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การศึกษาวิเคราะหและประเมินความเสีย่ งศัตรูพชื ของผลพลัมสดนําเข#าจากสหรัฐอเมริกา
Pest Risk Analysis of Fresh Plum Fruit from the United State of America
วลัยกร รัตนเดชากุล วรัญญา มาลี
อลงกต โพธิด์ ี สุคนธทิพย สมบัติ
กลุมE วิจยั การกักกันพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก#าวหน#า
พลัมเปGนไม#ผลเขตหนาวอยูEในวงศ Rosaceae สกุล Prunus พลัมแบEงเปGน 2 ชนิด คือ พลัม
ยุโรป (European plum: Prunus domestica) และพลัมญี่ปุPน (Japanese plum: P. salicina ) ผล
การสืบค#นศัตรูพืชของพลัมในสหรัฐอเมริกาพบวEามีศัตรูพืช 84 ชนิด แบEงศัตรูพืชออกเปGนกลุEม ได#แกE
ไร 5 ชนิด แมลง 44 ชนิด ได#แกEแมลงในอันดับ Coleoptera 6 ชนิด Diptera 2 ชนิด Hemiptera 10
ชนิด Hymenoptera 1 ชนิด Lepidoptera 23 ชนิด และ Thysanoptera 2 ชนิด รา 7 ชนิด
แบคทีเรีย 8 ชนิด ไวรัส 9 ชนิด ไส#เดือนฝอย 11 ชนิด รายชื่อศัตรูพืชของพลัมที่ติดเข#ามากับสEวนของ
ผล และนํามาประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนตEอไปได#แกE ไร Panonychus ulmi และ
Tetranychus pacificus แมลงวันผลไม# Anastrepha ludens ด#วง plum curculio
(Conotrachelus nenuphar ) หนอนเจาะผล Cydia funebrana เชื้อสาเหตุโรคพืช plum pox
virus, Bacterial Spot (Xanthomonas arboricola pv. pruni)
คํานํา
ตามที่พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก#ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช#บังคับตั้งแตE 2๘ สิงหาคม
2551 โดยแบEงประเภทของพืชออกเปGน 3 ชนิดคือ สิ่งต#องห#าม สิ่งกํากัด และสิ่งไมEต#องห#าม โดยสิ่ง
ต#องห#ามสามารถนําเข#ามาในราชอาณาจักรได#ตามวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1. เพื่อทําการวิจัย
2. เพื่อการค#า และ 3. เพื่อกิจการอื่น การนําเข#าหรือนําผEานสิ่งต#องห#ามเพื่อการค#าต#องผEานการ
วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชกEอน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด กรมวิชาการ
เกษตรได#ออกประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ “เรื่อง กําหนดพืช และพาหะจากแหลEงที่กําหนด
เปGนสิ่งต#องห#าม ข#อยกเว#น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550”
ในท#ายประกาศดังกลEาวมีการกําหนดชนิดพืชและพาหะจากทุกแหลEงเปGนสิ่งต#องห#าม โดยมีบทเฉพาะ
กาลเพื่อไมEให#กระทบตEอการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตรจึงได#อนุญาตให#ประเทศ
รหัสการทดลอง 0303-0404-5454-0303-0202-01-0202-54
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ที่ ไ ด#ยื่ น ความประสงค และได# รั บ การอนุ มั ติ ส ามารถนํ า สิ่ ง ต# อ งห# า มที่ ไ ด# รั บ อนุ ญ าตเข# า มาใน
ราชอาณาจักรได#โดยปฏิบัติตามสถานภาพเดิมกEอนประกาศมีผลใช#บังคับ ผลพลัมสดจากสหรัฐอเมริกา
อยูEในสถานภาพที่ผEอนผันตามบทเฉพาะกาลเปGนสิ่งต#องห#ามนําเข#าเพื่อการค#า และจากการสืบค#น
ข#อมูลศัตรูพืชของพลัม ในสหรัฐอเมริกาพบวEาผลพลัมสดเปGนพืชอาศัยของศัตรูพืชกักกันที่ร#ายแรง
หลายชนิดที่ยังไมEมีในประเทศไทย

