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5. บทคัดย่อ : ผลการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวมันฝรั่งเพ่ือการแปรรูปน าเข้าจากอินเดีย
และอียิปต์ พบศัตรูพืชกักกันทั้งหมด 15 ชนิด แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามความเสี่ยงศัตรูพืช ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงต่ ามาก
ได้ แ ก่  เชื้ อ รา  Boeremia foveata, Fusarium culmorum, Helminthosporuim solani, Phytophthora 
erythroseptica var. erythroseptica, P. megasperma, P. cryptogea, Synchytrium endobioticum, 
Verticillium albo-atrum ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงต่ า ได้แก่ไส้เดือนฝอย Pratylenchus loosi, Pratylenchus 
goodeyi Tylenchorhynchus claytoni, Nacobbus aberrans ศั ต รู พื ช ที่ มี ค ว าม เสี่ ย งป าน ก ล า ง  คื อ 
Spongospora subterranea f. sp. subterranea ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ไส้เดือนฝอยซิสต์ Globodera 
pallida และ G. rostochiensis  

ผลการศึกษาแสดงว่ามีความจ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับ
มันฝรั่ง มาตรการทั่วไป เช่น ก าหนดให้หัวมันฝรั่งต้องล้างหรือปัดให้ปราศจากดินเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
และเม่ือมันฝรั่งมาถึงประเทศไทย ต้องมีการตรวจที่จุดน าเข้าเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีศัตรูพืชกักกันติดมา ต้อง โรงงานที่
แปรรูปมันฝรั่งต้องมีระบบการของเสียและน้ าที่สามารถก าจัดศัตรูพืชที่ติดมาได้ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ก าหนดให้
มันฝรั่งต้องมาจากพ้ืนทีห่รือแปลงผลิตที่ปลอดจากไส้เดือนฝอยซีสต์ (G. pallida and G. rostochiensis) 

 
Abstracts : The result of study on pest risk analysis for importation of Potato for Processing 
from India and Egypt identified 15 quarantine pests which are divided into 4 groups based on 
risk levels, very low risk pests; Boeremia foveata, Fusarium culmorum, Helminthosporuim 
solani, Phytophthora erythroseptica var. erythroseptica, P. megasperma, P. cryptogea, 



Synchytrium endobioticum, Verticillium albo-atrum, low risk pest; Pratylenchus loosi, 
Pratylenchus goodeyi Tylenchorhynchus claytoni, Nacobbus aberrans medium risk pest; 
Spongospora subterranea f. sp. subterranea and high risk pests; Globodera pallida  G. 
rostochiensis. 

The result reveal that management measure are required for reduce risk of quarantine 
pest associated with potato. In general measures such as potatoes must be washed or brush so 
as to be practically free of visible soil. In addition, when consignment of potato arrive at port of 
entry, import inspection must be conduct to ensure that quarantine pest are not found. For 
removing pests contaminated with potato, the processing facilities must have a waste and water 
disposal systems that can decontaminate of pests. For high risk pests required specific risk 
management such as potato must be sourced from potato cyst nematode (G. pallida and G. 
rostochiensis) free areas or place free production site. 
6.  ค าน า : พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ 
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2551 ได้แบ่งประเภทของพืช
ออกเป็น 3 ชนิดคือ สิ่ งต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่ งไม่ต้องห้าม โดยให้สิ่ งต้องห้าม  สามารถน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  1. เพ่ือท าการวิจัย  2. เพ่ือการค้า และ 3. เพ่ือกิจการอ่ืน  ซึ่ง
ในการน าเข้าเพ่ือการค้าจะต้องด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนจึงจะได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรม
วิชาการเกษตร และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่อธิบดีก าหนด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดพืชและพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้พืชในวงศ์  Solanaceae  จากทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้าม มันฝรั่งซึ่ง
เป็นพืชในวงศ์  Solanaceae  เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมเป็นสิ่งก ากัดมาเป็นสิ่งต้องห้าม ประกอบกับประเทศ
อียิปต์ได้ยื่นขอเปิดตลาดส่งออกหัวมันฝรั่งเพ่ือการแปรรูปมายังประเทศไทย จากข้อมูลศัตรูพืชของมันฝรั่งใน
ประเทศอินเดียและอียิปต์มีรายงานศัตรูพืชหลายชนิดที่ไม่มีรายงานพบในประเทศไทย เช่น Globodera pallida, 
G. rostochiensis, Synchytrium endobioticum,  แ ล ะ  Spongospora subterranea f.sp. subterranea  
และ Potato spindle tuber viroid เป็นต้น ศัตรูพืชเหล่านี้ มีรายงานท าความเสียหายให้กับพืชผลเกษตรของ
หลายๆประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เนื่องจากการน าเข้าอาจมี
ศัตรูพืชกักกันที่ส าคัญสามารถติดมากับหัวมันฝรั่ง ซึ่งยากต่อการตรวจสอบด้วยตาเปล่า และอาจจะสามารถมีชีวิต
อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และไม่สามารถก าจัดให้หมดไป หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก าจัด
และอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตร จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการการน าเข้าที่สามารถจัดการความ
เสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสมต่อไป 
7.  วิธีด าเนินการ :                          
- อุปกรณ์ 



1. มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบส าหรับการวิเคราะห์
ความเสี่ยงศัตรูพืช (FAO, 2011) 

2. มาตรฐานนานาชาติส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 11 การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรบั
ศัตรูพืชกักกัน (FAO, 2011) 

3. คู่มือส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ตามแนวทางของอนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ 
(IPPC: International Plant Protection Convention) (FAO, 2007) 
-วิธีการทดลอง 

1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพืชและศัตรูพืช  
1.1 รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพืชและศัตรูพืชที่จะด าเนินการวิเคราะห์ โดยสืบค้นและรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ ด่านตรวจพืชน าเข้า ศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลจากองค์กรอารักขาพืชของ
ประเทศผู้ส่งออก  หรือจากเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 ศึกษารวบรวมรายชื่อศัตรูพืชที่มีศักยภาพติดเข้ามากับหัวมันฝรั่งน าเข้าจากอินเดียและ
อียิปต์ โดยค้นคว้ารวบรวมจากเอกสาร ข้อมูลจากองค์กรอารักขาพืชของประเทศผู้ส่งออก  หรือจากเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง และรายงานจากท่ัวโลก 
 2. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชตามมาตรฐานระหว่างประเทศส าหรับมาตรการสุขอนามัย
พืช (International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM) ฉบับที่ 11 เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชกักกัน (Pest risk analysis for quarantine pests)  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  
ขั้นตอนที่ 2  การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (การจัดประเภทศัตรูพืช การประเมินโอกาสการการ

เข้ามา การตั้งรกรากอย่างถาวร และการแพร่กระจาย รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเข้า
มาของศัตรูพืชในประเทศไทย)  

