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บทคัดย่อ 

 

       ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงใบมันฝรั่งระหว่ำงเดือนตุลำคม 2554 ถึงเดือนกันยำยน 2556 จำกแปลง
ปลูกของเกษตรกรในพ้ืนที่ อ ำเออแม่อำย ฝำง ไชยปรำกำร และอ ำเออสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่, 
อ ำเออแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง อ ำเออแม่สอดและอ ำเออพบพระ จังหวัดตำก โดยคัดแยกเฉพำะอำกำร
คล้ำยโรคไวรัสทีม่ีอำกำรใบด่ำง ใบม้วน มำท ำกำรตรวจสอบและตรวจวินิจฉัยหำเชื้อไวรัส PVA, PVX, 
PVS และ PLRV ด้วยวิธี GLIFT kit และ NCM-ELISA ส่วนเชื้อไวรัส PVT และ PVM ตรวจด้วยวิธี 
Indirect ELISA โดยตรวจในห้องปฏิบัติกำร จำกตัวอย่ำงทั้งหมดพบกำรระบำดของโรคไวรัส PLRV ใน
พ้ืนที่ปลูกมันฝรั่ง อ ำเออไชยปรำกำร อ ำเออแม่อำยและอ ำเออสันทรำย จ.เชียงใหม่ ส่วนเชื้อไวรัส 
PVT, PVM, PVS และ PVX ไม่พบกำรระบำดในพ้ืนที่ปลูกมันฝรั่ง 
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ปัจจุบันประเทศไทยได้มีข้อตกลงเปิดกำรค้ำเสรีกับหลำยประเทศ มีกำรวำงข้อก ำหนดด้ำน
คุณอำพของสินค้ำ ควำมปลอดอัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมำเป็นข้อก ำหนดกำรน ำเข้ำสินค้ำ ดังนั้น
แต่ละประเทศจ ำเป็นต้องมีข้อมูลด้ำนวิชำกำรท่ีชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรเจรจำตกลงในเรื่อง
ข้อก ำหนดในแต่ละเรื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลด้ำนศัตรูพืชและกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของศัตรูพืช 
ที่จะถูกหยิบยกขึ้นมำเป็นเรื่องกำรกีดกันทำงกำรน ำเข้ำได้เป็นอย่ำงดี   ในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ
ประเทศไทยได้มีกำรน ำเข้ำหัวพันธุ์มันฝรั่งมำกกว่ำปีละ 8,000-12,000 ตัน จำกหลำยประเทศ ได้แก่ 
ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกำ สก๊อตแลนด์ เป็นต้น เนื่องจำกประเทศไทยไม่สำมำรถผลิตหัวพันธุ์
มันฝรั่งให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ปลูก แต่จำกกำรน ำเข้ำหัวพันธุ์จำกต่ำงประเทศมีปัญหำกำร
ติดเชื้อไวรัสเข้ำมำ ได้แก่เชื้อ PVS PVX PVY PLRV ฯลฯ จำกกำรรำยงำนของ Gray et.al. (2003) ได้
ท ำกำรส ำรวจและประเมินควำมรุนแรงของโรคใบด่ำงจำก PVY ในหัวมันฝรั่งใน Maine and New 
Yoke. โดยส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงอำกำรใบด่ำงจำกต้นมันฝรั่ง จ ำนวน 1,330 ต้น จำก 90 ฟำร์ม 300 
ตัวอย่ำง เก็บจำกต้นมีอำกำรด่ำงอย่ำงชัดเจน และ 1,030 ตัวอย่ำง สุ่มจำกต้นทั่วๆ ไป และท ำกำร
ตรวจทำงเซรุ่มวิทยำกับแอนติซีรัมของไวรัส 6 ชนิด ได้แก่ PVA PVS PVX PVY PVM และ PLRV ซ่ึง
ในโปรแกรมกำรผลิตหัวพันธุ์รับรองได้ท ำกำรตรวจสอบไวรัสทั้ง 6 ชนิด เพรำะไวรัสทั้ง 6 ชนิดนี้ เป็น
เชื้อไวรัสที่พบเสมอในแหล่งปลูกมันฝรั่งในสหรัฐอเมริกำ ผลจำกกำรส ำรวจพบว่ำมีกำรเข้ำท ำลำยของ
เชื้อ PVY สูงที่สุดมีกำรเข้ำท ำลำยถึง 68% และ PVS 61% ส่วน PVX มีเพียง 10% ส่วนไวรัสอ่ืนๆ มี
น้อยกว่ำ 1% ผลกำรส ำรวจที่ได้นี้มีแนวโน้มใกล้เคียงกับกำรส ำรวจในปี 2002 กิตติศักดิ์และคณะ
(2531) ได้ท ำกำรทดลองศึกษำควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนกับมันฝรั่งพันธุ์ Kennebec จำกกำรเข้ำท ำลำย
ของเชื้อ PVY และ PVX ที่เป็นโรคใน 3 อัตรำ คือ 65% 41% และ 30% ตำมล ำดับ พบว่ำหัวมันฝรั่งที่
เก็บได้จำกต้นเป็นโรคจะมีขนำดของหัวเล็กลงมีน้ ำหนักโดยเฉลี่ย 30 กรัม ในขณะที่หัวมันที่เก็บได้จำก
ต้นปกติมีน้ ำหนักโดยเฉลี่ยเป็น 70 กรัม แต่ผลผลิตโดยรวมตำมน้ ำหนักต้นเป็นโรคจะได้น้ ำหนักน้อย
กว่ำไม่เป็นโรค ประมำณ 9.67% เมื่อวิเครำะห์ตัวเลขทำงสถิติไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ แต่คุณอำพ
ของหัวพันธุ์ที่ได้จำกต้นไม่เป็นโรคมีขนำดใหญ่กว่ำ 

ในอำวะปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องสั่งหัวพันธุ์จำกประเทศต่ำงๆ เข้ำมำจ ำนวนมำกทุกปี จึง
จ ำเป็นต้องเร่งด ำเนินกำรส ำรวจ รวมถึงเร่งรวบรวมและหำข้อมูลของเชื้อไวรัสโดยเฉพำะ PVS PVX 
และ PLRV ให้เป็นปัจจุบัน ว่ำเชื้อไวรัสทั้ง 3 ชนิดนี้ยังคงมีปรำกฏอยู่ในแหล่งปลูกของประเทศไทย
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หรือไม่  หำกปรำกฏว่ำส ำรวจไม่พบว่ำมีอยู่ในประเทศไทยอีกเลย  นับว่ำเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่
จะน ำมำแจ้งประกำศใน IPPC ว่ำเชื้อเหล่ำนี้ไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยโดยถิ่นก ำเนิด และปัจจุบันได้
หำยไปจำกแหล่งปลูกมันฝรั่งของไทยแล้ว จำกกำรที่ไทยมีข้อก ำหนดให้มีกำรติดเชื้อไวรัสมำกับหัวพันธุ์
ได้ไม่เกิน 0.1% และฝ่ำยวิชำกำรกักพืชมีกำรตรวจสอบอย่ำงเข้มงวดจริงจังท ำให้หัวพันธุ์ที่น ำเข้ำมำมี
คุณอำพดี ปลอดโรคไวรัสมำกขึ้น สุรอีและคณะ(2551) ดังนั้นกำรส ำรวจให้ได้ข้อมูลของเชื้อทั้ง 3 ชนิด
นี้จะเป็นประโยชน์ในกำรจัดท ำเพ่ือเป็นใช้ข้อมูล ในกำรจัดท ำรำยชื่อศัตรูพืช (Pest list) และ วิเครำะห์
ควำมเสี่ยง (Pest Risk Analysis)  ไวรัสของมันฝรั่ง  และเป็นข้อมูลในกำรป้องกันก ำจัดเพ่ือกำรผลิต
หัวพันธุ์ปลอดเชื้อไวรัส 

