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5. บทคัดย่อ  
ผลการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธุ์มันฝรั่งน าเข้าจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา 

พบศัตรูพืชกักกันทั้งหมด 17 ชนิด แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามความเสี่ยงศัตรูพืช ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยง ศัตรูพืชที่มีความ
เสี่ ย งต่ า  คื อ  Conoderus scalaris , Phydenus muriceus , Rhigopsidius tucumanus, Potato virus M 
และ Spongospora subterranea f. sp. subterranea  ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ Maecolaspis 
bridarollii, และ Andean potato mottle virus,  ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง คือ Naupactus leucoloma, 
Ditylenchus dipsaci, Globodera pallida, Meloidogyne chitwoodi, Nacobbus aberrans, 
Phytophthora cryptogea P.megasperma, Alfalfa mosaic virus, Tobacco streak virus และ Tomato 
spotted wilt virus 
 ผลการศึกษาแสดงว่ามีความจ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับ
มันฝรั่งโดย มาตรการทั่วไป ก าหนดให้มีระบบการตรวจประเมินเพ่ือการยอมรับ (accreditation system) 
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตหัวพันธุ์และรับรองสุขอนามัยพืช หัวพันธุ์มันฝรั่งจะต้องผ่านการตรวจและรับรองว่า
ปลอดจากศัตรูพืชกักกันโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเมื่อมันฝรั่งมาถึงประเทศไทยจะต้องมีการสุ่มตรวจ ณ ด่าน
ตรวจพืช มาตรการส าหรับศัตรูพืชกักกัน เชื้อรา : ก าหนดให้ แปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งต้องผ่านการตรวจรับรองว่า
ปลอดจากเชื้อ P. cryptogea และ P. megasperma หัวมันฝรั่งจะต้องผ่านการตรวจลักษณะอาการที่เกิดจาก



 

เชื้อ  S. subterranea f. sp. subterranea โดยก าหนดให้ระดับที่ยอมรับได้ส าหรับอาการที่ เกิดจากเชื้อ  
S. subterranea f. sp. subterranea คือหัวมันฝรั่งที่แสดงอาการของโรคที่สามารถตรวจพบได้ (5 แผลหรือ
มากกว่าต่อหัว) ต้องมีไม่เกิน 2% ไส้เดือนฝอย ก าหนดให้หัวมันฝรั่งต้องมาจากพ้ืนที่หรือแปลงที่ปราศจากไส้เดือน
ฝอยซีสต์ (G. pallida) และแปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งจะต้องมีการสุ่มตัวอย่างดินเพ่ือตรวจว่าปราศจากไส้เดือน
ฝอยที่เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย ไวรัส มันฝรั่งต้องผลิตมาจากมาจากต้นแม่ (mother stock) ที่ปราศจาก
โรค และแปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งจะต้องผ่านการตรวจรับรองว่าปลอดไวรัสที่เป็นศัตรูพืชกักกันในระหว่างช่วงฤดู
ปลูก  
 
ABSTRACT  

Result of study on pest risk analysis for importation of seed potato for from Argentina 
identified 17 quarantine pests which are divided into 3  groups based on risk levels, low risk 
pests; Conoderus scalaris , Phydenus muriceus, Rhigopsidius tucumanus, Potato virus M, 
Spongospora subterranea f. sp. subterranea, medium risk pests; Maecolaspis bridarollii,  
Andean potato mottle virus and high risk pests  Naupactus leucoloma, Ditylenchus dipsaci, 
Globodera pallida, Meloidogyne chitwoodi, Nacobbus aberrans, Phytophthora cryptogea, P. 
megasperma, Alfalfa mosaic virus, Tobacco streak virus, Tomato spotted wilt virus. 
 The result reveal that management measure are required for reduce risk of quarantine 
pest associated with seed potato. In general measures, importation required audited seed 
production process and phytosanitary certification procedures. Seed Potatoes shell be 
inspected and certified free from quarantine pests by the responsible agency.  When 
consignment of seed potato arrive at port of entry, import inspection must be conduct to 
ensure that quarantine pest are not found. Specific requirement for quarantine fungi; seed 
potato shall be inspected during active growth and found free from Phytophthora cryptogea 
and P. megasperma. Specific requirement for quarantine protozoa: seed potato which show 
detectable level of powdery scab symptom (five lesion or more per tuber) should not exceed 
2%. Specific requirement for quarantine nematode: seed potato shell be sourced from potato 
cyst nematode (G. pallida) free areas and seed potato production area shell be officially soil 
test and certified free from quarantine nematodes. Specific requirement for quarantine virus: 
seed potato should be derived from diseases free mother stock and seed potato shall be 
inspected during active growth and found free from quarantine viruses.   
 
 
 



 

6. ค าน า 
 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ 
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ได้แบ่งประเภทของพืชออกเป็น3 ชนิดคือ 
สิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม การน าเข้าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรสามารถกระท าได้ตาม
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือการวิจัย  (2) เพ่ือการค้า และ (3) เพ่ือกิจการอ่ืน ในพระราชบัญญัติกักพืช
ดังกล่าว มาตรา 8 (2) ได้ระบุไว้ว่า การน าเข้าหรือน าผ่านสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้าต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืช และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด ซึ่งหลังจากพระราชบัญญัติกักพืช 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2551 ประเทศใดที่ประสงค์ส่งออกพืชหรือผลผลิตพืชที่
เป็นสิ่งต้องห้ามเข้ามายังราชอาณาจักรไทยเพ่ือการค้า จะต้องแสดงความประสงค์โดยมีหนังสือเป็นทางการมายังกรม
วิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรอารักขาพืชของประเทศไทยเพ่ือพิจารณา และด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชให้เสร็จสิ้น รวมถึงก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าสินค้านั้นจึงจะสามารถน าเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีก าหนด 

มันฝรั่งจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่
ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ .ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
ประเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงและสามารถน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งได้มีทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ สกอตแลนด์ 
ออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และนิวซีแลนด์ แต่เนื่องจากปัจจุบันความต้องการ
ผลผลิตมันฝรั่งในประเทศเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคและใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน จึงมี
ความพยายามเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนหัวพันธุ์ เนื่องจากเกิดโรคระบาดในประเทศที่ส่งออก 
ท าให้ไม่สามารถหาแหล่งหัวพันธุ์ที่ปลอดโรคได้  

สาธารณรัฐอาร์เจนตินาแจ้งความประสงค์ขออนุญาตส่งออกหัวพันธุ์มันฝรั่งมายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2552 และได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง รวมทั้งข้อมูลศัตรูมันฝรั่งและการจัดการ ให้กรม
วิชาการเกษตร เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง และอนุญาตให้น าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา โดยก าหนด
เงื่อนไขการน าเข้า 

การน าเข้าหัวมันฝรั่งจากต่างประเทศเสี่ยงต่อการน าศัตรูพืชร้ายแรงจากต่างประเทศเข้ามาระบาดท าความ
เสียหายให้แก่การเกษตรภายในประเทศ เพราะมันฝรั่งเป็นพาหะของศัตรูพืชร้ายแรงหลายชนิด ซึ่งยังไม่พบระบาด
ในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธุ์มัน
ฝรั่งน าเข้าจากแหล่งดังกล่าว เพ่ือทราบชนิดของศัตรูพืชกักกันและมาตรการทางวิชาการด้านสุขอนามัยพืชส าหรับ
จัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสม และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกกฎระเบียบ/กฎหมายเพ่ือควบคุมการ
น าเข้าต่อไป 
 
