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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการนําเขาหวัพันธุมันฝรั่งจากรัฐอิสราเอล 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยกรมวิชาการเกษตรไดวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธุมันฝรั่งที่นําเขาเพื่อการคา

จากรัฐอิสราเอลเสร็จสิ้นแลว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติ

กักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปน

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอธิบดีกรมวิชาการเกษตร   

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดเงื่อนไขการนําหัวพันธุมันฝรั่งจาก 

รัฐอิสราเอลเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะปลูก  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ชนิดพืช   

หัวพันธุมันฝรั่ง  (seed  potato)  Solanum  tuberosum 

ขอ ๒ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวของ 

รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝรั่งและดินที่ติดมากับหัวพันธุ

มันฝรั่งจากรัฐอิสราเอล  ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ๓.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   

  ๓.๒ รัฐอิสราเอล  คือ  Ministry  of  Agriculture  and  Rural  Development,  Plant  

Protection  and  Inspection  Services  (หลังจากนี้ตอไปจะอางถึงวาเปน  MARD-PPIS) 

ขอ ๔ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง 

การตรวจสอบสําหรับการรับรองหัวพันธุมันฝรั่งและการรับรองสุขอนามัยพืชตองดําเนินการ

โดยหองปฏิบัติการของ  MARD-PPIS 

ขอ ๕ การขออนุญาตนําเขา 

ตองมีใบอนุญาตนําเขาซึ่งออกใหโดยกรมวิชาการเกษตร   
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ขอ ๖ วิธีการขนสง 
หัวพันธุมันฝรั่งตองสงมาจากเมืองทาแหงหนึ่งในรัฐอิสราเอลไปยังเมืองทาปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทย  ในลักษณะเปนสินคาขนสงทางเรือหรือทางอากาศ 
ขอ ๗ แหลงผลิต 
หัวพันธุมันฝรั่งตองมาจากแหลงผลิตในรัฐอิสราเอลซึ่ง  MARD-PPIS  กําหนดวาเปนแหลง

ผลิตหัวพันธุมันฝรั่งสําหรับสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรไดใหการรับรอง
แหลงผลิตนั้นกอนการสงออก 

ขอ ๘ การผลิตและการรับรอง 
  ๘.๑ หัวพันธุมันฝรั่งจากรัฐอิสราเอลตองผานการตรวจรับรองตามขอกําหนดของ

หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองและระบบการตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งเปนที่ยอมรับ  หนวยงาน  
MARD-PPIS  ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่งในรัฐอิสราเอล  
เพ่ือพิสูจนและรับรองหัวพันธุมันฝรั่งสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยภายใตระบบการตรวจรับรอง 
หัวพันธุมันฝรั่ง  เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืชซึ่งระบุไวในประกาศฉบับนี้ 

  ๘.๒ ยกเวนกรณีท่ีไดระบุไว  การผลิตหัวพันธุมันฝรั่งตองผานการตรวจรับรอง 
ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในระเบียบวาดวยการปลูกหัวพันธุมันฝรั่ง  ภายใต  Seed  Act  ๑๙๕๖  
(พ.ศ.  ๒๔๙๙)   

  ๘.๓ หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองจะออกบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่งตอเมื่อ  
หัวพันธุมันฝรั่งเปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืชซึ่งระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น  หมายเลข 
การรับรองหัวพันธุมันฝรั่งตองระบุไวบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่งและใบรับรองสุขอนามัยพืช  ท้ังนี้  
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดอยางรวดเร็วกรณีท่ีพบวาหัวพันธุมันฝรั่งนําเขามีปญหา   

ขอ ๙ ขอกําหนดสําหรับดิน 
  ๙.๑ ตองจัดการกับดินใหหัวพันธุมันฝรั่งปราศจากดินเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
  ๙.๒ ดินที่มีลักษณะเปนผงติดมากับหัวพันธุมันฝรั่งตองมีนํ้าหนักไมเกิน  ๑๐๐  กรัม  

ตอหัวพันธุมันฝรั่งน้ําหนัก  ๕๐  กิโลกรัม  (เทากับรอยละ  ๐.๒  โดยน้ําหนัก)  สําหรับดินที่มีลักษณะ
เปนกอนเกาะติดบนหัวพันธุมันฝรั่ง  หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งมีดินลักษณะเปนกอนเกาะติดมาครอบคลุม 
พ้ืนที่ผิวเกินกวารอยละ  ๒๐  ตองมีไมเกินจํานวน  ๓๐  หัว  จากตัวอยางหัวพันธุมันฝรั่งจํานวน  ๖๐๐  หัว  
(เทากับรอยละ  ๕) 
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ขอ ๑๐ ขอกําหนดสําหรับไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน 