 
 

วิธีด าเนินการ 
 

อุปกรณ์ 

- ตู้แช่แข็ง -80 0C  

- สำรเคมีและวัสดุที่ใช้ในกำรปลูกเชื้อไวรัส 

- สำรเคมีและวัสดุที่ใช้ในกำรตรวจสอบด้วยวิธี ELISA 

- พืชทดสอบและพืชอำศัย 
 
วิธีการ 
1. เก็บตัวอย่างใบมันฝรั่ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและจ าแนกโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ 
    ไวรัส Potato virus A (PVA) Potato virus M (PVM) Potato virus T (PVT)  
    Potato virus X (PVX) Potato virus S (PVS) และ Potato leaf roll virus (PLRV) 
      ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงอำกำรใบด่ำงของมันฝรั่งจำกแหล่งปลูกมันฝรั่งของเกษตรกรโดยเก็บ
ตัวอย่ำงใบจำกแปลงปลูกที่ใช้หัวพันธุ์น ำเข้ำและแปลงที่ใช้หัวพันธุ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเก็บใช้เอง
ของผู้ปลูกมันฝรั่ง ใช้หลักกำรเก็บแบบ grid pattern (Canada/USA PVY-n Management plan) 
น ำมำใช้สุ่มเก็บตัวอย่ำงในแปลงปลูกมันฝรั่งส ำหรับตรวจหำเชื้อไวรัส PVA PVM PVT PVS PVX และ 
PLRV จะเก็บเฉพำะตัวอย่ำงที่แสดงอำกำรที่สงสัยว่ำเป็นโรค โดยกำรเดินส ำรวจในแปลงหำต้นเป็นโรค
ที่มีอำกำรด่ำงและอำกำรใบม้วนงอที่เกิดจำกเชื้อ PVS, PVX และ PLRV กำรเดินแบบ grid pattern 
จะเดินเป็นรูปตัว U ดูแถวริมตลอดแถวแล้วเดินเว้นไป 10 แถว หรือ 10 เมตร เดินเข้ำแถวที่ 10 และ 
11 แล้วเดินตลอดแถวมำจนทะลุหัวแถว ขณะเดินสำมำรถมองส ำรวจดูออกไปในรัสมีของแถวที่ 9, 10, 
11 และ 12 ไดเ้ป็น 4 แถว เมื่อมำถึงปลำยแถวก็เดินขึ้นไปข้ำงหน้ำของแถวที่ยังไม่ได้เดินผ่ำน เดินผ่ำน
หัวแถวเว้นไปอีก 10 แถว เดินเข้ำระหว่ำงแถวที่ 20 และ 21 เดินดูได้ อีก 4 แถวคือ 19, 20, 21 และ 
22 จึงเดินเป็นรูปตัว U คว่ ำหงำยชนกันไปตลอดแปลง กำรเก็บตัวอย่ำงเลือกเก็บท่ีมีอำกำรด่ำงทุกชนิด
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ที่พบระหว่ำงกำรส ำรวจ หำกมีอำกำรด่ำงมำกท้ังแปลงให้เก็บโดยเว้นระยะ 3 เมตรต่อ 1 ต้น ในแถวที่
เดินผ่ำนทั้งซ้ำยและขวำ เพรำะอำกำรใบด่ำงเกิดจำกเชื้อไวรัสได้หลำยชนิดจ ำเป็นต้องเก็บให้มำก ส่วน
อำกำรใบม้วนงอที่มีควำมชัดเจนอยู่ในต้นว่ำเกิดจำกเชื้อ PLRV เก็บในลักษณะเดียวกับใบด่ำง 

 
2. ตรวจจ าแนกด้วยวิธี Nitrocellulose membrane-Enzyme-linked immuno sorbent    
    assay (NCM-ELISA) 

