
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
1. แผนงานวิจัย: วิจัยและพัฒนามาตรการสุขอนามัยพืชและการเฝ้าระวังศัตรูพืชเพ่ือการน าเข้าและ 
                       ส่งออกสินค้าเกษตร 
 

2. โครงการวิจัย: การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับพืชน าเข้า 
   กิจกรรม : ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับพืชและส่วนของพืชที่น าเข้าเพ่ือขยายพันธุ์ 
 
3. ชื่อการทดลอง : ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจาก อินเดีย จีน 

สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์                 
                      : Quarantine pests associated with imported tomato seed from India, China, 

USA and Netherlands 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง : นางสาวปรียพรรณ พงศาพิชณ์       ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
   ผู้ร่วมงาน            : นางสาววันเพ็ญ ศรีชาติ               ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   
                            นายวานิช  ค าพานิช                   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
     นางสาวชลธิชา รักใคร่                 ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                            นางสาวจันทร์พิศ เดชหามาตย์       ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
      นางสาววาสนา รุ่งสว่าง            ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
                             นางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล           ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
      นาสาวพรพิมล  อธิปัญญาคม ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
5.บทคัดย่อ : 
 ตรวจศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดมะเขือเทศที่น าเข้าจากอินเดียและจีนในปี พ.ศ. 2559-2560 และเมล็ด
มะเขือเทศที่น าเข้าจากอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ในปี 2561-2562 เมล็ดพันธุ์น าเข้าได้รับการสุ่มตัวอย่างตาม
หลักเกณฑ์ของ International Seed Testing Association (ISTA) เพ่ือตรวจสอบศัตรูพืชด้วยวิธีการดังนี้:  ตรวจ
เชื้อราด้วยวิธี blotter method, ตรวจเชื้อแบคทีรียด้วยวิธี  dilution plate method, ตรวจไวรัส ด้วยวิธี 
Enzyme – linked Immunosorbent Assay (ELISA) แ ล ะ Reverse Transcription-Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR)  และตรวจ Pospiviroid ด้วยวิธี RT-PCR รวมทั้งเพาะเมล็ดเพ่ือสังเกตลักษณะอาการบนต้น
กล้าในสถานกักพืช และการติดตามตรวจสอบหลังการน าเข้าในโรงเรือนเพาะกล้าของบริษัท ผลการตรวจเมล็ด
มะเขือเทศจากอิน เดี ย  พบเชื้ อรา Curvularia lunata, Fusarium monoliforme  F. oxysporum และ 
Phoma sp. และเชื้อไวรัส Tobacco mosaic virus (TMV) และ Tomato mosaic virus (ToMV) การตรวจ
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่น าเข้าจากจีน ไม่พบศัตรูพืช ผลการตรวจเมล็ดมะเขือเทศที่น าเข้าจากสหรัฐอเมริกา พบ
เชื้ อรา Fusarium oxysporum  และเชื้ อไวรัส  ToMV ผลการตรวจเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่ น าเข้ าจาก
เนเธอร์แลนด์ พบไวรัส TMV  



 

 ผลการปลูกสังเกตอาการของโรคในสถานกักพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นกล้า และไม่พบศัตรูพืชกักกัน
ในโรงเรือนเพาะกล้าของบริษัทท่ีจังหวัดขอนแก่น และสกลนคร  
 
Abstract : Study on pests interception on tomato seeds imported from India and China during 
2016-2017 and the United States and Netherland during 2017 - 2019 has been carried out. 
Imported seeds were sampled according to ISTA guidelines for seed health test using the 
following methods; blotter method for fungal detection, dilution plate method for bacterial, 
Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) and Reverse Transcription-Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR) for virus testing and RT-PCR method for Pospiviroid detection. Imported seed 
were grown in post entry quarantine green house for seedling symptom inspection. Monitoring 
after seed importation has also been done in seedling green house of the imported company 
in Sakon Nakhon and Khon Kaen. The labolatory results revealed that Fusarium monoliforme, 
F. oxysporum and Phoma sp. TMV, ToMV, were detected in tomato seed from India, No pests 
were found in seed from China, Fusarium oxysporum and ToMV were detected in seed from 
United States, TMV was detected in seed from Netherland. No pests were found by seedling 
symptom test on seed from all origins and no quarantine pests were found during monitoring 
after importation in seedling green house of the imported company.  
 