ขั้นตอนที่ 3  การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช  
ขั้นตอนที่ 1  การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  
 1.1 ก าหนดจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  อาจเป็นศัตรูพืช  เส้นทางที่ศัตรูพืชจะติด
เข้ามา หรือการทบทวนโยบายของประเทศ ซึ่งเก่ียวข้องกับทางกักกันพืช   
 1.2 ก าหนดพ้ืนที่ที่จะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
 1.3 ตรวจสอบว่าเคยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยศัตรูพืช  เส้นทางศัตรูพืช  หรือ  นโยบายของรัฐ
มาก่อนหรือไม่ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ  กรณีที่มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชมาแล้ว  
ตรวจสอบดูว่ายังมีความเหมาะสมสามารถน ามาใช้ได้หรือไม่  เนื่องจากสภาพอาจเปลี่ยนแปลงไป พิจารณาความ
เป็นไปได้ในการน าเอาการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากเส้นทางศัตรูพืชที่เหมือนกัน หรือศัตรูพืชที่เหมือนกัน มาใช้เพียง
บางส่วนหรือทั้งหมด  
ขั้นตอนที่ 2  การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช  



 กระบวนการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช สามารถแบ่งออกได้อย่างกว้างเป็น 3 ขั้นตอน ตามที่ IPPC 
ก าหนด ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ   

2.1 การจัดประเภทศัตรูพืช  (Pest Categorization) ที่พบบนมันฝรั่ง 
2.1.1 พิจารณาจัดกลุ่มศัตรูพืช  เช่น แมลง ไร ไวรัส  แบคทีเรีย และ รา เป็นต้น  
2.1.2 บันทึกรายละเอียดของศัตรูมันฝรั่งแต่ละชนิด ได้แก่  ชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่อสามัญ  

แหล่งแพร่กระจาย ส่วนของพืชที่ถูกท าลาย/อาศัย และเป็นพาหะของศัตรูพืชชนิดอื่นหรือไม่  
2.1.3 ตรวจสอบว่าเป็นศัตรูพืชที่พบในประเทศไทยหรือไม่  รวมถึงสถานภาพการควบคุม

ศัตรูพืชดังกล่าวในประเทศไทย 
2.1.4 พิจารณาคัดเลือกเฉพาะศัตรูพืชที่ไม่พบในประเทศไทย หรือพบแต่มีการควบคุมอย่าง

เป็นทางการ มีศักยภาพในการเข้ามา ตั้งรกราก และแพร่กระจายในประเทศไทย ตลอดจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจหากศัตรูเข้ามาในประเทศไทย  

2.2 การประเมิ น โอกาสการเข้ ามาและการแพร่กระจาย  (Assessment for probability of 
introduction and spread) ของศัตรูมันฝรั่งในประเทศไทย 

น ารายชื่อศัตรูพืชที่ได้จากข้อ 2.1.4 มาประเมินโอกาสของศัตรูพืชในการน าเข้า (การเข้ามาและ
ตั้งรกราก) และแพร่กระจายในประเทศไทย โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ 

2.2.1 การประเมินโอกาสการเข้ามา เป็นการประเมินโอกาสที่ศัตรูพืชจะปะปนมากับเส้นทาง
ศัตรูพืชเข้ามาในประเทศไทย ปัจจัยที่น ามาพิจารณา ได้แก่ ระยะการเจริญเติบโตที่มีความเสี่ยงติดเข้ามากับเมล็ด
พันธุ์ยาสูบน าเข้า ลักษณะการติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ความยากง่ายในการตรวจพบ การมีชีวิตรอดระหว่าง
ขนส่ง การเล็ดรอดจากการตรวจที่จุดน าเข้า การเคลื่อนย้ายไปยังพืชอาศัย/พืชอาหารที่เหมาะสม  

2.2.2 การประเมินโอกาสการตั้งรกราก เป็นการประเมินโอกาสที่ศัตรูพืชสามารถมีชีวิตอยู่
รอดในประเทศไทยได้ ปัจจัยที่น ามาพิจารณาคือ ข้อมูลชีววิทยาของศัตรูพืช เช่น วงจรชีวิต จ านวนรุ่นต่อปี พืช
อาหาร/พืชอาศัย จ านวนและการกระจายตัวของพืชอาหาร/พืชอาศัย พาหะ การแพร่ขยายพันธุ์ ความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์  เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินโอกาสการแพร่กระจาย เป็นการประเมินโอกาสที่ศัตรูสามารถ
แพร่กระจายในพ้ืนที่ของประเทศไทย ปัจจัยที่น ามาพิจารณา ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของศัตรูพืชไปกับผลิตผล
เกษตร สินค้า หรือพาหนะขนส่ง ความสามารถในการเคลื่อนย้ายหาพืชอาหารโดยศัตรูพืชเอง หรือต้องอาศัยพาหะ 
ซึ่งต้องพิจารณาต่อว่าพาหะดังกล่าวมีปรากฏในประเทศไทยหรือไม่  ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในสภาพ
ธรรมชาติ  สิ่งกีดขวางโดยธรรมชาติ  และพืชอาหาร/พืชอาศัย (รวมทั้งพืชที่มีความใกล้เคียงกับพืชอาหาร/พืช
อาศัย) 

2.3 การประเมินผลทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเข้ามาของศัตรูพืช  (Potential 
economic consequence) ในประเทศไทย  

น ารายชื่อศัตรูพืชที่ได้จากข้อ 2.1.4 มาพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีศัตรูพืชจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อพืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เช่น ท าให้พืชสูญเสียผลผลิต หรือมี



ผลกระทบทางอ้อม เช่น ต้องเพ่ิมต้นทุนในการป้องกันก าจัด กระทบต่อระบบการผลิตพืชภายในประเทศ กระทบ
ต่อการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยพิจารณาว่ามีผลกระทบจนถึงระดับที่ยอมรับไม่ได้ใน
พ้ืนที่ประเทศไทย 

2.4 สรุปการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช  
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช ได้แก่  การประเมินโอกาสการเข้ามาและการ

แพร่กระจาย ตลอดจนศักยภาพในการเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจภายหลังการเข้ามาของศัตรูพืช โดยใช้แนว
ทางการประเมนิความเสี่ยงศัตรูพืชของอนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ  
ขั้นตอนที่ 3  การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช  

การจ าแนกและคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชให้ เหมาะสม ( Identification and 
selection of appropriate risk management options) เพ่ือลดความเสี่ยงของศัตรูพืช จากการประเมินใน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชเพ่ือปกป้องพ้ืนที่เสี่ยงภัยควรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รวบรวมได้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะถูกน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องจัดการความเสี่ยง และ
มาตรการที่ใช้จะต้องมีความเหมาะสมกับศัตรูพืช มีประสิทธิภาพ และใช้ตามความจ าเป็น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- เวลาและสถานที่ 
เดือนตุลาคม 2557- กันยายน 2558 
สถานที่ท าการทดลอง กลุ่มวิจัยการกักกันพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ :   
8.1 รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพืชและศัตรูพืช 
- ผลการทดลอง 

