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5. บทคัดย่อ 

หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis Linn) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศ
และเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคมากขึ้น หน่อไม้ฝรั่งอุดมไปด้วยคุณค่าทาง
สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือรองรับการเปิดตลาด
สินค้าเกษตรไปต่างประเทศ โดยการศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญ ผลการด าเนินการได้ข้อมูลทั่วไปของหน่อไม้ฝรั่ง ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ การปลูก การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การดูแลรักษา ข้อมูลแหล่ง
ปลูกในประเทศ แผนที่  การน าเข้าส่งออก มาตรการทางสุขอนามัยพืชที่ก าหนดในการส่งออก
หน่อไม้ฝรั่งของต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และอินเดีย  ผลการเก็บตัวอย่างเพ่ือ
ศึกษาศัตรูหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทยจากเกษตรกร 7 ราย ใน 2 จังหวัด พบเชื้อรา Colletotrichum 
gloeosporioides  สรุปผลการสืบค้นข้อมูลของศัตรูหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทยและต่างประเทศได้
ทั้งหมด 126 ชนิด เป็นแมลง 52 ชนิด ไร 1 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด รา 42 ชนิด ไส้เดือนฝอย 8 ชนิด 
ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ไวรัส 4 ชนิด หอย 3 ชนิด และวัชพืช 11 ชนิด  เมื่อมาตรวจสอบพบว่าเป็นศัตรู  
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กับหน่อไม้ฝรั่งและพบกับพืชชนิดอ่ืนในประเทศไทย (แต่ต่างประเทศรายงานว่าเป็นศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง
ด้วย) รวมทั้งสิ้น 74 ชนิด เป็นแมลง 30 ชนิด ไร 1 ชนิด แบคทีเรีย 1 ชนิด รา 23 ชนิด ไส้เดือนฝอย 
6 ชนิด ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ไวรัส 1 ชนิดและวัชพืช 11 ชนิด และเมื่อน าศัตรูพืชเฉพาะที่มีรายงาน
พบกับหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทยจริงไปประเมินโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากถาวรและแพร่ระบาดและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหากติดไปมีโอกาสจะเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศ
ปลายทางมี  30 ชนิด โดยแบ่ งเป็น แมลง11 ชนิด ได้แก่  Agrotis ipsilon, Bemisia tabaci, 
Dasychira mendosa, Helicoverpa armigera, Hypomeces squamosus, Hyposidra 
talaca, Orgia postica, O. turbata, Spodoptera litura, S.  exigua แ ล ะ  Thrips tabaci 
แบคทีเรีย 1 ชนิด ได้แก่ Erwinia carotovora subsp. carotovora  รา 7 ชนิด ได้แก ่Cercospora 
asparagi, Choanephora cucurbitarum, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium 
oxysporum f.sp. asparagi, Macrophomina phaseolina, Phomopsis asparagi แ ล ะ 
Puccinia asparagi วัชพืช 11 ชนิด ได้แก่ Amaranthus viridis, Dactyloctenium aegyptium, 
Digitaria ciliaris, Echinochloa colona, Eleusine indica, Euphorbia thymifolia, Paspalum 
distichum, Portulaca oleracea, Portulaca pilosa Trianthema portulacastrum แ ล ะ  
Cyperus rotundus ที่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชแต่ละชนิดที่เหมาะสม เมื่อศึกษาศัตรู
หน่อไม้ฝรั่งกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน  กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 
เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และเวียดนาม โดยน าศัตรูพืช 30 ชนิดที่มีในไทยและมีโอกาสเป็นศัตรูพืช
กักกันมาศึกษาพบว่ามีศัตรูพืชที่เหมือนกันทุกประเทศ 6 ชนิด คือ แมลง   ได้แก่  Hypomeces 
squamosus, Helicoverpa armigera และ Spodoptera litura และวัชพืช ได้แก่ Echinochloa 
colona, Eleusine indica และ Cyperus rotundus  และมีศัตรูพืชที่ไม่มีในทุกประเทศ 6 ชนิด คือ 
แมลง ได้แก่Orgia postica และ O. turbata รา ได้แก่ Colletotrichum gloeosporioides และ 
Fusarium oxysporum f.sp. asparagi วั ช พื ช  ได้ แ ก่  Portulaca oleracea แ ล ะ Euphorbia 
thymifolia ดังนั้นการส่งออกต้องเสนอการจัดการกับศัตรูพืช 6 ชนิด ที่ไม่มีในทุกประเทศและศัตรูพืช
ชนิดอื่นๆ ที่ไม่มีในประเทศนั้นๆ ประกอบให้ประเทศผู้น าเข้าพิจารณา 
Abstract 
 Asparagus is one of economic crop in Thailand, because there is a market 
demand. Those who consumed more because asparagus is high in nutrients that are 
useful to the body. So that, It is necessary to prepare document for the opening of 
markets to foreign country. The study phytosanitary measures for the export of 
asparagus is needed. The collection information of asparagus are scientific name, 
common name, morphology, glowing, harvesting, management, production area,  
map volume of import and export,  phytosanitary measure of export such as Japan 
Taiwan, USA and India. In this study, only Colletotrichum gloeosporioides  were found 
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in 2 provinces. A Total 126 species pest are presented on asparagus in Thailand and 
foreing countries. Only 74 speciesare presented on asparagus in Thailand, the others  
never been found them infected to asparagus in Thailand. Pest risk analysis indicated 
that 30 pests are able to establish and spread in the other country which they have 
similar environment with Thailand. They are Agrotis ipsilon, Bemisia tabaci, Dasychira 
mendosa, Helicoverpa armigera, Hypomeces squamosus, Hyposidra talaca, Orgia 
postica, O. turbata, Spodoptera litura, S. exigua,Thrips tabaci, Erwinia carotovora 
subsp. carotovora, Cercospora asparagi, Choanephora cucurbitarum, Colletotrichum 
gloeosporioides, Fusarium oxysporum f.sp. asparagi, Macrophomina phaseolina, 
Phomopsis asparagi, Puccinia asparagi, Amaranthus viridis, Dactyloctenium 
aegyptium, Digitaria ciliaris, Echinochloa colona, Eleusine indica, Euphorbia 
thymifolia, Paspalum distichum, Portulaca oleracea, Portulaca pilosa Trianthema 
portulacastrum and Cyperus rotundus. The consideration of quarantine pest of 
asparagus in Asean countries such as Bruni, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myammar, Philippines Singapore and Vietnam. The result shown that pest were 
presented in all countries are Hypomeces squamosus, Helicoverpa armigera, 
Spodoptera litura, Echinochloa colona, Eleusine indica and Cyperus rotundus. 
However, Orgia postica, O. turbata, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium 
oxysporum f.sp. asparagi, Portulaca oleracea  and Euphorbia thymifolia are not 
occured in 9 countries. So, the Phytosanitary measure is tool for mitigation risk of 
introduction and establishment for 6  potential quarantine pest that not present in 
imported country include the others pest which their concerned. 

6. ค าน า 
หน่อไม้ฝรั่งมีแนวโน้มเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยเพราะมีความต้องการของ

ตลาดสูง (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, มปป.) ผู้บริโภคมีความนิยมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหน่อไม้ฝรั่ง
อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีทั้งโปรตีน แร่ธาตุต่างๆ เช่น สังกะสี 
ทองแดง ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เซเลเนียม โฟลาซิน และกากใยมาก อุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิด 
มีวิตามินซี วิตามินบี 1 บี 2 บี 3 และบี 6 วิตามินเค วิตามินบี วิตามินเอ โฟเลต มีสารกลูตาไธโอน มี
ปริมาณเกลือต่ ามาก และไม่มีไขมันหรือโคเลสเตอรอล (ผู้จัดการออนไลน์, 2556) จึงเป็นผักที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมการส่งออกทั้งในรูปหน่อสดหรือ
แช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปบรรจุกระป๋อง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549) 
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กรมวิชาการเกษตรในฐานะเป็นหน่วยงานอารักขาพืชแห่งชาติของประเทศต้นทาง (National 
Plant Protection Organization, NPPO) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลการ
เปิดตลาดสินค้าเกษตรตามที่ประเทศคู่ค้าก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญาอารักขาพืชแห่งชาติ 
(International Plant Protection Convention, IPPC) ที่ก าหนด ซึ่ งปัจจุบันมีผู้ ยื่น เรื่องขอให้
ด าเนินการเปิดตลาดเป็นสินค้าใหม่หรือบางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบของประเทศในการ
น าเข้า รวมทั้งบางประเทศแจ้งว่ามีการตรวจพบศัตรูพืชใหม่กับหน่อไม้ฝรั่ง ท าให้ประเทศผู้ส่งออกต้อง
ส่งข้อมูลพืชและศัตรูพืชให้ประเทศผู้น าเข้าวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและก าหนดมาตรการสุขอนามัย
พืชส าหรับการน าเข้า ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันเป็นตลาดหน่อไม้ฝรั่งที่ส าคัญ ดังนั้นเพ่ือเป็น
การขยายตลาดใหม่จึงมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลหน่อไม้ฝรั่งและศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง
พร้อมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเบื้องต้น เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลศัตรูพืชที่น่าจะมีศักยภาพเป็น
ศัตรูพืชกักกันของประเทศคู่ค้า ทั้งนี้เมื่อประเทศไทยทราบชนิดของศัตรูพืชของหน่อไม้ฝรั่งแล้ว จะ
สามารถเสนอมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับจัดการกับศัตรูพืชนั้นให้ประเทศคู่ค้าได้พิจารณาการยื่นขอ
เปิดตลาดหน่อไม้ฝรั่งจากประเทศไทย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการ
ส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง เพ่ือเป็นการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าในการเปิดตลาดหน่อไม้ฝรั่งไปต่างประเทศใน
อนาคต 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
 1. อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างศัตรูพืช เช่น พู่กัน กล่องพลาสติก เป็นต้น 
 2. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น ขวดแก้ว อุปกรณ์ในการท าสไลด์ กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า
และก าลังขยายสูง 
 3. สารเคมีต่างๆ ส าหรับเก็บตัวอย่างพืชหรือศัตรูพืชและสารเคมีส าหรับเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น 
 4. กล้องถ่ายรูป 

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล (ซีดี) และหมึกพิมพ์ เป็นต้น 
6. หนังสือและเอกสารวิชาการ ข้อมูลทางเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

- วิธีการ 
1. ขั้นตอนเตรียมข้อมูลทั่วไปของหน่อไม้ฝรั่งและศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง  

1.1 สืบค้นและรวบรวมข้อมูลหน่อไม้ฝรั่ง เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธานของพืช   
ชื่อพ้อง ชื่อสามัญ พันธุ์ หรือสายพันธุ์ ส่วนของพืชที่ต้องการจะส่งออก การน าไปใช้ประโยชน์ และ 
ภาพถ่ายของหน่อไม้ฝรั่งที่ต้องการส่งออกและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากตัวอย่างจริง เอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตหน่อไม้ฝรั่ง เช่น ภูมิภาค จังหวัด ต าบล และอ่ืนๆ 
แผนที่แสดงแหล่งปลูกพืช สภาพภูมิอากาศของแหล่งปลูกพืช ปริมาณที่คาดว่าจะส่งออก ข้อมูล
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เกี่ยวกับการผลิตและการเพาะปลูกพืช เช่น แผนการบริหารจัดการศัตรูพืช การเฝ้าระวังศัตรูพืช และ
ระบบการตรวจรับรองการปลอดศัตรูพืช การผลิต วิธีการเก็บเกี่ยวและช่วงเวลาเก็บเก่ียว 

1.3 สืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่พบบนส่วนของหน่อไม้ฝรั่งที่จะส่งออกและพาหะของศัตรูพืช 
เช่น  ชื่อวิทยาศาสตร์ อนุกรมวิธาน ชื่อพ้อง ชื่อสามัญ ชื่อพืชอาศัย ส่วนของพืชที่ศัตรูพืชเข้าท าลาย 
อาการหรือลักษณะการท าลาย การแพร่กระจาย วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับศัตรูพืช 

1.4 สืบค้นและด าเนินการเก็บข้อมูลหน่อไม้ฝรั่งจากแหล่งผลิตและสถานที่คัดบรรจุ
หน่อไม้ฝรั่ง เช่น การก าจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตก่อนการ
ส่งออก วิธีการบรรจุ การเก็บรักษาสินค้าและมาตรฐานการป้องกันศัตรูพืช และขบนวนการส่งออก ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

1.5 รวบรวมข้อมูลกระบวนการให้การรับรองสุขอนามัยพืชในปัจจุบัน เช่น การตรวจสอบ
ในแปลงปลูก การสุ่มตัวอย่าง การระบุข้อความพิเศษ เป็นต้น 

2. ขั้นตอนวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเบื้องต้น 
2.1 สืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของหน่อไม้ฝรั่งที่มีรายงานในต่างประเทศ 
2.2 สืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทย 
2.3 สืบค้นข้อมูลทางชีววิทยาและสัณฐานวิทยาของศัตรูพืชแต่ละชนิด  รวมถึงมาตรการ

สุขอนามัยพืชเพ่ือจัดการศัตรูพืชในแปลงปลูก และมาตรการจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว 
2.4 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทยที่จะส่งออกไป

ต่างประเทศ โดยประเมินโอกาสการเข้ามา การตั้งรกรากอย่างถาวร และการแพร่กระจาย รวมถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึนภายหลังการน าเข้าสินค้าท่ีมศีัตรูพืชติดไปจากประเทศไทย 

2.5 ได้รายชื่อศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันและจัดท าข้อมูลศัตรูพืชแต่ละชนิด ที่
มีข้อมูล เช่น ชีววิทยา สัณฐานวิทยา พืชอาศัย การเข้าท าลาย เป็นต้น 

2.6 คัดเลือกและก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพส าหรับ
การก าจัดศัตรูพืชกักกันก่อนการส่งออก เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงที่ศัตรูพืชจะเล็ดลอดและเกิดการ
แพร่กระจายไปกับสินค้าที่จะส่งออกไปยังประเทศปลายทาง 

3. ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับเปิดตลาด 
น าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาเรียบเรียงเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่อไม้ฝรั่งส่งออก เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ พันธุ์ของพืชที่

ต้องการส่งออก แหล่งปลูก แผนการบริหารจัดการศัตรูพืช ปริมาณที่คาดว่าจะส่งออก ข้อมูลเกี่ยวกับ
การผลิตและการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว กระบวนการในโรงบรรจุสินค้า การเก็บรักษา และการขนส่ง 
เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลศัตรูหน่อไม้ฝรั่งที่มีรายงานในประเทศไทย จัดท าตาราง ประกอบด้วย ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง อนุกรมวิธานของศัตรูพืช ชื่อสามัญ ส่วนของพืชที่ศัตรูพืชเข้าท าลาย อาการหรือ
ลักษณะการท าลาย วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

ส่วนที่ 3 รายชื่อศัตรูพืชที่มีโอกาสเป็นศัตรูพืชกักกันของหน่อไม้ฝรั่งที่จะส่งออก และ 
มาตรการทางวิชาการท่ีเหมาะสมที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

- เวลาและสถานที่  
    ระยะ:      ตุลาคม 2555 - กันยายน 2558 
    สถานที:่   1. กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
   2. แปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพ่ือส่งออกของเกษตรกรและโรงคัดบรรจุสินค้า 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผลการศึกษา สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทั่วไปของหน่อไม้ฝรั่งและศัตรูพืชของหน่อไม้ฝรั่งและ
มาตรการสุขอนามัยพืชในการส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง มีดังนี้ 

1.ข้อมูลหน่อไม้ฝรั่งและศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของหน่อไม้ฝรั่งพบว่าหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชในตระกูล Liliaceae มีชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Asparagus officinalis Linn จัดอยู่ในวงศ ์liliaceae ชื่อสามัญเรียกแตกต่างกันในแต่
ละประเทศ เช่น  Asparagus (อังกฤษ ) Normai farang (ไทย ) Asperge (ฝรั่งเศส ) Oranda-kiji-
kakushi (ญี่ปุ่น)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน่อไม้ฝรั่ง คือ ล าต้นเป็นไม้เนื้ออ่อนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ล าต้นใต้ดินหรือเหง้ามีลักษณะเป็นแท่งคล้ายแท่งดินสอ และล าต้นเหนือดินเจริญมาจากตาหน่อจาก 
ล าต้นใต้ดิน เมื่อเจริญขึ้นใหม่ยังอ่อนอยู่ เรียกว่า ยอดอ่อนหรือหน่ออ่อน (spear) ใช้บริโภค ใบมขีนาด
เล็กคล้ายเข็มละเอียด ระบบรากมี 2 ชนิด คือ รากสะสมอาหารจะมีการเจริญทางด้านยาวออกไป
ด้านข้าง และรากฝอยหรือรากดูดกลืนเป็นรากขนอ่อน เหง้าเป็นส่วนที่เจริญอยู่ระหว่างส่วนของระบบ
รากและล าต้น ในเหง้าประกอบด้วยตาหน่อจ านวนมากและมีกาบใบปิดอยู่ เจริญขยายตัวออกทางด้าน
ข้าง ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งให้ต้นตัวผู้มีดอก
สมบูรณ์เพศสามารถผสมตัวเองและผสมข้ามได้  โดยมีทั้งลักษณะที่มีก้านเกสรตัวเมียตั้งแต่ 1 ยอด ถึง 
3 ยอด ผลเป็นผลกลมมีขนาดเล็ก ผลเมื่อยังอ่อนอยู่มีสีเขียวเมื่อแก่จะเป็นสีแดง มีเมล็ดค่อนข้างใหญ่
อยู่ภายในผลละ 2-3 เมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดข้างนอกด าเมล็ดภายในมีลักษณะค่อนข้างกลม  (กรม
วิชาการเกษตร, 2556) 
 พันธุ์หน่อไม้ฝรั่งที่เกษตรกรนิยมใช้ปลูกเป็นการค้าจ านวน 8 พันธุ์ ได้แก่  
     1. พันธุ์แมรี่วอชิงตัน เป็นพันธุ์ผสมเปิด (open pollination) พันธุ์แรกท่ีน าเข้ามาปลูก
ในประเทศไทยให้ผลผลิตสูงต้านทานโรคราสนิม สีของหน่อเป็นสีเขียว 
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     2. พันธุ์แคลิฟอร์เนีย 309 เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคสูง สีของหน่อ 
เป็นสีเขียว 
     3. พันธุ์แคลิฟอร์เนีย 500 เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่ให้ผลผลิตสูง หน่อมีขนาดปานกลาง ส่วน
ปลายหน่อจะมีกาบใบหุ้มแน่นสีของหน่อเป็นเขียว 
     4. พันธุ์ยูซี 157 เป็นพันธุ์ลูกผสมมีทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (F1 Hybrid และ F2 hybrid) ที่
ให้ผลผลิตดีมาก หน่อมีขนาดใหญ่ ปลายหน่อและโคนหน่อยาวเรียวเสมอกัน ส่วนปลายจะมีกาบใบหุ้ม
แน่น สีของหน่อเป็นสีเขียวเข้ม ในแหล่งปลูกที่มีสภาพอุณหภูมิกลางคืนเย็นและมีปริมาณฝนไม่ตกชุก
มากเกินไปคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์นี้จะมีคุณภาพดีมาก 