6. ค าน า: มะเขือเทศ จัดเป็นสิ่งต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืชและพาหะ
จากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2550 ซึ่งก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชในวงศ์ Solanaceae เป็นสิ่งต้องห้าม และตามพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2551 มาตรา 8 (2) ได้ระบุไว้ว่า การน าเข้าหรือน าผ่านสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้าต้องผ่านการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ศัตรูพืช และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด  
  ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเพ่ือการส่งออกท่ีส าคัญ ในแต่ละปีมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์
มะเขือเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์พ่อแม่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ซึ่งท ารายได้แก่เกษตรกร
จ านวนมาก  ในปี 2554-2557 ประเทศไทยน าเข้าเมล็ดมะเขือเทศเฉลี่ยปีละ 154 ครั้ง ปริมาณ 5,300 กิโลกรัม 
โดยน าเข้าจาก สาธารณรัฐอินเดีย 21 ครั้ง ปริมาณ 2,900 กิโลกรัม สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 ครั้ง ปริมาณ 
1,800 กิโลกรัม และสหรัฐอเมริกา 31 ครั้ง ปริมาณ 200 กิโลกรัม  (กลุ่มวิจัยการกักกันพืช, 2558) เมล็ด 
มะเขือเทศเป็นพาหะของศัตรูพืชร้ายแรงหลายชนิดที่ยังไม่มีรายงานพบในประเทศไทยโดยเฉพาะเชื้อสาเหตุ 
โรคพืช เช่น แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas syringae pv. 
tomato, Pseudomonas corrugata เชื้อรา Verticillium albo - atrum ไวรัส Pepino mosaic virus, 
Tomato black ring virus, Tomato bushy stunt virus, Tomato ringspot virus และไวรอยด์ Potato 



 

spindle tuber viroid (CABI, 2018 ; Jones et al., 1991)   จึงมีความเสี่ยงที่ศัตรูพืชเหล่านี้จะติดเข้ามาและ
สามารถแพร่กระจายในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตรในประเทศและ
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังต่างประเทศ  

งานวิจัยนี้เป็นการตรวจหาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ที่น าเข้าจากอินเดีย จีน และ
สหรัฐอเมริกา และท าการจัดจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการก าจัดศัตรูพืชที่ตรวจ
พบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบชนิดของศัตรูพืช แหล่งที่มา การปรากฎของศัตรูพืชในประเทศคู่ค้า และ
เส้นทางการเข้ามาของศัตรูพืช ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล ส าหรับอ้างอิงทางวิชาการ เพ่ือก าหนด
มาตรการสุขอนามัยพืชให้เหมาะสมรัดกุม และป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชกักกันเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ 
 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
  1.  ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากอินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ 

2.  อุปกรณ์ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติค มาร์กเกอร์ คัตเตอร์ หลาว 
3.  วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องแก้ว สารเคมี ชุดตรวจสอบไวรัสและแบคทีเรีย ตู้เขี่ยเชื้อ ตู้

บ่มเชื้อ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตริโอ และกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง (compound microscope) 
วิธีการ การทดลองแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากอินเดีย และจีน                 
              (2559 -2560 รวม 2 ปี) 
ระยะที่ 2 ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา และ 
            เนเธอร์แลนด์ (2561-2562 รวม 2 ปี) 
วิธีการทดลอง 

1. การสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชเป้าหมาย 
สืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของมะเขือเทศที่มีรายงานในประเทศอินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ 

โดยเน้นศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ รวมถึงวิธีการตรวจ และวิธีการก าจัดศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์  
2. สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์จากด่านตรวจพืช  
สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน International Seed Testing Association (ISTA, 2016)   
     2.1 การสุ่มตัวอย่างที่บรรจุอยู่ในกระสอบ หรือภาชนะอ่ืนๆ ที่มีขนาดบรรจุของภาชนะแต่ละใบ

เท่าๆกัน โดยมีน้ าหนักของเมล็ดพันธุ์จ านวน 15 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัม  
 เมล็ดพันธุ์จ านวน 1 – 4 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 3 ตัวอย่างจากแต่ละภาชนะบรรจุ  
 เมล็ดพันธุ์จ านวน 5 – 8 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 2 ตัวอย่างจากแต่ละภาชนะบรรจุ 
 เมล็ดพันธุ์จ านวน 9 – 15 ภาชนะบรรจุ สุ่ม 1 ตัวอย่างจากแตล่ะภาชนะบรรจุ 

เมล็ดพันธุ์จ านวน 16 – 30 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 15 ตัวอย่างจากภาชนะบรรจุทั้งหมด  
  เมล็ดพันธุ์จ านวน 31 – 59 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 20 ตัวอย่างจากภาชนะบรรจุทั้งหมด 



 

เมล็ดพันธุ์จ านวนมากกว่าและเท่ากับ 60 ภาชนะบรรจุ สุ่มอย่างน้อย 30 ตัวอย่างจากภาชนะ
บรรจุทั้งหมด 

2.2 ในกรณีที่เมล็ดมีปริมาณน้อยกว่า 100 กรัม สุ่มตัวอย่าง 5 เปอรเ์ซ็นต์ของน้ าหนักเมล็ด  
3. การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้น  
3.1 การตรวจแมลงศัตรูพืช โดยน าเมล็ดพันธุ์ที่สุ่มตัวอย่างมาตรวจหาร่องรอยการเข้าท าลายของแมลง 

ตรวจหา ตัวอ่อน หนอน ตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช ด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุ ลทรรศน์สเตริโอ ท าการ
บันทึกผล 

3.2 การตรวจเมล็ดวัชพืช และจ าแนกชนิดเมล็ดวัชพืชที่ตรวจพบโดย  
 3.2.1 ตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (stereo microscope) เพ่ือศึกษาและบันทึก
ลักษณะภายนอกของเมล็ด เช่น สี ผิว รูปร่างและลายบนผิวของเมล็ด วัดขนาดความกว้าง ยาวของเมล็ด 