1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพืชและศัตรูพืช  
1.1 ข้อมูลการปลูกมันฝรั่ง 
พื้นที่ปลูก พ้ืนที่ปลูกมันฝรั่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ในจังหวัด เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าพูน 

ปี 2556 มีพ้ืนที่ปลูกมันฝรั่งทั้งหมด 45,227 ไร่ ผลผลิตรวม 105,160 ตัน ประมาณ 90% ของผลผลิตใช้เป็นวัตถุดิบ
ในโรงงานแปรรูป อีก 10% ใช้บริโภคสด (ตารางที่ 1) 

ฤดูปลูก  การปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ฤดู คือ  
ฤดูแล้ง :  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม และเก็บเกี่ยวประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม เป็นการ

ปลูกในเขตพ้ืนที่ราบ ส่วนใหญ่จะปลูกในนาข้าว 
ฤดูฝน :  เป็นการปลูกในเขตพ้ืนที่ราบบนเขาซึ่งมีอุณหภูมิต่ า การปลูกแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นแรก ปลูกเดือน

มีนาคม - เมษายน เก็บเกี่ยวเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  รุ่นสอง ปลูกเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม เก็บเกี่ยวเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 

พันธุ์ ปัจจุบันมันฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทยมี 2 พันธุ์ตามลักษณะการใช้งาน คือพันธุ์ที่ใช้บริโภคสด ได้แก่ 
พันธุ์สปุนตา และพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป ได้แก่ พันธุ์แอตแลนติค ประมาณ 90% ของหัวพันธุ์ที่ใช้น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ที่เหลือเกษตรกรจะเก็บพันธุ์ไว้ใช้เองหรือซื้อหัวพันธุ์ที่ปลูกในประเทศ  



การน าเข้า แม้ว่าจะมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก แต่ผลผลิตมันฝรั่งในประเทศยังไม่เพียงพอ ประเทศไทยจึงต้อง
น าเข้ามันฝรั่งทุกปี ในปี 2554 - 2556 มีการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพ่ือบริโภคจากต่างประเทศเฉลี่ย 39,000 ตัน มูลค่า 
605 ล้านบาท ประเทศที่มีการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ แคนาดา เยอรมัน และ ออสเตรเลีย(ตารางที่ 2) 

1.2 ข้อมูลศัตรูของมันฝรั่ง 
จากการสืบค้นข้อมูล ศัตรูพืชในมันฝรั่งที่มีรายงานในประเทศไทย ทั้งหมด 88 ชนิด เป็น แมลง 38 ชนิด 

ไร 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย 14 ชนิด เชื้อรา 22 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด ไวรัส 7 ชนิด และไวรอยด์ 1 ชนิด พบศัตรูพืช
ในมันฝรั่งจากอินเดีย ทั้งหมด 155 ชนิด เป็น แมลง 63 ชนิด ไร 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย 25 ชนิด เชื้อรา 33 ชนิด 
แบคทีเรีย 14 ชนิด ไวรัส 16 ชนิด ไวรอยด์ 2 ชนิด ศัตรูพืชในมันฝรั่งจากอียิปต์ พบศัตรูพืชทั้งหมด 119 ชนิด เป็น 
แมลง 45 ชนิด ไร 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย 18 ชนิด เชื้อรา 29 ชนิด แบคทีเรีย 11 ชนิด ไวรัส 12 ชนิด ไวรอยด์ 2 
ชนิด (ตารางที่ 3) 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
ขั้นตอนที่ 1 การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
 1.1  การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของมันฝรั่ง เนื่องมาจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้าน
กักกันพืช ดังปรากฏในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็น
สิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดทุกส่วน
ของพืชในวงศ์ Solanaceae เป็นสิ่งต้องห้าม การน าเข้าเพ่ือการค้าต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่อธิบดีก าหนดเสียก่อน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพ่ือก าหนด
มาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับควบคุมการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพ่ือบริโภคให้มีประสิทธิภาพ 
 1.2 ก าหนดพ้ืนที่ที่จะการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ ประเทศไทย 
 1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงหัวมันฝรั่งเพ่ือแปรรูปและก าหนดเงื่อนไขที่ผ่านมาได้เคยมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและก าหนดเงื่อนไขการน าเข้ามันฝรั่งเพ่ือแปรรูปจาก สก็อตแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา 
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์   
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช  

2.1 การจัดประเภทศัตรูพืช (Pest Categorization) ที่พบบนมันฝรั่ง  
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนจัดล าดับศัตรูพืช (Pest caterogorization) พบ  

ศัตรูพืชที่สามารถติดมากับหัวมันฝรั่งจากอินเดียและมีศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น 12 
ชนิด ได้แก่ เชื้อรา 7 ชนิด ; Boeremia foveata, Fusarium culmorum, Helminthosporuim solani, 
Phytophthora erythroseptica var. erythroseptica, P. megasperma,  Synchytrium endobioticum, 
Verticillium albo-atrum ไส้เดือนฝอย 4 ชนิด ; Globodera pallida, G. rostochiensis, Pratylenchus 
loosi, Tylenchorhynchus claytoni และโปรโตซัว 1 ชนิด ; Spongospora subterranea f. sp. 
subterranean ศัตรูพืชกักกันที่สามารถติดมากับหัวมันฝรั่งจากอียิปต์ และมีศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจพบทั้งสิ้น 9 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา 5 ชนิด ; B. foveata, F. culmorum, P. cryptogea, P. 



erythroseptica var. erythroseptica, V.albo-atrum ไส้เดือนฝอย 3 ชนิด ; G. rostochiensis. Nacobbus 
aberrans, Pratylenchus goodeyi, และโปรโตซัว 1 ชนดิ; S. subterranea f. sp. subterranea 

 
 2.2  ประเมินโอกาสการเข้ามา ตั้งรกราก แพร่กระจาย และศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจภายหลังการเข้ามาของศัตรูพืช พบว่า 

ศั ต รู พื ช ที่ มี ค ว าม เสี่ ย งต่ า ม า ก ได้ แ ก่  เชื้ อ ร า  Boeremia foveata, Fusarium culmorum, 
Helminthosporuim solani, Phytophthora erythroseptica var. erythroseptica, P. megasperma, P. 
cryptogea, Synchytrium endobioticum, Verticillium albo-atrum มีโอกาสติดมากับหัวมันฝรั่งในรูปของ
สปอร์หรือเส้นใย แต่ไม่สามารถตั้งรกรากและแพร่กระจายไปสู่แหล่งปลูกได้ เพราะหัวมันที่น าเข้าต้องผ่านขั้นตอน
การล้างท าความสะอาด ตัดแต่งส่วนที่เน่าเสีย จากนั้นจึงจะน าไปผ่านขบวนการแปรรูปเป็นมันฝรั่งทอดกรอบ ส่วน
เศษหัวมันที่ถูกตัดออกจะน าไปท าอาหารสัตว์ หรือเผาท าลาย และน้ าที่ล้างหัวมันฝรั่งจะต้องผ่านขบวนการบ าบัด
น้ าเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีโอกาสต่ ามากที่เชื้อราจะสามารถมีชีวิตรอดและแพร่กระจายได้  

ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงต่ า ได้แก่ไส้เดือนฝอย Pratylenchus loosi, Pratylenchus goodeyi 
Tylenchorhynchus claytoni, Nacobbus aberrans, เนื่องไส้เดือนฝอยสามารถติดมากับหัวมันฝรั่ง และดินที่
ติดมากับหัวมันฝรั่งทั้งในระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ซึ่งมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน และอาจมี
ชีวิตอยู่รอดในเศษหัวมันหรือน้ าทิ้งจากโรงงาน   

ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ Spongospora subterranea f. sp. subterranea หัวมันฝรั่งเป็น
เส้นทางหลักในการแพร่กระจายโรคในระยะไกล โดยที่เชื้อสามารถติดมากับหัวมันฝรั่งและดินในรูปของ cystosori 
ซึ่งเป็นสปอร์อยู่ในระยะพักตัวมีผนังหนา ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถอยู่ในดินได้นานกว่า 6 ปี และมีชีวิต
รอดผ่านท่อทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง และจะงอกต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นจากรากของพืชอาศัย ดังนั้น อาจะมี
ชีวิตรอดผ่านขบวนการก าจัดของเสียของโรงงานแปรรูปมันฝรั่งได้ แต่เนื่องจาก  Spongospora subterranea f. 
sp. Subterranea สามารถเจริญและแพร่กระจายในสภาพอุณหภูมิต่ า ดินมีความชื้นสูงหรือระบายน้ าไม่ดี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดต่อการเกิดโรคคืออุณหภูมิประมาณ 16-17 องศาเซลเซียส (de Bore, 2000; CPC, 
2015; Kole,1954; Stevenson et al., 2004) แต่สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่เริ่มปลูกมัน
ฝรั่งในเดือนธันวาคมถึงมีนาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19-28 องศาเซลเซียส แต่โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิในตอน
กลางวันเฉลี่ยสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนน้อย (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) ประกอบกับส่วนใหญ่
พ้ืนที่ปลูกมันฝรั่งจะเป็นดินร่วนน้ าไม่ขัง ดังนั้นสภาพแวดล้อมของประเทศไทยจึงไม่เหมาะสมต่อการเจริญและ
แพร่กระจายของเชื้อ 

ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ไส้เดือนฝอยซิสต์ Globodera pallida, G. rostochiensis เนื่องจาก
ไส้เดือนฝอยทั้งสองชนิดสามารถสร้างซิสต์เป็นถุงหุ้มไข่ ท าให้มีความทนทานและสามารถพักตัวอยู่ในดินได้นานถึง 
20 ปี ไส้เดือนฝอยซิสต์ สามารถติดเข้ามากับหัวมันฝรั่งในลักษณะเป็นตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และ ซิสต์ ซึ่งท าลายอยู่
ภายในเนื้อเยื่อหรือภายนอก และนอกจากหัวมันฝรั่งแล้ว ไส้เดือนฝอยยังสามารถติดมากับดิน และภาชนะบรรจุ   
หัวมันฝรั่งได้ 



หากไส้เดือนฝอยซิสต์เข้ามาระบาดในประเทศไทย นอกจากจะท าความเสียหายกับผลผลิตมันฝรั่งแล้ว 
ความสูญเสียยังเกิดจากการที่เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชอาศัยของไส้เดือนฝอยในพ้ืนที่ที่มีการระบาดได้ เพราะ
ไส้เดือนฝอยซิสต์สามารถคงอยู่ในดินได้นานกว่า 20 ปี (Stevenson et al., 2004) และไม่มีวิธีก าจัดให้หมดสิ้นไป
ได้ ต้องหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่อาจท ารายได้น้อยกว่า นอกจากนี้ ไส้เดือนฝอยซิสต์ยังเป็นศัตรูพืชกักกันของหลาย
ประเทศ ดังนั้นหากเกิดการระบาดของไส้เดือนฝอยในประเทศไทย อาจท าให้ไม่สามารถส่งออกพืชผักหรือส่วน
ขยายพันธุ์ของพืชที่อยู่ใต้ดิน หรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการตรวจรับรองหรือก าจัดให้หมดสิ้นไป ดังเช่นที่
เกิดข้ึนแล้วในต่างประเทศ 
  ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช 
 ผลจากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันทั้ง 15 ชนิด พบว่ามีศักยภาพ ในการเข้ามาแพร่ระบาดและ
ท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามผล
การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชแต่ละชนิด 
  1. มาตรการทั่วไป 
  1.1 หัวมันฝรั่งต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช ซึ่งระบุข้อความเพ่ิมเติม (additional declearation) ว่า
ปลอดจากศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย  
  1.2    หัวมันฝรั่งต้องผ่านขั้นตอนท าความสะอาดให้ปราศจากดิน 
  1.3 ต้องสุ่มตรวจศัตรูพืช ณ จุดน าเข้า   
 1.4   ก าหนดให้มีการจดทะเบียน และรับรองโรงงานแปรรูปมันฝรั่งโดยกรมวิชาการเกษตร โดย
ก าหนดให้โรงงานต้องปฏิบัติดังนี้ 
   - ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดของเสียที่ถูกสุขอนามัย 
   - ต้องมีระบบการจัดการดินที่ติดมากับหัวมันฝรั่งและเศษเหลือของหัวมันฝรั่งด้วยวิธีการที่
สามารถก าจัดศัตรูพืชที่ติดมาได้ 
   - กรมวิชาการเกษตรต้องตรวจสอบโรงงานเป็นประจ าทุกปีว่ามีการปฏิบัติที่ถูกสุขอนามัย และสุ่ม
ตัวอย่างเศษเหลือของหัวมันฝรั่ง ดิน และน้ าทิ้งจากโรงงานเพ่ือตรวจศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับมันฝรั่ง  
2.  มาตรการเฉพาะส าหรับศัตรูพืชกักกัน 
       มันฝรั่งต้องมาจากพ้ืนที่ที่ปราศจากไส้เดือนฝอยซีสต์ (G. rostochiensis, G. pallida)  
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :   
 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวมันฝรั่งน าเข้าจากอินเดียและอียิปต์ พบศัตรูพืชที่สามารถติดมากับ
หัวมันฝรั่งซึ่งมีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันรวมทั้งสิ้น 15 ชนิด  และผลการประเมินโอกาสการเข้ามา ตั้งรกราก 
แพร่กระจาย และศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจภายหลังการเข้ามาของศัตรูพืชทั้ง 15 ชนิด 
พ บ ว่ า  ศั ต รู พื ช ที่ มี ค ว า ม เสี่ ย งต่ า ม า ก ได้ แ ก่  เชื้ อ ร า  Boeremia foveata, Fusarium culmorum, 
Helminthosporuim solani, Phytophthora erythroseptica var. erythroseptica, P. megasperma, P. 
cryptogea, Synchytrium endobioticum, Verticillium albo-atrum ศั ตรูพื ชที่ มี ค วาม เสี่ ย งต่ า  ได้ แก่
ไส้ เดื อ น ฝ อ ย  Pratylenchus loosi, Pratylenchus goodeyi Tylenchorhynchus claytoni, Nacobbus 