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1. เอกสารงานวิจัยทั้งในและตEางประเทศ ตําราวิชาการ วารสารวิชาการ รายงานการประชุม
และสัมมนาทางวิชาการ
2. มาตรฐานระหวEางประเทศวEาด#วยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for
Phytosanitary Measures: ISPM) ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบสําหรับการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช
(International Standards for Phytosanitary Measures No. 2; Framework for pest risk
analysis) (FAO, 2007)
3. มาตรฐานระหวEางประเทศวEาด#วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห
ความเสี่ยงศัตรูพืชสําหรับศัตรูพืชกักกันรวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยงตEอสิ่งแวดล#อม และสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม (International Standards for Phytosanitary Measures No. 11; Pest risk
analysis for quarantine pests including analysis of environmental risks and living
modified organisms) (FAO, 2004)
วิธกี าร
ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชตามมาตรฐานนานาชาติสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช
(International Standard for Phytosanitary Measures, ISPM) ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 11
1. สืบค#นและรวบรวมข#อมูลพืชของพลัมในสหรัฐอเมริกา เชEน ข#อมูลพฤกศาสตร แหลEงปลูก
ผลผลิต พันธุ การสEงออก
2. สุEมตัวอยEางผลพลัม ณ ดEานตรวจพืชเพื่อตรวจสอบศัตรูพืช
3. วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช ตามขั้นตอนและวิธีการตEอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: การเริ่มต#นขบวนการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช
อธิ บ ายเหตุ ผ ลหรื อ ที่ ม าของการวิ เ คราะหและประเมิ น ความเสี่ ย งศั ต รู พื ช ของพลั ม ใน
สหรัฐอเมริกา
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ขั้นตอนที่ 2: การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช
การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชใช#หลักการประเมินเชิงคุณภาพ (qualitative) ซึ่งประเมิน
ความเสี่ยงเปGน 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ํา ในขั้นตอนนี้จะ
พิจารณาและตรวจสอบข#อมูลทุกๆด#านของศัตรูพืชที่ลงลึกในรายละเอียด โดยเฉพาะข#อมูลที่เกี่ยวกับ
การแพรEกระจายทางภูมิศาสตร ข#อมูลด#านชีววิทยา และความสําคัญทางเศรษฐกิจ เปGนการประเมิน
ความเสี่ ย งจากข# อ มู ล ที่ ร วบรวมได# จ ากฐานข# อ มู ล อิ เ ลคโทนิ ค ของหนE ว ยงานของรั ฐ บาล
สถาบันการศึกษา องคกรระหวEางประเทศที่มีการใช#กันอยEางแพรEหลายและเปGนที่ยอมรับในระดับสากล
ตําราวิชาการ เอกสาร วารสารวิชาการของ รายงานการประชุม สัมมนาวิชาการ เปGนข#อมูลที่เชื่อถือได#
ข#อมูลดังกลEาวนํามาใช#ประเมินศักยภาพการเข#ามา การตั้งรกราก เจริญแพรEพันธุ แพรEระบาด และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในประเทศไทย จากนั้นกําหนดสถานภาพของศัตรูพืชวEามีคุณสมบัติเหมาะสม