 3.2.2 เปรียบเทียบกับตัวอย่างเมล็ดวัชพืชในพิพิธภัณฑ์และใช้คู่มือจ าแนกเมล็ดพืช  
4. การตรวจศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ  

4.1 ตรวจเชื้อรา ด้วยวิธี Blotter method (Mathur and Kongdal, 2003) โดยการน าเมล็ดที่วาง
ไว้ในภาชนะให้ความชื้นไปวางใต้แสง near ultra violet (NUV) โดยให้แสงสลับกับมืด 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 
วัน และตรวจจ าแนกชนิดเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ าและก าลังขยายสูงต่อไป   

4.2 ตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี Dilution plate method โดยชั่งเมล็ดมะเขือเทศ 400 เมล็ด แช่ในสารละลายคลอรอกซ์ 
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที ล้างตามด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 2 ครั้ง  ผึ่งให้แห้งบนกระดาษกรองภายใต้
กระแสลมตู้เขี่ยเชื้อ แล้วจึงน าเมล็ดพันธุ์ไปบดละเอียดด้วยเครื่องปั่นจนเป็นเป็นผงหยาบๆ แล้วน าผงของเมล็ดใส่
ลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์  อัตราส่วน 1: 10 แล้ววางบนเครื่องเขย่าเป็นเวลา 
2 ชั่วโมง จากนั้นน าสารละลายของเมล็ด มาท าให้เจือจางในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85 
เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้น 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ10-5 ตามล าดับ ใช้ไปเปตต์ดูดสารละลายในแต่ละ
ความเข้มข้น ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร Nutrient agar (NA) แล้วใช้แท่งแก้วฆ่าเชื้อเกลี่ยให้ทั่ว
จานอาหารเลี้ยงเชื้อ แล้วจึงเก็บจานอาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-5 วัน จึงน ามาตรวจหาโคโลนีเชื้อ
แบคทีเรีย หลังจากนั้นน ามาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์แล้วน าไปจ าแนกชนิดต่อไป 

การจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทเีรีย  
 4.2.1 ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบรูปร่าง

ของเซลล์แบคทีเรียใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง 
 4.2.2 ทดสอบแกรม (gram reaction) โดยใช้สารละลายโปรแตสเซียม-ไฮดรอกไซด์ ความ

เข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ (3% KOH) ที่เตรียมใหม่ใช้ภายใน 2 สัปดาห์  หากตรวจพบเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก 
(gram positive) รูปร่างแบบ coryneform rod ก็จะน าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

 4.2.3 ทดสอบ hypersensitivity reaction บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรีย
อายุ 24 ชั่วโมง ความเข้มข้น 108 โคโลนีต่อมิลลิลิตร เข้าไปในใบยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) บริเวณใต้ใบ



 

โดยฉีดเข้าเนื้อใบระหว่างเส้นใบ สังเกตลักษณะอาการเซลล์ตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้อ 24-48 ชั่วโมง หากพบ
อาการเซลล์ตายแสดงว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกล่าวเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืช 

 4.2 .4 การตรวจสอบ เชื้ อ  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ด้ วยวิธี 
Enzyme – linked Immunosorbent Assay (ELISA) โดยใช้ชุดตรวจสอบของ Agdia ตามข้ันตอนที่แนะน า  

4.3 การตรวจและจ าแนกชนิดไวรัส  
4.3.1 การตรวจและจ าแนกชนิดไวรัส CMV PepMV TMV ToMV TRSV TSV TBSV ที่ติดมากับ

เมล็ดตามวิธีการตรวจของ International seed federation  โดยใช้ชุดตรวจ ELISA ของบริษัท Agdia ตาม
ขั้นตอนดังนี้     

(1)  เตรียม ELISA plate โดยการเติมสารละลาย capture antibody ที่ความเข้มข้น 1:200 
(ปริมาตรของแอนติบอดีต่อบัฟเฟอร์ carbonate coating) ลงไปในแต่ละหลุม ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่มที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นานข้ามคืน 

(2) เตรียมตัวอย่างเมล็ดส าหรับการตรวจสอบตัวอย่างละ 3,000 เมล็ด โดยแบ่งเป็นตัวอย่าง
ย่อย (sub-sample) 12 ตัวอย่างๆละ 250 เมล็ด  น าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่เตรียมไว้ไปชั่งน้ าหนักและ
น าไปปั่นละเอียดด้วยเครื่องบดเมล็ดพันธุ์ (Tube-mill, IKA) จากนั้นเติมบัฟเฟอร์ general extraction buffer 
(GEB) อัตราส่วน 1:10 (น้ าหนักของเมล็ดต่อปริมาตรของบัฟเฟอร์) จะได้สารละลายเมล็ดส าหรับการน าไป
ตรวจสอบ 

(3) น า ELISA plate ในข้อที่ 1 มาท าการล้างด้วยบัฟเฟอร์ PBST wash ปริมาตร 200 
ไมโครลิตรต่อหลุม โดยการใส่สารลงไปในแต่ละหลุม บ่มไว้ 3-5 นาที ทิ้งสารโดยการคว่ าเพลทและตบบนกระดาษ
ซับ จากนั้นท าซ้ าอีก 3 ครั้ง ก่อนด าเนินการในขั้นถัดไป 