aberrans ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ Spongospora subterranea f. sp. subterranea ศัตรูพืชที่มี
ความเสี่ยงสูง ได้แก่ไส้เดือนฝอยซิสต์ Globodera pallida และ G. rostochiensis  
จากผลการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชพบว่ามีศัตรูพืชที่ติดมากับหัวมันฝรั่งหลายชนิด จึงมีความจ าเป็นต้องมี
มาตรการจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดให้มันฝรั่งต้องมาจากพ้ืนที่ที่ปราศจากไส้เดือนฝอยซีสต์ และก าหนดให้
โรงงานที่แปรรูปมันฝรั่งต้องมีระบบการจัดการดินที่ติดมากับหัวมันฝรั่งและเศษเหลือของหัวมันฝรั่งด้วยวิธีการที่
สามารถก าจัดศัตรูพืชที่ติดมาได้ และต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบก าจัดของเสียที่ถูกสุขอนามัย  

ถึงแม้ว่าการน าเข้าหัวมันฝรั่งเพ่ือบริโภคอาจจะมีความเสี่ยงที่ศัตรูพืชจะติดเข้ามาและสามารถ
แพร่กระจายต่ ากว่าหัวมันฝรั่งที่น าเข้าเพ่ือใช้ท าพันธุ์ แต่อย่างไรก็ตาม หัวมันฝรั่งเป็นพาหะท่ีส าคัญของศัตรูพืช
หลายชนิด ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจที่จุดน าเข้าอย่างเข้มงวดเพ่ือป้องกันศัตรูพืชที่อาจติดเข้ามา 
10. การน าไปใช้ประโยชน์ :  
     1.  สามารถออกเง่ือนไข เพ่ือควบคุมการน าเข้า  
     2. ได้มาตรการทางวิชาการและทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพ่ือควบคุมการน าเข้า 
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Table 1 Potato production area in Thailand 2012-2013 

province 
production area (rai) Production (ton) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Chiang Mai 
Tak 
Lamphun 
Chiang Rai 
Phayao 

27,819 
17,517 
4,193 
3,508 
4,097 

22,786 
18,245 
4,747 
4,261 
3,927 

14,096 
18,134 
4,842 
4,396 
1,671 

62,111 
36,944 
10,617 
8,560 

13,803 

53,776 
39,996 
11,635 
10,857 
12,920 

29,963 
46,611 
8,895 
10,814 
4,010 

others 5,387 4,168 2,088 13,863 9,976 4,867 
total 62,521 58,134 45,227 145,898 139,160 105,160 

 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 
 

Table 2 Imports of potatoes for consumption to Thailand in 2011 - 2013 

country 
2011 2012 2013 

volume 
(ton) 

value 
(million baht) 

volume 
(ton) 

value 
(million baht) 

volume 
 (ton) 

value 
(million baht) 

Canada 
China 
USA 
German 
Others 

12,010 
9,540 
8,730 
7,410 
1,590 

229 
68 
131 
125 
38 

9,200 
5,400 
11,100 
9,180 
1,530 

178 
65 
164 
142 
34 

10,300 
7,310 
6,500 
10,420 
7,760 

195 
30 
98 
164 
154 

total 39,280 591 36,410 583 42,290 641 
 (กรมศุลกากร, 2557) 
 

Table 3 Number of species of potato pests in Thailand, India and Egypt. 
Pest Thailand India Egypt 

Insect 
Mite 
Nematode 
Fungi 
Bacteria 

38 
2 
14 
22 
4 

63 
2 
25 
33 
14 

45 
2 
18 
29 
11 



Virus 
Viroid 

7 
1 

16 
2 

12 
2 

Total 88 155 119 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Spongospora subterranea f. sp. subterranea 
ชื่อสามัญ: Powdery scab 
พืชอาศัย: Lycopersicon esculentum (tomato), Solanum tuberosum (potato)  (CPC, 2007)           
ชีววิทยา   
 S. subterranea เป็น obligate parasite เชื้อสามารถอยู่ข้ามฤดูในรูป cystosori หรือsporeball ซึ่ง
ประกอบด้วย cyst จ านวนมาก cyst เป็นสปอร์อยู่ในระยะพักตัวมีผนังหนา ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี อยู่ในดินได้
นานกว่า 6 ปี สามารถมีชีวิตรอดผ่านท่อทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง และจะงอกต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นจากราก
ของพืชอาศัย  โดยสร้างเป็น primary zoospore ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส primary zoospore สามารถ
เคลื่อนที่ในน้ าที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินได้ในระยะ 2-3 เซนติเมตร และอาจเคลื่อนที่ไปได้มากกว่านี้ถ้าน้ าใน
ดินไหล จากนั้นเข้าท าลายรากขนอ่อน หรือ stolon แล้วสร้าง sporangial plasmodia ซึ่งจะพัฒนาเป็น 
zoosporangia อยู่ภายในเซลของรากพืช ต่อมา zoosporangia จะสร้าง secondary zoospore ซึ่งสามารถเข้า
ท าลายรากและหัวมันฝรั่ง ท าให้เกิดอาการปุ่มปม (gall) ที่ราก หรือแผลสะเก็ด (scab) ที่หัวมันฝรั่ง แผล scab 
เมื่อแตกออกภายในจะเต็มไปด้วย cystosori ซึ่งสามารถหลุดออกขณะเก็บเกี่ยว และพักตัวอยู่ในดินเพ่ือรอเข้า
ท าลายมันฝรั่งต่อไป หรือ cystosori อาจปนปื้อนไปกับหัวอ่ืนๆในขณะเก็บรักษา (CPC, 2007; Stevenson et 
al., 2004) 
 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดต่อการเกิดโรคคืออุณหภูมิประมาณ 16-17 องศาเซลเซียส ดินมีความชื้น
สูงหรือระบายน้ าไม่ดี pH.ในดิน 4.7-7.6 และอุณหภูมิต่ าสุดและสูงสุดที่เชื้อยังคงสามารถท าให้เกิดโรคคือ 11 
องศาเซลเซียส และ 22-25 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ระยะที่มันฝรั่งอ่อนแอต่อโรคคือประมาณ 7 วันก่อนเริ่ม
สร้างหัว และ 21-28 วันหลังจากเริ่มสร้างหัว (de Bore, 2000; Kole,1954) นอกจากนี้ S. subterranea ยังเป็น
พาหะน าเชื้อ Potato mop top virus โดยไวรัสจะติดมากับ cystosori และเข้าท าลายพืชผ่านทาง zoospore 
(CPC, 2007; Stevenson et al., 2004) 
ประเมินโอกาสการเข้ามา 
โอกาสการเข้ามา   สูง 