น ำตัวอย่ำงใบพืชที่ต้องกำรตรวจสอบใส่ในถุงพลำสติก เติม Extraction buffer (0.02 M Tris, 
0.2 M NaN3, 0.2% Na2SO3, pH 7.5) ในอัตรำส่วน (ใบพืช : บัฟเฟอร์ = 1:5)  แล้วบดตัวอย่ำงให้
ละเอียด ท ำกำรวำงรูปแบบของแผ่น Nitrocellulose membrane (NCM) ขนำด 0.45 µm ชนิด  
High bone N+ ด้วยกำรตีเป็นช่องตำรำงสี่เหลี่ยม (ขนำด 1X1 ตำรำงเซนติเมตร) ท ำเครื่องหมำยที่
ตำรำงของตัวแผ่น NCM หัวท้ำยเพ่ือเรียงล ำดับตัวอย่ำงจำก 1 ถึงตัวอย่ำงสุดท้ำย น ำแผ่น NCM 
พร้อมกับวำงกระดำษกรองเบอร์ 1  ที่ตัดให้มีขนำดพอดีกับแผ่น NCM แช่ใน TBS (0.02M Tris, 0.5 
M NaCl, pH 7.5) ประมำณ 5 นำที หลังจำกนั้นคีบแผ่นกระดำษกรองเบอร์ 1 ขึ้นมำพร้อมกับแผ่น 
NCM ที่แช่ไว้ด้วยกัน วำงลงบนแผ่นกระดำษกรองแผ่นใหม่ที่แห้งและมีขนำดใหญ่กว่ำ โดยใช้ pasteur 
pipette ที่สะอำดรีดแผ่น NCM ให้แนบติดกับกระดำษกรอง ท ำกำรหยดตัวอย่ำงน้ ำคั้นพืช 1 หยด  
หรือประมำณ 20-25 ไมโครลิตร ลงในช่องตำรำงบนแผ่น NCM ตำมรูปแบบที่วำงไว้ เมื่อหยดตัวอย่ำง
เสร็จแล้วคีบแผ่น NCM ออกมำวำงบนกระดำษสะอำดผึ่งไว้ประมำณ 10-20 นำที น ำแผ่นตัวอย่ำงที่
แห้งแล้วแช่ลงในกล่องสี่เหลี่ยมที่มี blocking buffer (2% non fat milk ใน TBS pH 7.5) อยู่ 10 
มิลลิลิตร + 0.8 มิลลิลิตร ของ 25% titonx100 แช่นำน 1 ชั่วโมง ที่อุณหอูมิห้อง หรือ ประมำณ 27-
30๐C หลังจำกนั้นเท blocking buffer ออก ใส่ส่วนผสมของ IgG ของ PVA PVM PVT PVX PVS 
และ PLRV ที่ละลำยอยู่ใน blocking buffer ใหม่ ในอัตรำ 1:500 แช่แผ่น NCM นั้นเป็นเวลำ 1 
ชั่วโมง ที่อุณหอูมิห้อง หรือ ประมำณ 27-30๐C แล้วจึงล้ำงแผ่น NCM ด้วย TBS-Tween 3 ครั้งๆ ละ 
3 นำที เทส่วนผสม Goat anti-rabbit conjugated Alkaline phosphatase (SIGMA A7778) ที่เจือ
จำงเป็น 1:3000 ในสำรละลำย blocking buffer จ ำนวน 10 มิลลิลิตร บ่มปฏิกิริยำที่อุณหอูมิห้อง 1 
ชั่วโมง ล้ำงออกด้วย TBS-Tween 3 ครั้งๆ ละ 3 นำที แล้วเทส่วนผสม substrate  (ละลำย 0.25%  
AS-MX จ ำนวน 1 มิลลิลิตร ใน 5 มิลลิลิตร ของ 0.2 M Tris HCl, pH 8.2 และละลำยสำร  Fast red 
TR-salt (FR-TR) ใน 6 มิลลิลิตร ของ 0.2 M Tris HCl, pH 8.2 เทส่วนผสมทั้ง 2 รวมกัน แล้วเทลงใน
กล่องแช่แผ่น NCM เขย่ำเบำๆ) รอดูผลของปฏิกิริยำ ประมำณ 5-30 นำที เมื่อเกิดปฏิกิริยำเห็นสีชมพู
ชัดเจนแล้วเท substrate ออก แล้วเทน้ ำกลั่นลงแทน เพ่ือเป็นกำรล้ำงและหยุดปฏิกิริยำ 