(4) น าสารละลายเมล็ดจากข้อที่ 2 ใส่ลงในหลุมตัวอย่างละ 2 หลุมๆละ 100 ไมโครลิตร 
จากนั้น น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

(5) น า ELISA plate ในข้อที่ 4 มาท าการล้างด้วยบัฟเฟอร์ PBST wash ปริมาตร 200 
ไมโครลิตรต่อหลุม โดยการใส่สารลงไปในแต่ละหลุม บ่มไว้ 3-5 นาที ทิ้งสารโดยการคว่ าเพลทและตบบนกระดาษ
ซับ จากนั้นท าซ้ าอีก 3 ครั้ง ก่อนด าเนินการในขั้นถดัไป 

(6 ) เติ มสารละลาย  alkaline phosphatase enzyme conjugate-Antibody ที่ ความ
เข้มข้น 1:200 (ปริมาตรของแอนติบอดีต่อบัฟเฟอร์ ECI) ลงไปในแต่ละหลุม ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

(7) น า ELISA plate ในข้อที่  6 มาท าการล้างด้วยบัฟเฟอร์ PBST wash ปริมาตร 200 
ไมโครลิตรต่อหลุม โดยการใส่สารลงไปในแต่ละหลุม บ่มไว้ 3-5 นาที ทิ้งสารโดยการคว่ าเพลทและตบบนกระดาษ
ซับ จากนั้นท าซ้ าอีก 3 ครั้ง ก่อนด าเนินการในข้ันถัดไป 

(8) เติมสารละลายซับสเตรท ที่ความเข้มข้นของสารซับสเตรท (PNP) 1 มิลลิกรัมต่อบัฟเฟอร์ 
PNP ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงไปในแต่ละหลุม ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้อง (ในที่มืด) เป็นเวลา 1 
ชั่วโมง 



 

(9) ตรวจสอบผลโดยการตรวจดูการเปลี่ยนสีด้วยตาเปล่า และน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง 
(O.D.) ที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร ด้วยเครื่องอ่าน ELISA reader โดยหลุมที่สารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
และ/หรือให้ค่า O.D. มากกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่าของตัวอย่างเมล็ดปกติ จะบ่งชี้ถึงการตรวจพบเชื้อไวรัส ใน
ตัวอย่างนั้นๆ (ผลการตรวจสอบเป็นบวก) 

4.3.2 การจ าแนกชนิด Tobamovirus ที่ตรวจพบด้วยวิธี RT-PCR โดยใช้ไพร์เมอร์ที่จ าเพาะ
กับวัสจีนัส Tobamovirus และชนิดไวรัส TMV ToMV และ ToMoMV  

(1) น าสารแขวนลอยเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศในตัวอย่างที่ให้ผลบวกกับชุดตรวจ TMV และ 
ToMV มาสกัดอาร์เอ็นเอ ด้วยชุดสกัดอาร์เอ็นเอส าเร็จรูป (RNeasy® Plant Mini Kit of QIAGEN) โดยน าสาร
แขวนลอยเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศมาผสมร่วมกับบัฟเฟอร์ RLT (ซ่ึงเติมสาร 2-mercaptoethanol แล้วก่อนใช้งาน) 
ด้วยปริมาตร 1:1 (V/V) แล้วใส่ลงใน QIA shredder mini spin column ปริมาตร 700 ไมโครลิตร 

(2) น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที จากนั้นเก็บของเหลว 
ปริมาตร 450 ไมโครลิตร ใส่ลงในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตรหลอดใหม่ แล้วเติมสารละลาย absolute ethanol 
ปริมาตร 1 เท่า ผสมให้เข้ากันโดยการกลับหลอด 4-5 ครั้ง  

(3) ดูดของเหลวทั้งหมดใส่ลงใน RNeasy mini spin column น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 
11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที แล้วทิ้งของเหลว 

(4) เติมบัฟเฟอร์ RW1 ปริมาตร 700 ไมโครลิตร น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 1 นาที แล้วทิ้งของเหลว 

(5) เติมบัฟเฟอร์ RPE ปริมาตร 500 ไมโครลิตร น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 1 นาที แล้วทิ้งของเหลว 

(6) เติมบัฟเฟอร์ RPE ปริมาตร 500 ไมโครลิตร น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 1 นาที แล้วทิ้งของเหลว 

(7) น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที ย้าย spin column ใส่
ลงในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตรหลอดใหม่ จากนั้นเติม RNase-free water ปริมาตร 100 ไมโครลิตร หยอดลงไป
บริเวณก่ึงกลางเมมเบรน (membrane) ตั้งทิง้ไว้นาน 2 นาที  

(8) น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 11 ,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที ของเหลวที่ได้คือ 
สารละลายอาร์เอ็นเอ (total RNA) ของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือน าไป
ด าเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

