
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
 

1. แผนงานวิจัย : มาตรการสุขอนามัยพืช 
 
2. โครงการวิจัย : การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับพืชน าเข้า 
   กิจกรรม : ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับพืชและส่วนของพืชที่น าเข้าเพ่ือขยายพันธุ์ 
 

3. ชื่อการทดลอง :  การตรวจติดตามเชื้อ Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus    
                         ที่ติดมากับหัวพันธุ์มันฝรั่งน าเข้าจากต่างประเทศ  
                     : Quarantine Pests Associated with Imported Potato Seed 
                         
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง : นางสาวชลธิชา รักใคร่  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
   ผู้ร่วมงาน            : นางโสภา มีอ านาจ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                          นางสาวปรียพรรณ พงศาพิชณ์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
                             นางสาววันเพ็ญ ศรีชาติ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
                             นายวานิช  ค าพานิช  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช                             
                             นางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
 
5. บทคัดย่อ : มันฝรั่ง (potato) เป็นสิ่งต้องห้ามตามพระบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559 ประเทศไทยมีการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจาก 4 ประเทศ ได้แก่ 
ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ปริมาณทั้งสิ้น จ านวน 4,667,592 กิโลกรัม (ข้อมูล
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช) จากการสืบค้นข้อมูลข้อก าหนดการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งของประเทศไทย พบว่ามี
ข้อก าหนดส าหรับดิน และหัวพันธุ์ซึ่งจะต้องปราศจากเชื้อแบคทีเรีย  Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus สาเหตุของโรค bacterial ring rot การน าเข้าต้องมีใบอนุญาต และมีใบรับรองสุขอนามัยพืช 
จากการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus  ที่อาจจะติดมาหัว
พันธุ์มันฝรั่งน าเข้า จ านวน 38 ตัวอย่าง จากตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น เมื่อน ามาตรวจสอบด้วยวิธี dilution 
technique การทดสอบเชื้อบนพืชทดสอบโดยใช้ต้นมะเขือ การตรวจจ าแนกชนิด ด้วยวิธี ELISA ตรวจสอบ
แล้วไม่พบเชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus สาเหตุของโรค bacterial ring 
rot พบเชื้อ เน่าเละที่หัวพันธุ์ น าเข้าจากสก๊อตแลนด์ 1 ตัวอย่าง เมื่อน าหัวพันธุ์มันฝรั่งไปปลูกทดสอบและ
สังเกตอาการและความผิดปกติในโรงปลูกพืชทดสอบ พบว่าต้นเติบโตดี ไม่พบลักษณะอาการผิดปกติที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย ส่วนการติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้าในแปลงปลูกเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือ ได้แก่ 



 

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก อ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ อ าเภอพังโคน อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยเก็บตัวอย่างระยะก่อนเก็บเกี่ยว และเก็บตัวอย่าง 
ใบ ล าต้น หัว น ามาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบแล้วไม่พบศัตรูพืชดังกล่าว 
 
 
Abstract :  Any part of the plant in genus Potato spp. from any source are considered as 
prohibited articles under Notification of Ministry of Agriculture and Cooperatives Re: 
Specification of plants and carriers from certain sources as prohibited articles The total of 
4,667,591.78 kgs of Potato seeds (Solanum toberosum L.) from Scotland Australia United 
states of America and Netherland have been imported into Thailand between 2015-2017,  
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus  is a quarantine pests of concern, However, 
import permit and a PC are required. The original copy of a PC must accompany every 
consignment to Thailand. Thirty eight samples of potato seeds imported from Scotland 
Australia United states of America and Netherland were collected to plant quarantine 
laboratory thoroughly inspection by visaul, dilution plate method, ELISA Laboratory result 
showed the interception of Erwininia carotovora no symptoms from seedling symptom test 
and field inspection  
 

6. ค าน า : มันฝรั่งจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เรื่อง ก าหนดพืช และ
พาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2550 ประเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงและสามารถน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งได้มีทั้งหมด 7 ประเทศ 
ได้แก่ สกอตแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และนิวซีแลนด์ แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันความต้องการผลผลิตมันฝรั่งในประเทศเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคและใช้เป็น
วัตถุดิบในโรงงาน จึงมีความพยายามเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนหัวพันธุ์ เนื่องจากเกิดโรค
ระบาดในประเทศท่ีส่งออก ท าให้ไม่สามารถหาแหล่งหัวพันธุ์ที่ปลอดโรคได้ การน าเข้าหัวมันฝรั่งจาก
ต่างประเทศเสี่ยงต่อการน าศัตรูพืชร้ายแรงจากต่างประเทศเข้ามาระบาดท าความเสียหายให้แก่การเกษตร
ภายในประเทศ เพราะมันฝรั่งเป็นพาหะของศัตรูพืชร้ายแรงหลายชนิด ซึ่งยังไม่พบระบาดในประเทศไทย  