   5. พันธุ์บร็อคอิมปรู๊พเป็นพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตดีมาก หน่อมีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
ส่วนโคนหน่อจะใหญ่ แต่ส่วนปลายยอดหน่อจะเรียวเล็กกว่าส่วนโคน ส่วนปลายหน่อจะมีกาบใบหุ้มไม่
ค่อยแน่น  

     6. พันธุ์อพอลโล เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตดี ลักษณะของหน่อยาวเรียวเสมอทั้งโคน
หน่อและส่วนปลาย แต่โคนหน่อพันธุ์นี้จะมีลักษณะเป็นสีเขียวอมม่วง ส่วนปลายจะมีกาบใบหุ้มไม่แน่น 
ค่อนข้ างบานเร็วกว่ าพันธุ์ อ่ืน  ถ้ าปลูก ในแหล่ งที่ มีป ริมาณ ฝนตกชุกจะไม่ทนทานต่อโรค  
      7. พันธุ์บร็อคอิมพีเรียล เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตดี หน่อมีลักษณะของส่วนปลาย
หน่อและโคนหน่อกลมมนสวยส่วนปลายหน่อจะมีกาบใบหุ้มแน่น 

     8. พันธุ์แอทลาสเป็นพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตดี หน่อมีลักษณะยาวเรียวเสมอกัน กาบใบ
หุ้มแน่น ปลูกเป็นเชิงการค้าเพียงเล็กน้อยในประเทศไทย (นรินทร์, 2544)     

    ประเภทของหน่อไม้ฝรั่งที่นิยมปลูกมี 2 ประเภท ได้แก่  
 1. หน่อเขียว คือ หน่อไม้ฝรั่งที่มีการปล่อยให้หน่ออ่อนงอกพ้นเหนือดิน เมื่อได้รับแสงแดด
เพียงพอจะท าให้ได้หน่อมีสีเขียว ปกติจะใช้บริโภคสด หรือแช่แข็ง เพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายยังตลาด
ต่างประเทศ การปลูกต้องควบคุมคุณภาพของหน่อให้ได้มาตรฐาน คือ หน่อต้องมีความยาวประมาณ 
20-30 เซนติเมตร และให้มีความเขียวของหน่อวัดจากปลายยอดลงมาไม่ต่ ากว่า 18 เซนติเมตร ปลาย
ของหน่อซึ่งมีก้านใบเล็กต้องไม่บาน หน่อไม่โค้งหรือคดงอ และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 0.8 
เซนติเมตร 
 2. หน่อขาว คือ หน่อไม้ฝรั่งที่มีการใช้ดินหรืออินทรียวัตถุกลบหรือคลุมโคนต้นเพ่ือไม่ให้
หน่ออ่อนถูกแสงแดด เช่น ใช้หมวกพลาสติกสีด าครอบ เมื่อถอนออกมาจะมีสีขาว (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2553) 
 ส่วนของหน่อไม้ฝรั่งที่ใช้ส่งออก ได้แก่  ยอดอ่อนหรือหน่ออ่อน และเมล็ด 

    การปลูกหน่อไม้ฝรั่งจะปลูกจากเมล็ดหรือจากต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หน่อไม้ฝรั่งชอบดินร่วนซุยระบายน้ าดี อุณหภูมิระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียส เป็นพืชข้ามปี มีอายุ
นาน 3-10 ปี ปัจจุบันการปลูกเป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพระบบการเกษตรที่ดี  (Good 
Agricultural Practice; GAP) ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กรมวิชาการ
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เกษตร, 2552) โดยผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่ตรงตามพันธุ์ ยอดแน่น ไม่บาน ขนาดสม่ าเสมอ สะอาด 
ปราศจากการเข้าท าลายของศัตรูพืชและปลอดจากสารพิษตกค้าง  การให้น้ าจะใช้เรือรดน้ าติด
เครื่องยนต์วิ่งไปตามร่องน้ าหรือใช้ระบบติดสปริงเกอร์หรือใช้วิธีเปิดน้ าเข้าทางท่อให้ไหลเข้ามาในร่อง
ระบายน้ าข้างแถวปลูก  

การจัดระยะปลูกจะปลูกแบบแถวเดี่ยว ใช้ระยะปลูกระหว่างต้นที่เหมาะสม โดยขุดหลุมลึก
และรองก้นหลุมด้วยสารป้องกันแมลงรวมทั้งใส่ปุ๋ยคอกหรือขี้เถ้าแกลบผุในแต่ละหลุม คลุกเคล้ารอง
ก้นหลุม ปลูกหลุมละ 1 ต้น โดยพยายามแผ่รากของต้นกล้าไม่ให้ขดอยู่เป็นกระจุก แล้วกลบดินรอบ
โคนต้นหนา 3-4 เซนติเมตร หรือพยายามพูนดินรอบโคนต้นให้เหนือระดับดินบนแปลงเล็กน้อย จึงกด
ดินรอบๆ โคนต้นกล้าให้แน่น รดน้ าให้พอชื้น 
 วิธีการเพาะกล้า หน่อไม้ฝรั่งที่เพาะในถุงจะใช้วัสดุเพาะกล้าที่ประกอบด้วย ดินร่วน : ใบไม้ผุ 
: ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ยอินทรีย์ อัตราส่วนเท่าๆ กันผสมให้เข้ากันและกรอกใส่ถุงด าขนาดกลาง รดน้ าให้ชุ่ม 
แล้วจึงหยอดเมล็ดลงไป หลุมละ 1 เมล็ด รดน้ าทุกวัน และให้รับแสงสว่างเต็มที่เพ่ือให้ต้นตั้งตรง เลี้ยง
ไว้ประมาณ 90-120 วัน แล้วจึงย้ายกล้าไปปลูกลงแปลง ส าหรับการเพาะกล้าโดยตรงในแปลงเพาะที่
เตรียมดินที่ยกเป็นร่องและพรวนให้ละเอียด เก็บวัชพืชและหญ้าออก ใส่ปุ๋ยและคลุกเคล้ากับดินใน
แปลงให้สม่ าเสมอ เกลี่ยผิวหน้าแปลงให้เรียบ ใช้ไม้ท าร่อง แล้วหยอดเมล็ดลงในร่องให้เมล็ดห่าง
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพ่ือไม่ให้ต้นกล้าขึ้นแน่นและแย่งอาหารกัน ใช้ดินกลบบางๆ หรือใช้ฟาง
หรือหญ้าแห้งสะอาดคลุมแปลง รดน้ าให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ เมล็ดจะงอกภายในเวลา 10-15 วัน เมื่อต้น
กล้าเริ่มงอกยาว 2-3 เซนติเมตร จะใส่ปุ๋ย และเมื่อกล้าอายุ 30 วัน ให้ถอนหญ้าก าจัดวัชพืชและฉีด
สารป้องกันเชื้อราและสารฆ่าแมลง เมื่อกล้าหน่อไม้ฝรั่งอายุ 45-60 วัน สามารถย้ายกล้าไปปลูกใน
แปลงปลูกต่อไปได ้(Figure 1)  

การพักต้น ต้นหน่อไม้ฝรั่งที่เจริญเติบโตแตกหน่อกิ่งก้านเพ่ิมขึ้นจะท าให้เกิดร่มเงามากเกินไป 
แสงสว่างส่องไม่ถึงผิวหน้าดิน  ต้นเหนือดินจะแน่นเกินไป พืชจะแย่งน้ าและอาหารกันเอง ท าให้หน่อที่
เกิดใหม่มีขนาดเล็ก ผอมยาว และมีสีขาวมากกว่าสีเขียว ถ้ามีจ านวนต้นแม่แตกกอน้อยเกินไป จะสร้าง
อาหารสะสมไม่เพียงพอ จะมีผลท าให้หน่อมีขนาดเล็กเช่นกัน จึงจ าเป็นต้องตัดแต่งต้นและพักต้นไว้ 
โดยการถอนแยกต้นที่เหลืองและโทรมเป็นโรคหรือถูกแมลงรบกวนทิ้ง คัดเลือกต้นที่แข็งแรงไว้ 4-5 
ต้นต่อกอ เลี้ยงไว้เป็นต้นแม่ ระยะเวลาการพักต้นแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง 20-30 วัน ซึ่งเกษตรกรจะงด
การเก็บเกี่ยวผลผลิต  

การพูนดินกลบโคนต้น ใช้ในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว เพราะสภาพดินที่ยุบตัวลงจาก
การเข้าไปท างานของเกษตรกรในแปลงระหว่างการถอน เก็บเกี่ยวผลผลิต การพูนโคนต้นหน่อไม้ฝรั่ง
ควรท าควบคู่ไปกับการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง เพ่ือเป็นการประหยัดแรงงานและท าให้หน่อที่เกิดใหม่มีความ
สมบูรณ์และมีคุณภาพหน่อท่ีดี (กรมวิชาการเกษตร, 2556) 
 วิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ คัดต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดี เจริญเป็นต้นที่ให้หน่อดี มีขนาดหน่อ
ใหญ่ โดยปล่อยผลที่มีเมล็ดให้ผลแก่มีสีแดง น าไปขยี้ให้เปลือกหุ้มผลแตกออก น ามาล้างในน้ าสะอาด 
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เปลือกหุ้มเมล็ดจะลอยขึ้นเหนือน้ าส่วนเมล็ดจะจมลง น าเมล็ดที่ได้ผึ่งลมประมาณ 1-2 วัน ให้เมล็ด
แห้ง คัดเมล็ดทีไ่มส่มบูรณ์ออก  

การเก็บเกี่ยว เก็บหน่อที่มีความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ในช่วงเวลาประมาณ 6.00-
10.00 น. แต่หากมีอากาศร้อนอาจเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ 3.00 น. เป็นต้นไป ช่วงเวลาในการเก็บมีผลต่อการ
บานของดอก ถ้าดอกบานจะท าให้ราคาผลผลิตลดลง การเก็บหน่อไม้ฝรั่งจะเริ่มเก็บจากหัวแปลงและ
เก็บลงภาชนะก้นทึบรวบรวมหน่อที่เก็บได้ในที่ร่ม เมื่อเก็บผลผลิตจนครบจึงน าหน่อไม้ฝรั่งมาคัดเลือก
คุณภาพและบันทึกปริมาณที่โรงคัดผลผลิตที่ตั้งอยู่ใกล้กับแปลงปลูก  
 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิตและปริมาณการน าเข้าส่งออก 

ในปี 2554 มีพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ 14,238 ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิต  13,730 ไร่ ให้
ผลผลิตรวม 23,305 ตัน มีผลผลิตเฉลี่ย 1,639 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 
ในปี 2556 พบการปลูกหน่อไม้ฝรั่งส่วนใหญ่ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศ คิดเป็นพ้ืนที่ปลูก 17,342.50 ไร่ จาก 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม 
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ สกลนคร เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และจันทบุรี 
(Table 1) โดยแสดงแผนที่จังหวัดที่ปลูกและผลิตหน่อไม้ฝรั่งเป็นการค้าตาม Figure 4 
 ข้อมูลการน าเข้า ในปี 2551-2554 ประเทศไทยมีการน าเข้าหน่อไม้ฝรั่งจากต่างประเทศ 
เช่น ประเทศจีน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี และสหรัฐอเมริกา (ส านัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2555) 
 ข้อมูลการส่งออก ประเทศไทยมีการส่งออกในลักษณะหน่อไม้ฝรั่งสดหรือแช่เย็นในปี 
2551 มีปริมาณส่งออก 13,580.16 ตัน เป็นเงิน 804.32 ล้านบาท ปี2552 ปริมาณ 9,818.11 ตัน 
เป็นเงิน 631.95 ล้านบาท และปี 2553 ปริมาณ 6,207.77 ตัน เป็นเงิน 431.63 ล้านบาท ส่งออกไป
ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ 
เวียดนาม คูเวต สหรัฐอาหรับ และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นต้น (กรมศุลกากร, 2554) ประเทศที่
ส่งไปขายมากที่สุดคือ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เรียงตามล าดับ นอกจากนี้ไทยยังส่งออกใน
ลักษณะเมล็ดพันธุ์ไปยังประเทศภูฐาน อินเดีย ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา  
 1.3 ข้อมูลศัตรูหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 ผลการสืบค้น ศึกษาและรวบรวมรายชื่อศัตรูหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อพ้อง ล าดับทางอนุกรมวิธาน ส่วนของพืชที่เข้าท าลาย จ านวน 
126 ชนิด ดังนี้ แมลง 52 ชนิด ได้แก่ Crioceris asparagi, Crioceris duodecimpunctata, 
Hypomeces squamosus, Adoretus sinicus, Popillia japonica, Lagria villosa, Ophiomyia 
simplex, Delia platura, Ceratitis capitata, Bemisia argentifolii, Aphis fabae, 
Brachycorynella asparagi, Myzus persicae, Saissetia coffeae, Saissetia oleae, 
Chrysomphalus aonidum, Diaspidiotus perniciosus, Pinnaspis strachani, Icerya 
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aegyptiaca, Adelphocoris lineolatus, Lygus lineolaris, Acrosternum hilare, Murgantia 
histrionica, Nezara viridula, Dysmicoccus brevipes, Maconellicoccus hirsutus, 
Nipaecoccus viridis, Planococcus citri, Pseudococcus longispinus, Bemisia tabaci, 
Loxostege sticticalis, Hyposidra talaca, Dasychira mendosa, Orgia postica, Orgia 
turbata, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Chrysodeixis includes, Helicoverpa armigera, 
Peridroma saucia, Spodoptera exigua, Spodoptera litura, Trichoplusia ni, Frankliniella 
intonsa, Frankliniella schultzei, Scirtothrips aurantii, Scirtothrips dorsalis, Thrips palmi, 
Thrips tabaci, Trichoplusia ni และ Halotydeus destructor ไร 1 ชนิด ได้แก่ Tetranychus         
urticae  แบคทีเรีย 4 ชนิด ได้แก่ Erwinia carotovora subsp. carotovora, Pectobacterium 
atrosepticum, Rhizobium radiobacter และ Rhizobium rhizogenes  รา 42 ชนิด ได้แก่ 
Macrophomina phaseolina, Phomopsis asparagi, Penicillium aurantiogriseum, 
Botryotinia fuckeliana, Sclerotinia sclerotiorum, Hypocrea rufa, Fusarium 
chlamydosporum,  Fusarium culmorum, Fusarium moniliforme, Fusarium oxysporum, 
Fusarium oxysporum f.sp. asparagi, Fusarium proliferatum, Fusarium redolens, 
Fusarium subglutinans, Gibberella avenacea, Gibberella cyanogena, Gibberella 
intricans, Gibberella zeae, Haematonectria haematococca, Sarocladium strictum, 
Choanephora cucurbitarum, Alternaria alternate, Alternaria porri, Cochliobolus 
lunatus, Phytophthora cactorum, Phytophthora cryptogea, Phytophthora 
megasperma, Phytophthora nicotianae, Pseudocochliobolus pallescens, 
Cochliobolus eragrostidis, Pleospora allii, Kalmusia coniothyrium, Pithomyces 
chartarum, Phoma terrestris, Athelia rolfsii, Pythium splendens, Puccinia asparagi, 
Rosellinia necatrix, Colletotrichum capsici, Colletotrichum dematium, Colletotrichum 
gloeosporioides และ Cercospora asparagi ไส้เดือนฝอย 8 ชนิด ได้แก่ Scutellonema 
brachyurus, Longidorus sp., Meloidogyne arenaria, Meloidogyne ethiopica, 
Meloidogyne hapla, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica และ Pratylenchus 
penetrans ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ได้แก่ Aster yellows phytoplasma group ไวรัส 4 ชนิด ได้แก่ 
Cucumber mosaic virus, Tobacco streak virus, Arabis mosaic virus และ Asparagus virus 
1 หอย 3 ชนิด ได้แก่ Arion hortensis, Arion vulgaris และ Deroceras reticulatum และวัชพืช 
11 ชนิด ได้แก่ Amaranthus viridis, Cyperus rotundus, Dactyloctenium aegyptium, 
Digitaria ciliaris, Echinochloa colona, Eleusine indica, Euphorbia thymifolia, Paspalum 
distichum, Portulaca oleracea, Portulaca pilosa และ Trianthema portulacastrum 
 ทั้งนี้พบข้อมูลศัตรูพืชที่ต่างประเทศรายงานการเข้าท าลายในหน่อไม้ฝรั่ง แต่ประเทศไทย
พบการเข้าท าลายกับพืชชนิดอ่ืนรวม 44 ชนิด (Table 3) ดังนี้  
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 แมลง 19 ชนิด ได้แก่ Adoretus sinicus, Myzus persicae, Coccus hesperidum, 
Parasaissetia nigra, Saissetia coffeae, Saissetia oleae, Chrysomphalus aonidum, 
Diaspidiotus perniciosus, Icerya aegyptiaca, Nezara viridula, Dysmicoccus brevipes, 
Nipaecoccus viridis, Planococcus citri, Pseudococcus longispinus, Trichoplusia ni, 
Frankliniella intonsa, Frankliniella schultzei, Scirtothrips dorsalis และ Thrips palmi  ไร 
1 ชนิด ได้แก่ Tetranychus urticae  รา 16 ชนิด ได้แก่ Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium 
moniliforme, Fusarium subglutinans, Gibberella intricans, Gibberella zeae, Alternaria 
alternate, Alternaria porri, Cochliobolus lunatus, Phytophthora cactorum, 
Phytophthora nicotianae, Cochliobolus eragrostidis, Pithomyces chartarum, Athelia 
rolfsii, Pythium splendens, Colletotrichum capsici, Colletotrichum dematium     
ไส้ เดื อ น ฝ อย  6  ช นิ ด  ได่ แ ก้  Scutellonema brachyurus, Longidorus sp., Meloidogyne 
arenaria, Meloidogyne hapla, Meloidogyne incognita และ  Meloidogyne javanica  ไฟ
โต -พลาสมา 1 ชนิ ด  ได้ แก่  Aster yellows phytoplasma group และไวรัส  1  ชนิ ด  ได้ แก่ 
Cucumber mosaic virus 