 
 



 

 
7. วิธีด าเนินการ  
    -  อุปกรณ์  

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

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

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

- วิธีการทดลอง 
1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพืชและศัตรูพืช 

1.1 รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพืชและศัตรูพืชที่จะด าเนินการวิเคราะห์  โดยสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ ด่านตรวจพืชน าเข้า ศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลจากองค์กรอารักขาพืชของ
ประเทศผู้ส่งออก  หรือจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

1.2 ศึกษารวบรวมรายชื่อศัตรูพืชที่มีศักยภาพติดเข้ามากับหัวมันฝรั่งน าเข้าจากสาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา โดยค้นคว้ารวบรวมจากเอกสาร ข้อมูลจากองค์กรอารักขาพืชของประเทศ        ผู้ส่งออก  หรือจาก
เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง และรายงานจากทั่วโลก 
 2. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชตามมาตรฐานระหว่างประเทศส าหรับมาตรการสุขอนามัย
พืช (International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM) ฉบับที่ 11 เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชกักกัน (Pest risk analysis for quarantine pests)  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  
ขั้นตอนที่ 2  การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (การจัดประเภทศัตรูพืช การประเมินโอกาสการการ

เข้ามา การตั้งรกรากอย่างถาวร และการแพร่กระจาย รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเข้า
มาของศัตรูพืชในประเทศไทย)  

ขั้นตอนที่ 3  การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช  
ขั้นตอนที่ 1   การเริ่มขบวนการวิเคราะห์ (Initiation) 

1.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเริ่มต้นโดยการจ าแนกเส้นทางศัตรูพืช (PRA initiated by the 
identification of a pathway) 

ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขึ้นมาใหม่หรือทบทวนของเดิมที่ได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้ว
กับเส้นทางศัตรูพืชเส้นทางหนึ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ดังนี้ 



 

    - การค้าขายระหว่างประเทศเริ่มมีสินค้าชนิดหนึ่ง ซึ่งสินค้าดังกล่าวไม่เคยมีการน าเข้ามาใน
ประเทศ(โดยทั่วไปเป็นพืชและผลิตผลพืช รวมทั้งพืชดัดแปลงพันธุกรรม) หรือ สินค้าชนิดหนึ่งจากพ้ืนที่ใหม่หรือ
จากแหล่งก าเนิดใหม่) 

    -  พืชชนิดใหม่ถูกน าเข้าเพ่ือการคัดเลือกพันธุ์และวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย 
    -  พบเส้นทางศัตรูพืชอ่ืน นอกเหนือจากการน าเข้าสินค้า (การแพร่กระจายโดยธรรมชาติ,วัสดุ

หีบห่อ, ไปรษณีย์พันธุ์, เศษอาหาร, สัมภาระของผู้โดยสาร เป็นต้น) 
 1.2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเริ่มต้นโดยการจ าแนกศัตรูพืช (PRA initiated by the 
identification of a pest) 

ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขึ้นใหม่หรือทบทวนของเดิมที่ได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้วกับ
ศัตรูพืชชนิดหนึ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ ดังนี้ 

- เกิดภาวะฉุกเฉินจากการตรวจพบการเข้าท าลายหรือการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ภายใน
พ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสียงศัตรูพืช 

- เกิดภาวะฉุกเฉินจากการตรวจพบศัตรูพืชชนิดใหม่ติดมากับสินค้าน าเข้าชนิดหนึ่ง 
- การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค้นพบความเสี่ยงจากศัตรูพืชชนิดใหม่ 
- ศัตรูพืชชนิดหนึ่งเข้ามาในพื้นที่ท่ีวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- มีรายงานว่าศัตรูพืชชนิดหนึ่งท าลายก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงในพื้นที่ใหม่มากยิ่งกว่าพ้ืนที่

ที่ซึ่งเป็นแหล่งระบาดเดิม 
- ตรวจพบศัตรูพืชชนิดหนึ่งบนสินค้าน าเข้าซ้ าแล้วซ้ าอีก 
- มีผู้ยื่นค าขออนุญาตน าเข้าสิ่งมีชีวิตเพ่ือการทดลองวิจัย 
- มีการจ าแนกพบสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นพาหะของศัตรูพืชชนิดอื่นเพ่ิมขึ้นอีก 
-  สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในลักษณะซึ่งสามารถจ าแนกได้อย่าง

ชัดเจนว่ามีศักยภาพท่ีจะเป็นศัตรูพืชได้ 
 1.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเริ่มต้นโดยการทบทวนหรือการปรับปรุงนโยบาย  (PRA 
initiated by the review or revision of a policy) 

ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชขึ้นใหม่หรือทบทวนของเดิมที่ได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้วใน
สถานการณ์ ดังนี้ 

- ได้มีการตัดสินใจในระดับชาติเพ่ือทบทวนกฎระเบียบสุขอนามัยพืช, ข้อก าหนด หรือการ
ปฏิบัติการ 

-  ข้อเสนอจากประเทศหนึ่งหรือโดยหน่วยงานอารักขาพืชนานาชาติ (หน่วยงานอารักขาพืช
ระดับภูมิภาค องค์อาหารแห่งสหประชาชาติ) ให้มีการทบทวนหรือปรับปรุง 

- วิธีการจ ากัดศัตรูพืชใหม่ หรือการสูญเสียระบบการก าจัดศัตรูพืช กระบวนการใหม่ หรือข้อมูล
ใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจก่อนหน้านี้ 

- ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นกับมาตรการสุขอนามัยพืช 



 

-  สถานการณ์ทางสุขอนามัยพืชในประเทศหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป, มีประเทศใหม่เกิดขึ้นหรือ 
ขอบเขตทางการปกครองเปลี่ยนแปลงไป 
ขั้นตอนที่ 2   การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Assessment) 
 กระบวนการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช สามารถแบ่งออกได้อย่างกว้างเป็น 3 ขั้นตอนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน   
 2.1. การจ าแนกประเภทศัตรูพืช (Pest categorization) 

   ตรวจสอบศัตรูพืชแต่ละชนิดว่าเข้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในค านิยามส าหรับศัตรูพืชกักกัน
หรือไม่โดย 

        2.1.1  จ าแนกชนิดศัตรูพืชของมันฝรั่งที่มีรายงานในประเทศไทย และอาร์เจนตินา โดยค้นคว้า
จากฐานข้อมูล  ต าราวิชาการ วารสารวิชาการ  รายงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ และข้อมูลจากองค์กา
อารักขาพืชของประเทศผู้ส่งออก    
 2.1.2 จ าแนกชนิดศัตรูพืชที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน  โดยพิจารณาจากศัตรูพืชที่ไม่มี
รายงานพบในประเทศไทย 
 2.1.3  จ าแนกชนิดศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสเข้ามากับเส้นทางศัตรูพืช โดยพิจารณาศัตรูพืชที่มี
ศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันในข้อ 2.1.2 ที่มีคุณสมบัติตามค านิยามของศัตรูพืชกักกันตามมาตรฐานนานาชาติ
ส าหรับมาตรการสุขอนามัยพืชฉบับที่ 5 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เรื่อง รายการค าอธิบายศัพท์บัญญัติด้านสุขอนามัย
พืช (FAO,2006) ระบุไว้ว่า ศัตรูพืชกักกัน หมายถึง “ศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพส าคัญทางเศรษฐกิจต่อพ้ืนที่ซึ่ง
มีปัจจัยสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญแพร่ขยายพันธุ์ โดยศัตรูพืชชนิดนี้ไม่เคยปรากฎในพ้ืนที่นั้น หรือ
ปรากฎแล้วแต่ยังไม่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง  และอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเป็นทางการ” 