ประเทศไทยน าเข้าหัวมันฝรั่งมาจากประเทศที่มีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อแบคที เรีย 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus สาเหตุโรค Potato ring rot ในมันฝรั่ง ซึ่งเป็นศัตรูพืช
กักกันของประเทศไทย พืชที่เป็นโรคจะแสดงอาการเหี่ยว ท่อน้ าท่ออาหารถูกท าลายเป็นสีน้ าตาล  มีรายงาน
การแพร่ระบาดในเขตประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และ สาธารรัฐ
ประชาชนจีน เป็นต้น (CABI,  2014) ลักษณะเชื้อมีรูปร่างเป็นท่อน มีคุณสมบัติเป็นแกรมบวก ไม่มี Flagella 
ที่ช่วยในการเคลื่อนที่ (Hayward and Waterston, 1964) อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้ออยู่ที่  21-
23 องศาเซลเซียส (Nelson, 1984 ) พืชอาศัยหลัก ได้แก่ มันฝรั่ง  Sugarbeet และมีรายงานกับพืชบางชนิด



 

ในวงศ์ Solanceae การแพร่ระบาดของเชื้อจะติดไปกับหัวพันธุ์ที่เป็นโรค และ อุปกรณ์เครื่องมือใช้และ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร (Mansfield-Giese,1997) การป้องกันก าจัดที่ดีที่สุด คือการใช้หัวที่สะอาด
ปราศจากโรคหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดแผลขึ้นที่หัวมันที่ใช้ท าพันธุ์ (ศักดิ์ , 2537) ความเสียหายที่เกิดจากเชื้อเข้า
แพร่ระบาดในแปลงผลิตมันฝรั่งนั้นพบว่าจะเสียหายทั้งหมดไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้   ทุกประเทศที่ผลิต
หัวพันธุ์เพ่ือการค้าจะต้องใช้ระบบรับรองการผลิต( Seed certification programes) เพ่ือรับรองการปลอด
ศัตรูพืช (CABI, 2014) ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องตรวจติดตามการน าเข้าทั้งท่ีจุดน าเข้าและติดตามภายหลังการน าเข้า 
เพ่ือป้องกันมิให้ศัตรูพืชร้ายแรงติดเข้ามาในประเทศและท าความเสียหายต่อการเกษตรได้ 

 
 
 
7. วิธีด าเนินการ : 

- อุปกรณ์ 
1.  คู่มือ เอกสาร หนังสือ วารสาร  และ ซีดีรอม CABI 
2.  อุปกรณ์ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติค มาร์กเกอร์ คัตเตอร์ หลาว 
3.  วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องแก้ว อาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี ชุดตรวจสอบ ตู้เขี่ยเชื้อ ตู้

บ่มเชื้อ waterbath ห้องบ่มเชื้อ  
4.  โรงเรือนปลูกพืชทดสอบ  
5.  คู่มือการจ าแนกศัตรูพืช (คู่มือจ าแนกเชื้อแคทีเรีย) 

- วิธีการ 
1. การสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชเป้าหมาย เช่น ชีววิทยา วิธีการตรวจศัตรูพืชในมันฝรั่ง  
2. สุ่มตัวอย่างหัวมันฝรั่ง ตามมาตรฐาน International Seed Testing Association (ISTA, 2016) 
3. การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้น โดยตรวจสอบหัวพันธุ์ ด้วยตาเปล่า สังเกตลักษณะสี  ผิว และ

รูปร่างว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ มีรอยเจาะ หรือแตกกระเทาะของหัวพันธุ์หรือไม่ และจึงน าตัวอย่างที่สุ่มได้
น าไปตรวจสอบศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ 

4. ตรวจศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ  
4.1 ตรวจสอบและจ าแนกชนิดศัตรูพืชขั้นละเอียด ตรวจการปะปนเมล็ดพืชอ่ืน และสิ่งเจือปน น า

แต่ละส่วนมาชั่งหาน้ าหนัก แล้วน ามาค านวณค่าเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก และจ าแนกชนิดส่วนที่ตรวจพบ  
              4.2 ตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย โดยวิธี Dilution plate method และ เลี ้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
(Agar plate method) ตรวจสอบและจ าแนกชนิดแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุ่มวิทยา เช่น Enzyme – linked 
Immunosorbent Assay (ELISA)  

