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การศึกษาชนิดของศัตรูพชื กักกันทีต่ ดิ มากับหัวพันธุมันฝรัง่ นําเขาจากต"
าจากต"างประเทศ
Interception of Quarantine Pest in Imported Seed Potato
ปรียพรรณ พงศาพิชณ วันเพ็ญ ศรีชาติ วานิช คําพานิช
กลุม" วิจยั การกักกันพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดย"อ
ในปA 2554 ประเทศไทยนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจากต"างประเทศทั้งหมด 50 ครั้ง น้ําหนักรวม
4,445 ตัน สุ"มตัวอย"างหัวพันธุมันฝรั่งที่นําเขาทั้งหมด 28 ครั้งๆละ 600 หัว ตรวจพบศัตรูพืชกักกัน
โรค powdery scab (Spongospora subterranea) 8 ครั้ง เกินเงื่อนไขที่กําหนดดําเนินมาตรการ
ปฏิเสธการนําเขา 4 ครั้ง พบเชื้อ PVY กับหัวพันธุมันฝรั่งที่นําเขาจากออสเตรเลีย 5 ครั้ง เกินเงื่อนไข
ที่กําหนด ดําเนินมาตรการเผาทําลาย 1 ครั้ง พบโรคcommon scab (Streptomyces sp.) กับหัว
พันธุมันฝรั่งที่นําเขาจากสก็อตแลนด 2 ครั้งและจากเนเธอรแลนด 1 ครั้ง และโรค black scurf
(Rhizoctonia solani ) กับหัวพันธุมันฝรั่งที่นําเขาจากสก็อตแลนด 2 ครั้ง
ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแหล"งปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย:พบเชื้อ Potato virus Y (PVY),
Potato leaf roll virus (PLRV), bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) และblackleg
(Erwinia sp) ในแปลงปลูกมันฝรั่ง นอกจากนี้ ยังตรวจพบเชื้อไวรัสในสกุล Tospovirus ซึ่งสามารถ
จําแนกชนิดไดคือ Capsicum chlorosis virus (CaCV)
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คํานํา
มั น ฝรั่ งเปi น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ทํา รายได สู ง ให กั บ เกษตรกรในภาคเหนื อ มู ล ค" า ของผลผลิ ต ที่
เกษตรกรขายไดในแต"ล ะปAเ ปiนเงินถึ ง 1,000 ล านบาท (สํานั กงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)
ประเทศไทยจําเปiนตองนําเขาหัวพันธุจากต"างประเทศทุกปA เนื่องจากมันฝรั่งที่ผลิตไดในประเทศไม"
สามารถเก็ บ ไว ใช เปi น หั ว พั น ธุ ได เพราะปl ญ หาการปนเปmn อ นของโรคไวรั ส และแบคที เ รี ย รวมทั้ ง
ค"าใชจ"ายในการเก็บรักษาหัวมันในหองเย็นสําหรับปลูกในฤดูต"อไป ในปA 2553 มีการนําเขาหัวพันธุมัน
ฝรั่งจากต"างประเทศเปiนปริมาณถึง 6,751 ตัน คิดเปiนมูลค"ากว"า 148 ลานบาท (กรมศุลกากร, 2555)
โดยนําเขาจากสกอตแลนด ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด และนิวซีแลนด
การนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจากต"างประเทศเสี่ยงต"อการนําศัตรูพืชรายแรงจากต"างประเทศเขา
มาระบาดทํ า ความเสี ย หายให แก" การเกษตรภายในประเทศ เพราะมั น ฝรั่ งเปi น พาหะของศั ต รู พื ช
ร ายแรงหลายชนิ ด ซึ่ ง ยั ง ไม" พ บระบาดในประเทศไทย เช" น ไส เดื อ นฝอย ซี ส ต (Globodera
rostochiensis และ G. pallida) ดวงมันฝรั่ง Corolado beetle (Leptinotarsa decemlineata)
เชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus รวมทั้งเชื้อไวรัสและไวรอยดอีก
หลายชนิด (CPC, 2007 ; Stevenson et al., 2004) ดังนั้นเพื่อเปiนการสกัดกั้นศัตรูพืชของมันฝรั่ง
มิใหเล็ดลอดเขามาแพร"ระบาดในประเทศไทย จึงจําเปiนตองมีการศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับ
หัวมันฝรั่งที่ใชทําพันธุ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่ศัตรูพืชจะเขามาระบาดในแหล"งปลูก