หัวพันธุมันฝรั่งตองมาจากแปลงผลิตหัวพันธุ  มันฝรั่งซึ่งปลอดจากไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน

ตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้  โดยอาศัยขอมูลจากการเฝาระวังอยางเปนทางการ 

ขอ ๑๑ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซึ่งมีสาเหตุมาจากรา 

ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  powdery  scab  ซึ่งมีสาเหตุจากรา  Spongospora  subterranea  

ตองมีหัวพันธุมันฝรั่งจํานวนไมเกินรอยละ  ๒  ซึ่งแสดงอาการของโรคที่สามารถตรวจพบได  ระดับของโรค  

powdery  scab  ซึ่งแสดงอาการที่สามารถตรวจพบไดคือ  จํานวน  ๕  รอยแผลหรือมากกวาตอหัว 

ขอ ๑๒ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัส 

  ๑๒.๑ หัวพันธุมันฝรั่งตองปลูกในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งเจาหนาที่ของ

หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองไดตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝรั่งดวยสายตา 

ในระหวางชวงฤดูปลูก   และตองปลอดจากโรคมันฝรั่งซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสศัตรูพืชกักกัน 

ของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้  ยกเวนไวรัสที่ระบุไวในขอ  ๑๒.๔  

นอกจากนี้  ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรคซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสทุกชนิด  นอกเหนือจากไวรัสศัตรูพืช

กักกันในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งตองไมเกินรอยละ  ๐.๑   

  ๑๒.๒ นอกเหนือจากการตรวจอาการของโรคที่ เกิดจากไวรัสบนตนมันฝรั่ง 

ดวยสายตาแลว  ตองตรวจวิเคราะหการทําลายของโรค  Potato  virus  Y  (PVY)  และ  Potato  leaf  roll  

virus  (PLRV)  บนหัวพันธุมันฝรั่งในหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามวิธีการซึ่งเห็นพองรวมกัน  

ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝรั่งจากแปลงปลูกที่กําหนดตองไมเกิน

รอยละ  ๔  ปจจุบันวิธีการซึ่งเห็นพองรวมกันสําหรับตรวจหาการทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  

จากใบและหนอ  มีรายละเอียดดังนี้   

   ๑๒.๒.๑ ตรวจจากใบ : เก็บรวบรวมใบมันฝรั่งจากแปลงผลิตหัวพันธุ 

มันฝรั่งกอนการฉีดพนสารเคมีทําลายตนมันฝรั่ง   และตรวจวิเคราะหใบดวยเทคนิค   ELISA   

ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

    (ก) วิธีการตรวจไวรัสประกอบดวยการเก็บใบมันฝรั่งจํานวน  

๓๐๐  ใบ  จากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งที่กําหนด  (ตอพ้ืนที่แปลงผลิตหัวพันธุ  ๑๐  เฮกแท)  มัดรวมกัน  

๑๕  มัด  มัดละ  ๒๐  ใบ   
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    (ข) สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่นอยกวา  

รอยละ  ๔  ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ  ๙๕  นั้น  หัวพันธุมันฝรั่งตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยัง

ราชอาณาจักรไทยหากจํานวน  ๖  การทดสอบจากจํานวน  ๑๕  การทดสอบแสดงผลบวก 

   ๑๒.๒.๒ ตรวจจากหนอ  :  ตรวจวิเคราะหหนอดวยเทคนิค   ELISA  

ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

    (ก) สุมหัวพันธุมันฝรั่งจํานวน   ๓๐๐   หัว   จากแปลงผลิต 

หัวพันธุมันฝรั่งที่กําหนด  (ตอพ้ืนที่แปลงผลิตหัวพันธุ  ๑๐  เฮกแท)  ในระหวางการเก็บเกี่ยวหรือ 

จากสินคาสงออก  เฉือนตามันฝรั่งและนําไปเพาะไวในโรงเรือน 

    (ข) สุมหนอจากหัวพันธุมันฝรั่งแยกรวมกันเปน  ๑๕  กลุม   

แตละกลุมมี  ๒๐  หนอ  สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่นอยกวารอยละ  ๔  ท่ีระดับ

ความเชื่อมั่น  รอยละ  ๙๕  นั้น  หัวพันธุมันฝรั่งตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยังราชอาณาจักรไทย 

หากจํานวน  ๖  การทดสอบจากจํานวน  ๑๕  การทดสอบแสดงผลบวก 

  ๑๒.๓ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตองเก็บรักษาใบรายงานผลการตรวจ 

การทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝรั่งในหองปฏิบัติการและตองสงมอบใหแก 

กรมวิชาการเกษตรเมื่อไดรับการรองขอใบรายงานผลการตรวจควรมีขอมูลเพียงพอสําหรับ 

การตรวจสอบยอนกลับ  เชน  เกษตรกร  ผูสงออก  หมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝรั่ง  จํานวนตัวอยาง

ท่ีตรวจ  และผลการตรวจ  เปนตน 

  ๑๒.๔ กรณีของโรค  Potato  mop  top  virus  (PMTV)  ระดับที่ยอมรับสําหรับ 

การตรวจดวยสายตากับหัวพันธุมันฝรั่งจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งที่กําหนดนั้นตองไมปรากฏอาการ

ของโรค 

ขอ ๑๓ ขอกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑและฉลาก 

  ๑๓.๑ ตองบรรจุหัวพันธุมันฝรั่งน้ําหนัก  ๒๕ - ๕๐  กิโลกรัม  ในกระสอบซึ่งตอง

เปนกระสอบใหมและปดปากกระสอบเมื่อบรรจุหัวพันธุมันฝรั่งแลว 

  ๑๓.๒ ตองติดบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่งบนกระสอบบรรจุหัวพันธุมันฝรั่ง  

รายละเอียดของฉลากบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่งตองเปนไปตามขอกําหนดของ  MARD-PPIS 
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ขอ ๑๔ การตรวจสงออก 
  ๑๔.๑ หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งเปนสินคาที่จะสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยตองผาน

การตรวจของเจาหนาที่กอนหรือระหวางการขนถายชวงสุดทายของการขนสง  เมื่อดําเนินการตรวจ 
เสร็จสิ้นแลวตองปดตูและปดผนึกตูขนสงสินคาโดยทันที 

  ๑๔.๒ เจาหนาท่ีตองออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งเปนไป
ตามขอกําหนดที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น 

ขอ ๑๕ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๕.๑ ตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพรอมกับสินคาหัวพันธุมันฝรั่งจาก   

รัฐอิสราเอลทุกครั้งที่มีการนําเขา 
  ๑๕.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชตองระบุขอความเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้   
   “The  seed  potatoes  in  this  consignment  were  produced  in  Israel  in  accordance  

with  the  conditions  governing  entry  of  seed  potatoes  to  Thailand.” 
  ๑๕.๓ ตองบันทึกหมายเลขตูขนสงสินคา  (สําหรับการขนสงทางเรือเทานั้น)   

และหมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝรั่งของหัวพันธุมันฝรั่งในแตละตูขนสงสินคาบนใบรับรอง
สุขอนามัยพืช 

ขอ ๑๖ การตรวจนําเขา 
  ๑๖.๑ เมื่อหัวพันธุมันฝรั่งมาถึงยังดานนําเขาในราชอาณาจักรไทย  การตรวจ 

หัวพันธุมันฝรั่งจะดําเนินการหลังจากที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกตองของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา
พรอมกับสินคาแลว 

  ๑๖.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งใหสงกลับหรือสั่งใหทําลายซึ่งหัวพันธุมันฝรั่ง  
โดยผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  ในกรณีท่ีการรับรองหัวพันธุมันฝรั่งไมเปนไปตามขอกําหนด
นําเขาดานสุขอนามัยพืช  หรือผนึกปดตูขนสงสินคาชํารุดหรือเสียหาย 

  ๑๖.๓ ถาตรวจพบศัตรู พืช กักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ ระบุไว ใน

เอกสารแนบทายประกาศนี้  หรือตรวจพบวาเกินกวาระดับที่ยอมรับไดในระหวางการตรวจนําเขา 

หัวพันธุมันฝรั่ งดังกลาวตองถูกสงกลับหรือถูกทําลายโดยผูนํา เขา เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย   