หัวมันฝรั่งเป็นเส้นทางหลักในการแพร่กระจายโรคในระยะไกลโดยที่เชื้อสามารถติดมากับหัวมันฝรั่งและ
ดินในรูปของ cystosori ซึ่งเป็นสปอร์ที่พักตัวซึ่งสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และในสภาพการขนส่งหัวพันธุ์
มันฝรั่งส่วนใหญ่ขนส่งมาในตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียส และมีความชื้นต่ า ซึ่งในสภาพ
เช่นนี้สปอร์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ตลอดระยะเวลาขนส่ง หัวมันฝรั่งที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงจะแสดงอาการเป็นตุ่มนูน
สีน้ าตาลขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร (Stevenson et al., 2004) ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถึงแม้ว่า
ลักษณะอาการของโรคจะสามารถตรวจพบได้ง่าย แต่เนื่องจากลักษณะการบรรจุหัวพันธุ์มันฝรั่งเป็นกระสอบๆละ 
25 กิโลกรัมในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดความจุ 23.5 ตัน และปริมาณน าเข้าในแต่ละครั้ง ตั้งแต่  1 -10 ตู้ขึ้นไป ท าให้



การตรวจที่จุดน าเข้าไม่สามารถสุ่มตรวจได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้สปอร์ของเชื้ออาจติดมากับดินหรือหัวมันฝรั่งที่
ปกติได้ นอกจากนี้ประเทศไทยน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากประเทศออสเตรเลียจ านวน 15-25 ครั้ง เป็นปริมาณสูงถึง
1,500- 2,000 ตันต่อปี ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงที่เชื้อจะติดมากับหัวมันฝรั่งได ้
ประเมินโอกาสการตั้งรกรากอย่างถาวร 
โอกาสการตั้งรกราก  ต่ า   

แม้ว่าประเทศไทยจะมีพืชอาศัยของ S. subterranea  คือ มันฝรั่ง มะเขือเทศ พริกและยาสูบ      แต่ยัง
ขาดปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาให้เกิดโรค คืออุณหภูมิต่ าและดินที่ระบายน้ าไม่ดี pHในดิน
ประมาณ 4.7-7.6 (de Bore,2000) อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าลายรากพืชคือ 16-17 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ าสุดและสูงสุดที่เชื้อยังคงสามารถท าให้เกิดโรคคือ 11 องศาเซลเซียส และ 22 -25 องศาเซลเซียส 
ตามล าดับ (Kole;1954) Ledingham (1935) รายงานว่าเชื้อสามารถเข้าท าลายรากของมันฝรั่งได้ดีหลังจากปลูก
ในดินที่มี cystosori เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 18.3 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่มันฝรั่งอ่อนแอต่อโรคคือ
ประมาณ 7 วันก่อนเริ่มสร้างหัว และ 21-28 วันหลังจากสร้างหัว (de Bore,2000) สภาพอากาศของประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลาที่เริ่มปลูกมันฝรั่งในเดือนธันวาคมถึงมีนาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19-28 องศาเซลเซียส แต่
โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิในตอนกลางวันเฉลี่ยสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนน้อย (กรมอุตุนิยมวิทยา, 
2551) ประกอบกับส่วนใหญ่พ้ืนที่ปลูกมันฝรั่งจะเป็นดินร่วนน้ าไม่ขัง ดังนั้นสภาพแวดล้อมจึงไม่เหมาะสมต่อการ
เกิดโรค 
 S. subterranea สามารถอยู่รอดในรูป cystosori ซึ่งเป็นสปอร์อยู่ในระยะพักตัว สามารถอยู่ในดินได้
นานกว่า 6 ปี และสามารถมีชีวิตรอดผ่านท่อทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยง สปอร์จะงอกต่อเมื่อสภาพแวดล้อม
เหมาะสมและได้รับการกระตุ้นจากรากของพืชอาศัย  (CPC, 2007; Stevenson et al., 2004) จากการสืบค้นขัอ
มูลไม่มีรายงานเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมของ  S. subterranea  แต่จากการ
สังเกตว่าประเทศไทยน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งที่มีเชื้อ S. subterranea      ติดเข้ามาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่มีรายงาน
พบโรคนี้ จึงสันนิษฐานได้ว่าเชื้อ S. subterranea  ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้  
ประเมินโอกาสการแพร่ระบาด 
โอกาสแพร่ระบาด  ปานกลาง    
 สปอร์ของเชื้อสามารถเคลื่อนย้ายในระยะไกลโดยติดไปกลับหัวมันฝรั่ง ดินหรือเครื่องมือทางการเกษตร 
การเคลื่อนย้ายดินหรือหัวมันฝรั่งจากแหล่งที่เป็นโรคสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ดี หากเกษตรกรน าหัวพันธุ์จาก
แหล่งเป็นโรคไปใช้ท าพันธุ์ต่อในฤดูต่อไป ภายในแผลสะเก็ดบนหัวมันฝรั่งที่ติดเชื้อจะเต็มไปด้วย cystosori ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 500-1000 cyst  เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมและมีพืชอาศัย   cyst จะสร้าง primary 
zoospore ซึ่งจะเข้าท าลายรากพืชและสร้าง secondary zoospore ต่อไป  secondary zoospore สามารถเข้า
ท าลายรากพืชและหัวมันฝรั่งและสร้าง secondary zoospore ต่อไปเรื่อยๆ นอกจากนี้เชื้ออาจแพร่กระจายไปกับ
น้ าฝนหรือน้ าชลประทานที่ใช้เพาะปลูกได้ ระยะเวลาที่เชื้อเข้าท าลายพืชเริ่มจาก cyst ปลดปล่อย zoospore และ
เข้าท าลายรากพืชใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง (Ledingham,1935 ; Kole,1954) 