 5. น าหัวพันธุ์มันฝรั่งมาเพาะให้งอก เพ่ือปลูกสังเกตลักษณะอาการผิดปกติของต้นพืชในโรงเรือนปลูก
พืชของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช เมื่ออายุได้ 4-6 สัปดาห์ สังเกตดูลักษณะอาการบริเวณโคนต้น ล าต้น ใบเลี้ยง 
และใบ ของต้นพืช ท าการบันทึกผล กรณีถ้าพบอาการผิดปกติให้น าส่วนของพืชไปตรวจสอบภายใต้กล้องสเต
อริโอและกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง ท าการแยกเชื้อและจ าแนกชนิดศัตรูพืชด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป  



 

 6. ติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้า โดยท าการติดตามตรวจสอบในแปลงผลิตหรือในโรงเรือน
ปลูกพืชของบริษัทน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง กรณีถ้าพบอาการผิดปกติให้น าส่วนของพืชมาตรวจสอบใน
ห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องสเตอริโอหรือกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง ท าการแยกเชื้อและจ าแนกชนิดศัตรูพืช
ด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป 

7. จัดท ารายชื่อศัตรูพืชและสรุปผล 
8. วิเคราะห์ผลสรุปและเขียนรายงาน 

- เวลาและสถานที่   
   เริ่มการทดลอง กันยายน 2558 ถึง ตุลาคม 2560 
   สถานที่ท าการทดลอง กลุ่มวิจัยการกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                              ด่านตรวจพืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
                              แปลงเกษตรกร 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ : 
      1. ได้สืบค้นข้อมูล การน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งที่น าเข้าจากต่างประเทศพบว่าตั้งแต่ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 
2559 ประเทศไทยน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง รวมทั้งสิ้น จ านวน 466 ,7592 กิโลกรัม โดยน าเข้าจาก 4 ประเทศ 
ได้แก่ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์ และสหรัฐอเมริกา (ข้อมูลกลุ่มวิจัยการกักกันพืช) เชื้อแบคทีเรีย 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus อ ยู่ ใ น ล า ดั บ Actinomycetales ว ง ศ์ 
Microbacteriaceae เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ที่แหล่งแพร่กระจายในทวีปเอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไต้หวัน เกาหลี ปากีสถาน เนปาล ทวีปอเมริกา เช่น สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์
แต่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการควบคุมโรค bacterial ring rot ได้แก่ Council 
Directive 93/85/EC on the control of bacterial ring rot  เป็นต้น  
 ข้อก าหนดการน าเข้าพบว่าประเทศไทยมีข้อก าหนดส าหรับดินซึ่งจะน าศัตรูพืชติดเข้ามาได้หลายชนิด
จึงก าหนดไว้ดังนี้ เช่น ต้องจัดการกับดินให้หัวพันธุ์มันฝรั่งปราศจากดินเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ดินที่มี
ลักษณะเป็นผงติดมากับหัวพันธุ์มันฝรั่งต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 100 กรัมต่อหัวพันธุ์มันฝรั่งน้ าหนัก 50 กิโลกรัม 
(เท่ากับร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก) ส าหรับดินที่มีลักษณะเป็นก้อนเกาะติดบนหัวพันธุ์มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งซึ่งมี
ดินลักษณะเป็นก้อนเกาะติดมาครอบคลุมพ้ืนที่ผิวเกินกว่าร้อยละ 20 ต้องมีไม่เกินจ านวน 30 หัว จากตัวอย่าง
หัวพันธุ์มันฝรั่งจ านวน 600 หัว(เท่ากับร้อยละ 5)  เป็นต้น ส าหรับข้อก าหนดด้านศัตรูพืช โดยเฉพาะเชื้อ
แบ ค ที เรี ย  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus พ บ ราย งาน การก ารแพ ร่ ระบ าด ที่ 
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งประเทศไทยน าเข้าจากแหล่งที่มีรายงานการระบาด ทั้งนี้ข้อก าหนดส าหรับการน าเข้าจาก
เนเธอร์แลนด์  นั้ น ได้ก าหนดโรคพืชกักกันซึ่ งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคที เรียโรค  bacterial ring rot, 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ว่าห้ามน าเข้าราชอาณาจักรไทยส าหรับหัวพันธุ์มันฝรั่ง
ซึ่งมาจากแปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งที่มีการแพร่ระบาดของโรค และแปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งซึ่งใช้เครื่องจักรกล 
สถานที่ และ หรือพนักงานร่วมกันต้องมีการบังคับใช้กฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืชเพ่ือควบคุมโรคbacterial 
ring rot ในแปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งที่พบการระบาด  การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยพืชส าหรับโรค 