2.2. การประเมินโอกาสการเข้ามาและแพร่ระบาด (Assessment of the probability of 
introduction and spread) 

ประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของการแพร่ระบาด โดยอยู่บนพ้ืนฐานการพิจารณาทางด้านชี
วิทยาเพ่ือประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของศัตรูพืชที่จะเข้ามาและเจริญแพร่ขยายพันธุ์อย่างถาวร 

2.2.1 โอกาสการเข้ามาของศัตรูพืช (Probability of entry of a pest) ประเมินโอกาส
การเข้ามาของศัตรูพืชชนิดหนึ่งโดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้ 

 -  การระบาดของศัตรูพืชอย่างรุนแรงในแหล่งผลิต 
 -  การจัดการศัตรูพืชในแหล่งผลิต 
 -  ช่วงวงจรชีวิตของศัตรูพืชซึ่งมีโอกาสปะปนเข้ามากับหัวมันฝรั่ง ภาชนะบรรจุหรือ

พาหนะขนส่ง 
 -  การรอดชีวิตของศัตรูพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมขณะขนส่ง   
 -  ปริมาณและความถี่ท่ีน าเข้า 
 -  ความยากง่ายในการตรวจพบที่จุดน าเข้า 

 2.2.2  โอกาสการตั้งรกรากอย่างถาวร (Probability of establishment) 



 

ประเมินโอกาสการตั้งรกรากอย่างถาวรของศัตรูพืช โดยพิจารณาข้อมูลด้านชีววิทยาของ
ศัตรูพืช (วงจรชีวิต พืชอาศัย การแพร่ระบาด การอยู่รอด เป็นต้น) จากพ้ืนที่ซึ่งศัตรูพืชนั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบัน มา
ประเมินโอกาสที่ศัตรูพืชจะเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ ปัจจัยที่น ามาพิจารณา ได้แก่ 

- การมีพืชอาศัย จ านวนและชนิดพืชอาศัย 
- ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
- ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวของศัตรูพืช 
- วิธีการมีชีวิตอยู่รอดของศัตรูพืช 
- การปฏิบัติทางการเกษตรและมาตรการป้องกันก าจัด 

2.2.3  โอกาสการแพร่ระบาดของศัตรูพืชหลังจากเข้ามาตั้งรกรากอย่างถาวร 
(Probability of spread after establishment) 

ประเมินโอกาสการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ด้วยข้อมูลทางชีววิทยาที่เชื่อถือได้จากพ้ืนที่
ที่ศัตรูพืชนั้นระบาดอยู่ในปัจจุบัน หรือกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดมาแล้วกับศัตรูพืชที่คล้ายคลึงกันมาใช้ประโยชน์ใน
การพิจารณา ปัจจัยที่พิจารณา ได้แก่ 

- การกระจายของพืชอาศัยในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
- ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในสภาพธรรมชาติและ/หรือ  สภาพแวดล้อมที่จัดการ

ส าหรับการแพร่ระบาดของศัตรูพืชโดยธรรมชาติ 
- มีสิ่งกีดขวางโดยธรรมชาติ 
- ศักยภาพส าหรับการเคลื่อนย้ายไปกับสินค้าหรือพาหนะขนส่ง 
- ความตั้งใจที่จะน าสินค้าไปใช้ประโยชน์ 
- พาหะท่ีมีศักยภาพของศัตรูพืชในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 

 - ศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพของศัตรูพืชในพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
2 .3    การประเมิ นผลทางเศรษฐกิ จที่ อาจเกิ ดขึ้ น  (Assessment of potential economic 

consequence) 
   2.3.1 ผลที่เกิดจากศัตรูพืชโดยตรง 
  - ความสูญเสียของผลผลิตในแง่ปริมาณและคุณภาพ 
 - รูปแบบ จ านวน และความถ่ีของความเสียหาย 
 - ค่าใช้จ่ายในการควบคุม 
 - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2.3.2 ผลกระทบทางอ้อม 
- ผลกระทบต่อการส่งออก รวมถึงการบังคับใช้กฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืช 
- ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นท าให้ราคาสินค้าสูงขึ้น 
- ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากการป้องกันก าจัด 
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช           



 

2.4  ข้อสรุปของการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช(Conclusion of the pest risk assessment 
stage)   

        ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช ศัตรูพืชได้ที่จ าแนกประเภทแล้วบางชนิดหรือ
ทั้งหมดถูกน ามาพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชให้เหมาะสม รวมทั้งพ้ืนที่บางส่วนหรือทั้งหมดของ
พ้ืนที่ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชอาจก าหนดเป็นพ้ืนที่ที่มีปัจจัยสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญและแพร่
ขยายพันธุ์ของศัตรูพืชจนท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ การประเมินโอกาสเชิงคุณภาพหรือเชิง
ปริมาณของการน าเข้ามาของศัตรูพืชชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด และการประเมินผลที่ตามมาทางเศรษฐกิจ (รวมทั้ง
ผลต่อสภาพแวดล้อม) จะต้องจัดท าไว้เป็นหลักฐานเอกสาร รวมทั้งความไม่แน่นอนที่เกิดร่วมอยู่ด้วย จะต้อง
น ามาใช้ในขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช 

 
ขั้นตอนที่ 3   การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช (Pest risk management) 

        ความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกก าหนดโดยการตรวจสอบผลลัพธ์จากการประเมินโอกาสเข้ามาเจริญและ
แพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูพืชและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ กรณีที่พบความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
ได้ ต้องด าเนิน การจ าแนกมาตรการสุขอนามัยพืชที่จะลดความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ หรือต่ ากว่าระดับที่
ยอมรับได้  

การจ าแนกและคัดเลือกวิธีการการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ( Identification and selection 
of appropriate risk management options) มาตรการที่เหมาะสมควรเลือกโดยอาศัยพื้นฐานจากประสิทธิภาพ
ของมาตรการนั้นในการลดโอกาสการเข้ามาแพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูพืช และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  โดยไม่
เป็นอุปสรรคขัดขวางการค้าในแง่จ ากัดการน าเข้าสินค้าโดยไม่มีเหตุผลมาตรการสุขอนามัยพืชที่มีการน ามาใช้ใน
ปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ตามสถานภาพของศัตรูพืชในเส้นทางศัตรูพืช ประกอบด้วยมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

 -  มาตรการที่ใช้กับสินค้าโดยตรง เช่นการก าจัดศัตรูพืชกับสินค้าด้วยสารเคมี คามเย็นหรือความ
ร้อน 

 - มาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันหรือลดปริมาณการเข้าท าลายของศัตรูพืชในแหล่งผลิต เช่นก าหนดให้
ต้องมีการจัดการศัตรูพืชในแปลงผลิต 
  - มาตรการที่ใช้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าในพ้ืนที่ผลิตหรือแหล่งผลิตปราศจากศัตรูพืช  เช่นการน าเข้า
จากแหล่งผลิตที่ปราศจากศัตรูพืช (pest free area) 

 - มาตรการห้ามน าเข้าสินค้า เป็นมาตรการขั้นรุนแรงที่ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

- เวลาและสถานที่ 
เดือนตุลาคม 2558- กันยายน 2559 
สถานที่ท าการทดลอง กลุ่มวิจัยการกักกันพืช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
 
 



 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง :  

รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพืชและศัตรูพืช  
1.1 การปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย 
พื้นที่ปลูก พ้ืนที่ปลูกมันฝรั่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ในจังหวัด เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าพูน 

ปี 2558 มีพ้ืนที่ปลูกมันฝรั่งทั้งหมด 48,944 ไร่ ผลผลิตรวม 125,663 ตัน (ตารางที่ 1) ประมาณ 90% ของผลผลิตใช้
เป็นวัตถุดิบในโรงงานแปรรูป อีก 10% ใช้บริโภคสด  

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

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

มีนาคม - เมษายน เก็บเกี่ยวเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  รุ่นสอง ปลูกเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม เก็บเกี่ยวเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน (มาโนช, 2541) 

พันธุ์ ปัจจุบันมันฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทยมี 2 พันธุ์ตามลักษณะการใช้งาน คือพันธุ์ที่ใช้บริโภคสด ได้แก่ 
พันธุ์สปุนตา และพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป ได้แก่ พันธุ์แอตแลนติค ประมาณ 90% ของหัวพันธุ์ที่ใช้น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ที่เหลือเกษตรกรจะเก็บพันธุ์ไว้ใช้เองหรือซื้อหัวพันธุ์ที่ปลูกในประเทศ      (มาโนช, 2541) 

การน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง ประเทศไทยน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจาก สกอตแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย 
เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา เฉลี่ยปีละประมาณ 4,000 - 7,000 ตัน (ตารางที่ 2) 

1.2 การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในอาร์เจนตินา 
พื้นที่ปลูก พ้ืนที่ผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในอาร์เจนตินา อยู่ในพ้ืนที่จังหวัด Catamarca และ Tucuman ใน

ภาคเหนือ  Mendoza ในภาคตะวันตก และ Buenos Aires ในภาคตะวันออก 
การผลิต การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งปลอดโรคเริ่มจากการผลิตหัวขนาดเล็กในสภาพควบคุมในพ้ืนที่ทางใต้

และตะวันออกเฉียงใต้ของ Buenos Aires จากนั้นขยายเพ่ือเพ่ิมปริมาณในเทือกเขา Tafi del Valle ในจังหวัด 
Tucuman และบริเวณ Malargue ในจังหวัด  Mendoza ในพ้ืนที่ควบคุมส าหรับผลิตหัวพันธุ์ปลอดโรค 
(SENASA, 2012) 

สภาพแวดล้อม อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกมันฝรั่งคือ 15 – 20 องศาเซลเซียส pH ของดิน 5.7-6.5 
การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งมีการให้น้ าแบบชลประทาน 

พันธุ์ อาร์เจนตินาผลิตและส่งออกหัวพันธุ์มันฝรั่งหลายพันธุ์ ทั้งพันธุ์บริโภคสด เช่น Spunta, Frital Inta, 
Araucana Inta, Serra Inta, Calen Inta, Huinkul Mag, และพันธุ์ที่ ใช้แปรรูปในโรงงานผลิตมันฝรั่งทอด เช่น 
Kennebec, Shepody, Russet Burbank, Innovator, Umatilla Russet, Ranger Russet, Atlantic (SENASA, 
2012) 

การส่งออกหัวพันธุ์มันฝรั่ง อาร์เจนตินาส่งออกหัวพันธุ์มันฝรั่งไปประเทศในแถบอเมริกาใต้ เช่น บราซิล 
เวเนซุเอลา และอุรุกวัย เป็นต้น (SENASA, 2012) 

1.3 ข้อมูลศัตรูของมันฝรั่ง 



 

จากการสืบค้นข้อมูล ศัตรูพืชในมันฝรั่งที่มีรายงานในประเทศไทย ทั้งหมด 70 ชนิด เป็น แมลง 19 ชนิด 
ไร 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย 15 ชนิด เชื้อรา 16 ชนิด แบคทีเรีย 10 ชนิด ไวรัส 7 ชนิด และไวรอยด์ 1 ชนิด พบ
ศัตรูพืชในมันฝรั่งจากอาร์เจนตินา ทั้งหมด 121 ชนิด เป็น แมลง 64 ชนิด ไร 5 ชนิด ไส้เดือนฝอย 10 ชนิด เชื้อรา 
23 ชนิด แบคทีเรีย 5 ชนิด ไวรัส 13 ชนิด ไวรอยด์ 1 ชนิด  

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
ขั้นตอนที่ 1 การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 
 1.1  การเริ่มต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของมันฝรั่ง เนื่องมาจากประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่ ก าหนดเป็นสิ่ งต้องห้ าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดทุกส่วนของพืชในวงศ์ Solanaceae เป็นสิ่ง
ต้องห้าม การน าเข้าเพ่ือการค้าต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่อธิบดีก าหนด
เสียก่อน  
 หัวมันฝรั่งเป็นพาหะของศัตรูพืชร้ายแรงหลายชนิด ทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์  
ไฟโตพลาสมา ไส้เดือนฝอย และแมลง ดังนั้นการน าเข้าหัวมันฝรั่ง เป็นเส้นทางส าคัญที่ศัตรูพืชจากต่างประเทศจะ
เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย การน าเข้าหัวมันฝรั่งจากแหล่งที่ยังไม่เคยมีการน าเข้ามาก่อนจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพ่ือก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืชส าหรับควบคุมการน าเข้า 
 1.2 ก าหนดพ้ืนที่ที่จะการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ ประเทศไทย 
 1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงหัวพันธุ์มันฝรั่งและก าหนดเงื่อนไขที่ผ่านมาได้เคยมีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจาก สก็อตแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา 
เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์  

  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช  
 2.1  การจัดประเภทศัตรูพืช (Pest Categorization) ที่พบบนมันฝรั่ง  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชในขั้นตอนจัดล าดับศัตรูพืช (Pest caterogorization) พบ  
ศัตรูพืชที่สามารถติดมากับหัวมันฝรั่งจากอาร์เจนตินาและมีศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทั้ งสิ้ น  17  ช นิ ด  ได้ แ ก่  แ ม ล ง 5  ชนิ ด  ; Conoderus scalaris, Maecolaspis bridarollii, Naupactus 
leucoloma, Phyrdenus muriceus, Rhigopsidius tucumanus และ ไส้เดือนฝอย 4 ชนิด ; Ditylenchus 
dipsaci, Globodera pallida, Meloidogyne chitwoodi และ Nacobbus aberrans, โปรโตซัว 1 ชนิด ; 
Spongospora subterranea f.sp. subterranea เชื้อรา 2 ชนิด ; P.และ P. megasperma, ไวรัส 5 ชนิด ; 
Alfalfa mosaic virus, Andean potato mottle virus, Potato virus M, Tobacco streak virus แ ล ะ 
Tomato spotted wilt virus 

2.2 ประเมินโอกาสการเข้ามา ตั้งรกราก แพร่กระจาย และศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจภายหลังการเข้ามาของศัตรูพืช ทั้ง 17 ชนิด พบว่า ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงต่ า 5 ชนิด คือ ; Conoderus 
scalaris , Phydenus muriceus , Rhigopsidius tucumanus, Potato virus M แ ล ะ  Spongospora 



 

subterranea f. sp. subterranea  ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงปานกลาง 2 ชนิด คือ Maecolaspis bridarollii, และ 
Andean potato mottle virus,  ศั ต รู พื ช ที่ มี ค ว าม เสี่ ย งสู ง  1 0  ช นิ ด  คื อ  Naupactus leucoloma, 
Ditylenchus dipsaci, Globodera pallida, Meloidogyne chitwoodi, Nacobbus aberrans, P. 
cryptogea และ P.megasperma, Alfalfa mosaic virus, Tobacco streak virus และ Tomato spotted 
wilt virus 
ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงต่ า 