 
3. การตรวจจ าแนก โดยวิธี Indirect ELISA  
    เริ่มจำกน ำใบมะเขือที่มีอำกำรใบด่ำงที่เป็นโรคและใบมะเขือปกติมำบดใน coating buffer ใน
อัตรำ 1 กรัม : 5, 10, 15 มิลลิลิตร หยอดน้ ำคั้นพืชลงในหลุมของไมโครเพลท (microplate) 100 
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ไมโครลิตร/หลุม บ่มที่ 37 องศำเซลเซียส นำน 1-2 ชั่วโมง แล้วน ำไมโครเพลทมำล้ำงด้วย 
phosphate buffer saline ที่มี tween 20 ผสมอยู่ (PBS-Tween 20) 3 ครั้งๆ ละ 3 นำท ีหยอด
แอนติซีรัมจำกกำรเจำะเลือดครั้งที่ 5 ที่เจือจำงใน conjugate buffer 1:100 ปริมำตร 100 
ไมโครลิตร/หลุม บ่มที่ 37 องศำเซลเซียส นำน 1 ชั่วโมง ล้ำงไมโครเพลทด้วย PBS-Tween 20 จำน
วน 3 ครั้งๆ ละ 3 นำที แล้วหยอด Goat-Anti Rabbit อัตรำ 1:2,000 ใน conjugate buffer 100 
ไมโครลิตร/หลุม บ่มที ่ 37 องศำเซลเซียส นำน 1 ชั่วโมง น ำเพลทมำล้ำงอีก 3 ครั้งใน PBS-Tween 
20 แล้วหยอด p-nitrophenyl phosphatase substrate (5 มิลลิกรัม/ substrate buffer 10 
มิลลิลิตร) หลุมละ 100 ไมโครลิตร และอ่ำนผลด้วยเครื่องอ่ำนอิไลซำ (ELISA Reader) โดยใช้เพลท
ชนิด polysorp microplate ของ Nunc 
 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลำ  เริ่มเดือนตุลำคม 2554  สิ้นสุดเดือนกันยำยน 2556 
 สถำนที ่     ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มงำนไวรัสวิทยำ  กลุ่มวิจัยโรคพืช   
                         ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช  กรมวิชำกำรเกษตร  จตุจักร  กทม. 
 
 
 
 
 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

1. เก็บตัวอย่างใบมันฝรั่ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและจ าแนกโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ 
    ไวรัส Potato virus A (PVA) Potato virus M (PVM) Potato virus T (PVT)  
    Potato virus X (PVX) Potato virus S (PVS) และ Potato leaf roll virus (PLRV) 

กำรส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงอำกำรใบด่ำงของมันฝรั่งจำกแปลงปลูกของเกษตรกรใน อ.แม่อำย 
อ.ฝำง อ.ไชยปรำกำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง อ.แม่สอด อ.พบพระ จ.ตำก  ในปี 
2554 ได้ตัวอย่ำงทั้งหมด 700 ตัวอย่ำง ในปี 2555 ได้ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงใบมันฝรั่งในพ้ืนที่ อ.ไชย
ปรำกำร อ.แม่อำย อ.ฝำง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ และ อ.พบพระ จ.ตำก ได้ตัวอย่ำงทั้งหมด 700 
ตัวอย่ำง และในปี 2556 ได้ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงอำกำรใบด่ำงของมันฝรั่งจำกแปลงปลูกของ
เกษตรกรใน อ.แม่อำย อ.ฝำง อ.ไชยปรำกำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ อ.แจ้ห่ม  จ.ล ำปำง อ.แม่สอด   
อ.พบพระ จ.ตำก ได้ตัวอย่ำงทั้งหมด 630 ตัวอย่ำง ซึ่งกำรส ำรวจและจ ำแนกต้องท ำกำรรวบรวมข้อมูล
แหล่งปลูกมันฝรั่งก่อนเป็นขั้นตอนแรก ก่อนท ำกำรออกส ำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่ำงมันฝรั่งในแต่
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ละแหล่งปลูกของเกษตรกรเพ่ือน ำตัวอย่ำงใบมันฝรั่งนั้นกลับมำตรวจในห้องปฏิบัติกำร  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลของเชื้อ PVA PVM PVT PVX PVS และ PLRV ที่ตรวจพบในแต่ละแหล่งปลูก 