เปGน ศัต รูพืช กักกันหรือไมE ซึ่งตรงตามหลั กเกณฑคํา นิยามที่ กํา หนดสํา หรับ ศัต รู พืชกั กกั น คํ านิ ยาม
“ศัตรูพืชกักกัน” หมายถึง ศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสําคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่อยูEในอันตรายซึ่ง
มีป~จจัยสภาพแวดล#อมเหมาะสมตEอการเจริญแพรEขยายพันธุของศัตรูพืช ซึ่งศัตรูพืชชนิดนี้ยังไมEเคย
ปรากฏมากEอนในพื้นที่นี้ หรือมีอยูEแล#วแตEไมEแพรEกระจายอยEางกว#างขวาง และอยูEภายใต#การควบคุม
อยEางเปGนทางการ” การประเมินความเสี่ยง มีขั้นตอนดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
2.1 การจําแนกประเภทศัตรูพืช
จํ า แนกเพื่ อตรวจสอบวE า ศั ต รู พื ช ชนิ ด นั้ น เปG น มี ศักยภาพเปG น ศั ต รู พืช กั กกั น
หรือไมE และจัดกลุEมศัตรูพืช (Pest Categorization) โดยพิจารณาคุณสมบัติตามองคประกอบตEางๆ ดังนี้
2.1.1 ชนิดของศัต รูพืชพร#อมข# อมูลอนุกรมวิธาน และข#อมูล ทางชี ววิทยา
และข#อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข#องเปGนของศัตรูพืชที่ต#องการประเมิน
2.1.2 มีหรือไมEมีศัตรูพืชนั้นในประเทศไทย
2.1.3 สถานภาพการควบคุม ถ#าศัตรูพืชมีรายงานพบในประเทศไทยแล#วแตE
ไมEแพรEกระจายกว#างขวางศัตรูพืชชนิดนั้นจะต#องอยูEภายใต#การควบคุมอยEางเปGนทางการหรือคาดวEาจะ
ได#รับการควบคุมอยEางเปGนทางการในอนาคตอันใกล#
2.2 การประเมินศักยภาพการเข#ามา การดํารงชีพอยEางถาวร และการแพรEระบาด
2.2.1 การประเมินโอกาสการเข#ามาและแพรEระบาด
เส#นทางศัตรูพืชที่ใช#พิจารณาในการศึกษาคือ ผลพลัมสด (fresh fruit) โดย
ประเมินโอกาสการเข#ามาของศัตรูพืชโดยวิเคราะหเส#นทางศัตรูพืชที่อาจติดมากับสEวนของผล การเข#า
มาเจริญและแพรEขยายพันธุในพื้นที่ของประเทศไทย การประเมินโอกาสความเปGนไปได#ในเบื้องต#นจะ
อยูEบนพื้นฐานการพิจารณาทางด#านชีววิทยา การรอดชีวิตของศัตรูพืชภายใต#เงื่อนไขสภาวะแวดล#อม
ขณะขนสE ง ความยากงEา ยในการตรวจพบศั ตรู พืชที่ จุด ตรวจนํ าเข# า การระบาดของศั ตรู พืชอยEา ง
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รุนแรงในแหลEงผลิต การเกิดระบาดของศัตรูพืชในชEวงวงจรชีวิตซึ่งมีโอกาสปะปนมากับสินค#า ปริมาณ
และความถี่ ของการเคลื่ อนย#า ยไปกับ เส# นทางศัต รู พืช ชE วงฤดู กาลที่เ หมาะสมในประเทศไทย การ
จัดการศัตรูพืช และกระบวนการผลิตและการค#าซึ่งดําเนินการจากประเทศต#นทาง ระยะเวลาของการ
ขนสEงและเก็บรักษา ประเมินโอกาสความเปGนไปได#ของการแพรEระบาด และความเปGนไปได#ที่ศัตรูพืช
จะเข# ามากับ ศัต รู พืช อื่น ๆ (พาหะ) รวมทั้ งหลั กฐานข# อมู ลการตรวจพบศัต รู พืช กับ ผลไม#นํ า เข# าของ
ตEางประเทศ (pest interception record) ซึ่งแสดงให#เห็นถึงโอกาสศัตรูพืชจะเล็ดลอดผEานการ
ตรวจสอบ หรือรอดจากกระบวนการสุขอนามัยพืชอื่นๆที่มีอยูEและมีชีวิตรอดในขณะขนสEงและเก็บรักษา
2.2.2 โอกาสการเข#ามาเจริญและแพรEขยายพันธุ
พิ จ ารณาข# อ มู ล พื ช อาศั ย และสภาพภู มิ อ ากาศที่ เ หมาะสม ซึ่ ง เปG น ป~ จ จั ย
สนับสนุนให#ศัตรูพืชมีศักยภาพการเจริญและแพรEขยายพันธุ ใช#ข#อมูลด#านชีววิทยา เชEน วงจรชีวิต พืช