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลองจุลทรรศน Stereo microscope และ compound microscope
วัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองปฏิบัติการ
สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช
ภาชนะเก็บตัวอย"างพืชและตัวอย"างเมล็ดพันธุ
ตูปลอดเชื้อ หมอนึ่งฆ"าเชื้อ
ชุดตรวจสอบศัตรูพืช ( ELISA Kit)
โรงปลูกพืช
หนังสือ และวารสารทั้งในประเทศและต"างประเทศ
คอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล

วิธกี าร
1. ตรวจเชื้อโรคศัตรูพชื ขัน้ ละเอียดในหองปฏิบัตกิ ารที่กลุม" วิจยั การกักกันพืช
สุ"มตัวอย"างหัวมันฝรั่ง 600 หัวต"อครั้ง ตรวจสอบลักษณะอาการผิดปกติบนหัวพันธุ
เช" น หัว ผิ ดรู ป หัว เน"า ยุบ ตัว แผลสะเก็ ด เปi น ตน โดยใชตาเปล" า หรื อตรวจใต กล องจุ ลทรรศน
จากนั้นนําหัวพันธุที่แสดงอาการผิดปกติไปตรวจวินิจฉัยขั้นละเอียดต"อไป
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1.1 ตรวจสอบเชื้อรา
(1) ตัดชิ้นมันฝรั่งที่แสดงอาการผิดปกติใส"ในกล"องชื้นเก็บไวที่อุณหภูมิหองเปiน
เวลา 24-48 ชั่ ว โมง แล วนํ า ไปตรวจดู เ ชื้ อ ราภายใต กล องจุ ล ทรรศนกํ า ลั ง ขยายต่ํ า (stereo
microscope)
(2) แยกเชื้ อ จากชิ้ น ส" ว นพื ช ที่ แสดงอาการผิ ด ปกติ บ นอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ด วยวิ ธี
tissue transplanting จากนั้นแยกเชื้อใหบริสุทธิ์และนําไปจําแนกชนิดใตกลองจุลทรรศนกําลังขยาย
สูง (compound microscope)
1.2 ตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย
ผ"าหัวมันฝรั่งตามขวางเพื่อตรวจสอบท"อน้ําท"ออาหารหากพบลักษณะอาการ
ผิดปกติ จะทําการแยกเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อตรวจหาเชื้อ Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus ซึ่งเปiนศัตรูพืชกักกันที่สําคัญของมันฝรั่ง ดวยวิธี enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA)โดยใชชุดตรวจ PathoScreen Kit (Agdia Incorporated)
1.3 ตรวจสอบเชื้อไวรัส
เพาะหัวพันธุมันฝรั่ง จํานวน 200 หัวจนงอกหน"ออ"อน จากนั้นตัดหน"อที่งอก
ไปตรวจสอบดวยวิธี Enzyme – linked Immunosorbent Assay : ELISA โดยใชชุดตรวจ
PathoScreen Kit (Agdia Incorporated)
1.4 ตรวจสอบเชื้อไวรอยด
สุ"มตรวจหัวมันฝรั่งโดยสังเกตหาลักษณะอาการผิดปกติที่เกิดจากไวรอยดเช"นหัวบิดเบี้ยวผิด
รูปหรือหัวเรียวเล็ก เพื่อนํามาเพาะใหงอกแลวนําไปตรวจดวยเทคนิคRT- PCR และ nucleic acid
hybridization
2 ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงผลิตมันฝรั
นฝรั่ง
ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกมันฝรั่งเพื่อเฝzาระวังศัตรูพืชที่อาจติดมากับหัวมันโดย
สุ"มสํารวจศัตรูพืชในแปลงผลิตมันฝรั่ง เก็บตัวอย"างพืชที่แสดงอาการที่สงสัยว"าจะเกิดจากศัตรูพืชที่ติด
