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โรคพืชที่เกิดจากเช้ือไวรัส โดยเฉพาะไวรัสในกลุมเจมินีไวรัส 

ทอสโพไวรัส และโพทีไวรัส เปนปญหาสําคัญทําใหเกิด
ความเสียหายตอคุณภาพและปริมาณของผลผลิตทางการเกษตร
ในทุกภาคของประเทศไทย การตรวจวินิจฉัยไวรัสท้ังในแมลงพาหะ
และในตน พื ช ท่ี เป น โรค เป นสิ่ ง ท่ี จํ า เป น ใน การศึกษ า         
ดานระบาดวิทยาของโรค การจัดการควบคุมโรคในแปลงปลูก
ใหมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนในการคัดเลือก
พันธุพืชท่ีตานทานโรค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากน้ีโรคผลเนา (Bacterial fruit blotch) ในพืช

กลุมแตงที่ เ กิดจากเช้ือแบคที เรีย  Acidovorax avenae 
subsp. citrulli เปนปญหาสําคัญในการผลิตและสงออกเมล็ดพันธุ
ของพืชในกลุ มแตง การตรวจวินิจฉัยที่ มีประสิท ธิภาพ        
จึงมีความสําคัญอยางมากในการรับรองการปลอดเช้ือ      
เมื่อมีการสงออกเมล็ดพันธุ รวมท้ังการจัดการควบคุมโรค 

 
 
 
 
 
 

นํายาตรวจวนิจิฉยัโรคไวรสัและแบคทเีรยีของพชื 

โรคพืชที่เกิดจากโพทีไวรัส : อาการของโรคเสนใบดางประของพริก 
โรคใบดางจุดวงแหวนมะละกอ และโรคใบดางของฟกทอง (จากซายมาขวา) 

 

โรคพืชที่เกิดจากเจมินีไวรัส  : พืชแสดงอาการใบดางเหลือง 
ใบเหลือง ใบและยอดหงิก ตนแคระแกรน ผลขรุขระบิดเบ้ียว 
และผลผลิตลดลง ตัวอยางโรคที่สําคัญ ไดแก โรคใบหงิกเหลือง
ของมะเขือ เทศ โรคเสนใบเหลืองของกระเจ๊ียบเขียว     
โรคใบหงิกเหลืองของพืชตระกูลแตง    

โรคพืชที่ เกิดจากทอสโพไวรัส : พืชแสดงอาการไหมตาม    
สวนตางๆ ใบซีดเหลือง ดางวงแหวน จุดไหม จุดเหลือง ใบสีเงิน 
ตนแคระแกรน และผลผลิตลดลง พืชที่พบการระบาดของโรค 
ไดแก ถ่ัวลิสง พริก มะเขือเทศ พืชตระกูลแตง 
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ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

(ไบโอเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
ผลิตน้ํายาสําหรับตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสในกลุมเจมินีไวรัส  
ทอสโพไวรัส และ โพทีไวรัส รวมทั้ งพัฒนาวิธีการทาง      
อิมมู โนวิทยาชนิดตางๆ เชน วิธี ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay), dot blot analysis, western 
blot analysis แ ล ะ  tissue printing immunoassay            
ที่ตรวจสอบเชื้อไวรัสดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําไดงาย 
มี ค วาม ถูกต อ งแม น ยํ า  และราคา ถูกกว าก ารนํ า เข า          
จากตางประเทศ เมื่ อเปรียบเทียบผลการตรวจวินิจฉัย 
ตัวอยางพืชเปนโรคโดยใชวิธีการทางอิมมูโนวิทยาท่ีพัฒนาข้ึน
กับวิธีการทางอณู ชีววิทยา (พีซีอาร หรือ อารที -พี ซีอาร) 
พบวาใหผลไมแตกตางกัน  

 
นํ้ายาตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสพืชท่ีไบโอเทคผลิตข้ึน ดังน้ี 

 โมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ีจําเพาะตอไวรัสใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ใชตรวจสอบในพืชประเภทมะเขือเทศ พริก  
ถ่ัวเหลือง วัชพืช 

 โมโนโคลนอลแอน ติบอดี ท่ี จํา เพาะตอไวรัสในกลุ ม         
เจมิ นีไวรัส ท่ีถายทอดโดยแมลงหว่ีขาว ใชตรวจสอบ     
พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ พริก กระเจ๊ียบเขียว ฝาย 
วัชพืช 

 โมโนโคลนอลแอนติบอดี และโพลีโคลนอลแอนติบอดี    
ท่ี จํ า เพ าะต อทอสโพ ไว รัส ซี โรกรุป สี่  ใช ตรวจสอบ         
พืชตระกูลแตง ถ่ัวลิสง มะเขือเทศ พริก วัชพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 โมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ีจําเพาะตอ melon yellow 
spot virus ใชตรวจสอบในพืชตระกูลแตง 

 โมโนโคลนอลแอนติบอดี และโพลีโคลนอลแอนติบอดี    
ที่สามารถตรวจสอบไดทั้งทอสโพไวรัส ซีโร กรุปสี่ และ 
melon yellow spot virus ใชตรวจสอบพืชตระกูลแตง 
ถ่ัวลิสง มะเขือเทศ พรกิ วัชพืช 

 โมโน โคลนอลแอนติบอดีที่ จําเพาะตอ watermelon 
mosaic virus-2 ใชตรวจสอบพืชตระกูลแตง 

 โมโนโคลนอลแอน ติบอดีที่ จํา เพาะตอไวรัส ในกลุ ม        
โพทีไวรัส เชน watermelon mosaic virus-2, papaya 
ringspot virus type W, papaya ringspot virus type P, 
chilli veinal mottle virus และ potato virus Y 

 
ปจจุบันแอนติบอดีเหลานี้มีจําหนายทางการคาแลว 

มีบริษัทเมล็ดพันธุตางๆ สั่ง ซ้ือนํ้ายาแอนติบอดีเหลานี้      
ไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้  มีการพัฒนา      
โมโนโคลนอลแอนติบอดี รวม ถึงชุ ดตรวจแบบงาย  
(Strip test) โดยความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และกรมวิชาการเกษตร เพ่ือใชในการตรวจเชื้อแบคทีเรีย 
Acidovorax avenae subsp. citrulli ซึ่งพบวาชุดตรวจน้ี
มีความจําเพาะเจาะจงสูงและมีราคาถูกกวาชุดตรวจจาก
ตางประเทศ โดยสามารถจําหนายชุดตรวจดังกลาวไดต้ังแต
เดือนสิงหาคม 2552 เปนตนไป  
 
 

ชุดตรวจแบคทีเรียโรคผลเนา (Bacterial fruit blotch) อาการโรคผลเนา
ในแตงโม 