 
 

  
 

ภาพที่ 1 ลักษณะอำกำรด่ำงของเชื้อไวรัสบนใบมันฝรั่ง 
 
 2. ตรวจจ าแนกด้วยวิธี Nitrocellulose membrane-Enzyme-linked immuno sorbent    
     assay (NCM-ELISA) 
      จำกตัวอย่ำงท้ังหมด 700 ตัวอย่ำง ในพ้ืนที่ปลูกมันฝรั่งของเกษตรกรใน อ.ฝำง จ.เชียงใหม่  อ.
ห้ำงฉัตร จ.ล ำปำง อ.พบพระและอ.แม่สอด จังหวัดตำก โดยได้น ำตัวอย่ำงมำตรวจวินิจฉัยหำเชื้อไวรัส 
PVA PVX PVS PLRV ด้วยวิธี GLIFT kit และ NCM-ELISA และตรวจวินิจฉัยหำเชื้อ PVT และ PVM 
ด้วยวิธี ELISA จำกตัวอย่ำงทั้งหมดพบว่ำผลกำรตรวจยังไม่พบเชื้อไวรัส PVA PVM PVT PVX PVS 
และ PLRV ระบำดในพ้ืนที่ปลูกมันฝรั่งดังกล่ำว ส่วนในปี 2555 เก็บตัวอย่ำงใบมันฝรั่งในพื้นที่  อ.ไชย
ปรำกำร อ.แม่อำย อ.ฝำง อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ และ อ.พบพระ จ.ตำก ทั้งหมด 700 ตัวอย่ำง 
(ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2555 - มีนำคม 2556) โดยได้คัดแยกเฉพำะที่มีอำกำรคล้ำยโรคไวรัสมำท ำ
กำรตรวจสอบด้วย NCM-ELISA และ ELISA ในห้องปฏิบัติกำร ท ำกำรตรวจหำเชื้อ PVA PVM PVT 
PVX PVS PLRV พบเชื้อไวรัส PLRV โดยพบในพ้ืนที่ปลูกมันฝรั่งอ ำเออไชยปรำกำร อ ำเออแม่อำยและ
อ ำเออสันทรำย จ.เชียงใหม่ และในปี 2556 เก็บตัวอย่ำงใบมันฝรั่งในพ้ืนที ่ อ.แม่อำย อ.ฝำง อ.ไชย
ปรำกำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ อ.แจ้ห่ม จ.ล ำปำง อ.แม่สอด อ.พบพระ จ.ตำก ทั้งหมด 630 ตัวอย่ำง 
ได้คัดแยกเฉพำะที่มีอำกำรคล้ำยโรคไวรัสมำท ำกำรตรวจสอบด้วย NCM-ELISA และ ELISA ใน
ห้องปฏิบัติกำร ท ำกำรตรวจหำเชื้อ PVA PVM PVT PVX PVS PLRV พบเชื้อไวรัส PLRV ในพ้ืนที่ปลูก
มันฝรั่งอ ำเออไชยปรำกำร อ ำเออแม่อำย จ.ชียงใหม่ และพบทั้ง PVA และ PLRV ในพ้ืนที่อ ำเออ    
สันทรำย จ.เชียงใหม่ 
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ภาพที่ 2 ผลกำรตรวจลักษณะอำกำรด่ำงของเชื้อไวรัสบนใบมันฝรั่งด้วยวิธี NCM-ELISA  
  