สรุปศัตรูพืชที่พบกับหน่อไม้ฝรั่งและพบกับพืชชนิดอื่นในประเทศไทย (แต่ต่างประเทศ
รายงานว่าเป็นศัตรูหน่อไม้ฝรั่งด้วย) รวมจ านวน 74 ชนิด เป็นแมลง 30 ชนิด ไร 1 ชนิด แบคทีเรีย 1 
ชนิด รา 23 ชนิด ไส้เดือนฝอย 6 ชนิด ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ไวรัส 1 ชนิด และวัชพืช 11 ชนิด 
 การส ารวจและการตรวจสอบศัตรูพืชของหน่อไม้ฝรั่ง 
   จากการส ารวจและตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรจากแปลงที่
ผ่านการรับรองระบบเกษตรที่ดี (GAP) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 4 ราย และราชบุรี 3 ราย รวม 7 
ราย พบเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ในแหล่งปลูกทั้ง 7 ราย 
 1.4  โรงคัดผลผลิต มีขั้นตอนด าเนินงานคือ น าหน่อไม้ฝรั่งล้างในน้ าสะอาด โดยล้าง
เฉพาะโคนต้น ส่วนยอดอาจเช็ดด้วยผ้าหรือล้างทั้งหน่อหากจ าเป็น แต่ต้องพ่ึงให้แห้งก่อนการคัดแยก
ขนาด จากนั้นน าหน่อไม้ฝรั่งที่ล้างท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ววางลงในแม่แบบ (Block) ที่มีขนาด 
25 เซนติเมตร เพ่ือตัดความยาวหน่อให้ได้มาตรฐาน (25 เซนติเมตร) โดยตัดส่วนของโคนหน่อที่ความ
ยาวเกินออก แยกขนาดของหน่อตามขนาดมาตรฐาน ซึ่งแบ่งเกรดเป็น 10 เกรด ได้แก่ 1) A เขียวตูม 
25 เซนติเมตร 2) A เขียวบาน 25 เซนติเมตร 3) A ขาวตูมหรือเขียวตูม 20 เซนติเมตร 4) A ขาวบาน 
5) B ตูม 6) B บาน 7) C 8) A หน่อใหญ่ไม่สมบูรณ์ 9) BC มีต าหนิบานหรืองอ และ 10) Z หน่อเล็ก 
(Figure 2)  
 การขนส่งจากแหล่งปลูก เกษตรกรจะเก็บใส่ในภาชนะที่สะอาด ขนส่งต่อด้วย
ยานพาหนะไปยังสถานที่คัดหรือบริษัทรับซื้อ หน่อไม้ฝรั่งจะเก็บในรถที่มีห้องควบคุมความเย็น ซึ่งจะ
จอดรับผลผลิตตามจุดต่างๆ ในแหล่งปลูก โดยเก็บรักษาผลผลิตที่อุณหภูมิ 10-12 องศาเซลเซียส 
จนกว่าจะถึงโรงงานบรรจุกระป๋องเพ่ือส่งออกต่อไป  
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ระบบการบรรจุภัณฑ์ก่อนการขนส่งสู่ประเทศคู่ค้า 
ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งจากแปลงปลูกจะถูกขนส่งเข้าโรงงานเพ่ือคัดบรรจุ โดยการขนส่ง

หน่อไม้ฝรั่งสู่โรงงานเพ่ือบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์และส่งออกสู่ประเทศคู่ค้านั้นจะขนส่งโดยรถยนต์ที่มี
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ล าเลียงจากแหล่งปลูกสู่โรงงาน จากนั้นเมื่อผลผลิตเข้าถึงโรงคัดบรรจุจะเก็บอยู่ใน
ห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่าง 2-10 องศาเซลเซียส ที่มีความเหมาะสมส าหรับหน่อไม้ฝรั่ง เพ่ือ
รอการคัดและบรรจุส่งตามรายการของประเทศปลายทาง ขั้นตอนในการด าเนินงานส่วนของการคัด
และบรรจุภัณฑ์นั้นมีลักษณะแบบ one way station (Figure 3) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. หน่อไม้ฝรั่งถูกส่งถึงโรงคัดและบรรจุ โดยจะมีป้ายระบุหมายเลขสมาชิกเกษตรกร ซึ่ง
จะน าไปใช้ในการท าป้ายรายการสินค้า (bar code) เพ่ือให้ทราบถึงที่มาของสินค้าว่าผลิตจากแหล่ง
ปลูกใด ชื่อเกษตรกรเจ้าของผลผลิต การผลิตได้รับมาตรฐานสินค้าประเภทใด เป็นต้น 

2. คัดเลือกขนาดและคุณภาพของหน่อ เช่น สี (เขียวหรือขาว)  ของหน่อตามความ
ต้องการของค าสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าอีกครั้งหนึ่ง (ครั้งแรกทีแ่หล่งปลูกและครั้งที่ 2 จากบริษัทย่อยที่
ประจ า ณ แหล่งปลูก) การตัดจะใช้มีดที่ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน 100 ppm ทุกครั้งที่ตัด 

3. หน่อที่ได้ขนาดตรงตามความต้องการจะถูกติดบาร์โค๊ดที่มีข้อมูลของเกษตรกรด้วย
ระบบอัตโนมัติ โดยผลผลิตที่ได้จะแยกตามรายเกษตรกร  

ในขั้นตอนที่ 1-3 นั้นจะมีการส ารวจและตรวจสอบศัตรูพืชที่อาจจะปนเปื้อนมากับสินค้า 
หากพบศัตรูพืชแม้เพียงเล็กน้อยจะคัดทิ้ง แต่ถ้าพบในปริมาณมากจะก าจัดศัตรูดังกล่าวตามกรรมวิธีที่
ประเทศคู่ค้าก าหนด เช่น รมด้วยเมทธิลโบรไมด์ และล้างด้วยน้ าสะอาด เป็นต้น 
 4. น าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้ข้างต้นบรรจุลงในกล่องโฟมหรือภาชนะตามที่ประเทศคู่ค้าก าหนด 
ระบุรายละเอียดของสินค้าท่ีข้างบรรจุภัณฑ์ เก็บที่ห้องเย็นอุณหภูมิประมาณ 2-10 องศาเซลเซียส โดย
มีหน่วยควบคุมคุณภาพ (Quality control; QC) ตรวจสอบป้ายและอุณหภูมิของสินค้าให้ได้ตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด 
 ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่ง ได้แก่ 1) หน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง 2) น้ าหน่อไม้ฝรั่ง 3) 
หน่อไม้ฝรั่งแช่แข็ง 4) ซุปหน่อไม้ฝรั่ง และ 5) หน่อไม้ฝรั่งดอง (นรินทร์, 2544)  
  1.5  ข้อก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับหน่อไม้ฝรั่งของต่างประเทศ ได้แก่ 
     1. ประเทศญี่ปุ่นก าหนดให้มีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับไปกับสินค้าและต้องตรวจ
สารพิษตกค้าง  
     2. ประเทศไต้หวันก าหนดให้มีใบรับรองสุขอนามัยพืชและการส่งออกพืชหรือผลผลิต
ของพืชต้องได้รับการตรวจสอบและระบุข้อความรับรองพิเศษว่าปลอดจากไส้เดือนฝอย (Ditylenchus 
dipsaci) และเพลี้ยไฟ (Frankliniella occidentalis) 
     3. ประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้น าเข้ายอด (shoot) โดยต้องรมด้วยเมทธิลโบรไมด์ 
24 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส หรือ 32 
กรัมต่อลูกบาศก์เมตร นาน 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 21-26 องศาเซลเซียส  
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     4. ประเทศอินเดียก าหนดว่าหน่อไม้ฝรั่งส าหรับการบริโภคต้องมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชที่ไม่ต้องมีการระบุข้อความพิเศษในใบรับรองสุขอนามัยพืช 

   อย่างไรก็ตามการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของประเทศไทยไปยังต่างประเทศนั้นต้องปฏิบัติ
ตามที่ประเทศปลายทางก าหนดมาตรการเฉพาะ เช่น ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปก าหนดให้หน่อไม้ฝรั่ง
เป็นพืชควบคุมเฉพาะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยว่าผ่านการตรวจสอบ
เชื้อจุลินทรีย์และสารพิษตกค้างหรือสิ่งอื่นใดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ เป็นต้น   

2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเบื้องต้น (Risk Assessment)  
       2.1 สืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของหน่อไม้ฝรั่ง  
 พบศัตรูหน่อไม้ฝรั่งที่มีรายงานในประเทศไทยและต่างประเทศ 126 ชนิด เป็นแมลง 52 
ชนิด ไร 1 ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด รา 42 ชนิด ไส้เดือนฝอย 8 ชนิด ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ไวรัส 4 
ชนิด หอย 3 ชนิด และวัชพืช 11 ชนิด  
 2.2 สืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทยพบว่ามีศัตรูหน่อไม้ฝรั่งที่
ต่างประเทศรายงาน แต่พบว่าเป็นศัตรูพืชของพืชชนิดอ่ืนในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 74 ชนิด โดย
แบ่งเป็น     

แมลง 30 ชนิด ได้แก่ Agrotis ipsilon, Bemisia tabaci, Dasychira mendosa, 
Helicoverpa armigera, Hypomeces squamosus, Hyposidra talaca, Orgia postica, O. 
turbata, Spodoptera exigua, S. litura, Thrips tabaci , Adoretus sinicus, Myzus persicae, 
Coccus hesperidum, Parasaissetia nigra, Saissetia coffeae, Saissetia oleae, 
Chrysomphalus  aonidum, Diaspidiotus perniciosus, Icerya aegyptiaca, Nezara 
viridula, Dysmicoccus brevipes, Nipaecoccus viridis, Planococcus citri, Pseudococcus 
longispinus, Trichoplusia ni, Frankliniella intonsa, Frankliniella schultzei, Scirtothrips 
dorsalis และ Thrips palmi 

ไร 1 ชนิด ได้แก่ Tetranychus urticae 
แบคทีเรีย 1 ชนิด ได้แก่ Erwinia carotovora subsp. carotovora 
รา 23 ชนิด ได้แก่ Cercospora asparagi, Choanephora cucurbitarum, 

Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium oxysporum f.sp. asparagi, Macrophomina 
phaseolina, Phomopsis asparagi, Puccinia asparagi, Sclerotinia sclerotiorum, 
Fusarium moniliforme, Fusarium subglutinans, Gibberella intricans, Gibberella zeae, 
Alternaria alternate, Alternaria porri, Cochliobolus lunatus, Phytophthora cactorum, 
Phytophthora nicotianae, Cochliobolus eragrostidis, Pithomyces chartarum, Athelia 
rolfsii, Pythium splendens, Colletotrichum capsici และ Colletotrichum dematium 
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ไส้เดือนฝอย 6 ชนิด ได้แก่ Scutellonema brachyurus, Longidorus sp., 
Meloidogyne arenaria, Meloidogyne hapla, Meloidogyne incognitac และ Meloidogyne 
javanica 

ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ได้แก่ Aster yellows phytoplasma group 
ไวรัส 1 ชนิด ได้แก่ Cucumber mosaic virus 

 วัชพืช 11 ชนิด ได้แก่ Amaranthus viridis, Cyperus rotundus, Dactyloctenium 
aegyptium, Digitaria ciliaris, Echinochloa colona, Eleusine indica, Euphorbia thymifolia, 
Paspalum distichum, Portulaca oleracea, Portulaca pilosa และ Trianthema 
ortulacastrum 
  2.3 ศึกษาข้อมูลทางชีววิทยาและสัณฐานวิทยาของศัตรูพืชแต่ละชนิด  รวมถึง
มาตรการสุขอนามัยพืชในแปลงปลูกและการจัดการ ด าเนินการและจัดเรียบเรียงศัตรูพืชแต่ละชนิด 
(Table 4) 
 2.4 ประเมินโอกาสการเข้ามาตั้งรกรากถาวรและแพร่กระจายของศัตรูหน่อไม้ฝรั่งเมื่อมี
การส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า โดยพิจารณาชีววิทยาของศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง การเข้าท าลายตามเส้นทาง
ศัตรูพืชและการเข้าสู่พืชอาศัย เป็นต้น (Table 4) พบว่าศัตรูพืชของหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทยที่มี
ความเสี่ยงที่จะติดไปกับหน่อไม้ฝรั่งส่งออกและมีโอกาสจะเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศปลายทางมี 
30  ชนิ ด  โดยแบ่ งเป็ นแมลง 11 ชนิ ด  ได้ แก่  Agrotis ipsilon, Bemisia tabaci, Dasychira 
mendosa, Helicoverpa armigera, Hypomeces squamosus, Hyposidra talaca, Orgia 
postica, O. turbata, Spodoptera litura, Spodoptera exigua และ Thrips tabaci แบคทีเรีย 
1  ช นิ ด  ได้ แ ก่  Erwinia carotovora subsp. carotovora  ร า  7  ช นิ ด  ได้ แ ก่  Cercospora 
asparagi, Choanephora cucurbitarum, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium 
oxysporum f.sp. asparagi, Macrophomina phaseolina, Phomopsis asparagi แ ล ะ 
Puccinia asparagi วัชพืช 11 ชนิด ได้แก่ Amaranthus viridis, Dactyloctenium aegyptium, 
Digitaria ciliaris, Echinochloa colona, Eleusine indica, Euphorbia thymifolia, Paspalum 
distichum, Portulaca oleracea, Portulaca pilosa, Trianthema portulacastrum แ ล ะ  
Cyperus rotundus ที่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชแต่ละชนิดที่เหมาะสมก่อนการส่งออกไป 
 ส าหรับศัตรูพืชที่มีรายงานพบในประเทศไทยแต่ไม่พบกับหน่อไม้ฝรั่งแต่ต่างประเทศมี
รายงานว่าพบเข้าท าลายหน่อไม้ฝรั่งจ านวน 44 ชนิด (Table 3) จ าเป็นต้องมีการส ารวจหรือศึกษาเพ่ือ
ยืนยันว่าไม่เป็นศัตรูพืชของหน่อไม้ในประเทศไทยต่อไป 
 3. แนวทางการก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืช ส าหรับจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่มี
โอกาสเป็นศัตรูพืชกักกันของหน่อไม้ฝรั่งส่งออก จ านวน 30 ชนิด ใช้วิธีการบริหารจัดการศัตรูพืชร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ (System approach) เช่น การจัดการศัตรูพืชในแปลงปลูกอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ร่วมกับกระบวนการคัดเลือกผลผลิตให้ได้มาตรฐานในโรงคัดบรรจุสินค้า โดยคัดผลผลิตที่มีศัตรูพืชติด
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มาหรือมีอาการของโรคพืช การล้าง ท าความสะอาด เพ่ือก าจัดศัตรูพืชบางชนิดที่ท าลายภายนอก เป็น
ต้น (Table 4)  

เมื่อศึกษาศัตรูหน่อไม้ฝรั่งกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน  
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และเวียดนาม โดยน าศัตรูพืชทั้ง 30 
ชนิด ที่มีในไทยและมีโอกาสเป็นศัตรูพืชกักกันมาศึกษาพบว่ามีศัตรูพืชที่เหมือนกันทุกประเทศ 6 ชนิด 
คือ แมลง  ได้แก่  Hypomeces squamosus, Helicoverpa armigera และ Spodoptera litura 
และวัช พืช  ได้ แก่  Echinochloa colona, Eleusine indica และ  Cyperus rotundus  และมี
ศัตรูพืชที่ไม่มีในทุกประเทศ 6 ชนิด คือ แมลง ได้แก่ Orgia postica และ O. turbata รา ได้แก ่
Colletotrichum gloeosporioides และ  Fusarium oxysporum f.sp. asparagi วัช พื ช  ได้ แก่ 
Portulaca oleracea และEuphorbia thymifolia  ศัตรูพืชอ่ืนๆ 18 ชนิด มีปรากฎเฉพาะบาง
ประเทศ (Table 5)  

4. จัดเตรียมข้อมูลศัตรูพืช (datasheet) ที่มีโอกาสเป็นศัตรูพืชกักกันแต่ละชนิดของ
หน่อไม้ฝรั่งส่งออก ได้แก่ ข้อมูลทางชีววิทยา สัณฐานวิทยา พืชอาศัย ศัตรูธรรมชาติ ลักษณะการเข้า
ท าลายและการป้องกันก าจัด (ภาคผนวก)  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงานศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus; 