อาศัย การแพรEระบาด การอยูEรอด เปGนต#น ประเมินสถานการณในพื้นที่เสี่ยงภัยของประเทศไทยมี
สภาพแวดล#อมและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมตEอการเจริญแพรEขยายพันธุและแพรEระบาดของศัตรูพืช
เปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่ที่ศัตรูพืชระบาดหรือปรากฏอยูE และประเมินโอกาสการเข#ามาเจริญและ
แพรEขยายพันธุ องคประกอบที่นํามาพิจารณา ได#แกE
- จํานวนพืชอาศัยที่เหมาะสม พืชอาศัยสลับมีปริมาณมากน#อยเพียงใด การ
แพรEกระจายในพื้นที่ ของประเทศไทย
- พยากรณพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทยที่ศัตรูพืชจะใช#เปGนแหลEงเพาะขยายพันธุ
และแหลEงแพรEกระจาย โดยพิจารณาจากการกระจายของขอบเขตพืชอาศัย (host range)
- ความเหมาะสมของสภาพแวดล#อมในพื้นที่ของประเทศไทย เชEน ความ
เหมาะสมของภูมิอากาศเปGนป~จจัยสําคัญในการพัฒนาของศัตรูพืช ความ สามารถในการมีชีวิตรอดใน
ชEวงเวลาที่มีสภาพอากาศไมEเหมาะสมและสามารถเจริญจนครบวงจรชีวิตได#
- ศักยภาพในการปรับตัวของศัตรูพืช วิธีการมีชีวิตรอดของศัตรูพืช
- คุณสมบัติการขยายพันธุ ชEวงเวลาของวงจรชีวิต จํานวนรุEนตEอป• ระยะพักตัว
และอื่นๆ
ผลสรุ ปในขั้ น ตอนนี้ ทําให# ทราบวE า ศั ต รูพืช ชนิ ดใดมี ศักยภาพในการ เข# า มา
ดํารงชีพอยEางถาวร การแพรEกระจาย และกEอให#เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ พื้นที่ใดในประเทศไทย
ที่มีความเสี่ยงการประเมินผลทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น เปGนการแสดงผลให#เห็นวEาศัตรูพืชมีความ
เปGนไปได#สูงที่ จะกEอให#เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจจนถึ งระดับ ที่ยอมรับไมEได#และสE งผลกระทบตE อ
สภาพแวดล#อมในประเทศไทย นําข#อมูลตEางๆที่สัมพันธกับศัตรูพืชที่ประเมินและพืชอาศัยมารวมกัน
และใช# ข# อ มู ล นั้ น เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด จากศั ต รู พื ช ซึ่ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น
พิจารณาผลกระทบที่เกิดจากศัตรูพืชทั้งโดยตรงและโดยอ#อม
2.3 สรุปการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช
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สรุ ปผลการประเมิ นความเสี่ย งศัต รู พืช ซึ่งจากการพิ จารณาบนพื้ นฐานของ
ข#อมูลด#านชีววิทยา สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ ขอบเขตพืชอาศัยและป~จจัยสภาพแวดล#อม
ที่เหมาะสมตEอการเจริญและแพรEขยายพันธุจนทําให#เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศ
ไทย และนํามาพิจารณาการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช
ขั้นตอนที่ 3: การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช
ข#อสรุปจากการประเมินความเสี่ยงจะถูกนํามาใช#ประกอบการตัดสินใจวEาจําเปGนหรือไมEที่ต#อง
จัดการความเสี่ยง และมาตรการที่ใช#จัดการความเสี่ยงจะมีความเข#มแข็งเพียงพอที่จะใช#หรือไมEและ
ต#องจัดการความเสี่ยงให#อยูEในระดับที่ความปลอดภัยและยอมรับได#ซึ่งสามารถแสดงเหตุผลและมีความ
เปG น ไปได# ภ ายใต# ข#อ จํ า กั ด เกี่ ย วกั บ วิ ธี การที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได# เ พื่ อ ที่ จ ะคั ด เลื อกหาทางเลื อกที่
