium persicae,
Pinnaspis strachani ด้วง Pantomorus cervinus และเพลี้ยแป้ง Pseudococcus longispinus
ซึ่งจะมีการดาเนินงานต่อในปีต่อไป
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