มากับหัวพันธุมันฝรั่งมาตรวจวินิจฉัยในหองปฏิบัติการ
ผลและวิ
ผลและวิจารณผล
ารณผลการทดลอง
ผลการทดลอง
สุ" มตั ว อย" า งหั ว พั น ธุ มั น ฝรั่ งที่ นํ า เขาทั้ งหมด 28 ครั้ งตรวจพบศั ต รู พืช กั กกั น โรค
powdery scab (Spongospora subterranea) 8 ครั้ง เกินเงื่อนไขที่กําหนดดําเนินมาตรการปฏิเสธ
การนําเขา 4 ครั้ง พบเชื้อ PVY กับหัวพันธุมันฝรั่งที่นําเขาจากออสเตรเลีย 5 ครั้ง เกินเงื่อนไขที่
กําหนด ดําเนินมาตรการเผาทําลาย 1 ครั้ง พบโรคcommon scab (Streptomyces sp.) กับหัว
พันธุมันฝรั่งที่นําเขาจากสก็อตแลนด 2 ครั้งและจากเนเธอรแลนด 1 ครั้ง และโรค black scurf
(Rhizoctonia solani ) กับหัวพันธุมันฝรั่งที่นําเขาจากสก็อตแลนด 2 ครั้ง (ตารางที่ 1)
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ติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแหล"งปลูกมันฝรั่งในประเทศไทย: พบเชื้อ PVY, PLRV, bacterial
wilt (Ralstonia solanacearum) และblackleg (Erwinia sp) ในแปลงปลูกมันฝรั่ง นอกจากนี้ ยัง
ตรวจพบเชื้อไวรัสในสกุล Tospovirus ซึ่งผลจากการจําแนกชนิดดวยเทคนิคPCR และเปรียบเทียบ
ลําดับเบสกับขอมูลใน Genbank สามารถจําแนกชนิดไดคือ Capsicum chlorosis virus (CaCV)
จากการติ ด ตามตรวจสอบแปลงปลู กที่ ป ลู ก จากหั ว พั น ธุ ที่ ต รวจพบเชื้ อ Spongospora
subterranea ไม"พบโรค powdery scab ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอมไม"เหมาะสมมีรายงานว"า
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมต"อการเกิดโรคคืออุณหภูมิต่ําและดินที่ระบายน้ําไม"ดี pHในดินประมาณ
4.7-7.6 ระยะเวลาที่มันฝรั่งอ"อนแอต"อโรคคือประมาณ 7 วันก"อนเริ่มสรางหัว และ 21-28 วันหลังจาก
สรางหัว (de Bore,2000) อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการเขาลายรากพืชคือ 16-17 องศาเซลเซียส
และอุ ณหภูมิต่ํา สุด และสู งสุด ที่เ ชื้อยังคงสามารถทํ าใหเกิดโรคคื อ 11 องศาเซลเซีย ส และ 22-25
องศาเซลเซียส ตามลําดับ (Kole;1954)
การปลู ก มั น ฝรั่ ง ในประเทศไทยเกษตรกรส" ว นใหญ" ป ลู ก ในช" ว งเดื อ นธั น วาคมถึ ง มกราคม
โดยเฉพาะอย"างยิ่งหัวพันธุมันฝรั่งจากสก็อตแลนด ซึ่งตรวจพบว"ามีโรค powdery scab ติดมา มักจะ
นําเขาในช"วงเดือนธันวาคม และเริ่มปลูกปลาย เดือนธันวาคมถึงมกราคม ดังนั้นระยะที่เหมาะสมที่เชื้อ
จะเขาทําลายพืชไดดีคือระยะที่มันฝรั่งเริ่มสรางหัวจะอยู"ในช"วงปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ
ซึ่งโดยทั่ ว ไปจะมี อุณหภู มิในตอนกลางวั นเฉลี่ ย สูงกว" า 25 องศาเซลเซีย ส และปริมาณน้ํ าฝนน อย
ประกอบกับพื้นที่ปลูกมันฝรั่งส"วนใหญ"จะเปiนดินร"วน น้ําไม"ขัง ดังนั้นสภาพแวดลอมจึงไม"เหมาะสมต"อ
การเกิดโรครวมทั้งการปฏิบัติของเกษตรกรซึ่งใชสารเคมีกําจัดเชื้อรา เช"น แมนโคเซบ คลุกหัวพันธุ