Asparagus officinalis) เพ่ือรองรับการเปิดตลาดหน่อไม้ฝรั่งไปต่างประเทศในอนาคตพบว่าได้ข้อมูล
ทั่วไปของหน่อไม้ฝรั่ง ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก การเก็บ
เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การดูแลรักษา ข้อมูลแหล่งปลูกในประเทศ การน าเข้าส่งออก 
มาตรการทางสุขอนามัยพืชที่ก าหนดในการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งไปต่างประเทศ ข้อมูลศัตรูหน่อไม้ฝรั่งใน
แปลงเกษตรกร 7 ราย ที่ปลูกใน 2 จังหวัด คือ กาญจนบุรี และราชบุรี พบโรคแอนแทคโนสสาเหตุ
จากราColletotrichum gloeosporioides ทั้ง 7 ราย และได้ข้อมูลศัตรูหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทย 
โดยมีข้อมูล เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ส่วนของพืชที่ถูกท าลาย อาการหรือลักษณะการท าลาย โดย
พบศัตรูหน่อไม้ฝรั่งที่มีรายงานในประเทศไทยและต่างประเทศ 126 ชนิด เป็นแมลง 52 ชนิด ไร 1 
ชนิด แบคทีเรีย 4 ชนิด รา 42 ชนิด ไส้เดือนฝอย 8 ชนิด ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ไวรัส 4 ชนิด หอย 3 
ชนิด และวัชพืช 11 ชนิด  เมื่อมาตรวจสอบพบว่าเป็นศัตรูกับหน่อไม้ฝรั่งและพบกับพืชชนิดอ่ืนใน
ประเทศไทย แต่ต่างประเทศรายงานว่าเป็นศัตรูหน่อไม้ฝรั่งด้วยรวมทั้งสิ้น 74 ชนิด โดยแบ่งเป็นแมลง 
30 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Agrotis ipsilon, Bemisia tabaci, Dasychira mendosa, Helicoverpa 
armigera, Hypomeces squamosus, Hyposidra talaca, Orgia postica, O. turbata, 
Spodoptera exigua, S. litura, Thrips tabaci , Adoretus sinicus, Myzus persicae, Coccus 
hesperidum, Parasaissetia nigra, Saissetia coffeae, Saissetia oleae, Chrysomphalus 
aonidum, Diaspidiotus perniciosus, Icerya aegyptiaca, Nezara viridula, Dysmicoccus 
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brevipes, Nipaecoccus viridis, Planococcus citri, Pseudococcus longispinus, 
Trichoplusia ni, Frankliniella intonsa, Frankliniella schultzei, Scirtothrips dorsalis และ
Thrips palmi  ไร  1  ชนิ ด  ได้ แก่  Tetranychus urticae แบคที เรี ย  1  ชนิ ด  ได้ แก่  Erwinia 
carotovora subsp. carotovora  รา 23 ชนิด ได้แก่  Cercospora asparagi, Choanephora 
cucurbitarum, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium oxysporum f.sp. asparagi, 
Macrophomina phaseolina, Phomopsis asparagi, Puccinia asparagi, Sclerotinia 
sclerotiorum, Fusarium moniliforme, Fusarium subglutinans, Gibberella intricans, 
Gibberella zeae, Alternaria alternate, Alternaria porri, Cochliobolus lunatus, 
Phytophthora cactorum, Phytophthora nicotianae, Cochliobolus eragrostidis, 
Pithomyces chartarum, Athelia rolfsii, Pythium splendens, Colletotrichum capsici และ 
Colletotrichum dematium   ไส้ เดื อ น ฝ อ ย  6  ช นิ ด  ได้ แ ก่  Scutellonema brachyurus, 
Longidorus sp., Meloidogyne arenaria, Meloidogyne hapla, Meloidogyne incognita 
และ Meloidogyne javanica  ไฟโต-พลาสมา 1 ชนิด ได้แก่ Aster yellows phytoplasma group 
ไวรัส  1 ชนิด  ได้แก่  Cucumber mosaic virus วัช พืช 11 ชนิด ได้แก่  Amaranthus viridis, 
Cyperus rotundus, Dactyloctenium aegyptium, Digitaria ciliaris, Echinochloa colona, 
Eleusine indica, Euphorbia thymifolia, Paspalum distichum, Portulaca oleracea, 
Portulaca pilosa และ Trianthema portulacastrum  และเมื่อประเมินโอกาสการเข้ามาตั้ง
รกรากถาวร การแพร่กระจายและผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหากศัตรูพืชติดไป 
พบว่าศัตรูพืชของหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงที่จะติดไปกับหน่อไม้ฝรั่งส่งออกและมีโอกาส
จะเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศปลายทางมี 30 ชนิด โดยแบ่งเป็น แมลง11 ชนิด Agrotis ipsilon, 
Bemisia tabaci, Dasychira mendosa, Helicoverpa armigera, Hypomeces squamosus, 
Hyposidra talaca, Orgia postica, O. turbata, Spodoptera litura, S. exigua และ Thrips 
tabaci แบคทีเรีย 1 ชนิด ได้แก่ Erwinia carotovora subsp. carotovora  รา 7 ชนิด ได้แก่ 
Cercospora asparagi, Choanephora cucurbitarum, Colletotrichum gloeosporioides, 
Fusarium oxysporum f.sp. asparagi, Macrophomina phaseolina, Phomopsis asparagi 
แ ล ะ  Puccinia asparagi วั ช พื ช  1 1  ช นิ ด  ได้ แ ก่  Amaranthus viridis, Dactyloctenium 
aegyptium, Digitaria ciliaris, Echinochloa colona, Eleusine indica, Euphorbia 
thymifolia, Paspalum distichum, Portulaca oleracea, P.  pilosa, Trianthema 
portulacastrum  และCyperus rotundus ที่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสมของ
ศัตรูพืชแต่ละชนิด  

การศึกษาชนิดของศัตรูหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ 
ได้แก่ บรูไน  กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และเวียดนาม โดยน า
ศัตรูพืช 30 ชนิด ที่มีในไทยและมีโอกาสเป็นศัตรูพืชกักกันมาศึกษาพบว่ามีศัตรูพืชที่เหมือนกันทุก
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ประเทศ 6 ชนิด คือ แมลง   ได้แก่  Hypomeces squamosus, Helicoverpa armigera และ 
Spodoptera litura และวัชพืช ได้แก่  Echinochloa colona, Eleusine indica และ Cyperus 
rotundus  และมีศัตรูพืชที่ไม่มีในทุกประเทศ 6 ชนิด คือ แมลง ได้แก่ Orgia postica และ O. 
turbata ร า  ไ ด้ แ ก่  Colletotrichum gloeosporioides แ ล ะ  Fusarium oxysporum f.sp. 
asparagi และวัชพืช Portulaca oleracea และEuphorbia thymifolia ดังนั้นการส่งออกต้อง
เสนอการจัดการกับศัตรูพืชทั้ง 6 ชนิด ที่ไม่มีในทุกประเทศและศัตรูพืชชนิดอ่ืนที่ไม่มีในแต่ละประเทศ
ให้ประเทศผู้น าเข้าพิจารณา 

ส าหรับศัตรูพืชที่มีรายงานพบในประเทศไทยแต่ไม่พบกับหน่อไม้ฝรั่ง (แต่ต่างประเทศมี
รายงานว่าพบเข้าท าลายหน่อไม้ฝรั่ง) ทั้ง 44 ชนิด จ าเป็นต้องมีการส ารวจหรือศึกษาเพ่ือยืนยันว่าไม่
เป็นศัตรูพืชของหน่อไม้ฝรั่งในประเทศไทย 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1 ได้ทราบข้อมูลทางวิชาการล่วงหน้าในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ 
10.2 ได้ข้อมูลศัตรูพืชเพ่ือเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการส่งออกและน าเข้าของประเทศไทยต่อไป 
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Figure 1 Method of asparagus planting in the field 
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Figure 2 Method of asparagus collecting and packaging from plantation to packing  
            house  
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Figure 3 Asparagus packaging method for exportation  
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Figure 4  Major asparagus producing provinces of Thailand in 2013 
 

 

Production asparagus area                     
Commercial asparagus area 
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Table 1 Data of Asparagus production area, yield and average of yield/ area in during 2013 (Department of Agricultural Extension, 2014). 

No. Province family number Area (rai) 
production .area 

(rai) 
Yield  
(Kg) 

Average of 
yield/area (Kg) 

1 Chanthaburi 28 42 42 12,860.00 306.19 
2 Nakhon Ratchasima 245 1,448.00 855 821,400.00 960.7 
3 Si Sa Ket 24 24 24 129,824.00 5,409.33 
4 Ubon Ratchathani 26 60 30 150 5 
5 Chaiyaphum 61 121 44 103,600.00 2,354.55 
6 Khon Kaen 47 52 35 54,400.00 1,554.29 
7 Udon thani 2 9 5 1,660.00 332 
8 Roi Et 4 3.5 3.5 1,750.00 500 
9 Kalasin 54 96 40 78,787.28 1,969.68 
10 Sakon Nakhon 4 2 1 2,600.00 2,600.00 
11 Chiang Mai 33 35 20 32,000.00 1,600.00 
12 Nan 19 18 5 800 160 
13 Phitsanulok 54 86 25 108,000.00 4,320.00 
14 Phetchabun 920 2,586.00 1,590.00 2,359,000.00 1,483.65 
15 Ratchaburi 672 4,817.00 4,293.00 7,773,300.00 1,810.69 
16 Kanchanaburi 1,420 3,523.00 1,482.50 4,175,252.00 2,816.36 
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Table 1 Cont. 

No. Province family number Area (rai) 
production .area 

(rai) 
Yield  
(Kg) 

Average of 
yield/area (Kg) 

17 Suphan Buri 622 1,515.00 1,457.00 2,666,950.00 1,830.44 
18 Nakhon Pathom 1,649 2,283.00 1,574.00 4,281,504.00 2,720.14 
19 Phetchaburi 1 2 2 7,750.00 3,875.00 
20 Prachuap Khiri Khan 371 620 460 2,682,500.00 5,831.52 

Total 6,256 17,342.50 11,988.00 25,294,087.28 2,109.95 
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Table 3 Pest associated with Asparagus (Asparagus officinalis) in other country but present with other plant in Thailand    

Organism 
type  

Order Family Scientific name  Common name 
Plant part 
attacked 

Host plant in 
Thailand/ referrence 

Reference TH 

INSECT               

Insect Coleoptera Scarabaeidae Adoretus sinicus 
Burmeister 

Chinese rose beetle growing point, 
leaf, root 

Rose and grape 
(Charernsom, 2004) 

EPPO, 2013; Charernsom, 2004; 
CABI, 2014  

Insect Hemiptera Aphididae Myzus persicae Sulzer green peach aphid leaf, stem Strawberry and 
tobacco (EK-
Amnuay,2010) 

Waterhouse, 1993; EK-
Amnuay,2010 

Insect Hemiptera Coccidae Coccus hesperidum 
Linnaeus 

brown soft scale leaf, shoot Orchid (Charernsom, 
2004) 

Smaragdova, 1979; CABI, 2014 

Insect Hemiptera Coccidae Parasaissetia nigra 
(Nietner) 

pomegranate scale leaf, stem Guava (EK-
Amnuay,2010) 

EK-Amnuay, 2010; EPPO, 2013 

Insect Hemiptera Coccidae Saissetia coffeae (Walker) hemispherical scale leaf, shoot Longan (USDA, 2007) Waterhouse, 1993 

Insect Hemiptera  Coccidae Saissetia oleae (Olivier) olive scale leaf, stem Guava, olive, orange, 
pomegranate 
(Charernsom, 2004) 

Ben-Dov, 1993; Charernsom, 
2004 
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Table 3 Cont. 

Organism 
type  

Order Family Scientific name  Common name 
Plant part 
attacked 

Host plant in 
Thailand/ referrence 

Reference TH 

Insect Hemiptera Diaspididae Chrysomphalus aonidum 
(Linnaeus) 

circular scale leaf, stem Grapefruit, lemon, 
orange (Charernsom, 
2004) 

Waterhouse, 1993; Charernsom, 
2004 

Insect Hemiptera Diaspididae Diaspidiotus perniciosus 
(Comstock) Cockerell; 
Danzig 

San José scale leaf, stem (Danzig EM, 1993)  Danzig, 1993 

Insect Hemiptera Margarodidae Icerya aegyptiaca Douglas breadfruit mealybug leaf, shoot Flower (Jarernsom 
and Rojanawong, 
1984) 

Jarernsom and Rojanawong, 
1984; EPPO, 2013; CABI, 2014 

Insect   Pentatomidae Nezara viridula (Linnaeus) green stink bug leaf, shoot Soyabean (Santoiy 
and Chaiprasert, 
1996), corn, rice, 
sugarcane, soyabean, 
tobacco, cotton, 
sweet potato, 
eggplant, tomato, etc. 
(Thai biodiversity, nd.) 

Santoiy and Chaiprasert, 1996; 
Waterhouse, 1993; Thai 
biodiversity, nd 

Insect   Pseudococcidae Dysmicoccus brevipes 
(Cockerell) 

pineapple mealybug leaf, root,  
shoot 

Pineapple (Saim 
insect zoo and 
museum, 2009) 

Pitaksa et al., 2000; Siam insect 
zoo and museum, 2009 
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Table 3 Cont. 

Organism 
type  

Order Family Scientific name  Common name 
Plant part 
attacked 

Host plant in 
Thailand/ referrence 

Reference TH 

Insect Hemiptera Pseudococcidae Nipaecoccus viridis 
(Newstead) 

spherical mealybug inflorescence, 
leaf, root 

Soyabean, grape, 
mango, tamarind, 
jackfruit, citrus 
(Claewsaard and 
Sueasaard, nd.) 

Claewsaard and Sueasaard, nd.; 
EPPO, 2013; CABI, 2014 

Insect Hemiptera Pseudococcidae Planococcus citri (Risso) citrus mealybug inflorescence, 
leaf, root, 
shoot,  

Orange (Saim insect 
zoo and museum, 
2009) 

Waterhouse, 1993; Siam insect 
zoo and museum, 2009 

Insect Hemiptera Pseudococcidae Pseudococcus longispinus 
Targioni Tozzetti 

long-tailed mealybug inflorescence, 
leaf, root  

Rose, orange, mango, 
grape, pomegranate, 
tamarind, soyabean, 
Peanut, etc. (Kasetsart 
University, nd.) 

CIE, 1984; USDA, 2005; Kasetsart 
University, nd. 

Insect Lepidoptera Noctuidae Trichoplusia ni (Hübner) cabbage looper leaf, shoot Cabbage, cauliflower, 
Chinese Kale, Celery, 
potato, etc.  

Waterhouse, 1993 

Insect Thysanoptera Thripidae Frankliniella intonsa 
(Trybom) 

flower thrips flower, leaf Flower (Nakahara, 
1997) 

Nakahara, 1997; CABI/EPPO, 1999 
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Table 3 Cont. 

Organism 
type  

Order Family Scientific name  Common name 
Plant part 
attacked 

Host plant in Thailand/ 
referrence 

Reference TH 

Insect Thysanoptera Thripidae Frankliniella schultzei 
(Trybom) 

cotton thrips leaf, shoot Lotus (Klangsinsirikul and 
Bhumrung, 2008) 

Klangsinsirikul and Bhumrung, 
2008; USDA, 2002; CABI, 2014 

Insect Thysanoptera Thripidae Scirtothrips dorsalis Hood  chilli thrips flower, fruit, 
leaf 

Chili, Cashew nut, 
orange, durian, grape, 
mango, pomengranate 
strawberry, lotus, rose, 
potato (EK-Amnuay, 
2010) 

Waterhouse, 1993; EK-
Amnuay, 2010; CABI/EPPO, 
2010; EPPO, 2013 

Insect Thysanoptera Thripidae Thrips palmi Karny melon thrips leaf, shoot Cucumber, cotton, 
orchid (EK-Amnuay, 
2010) peanut, mung 
bean, (Wongsiri, 1991)  

Wongsiri, 1991; Waterhouse, 
1993; EK-Amnuay, 2010 

MITE        

Mite   Tetranychidae Tetranychus urticae Koch two-spotted spider 
mite 

leaf Rose, carnation, 
Gladiolusม 
Chrysanthemum 
(Wattana and Manitha, 
1991) 

Wattana and Manitha, 1991; 
Waterhouse, 1993; Bolland et 
al., 1998; CABI, 2014 
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Table 3 Cont. 

Organism 
type  

Order Family Scientific name  Common name 
Plant part 
attacked 

Host plant in 
Thailand/ referrence 

Reference TH 

FUNGI               

Fungi Helotiales Sclerotiniaceae Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) 
de Bary 

cottony soft ro flower, fruit, 
leaf, root, seed, 
stem 

Peanut, red bean 
(Sontirat et al., 1994)  

Sontirat et al., 1994 

Fungi Hypocreales Nectriaceae Fusarium moniliforme Sheld. 
(Syn. Fusarium proliferatum 
(Matsushima) Nirenberg) 

  leaf, root, seed, 
shoot 

Oat, barley, 
sugarcane, millet,  
corn (Sontirat et al., 
1994)  

Farr, 1989;  IMI, 1990; Sonthirat 
et al., 1994; Dieng, 1999; Touré- 
Elmer, 2001 

Fungi Hypocreales Nectriaceae Fusarium subglutinans 
(Wollenw. & Reinking) Nelson 
et al. (= Fusarium moniliforme 
var. subglutinans Wollenw. & 
Reinking, (Teleomorph: 
Gibberella subglutinans) 

  crown, root,  
seed, seedling, 
shoot 

Rice, corn, millet, 
mung bean, weed 
(Wanthanee and 
Jongrak, nd.) 

Damicone and Manning, 1985; 
Elmer, 2001; Farr et al., 2005; 
Wanthanee and Jongrak, nd. 

Fungi Hypocreales Nectriaceae Gibberella intricans Wollenw. 
[teleomorph] Wollenw. 
(Fusarium equiseti (Corda) 
Sacc. [anamorph] (Corda) 
Sacc).  

damping-off of 
safflower 

leaf, root, shoot Barley, millet 
(Sonthirat et al., 1994) 

Onyike and Nelson, 1992; ; 
Sonthirat et al., 1994; Schreuder 
et al., 1995; ; Carreta et al., 1999; 
Farr et al., 2005 
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Table 3 Cont. 

Organism 
type  

Order Family Scientific name  Common name 
Plant part 
attacked 

Host plant in 
Thailand/ referrence 

Reference TH 

Fungi Hypocreales Nectriaceae Gibberella zeae (Schwein.) 
Petch [teleomorph] 
(Schwein.) Petch (Fusarium 
graminearum Schwabe 
[anamorph] Schwabe) 

headblight of 
maize 

leaf, root, shoot Millet (Sonthirat et 
al., 1994) 

Onyike and Nelson, 1991; 
Sonthirat et al., 1994; ; Mendes 
et al., 1998; Farr et al., 2005 

Fungi Pleosporales  Pleosporaceae Alternaria alternata (Fr.) 
Keissler 

alternaria leaf spot leaf, shoot Papaya, sunflower, 
mulberry, tobacco, 
millet, corn (Sonthirat 
et al., 1994) 

Sonthirat et al., 1994; CABI, 2014 

Fungi Pleosporales  Pleosporaceae Alternaria porri (Ellis) Cif. purple blotch leaf, shoot Onion, shallot, garlic  
(Sonthirat et al., 1994) 

Sonthirat et al., 1994; CABI, 2014 

Fungi Pleosporales  Pleosporaceae Cochliobolus lunatus R.R. 
Nelson & Haasis [teleomorph] 
R.R. Nelson & Haasis 

head mould of 
grasses 

flower, leaf, 
seed 

Papaya, guava, 
lychee, rice, millet, 
corn (Sonthirat et al., 
1994) 

Sonthirat et al., 1994; Disthaporn 
et al., 1998; CABI/EPPO, 2008 

Fungi Peronosporales Peronosporaceae Phytophthora cactorum 
(Lebert & Cohn) J. Schröt. 

apple collar rot crown, root, 
shoot 

Strawberry (Sonthirat 
et al., 1994) 

Sonthirat et al., 1994; Falloon, 
2002; CABI, 2014 

 
 

https://www.google.co.th/search?cr=countryTH&biw=1301&bih=566&tbs=ctr:countryTH&q=shallot,+garlic&spell=1&sa=X&ei=RHMvVdiEFoL_ugTJloHgBg&ved=0CBcQvwUoAA
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Table 3 Cont. 