 S. subterranea  มีพืชอาศัยที่สามารถอยู่ครบวงจรชีวิตได้เพียงชนิดเดียวคือมันฝรั่ง และมันฝรั่งที่ปลูกใน
ประเทศไทยเป็นพันธุ์ Atlantic และ Spunta ซึ่งค่อนข้างอ่อนแอต่อโรค powdery scab  (Falloon,1993) พ้ืนที่
ปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย จ ากัดอยู่เฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือในจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน ล าปาง ตาก สกลนครและหนองคาย    
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  ปานกลาง 
 ความสูญเสียด้านเศรษฐกิจในมันฝรั่งบริโภคสดไม่มีนัยส าคัญ เมื่อหัวมันฝรั่งที่จ าหน่ายในตลาดไม่ได้มีการ
ล้างหัว เนื่องจากโรคปรากฏอยู่เพียงบริเวณผิวของหัวมันฝรั่ง ซึ่งสามารถปอกเปลือกออกได้ แต่ในปัจจุบันมีความ
นิยมล้างหัวมันฝรั่งส าหรับจ าหน่ายเพ่ือบริโภคสด หัวมันฝรั่งที่มีอาการ scab ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค แต่ใน
พ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง เช่น สก็อตแลนด์ มีรายงานความสูญเสียถึง 6 -8 ล้านปอนด์ในปี 1998 
นอกจากนี้ประเทศที่ผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งเพ่ือการส่งออก ประสบปัญหาเนื่อจากประเทศผู้ซื้อไม่ต้องการหัวพันธุ์มัน
ฝรั่งที่มีโรค powdery scab  ในบางพ้ืนที่เกษตรกรจ าเป็นต้องยกเลิกการผลิตมันฝรั่งเพ่ือใช้ท าพันธุ์ เนื่องจากมี
สปอร์ของเชื้อปนเปื้อนในดิน (Wale,2000) 
 ส าหรับประเทศไทยหากเชื้อ S. subterranea เข้ามาระบาดท าความเสียหาย แม้ว่าผลกระทบจะเกิดขึ้น
เฉพาะกับมันฝรั่ง แต่จากคุณสมบัติของสปอร์ของเชื้อที่สามารถคงทนอยู่ในดินได้เป็นเวลานาน และยากต่อการ
ก าจัดให้หมดไป อาจท าให้พ้ืนที่ที่มีเชื้ออยู่ในดินไม่สามารถปลูกมันฝรั่งได้ นอกจากนี้ S. subterranea ยังเป็น
พาหะของ Potato mop top virus ซึ่งเป็นโรคที่ท าให้ต้นมันฝรั่งแคระแกรน ชะงักการเจริญเติบโต และภายใน
หัวมันฝรั่งเกิดอาการแผลสีน้ าตาล (spraing) และยังเป็นเส้นทางให้เชื้อโรคชนิดอ่ืนๆ แอบแฝงติดไปกับหัวพันธุ์มัน
ฝ รั่ งด้ ว ย    เช่ น เชื้ อ รา  Phytophthora infestans, P. erythroseptica Fusarium spp. Colletotrichum 
coccodes (CPC, 2007; Stevenson et al., 2004) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Globodera rostochiensis  
ชื่อสามัญ:  yellow potato cyst nematode 
พืชอาศัย: Lycopersicon esculentum (tomato), Solanum melongena (aubergine), Solanum     

tuberosum (potato) (CPC, 2007) 
ชีววิทยา  

G. rostochinensis หรือไส้เดือนฝอยซิสต์เป็นศัตรูพืชส าคัญที่ระบาดทั่วไปในเขตอบอุ่น (temperate 
region) วงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยซิสต์เริ่มจากไข่พัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะที่หนึ่งแล้วลอกคราบเป็นตัวอ่อนระยะที่
สองอยู่ภายในไข่ เมื่อได้รับสารกระตุ้นจากรากของพืชอาศัย ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนระยะที่สองและเข้าสู่รากพืช 
อุณหภูมิความชื้นและความเป็นกรด-ด่างของดินก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ไข่ฟักเป็นตัวอ่อน อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด
ในการฟักไข่คือ 15 องศาเซลเซียส ระหว่างที่ไส้เดือนฝอยซิสต์ดูดกินอยู่ภายในรากพืชจะปล่อยสารจากต่อมน้ าลาย
เข้าไปย่อยผนังเซล ท าให้เซลรากพืชรวมตัวกันเป็นเซลขนาดใหญ่ (giant cell) โดยไส้เดือนฝอยจะดูดกิน
สารอาหารจาก giant cell และผ่านการลอกคราบสองครั้ง จนเป็นตัวเต็มวัย หลังจากนั้นไส้เดือนฝอยเพศเมียจะ
ขยายขนาดใหญ่ขึ้น ท าให้รากพืชแตกออก ล าตัวของไส้เดือนฝอยจะโผล่ออกมาภายนอกรากพืชโดยที่ส่วนหัวและ



คอยังคงอยู่ภายใน ไส้เดือนฝอยเพศเมียจะปล่อยสารเคมีเพ่ือดึงดูดไส้เดือนฝอยเพศผู้มาผสมพันธุ์ ไข่จะพัฒนาอยู่
ภายในท้องของตัวเมีย จนกระทั่งไส้เดือนฝอยตายผนังล าตัวจะสร้างเป็นซิสต์เพ่ือปกป้องไข่ ภายในซิสต์จะมีไข่อยู่
ถึง 500 ฟอง และสามารถอยู่ในดินได้นานกว่า 20 ปี (CPC, 2007; Stevenson et al., 2004) 

จ านวนประชากรไส้เดือนฝอยในดินมีความสัมพันธ์กับดินและพืชอาศัย ไส้เดือนฝอยซิสต์เจริญได้ดีใน
สภาพอากาศเย็นและมีความชื้นสูง ตัวอ่อนของไส้เดือนฝอยจะเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และ
สามารถเข้าท าลายพืชได้สูงสุดที่อุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงกว่า 26 องศาเซลเซียสจะจ ากัดการ
ขยายพันธุ์และอัตราการรอดชีวิตของไส้เดือนฝอย วงจรชีวิตของไส้เดือนฝอยจากไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลา
ประมาณ 38-48 วัน ขึ้นกับอุณหภูมิ ในฤดูปลูกมันฝรั่งโดยปกติไส้เดือนฝอยซิสต์จะขยายพันธุ์ได้หนึ่งรุ่น 
(Stevenson et al., 2004)  
ประเมินโอกาสการเข้ามา 
โอกาสการเข้ามา  ต่ า  

ประเทศไทยต้องน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากประเทศออสเตรเลียเพ่ือท าพันธุ์ปลูกในปริมาณ 1,000-1,500 
ตัน เป็นประจ าทุกปี G. rostochiensis สามารถติดเข้ามากับหัวพันธุ์ในลักษณะเป็นตัวอ่อน ตัวเต็มวัย และ ซิสต์ 
ซึ่งท าลายอยู่ภายในเนื้อเยื่อหรือภายนอก นอกจากไส้เดือนฝอยจะติดมากับส่วนของพืชแล้ว ดินที่ติดมากับหัวพันธุ์
ที่น าเข้าทั้ง cake soil และ loose soil คอนเทนเนอร์ และภาชนะบรรจุ   หัวพันธุ์ ก็เป็นเส้นทางศัตรูพืชที่ส าคัญ 
ซึ่งซีสต์อาจปนเปื้อนเข้ามาได้ การขนส่งหัวพันธุ์มันฝรั่งใช้เวลานาน 25-30 วันในสภาพอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
ซึ่งไส้เดือนฝอยสามารถอยู่รอดตลอดระยะเวลาที่ขนส่ง 

