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โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยเฉพาะไวรัสในกลุ่มเจมินีไวรัส 

ทอสโพไวรัส และโพทีไวรัส เป็นปัญหาส าคัญ ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตทางการเกษตร
ในทุกภาคของประเทศไทย การตรวจวินิจฉัยไวรัสทั้งในแมลงพาหะ
และในต้นพื ชที่ เป็ น โรค เป็ นสิ่ งที่ จ า เป็ น ในการศึ กษ า         
ด้านระบาดวิทยาของโรค การจัดการควบคุมโรคในแปลงปลูก
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือก
พันธุ์พืชที่ต้านทานโรค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้โรคผลเน่า (Bacterial fruit blotch) ในพืช

กลุ่ มแตงที่ เกิดจากเชื้อแบคที เรีย  Acidovorax avenae 
subsp. citrulli เป็นปัญหาส าคัญในการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์
ของพืชในกลุ่มแตง การตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ        
จึงมีความส าคัญอย่างมากในการรับรองการปลอดเชื้ อ      
เมื่อมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งการจัดการควบคุมโรค 

 
 
 
 
 
 

น ำ้ยำตรวจวนิจิฉยัโรคไวรสัและแบคทเีรยีของพชื 

โรคพืชที่เกิดจากโพทีไวรัส : อาการของโรคเส้นใบด่างประของพริก 
โรคใบด่างจดุวงแหวนมะละกอ และโรคใบด่างของฟักทอง (จากซ้ายมาขวา) 

 

โรคพืชที่เกิดจากเจมินีไวรัส  : พืชแสดงอาการใบด่างเหลือง 
ใบเหลือง ใบและยอดหงิก ต้นแคระแกรน ผลขรุขระบิดเบี้ยว 
และผลผลิตลดลง ตัวอย่างโรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคใบหงิกเหลือง
ของมะเขือเทศ โรคเส้นใบเหลืองของกระเจี๊ยบเขียว     
โรคใบหงิกเหลืองของพืชตระกูลแตง    

โรคพืชที่ เกิดจากทอสโพไวรัส : พืชแสดงอาการไหม้ตาม    
ส่วนต่างๆ ใบซีดเหลือง ด่างวงแหวน จุดไหม้ จุดเหลือง ใบสีเงิน 
ต้นแคระแกรน และผลผลิตลดลง พืชที่พบการระบาดของโรค 
ได้แก่ ถ่ัวลิสง พริก มะเขือเทศ พืชตระกูลแตง 
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ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

(ไบโอเทค) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ผลิตน้ ายาส าหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสในกลุ่มเจมินีไวรัส  
ทอสโพไวรัส และ โพที ไวรัส รวมทั้ งพัฒนาวิธีการทาง      
อิมมูโนวิทยาชนิดต่างๆ เช่น วิธี ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay), dot blot analysis, western 
blot analysis แ ล ะ  tissue printing immunoassay            
ที่ตรวจสอบเชื้อไวรัสดังกล่าวได้อย่างมีประสทิธิภาพ ท าได้ง่าย 
มี ค วามถู กต้ อ งแม่ น ย า  และราคาถู กกว่ า การน า เข้ า          
จากต่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวินิจฉัย 
ตัวอย่างพืชเป็นโรคโดยใช้วิธีการทางอิมมูโนวิทยาที่พัฒนาขึ้น
กับวิธีการทางอณูชีววิทยา (พีซีอาร์ หรือ อาร์ที-พีซีอาร์) 
พบว่าให้ผลไม่แตกต่างกัน  

 
น้ ายาตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสพืชที่ไบโอเทคผลิตขึ้น ดังนี้ 

 โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ าเพาะต่อไวรัสใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ใช้ตรวจสอบในพืชประเภทมะเขือเทศ พริก  
ถั่วเหลือง วัชพืช 

 โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ จ า เพาะต่อไวรัสในกลุ่ ม         
เจมินี ไวรัสที่ถ่ายทอดโดยแมลงหวี่ขาว ใช้ตรวจสอบ     
พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ พริก กระเจี๊ยบเขียว ฝ้าย 
วัชพืช 

 โมโนโคลนอลแอนติบอดี และโพลีโคลนอลแอนติบอดี    
ที่ จ า เพาะต่อทอสโพ ไวรัสซี โรกรุ๊ป สี่  ใช้ ตรวจสอบ         
พืชตระกูลแตง ถั่วลิสง มะเขือเทศ พริก วัชพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ าเพาะต่อ melon yellow 

spot virus ใช้ตรวจสอบในพืชตระกูลแตง 
 โมโนโคลนอลแอนติบอดี และโพลีโคลนอลแอนติบอดี    

ที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งทอสโพไวรัส ซีโร กรุ๊ปสี่ และ 
melon yellow spot virus ใช้ตรวจสอบพืชตระกูลแตง 
ถั่วลิสง มะเขือเทศ พริก วัชพืช 

 โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ จ าเพาะต่อ watermelon 
mosaic virus-2 ใช้ตรวจสอบพืชตระกูลแตง 

 โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ จ า เพาะต่อไวรัสในกลุ่ ม        
โพทีไวรัส เช่น watermelon mosaic virus-2, papaya 
ringspot virus type W, papaya ringspot virus type P, 
chilli veinal mottle virus และ potato virus Y 

 
ปัจจุบันแอนติบอดีเหล่านี้มีจ าหน่ายทางการค้าแล้ว 

มีบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆ สั่ งซื้อน้ ายาแอนติบอดีเหล่านี้      
ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้  มีการพัฒนา      
โมโนโคลนอลแอนติบอดี  รวมถึงชุดตรวจแบบง่าย  
(Strip test) โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และกรมวิชาการเกษตร เพื่อใช้ในการตรวจเชื้อแบคทีเรีย 
Acidovorax avenae subsp. citrulli ซึ่งพบว่าชุดตรวจนี้
มีความจ าเพาะเจาะจงสูงและมีราคาถูกกว่าชุดตรวจจาก
ต่างประเทศ โดยสามารถจ าหน่ายชุดตรวจดังกล่าวได้ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2552 เป็นต้นไป  
 
 

ชุดตรวจแบคทีเรียโรคผลเน่า (Bacterial fruit blotch) อาการโรคผลเน่า
ในแตงโม 
 