ศัตรูพืช ปัจจัยพิจารณา ประเมินโอกาส ผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ การ

เข้ามา 
การตั้ง 
รกราก 

การแพร ่
กระจาย 

Conoderus scalaris 1. ติดมากับหัวมันฝรั่ง โดยตัวหนอนกัดกินอยู่
ภายในหัว ตรวจพบการท าลายได้จากลักษณะ
อาการภายนอก จึงตรวจพบได้ง่ายที่จุดน าเข้า 

2.  ไม่มีข้อมูลชีววิทยาและพืชอาศัย 
3. ไม่มีข้อมูลท าความเสียหายกับผลผลิต  

(SENASA, 2012) 

ต่ า ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มีข้อมลู 

Phydenus muriceus 1. ติดมากับหัวมันฝรั่ง โดยตัวหนอนกัดกินอยู่
ภายในหัว ตรวจพบการท าลายได้จากลักษณะ
อาการภายนอก จึงตรวจพบได้ง่ายที่จุดน าเข้า 

2.  ไม่มีข้อมูลชีววิทยาและพืชอาศัย 
3. ไม่มีข้อมูลท าความเสียหายกับผลผลิต  

(SENASA, 2012) 

ต่ า ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มีข้อมลู 

Rhigopsidius tucumanus 1. ติดมากับหัวมันฝรั่ง โดยตัวหนอนกัดกินอยู่
ภายในหัว ตรวจพบการท าลายได้จากลักษณะ
อาการภายนอก จึงตรวจพบได้ง่ายที่จุดน าเข้า  

2. มีพืชอาศัยเฉพาะมันฝรั่งซึ่งปลูกเฉพาะบางพื้นที่
ในภาคเหนือ ดังนั้นโอกาสการแพร่กระจายใน
ประเทศไทยจึงจ ากัดเฉพาะพืน้ที่ปลูกมันฝรั่ง  

3. เป็นศัตรูพืชกักกันของอเมริกาเหนือ (NAPPO)  
(CABI ,2015; NAPPO, 2010; SENASA, 
2012) 

ต่ า ไม่มี
ข้อมูล 

ต่ า ต่ า 

Potato virus M 

 
1. ติดมากับหัวมันฝรั่งและ ตรวจพบได้ยาก ต้อง

ใช้เทคนิคเฉพาะ จึงไม่สามารถตรวจพบที่จุด
น าเข้า  

2. เจริญได้ดีในสภาพภูมิอากาศทั่วไป ดังนั้น
สามารถตั้งรกรากในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย 

3. มีแมลงพาหะ (เพลี้ยอ่อน Myzus persicae) 

สูง สูง กลาง ต่ า 



 

ศัตรูพืช ปัจจัยพิจารณา ประเมินโอกาส ผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ การ

เข้ามา 
การตั้ง 
รกราก 

การแพร ่
กระจาย 

ซึ่งพบแพร่กระจายทั่วไปในประเทศไทย 
4. พืชอาศัยเฉพาะมันฝรั่ง ซึ่งปลูกเฉพาะบาง

พื้ น ที่ ใน ภ าค เห นื อ  ดั งนั้ น โอ ก าส ก า ร
แพร่กระจายในประเทศไทยจึงจ ากัดเฉพาะ
พืน้ที่ปลูกมันฝรั่ง 

5. เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย 
6. ไม่มีรายงานท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

กับพืชเศรษฐกิจ 
(DAFF, 2013; Stevenson et al. 2001) 

Spongospora subterranea 
f. sp. subterranea 

1 . ติ ดมากั บหั วมั นฝรั่ งและดิ น ในรูปของ 
cystosori ซึ่งเป็นสปอร์อยู่ ในระยะพักตัวมี
ผนังหนา ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถมี
ชีวิตรอดภายใต้สภาวะแวดล้อมขณะขนส่ง 

2.  ลักษณะอาการของโรคสามารถสังเกตเห็น
ด้วยตาเปล่า จึงตรวจพบได้ง่ายที่จุดน าเข้า 

3. เชื้อเจริญและแพร่กระจายในสภาพอุณหภูมิ
ต่ า  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดต่อการ
เกิดโรคคืออุณหภูมิประมาณ 16-17 องศา
เซลเซียส ดังนั้นโอกาสการตั้งรกรากและ
แพร่ ระบ าด ในประ เทศ ไทยต่ า เพ ราะ
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 

4.  พืชอาศัยเฉพาะมันฝรั่ง ซึ่งปลูกเฉพาะบาง
พื้ น ที่ ใน ภ าค เห นื อ  ดั งนั้ น โอกาสก าร
แพร่กระจายในประเทศไทยจึงจ ากัดเฉพาะ
พืน้ที่ปลูกมันฝรั่ง 

5.  เมื่อเข้ามาในประเทศแล้วยากที่จะก าจัดให้
หมดสิ้นได้เพราะเช้ือมีความคงทนอยู่ในดิน
ได้นาน 

6.  เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย 
7.  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับผลผลิต

มันฝรั่ง เนื่องจากอาการโรคปรากฏอยู่เพียง
บริเวณผิวของหัวมันฝรั่ง 

(CABI, 2015; Stevenson et al. 2001) 

กลาง ต่ า ต่ า ต่ า 

 

 



 

ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงปานกลาง  
ศัตรูพืช ปัจจัยพิจารณา ประเมินโอกาส ผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจ การเข้า
มา 

การตั้ง 
รกราก 

การแพร ่
กระจาย 

Maecolaspis bridarollii 1. สามารถติดมากับหัวมันฝรั่ง โดยตัวหนอนกัด
กินอยู่ภายในหัว  ตรวจพบลักษณะการ
ท าลายได้ยากเพราะอยู่ภายใน  

2.  มีพืชอาศัยเฉพาะมันฝรั่ง พริก และมะเขือ
ดังนั้นโอกาสการแพร่กระจายปานกลาง 

3.  มีรายงานท าความเสียหายในแหล่งปลูก 
มันฝรั่ง ของอาร์เจนตินา 

(SENASA, 2012) 

สูง ไม่มี
ข้อมูล 

กลาง กลาง 

Andean potato mottle 
virus 
 

1. ติดเข้ามากับหัวมันฝรั่ง และตรวจพบได้ยาก 
ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ จึงไม่สามารถตรวจพบ
ที่จุดน าเข้า  

2. แพร่ระบาดในสภาพภูมิอากาศทั่วไป ดังนั้น
สามารถตั้งรกรากในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย  

3. พืชอาศัยเฉพาะพริก มันฝรั่ง และมะเขือ 
ดังนั้นโอกาสการแพร่กระจายปานกลาง  

4. เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และ
ประเทศในทวียุโรป (EPPO)  

5. เป็นศัตรูส าคัญของมันฝรั่งและมีรายงานท า
ให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 

(DAFF, 2013; CABI, 2015; EPPO, 2014; 
Stevenson et al., 2001) 

สูง สูง กลาง กลาง 

 
ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง  

ศัตรูพืช ปัจจัยพิจารณา ประเมินโอกาส ผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ การเข้า

มา 
การต้ัง 
รกราก 

การแพร่ 
กระจาย 

Naupactus 
leucoloma 
 

1. ติดมากับหัวมันฝรั่ง โดยตัวหนอนกัดกินอยู่  
ภายในหัว ตรวจพบลักษณะการท าลายได้
ยากเพราะอยู่ภายใน  