G. rostochiensis แม้จะมีรายงานพบในประเทศออสเตรเลีย แต่ก็จัดเป็นศัตรูพืชกักกันเพราะไม่
แพร่กระจายและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเป็นทางการ โดยมีกฎหมายควบคุมการเคลื่อนย้ายดินหรือพืชที่เป็น
พาหะของไส้เดือนฝอยออกจากพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค นอกจากนี้ในมาตรฐานการผลิตและรับรองหัวพันธุ์มัน
ฝรั่งจะต้องมีการสุ่มตัวอย่างดินเพ่ือตรวจไส้เดือนฝอยซิสต์ก่อนการปลูกทุกแปลง ดังนั้นโอกาสที่ไส้เดือนฝอยซิสต์
จะติดเข้ามากับหัวพันธุ์มันฝรั่งจากประเทศออสเตรเลียจึงจัดอยู่ในระดับต่ า  
ประเมินโอกาสการตั้งรกราก 
โอกาสการตั้งรกราก  ปานกลาง  

ในประเทศไทยมีพืชอาศัยหลักของ G. rostochiensis ทั้งมะเขือเทศและมะเขือม่วง และซิสต์ของไส้เดือน
ฝอยชนิดนี้ สามารถมีชีวิตรอดได้นานกว่า 20 ปี แต่อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปลูกมันฝรั่งของประเทศ
ไทยไม่เหมาะสมต่อการเจริญและเข้าท าลายพืช ตัวอ่อนของไส้เดือนฝอยจะเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
และสามารถเข้าท าลายพืชได้สูงสุดที่อุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส พบว่าอุณหภูมิที่สูงกว่า 26 องศาเซลเซียสจะ
จ ากัดการขยายพันธุ์และอัตราการรอดชีวิตของไส้เดือนฝอย อย่างไรก็ตามมีรายงานพบไส้เดือนฝอยซิสต์ที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีภูมิอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย แสดงว่าไส้เดือนฝอยมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงได้ (CPC, 2007; Stevenson et al., 2004) 
ประเมินโอกาสการแพร่ระบาด 
โอกาสการแพร่ระบาด  ปานกลาง 



 ในประเทศไทยมีพืชอาศัยหลักของ G. rostochiensis ทั้งมะเขือเทศและมะเขือม่วง ปลูก
แพร่กระจายทั่วไป และไส้เดือนฝอยสามารถแพร่ในระยะไกลได้โดยติดไปกับดินและน้ าที่ใช้ในการเกษตร หรือ
น้ าฝนในรูปของซิสต์ซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อม ภายในแต่ละซีสต์มีไข่ประมาณ 500 ฟอง  ซึ่งสามารถเจริญเป็น
ตัวอ่อนระยะที่สองและเข้าสู่รากของพืชอาศัย แต่อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปลูกมันฝรั่งของประเทศไทย
ไม่เหมาะสมต่อการเจริญและเข้าท าลายพืช (CPC, 2007; Stevenson et al., 2004) ดังนั้นโอกาสการแพร่ระบาด
จึงจัดอยู่ในระดับปานกลาง  
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  สูง 

 G. rostochiensis  เป็นศัตรูส าคัญที่สุดชนิดหนึ่งของพืชในวงศ์ Solanaceae โดยเฉพาะมันฝรั่ง 
พบว่าระบาดท าความเสียหายรุนแรงในกลุ่มประเทศแถบหนาว ดังเช่นในทวีปยุโรป ซึ่งบริโภคมันฝรั่งเป็นอาหารลัก 
การท าลายของไส้เดือนฝอยชนิดนี้ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1881-1915 เป็นผลให้ผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมากเนื่องจาก
ขาดอาหาร  ท าให้ชาวไอริสนับล้านคนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา (สืบศักดิ์ , 2541) ความ
เสียหายจะรุนแรงในแหล่งปลูกที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น  มันฝรั่งที่ถูกไส้เดือนฝอยเข้าท าลายจะแสดงอาการชะงัก
การเจริญเติบโตและอาจแสดงอาการเซลล์ตายและเหี่ยวตายในที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตหัวทั้งน้ าหนัก และ
จ านวนหัวลดลง ทั้งนี้ความรุนแรงจะสัมพันธุ์กับจ านวนไข่ต่อหน่วยน้ าหนักของดิน (CPC, 2007; Stevenson et 
al., 2004) 
 มีรายงานความเสียหายเนื่องจาก G. rostochiensis ที่ประเทศแคนาดา ในปี 1962 และอีก 15 ปีต่อมาก็
พบ G. pallida ซึ่งตั้งแต่มีรายงานการพบไส้เดือนฝอยทั้ง 2 ชนิด ประเทศแคนาดาต้องใช้เงินปีละ 800,000 
เหรียญ โดยประมาณ ในการป้องกันก าจัด และวิจัย สหภาพยุโรปก็รายงานความเสียหายเนื่องจากไส้เดือนฝอยทั้ง 
2 ชนิด ในช่วงระหว่างปี 1967 และ 1973 ที่สหราชอาณาจักรอังกฤษ พบว่า การผลิตมันฝรั่งต้องสูญเสียผลผลิต
สูงสุดถึง 22 ตัน / เฮกแตร์ แม้ว่าจะมีการก าหนดระดับ economic threshold และมีมาตรการป้องกันก าจัดก็ยัง
พบว่าสูญเสียถึง 80% (CPC, 2007) และปัจจุบันก็ยังคงพบระบาดในยุโรปตอนเหนือ เช่น สก็อตแลนด์ รัสเซีย 
สวีเดน เดนมาร์ก และ เบลเยี่ยม เป็นต้น ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีรายงานความเสียหายในปี 1958 ต้องใช้เงิน
มากกว่า 200 ล้านบาท ในการควบคุมการระบาดของไส้เดือนฝอย ส าหรับในภูมิภาคเอเชียก็พบระบาดในหลาย
ประเทศ แม้แต่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีสภาพเป็นเกาะก็ยังไม่สามารถควบคุมโรคดังกล่าวได้  (สืบศักดิ์, 2541) 

 หากไส้เดือนฝอยซิสต์เข้ามาระบาดในประเทศไทย นอกจากจะท าความเสียหายกับผลผลิตมัน
ฝรั่งแล้ว ความสูญเสียยังเกิดจากการที่เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชอาศัยของไส้เดือนฝอยในพ้ืนที่ที่มีการระบาดได้ 
เพราะไส้เดือนฝอยซิสต์สามารถคงอยู่ในดินได้นานกว่า 20 ปี (Stevenson et al., 2004) และไม่มีวิธีก าจัดให้หมด
สิ้นไปได้ ต้องหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่อาจท ารายได้น้อยกว่า นอกจากนี้ ไส้เดือนฝอยซิสต์ยังเป็นศัตรูพืชกักกันของ
หลายประเทศ  ดังนั้นหากเกิดการระบาดของไส้เดือนฝอยในประเทศไทยอาจท าให้ไม่สามารถส่งออกพืชผักหรือ
ส่วนขยายพันธุ์ของพืชที่อยู่ใต้ดิน หรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการตรวจรับรองหรือก าจัดให้หมดสิ้นไป ดังเช่นที่
เกิดข้ึนแล้วในต่างประเทศ 
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