เหมาะสมที่สุดโดยประเมินประสิทธิภาพของวิธีการจัดการศัตรูพืช และระบุวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
การกําหนดทางเลือกสําหรับการจัดการความเสี่ยงมีหลักเกณฑพิจารณาดังนี้
3.1 ข#อมูลทางวิชาการ ข#อมูลที่รวบรวมได#ในชEวงระหวEางขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของ
การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช ประกอบด#วยเหตุผลของการเริ่มกระบวนการวิเคราะห การประเมิน
โอกาสการเข#า มาเจริ ญแพรE ขยายพัน ธุและการประเมิน ศักยภาพของผลที่ต ามมาด# านเศรษฐกิ จใน
ประเทศไทย
3.2 การยอมรั บ ความเสี่ ย ง กรณี ที่ พ บวE า ความเสี่ ย งอยูE ใ นระดั บ ที่ ไ มE ส ามารถ
ยอมรับได# ต#องจําแนกมาตรการสุขอนามัยพืชที่จะลดความเสี่ยงให#ถึงระดับที่ยอมรับได#หรือต่ํากวEา
ระดับที่ยอมรับได#รวมทั้งวิธีการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชให#คงอยูEในระดับที่ต่ําที่พิสูจนได#
3.3. การจําแนกและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงให#เหมาะสม พิจารณาบน
พื้นฐานของประสิทธิภาพของมาตรการเพื่อลดโอกาสการเข#ามาและแพรEขยายพันธุของศัตรูพืช ต#อง
เปG น มาตร การที่ มีประสิ ทธิ ภ าพและมี ความเปGน ไปได# ในทางปฏิ บัติ หรื อ เปG น มาตรการที่ กํา ลั ง
ดําเนินการอยูEและมีประสิทธิภาพ หรือ มาตรการที่กําลังดําเนินการอยูEมีประสิทธิภาพความเทEาเทียม
กับวิธีการอื่น ซึ่งพิสู จนแล# วและเปGนที่ย อมรับในระดับสากล เปGนมาตรการที่ไมEเ ลือกปฏิบัติ ไมEเปG น
อุปสรรคตEอการค#า
3.4 มาตรการจัดการกับสินค#าโดยตรง เปGนการกําหนดวิธีการกําจัดศัตรูพืชกEอน
และหลังการเก็บเกี่ยว วิธีกําจัดด#วยความร#อน วิธีกําจัดด#วยความเย็น วิธีกําจัดด#วยรังสี และวิธีการทาง
ฟƒสิกสอื่นๆ อาจจะรวมถึงการใช#สารเคมี การกําหนดให#พืชมาจากแหลEงผลิตที่ปลอดศัตรูพืช วิธีการ
ขนสEง การจํากัดการใช#ประโยชน
3.5 มาตรการห#ามนําเข#าสินค#า กรณีไมEมีมาตรการใดที่สามารถลดความเสี่ยงได#
จนถึงระดั บ ที่ย อมรั บได# ให# ใช#มาตรการห#า มนํา เข#า สํ าหรั บสิ นค# า ที่มีความเสี่ ย งจะนํ า ศัต รู พืช เข#า มา
ระบาดและใช#เปGนมาตรการสุดท#ายในขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช
3.6 บทสรุปการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช
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สรุปได#วEาพลัมนําเข#าอาจจะไมEมีความจําเปGนต#องมีมาตรการด#านสุขอนามัยพืช มา
จัดการความเสี่ยงศัตรูพืชซึ่งอาจมีหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีมาดําเนินการเพื่อทําให#ความเสี่ยงลดต่ําในระดับ
ที่ยอมรับได#
ผลและวิจารณผลการทดลอง
พลัมเปGนไม#ผลเขตหนาวอยูEในวงศ Rosaceae สกุล Prunus พลัมแบEงเปGน 2 ชนิด คือ พลัม
ยุโรป (European plum: Prunus domestica) และพลัมญี่ปุPน (Japanese plum: P. salicina )
พลัมญี่ปุPนปลูกในประเทศไทยมานานแตEไมEเปGนที่แพรEหลาย ตEอมามูลนิธิโครงการหลวงได#นําเอาพลัม
พันธุ Gulf Ruby จากรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มาทดสอบที่สถานีเกษตรหลวงอEางขางในป• พ.ศ.