(9) น าสารละลายอาร์เอ็นเอ (total RNA) ของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่สกัดได้ มาตรวจสอบ
เชื้อไวรัส TMV ToMV และ ToMoMV ด้วยเทคนิค RT-PCR โดยเตรียมสารองคป์ระกอบดังต่อไปนี้  

 
น้ า (RNase-free water)   ปริมาตร  7.5  ไมโครลิตร 
สารละลาย 2X reaction mix buffer  ปริมาตร  12.5 ไมโครลิตร 
สารละลาย 10µM forward primer  ปริมาตร  1  ไมโครลิตร 



 

สารละลาย 10µM reverse primer  ปริมาตร  1  ไมโครลิตร  
เอนไซม์ SuperScripIII/PlatinumTaq  ปริมาตร  1  ไมโครลิตร 
สารละลาย total RNA   ปริมาตร  2  ไมโครลิตร 
     รวม   25 ไมโครลิตร 
(10) เมื่อเตรียมสารองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว น าไปเพ่ิมปริมาณชิ้นยีนเป้าหมายโดยก าหนด

โปรแกรมการท างานดงันี้ 
ขั้นตอนที่ 1 cDNA synthesis   ที่อุณหภูมิ  45 °C  เป็นเวลา 50 นาที 
ขั้นตอนที่ 2 pre-denaturation  ทีอุ่ณหภูมิ  94 °C  เป็นเวลา 3 นาที  
ขั้นตอนที่ 3 denaturation   ทีอุ่ณหภูมิ  94 °C  เป็นเวลา 30 วินาที  
ขั้นตอนที่ 4 annealing*   ที่อุณหภูมิ  66 °C  เป็นเวลา 30 วินาที  
ขั้นตอนที่ 5 extension  ที่อุณหภูมิ  68 °C  เป็นเวลา 40 วินาที  

ท าซ้ าขั้นตอนที่ 3 ถึงข้ันตอนที่ 5 เป็นจ านวน 40 รอบ  
ขั้นตอนที่ 6 post-extension  ที่อุณหภูมิ  68 °C  เป็นเวลา 10 นาที  
(11) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินปฏิกิริยา น าผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอ (PCR product) มาตรวจสอบด้วย

วิธีเจลอิเล็คโตโฟรรีซีส (gel electrophoresis) ดังนี้ 
- เตรียม 1.5% อะกาโรลเจล โดยชั่งผงอะกาโรส 1.5 กรัม ละลายในบัฟเฟอร์ 0.5X TBE 

ปริมาตร 100 มิลลิลิตร โดยการให้ความร้อน จากนัน้ผสมสารย้อมสีดีเอ็นเอ (RedSafe™ Nucleic Acid Staining 
Solution) ลงในสารละลายเจลก่อนการเทเจล 

- น าผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอ ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ผสมกับ 6X loading dye ปริมาตร 2 
ไมโครลิตร ใส่ลงในเจลที่เตรียมไว้และใช้ดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp DNA ladder เป็นตัวเทียบในเจลด้วย จากนั้น
ให้กระแสไฟฟ้าที่ 100 โวลต์ เป็นเวลา 40 นาท ี 

- ตรวจสอบแถบดีเอ็นเอภายใต้แสง UV ด้วยเครื่อง gel documentation บันทึกภาพแล้ว
น าไปวิเคราะห์ผล และส่งตัวอย่างวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ต่อไป  

- น าผลการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ไปเปรียบเทียบกับในฐานข้อมูลของ GenBank 
4.4  ต ร วจ Pospiviroid ด้ ว ย วิ ธี  Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-

PCR) 
4.4.1 เตรียมตัวอย่างเมล็ดส าหรับการตรวจสอบตัวอย่างละ 3,000 เมล็ด โดยแบ่งเป็นตัวอย่างย่อย 

(sub-sample) 15 ตัวอย่างๆละ 200 เมล็ด น าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่เตรียมไว้ไปชั่งน้ าหนัก และน าไป
ปั่นละเอียดด้วยเครื่องบดเมล็ดพันธุ์ (Tube-mill, IKA) จากนัน้เติมบัฟเฟอร์ Extraction อัตราส่วน 1:10 

4.4.2 สกัดอาร์เอ็นเอ โดยใช้ชุดสกัดอาร์เอ็นเอส าเร็จรูป (RNeasy® Plant Mini Kit of QIAGEN) 
ตามวิธีการในข้อ 4.3.2 

4.4.3. น าสารละลายอาร์เอ็นเอ (total RNA) ของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่สกัดได้ มาตรวจสอบ
Pospiviroid ด้วยเทคนิค RT-PCR โดยเตรียมสารองค์ประกอบดังต่อไปนี้  



 

 
น้ า (RNase-free water)      ปริมาตร  7.5  ไมโครลิตร 
สารละลาย 2X reaction mix buffer    ปริมาตร  12.5 ไมโครลิตร 
สารละลาย 10µM forward primer    ปริมาตร  1  ไมโครลิตร 
สารละลาย 10µM reverse primer    ปริมาตร  1  ไมโครลิตร  
เอนไซม์ SuperScripIII/PlatinumTaq (Invitrogen®)   ปริมาตร  1  ไมโครลิตร 
สารละลาย total RNA      ปริมาตร  2  ไมโครลิตร 
       รวม   25 ไมโครลิตร 
 