Organism 
type  

Order Family Scientific name  Common name 
Plant part 
attacked 

Host plant in 
Thailand/ 
referrence 

Reference TH 

Fungi Peronosporales Peronosporaceae Phytophthora nicotianae 
Breda de Haan 

black shank, buckeye fruit, leaf, root, 
seed, stem 

Pineapple (EK-
Amnuay, 2010) 

UK CAB International, 1989; EK-
Amnuay,2010 

Fungi Pleosporales Pleosporaceae Cochliobolus eragrostidis 
(Tsuda & Ueyama) Sivan. 
(= Pseudocochliobolus 
eragrostidis Tsuda & 
Ueyama, anamorph -
Curvularia eragrostidis 
(Henn.) Mey.] 
(Ascomycetes: 
Pleosporales) 

 maize leaf spot leaf, shoot Oil palm, orchid 
(Sonthirat et al., 
1994) 

Sivanesan, 1987; Farr, 1989;  
Lenné, 1990; Salleh et al., 1996; 
Czerwenka-Wenkstetten, 1997; 
Farr et al., 2005 

Fungi Pleosporales   Pithomyces chartarum 
(Berk. & Curtis) M.B. Ellis 

glume blotch of rice leaf, seed, 
shoot 

Lychee, flower seed 
(Manoch et al., 200) 

Caretta et al., 1999; Farr et al., 
2005; Manoch et al., 2009 

Fungi Polyporales Atheliaceae Athelia rolfsii (Curzi) C. C. 
Tu & Kimbr. [teleomorph] 
(Curzi) C. C. Tu & Kimbr. 
(Syn. Sclerotium rolfsii 
Sacc. [teleomorph] Sacc.) 

sclerotium rot root, shoot Shallot, onion, garlic, 
peanut, jackfruit, 
aster, oat, 
cauliflower, chili, 
taro, 
chrysanthemum, etc. 
(Sonthirat et al., 
1994) 

Sonthirat et al., 1994; CABI, 2014 
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Table 3 Cont. 

Organism 
type  

Order Family Scientific name  Common name 
Plant part 
attacked 

Host plant in 
Thailand/ referrence 

Reference TH 

Fungi Pythiales Pythiaceae Pythium splendens Hans 
Braun 

blast of oil palm root, shoot Aloe Vera, piper 
betle, pepper 
(Sonthirat et al., 1994) 

Sonthirat et al., 1994; Farr et al., 
2005 

Fungi   Glomerellaceae Colletotrichum capsici 
(Syd.) E.J. Butler & Bisby 

leaf spot of peppers leaf, shoot Chili, papaya, 
chrysanthemum, 
sugarcane, tomato, 
Piper betle, eggplant, 
yard long bean, 
curcuma (Sontirat et 
al., 1994) 

Sontirat et al., 1994; CABI, 2014 

Fungi   Glomerellaceae Colletotrichum dematium 
(Pers.) Grove 

leaf spot leaf, shoot Peanut  (Sontirat et 
al., 1994) 

Sonthirat et al., 1994; Elmer et 
al., 2000; Farr, et al., 2005 

NEMATODE             

Nematode   Hoplolaimidae Scutellonema brachyurus 
Steiner Andrássy 

 nd root, seedling Orange, rice 
(Ratanaprapa and 
Boonduang, 1975)  

Ratanaprapa and Boonduang, 
1975; Sonthirat, 1994 

Nematode   Longidoridae Longidorus sp. Micoletzky 
(Filipjev) 

longidorids, needle 
nematodes 

root Tomato, Polianthes 
tuberosa (Sontirat et 
al., 1994) 

Chunram, 1973; 
Sukapanpotharam et al., 1980; 
Sontirat et al., 1994 
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Table 3 Cont. 

Organism 
type  

Order Family Scientific name  Common name 
Plant part 
attacked 

Host plant in 
Thailand/ referrence 

Reference TH 

Nematode   Meloidogynidae Meloidogyne arenaria 
(Neal) Chitwood 

peanut root-knot 
nematode 

root Onion (Sontirat et al., 
1994) 

Sontirat et al., 1994; CABI, 2014 

Nematode   Meloidogynidae Meloidogyne hapla 
Chitwood 

root knot nematode root Cucurbit, carrot, 
tobacco, potato, 
lettuce  (Sontirat et 
al., 1994) 

Ratanaprapa and Chunram, 1988; 
Sontirat et al., 1994 

Nematode   Meloidogynidae Meloidogyne incognita 
(Kofoid & White) Chitwood 

root-knot nematode root, seedling Rosella (EK-Amnuay, 
2010) 

Chunram, 1972; Shepherd and 
Barker, 1990; CABI/EPPO, 2002; 
EK-Amnuay, 2010 

Nematode   Meloidogynidae Meloidogyne javanica 
(Treub) Chitwood 

sugarcane eelworm root Garlic, pineapple, 
cabbage, 
chrysanthemum, 
watermelon, 
pumpkin, carrot, 
celery, flowering 
Cabbage, Chinese 
Cabbage, etc.  
(Sontirat et al., 1994) 

Chunram, 1972; Sontirat et al., 
1994; CABI, 2014 

 
 

http://dict.longdo.com/search/rosella
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Table 3 Cont. 

Organism 
type  

Order Family Scientific name  Common name 
Plant part 
attacked 

Host plant in 
Thailand/ 
referrence 

Reference TH 

PHYTOPLASMA             

Phytoplasma  Acholeplasmatales Acholeplasmataceae Aster yellows 
phytoplasma group 

yellow disease 
phytoplasmas 

growing point No data 
(Schneider et al., 
1993) 

Schneider et al., 1993; CABI, 
2014 

VIRUS               

Virus Nidovirales Bromoviridae Cucumber mosaic 
virus 

cucumber mosaic root, seed, 
shoot 

Tomato, etc. 
(Uayarat, 2010)  

Uayarat, 2010; Chandrasrikul 
and Patrakosol, 1986; 
CABI/EPPO, 2002;  EPPO, 2013 
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Table 4   Datasheet of asparagus (Asparagus officinalis)  pest  for pest risk analysis in Thailand  

Organism 
type  

Scientific name  
[Taxonomic 

classification; order 
: family] 

Common 
name 

Entry/Establish/ 
Spread 

Economic/ 
Impact 

Pest management 
measures 

Reference  

INSECT             

Insect Hypomeces 
squamosus Fabricius  
[Coleoptera : 
Curculionidae] 

green weevil  - Attach with growing points, leaf , 
root 
 - Adult size, 1.5-2 cm. 

 - The larvae damage seedlings 
upland rice, maize, sugarcane, 
cotton and tobacco 

 - Sprays are applied such 
as carbaryl (85%WP) or 
methamidophos (56% SL)  

Wongsiri,1991 

 - Host; asparagus, corn, cotton, rice, 
sugarcane, tabaccum, etc. 
 - Widespread in Southeast Asia - Eggs 
volume, 40-131 eggs 

 - Transport of plant part attacked 
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Table 4 Cont. 

Organism 
type  

Scientific name  
[Taxonomic 

classification; order 
: family] 

Common 
name 

Entry/Establish/ 
Spread 

Economic/ 
Impact 

Pest management 
measures 

Reference  

Insect Bemisia tabaci 
(Gennadius) 
[Homoptera : 
Aleyrodidae] 

Tobacco 
whitefly 

 - Attach with inflorescence, growing 
point, leaf, seedling, stem 
 - Egg size, 0.1-0.3 mm., lavae size, 
0.6-0.8 mm., adult size, 1 mm. 

 - A minor pest of cotton and other 
tropical or semi-tropical crops in the 
warmer parts of the world and, until 
recently, has been easily controlled 
by insecticides. 
 - Causing yield losses to crops of 
between 20 and 100% 

 - Sprays are applied such 
as imidacloprid (10% W/V 
SL) or Fipronil (5% W/V 
SC) 
 - Seed treatment with 
carbosulfan (25% ST)  

DOA, 2013 

 - Host; asparagus, chili, cotton, egg 
plant, rice,  tabaccum, tomato, etc. 
 - It's pathenogenesis. 
 - Worldwide in tropical, subtropical, 
and less predominately in temperate 
habitats 
 - Females will lay 50 to 400 eggs 
ranging from 0.10mm-0.25mm on the 
under part of leaves 
 - Transport of plant part attacked 
 - Once airborne, they can be 
transported quite large distances by 
the wind. 
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Table 4 Cont. 

Organism 
type  

Scientific name  
[Taxonomic 

classification; order 
: family] 

Common 
name 

Entry/Establish/ 
Spread 

Economic/ 
Impact 

Pest management 
measures 

Reference  

Insect Hyposidra talaca 
Walker 
[Lepidoptera : 
Geometridae] 

Leaf earing 
caterpillar 

 - Attach with leaf, stem 
 - Adult size, 30 mm. 

 - Its caused significant crop loss 
compelling the growers to use 
pesticides as 
the dominant method of control. 

 - Sprays are applied such 
as Diflubenzuron 
pyrethroids, 
Flubendiamide 
Emamachtin, benzoate,   
 - Integrate pest 
management 
 - Biocontrol, Bacillus 
thuringiensis 

Wongsiri,1991 

 - Host; asparagus, coffee, mango, 
mangoesteen, tea, vegetable 
 - The larvae feed on the foliage of a 
wide range of plants 

 - Transport of plant part attacked 

Insect Dasychira mendosa 
Hubner 
[Lepidoptera :  
Lymantriidae] 

Leaf earing 
caterpillar 

 - Attach with leaf, stem 
 - Adult size, 20-30 mm. 

 - It is a gregarious feeder and causes 
defoliation of leaves. 

 - Sprays are applied with 
insecticide 

Wongsiri,1991 

 - Host; asparagus, oil plam, mango, 
soyabean, potato 
 - Females will lay 40 to 200 eggs 
 - A polyphagous pest of wild and 
cultivated plants 

  

 - Transport of plant part attacked   
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Table 4 Cont. 

Organism 
type  

Scientific name  
[Taxonomic 

classification; order 
: family] 

Common 
name 

Entry/Establish/ 
Spread 

Economic/ 
Impact 

Pest management 
measures 

Reference  

Insect Orgia postica 
[Lepidoptera :  
Lymantriidae] 

Leaf earing 
caterpillar 

 - Attach with leaf  - not available  - Sprays are applied such 
as Carbaryl, Dimethoate 
Monocrotophos or Methyl 
Parathion (30-40 CC/20 L.)  

Wongsiri,1991 

 - Host; asparagus 

 - Transport of plant part attacked 

Insect Orgia turbata 
[Lepidoptera :  
Lymantriidae] 

Leaf earing 
caterpillar 

 - Attach with leaf 
 - Egg size, 1 mm., adult 1 cm. 

 - It is a gregarious feeder leaves.  - Sprays are applied such 
as Carbaryl, Dimethoate 
Monocrotophos or Methyl 
Parathion (30-40 CC/20 L.)  

Wongsiri,1991 

 -Host; asparagus, corn, long bean, 
rubber,  soyabean, etc. 
 - Females will lay 250 to 450 eggs 

 - Transport of plant part attacked 
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Table 4 Cont. 

Organism 
type  

Scientific name  
[Taxonomic 

classification; order 
: family] 

Common 
name 

Entry/Establish/ 
Spread 

Economic/ 
Impact 

Pest management 
measures 

Reference  

Insect Agrotis ipsilon 
(Hufnagel) 
[Lepidoptera : 
Noctuidae] 

black 
cutworm 

 - Attach with leaf, stem 
 - Adult is fairly large in size, with a 
wingspan of 40 to 55 mm 

 - Feeding on nearly all vegetables 
and many important grains 
 - Larvae will feed aboveground until 
about the fourth instar. Larvae can 
consume over 400 sq cm of foliage 
during their development 

 - Sprays are applied such 
as Triazophos 0.1% 
(Hoatathion 40% EC) or 
Methomyl 0.05% 
(Lannate 90 %) or 
Chlorpyrifos 0.1% 
(Lorsban 20 % EC)  

Waterhouse, 
1993; 
Wongsiri,1991; 
APPPC, 1987; 
CIE, 1969  -Host; asparagus, chili, corn, oat, 

okra, onion, orange, tea, etc. 
 - Females may deposit 1200 to 1900 
eggs 

 - Transport of plant part attacked 
and wind 
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Table 4 Cont. 

Organism 
type  

Scientific name  
[Taxonomic 

classification; order 
: family] 

Common 
name 

Entry/Establish/ 
Spread 

Economic/ 
Impact 

Pest management 
measures 

Reference  

Insect Helicoverpa 
armigera Hubner 
(Syn. Heliothis 
armigera Hubner0 
[Lepidoptera : 
Noctuidae] 

scarce 
bordered 
straw 

 - Attach with inflorescence, leaf, 
seedling, stem 
 - Egge size, 0.4 to 0.6 mm, adult size, 
3-4 cm 

 - It is a gregarious feeder leaves. 
 - The greatest damage is caused to 
cotton, tomatoes, maize, chick peas, 
alfalfa and tobacco. 
 - The economic threshold of 
harmfulness in central Asia  

 - Sprays are applied such 
as Indoxacarb (15% W/V 
SC) or Spinosed (12% W/V 
SC) or Emamectin 
benzoate (1.92% W/V EC)  

DOA, 2013 

 -Host; asparagus, chili, cotton, corn, 
okra, orange, rose, tobacco, etc. 
 - A female may lay up to 3180 eggs 
 - The duration of larval 
development depends on the 
temperature (to a maximum of 35°C) 

 - Transport of plant part attacked  
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Insect Spodoptera exigua 
Hubner 
[Lepidoptera : 
Noctuidae] 

beet 
armyworm 

 - Attach with flower, leaf, stem 
 - Egg size 0.6 mm, larva 2.7 to 25 
mm, pupa 15-20 mm long, adult 
body, 15-20 mm long; wingspan 30-
38 mm  

 - S. litura, is one of the most 
important insect pests of agricultural 
crops in the Asian tropics. 
 - It has caused 12-23% damage to 
tomatoes, damage ranged from 20 
to 100% in different parts of the 
field depending on moisture 
availability 

 - Sprays are applied with 
insecticide 
 - Biologycal control such 
as Bacillus thuringiensis 
(Bt.), Bacillus thuringiensis 
var aizawai และ Bacillus 
thuringiensis var kurstaki, 
Nuclear Polyhedrosis 
Virus (NPV), Microlitis 
manilae Ashmead, 
Charops sp., Peribaea 
orbata (Wiedemann), 
Eocanthecona furcellata 
(Woff)  

DOA, 2013; 
CABI,2012; EK-
Amnuay, 2010 

 - banana, cabbage, cotton, okra, 
rubber, sunflower, tobacco, etc. are 
host 
 - It is widely distributed throughout 
tropical and temperate Asia, 
Australasia and the Pacific Islands  
 - Lay egg 2000 to 2600 eggs, and 
oviposition days vary from 6 to 8 
days. 
 - The upper development threshold 
temperature for all stages was 37°C, 
and 40°C was lethal  
 - Disperse by plant parts, aircraft, 
land vehicles, wind 
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Insect Spodoptera litura 
Fabricius (Syn. 
Spodoptera littoralis 
(Boisduval)) 
[Lepidoptera : 
Noctuidae] 

cotton 
leafworm 

 - Attach with leaf, stem 
 - Egg size, 4-7 mm. and moth, with 
grey-brown body, 15-20 mm long; 
wingspan 30-38 mm. 

 - The larvae feed on the foliage of 
plants. 
 - S. litura, is one of the most 
important insect pests of agricultural 
crops in the Asian tropics 

 - Sprays are applied with 
insecticide 
 - Biologycal control such 
as Bacillus thuringiensis 
(Bt.) andNuclear 
Polyhedrosis Virus (NPV) 

CABI, 2015; 
DOA, 2013; 
EK-Amnuay, 
2010; 
Wongsiri, 1991  - Host; asparagus, chili, corn, grape, 

okra, onion, orange, orchid, rose, etc. 
 - The upper development threshold 
temperature for all stages was 37°C, 
and 40°C was lethal  

 - In international trade, eggs or 
larvae may be present on planting 
material, cut flowers or vegetables 
 - The moths have a flight range of 
1.5 km during a period of 4 h 
overnight, facilitating dispersion and 
oviposition on different hosts  
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Insect Thrips tabaci 
Lindeman 
[Thysanoptera : 
Thripidae] 

cotton 
seedling 
thrips 

 - Attach with growing point, 
inflorescence, leaf 
 - Adult size, 1.6 mm 

 - Thrips feed on pollen, flower, leaf 
and can be major agricultural pests, 
with several being vectors of 
tospoviruses 
 -  These cells lose their normal 
color, and when many adjacent cells 
are damaged, the tissue appears as 
whitish spots or silvery spots or 
streaks.  

 - Sprays are applied such 
as imidacloprid (10% W/V 
SL) or Fipronil (5% W/V 
SC) 

DOA, 2013; 
EK-Amnuay, 
2010; 
Wongsiri, 1991 

 - Host; asparagus, cotton, garlic, 
onion, sunflower, tobacco,tomato, 
etc. 
 - It ranges from tropical and 
subtropical areas into the temperate 
regions. 

 - Transport of plant part attacked  
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BACTERIA             

Bacteria Erwinia carotovora 
subsp. carotovora  
(Jones) Bergey  
[Enterobacteriales : 
Enterobacteriaceae] 

potato 
blackleg 
disease 

 - Attach with leaf, stem, vegetative organs  - E. carotovora subsp. 
carotovora is the major 
causal organisms of 
economically important 
potato disease 

 - Sprays are 
applied with 
chemical 
 - Seed treatment 
 - Good agricultural 
practice 

DOA, 2013; 
Tatsachorn et 
al., 2004 

 - Host; asparagus, chili, garlic, onoin, orchid, 
pumpkin, rice, watermelon, etc. 
 - It is a plant pathogen that causes cell death 
through plant cell wall destruction by creating an 
osmotically fragile cell. 
 - Optimum temperature for growth is 24-28°C, 
maximum 37°C. 
 - Sources of bacterial infection are the infected 
vegetation residues and stumps, irrigation water, 
rhizosphere of vegetable and some weed plants, and 
insects.  

 - Transport of plant part attacked  
 - These widespread microbes can be found in soil, 
guts of insects, water and suspended aerosols in air. 
 - Fifty percent of the bacteria that become 
suspended in aerosols can survive for five to ten 
minutes and may travel for miles. 
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FUNGI             

Fungi Macrophomina 
phaseolina  (Tassi) 
Goid 
[Botryosphaeriales : 
Botryosphaeriaceae] 

ashy stem 
blight 

 - Attach with leaf, root, seed, stem   - It is causes seedling blight, 
root rot, and charcoal rot of 
more than 500 crop and non-
crop species.  
 - It is an important pathogen 
of crops particularly where 
high temperatures and water 
stress occurs during the 
growing season.  

 - Sprays are 
applied with 
fungicide 
 - Crop rotation 
 - Good 
agricultural 
practice 

Sontirat et al., 
1994  - Host; asparagus, coconut, cotton, okra, onoin, 

papaya, rice, watermelon  
 - The fungus is one of the most damaging seed and 
soil borne pathogen, infecting about 500 plant 
species in more than 100 families through out the 
world. 
 - It has a very wide distribution covering most of the 
tropics and subtropics and hot, dry weather 
promotes infection and development of charcoal rot 
 - Germination of the microsclerotia occurs 
throughout the growing season when temperatures 
are between 28 and 35 oC.  
 - Transport of plant part attacked and soil 
contaminated (soilborne) 
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Fungi Cercospora asparagi 
Pass 
[Capnodiales :  
Mycosphaerellaceae] 

leaf spot  - Attach with stem  - Cercospora blight weakens crowns 
and reduces stand productivity and 
longivity 
 - Cercospora blight is a disease that 
contributes to losses in asparagus in 
warm, humid environment. 