ก"อนปลูก ซึ่งมีรายงานว"าสามารถลดการเกิดโรคได (Braithwaite et al.,1994; Merz et al., 2000)
และนอกจากนี้เกษตรกรมักจะปลูกมันฝรั่งสลับกับพืชที่ไม"ใช"พืชอาศัยของเชื้อ จึงเปiนการตัดวงจรโรค
สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองและคํ
การทดลองและคําแนะนํา
จากผลการตรวจศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุมันฝรั่งที่นําเขาจากต"างประเทศพบว"า มีศัตรูพืช
กักกันที่ติดมาคือเชื้อ Spongospora subterranea สาเหตุโรค powdery scab จากการตรวจพบว"า
หัวพันธุมันฝรั่งจากแหล"งที่มีสภาพแวดลอมเหมาะต"อการระบาดของโรค เช"น สก็อตแลนด มีโอกาสที่
โรคจะติดเขามาสูงกว"าประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศแหงแลงและอุณหภูมิค"อนขางสูง เช"นออสเตรเลีย
ดังนั้นการตรวจศัตรูพืช ณ จุดนําเขา ควรพิจารณาถึงแหล"งที่นําเขาที่มีความเสี่ยงต"างกัน โดยสุ"มตรวจ
อย"างเขมงวดหากหัวพันธุมันฝรั่งมาจากแหล"งที่มีการระบาดของโรครุนแรง
จากการติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกพบว"าเชื้อชนิดนี้ไม"สามารถอยู"รอดและก"อใหเกิดโรคใน
สภาพแวดลอมของประเทศไทย แต"อย"างไรก็ตาม แมว"าสภาพแวดลอมในประเทศไทยจะไม"เหมาะสม
ต"อการเกิดโรค แต"ก็มีรายงานพบโรคในประเทศเขตรอนเช"น อิสราเอล เซาทแอฟริกา ฟ•ลิปป•นส และที่
รัฐ North Dakota ซึ่งเปiนพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง ปริมาณน้ําฝนนอย และ pH ในดินสูง (Spongospora
PIN BOARD,2000) ชี้ใหเห็นว"าเชื้อสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่แตกต"างได จึงยังคงมี
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ความเสี่ ย งที่ เ ชื้ อ S.subterranea จะสามารถเจริ ญ และแพร" ข ยายพั น ธุ ในประเทศไทยได ดั ง นั้ น
ถึงแมว"าจะตรวจไม"พบการเจริญของเชื้อในแปลงปลูก แต"ก็ควรมีการเฝzาระวังต"อไป
การนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
ไดขอมูลศัตรูพืช เพื่อจัดทําฐานขอมูลศัตรูพืชที่ตรวจพบจากต"างประเทศ
เอกสารอางอิง
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจศัตรูพืชกับหัวพันธุมันฝรั่งที่นําเขาจากต"างประเทศ ปA 2554
ประเทศ
สกŒอตแลนด

จํานวนครัง้ /
ศัตรูพชื ทีต่ รวจพบ
น้าํ หนัก (ตัน)
23/1,776 Spongospora subterranea
Streptomyces sp.

Rhizoctonia solani
ออสเตรเลีย

13/987

PVY

Rhizoctonia solani
แคนาดา
เนเธอรแลนด
1/

5/864
9/818

ไม"พบศัตรูพืช

Streptomyces sp.

จํานวนครัง้ /
มาตรการสุขอนามัยพืช
น้าํ หนัก (ตัน)
8/557
ส"งกลับประเทศตนทาง 147 ตัน1/
2/94
2/294
5/611
เผาทําลาย 235 ตัน1/
1/47
1/37.5
-

มาตรการทางกักกันพืช ดําเนินการเฉพาะกับหัวมันฝรั่งที่พบศัตรูพืชเกินเงื่อนไขที่กําหนด
ในประเทศกรมวิชาการเกษตร
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