4.4.4 เมื่อเตรียมสารองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว น าไปเพ่ิมปริมาณชิ้นยีนเป้าหมายด้วยเครื่องเพ่ิม
ปริมาณดีเอ็นเอ (PCR machine) โดยก าหนดโปรแกรมการท างานดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 cDNA synthesis   ที่อุณหภูมิ  48 °C  เป็นเวลา 45 นาท ี
ขั้นตอนที่ 2 1st pre-denaturation  ที่อุณหภูมิ  94 °C  เป็นเวลา 2 นาที  
ขั้นตอนที่ 3 1st denaturation  ที่อุณหภูมิ  94 °C  เป็นเวลา 30 วินาที  
ขั้นตอนที่ 4 1st annealing   ที่อุณหภูมิ  62 °C  เป็นเวลา 90 วินาที  
ขั้นตอนที่ 5 1st extension  ที่อุณหภูมิ  72 °C  เป็นเวลา 45 วินาที  

ท าซ้ าขั้นตอนที่ 3 ถึงข้ันตอนที่ 5 เป็นจ านวน 15 รอบ 
ขั้นตอนที่ 6 2nd denaturation  ที่อุณหภูมิ  94 °C  เป็นเวลา 2 นาที  
ขั้นตอนที่ 7 2nd pre-denaturation  ที่อุณหภูมิ  94 °C  เป็นเวลา 30 วินาที  
ขั้นตอนที่ 8 2nd annealing   ที่อุณหภูมิ  59 °C  เป็นเวลา 90 วินาที  
ขั้นตอนที่ 9 2nd extension  ที่อุณหภูมิ  72 °C  เป็นเวลา 45 วินาที  

ท าซ้ าขั้นตอนที่ 7 ถึงข้ันตอนที่ 9 เป็นจ านวน 30 รอบ  
ขั้นตอนที่ 10 post-extension  ที่อุณหภูมิ  72 °C  เป็นเวลา 7 นาที  

  
 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินปฏิกิริยา จึงน าผลิตภัณฑ์ดีเอ็นเอ (PCR product) ที่ได้ไปตรวจสอบด้วยวิธี

เจลอิเล็คโตโฟรรีซีส (gel electrophoresis) บน 2% อะกาโรลเจลตามวิธีการในข้อ 4.3.2 ข้อ (11) 
5. เพาะเมล็ดพันธุ์ เพ่ือสังเกตลักษณะอาการผิดปกติของต้นพืชในโรงเรือนของกลุ่มวิจัยการกักกันพืช 

ตัวอย่างละ 100 เมล็ดในดินนึ่งฆ่าเชื้อในโรงเรือนกันแมลง โดยสังเกตดูลักษณะอาการบริเวณโคนต้น ล าต้น ใบ
เลี้ยง และใบ ของต้นพืช บันทึกผล กรณีถ้าพบอาการผิดปกติให้น าส่วนของพืชไปตรวจและจ าแนกชนิดสาเหตุโรค
ต่อไป  

6. ติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้า โดยท าการติดตามตรวจสอบในในโรงเรือนเพาะกล้าของบริษัท
น าเข้าเมล็ดพันธุ์ สังเกตลักษณะอาการผิดปกติในต้นกล้า ถ้าพบอาการผิดปกติให้น าส่วนของพืชไปท าการแยกเชื้อ



 

รา แบคทีเรีย และจ าแนกชนิด สุ่มตัวอย่างใบตัวอย่างละ 100 ใบ มาตรวจไวรัส TMV ToMV CMV PepMV 
TRSV TSV TBSV และ Pospiviroid ในห้องปฏิบัติการตามวิธีการในข้อ 4.3 และ4.4  

 
รายละเอียดของคู่ไพรเมอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบมีดังนี้ 

คู่ไพรเมอร์ เชื้อไวรัสเป้าหมาย ขนาด
ของยีน

เป้าหมาย 

อ้างอิง 

F-TobGEN (3666): 5’ ATGGTACGAACGGCGGCAG 
3’ 
R-TobGEN (4718): 5’ 
CAATCCTTGATGTGTTTAGCAC 3’ 

Tobamovirus 1,052 
bp  
 

Luria et al., 
2017   

TMV-F: 5’-CGACATCAG CCGATGCAGC-3’ 
TMV-R: 5’-ACCGTTTTCGAACCGAGACT-3’ 

Tobacco mosaic virus 
(TMV) 

880 bp  
 

 
Kumar et al., 
2011 ToMV-F: 5’-CGAGAGGGGCAACAAACAT-3’ 

ToMV-R: 5’-ACCTGTCTCCATCTCTTTGG-3’ 
Tomato mosaic virus 
(ToMV)  

318 bp  
 

P5, ToMMV-F: 5’ 
CGACCCTGTAGAATTAATAAATATT 3’ 
P6, ToMMV-R: 5’ CACTCTGCGAGTGGCATCCAAT 
3’  

Tomato mottle 
mosaic virus (ToMMV)  