 - Sprays are applied with 
fungicide such as 
carbendazim (50% 
W/V SC) or Propineb (70% 
WP) or Copper 
oxychloride (85% WP) 
 - Good agricultural 
practice 

DOA; 2013; 
Tatsachorn et 
al., 2004; 
Sontirat et al., 
1994 

 - Host; asparagus 
 - Cercospora grows better in warm 
weather, therefore the greatest injury 
occurs in the tropics or at the margin 
of asparagus culture 
 - Its an entire planting can be 
infected in a few weeks, when the 
attack is severe, the needles and 
youngest branchlets are killed. 
 - High humidity (95% or high) and 
average temperature of 25-30oC are 
favourable of disease development 
 - Transport of plant part attacked 
 - Conidia are carried by wind or 
spashed by rains. 
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Fungi Phomopsis asparagi 
(Sacc.) Bubak 
[Diaporthales :  
Diaporthaceae] 

stem 
blight,Leaf 
spot 

 - Attach with leaf, stem  - it causes serious damage to 
asparagus plants and causes 
fern death and, as seen in 
subsequent regrowth, debilitates and 
reduces stands of plants in spring. 
Infected stems senesce rapidly 
following infection 

 - Sprays are applied with 
fungicide such as 
azoxystrobin (25% W/V 
SC) or carbendazim (50% 
W/V SC) 
 - Biological control such 
as Trichoderma 
harzianum 
 - Good agricultural 
practice 

DOA, 2013; 
EK-Amnuay, 
2010; 
Kongsaengdao 
et al.,2004; 
Tatsachorn et 
al., 2004 

 - Host: asparagus, grape 
 - Phomopsis are known to occur in 
temperate areas 

 - It is likely to disperse over longer 
distances on infected plant material 
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Fungi Colletotrichum 
gloeosporioides  
(Penz.) Sacc. 
[anamorph] 
[Glomerellales : 
Glomerellaceae] 

anthracnose  - Attach with inflorescence, leaf, 
seed (seedborne), stem 

 - Colletotrichum sp. cause yield 
losses of up to 80% 

 - Sprays are applied with 
fungicide such as 
prochloraz (50% 
WP) or mancozeb (80% 
WP) or propineb (70% 
WP)  
 - Good agricultural 
practice 

DOA; 2013; 
EK-Amnuay, 
2010; 
Tatsachorn et 
al., 2004; 
Sontirat et al., 
1994 

 - Host: chili, coffee, cotton, lime, 
papaya, rubber, tomato, etc. 
 - High temperatures, 28oC being 
optimal, and high humidity but below 
18oC or greater than 25oC, rapidly 
inactivate spores 
 - Transport of plant part attacked 
 - Primary inoculum can be 
disseminated by wind or rain. 

Fungi Fusarium oxysporum 
f.sp. asparagi Cohen 
[Hypocreales : 
Nectriaceae] 

wilt, foot rot  - Attach with leaf, root, stem  - Asparagus is susceptible host, its 
show severe symptoms after 
infection  
 - At the seedling stage, plants 
infected by F. oxysporum may wilt 
and die soon after symptoms appear 

Chemical Control 
Benomyl, thiabendazole, 
thiram, triforine and 
quintozene 

Tatsachorn et 
al., 2004; 
Sontirat et al., 
1994 

 - Host: asparagus 
 - Optimum temperature for 
growning, about 18-25oC 

 - Transport of plant part attacked 
and soil contaminated (soilborne) 
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Fungi Choanephora 
cucurbitarum (Berk. 
& Rav.) Thaxt. 
[Mucorales : 
Choanephoraceae] 

 nd  - Attach with growing point, 
inflorescence, leaf, stem 

 - It show severe symptom, may die 
2-3 days after infection (under 
optimum conditions) 

 - Sprays are applied with 
fungicide such as triforine 
(19% W/V EC) 
or(thiabendazole (40% 
WP) 
 - Good agricultural 
practice 

DOA, 2013; 
Tatsachorn et 
al., 2004  - Host: asparagus, cabbage, chili, 

cotton, cucurbit, eggplant, okra, 
papaya, watermelon  
 - Wet weather, high temperature and 
high humidity favor disease 
development from inoculum that is 
typically soil-borne. 
 - Transport of plant part attacked, 
plant materials and soil (soilborne) 
are contamination  
 - Spores are carried by wind or 
spashed by rain, sprinkler. 
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Fungi Puccinia asparagi 
DC.  
[Uredinales : 
Pucciniaceae 

asparagus 
rust 

 - Attach with leaf, seed, seedling, 
stem 

 - The infected plant has reduced 
plant vigor and yield, often leading 
to death in severe cases. 
 - Damage is most severe during 
prolonged dry periods,  reduces 
both the size and the number of 
edible shoots (spears) the following 
spring 

 - Sprays are applied with 
fungicide  
 - Good agricultural 
practice 

Sontirat et al., 
1994 

 - Host: asparagus, onion 
 - Rust is favored by temperatures 
between 13-32oC 

 - Transport of plant part attacked 

PLANT         

Plant Amaranthus viridis L. 
[Caryophyllales : 
Amaranthaceae] 

Chineses 
spinach 

 - Attach with plant parts, seed 
 - Seed size, 1-1.25 mm 

A. viridis is quite to very common 
and can be a serious weed in 
virtually any crop, losses can not be 
directly attributed to A. viridis alone. 

 - Sprays are applied such 
as Fluzaifop-p-butyl (15% 
W/V  EC), Haloxyfop-R-
methyl (10.8% W/V EC), 
Propaquizafop (10% W/V 
EC), Quizalofop-P-tefuryl 
(4% W/V EC), Trifluralin 
(48 W/V EC), etc. 
 - Crop rotation 

DOA, 2013 

 - It propagates by seed and flowers 
all year in subtropical and tropical 
climates 
 - About 100% germination was 
obtained at 35°C 

 - Seed is carried by wind or water 
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Plant Trianthema 
portulacastrum L. 
Caryophyllales : 
Azioaceaee] 

horse 
purslane 

 - Attach with plant parts, seed 
 - Seed size 2 mm 

 - It is weed of maize and soybean 
that cause significant yield losses 
 - It is an obnoxious annual weed, 
which causes substantial yield 
reduction on account of competition 
in several cultivated crops. 

 - Sprays are applied such 
as Fluzaifop-p-butyl (15% 
W/V  EC), Quizalofop-P-
tefuryl (4% W/V EC), 
Cletodim (24% W/V EC), 
Cyhalofop butyl (10% 
W/V EC), etc. 
 - Crop rotation 

DOA, 2013; 
Suwankul and 
Rungsit, 2001 

 - It propagates by seed  
 - It's annual weed of upland field 
crops throughout the tropics 
 - Widespread in Southeast Asia, 
tropical America and Africa 

 - Seed is carried by water 
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Plant Portulaca pilosa L. 
[Caryophyllales : 
Portulacaceae] 

hairy 
pigweed 

 - Attach with plant parts, seed 
 - Seed size range from 0.4 to 0.6 
millimeters in diameter 

 - Affected crops include: asparagus, 
crucifers, cotton, maize, onions, rice, 
soyabeans, sugarcane, tomatoes 
 - Yields can be reduced by 20-40%, 
depending on the crop  

 - Sprays are applied such 
as atrazine, metsulfuron-
methyl, triclopyr, 2,4-D, 
clopyralid and fluroxypyr. 
 - Crop rotation 

DOA, 2013 

 - Environments include dry soils, 
beaches, and disturbed habitats. 
 - It is most common in the 
temperate and subtropical regions. 
 - Seeds germinate over the range 10-
40°C, but not above 50°C. 

 - Seed is carried by wind or water 
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Plant Portulaca oleracea 
Linnaeus 
[Caryophyllales : 
Portulacaceae] 

purslane  - Attach with plant parts, seed 
 - The seeds are 0.6-1 mm long 

 - P. oleracea is an aggressive weed 
in most agricultural settings. 
 - Weed infestations did not 
significantly affect grain weight or ear 
number of the maize.  

 - Sprays are applied such 
as atrazine, bentazone, 
bromoxynil, chloramben, 
chlorbufam, 
chlorpropham, 
chlorsulfuron, clomazone, 
etc. 
 - Crop rotation 

DOA, 2013; 
Suwankul and 
Rungsit, 2001 

 - Over 6000 seeds can be produced 
after the first flush of flowers (5-6 
weeks of growth), One plant can 
produce between 100,000 and 
242,000 seeds  
 - seeds germinate over the range 10-
40°C 
 -  Purslane grows best under warm 
conditions, so crops in subtropical 
areas are affected more than those in 
temperate areas. 
 - Seed is carried by wind or water 
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Plant Dactyloctenium 
aegyptium (L.) P. 
Beauv. 
[Cyperales : 
Poaceae] 

crowfoot 
grass, coast 
buttongrass, 
beach 
wiregrass 

 - Attach with plant parts, seed 
 - Seed size 1 mm 

 - A serious weed of cotton in 
Thailand 
 - Yield losses of 40% have been 
reported in aromatic grasses 

 - Sprays are applied such 
as atrazine, atrazine-
terbutryn, atrazine-
simazine, fluchloralin and 
linuron. 
 - Crop rotation 

DOA, 2013; 
Suwankul and 
Rungsit, 2001  - It is a pioneer species that quickly 

colonizes disturbed areas with light 
sandy soils, often near to coasts or 
where water accumulates. 
 - Total germination is greatest in an 
alternating 20 and 35°C temperature 
regime 
 - One plant can produce up to 
66,000 seeds  

 - Dispersal is likely to be in water 
run-off and by seed-eating insects, 
birds and mammals. 
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Plant Digitaria ciliaris (Retz) 
Koel. 
[Cyperales : 
Poaceae] 

Crab grass, 
Finger grass, 
Tropical 
crabgrass 

 - Attach with plant parts, seed 
 - Grain 1.5-2 mm long 

 - D. ciliaris is listed as a serious or 
principal weed of 11 countries, 
mainly in Asia and in a wide range of 
crops, including groundnut, cotton, 
rice, maize, sorghum, vegetables, 
pineapple, cassava and tea. 

 - Sprays are applied such 
as ureas (diuron, etc.), 
uracils (bromacil), 
dinitroanilines (trifluralin, 
etc.), acetamides 
(alachlor, etc.), 
thiolcarbamates (EPTC, 
etc., but not thiobencarb, 
etc. 
 - Crop rotation 

DOA, 2013; 
Suwankul and 
Rungsit, 2001 

 - Now distributed throughout the 
tropics and sub-tropics of both 
hemispheres 
 - It is a widespread weed of annual 
and perennial crops 
 - Germination, the greatest under 
fluctuating temperatures of 20 and 
35°C  

 - It is currently widely distributed 
throughout the tropics and subtropics 
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Plant Echinochloa colona 
(L.) Link. 
[Cyperales : 
Poaceae] 

Jungle rice 
Awnless 
baryardgrass, 
birdsrice 

 - Attach with plant parts, seed 
 - Seed size 2-3 mm 

 - E. colona causes substantial yield 
reductions because of its severe 
infestations, rapid growth and great 
competitive ability. 
 - E. colona, the predominant grass 
species, reduced yields by 74-98%. 

 - Sprays are applied such 
as oxadiazon or 
pendimethalin or 
postemergence 
application of cyhalofop, 
butachlor, and 
fenoxaprop can be 
effective.  
 - Crop rotation 

DOA, 2013; 
Suwankul and 
Rungsit, 2001 

 - E. colona is a cosmopolitan weed 
common in crops, mainly rice, maize 
and vegetables 
 - It also grows along waterways, on 
the margin of lake and pond, in 
swamp and wetland 
 - It is now widespread throughout 
the tropical and subtropical regions 
of the world. 
 - Germinated well at mean 
temperatures of 20-34°C  

 - E. colona seeds are disseminated 
by wind, irrigation waterand animals 
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Plant Eleusine indica (L.) 
Gaertn. 

Goosegrass, 
wiregrass 

 - Attach with plant parts, seed 
 - Seed size 1 mm 

 - Densities of 2 to 32 plants per 10 
m of row reduced yield by 2 to 25%  
 - representing 30% of the weeds in 
upland rice, yields have been 
reduced by 80% in the Philippines 

 - Sprays are applied such 
as substituted ureas 
(diuron, etc.), uracils 
(bromacil), triazines 
(atrazine, etc.), 
dinitroanilines (trifluralin, 
etc.), thiolcarbamates 
(EPTC, etc.), etc. 
 - Crop rotation 

DOA, 2013; 
Suwankul and 
Rungsit, 2001 

 - Now it is distributed almost 
throughout the tropical world and 
extends significantly into the sub-
tropics 
 - E. indica depends on propagation 
by seed and producing up to 135,000 
seeds  

 - Dispersed by wind and water, as a 
contaminant in crop seeds and soils, 
and attached to animal furs, mud 
and machinery 

 
 
 
 



 62 

Table 4 Cont. 

Organism 
type  

Scientific name  
[Taxonomic 

classification; order 
: family] 

Common 
name 

Entry/Establish/ 
Spread 

Economic/ 
Impact 

Pest management 
measures 

Reference  

Plant Paspalum distichum 
L. 
[Cyperales : 
Poaceae] 

knotgrass  - Attach with 
 - Fruit is 2.5-2.8 mm long, about 1.2 
mm wide 

 -  It has become a major weed of 
rice. 
 - There are highly significant risks of 
further spread of P. distichum into 
regions not already infested  
 - Causing loss of crop yield and/or 
increased costs of control 
 - P. distichum is a serious weed in 
irrigated crops and irrigation ditches  

 - Sprays are applied such 
as fenoxaprop, bispyribac-
sodium, pyanchor 
(pyribenzoxim), 
bensulfuron methyl and 
prosulfuron-ethyl. 
 - Crop rotation 
  

Tem, 2001; 
Waterhouse, 
1993 

 - P. distichum is a fast-growing 
rhizomatous grass of wet areas. 
 - P. distichum has almost world-wide 
distribution in tropical and 
subtropical regions  
 - Optimum temperatures of 28-35°C 
increased germination from 14 to 
40% 

 - Natural dispersal must inevitably 
occur by movement of seeds in 
water. 
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Plant Euphorbia thymifolia 
L. 
[Malpighiales : 
Euphorbiaceae] 

hairy spurge  - Attach with plant parts, seed 
 - Seed size  up to 1 mm 

 - No data of yield loss 
 - It's prostate annual herb 

 - Sprays are applied with 
herbicide. 
 - Crop rotation 
  

DOA, 2013; 
Suwankul and 
Rungsit, 2001 

 - All-round the year being able to 
withstand cold during winter and 
drought during hot and dry months of 
summer.  
 - The plant continues to flower and 
fruit in all seasons. 

 - Dispersal of seeds occurs by an 
explosive mechanism of the capsule 
 - Natural dispersal must inevitably 
occur by movement of seeds in 
water and  wind 
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Plant Cyperus rotundus L. 
[Poales : 
Cyperaceae] 

Nut grass  - Attach with plant parts, seed 
 - Fruit size 1.5 mm 

 - It is considered one of the 
“world’s worst weeds” 
 - Very difficult to control once it is 
established 
 - Yield  losses of 6% in maize, 40-
50% in rice, 90% in squash, 100% in 
radish, 12% in sorghum, 16% in 
cowpea, 22% in mung bean, 32% in 
groundnut and 58% in soyabean 

 - Sprays are applied such 
as carbamate compounds 
such as EPTC, butylate, 
pebulate and vernolate, 
and the uracils bromacil 
and terbacil. 
 - Biocontrol, including 
Puccinia conclusa, P. 
philippinensis and 
Phytophthora cyperi. 

DOA, 2013; 
Suwankul and 
Rungsit, 2001 

 - It grows in all types of soils and can 
also survive high temperatures. 
 -  Its insidious and rapid growth and 
its herbicide tolerance.  
 - Native to the tropical and 
subtropical Old World 

 - Seeds, tubers, and rhizomes may 
have been introduced as a 
contaminant in soil, mud, agricultural 
machinery, fodder, pastures, and crop 
seeds 
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ข้อมูลศัตรูพืช (Datasheet) ที่มีโอกาสเป็นศัตรูพืชกักกันในการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของประเทศ
ไทย 

แมลงหว่ีขาวยาสูบ (Bemisia tabaci (Gennadius)) 
  ข้อมูลทางชีววิทยาพบว่าแมลงหวี่ขาวยาสูบวางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช ก้าน ไข่จะติดกับเนื้อเยื่อ
ของพืช รูปร่างยาวรี สีเหลืองอ่อน ไข่มีขนาด 0.1-0.3 มิลลิเมตร เพศเมียวางไข่ได้สูงสุดมากกว่าร้อย
ฟอง จ านวนไข่ที่วางไข่แต่ละครั้งประมาณ 50-400 ฟอง  ตัวอ่อนมีลักษณะแบนราบติดกับผิวใบ ลอก
คราบ 3 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 11-18 วัน ดักแด้มีขนาด 0.6-0.8 มิลลิเมตร ระยะดักแด้ 5-7 วัน ตัวเต็ม
วัยจะออกจากดักแด้ตรงรอยแตกท่ีส่วนอก ตัวเต็มวัยมีอายุ 2-11 วัน สืบพันธุ์แบบ parthenogenesis 
(การออกลูกเป็นตัวโดยไม่มีการผสมพันธุ์) พบมีการแพร่กระจายทั่วไปในเขตร้อน กึ่งร้อน และเขต
หนาว   

พืชอาศัย เช่น ฝ้าย ยาสูบ พริก มันเทศ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ ปอแก้ว ถั่ว
เหลือง และถ่ัวต่างๆ เป็นต้น  
 ลักษณะการเข้าท าลายพบการกัดกินใบและยังสามารถถ่ายทอดเชื้อไวรัส ท าให้เกิดอาการ  
เส้นใบเหลือง พ้ืนที่ระหว่างใบเหลือง ใบด่าง ใบหงิกเป็นคลื่น ล าต้นบิด พืชแคระแกร็น 

การแพร่กระจายของแมลงโดยติดไปกับส่วนของพืชที่เข้าท าลายหรือกระแสลม 
 การป้องกันก าจัด   
     1. คลุกเมล็ดก่อนเพาะกล้าด้วยสารคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan 25% ST) 
    2. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัด เช่น อิมิดาคลอพริด (imidacloprid 10% 
W/VSL) หรือ ฟิโปรนิล (fipronil 5% W/V SC)  