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 

กำรตรวจสอบตัวอย่ำงทั้งหมด (ในปี 2554-2556) ท ำให้ทรำบว่ำยังมีเชื้อไวรัส PVA และ PLRV 
ระบำดในพ้ืนที่ปลูกมันฝรั่ง อ.สันทรำย อ.แม่อำย อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ ซึ่งเชื้อดังกล่ำวนั้นเป็นเชื้อ
ไวรัสที่ส ำคัญเชื้อหนึ่งที่เข้ำท ำลำยมันฝรั่ง ลักษณะอำกำรของเชื้อไวรัส PLRV ที่พบเห็นในแปลงคือ ใบยอด
ม้วนงอ ใบมีสีเหลืองซีด ขนำดของใบเล็ก ต้นแคระแกรน และ PVA นั้น ลักษณะที่พบในแปลงคือ ใบด่ำง
หรือใบอำจมีสีเหลืองซีด เชื้อ PVA และ PLRV สำมำรถติดไปกับหัวพันธุ์ได้ ดังนั้นเมื่อน ำหัวพันธุ์ที่เป็นโรค
ไปปลูกจะมีส่วนอย่ำงมำกที่ท ำให้ผลผลิตลดลง ซึ่งเชื้อนี้ไม่สำมำรถถ่ำยทอดโรคโดยวิธีสัมผัส แต่สำมำรถ
ถ่ำยทอดได้โดยเพลี้ยอ่อนแบบ persistant ในด้ำนกำรน ำเข้ำหัวพันธุ์มันฝรั่งนั้น เชื้อไวรัส PVA และ PLRV 
สำมำรถติดเข้ำมำกับหัวพันธุ์ได้ไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ จำกเหตุนี้จึงยังท ำให้มีกำรตรวจพบเชื้อ PVA และ 
PLRV ในแปลงปลูกมันฝรั่งของเกษตรกรอยู่ จำกกำรที่เชื้อไวรัสชนิดนี้ถ่ำยทอดโรคได้ด้วยเพลี้ยอ่อนท ำให้
เกิดกำรระบำดและส่งผลต่อผลผลิตมันฝรั่ง ทั้งยังมีเชื้อไวรัสชนิดอื่นระบำดในแปลงปลูกมันฝรั่งร่วมด้วย
แล้ว เช่น PVY จะยิ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตของมันฝรั่งเป็นอย่ำงมำก ส่วนเชื้อไวรัส PVM PVT PVX และ 
PVS ยังไม่พบกำรระบำดและจำกผลกำรตรวจหำเชื้อไวรัสในพ้ืนที่แหล่งปลูกมันฝรั่งนั้น ท ำให้ทรำบข้อมูล
ของเชื้อไวรัสในสถำนกำรณ์ปัจจุบันของเชื้อ PVA PVM PVT PVX PVS และ PLRV ในพ้ืนทีป่ลูกมันฝรั่ง
ของเกษตรกรในประเทศไทย (จงัหวัดเชียงใหม่, จังหวัดล ำพูนและจังหวัดตำก) ดังนั้นจำกข้อมูลทำง
วิชำกำรนี้จึงเป็นประโยชน์อย่ำงมำก สำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวมำวำงมำตรกำรด้ำนกำรกักกันศัตรูพืชและ
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของศัตรูพืช และยังสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรปรับปรุงเงื่อนไขและ
ข้อก ำหนดในกำรวำงมำตรกำรกำรอนุญำตน ำเข้ำหัวพันธุ์มันฝรั่งจำกประเทศต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบันทั้งยัง
สำมำรถน ำข้อมูลนี้ไปวำงแผนในกำรวำงแนวทำงกำรป้องกัน เพ่ือกำรผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งปลอดเชื้อไวรัส 
PVA PVM PVT PVX PVS และ PLRV และวำงแนวทำงกำรควบคุมโรคในแปลงปลูกมันฝรั่งต่อไป    

เอกสารอ้างอิง 
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