2. แพร่ระบาดในสภาพภูมิอากาศทั่วไป ดังนั้น
สามารถตั้งรกรากในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย 

2 .  แพ ร่พั น ธุ์ ได้ ร วด เร็ วแบ บ ไม่ อ าศั ย เพ ศ

กลาง สูง สูง สูง 



 

ศัตรูพืช ปัจจัยพิจารณา ประเมินโอกาส ผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ การเข้า

มา 
การต้ัง 
รกราก 

การแพร่ 
กระจาย 

(parthenogenesis) 
3.  มีพืชอาศัยกว้างและเป็นพืชเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย จึงมีโอกาสแพร่กระจายได้สูง 
4.  มีรายงานท าความเสียหายอย่างร้ายแรงในพืช

เศรษฐกิจท่ีส าคัญ ดังนั้นหากเข้ามาแพร่ระบาด
ในประเทศไทย จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลผลิต 

5. เป็นศัตรูพืชกักกันของยุโรป (EPPO) อเมริกา
เหนือ (NAPPO)  ญี่ปุ่น และประเทศในแถบแค
ริเบียน (CPPC) หากเข้ามาระบาดในประเทศ
ไทยจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อการส่งออกพืช
และผลิตผลพืชไปยังประเทศเหล่านี้ 

(CABI ,2015; EPPO; 2014; SENASA, 2012) 
Globodera 
pallida  

1. ติดเข้ามากับหัวมันฝรั่งและดินในลักษณะเป็น
ซิสต์ ซึ่งมีความทนทานสูงสามารถมีชีวิตรอด
ภายใต้สภาวะแวดล้อมขณะขนส่ง 

2. ตรวจพบได้ยาก ไม่สามารถตรวจพบได้ที่จุด
น าเข้า 

3. มีพืชอาศัยในวงศ์ Solanaceae ซึ่งเป็นพืช  
เศรษฐกิจที่ปลูกทั่ วไป ดั งนั้นสามารถตั้ ง
รกราก และแพร่กระจายได้ 

4. มีรายงานท าความเสียหายร้ายแรงกับมันฝรั่ง 
5. เมื่อเข้ามาในประเทศแล้วยากที่จะก าจัดให้

หมดสิ้นได้ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก าจดั
สูง 

6. เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และ
ประเทศอื่นๆทั้งในทวีปยุโรป (EPPO) และ
อเมริกาเหนือ (NAPPO) หากเข้ามาระบาดใน
ประเทศไทยจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อการ
ส่งออกพืชและผลิตผลพืชไปยังประเทศ
เหล่านี้ 
(CABI, 2016; EPPO, 2016; NAPPO, 
2010) 

สูง สูง กลาง สูง 

Ditylenchus 
dipsaci  

1. ติดมากับหัวมันฝรั่ง และดินที่ติดมากับหัวมัน
ฝรั่งท้ังในระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย 

สูง สูง สูง สูง 



 

ศัตรูพืช ปัจจัยพิจารณา ประเมินโอกาส ผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ การเข้า

มา 
การต้ัง 
รกราก 

การแพร่ 
กระจาย 

 2. ตรวจพบได้ยาก ไม่สามารถตรวจพบได้ที่จุด
น าเข้า 

3. แพร่ระบาดในสภาพภูมิอากาศทั่วไป ดังนั้น
สามารถตั้งรกรากในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย 

4. มีพืชอาศัยกว้างและเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จึงมี โอกาสตั้ งรกกรากและ
แพร่กระจายได้สูง  

5. มีรายงานท าความเสียหายอย่างร้ายแรงในมัน
ฝรั่งและพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ดังนั้นหากเข้า
มาแพร่ระบาดในประเทศไทย จะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผลผลิต 

6. เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และ
ประเทศอื่นๆทั้ งทวีปยุโรป (EPPO)  และ
อเมริกาเหนือ (NAPPO)  ประเทศแถบ 
แคริ เบี ยน (CPPC) หากเข้ามาระบาดใน
ประเทศไทยจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อการ
ส่งออกพืชและผลิตผลพืชไปยังประเทศ
เหล่านี้ 
 (CABI, 2016; EPPO, 2016; NAPPO, 
2010) 

Meloidogyne 
chitwoodi  
 

1 ติดมากับหัวมันฝรั่ง และดินท่ีติดมากับหัวมัน
ฝรั่งท้ังในระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย 

2.  ตรวจพบได้ยาก ไม่สามารถตรวจพบได้ที่จุด
น าเข้า 

3. แพร่ระบาดในสภาพภูมิอากาศทั่วไป ดังนั้น
สามารถตั้งรกรากในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย 

4. มีพืชอาศัยกว้างและเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จึงมีโอกาสแพร่กระจายได้สูง 

5. มีรายงานท าความเสียหายร้ายแรงกับมันฝรั่ง
และพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิด ดังนั้นหากเข้า
มาแพร่ระบาดในประเทศไทย จะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผลผลิต  

6. เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และทวีป

สูง สูง สูง สูง 



 

ศัตรูพืช ปัจจัยพิจารณา ประเมินโอกาส ผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ การเข้า

มา 
การต้ัง 
รกราก 

การแพร่ 
กระจาย 

ยุโรป (EPPO)  และอเมริกาเหนือ (NAPPO) 
หากเข้ ามาระบาดในประเทศไทยจะมี
ผลกระทบทางอ้อมต่อการส่งออกพืชและ
ผลิตผลพืชไปยังประเทศเหล่านี้   
 (CABI ,2016; DAFF, 2013; EPPO; 2016; 
NAPPO, 2010) 
 

Nacobbus 
aberrans 

1. ติดมากับหัวมันฝรั่ง และดินที่ติดมากับหัวมัน
ฝรั่งท้ังในระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย 

2. ตรวจพบได้ยาก ไม่สามารถตรวจพบได้ที่จุด
น าเข้า 

3. แพร่ระบาดในสภาพภูมิอากาศทั่วไป ดังนั้น
สามารถตั้งรกรากในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย 

4. มีพืชอาศัยกว้างและเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย จึงมีโอกาสแพร่กระจายได้สูง 

5. มีรายงานท าความเสียหายร้ายแรงกับมันฝรั่ง
และพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิด ดังนั้นหากเข้า
มาแพร่ระบาดในประเทศไทย จะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผลผลิต  

6. เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และทวีป
ยุโรป (EPPO หากเข้ามาระบาดในประเทศ
ไทยจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อการส่งออกพืช
และผลิตผลพืชไปยังประเทศเหล่านี้   
 (CABI ,2016; DAFF, 2013; EPPO; 2016;) 

สูง สูง สูง สูง 

- Phytophthora 
cryptogea  
-Phytophthora 
megasperma 

1.  สปอร์และเส้นใยสามารถติดเข้ามากับหัวมัน
ฝรั่ง 

2.  ท าลายหัวมันฝรั่งท าให้เกิดอาการหัวเน่าซึ่ง
สามารถสังเกตเห็นด้วยตาเปล่า จึงตรวจพบ
ได้ง่ายที่จุดน าเข้า 

3.  สามารถเจริญได้ดีในสภาพภูมิอากาศของ  
ประเทศไทย  

4. มีพืชอาศัยกว้าง และเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูก
ทั่วไป จึงมีโอกาสแพร่กระจายได้สูง 

5. มีรายงานความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจหลาย 

ต่ า สูง สูง สูง 



 