 

bacterial ring rot ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการควบคุมโรค bacterial ring rot 
ได้แก ่Council Directive 93/85/EC on the control of bacterial ring rot  ต้องด าเนินการตรวจวิเคราะห์
หัวพันธุ์มันฝรั่งจากแปลงผลิตที่จะส่งออกมายังราชอาณาจักรไทยในห้องปฏิบัติการของ  NAK เพ่ือตรวจหาโรค 
bacterial ring rotเฉพาะหัวพันธุ์ มันฝรั่งจากแปลงผลิตซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบโรค bacterial ring rot 
เท่านั้นจะได้รับอนุญาตให้น าเข้าได้วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค bacterial ring rot ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ
สหภาพยุโรปที่ได้ระบุไว้ใน Council Directive 93/85/EC on the control of bacterial ring rot  ส าหรับ
ข้อก าหนดการน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาก าหนดไว้ดังนี้ห้ามน าเข้าราชอาณาจักรไทยส าหรับหัวพันธุ์มันฝรั่งซึ่งมา
จากแปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งที่มีการแพร่ระบาดของโรค bacterial ring rot, Clavibacter michiganensis 
subsp.sepedonicus และต้องตรวจวิเคราะห์หัวพันธุ์มันฝรั่งจากแปลงผลิตที่จะส่งออกมายังราชอาณาจักร
ไทยในห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจหาโรค  bacterial ring rot โดยห้องปฏิบัติการของ USDA-APHIS หรือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจาก USDA-APHIS เฉพาะหัวพันธุ์มันฝรั่งจากแปลงผลิต ซึ่งผลการตรวจ
วิเคราะห์ไม่พบโรค bacterial ring rot เท่านั้นจะได้รับอนุญาตให้น าเข้ามาประเทศไทย  อย่างไรก็ตามประเทศ
ผู้น าเข้าทุกประเทศจะต้องตรวจสอบและติดตามเชื้อโรคดังกล่าวว่าภายหลังการน าเข้าอีกครั้งเพ่ือให้มั่นใจว่า
ปลอดจากศัตรูพืชดังกล่าวจริงตามข้อก าหนด  
 2. ต รวจสอบ และจ าแน กชนิ ด ขอ งเชื้ อ แบ คที เรี ย  Clavibacter   michiganensis subsp. 
sepedonicus (Cms) ที่อาจติดเข้ามากับมันฝรั่ง 
 จากการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus  
(Cms) ที่ติดมาหัวพันธุ์มันฝรั่งน าเข้าจาก 6 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร (สก็อตแลนด์) เนเธอร์แลนด์ 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เปรู และเกาหลี  จ านวน 38 ตัวอย่าง จากตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 4,667,591.78 
กิโลกรัม เมื่อน ามาตรวจสอบด้วยวิธี dilution technique การทดสอบเชื้อบนพืชทดสอบโดยใช้ต้นมะเขือ การ
ตรวจจ าแนกชนิด ด้วยวิธี ELISA ตรวจสอบแล้วไม่พบเชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus สาเหตุของโรค bacterial ring rot (ตารางที่ 1)   
 3. การปลูกทดสอบและสังเกตอาการและความผิดปกติในโรงปลูกพืชทดสอบ 
 จากการน าหัวมันฝรั่งไปปลูกทดสอบและสังเกตอาการและความผิดปกติในโรงปลูกพืชทดสอบ พบว่า
ต้นเติบโตดี ไม่พบลักษณะอาการผิดปกติที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus สาเหตุของโรค bacterial ring rot 
 4. การติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้าในแปลงปลูกเกษตรกร 

 จากการติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้าในแปลงปลูกเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือ ได้แก่ อ าเภอพบพระ  

และอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้แก่ อ าเภอพังโคน อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยเก็บตัวอย่างระยะก่อนเก็บเกี่ยว และเก็บตัวอย่างที่สงสัย 

ใบ ล าต้น หัว น ามาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบแล้วไม่พบศัตรูพืชดังกล่าว 

 ระหว่างท าการศึกษาตรวจสอบแล้วไม่พบเชื้อแบคที เรีย  Clavibacter m ichiganensis  subsp. 

sepedonicus สาเหตุของโรค bacterial ring rot เนื่องจากประเทศต้นทางปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประเทศไทยก าหนด 



 

รวมทั้งหลายประเทศที่มีการส่งออกมายังประเทศไทย ได้มาตรการในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้โดยก าหนดให้

แปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งซึ่งใช้เครื่องจักรกล  สถานที่ และพนักงานร่วมกันต้องมีการบังคับใช้กฎระเบียบด้าน

สุขอนามัยพืชเพ่ือควบคุมโรค bacterial ring rot ในแปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งที่พบการระบาด การบริหารจัดการด้าน