เพลี้ยไฟหอม (Thrips tabaci Lindeman)  
 ข้อมูลทางชีววิทยาพบว่าเพลี้ยไฟหอมวางไข่เป็นฟองเดี่ยวในเนื้อเยื่อพืชประมาณ 28-55 ฟอง 
ไข่มีสีขาวใส ระยะไข่ประมาณ 4.8-8.5 วัน ระยะตัวอ่อนพบมี 3 ระยะ คือ ระยะแรกมีสีเหลืองใส หลัง
เข้าสู่ตัวอ่อนระยะที่สาม ซึ่งเป็นระยะก่อนเข้าดักแด้ ตัวอ่อนมีสีเหลืองอ่อนหรือน้ าตาลอ่อน ในระยะนี้
จะปรากฏตุ่มปีกบริเวณอกปล้องที่สองและสามเห็นชัดเจนเคลื่อนไหวช้าลง แต่ยังคงท าลายพืชโดยการ
ดูดกินน้ าเลี้ยง ระยะตัวอ่อนประมาณ 6.8-8.5 วัน ดักแด้มีสีเหลือง ในระยะนี้หนวดชี้ไปทางด้านหลัง 
ตุ่มปีกทั้งสองข้างเจริญมากขึ้น จะขยายออกมาและโค้งไปตามล าตัวเกือบมิดส่วนท้อง และมีขนเส้น
เล็กๆ สีน้ าตาลเห็นชัดเจน เพลี้ยไฟหอมระยะนี้ไม่เคลื่อนไหว ไม่กินอาหารและเข้าดักแด้ในดิน ดักแด้มี
อายุประมาณ 2.4-4.0 วัน ตัวเต็มวัยมีขนาดล าตัว 1.0-1.1 มิลลิเมตร มีสีเหลืองอ่อน หรือน้ าตาลอ่อน 
ซึ่งเกิดจากจุดสีน้ าตาลที่กระจายตามแผ่นแข็งบริเวณหัว อก และท้อง บางครั้งพบว่าจุดสีน้ าตาลเหล่านี้
รวมตัวกันมีลักษณะเป็นแถบสีน้ าตาลเข้ม เพลี้ยไฟหอมในระยะนี้เคลื่อนไหวรวดเร็วและว่องไว ตัวเต็ม
วัยอายุระหว่าง18-20 วัน รวมวงจรชีวิต 14-19 วัน พบมีการแพร่กระจายทั่วไปในเขตร้อน กึ่งร้อน 
และเขตหนาว   
      พืชอาศยั เช่น หน่อไม้ฝรั่ง หอม กระเทียม ฝ้าย ทานตะวัน น้ าเต้า บวบ ปอ มะเขือ ถั่ว  
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ยาสูบ และมะเขือเทศ เป็นต้น 
      ลักษณะการเข้าท าลายพบเนื้อเยื่อเกิดจุดสีผิดปกติ เจริญผิดปกติ แห้งตาย 
           การแพร่กระจายของแมลงโดยติดไปกับส่วนของพืชที่เข้าท าลาย 
   การป้องกันก าจัด 
     1. โดยการติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจ านวน 80 กับดักต่อไร่ พบว่าประสิทธิภาพในการ
ดักจับเพลี้ยไฟชนิดนี้ได้เป็นอย่างดีและสามารถลดการระบาดลงได้ 
    2. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น อิมิดาคลอพริด (imidacloprid 10% W/V SL) 
หรือฟิโปรนิล (Fipronil 5% W/V SC) 

 โรคเน่าเละ (Erwinia carotovora subsp. carotovora) 
            ข้อมูลทางชีววิทยาพบว่า  E. carotovora subsp carotovora สามารถผลิตเอนไซม์ 
pectolytic ที่ท าให้เนื้อเยื่อพืชเปื่อยยุ่ยได้ในปริมาณมาก จึงท าให้เนื้อเยื่อพืชที่ถูกเชื้อเข้าท าลายแสดง
อาการเน่าเละ อุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อประมาณ 24 -28 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดที่เชื้อเจริญอยู่ได้ที่ 37 องศาเซลเซียส 
            พืชอาศัย เช่น หน่อไม้ฝรั่ง หัวหอม กระเทียม หอมหัวหอม กะหล่ า หัวผักกาด พืชตระกูล
กะหล่ า พริก ฟักทอง ยาสูบ กล้วยไม้  
             ลักษณะอาการของโรคพบว่าหน่ออ่อนจะเกิดจุดช้ าน้ า ต่อมาขยายเป็นแผลใหญ่ขึ้น แผลจะ
นิ่ม มีสีเทาหรือน้ าตาลจางๆ และเน่าเป็นน้ าเมือกเยิ้มเนื้อเยื่อเปื่อยมีกลิ่นเหม็น ภายใน 2-3 วัน หน่อ
จะเน่ายุบหายไปหมดทั้งต้นหรือฟุบแห้งเป็นสีน้ าตาลอยู่ที่ผิวดิน  ชิ้นส่วนหรือต้นที่แสดงอาการเน่า
ดังกล่าวหากไม่รีบแยกออกจะท าให้ต้นและส่วนที่เหลืออ่ืนๆ เกิดการติดเชื้อและเสียหายหมดในเวลา
อันรวดเร็ว โดยเฉพาะเวลาอากาศร้อนและความชื้นสัมพัทธ์สูง  
            การแพร่กระจายของเชื้อโดยติดไปกับส่วนของพืชที่เข้าท าลาย สามารถแพร่ไปกับดิน น้ า  
และอากาศได้ โดยพบว่าสปอร์ที่แพร่ไปในอากาศนั้นมีชีวิตอยู่รอดได้ประมาณ 5-10 นาที  

  การป้องกันก าจัด 
     1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ าได้ดีไม่มีน้ าขัง 
     2. ก าจัดแมลง เพ่ือไม้ให้กัดกินหน่อและเกิดบาดแผลให้เชื้อเข้าท าลายได้ 
     3. ควรเก็บเกี่ยวหน่อด้วยความระมัดระวัง อย่าให้เกิดแผลช้ าหรือฉีกขาดกับต้นตอที่ยัง
เหลืออยู่ในแปลงและส่วนที่ตัดออกไป 
     4. เก็บหรือบรรจุหน่อท่ีเก็บเกี่ยวแล้วในภาชนะท่ีสะอาด ป้องกันการเสียดสีหรือการกดทับ 
เมื่อพบชิ้นส่วนหรือต้นที่แสดงอาการของโรคให้รีบแยกออกไปท าลายทันที  
     5. หน่อที่เก็บเกี่ยวแล้วขณะรอการขนส่งหรือหรือระหว่างการขนส่งจ าหน่าย ควรเก็บไว้ใน
ที่แห้งและเย็นจะช่วยลดความเสียหายจากอาการเน่าลงได้ 
     6. ควรคัดแยกหน่อที่เก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรให้หน่อโดนน้ าระหว่าง
ปฏิบัติงาน 
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          โรคเนาด า (Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid) 
           ข้อมูลทางชีววิทยาพบว่าเชื้อราสามารถเขาท าลายพืชไดหลายระยะของการเจริญเติบโต ชีพ
จักรของเชื้อรามี 3 ระยะ คือ mycelial stage, pycnidial stage และ sclerotial stage ซึ่งระยะ 
sclerotial stage จะพบมากกวาระยะอ่ืนๆ โดยเสนใยจะรวมอัดตัวกันแน่นเปน sclerotium เม็ด
เล็กๆ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50-300 ไมครอน ผนังเรียบเมื่อแกจะมีสีน้ าตาลด าถึงสีด า เม็ด 
sclerotium จ ะ เข าสู พื ช โด ย ผ าน ท า ง  stomata ห รื อ แ ท ง เข าสู  epidermal tissue ด ว ย 
appressorium ซึ่งเชื้อราจะมีการเจริญแบบ intercellular ไปจนถึงบริเวณ xylem แลวมีการเจริญ 
ตอไปเปนแบบ intarcellular และจะสราง microsclerotium ขึ้นไปอุดตันสวนของทอล าเลียง เมื่อ
สิ้นสุดฤดูปลูก sclerotium จะเขาไปฝงตัวอยูในเศษซากพืชในดิน ซึ่งจะเปนแหลงแพรระบาดของโรค
ในปตอไป โดยพบว่าเชื้อราชนิดนี้มีการแพร่กระจายในเขตร้อนและกึ่งร้อน อุณหภูมิที่จะท าให้เกิดการ
งอกของ microsclerotia ประมาณ 28-38 องศาเซลเซียส 

 พืชอาศัย เช่น หน่อไม้ฝรั่ง มะพร้าว ฝ้าย กระเจี๊ยบ หัวหอม มะละกอ ข้าว แตงโม เป็นต้น  
 ลักษณะอาการของโรคพบว่าใบเกิดอาการเหี่ยว สีผิดปกติ รากเป็นแผล ล าต้นแห้งตาย และ

อาจเกิดอาการเน่าคอดิน  
 การแพร่กระจายของเชื้อโดยติดไปกับส่วนของพืชที่เข้าท าลาย สามารถแพร่ไปกับดิน 

           การป้องกันก าจัด   
     1. ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่เป็นพืชอาศัย 2-3 ปี เพ่ือลดปริมาณเชื้อในดิน 
     2. ปลูกพืชก่อนที่มีการระบาดของโรคนี้  

    3. หลีกเลี่ยงการปลูกพืชหนาแน่นเกินไป 
     4. ความสมดุลของธาตุอาหาร P และ K เพียงพอจะช่วยลดความเครียดจากการขาด

สารอาหารของพืชสามารถส่งเสริมการเจริญและความต้านทานโรคของพืชได้ 
   โรคใบเทียมร่วงหรือโรคกิ่งไห้ม (Cercospora asparagi Sacc.)  

 ข้อมูลทางชีววิทยาพบว่า C. asparagi เมื่อแก่จะมีการสร้างโคนิเดียลักษณะเป็นเส้นเรียวยาว 
ปลายแหลม ท้ายป้านภายในจะมีผนังก้ันแบ่งออกเป็นเซลล์ย่อยอีก 2-10 เซลล์ โคนิเดียจะเกิดบนก้าน
ที่งอกออกมาจากชิ้นของเส้นใย ที่เข้ามาอัดหรือรวมตัวกันแน่น (stroma) ซึ่งจะพบอยู่ตามบริเวณจุด
แผล เมื่อแก่ก็จะหลุดออกจากก้านปลิวแพร่ระบาดไปตามลมและน ้า เชื้อราชนิดนี้สามารถเจริญได้ดีใน
เขตอบอุ่นและพบการเข้าท าลายอย่างมากในเขตร้อน โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของเชื้อ
ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 95 เปอร์เซ็นต์ 
           พืชอาศัย เช่น หน่อไม้ฝรั่ง          

ลักษณะอาการของโรคพบอาการที่ก้าน  กิ่งแขนง หรือใบเทียมที่เพ่ิงแตกใหม่ เป็นแผล
ลักษณะกลมสีม่วงอมน้ าตาลหรือม่วงแดงที่ตรงกลางแผลมีสีขาวขุ่นหรือสีเทา  ขอบแผลเป็นสีน้ าตาล 
ถ้าอาการรุนแรงท าให้กิ่งก้านและใบเทียมเหลืองหรือสีน้ าตาลแห้ง ร่วง และต้นแห้งตายได้สามารถเข้า
ท าลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโต 
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การแพร่กระจายของเชื้อโดยติดไปกับส่วนของพืชที่เข้าท าลาย สามารถแพร่ไปกับลมและ
น้ าฝน 

การป้องกันก าจัด 
    1. รักษาความสะอาดในแปลงปลูก ตัดแต่ง กิ่ง ก้านท่ีเป็นโรคออกจากแปลงและน าไป 

เผาท าลาย 
   2. การให้น้ าแบบปล่อยให้ไหลไปตาม ร่องระหว่างแถวในแปลงปลูก จะช่วยลดการแพร่
ระบาดของโรคได้ 
   3. เมื่อพบการระบาดของโรคให้พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช คาร์เบนดาซิม (carbendazim 
50%W/V SC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นสลับกับโพรพิเนบ (propineb 70% WP) อัตรา 
40 – 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 7 วัน หรือคอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรท์ (copper oxychloride) 85% 
WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

โรคล าต้นไหม้ (Phomopsis asparagi (Sacc.) Grove.)  
ข้อมูลทางชีววิทยาพบว่าเป็นเชื้อที่ต้องการพืชชนิดเดียว (autoecious rust) ในการสร้าง 

stage ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 stages คือ pycnidia และ aecia เป็น stage ที่ 1 และ 2 ซึ่ง
จะมีการสร้าง pycniospore และ aeciospore ตามล าดับ สอง stages นี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันใน
ตอนต้นฤดู โดยจะสังเกตเห็นแผลลักษณะรูปไข่สีเขียวอ่อนบนต้น กิ่งก้านที่งอกพ้นดินขึ้นมา สปอร์ทั้ง
สองชนิดนี้จะถูกพัดพาให้แพร่กระจายโดยลม น ้า และแมลง เมื่อตกลงบนพืชมีความชื้นพอเพียงก็จะ
งอก germ tube ส่งเข้าไปภายในต้นหน่อไม้ฝรั่งทางช่อง stomata ไปเจริญเติบโตอยู่ระหว่างเซลล์ 
เมื่อแก่ก็จะสร้างชั้นของ fruiting body ซึ่งเป็นที่เกิดของสปอร์ ขึ้นใต้ผิว epidermis ซึ่งต่อมาจะถูก
ดันให้เปิดออกเกิดเป็น stage ที่สามคือ uredia ซึ่งมีการสร้างสปอร์ที่เรียกว่า urediospore ลักษณะ
กลมเซลล์เดียว สีแดงหรือสีอิฐบนก้านสั้นๆ สปอร์ใน stage ที่สามนี้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการแพร่ระบาด 
โดยเฉพาะจึงมีจ านวนมากที่สุด เมื่อเทียบกับสปอร์ที่สร้างขึ้นใน stage อ่ืนๆ โดยเมื่อเกิด stage นี้ขึ้น
จะเห็นสปอร์สีแดงฟุ้งกระจายติดอยู่กับพืช ดิน หรือสิ่งต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง เป็นสีแดงไปหมด แต่ 
urediospore เป็นสปอร์ที่ค่อนข้างจะมีอายุสั้นไม่สามารถอยู่ข้ามฤดูได้ จะงอกเมื่อตกลงบนพืชและมี
ความชื้นเท่านั้น หลังจากเข้าท าลายพืชจนแสดงอาการแล้วจะสร้างสปอร์ซ ้าได้ใหม่อีกครั้งประมาณ 12 
วัน เมื่อพืชใกล้เก็บเกี่ยวในตอนปลายๆ ฤดูปลูก ในที่เดียวกับที่เคยเกิด urediospore จะมีการสร้าง
สปอร์ชนิดใหม่ ซึ่งมีผนังหนาสีเข้มหรือด าและมีสองเซลล์ คือ เทลิโอสปอร์ (teliospore) เป็น stage 4 
ซึ่งเรียกว่าเทเลีย (telia) ขึ้นแทน เทลีโอสปอร์เป็นสปอร์ที่ใช้อยู่ข้ามฤดู เนื่องจากมีผนังหนาทนต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าสปอร์ชนิดอ่ืนๆ ใน stage ที่ 1-2 และ 3 และจะไม่หลุดแพร่กระจายแต่จะติดอยู่
กับก้านและต้นพืชจนกว่าจะถึงฤดูปลูกครั้งใหม่จึงจะงอกโดยการสร้าง germ tube ลักษณะเป็นเส้นใย
สั้นๆ ปลายด้านบนป้านมนคล้ายกระบอง มีผนังกั้น แบ่งออกเป็น 4 เซลล์ ตามขวางเรียกว่าบาซิเดียม 
(basidium) หรือโพรมายซีเลี่ยม (promycelium) ต่อมาในแต่ละเซลล์ก็จะมีการสร้างสปอร์ที่ไม่มีสี 
ผนังบางเรียกว่าบาซิดีโอสปอร์ (basidiospore) ขึ้นมาหนึ่งสปอร์ สปอร์พวกนี้ต่อมาก็จะงอกเข้า
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ท าลายพืช แล้วสร้าง aecia stage ขึ้นใหม่อีก และในช่วงนี้หากหน่อไม้ฝรั่งถูกเก็บเกี่ยวเชื้อจะไม่ครบ
วงจรและไม่สามารถระบาดได้ต่อไป พบเชื้อนี้ในเขต temperate  

พืชอาศัย ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่งและองุ่น 
ลักษณะอาการของโรคพบอาการที่ส่วนล าต้น โคนต้น ระยะแรกจะพบแผลเป็นจุดฉ่ าน้ าสีม่วง 

หรือสีน้ าตาล รูปรี ยาวเป็นแนวเดียวกับล าต้น จากนั้นแผลจะขยายขนาดกระจายกว้างขึ้น ถ้าขยาย
ขนาดด้านบนจะท าให้ล าต้นไหม้แห้งเป็นทางยาว และจะพบส่วนของเชื้อ (pycnidia) เป็นเม็ดสีด า
เล็กๆ กระจายทั่วบริเวณแผลแห้งนั้น แต่ถ้าแผลขยายขนาดใหญ่ลงด้านล่างจะท าให้โคนต้นใกล้คอดิน
เน่า ต้นเหี่ยวแห้งลีบ เหลืองหรือน้ าตาล และยืนต้นตายในที่สุดอาการระยะเริ่มแรกจะปรากฏบนกิ่ง
หรือแขนงเล็กๆ ที่เพ่ิงแตกออก โดยจะเกิดเป็นตุ่มยาวเล็กๆ สีน้ าตาลหรือแดงขึ้นก่อน ต่อมาตุ่มเหล่านี้
จะแตกออกเกิดแผลเล็กๆ มากมาย ลักษณะเป็นจุดหรือขุยสีน้ าตาลแดง โดยแผลเหล่านี้จะเป็นที่เกิด
ของสปอร์เป็นจ านวนมาก ซึ่งเมื่อแก่จะหลุดกระจายไปตามลมหรือสิ่งที่ไปสัมผัสถูกต้องเข้า กิ่งหรือต้น
ที่แสดงอาการจะแห้งและแก่เร็วก่อนก าหนด ต่อมาในตอนปลายๆ ฤดูปลูก หรือใกล้เก็บเกี่ยวจุดแผลสี
แดงหรือน้ าตาลจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีด า ท าให้กิ่งหรือแขนงท่ีแห้งกลายเป็นสีด าไปด้วย 

 การแพร่กระจายของเชื้อโดยติดไปกับส่วนของพืชที่เข้าท าลาย 
           การป้องกันก าจัด 

     1. รักษาความสะอาดในแปลงปลูกและรอบๆ บริเวณ ถ้าพบต้นที่เป็นโรคให้ถอนและน า 
เศษซากไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก 
      2. เมื่อท าการรื้อแปลงเพ่ือปลูกใหม่ ไม่ควรไถกลบต้นเน่าที่เป็นโรคลงไปในดินจะท าให้เชื้อ
สาเหตุอยู่ข้ามฤดูได้ 
      3. ควรเปิดหน้าดินทิ้งไว้และกลับดิน เพ่ือฆ่าเชื้อในดินหลังการพักต้นและไม้ควรปลูกซ้ าๆ 
ในพ้ืนที่เดิมติดต่อกันเป็นเวลานาน 