ศัตรูพืช ปัจจัยพิจารณา ประเมินโอกาส ผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ การเข้า

มา 
การต้ัง 
รกราก 

การแพร่ 
กระจาย 

ชนิด ดังนั้นหากเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ
ไทย จะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิต   

(CABI, 2015; Stevenson et al. 2001) 
Alfalfa mosaic 
virus 
 

1. ติดเข้ามากับหัวมันฝรั่ง 
2. ตรวจพบได้ยาก ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ ไม่

สามารถตรวจพบได้ที่จุดน าเข้า 
3. แพร่ระบาดในสภาพภูมิอากาศทั่วไป ดังนั้น

สามารถตั้งรกรากในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย  

4. มีพืชอาศัยกว้างมาก และเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ปลูกทั่วไป จึงมีโอกาสแพร่กระจายได้สูง  

5. ไวรัสสามารถแพร่กระจายได้หลายวิธี วิธีกล 
ติดไปกับเมล็ดและหัวมันฝรั่ง และโดยเพลี้ย
อ่อนเป็นแมลงพาหะซึ่งพบระบาดทั่วไปใน
ประเทศไทย ท าให้แพร่กระจายได้รวดเร็ว
และระยะทางไกล 

6. เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย  
7. ไม่เป็นศัตรูส าคัญของมันฝรั่ง แต่มีรายงาน

ท าความเสียหายร้ายแรงกับพืชเศรษฐกิจอีก
หลายชนิด ดังนั้นหากเข้ามาแพร่ระบาดใน
ประเทศไทย จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลผลิต 
(CABI, 2015; DAFF, 2013; Stevenson 
et al., 2001) 

สูง สูง สูง สูง 

Tomato 
spotted wilt 
virus 
 

1 ติดเข้ามากับหัวมันฝรั่ง 
2 ตรวจพบได้ยาก ไม่สามารถตรวจพบได้ที่จุด

น าเข้า 
3. แพร่ระบาดในสภาพภูมิอากาศทั่วไป ดังนั้น

สามารถตั้งรกรากในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย  

4. มีพืชอาศัยกว้างมาก และเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ปลูกทั่วไป จึงมีโอกาสแพร่กระจายได้สูง  

7. ไวรัสสามารถแพร่กระจายได้หลายวิธี วิธีกล 
ติดไปหัวมันฝรั่ง และโดยเพลี้ยไฟซึ่ งพบ
ระบาดทั่วไปในประเทศไทยเป็นแมลงพาหะ 

สูง สูง สูง สูง 



 

ศัตรูพืช ปัจจัยพิจารณา ประเมินโอกาส ผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ การเข้า

มา 
การต้ัง 
รกราก 

การแพร่ 
กระจาย 

ท าให้แพร่กระจายได้รวดเร็วและระยะ
ทางไกล 

8. เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย  
9. ไม่เป็นศัตรูส าคัญของมันฝรั่ง แต่มีรายงาน

ท าความเสียหายร้ายแรงกับพืชเศรษฐกิจอีก
หลายชนิดดังนั้นหากเข้ามาแพร่ระบาดใน
ประเทศไทย จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลผลิต  
(CABI, 2015; DAFF, 2013; Stevenson 
et al., 2001) 
 

Tobacco 
streak virus 

1 ติดเข้ามากับหัวมันฝรั่ง 
2 ตรวจพบได้ยาก ต้องใช้เทคนิคเฉพาะ 
3. แพร่ระบาดในสภาพภูมิอากาศทั่วไป ดังนั้น

สามารถตั้งรกรากในสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย  

4. มีพืชอาศัยกว้าง และเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูก
ทั่วไป จึงมีโอกาสแพร่กระจายได้สูง  

5. ไวรัสสามารถแพร่กระจายได้หลายวิธี วิธีกล 
ติดไปหัวมันฝรั่ง และโดยเพลี้ยไฟซึ่ งพบ
ระบาดทั่วไปในประเทศไทยเป็นแมลงพาหะ 
ท าให้แพร่กระจายได้รวดเร็วและระยะไกล 

7. เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย  
8. ไม่เป็นศัตรูส าคัญของมันฝรั่ง แต่มีรายงาน

ท าความเสียหายร้ายแรงกับพืชเศรษฐกิจอีก
หลายชนิดดังนั้นหากเข้ามาแพร่ระบาดใน
ประเทศไทย จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลผลิต  
(CABI, 2015; DAFF, 2013; Stevenson 
et al., 2001) 

สูง สูง สูง สูง 

 
 
 
 



 

  ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช 
 ผลจากการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันทั้ง 17 ชนิด พบว่ามีศักยภาพ ในการเข้ามาแพร่ระบาดและ
ท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามผล
การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชแต่ละชนิด 
 1. มาตรการทั่วไป 
  1.1 การประเมินขบวนการผลิตและตรวจรับรอง 
        ก าหนดให้มีระบบการตรวจประเมินเพ่ือการยอมรับ (accreditation system) เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตหัวพันธุ์และรับรองสุขอนามัยพืช  

   1.1.1 การตรวจประเมินกระบวนการผลิตหัวพันธุ์ (seed certification scheme) ณ แหล่งผลิต 
เพ่ือให้เชื่อมั่นว่ามีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบและจัดการศัตรูพืชในแปลงผลิต ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพหัวพันธุ์  และปราศจากศัตรูพืชกักกัน   

1) ตรวจประเมินความพร้อมห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคพืช ทั้งด้านเครื่องมือ 
อุปกรณ์และบุคลากร 

 2) ตรวจประเมินมาตรฐานการสุ่มตัวอย่างและวิธีการตรวจศัตรูพืช 
 3) ตรวจประเมินการกระบวนการจัดการศัตรูพืชกับหัวพันธุ์ก่อนการออกใบรับรอง

สุขอนามัยพืช 
 1.1.2  การตรวจประเมินกระบวนการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชก่อนการส่งออก 

 1.2. การตรวจก่อนส่งออก หัวพันธุ์มันฝรั่งจะต้องสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 600 หัว และตรวจก่อนส่งออก ว่า
เป็นไปตามเง่ือนไขการน าเข้าของประเทศไทย   
      1.3.   การตรวจที่จุดน าเข้า หัวพันธุ์มันฝรั่งต้องถูกกักเพ่ือตรวจศัตรูพืชโดยเจ้าหน้าที่กักกันพืชของประเทศ
ไทยโดยจะมีการสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจศัตรูพืชกักกันและดินจ านวนอย่างน้อย 600 หัว  
 2.  มาตรการเฉพาะส าหรับศัตรูพืชกักกัน 
       2.1  เชื้อรา 
   2.1.1 แปลงผลิตมันฝรั่งต้องผ่านการตรวจรับรองว่าปลอดจากเชื้อ Phytophthora cryptogea 
และ Phytophthora megasperma 
  2.1.2 หัวมันฝรั่งจะต้องผ่านการตรวจลักษณะอาการที่เกิดจากเชื้อ  S. subterranean  f. sp. 
subterranea โดยหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ก าหนดให้ระดับที่ ยอมรับได้ส าหรับอาการที่ เกิดจากเชื้อ  S. 
subterranea f. sp. subterranea  คือหัวมันฝรั่งที่แสดงอาการของโรคท่ีสามารถตรวจพบได้         (5 แผลหรือ
มากกว่าต่อหัว) ต้องมีไม่เกิน 2%  