2522 และได#วิจัยและพัฒนาจนกระทั่งประสบความสําเร็จ ทําให#พลัมเปGนไม#ผลที่สEงเสริมให#เกษตรกร
ในเขตพื้นที่สูงปลูกเปGนอาชีพ แหลEงปลูกที่สําคัญได#แกEศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมEแฮ แมEปูนหลวง แก
น#อย และอEางขาง ประเทศไทยยังมีการนําเข#าผลพลัมรับประทานสดจากตEางประเทศ โดยป• 2552
นําเข#า จากประเทศจีนอั นดั บหนึ่ง รองลงมาได# แกE สหรัฐ อเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา (กรม
ศุลกากร, 2553: สคว , 2553) สหรัฐอเมริกาปลูกพลัมเปGนการค#าหลายพันธุ เชEน 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 และ Waneta Plum และปลูกในรัฐตEางๆ ได#แกE แคลิฟอรเนีย
คอนเนตทิคัต เดลาแวร ไอดาโฮ ลุยเซียนา แมสซาชูเซตส แมริแลนด เมน มิชิแกน มินนิโซตา
นิวแฮมป‡เชียร นิวเจอรซีย นิวยอรก โอไฮโอ ออริกอน เพนซิลเวเนีย โรดไอแลนด เทกซัส ยูทาห
เวอรจิเนีย เวอรมอนต เซาสอินเดียนนEา และ วอชิงตัน สําหรับมลรัฐแคลิฟอรเนียเปGนแหลEงปลูกที่
สําคัญที่สุด ปริมาณผลผลิตในป• 2554 141,300 ตัน คิดเปGนมูลคEา 78.4. ล#านดอลลารสหรัฐ แหลEง
ปลูกสําคัญรองลงมาคือ ออริกอน วอชิงตันไอดาโฮ และมิชิแกน (NASS, 2011) ฤดูกาลเก็บเกี่ยวพลัม
ในรัฐแคลิฟอรเนียเริ่มตั้งแตEกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงต#นเดือนตุลาคม (CTFA and CMCC, 2006)
และผลผลิตสEงออกไปประเทศแคนาดา (10.0 ล#านดอลลาร) เม็กซิโก (9.3 ล#านดอลลาร) และไต#หวัน
(8.9 ล#านดอลลาร) (AgMRC, 2011)
ผลการสืบค#นศัตรูพืชของพลัมในสหรัฐอเมริกาพบวEามีศัตรูพืช 84 ชนิด แบEงออกเปGนกลุEม
ได# แ กE ไร 5 ชนิ ด แมลง 44 ชนิ ด ได# แ กE แ มลงในอั น ดั บ Coleoptera 6 ชนิ ด Diptera 2 ชนิ ด
Hemiptera 10 ชนิด Hymenoptera 1 ชนิด Lepidoptera 23 ชนิด และ Thysanoptera 2 ชนิด
รา 7 ชนิด แบคทีเรีย 8 ชนิด ไวรัส 9 ชนิด และไส#เดือนฝอย 11 ชนิด (ตารางที่ 1) เส#นทางที่ศัตรูพืช
จะติ ดเข# ามาคือสE วนของผล รายชื่ อศัต รู พืช ของพลั มที่ ติ ดเข# ามากับ ผลจะนํ ามาประเมิ น ความเสี่ ย ง
ศัตรูพืชในขั้นตอนตEอไป ได#แกE ไร Panonychus ulmi และ Tetranychus pacificus แมลงวันผลไม#
Anastrepha ludens ด#วง plum curculio (Conotrachelus nenuphar ) หนอนเจาะผล Cydia
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funebrana เชื้อสาเหตุโรคพืช plum pox virus, Bacterial Spot (Xanthomonas arboricola
pv. pruni) ผลการสุEมตรวจตัวอยEางผลพลัมสดจากสหรัฐอเมริกานําเข#าจากดEานตรวจพืชลาดกระบัง
ไมEพบแมลงศัตรูพืช พบโรคเนEา
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ศัตรูพืชของพลัมที่ติดเข#ามากับผล ได#แกE ไร Panonychus ulmi และ Tetranychus
pacificus แมลงวันผลไม# Anastrepha ludens ด#วง plum curculio (Conotrachelus
nenuphar ) หนอนเจาะผล Cydia funebrana เชื้อสาเหตุโรคพืช plum pox virus, Bacterial