สุขอนามัยพืชส าหรับโรค bacterial ring rot ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการควบคุมโรค 

bacterial ring rot ได้แก่ Council Directive 93/85/EC on the control of bacterial ring rot รวมทั้งประเทศที่

น าเข้าทั้ง 6 ประเทศมีการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ในห้องปฏิบัติก่อนการส่งออกมายังราชอาณาจักรไทยแต่

อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงที่เชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus สาเหตุของโรค 

bacterial ring rot จะท าความเสียหายกับมันฝรั่ง และพืชอ่ืนในประเทศไทย เช่น มะเขือเทศ และมะเขือยาว เป็นต้น 

ดังนั้นเพ่ือป้องกันโรคและศัตรูพืชร้ายแรงชนิดนี้ซึ่งมีความส าคัญทางกักกันพืชส าหรับการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจาก

ต่างประเทศยังมีความเป็นจะต้องสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบเบื้องต้นโดยการผ่าสังเกตอาการ และตรวจสอบ รวมทั้ง

จ าแนกชนิด ตลอดจนติดตามตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ต่อไป เพ่ือป้องกันไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในราชอาณาจักร

ไทย 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  มันฝรั่ง (potato) เป็นสิ่งต้องห้ามตามพระบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559 ประเทศไทยมีการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจาก 4 ประเทศ ได้แก่ 
ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ปริมาณทั้งสิ้น จ านวน 466 ,7592 กิโลกรัม (ข้อมูล
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช) จากการสืบค้นข้อมูลข้อก าหนดการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งของประเทศไทย พบว่ามี
ข้อก าหนดส าหรับดิน และหัวพันธุ์ซึ่งจะต้องปราศจากเชื้อแบคทีเรีย  Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus สาเหตุของโรค bacterial ring rot การน าเข้าต้องมีใบอนุญาต และมีใบรับรองสุขอนามัยพืช  
จากการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus  ที่อาจจะติดมาหัว
พันธุ์มันฝรั่งน าเข้า จ านวน 38 ตัวอย่าง จากตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น เมื่อน ามาตรวจสอบด้วยวิธี dilution 
technique การทดสอบเชื้อบนพืชทดสอบโดยใช้ต้นมะเขือ การตรวจจ าแนกชนิด ด้วยวิธี ELISA ตรวจสอบ
แล้วไม่พบเชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus สาเหตุของโรค bacterial ring 
rot พบเชื้อ เน่าเละที่หัวพันธุ์ น าเข้าจากสก๊อตแลนด์ 1 ตัวอย่าง เมื่อน าหัวพันธุ์มันฝรั่งไปปลูกทดสอบและ
สังเกตอาการและความผิดปกติในโรงปลูกพืชทดสอบ พบว่าต้นเติบโตดี ไม่พบลักษณะอาการผิดปกติที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย ส่วนการติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้าในแปลงปลูกเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือ ได้แก่ 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก อ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ อ าเภอพังโคน อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยเก็บตัวอย่างระยะก่อนเก็บเกี่ยว และเก็บตัวอย่าง 
ใบ ล าต้น หัว น ามาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบแล้วไม่พบศัตรูพืชดังกล่าว 
 
10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 



 

ได้ข้อมูลศัตรูพืชที่ตรวจพบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงเงื่อนไขการน าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจาก
ต่างประเทศตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และน าไปใช้สนับสนุนการออกประกาศ
การปลอดศัตรูพืช และจัดท าบัญชีรายชื่อศัตรูพืชและสามารถน าไปประกอบการเจรจาทางการค้าได้ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการน าเข้า พนักงานเจ้าหน้าที่กักกันพืช เกษตรกร นักวิชาการ และนักวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
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13. ภาคผนวก :  
ตารางท่ี 1  ผลการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus  
     (Cms) ที่ติดมาหัวพันธุ์มันฝรั่งน าเข้าจากต่างประเทศ 

ประเทศน าเข้า 
จ านวน         

(ตัวอย่าง) 
ปริมาณ 
(ก.ก.) 

ผลการตรวจ 

สหราชอาณาจักร 
(สก็อตแลนด์) 

2,920,300 22 ไม่พบ Cms 

เนเธอร์แลนด์ 1,040,850 10 ไม่พบ Cms 
ออสเตรเลีย 705,200 3 ไม่พบ Cms 
สหรัฐอเมริกา 1,205 1 ไม่พบ Cms 
เปรู 36 1 ไม่พบ Cms 
เกาหลี 0.78 1 ไม่พบ Cms 
รวม 4,667,591.78 38 - 

 
 