289 bp  
 

Sui et al., 2017 

ToBRFV–F: 5’ AATGTCCATGTTTGTTACGCC 3’  
ToBRFV–R: 5’ CGAATGTGATTTAAAACTGTGAAT 
3’ 

Tomato brown rugose 
fruit virus (ToBRFV)  

560 bp  
 

Alkowni et al., 
2019  

Pospi1-FW: 5’-GGG ATCCCCGGGGAAAC 3’ 
Pospi1-RE: 5’-
AGCTTCAGTTGT(T/A)TCCACCGGGT 3’ 

Pospiviroid 191 bp Verhoeven et 
al., 2004 

   
การบนัทึกข้อมูล  
      1. บันทึกชนิดและลักษณะของศัตรูพืชที่ตรวจพบ 
 2. บันทึกภาพของศัตรูพืช และลักษณะอาการพืชที่ถูกท าลาย และเก็บตัวอย่างศัตรูพืชเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ทางวิชาการ  
เวลาและสถานที่ 
      เริ่มต้นด าเนินงานวิจัย  ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2562  
สถานทีท่ าการวิจัย 



 

1. กลุ่มวิจัยการกักกันพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
2. แปลงปลูกของบริษัทหรือเกษตรกร ในจังหวัดขอนแก่นและสกลนคร 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ระยะที่ 1 ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากอินเดีย และจีน                 
              (2559 -2560 รวม 2 ปี) 
ระยะที่ 2 ชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา และ 
            เนเธอร์แลนด์ (2561-2562 รวม 2 ปี) 

1 การสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชเป้าหมาย จากการสืบค้นข้อมูลศัตรูของมะเขือเทศที่พบในประเทศอินเดีย จีน 
อเมริกา และเนเธอร์แลนด์ พบว่า 

ศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดมากบัเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากอินเดียได้แก่ เชื้อรา ; Verticillium albo-
atrum แบคทีเรีย ;  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas corrugata และ 
Pseudomonas syringae pv. tomato ไวรัส ; Tobacco ringspot virus, Tobacco streak virus, Tomato 
black ring virus ไวรอยด์ ; Chrysanthemum stunt viroid, Citrus exocortis viroid, Potato spindle 
tuber viroid 

ศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากจีน ได้แก่ เชื้อรา ; Verticillium albo-atrum 
แบคทีเรีย ;  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, และ Pseudomonas syringae pv. 
tomato ไวรัส ; Pepino mosaic virus, Tobacco ringspot virus, Tobacco streak virus, Tomato black 
ring virus และ Tomato bushy stunt virus ไวรอยด์ ; Chrysanthemum stunt viroid, Citrus exocortis 
viroid, Potato spindle tuber viroid 

ศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากอเมริกาได้แก่ เชื้อรา ; Verticillium albo-
atrum แบคทีเรีย ;  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis , Pseudomonas corrugata 
และ Pseudomonas syringae pv. tomato ไวรัส ; Pepino mosaic virus, Tobacco ringspot virus, 
Tobacco streak virus และ Tomato bushy stunt virus ไวรอยด์ ; Chrysanthemum stunt viroid, และ 
Citrus exocortis viroid  
 ศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ เชื้อรา ; Verticillium 
albo-atrum แบคทีเรีย ;  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis , ไวรัส ; Pepino mosaic 
virus, Tobacco streak virus และ Tomato black ring virus ไวรอยด์ ; Chrysanthemum stunt viroid, 
Citrus exocortis viroid, Potato spindle tuber viroid, และ Tomato apical stunt viroid 

จากการสืบค้นขอ้มูลศัตรูพืชเป้าหมายแต่ละชนิดได้ข้อมูลดังนี้  
 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) เป็นสาเหตุโรค bacterial canker ซ่ึง

เป็นโรคที่ร้ายแรงในมะเขือเทศ Cmm เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดิน โดยอยู่ในเศษซากพืช และสามารถอยู่ข้าม
ฤดูในวัชพืช เชื้อสามารถติดมากับเมล็ดมะเขือเทศ การเกิดโรคเริ่มตั้งแต่ในแปลงเพาะกล้าโดยเมล็ดที่ติดเชื้อเป็น



 