แม้ว่า เชื้อ S. subterranea f. sp. subterranea  เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย แต่พบระบาด
ทั่วไปในแหล่งปลูกมันฝรั่งทั่วโลก  ท าให้ไม่สามารถจะน าเข้าจากแหล่งที่ปราศจากเชื้อได้ ประกอบกับผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เชื้อ S. subterranea f. sp. subterranea  พบว่ามีโอกาสการเจริญและตั้งรกรากในประเทศ



 

ไทยต่ า แต่ก็นับว่ายังมีความเสี่ยงอยู่  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการควบคุมโดยก าหนดระดับที่
ยอมรับได้ของโรค powdery scab บนหัวพันธุ์มันฝรั่งให้อยู่ในระดับต่ า  
 2.2  ไส้เดือนฝอย  
   2.2.1 หัวมันฝรั่งต้องมาจากพ้ืนที่ที่ปราศจากไส้เดือนฝอยซิสต์ (Globodera pallida)  
   2.2.2   แปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งจะต้องมีการสุ่มตัวอย่างดินเพื่อตรวจว่าปราศจากไส้เดือนฝอยที่
เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย 
 2.3   ไวรัส 
  2.3.1 มันฝรั่งต้องผลิตมาจากมาจากต้นแม่ (mother stock) ที่ได้รับการตรวจว่าปราศจากไวรัส 
   2.3.2 แปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งจะต้องผ่านการตรวจรับรองว่าปลอดไวรัสที่ เป็นศัตรูพืชกักกันใน
ระหว่างช่วงฤดูปลูก  
 2.4   ข้อก าหนดส าหรับดิน 
  แม้ว่าดินเป็นสิ่งต้องห้ามตามเป็นสิ่งต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
ก าหนดพืช และพาหะ เป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ .ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. ลงวันที่ 26 เมษายน 2550   แต่เนื่องจากหัวมันฝรั่งเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดิน   ในทางปฏิบัติจึงไม่สามารถก าหนด
เงื่อนไขให้ปราศจากดินได้ ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติจึงต้องก าหนดมาตรฐานส าหรับระดับที่ยอมรับได้
ของดินที่ติดมากับหัวพันธุ์มันฝรั่งดังนี้   
   ดินที่มีลักษณะเป็นผงติดมากับหัวมันฝรั่ง ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 100 กรัมต่อหัวมันฝรั่งน้ าหนัก 50 
กิโลกรัม (0.2% โดยน้ าหนัก) ส าหรับดินที่มีลักษณะเป็นก้อนติดบนหัวมันฝรั่งครอบคลุมพ้ืนที่ผิวเกินกว่า 20% มีได้
ไม่เกิน 5% จากหัวมันฝรั่งจ านวน 600 หัว   
 
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า : 

การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธุ์มันฝรั่งน าเข้าจากอาร์เจนตินา พบศัตรูพืชที่สามารถติดมากับ
หัวมันฝรั่งซึ่งมีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันรวมทั้งสิ้น 15 ชนิด และผลการประเมินโอกาสการเข้ามา ตั้งรกราก 
แพร่กระจาย และศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจภายหลังการเข้ามาของศัตรูพืชทั้ง 17 ชนิด 
พบว่า ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงต่ า 5 ชนิด คือ ; Conoderus scalaris , Phydenus muriceus , Rhigopsidius 
tucumanus, Potato virus M และ Spongospora subterranea f. sp. subterranea  ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยง
ปานกลาง 2 ชนิด คือ Maecolaspis bridarollii, และ Andean potato mottle virus,  ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยง
สู ง  1 0  ช นิ ด  คื อ  Naupactus leucoloma, Ditylenchus dipsaci, Globodera pallida, Meloidogyne 
chitwoodi Nacobbus aberrans, P. cryptogea P. megasperma, Alfalfa mosaic virus, Tobacco 
streak virus และ Tomato spotted wilt virus 

ประเทศไทยน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากประเทศต่างๆในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือมาเป็น
เวลามากกว่า 30 ปี แต่ส าหรับประเทศอาร์เจนตินาถือเป็นแหล่งใหม่ในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยมี
การน าเข้ามันฝรั่งจากอเมริกาใต้มาก่อน และจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่าประเทศ อาร์เจนตินา มีศัตรูของมัน



 

ฝรั่งที่แตกต่างจากแหล่งที่ประเทศที่ไทยเคยน าเข้า โดยเฉพาะแมลง และไวรัส ดังนั้นดังนั้นจึงต้องมีการตรวจที่จุด
น าเข้าอย่างเข้มงวดเพ่ือป้องกันศัตรูพืชที่อาจติดเข้ามา รวมทั้งต้องมีการติดตามในแหล่งปลูก หากมีศัตรูพืชเล็ด
ลอดติดมากับหัวมันฝรั่ง จะได้ด าเนินมาตรการสุขอนามัยพืชได้ทันท่วงที ก่อนที่จะระบาดท าความเสียหาย  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : 
 ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ท าให้การปฏิบัติงานกักกันพืชรัดกุมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นสามารถป้องศัตรูพืชร้ายแรงชนิดใหม่จาก
ต่างประเทศไม่ให้เข้ามาระบาดท าลายพืชเศรษฐกิจหรือส่งผลกระทบต่อการส่งออกพืชและผลิตผลพืชของประเทศ
ไทยไปยังประเทศที่มีมาตรการด้านกักกันพืชที่เข้มงวด 

2. สามารถก าหนดมาตรการกักกันพืชได้อย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสอดคล้องกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 

3.  ได้รายชื่อศัตรูพืชกักกันส าหรับประกาศเป็นสิ่งต้องห้ามเพ่ิมเติม 
หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบด้านกักกันพืช ได้แก่ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ด่านตรวจ
พืชต่างๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานอื่นภายในกรมวิชาการเกษตร 

2. หน่วยงานด้านกักกันพืชของประเทศท่ีเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก 
3.  ประเทศคู่ค้า 

 
11. ค าขอบคุณ :     - 
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Table 1 Potato production area in Thailand 2015-2016 

province 
production area (rai) Production (ton) 
2015 2016 2015 2016 

Chiang Mai 
Tak 
Chiang Rai 
Lamphun 
Phayao 

15,032 
18,620 
6,561 
3205 
2,286 

13,833 
12,740 
6,857 
2505 
2,069 

36,140 
44,818 
21,210 
8342 
6,342 

41,222 
37,471 
20,653 
7988 
4,829 

others 3,240 1,541 8,811 5,074 
total 48,944 39,545 125,663 117,237 

 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 
 

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

country 
2014 2015 2016 

volume 
(ton) 

value 
(million baht) 

volume 
(ton) 

value 
(million baht) 

volume 
 (ton) 

value 
(million baht) 

Scotland 

Canada 

Australia 

Netherlands 

USA 

3959.8 

1296.0 

871.0 

938.5 

121.5 

115 

30.5 

2.9 

2.2 

7.1 

883.2 

486.0 

125.0 

422.3 

1.4 

24.5 

10.9 

3.7 

7.0 

4.8 

3269.1 

405.0 

165.5 

662.5 

1.1 

84.6 

10.0 

4.5 

12.2 

3.6 

total 7186.8 157.7 1917.9 50.9 4503.2 114.9 

 (กรมศุลกากร, 2560) 

 

 

 

 

 



 

Table 3 Number of species of potato pests in Thailand and Argentina 

Pest Thailand Argentina 
Insect 
Mite 
Nematode 
Fungi 
Bacteria 
Virus 
Viroid 

19 
2 
15 
16 
10 
7 
1 

64 
5 
10 
23 
5 
13 
1 

Total 70 121 
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