กรมวิชาการเกษตรจะแจงให  MARD-PPIS  ทราบถึงการไมปฏิบัติตามขอกําหนด  และขึ้นอยูกับ

สภาวการณ  กรมวิชาการเกษตรอาจระงับการนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจากกองนั้น  แปลงผลิต  รัฐ  หรือท้ังประเทศ   
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  ๑๖.๔ MARD-PPIS  ตองตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยทันทีและ  
เสนอมาตรการแกไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเขา  เมื่อมีคําอธิบายที่ชัดเจน  
ถึงสาเหตุของการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและไดมีการดําเนินการแกไขแลวจนเปนที่ยอมรับของกรม
วิชาการเกษตร 

  ๑๖.๕ ถาตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ยังคงมีชีวิตและไมมีรายชื่อปรากฏอยูใน  
เอกสารแนบทายประกาศนี้  ซึ่งมีศักยภาพสําคัญดานกักกันพืชตอราชอาณาจักรไทย  ตองสงกลับ  
ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชบนหัวพันธุมันฝรั่งดวยวิธีการที่เหมาะสม  (ถามีวิธีการกําจัด)  โดยผูนําเขา 
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งใหหยุดการนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจาก 
ชองทางการนําเขานั้นเปนการชั่วคราวได  จนกวาการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีตรวจพบนั้น 
ไดดําเนินการแลวเสร็จ 

  ๑๖.๖ ถึงแมวาหัวพันธุมันฝรั่งจะไดรับการตรวจปลอยใหนําออกไปจากดาน 
นําเขาแลว  ถามีเหตุอันควรเชื่อจากหลักฐานวาหัวพันธุมันฝรั่งนําเขาจากบางแหลงผลิตซึ่งอาจมีศัตรูพืช
กักกันติดมาดวย   หัวพันธุมันฝรั่งจะถูกสั่งระงับไมใหนําไปปลูกและตองถูกดําเนินมาตรการ 
ทางสุขอนามัยพืชท่ีเหมาะสมเพื่อปองกันไมใหศัตรูพืชกักกันแพรกระจายออกไปภายใตคําแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร  ผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการดําเนินมาตรการดังกลาวนั้น 

  ๑๖.๗ ผูนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งตองสงรายละเอียดผูปลูกและพื้นที่ท่ีปลูกหัวพันธุ  
มันฝรั่งนําเขาแกกรมวิชาการเกษตรทันทีเมื่อไดรับการรองขอ  นอกจากนี้  ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวา 
อาจมีศัตรูพืชกักกันของมันฝรั่งในแปลงปลูกมันฝรั่ง  เจาหนาที่กักกันพืชตองดําเนินการสํารวจ 
แปลงปลูกมันฝรั่งโดยทันที  ผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการสํารวจดังกลาวนั้น 

ขอ ๑๗ การประเมินกระบวนการสงออก 

  ๑๗.๑ การสงออกหัวพันธุมันฝรั่งจากแหลงผลิตตามที่ระบุไวในขอ  ๗  ในรัฐอิสราเอล

มายังราชอาณาจักรไทย  จะเริ่มไดหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรไดทําการประเมินกระบวนการตรวจ

รับรองสงออกหัวพันธุมันฝรั่งแลวเทานั้น  โดยรัฐอิสราเอลเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

  ๑๗.๒ ในกรณีท่ีมีการระงับการนําเขา  กรมวิชาการเกษตรอาจสงเจาหนาที่เดินทาง

ไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกในรัฐอิสราเอล  กอนจะตัดสินใจอนุญาตใหนําเขาหัวพันธุ  

มันฝรั่งไดอีกตอไป  ถากรมวิชาการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวาการประเมินกระบวนการตรวจรับรอง

สงออกมีความจําเปน  โดยรัฐอิสราเอลเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 
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ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
 

รายช่ือศัตรูพืชกักกนัของหัวพันธุมันฝรั่งและดินจากรัฐอสิราเอล 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เร่ือง เงื่อนไขการนําเขาหวัพันธุมันฝรั่งจากรัฐอิสราเอล พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือสามัญ 
โรคพืช (Plant diseases)  
ไสเดือนฝอย (Nematodes)  
 Ditylenchus dipsaci (potato race) stem and bulb nematode 
รา (Fungi)  
 Spongospora subterranea powdery scab 
ไวรัส (Viruses)  
 Alfalfa mosaic virus (AMV) alfalfa yellow spot 
 Potato mop top virus (PMTV) potato mop-top 
 Tobacco rattle virus (TRV) spraing of potato 
 Tobacco streak virus (TSV) stunt of asparagus 
 Tomato spotted wilt virus  (TSWV) tomato spotted wilt 
ไฟโตพลาสมา (Phytoplasmas)  
Aster yellows phytoplasma group  

 