    4. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) ในรูปเชื้อสดละลายน้ ารดดิน
บริเวณรอบกอหน่อไม้ฝรั่งหรือผสมเชื้อสดกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตราส่วนเชื้อสด  1 กิโลกรัมต่อร า
ข้าว 4 กิโลกรัมต่อปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 100 กิโลกรัม หว่านรอบกอหน่อไม้ฝรั่ง 
   5. การใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชสามารถพ่นสารอะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin 25% 
W/VSC) อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ร่วมกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหรือพ่นสารคาร์เบน
ดาซิม (carbendazim 50% W/V SC) อัตรา 10 - 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 1 - 2 ครั้ง แล้วจึงใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาตามอัตราที่แนะน าในข้อ 4. ในช่วงการเก็บเก่ียว 
ผลผลิตเพ่ือไม่ให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิต 

โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.)  
ข้อมูลทางชีววิทยาพบว่าโรคแอนแทรคโนสซึ่งเป็นโรคที่ส าคัญของพืชหลายชนิด โดย

เฉพาะอยางยิ่งในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน อุณหภูมิสูงที่เหมาะสมต่อเชื้อที่ 28 องศาเซลเซียส และ
ความชื้นสูง แต่ถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า 18 องศาเซลเซียส จะท าให้สปอร์หยุดการเจริญ    
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           พืชอาศัย เช่น พริก กาแฟ ฝ้าย มะนาว มะละกอ ยางพารา มะเขือเทศ เป็นต้น 
 ลักษณะอาการของโรคพบอาการเริ่มแรกเป็นแผลรูปวงรีเล็กๆ ลักษณะช้ าฉ่ าน้ าสีเขียวเข้ม 

ต่อมาจะขยายใหญ่เป็นแผลรูปกลมรี เนื้อเยื่อพืชตรงกลางแผลสีขาวซีดและยุบต่ ากว่าระดับเดิม
เล็กน้อย ขอบแผลไม่เด่นชัดเนื้อเยื่อพืชรอบๆ แผลมีลักษณะช้ าฉ่ าน้ า สีเขียวเข้ม ในสภาพความชื้นสูง
มักจะพบกลุ่มโคนิเดียลักษณะเป็นของเหลวข้น (slime mass) สีส้มอมชมพู อยู่บนตุ่มแข็งขนาดเล็กสี
น้ าตาลถึงสีด าที่เรียงตามแนววงกลมซ้อนกันเป็นชั้นๆ (concentric ring) เมื่อแผลขยายใหญ่และยาว
ไปตามความยาวของล าต้นมากข้ึน ต้นจะลีบแห้ง ใบเหลืองและตายในที่สุด 

การแพร่กระจายของเชื้อโดยติดไปกับส่วนของพืชที่เข้าท าลาย ลมและน้ าฝน 
          การป้องกันก าจัด 
   1. รักษาความสะอาดในแปลงปลูก ถ้าพบต้นที่เป็นโรคให้รีบถอนน าไปเผาท าลายนอกแปลง 
   2. เว้นระยะปลูกให้เหมาะสม เว้นต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงในกอให้โปร่ง เก็บเศษซากพืชและ
วัชพืชออกจากแปลง 
   3. เมื่ อพบการระบาดของโรค  ให้ พ้นสารป้องกันก าจัดโรคพืช  เช่น  โพรคลอราซ 
(prochloraz 50%WP) อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน สลับกับแมนโคเซบ (mancozeb 
80% WP) อัตรา 30 -50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือโพรพิเนบ (propineb 70% WP) อัตรา 40 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตร 

โคนเน่าของหน่อไม้ฝรั่ง (Fusarium oxysporum f.sp. asparagi Cohen) 

ข้อมูลทางชีววิทยาพบว่ามีเชื้อ Fusarium อยู่หลายชนิดที่เป็นเชื้อสาเหตุโรคของหน่อไม้ฝรั่ง 
ที่ พ บ บ่ อ ย ที สุ ด  คื อ  Fusarium culmorum (W.G. Smith) Saccardo F. oxysporum f.sp. 
asparagi และ F. monilioforme Sheldon. โรคนี้จะสร้างความเสียหายรุนแรงหากพืชที่ปลูก
อ่อนแอ ไม่ได้รับปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่จ าเป็นพอเพียง ขาดน้ าเป็นเวลานานๆ เกิดบาดแผลหรือรอยช้ า
และการกัดท าลายของแมลง เมื่อต้นพืชถูกท าลายเชื้อ Fusarium sp. จะสร้างเส้นใยและสปอร์เป็น
จ านวนมากและเจริญเติบโตต่อไปในลักษณะแซฟโปรไพท์ได้เป็นเวลานาน เชื้อเจริญได้ในช่วงของ
อุณหภูมิที่ค่อนข้างกว้างตามลักษณะการเจริญเติบโตของพืชอาศัย อุณหภูมิที่สูงระหว่าง 18 – 25 
องศาเซลเซียส Fusarium sp. จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าอุณหภูมิต่ า ส่วนความชื้นต้องการในระดับปาน
กลางและเจริญเติบโตได้ดีในดินที่เป็นกรดเล็กน้อย 

 พืชอาศัย ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง            

           ลักษณะอาการของโรคในระยะต้นกล้าหรือต้นอ่อนเมื่อถูกเชื้อเข้าท าลายพืชจะตั้งตัวช้าระบบ
รากเสีย ท าให้หยุดการเจริญเติบโต ต้นใบเหลือง เหี่ยวและแห้งตายในที่สุด ในสภาพอากาศชื้นมากๆ 
จะปรากฎเส้นใยสีขาวหรือสีชมพูอยู่ในบริเวณที่เชื้อเข้าท าลาย ส่วนในต้นแก่จะเกิดอาการเหี่ยวอย่าง
ชัดเจน และจะรุนแรงมากขึ้นหากอากาศร้อน ต้นที่แสดงอาการเหล่านี้ถ้าขุดขึ้นมาจะพบว่ารากหรือ
ส่วนของโคนต้นที่อยู่ใต้ดินมีสีคล ้าหรือสีน ้าตาลแดง 
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            การแพร่กระจายของเชื้อโดยติดไปกับส่วนของพืชที่เข้าท าลาย และดิน  
            การป้องกันก าจัด  
      1. หลีกเลี่ยงการปลูกหน่อไม้ฝรั่งซ ้าลงในดินที่เคยปลูกและมีโรคเกิดขึ้น โดยเฉพาะกล้าควร
เพาะในดินใหม่ที่สะอาด มีการเตรียมแปลงที่ดี ระบายน ้าง่าย ไม่ขาดธาตุอาหารที่จ าเป็น ทั้งธาตุหลัก
และธาตุรอง เพ่ือให้กล้าแข็งแรงเจริญเติบโตเร็ว 
       2. ระหว่างที่หน่อไม้ฝรั่งก าลังเจริญเติบโตให้ใส่น้ าและปุ๋ยอยู่ตลอด หากดินปลูกมีสภาพ
ค่อนข้างเป็นกรด ให้เติมปูนขาวเพ่ือปรับสภาพดินให้เป็นกลางหรือด่าง 
       3. การก าจัดเชื้อในดินส าหรับ Fusarium sp. ค่อนข้างสิ้นเปลือง และเสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่
คุ้มกับผลที่ได้ นอกจากดินปริมาณน้อยๆ เช่น แปลงเพาะกล้า อาจท าได้โดยใช้ไอน้ าหรือความร้อนอบ 
หรือจะใช้สารเคมี เช่น ฟอร์มาลีน คลอโรพิคคริน (chloropicrin) และเทอราคลอร์ราดรดลงในดิน 
       4. พ่น (dusting) ต้นกล้าด้วยสารเคมีเฟอร์แบม 10 เปอร์เซ็นต์ 

 โรคเน่าเปียก (Choanephora cucurbitarum (Berk. & Rav.) Thaxt.)  
           ข้อมูลทางชีววิทยาพบว่า Choanephora sp. เป็นเชื้อราชั้นต่ า สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
โดยการสร้าง sporangiospore ใน sporangium และมีเพียงสปอร์เดียวหรือ 2-3 สปอร์เท่านั้น สปอร์
มีรูปร่างคล้ายเมล็ดพุทรามี pigment สีด า ผนังสปอร์ มีเส้นขีดมักมีระยางค์ (appendage) ลักษณะ
คล้ายเส้นขน เกิดอยู่บริเวณส่วนปลายของหัวท้ายสปอร์ เชื้อราชนิดนี้จัดอยู่ใน order เดียวกันกับเชื้อ
ราพวก Mucor spp., Rhizopus spp. ในสภาพอากาศที่มีความชื้นและอุณหภูมิที่สูงเป็นสภาพที่
เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อภายในดิน  

พืชอาศัย เช่น กระเจี๊ยบ ผักโขม กะหล่ า พริก พริกหวาน มะละกอ แตงโม ปอเทือง พืชวงศ์ 
มันส าปะหลัง แพงพวย มะเขือ มันฝรั่ง เป็นต้น 

ลักษณะอาการของโรคที่เกิดกับหน่อไม้ฝรั่งที่เป็นต้นอ่อนเริ่มแตกกิ่งแขนงหรือหน่ออ่อน  เชื้อ
ราจะเข้าท าลายตรงปลายหน่ออ่อน ท าให้เนื้อเยื่อปลายหน่อมีลักษณะฉ ่าน้ าสีเขียวเข้มกว่าปกติและ
เกิดอาการเน่า อาการเน่าจะลุกลามอย่างรวดเร็ว หน่อจะเน่ายุบและตายภายใน 2-3 วัน ในสภาพ
อากาศที่มีแดดออกสลับกับมีฝนตก หมอกหรือน้ าค้างลงจัด ในสภาพที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงเชื้อราจะ
สร้างก้านชูสปอร์ (conidiophore) ตั้งฉากกับส่วนของพืชที่เป็นโรค ที่ปลายก้านชูสปอร์มีกลุ่มสปอร์สี
ด ามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
           การแพร่กระจายของเชื้อโดยติดไปกับส่วนของพืชที่เข้าท าลาย ลม น้ า และดิน  
           การป้องกันก าจัด  
      1. ก าจัดส่วนของพืชที่เป็นโรคใส่ถุง แล้วน าไปเผาท าลายนอกแปลง 
    2. พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น ไตรโฟรีน (triforine 19% W/V EC) อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole 40% WP) อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร พ่นทุก 7 วัน ในขณะที่สภาพอากาศแปรปรวน 

  ราสนิมของหน่อไม้ฝรั่ง (Puccinia asparagi DC.) 
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          ข้อมูลทางชีววิทยาพบว่า P. asparagi เป็นเชื้อที่มีการเจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 13-32 
องศาเซลเซียส สามารถอยู่รอดในเศษซากพืชข้ามฤดูกาลปลูกพืชได้    
          พืชอาศัย ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง หอม 

ลักษณะอาการของโรคจะปรากฎให้เห็นชัดเจนเมื่อล าต้นมีขนาดใหญ่ หรือมีอายุตั้งแต่ 1 
เดือนขึ้นไป ต้นที่มีอายุต่ ากว่า 1 เดือน อาการอาจปรากฎให้เห็นเป็นจุดช้ าเล็กๆ เท่านั้น โรคนี้สามารถ
เกิดได้กับทุกส่วนของล าต้นที่อยู่เหนือพ้ืนดิน ทั้งส่วนที่เป็นล าต้น และกิ่งก้านที่แตกแขนงออกมาจาก
ล าต้น แต่อาการที่รุนแรงที่สุดคืออาการที่เกิดบริเวณโคนต้น ระดับผิวดินเมื่อเชื้อเข้าท าลายตามส่วน
ต่างๆ อาการขั้นเริ่มต้นที่ปรากฎให้เห็นเป็นจุดช้ าเล็กๆ สีเขียว รูปกระสวยสีของจุดแผลเข้มกว่าสีเขียว
ของล าต้นเล็กน้อย สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย ในระยะต่อมาแผลจะพัฒนาขยายใหญ่มากขึ้นเป็น
แผลรูปทรงรียาวไปตามล าต้น ขนาดประมาณ 2×5 มิลลิเมตร ตรงกลางแผลมีสีน ้าตาลอ่อนหรือน ้า
ตาล ขอบแผลมีสีน ้าตาลเข้มหรือน้ าตาลแดง ต่อมาเมื่อแผลขยายใหญ่บริเวณกลางแผลจะเกิดมีจุดสีด า
เล็กๆ กระจายอยู่ทั่วแผล จุดสีด าเหล่านี้คือ Pycnidia เป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา เมื่อสภาวะ
เหมาะสมแผลจะขยายอย่างรวดเร็ว ท าให้ล าต้นหน่อไม้ฝรั่งหักพับลงได้ ส าหรับกรณีทั่วๆ ไปส่วนของ
ล าต้นที่อยู่เหนือแผลอีกทั้งกิ่ง ก้าน ใบ โดยทั่วไปจะแสดงอาการเหลืองซีดอย่างรวดเร็ว เกษตรกรจึง
เรียกชื่อโรคนี้ว่าโรคไอ้เหลือง ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมอาการของโรคอาจลุกลามอย่างรุนแรง
จนกระท่ังล าต้นทรุดโทรม ใบร่วง และแห้งตายในที่สุด 

การแพร่กระจายของเชื้อโดยติดไปกับส่วนของพืชที่เข้าท าลาย ลม และดิน 
          การป้องกันก าจัด 

   1. เก็บท าลายต้นตอเศษซากพืช พร้อมทั้งต้นที่งอกขึ้นมาใหม่ออกจากบริเวณแปลงปลูก 
หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้ teliospore ติดอยู่ข้ามไปฤดูปลูกต่อไป 

   2. ปลูกพืชให้มีระยะระหว่างแถวและต้นให้ห่างกันพอสมควร ให้ลมพัดผ่านได้สะดวกเพ่ือให้
น้ าค้างหรือน ้าฝนระเหยแห้งจากต้นพืชโดยเร็ว 

   3. เมื่อเกิดโรคขึ้นกับพืชขณะปลูกให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีแมนเซทดี 50-70 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร
ทุกๆ 7-10 วัน แต่ถ้าโรคระบาดรุนแรงให้ลดระยะเวลาฉีดให้เร็วขึ้นเป็น 3-5 วันต่อครั้ง นอกจากแมน-
เซทดีอาจพ่นด้วยก ามะถันผงในระยะที่พืชยังเปียกน ้าค้างหรือหลังฝนตกบ่อยๆ ก็จะเป็นการลดความ
เสียหายลงได้ 

   4. เลือกปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยใช้พันธุ์ที่มีความด้านทานต่อโรค 
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Table 5 Pest associated with asparagus (Asparagus officinalis L.) in Thailand and ASEAN 

Scientific name [order : family] Common name 
Geographic Distribution 

TH BN KH ID LA MY MM PH SG VN 
INSECT                       
Hypomeces squamosus Fabricius [Coleoptera : Curculionidae] green weevil / / / / / / / / / / 
Bemisia tabaci (Gennadius) [Homoptera : Aleyrodidae] Tobacco whitefly / / / /   / / / / / 
Hyposidra talaca Walker [Lepidoptera : Geometridae] Leaf earing caterpillar / /   /   /         
Dasychira mendosa Hubner [Lepidoptera : Lymantriidae] Leaf earing caterpillar / / /     /   / /   
Orgia postica [Lepidoptera :  Lymantriidae] Leaf earing caterpillar /                   
Orgia turbata [Lepidoptera :  Lymantriidae] Leaf earing caterpillar /                   
Agrotis ipsilon (Hufnagel) [Lepidoptera : Noctuidae] black cutworm /   / /   / / / / / 
Helicoverpa armigera Hubner (Syn. Heliothis armigera Hubner0 
[Lepidoptera : Noctuidae] 

scarce bordered straw 
/ / / / / / / / / / 

Spodoptera litura Fabricius (Syn. Spodoptera littoralis 
(Boisduval)) 
[Lepidoptera : Noctuidae] 

cotton leafworm 

/ / / / / / / / / / 
Thrips tabaci Lindeman [Thysanoptera : Thripidae] cotton seedling thrips /     /     / / / / 
BACTERIA                       
Erwinia carotovora subsp. carotovora  (Jones) Bergey  
[Enterobacteriales : Enterobacteriaceae] 

potato blackleg disease 
/     /   /   / /   

FUNGI                       
Macrophomina phaseolina  (Tassi) Goid 
[Botryosphaeriales : Botryosphaeriaceae] 

ashy stem blight 
/ /   /   / /       

Cercospora asparagi Pass [Capnodiales :  Mycosphaerellaceae] leaf spot /         /         

/ = Presented in country 
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Table 5 Cont. 
 

Scientific name [order : family] Common name 
  Geographic Distribution 

TH  BN KH ID LA MY MM PH SG VN 
Phomopsis asparagi (Sacc.) Bubak [Diaporthales :  
Diaporthaceae] 

stem blight,Leaf spot 
/     /   /         

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. [anamorph] 
[Glomerellales : Glomerellaceae] 

anthracnose 
/                   

Fusarium oxysporum f.sp. asparagi Cohen 
[Hypocreales : Nectriaceae] 

wilt, foot rot 
/                   

Choanephora cucurbitarum (Berk. & Rav.) Thaxt. 
[Mucorales : Choanephoraceae] 

 nd 
/ / / /   /     /   

Puccinia asparagi DC. [Uredinales : Pucciniaceae asparagus rust /             /     
PLANT                      
Amaranthus viridis L. [Caryophyllales : Amaranthaceae] Chineses spinach /   /         /   / 
Trianthema portulacastrum L. Caryophyllales : Azioaceaee] horse purslane /   / /     / /   / 
Portulaca pilosa L. [Caryophyllales : Portulacaceae] hairy pigweed /                   
Portulaca oleracea Linnaeus [Caryophyllales : Portulacaceae] purslane /   / /   / / / / / 
Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. [Cyperales : Poaceae] crowfoot grass, coast 

buttongrass, beach wiregrass /     / / / / / / / 
Digitaria ciliaris (Retz) Koel. [Cyperales : Poaceae] Crab grass, Finger grass, 

Tropical crabgrass /   / / / / / / / / 
Echinochloa colona (L.) Link. [Cyperales : Poaceae] Jungle rice Awnless 

baryardgrass, birdsrice / / / / / / / / / / 
Eleusine indica (L.) Gaertn.  Goosegrass, wiregrass / / / / / / / / / / 
Paspalum distichum L. [Cyperales : Poaceae] knotgrass / / / / / / / /   / 
Euphorbia thymifolia L. [Malpighiales : Euphorbiaceae] hairy spurge /                   
Cyperus rotundus L.[Poales : Cyperaceae] Nut grass / / / / / / / / / / 