Spot (Xanthomonas arboricola pv. pruni) ผลการสุEมตรวจตัวอยEางผลพลัมสดจากสหรัฐอเมริกา
นําเข#าจากดEานตรวจพืชลาดกระบังพบโรคเนEา สําหรับขั้นตอนดําเนินการตEอไปจะเปGนการประเมิน
ความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนการประเมินการประเมินศักยภาพการเข#ามา การดํารงชีพอยEางถาวร และ
การแพรEระบาด
เอกสารอ#างอิง
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 รายชื่อศัตรูพืชของพลัมในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเภทศัตรูพชื
ไร
แมลง

รา

แบคทีเรีย

ไวรัส

ไส#เดือนฝอย

ชือ่ วิทยาศาสตร

Aculus fockeui, Diptacus gigantorhynchus, Eriophyes sp., Panonychus ulmi,
Tetranychus pacificus
Anarsia lineatella, Anastrepha ludens, Anastrepha suspense,
Brachycaudus helichrysi, Cacoecimorpha pronubana, Carpophilus
hemipterus, Ceratitis capitata, Conotrachelus nenuphar, Cydia
funebrana, Cydia pomonella, Diaspidiotus ostreaeformis, Epidiaspis
leperii, Epiphyas postvittana, Eulecanium tiliae, Eupoecilia ambiguella,
Euproctis chrysorrhoea, Frankliniella occidentalis, Grapholita molesta,
Grapholita prunivora, Homalodisca coagulate, Hoplocampa sp.
Hyalopterus pruni, Naupactus xanthographus, Pandemis cerasana,
Parlatoria oleae, Parthenolecanium corni, Popilla japonica, Proeulia
chrysopteris, Rhagoletis complete, Rhagoletis pomonella, Saissetia
coffeae, Sphaerolecanium prunastri, Spodoptera littoralis, Synanthedon
pictipes, Thrips flavus, Xyleborus dispar, Yponomeuta padellus
Apiosporina morbosa, Chalara elegans, Chondrostereum purpureum,
Diaporthe eres, Monilinia fructigena, Phytophthora megasperma,
Podosphaera clandestina var. clandestina
Pseudomonas syringae pv. Morsprunorum, Pseudomonas syringae pv.
Syringae, Pseudomonas syringae, Pseudomonas pseudosyringae,
Pseudomonas megasperma, Rhizobium radiobacter, Rhizobium
rhizogenes, Xanthomonas arboricola pv. pruni
American plum line pattern virus, Apple chlorotic leaf spot virus,
Carnation ringspot virus, Cherry virus A, Prune dwarf virus,
Prunus necrotic ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus,
Tomato ringspot virus, Plum pox virus
Helicotylenchus dihystera, Mesocriconema (=Criconemella) xenoplax,
Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne arenaria,
Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, Trichodorus sp.,
Xiphinema americanum, Xiphinema diversicaudatum, Xiphinema rivesi
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