แหล่งแพร่กระจายโรคในระยะเริ่มแรก การแพร่กระจายในแปลงเกิดจากแบคทีเรียแพร่ไปกับน้ า หรือติดไปกับ
เครื่องมือทางการเกษตรและคน มีรายงานการติดเชื้อในเมล็ดมะเขือเทศตั้งแต่ 1-97% (Chang et al., 1991; 
Dhanvantari and Brown, 1993) การก าจัดเชื้อที่ติดมากับเมล็ดท าได้หลายวิธี เช่น การหมักเมล็ด หรือการแช่
เมล็ดใน hydrochloric acid ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติที่เกษตรกรใช้แยกเมล็ดออกจากเนื้อของผล และยังสามารถช่วย
ลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียได้ หรือการใช้สารเคมี o-hydroxydiphenyl 0.05%  , calcium hypochlorite 0.5% 
และ sodium hypochlorite หรือการแช่เมล็ดในน้ าอุ่นที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 25 นาที สามารถก าจัดเชื้อ
แบคทีเรียที่ติดมากับเมล็ดได้โดยไม่มีผลกระทบต่อความงอก (Thyr et al., 1973; Dhanvantari and Brown, 
1993)  
  การตรวจเชื้อ Cmm ในเมล็ด มีรายงานการใช้เทคนิคทางเซรุ่มวิทยาในการตรวจเชื้อในเมล็ด เช่น 
Agglutination test, indirect immunofluorescence (IF), ELISA, การใช้เทคนิค PCR โดยใช้        ไพร์เมอร์ที่
จ าเพาะต่อ Cmm เช่น Cmm5/ Cmm6, Cmm3/ Cmm4 หรือ PSA-4/ PSA-R (Dreier et al., 1995; Pastrik 
and Rainey, 1999; Sousa-Santos et al., 1997) นอกจากนี้ European and Mediterranean Plant 
Protection Organization (EPPO) ได้ก าหนดวิธีการมาตรฐานส าหรับตรวจ Cmm ในเมล็ดมะเขือเทศ (OEPP/ 
EPPO, 2013a) 

Pepino mosaic virus (PepMV) เป็นไวรัสสาเหตุโรคในมะเขือเทศ มะเขือม่วง และมันฝรั่ง เชื้อไวรัส
แพร่ระบาดโดยวิธีกล โดยติดไปกับเครื่องมือทางการเกษตร รองเท้า เสื้อผ้า และการสัมผัสกับต้นเป็นโรค ไวรัส
ถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ด โดยพบเมล็ดที่ seed coat แต่ไม่พบใน embryo (Ling, 2008) ในมะเขือเทศสามารถ
ตรวจพบไวรัสในเมล็ดมะเขือเทศจากต้นที่เป็นโรคสูงถึง 25% 

การก าจัดเชื้อที่ติดมากับเมล็ด โดยแช่เมล็ดใน 10% trisodium phosphate เป็นเวลา 3 ชั่วโมง สามารถ
ก าจัดเชื้อที่ติดมากับเมล็ดได้โดยไม่มีผลต่อความงอก การแช่เมล็ดใน 0.5 และ 1.0% sodium hypochlorite 
สามารถก าจัดเชื้อได้ผลดี  Córdoba-Sellés และคณะ (2007) Ling (2010) 
การตรวจเชื้อในเมล็ดสามารถตรวจจากเมล็ดโดยตรงได้ด้วยวิธี ELISA และ PCR (OEPP/ EPPO, 2013b; 
Salomone and Roggero, 2002) 

Tobacco ringspot virus (TRSV) เป็นไวรัสที่มีพืชอาศัยกว้าง ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์  Fabaceae และ 
Solanaceae เช่น พริก มะเขือเทศและยาสูบ ไวรัสสามารถถ่ายทอดด้วยวิธีกล  ถ่ายทอดผ่านเมล็ดพันธุ์และ
ละอองเกสร โดยทั่วไปในสภาพธรรมชาติการแพร่ระบาดเกิดจากไส้เดือนฝอยพาหะ Xiphinema americanum 
TRSV สามารถถ่ายทอดผ่านเมล็ดในพืชหลายชนิด เช่น เจอเรเนียม ผักกาดหอม บานชื่นและAmaranthus ใน
เมล็ดถั่วเหลืองสามารถถ่ายทอดโรคได้ถึง 100% และมีผลท าให้ความงอกลดลง 5-42% (CABI, 2018)   

ความเสียหายที่เกิดจาก TRSV มีรายงานก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในถั่วเหลือง โดยท าให้เกิด
โรคตาไหม้ (soybean bud blight) ในอินเดียมีรายงานความว่าท าให้ผลผลิตลดลงถึง 66% นอกจากนี้ยังมี
รายงานท าความเสียหายกับพืชในวงศ์ Fabaceae, Solanaceae และ Cucurbitaceae ในประเทศอินเดียโรคใบ
จุดวงแหวนท าให้ผลผลิตมะเขือม่วงลดลง 55-70% (CABI, 2018)  



 

การตรวจเชื้อ TRSV ในเมล็ดสามารถตรวจด้วยวิธีปลูกสังเกตอาการ ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ หรือ ด้วย
เทคนิค ELISA และ serologically specific electron microscopy (SSEM) (CABI, 2018) 

Tobacco streak virus (TSV) เป็นสาเหตุโรค soybean bud blight  เข้าท าลายพืชได้หลายชนิด แต่
ความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจาก TSV มีรายงานเฉพาะในถั่วเหลือง  (CABI,2014)เป็นไวรัสที่มีพืชอาศัยกว้าง
มาก เชื้อสามารถถ่ายทอดโรคด้วยวิธีกล (mechanical inoculation)  ในสภาพธรรมชาติไวรัสสามารถ
แพร่กระจายโดยเพลี้ยไฟทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของ Thrips tabaci และ Frankliniella occidentalis เป็น
พาหะ นอกจากนี้ ยังสามารถถ่ายทอดโรคโดยทางเมล็ดและผ่านทางละอองเกสร มีรายงานการถ่ายทอดโรคใน
เมล็ด ถั่วแดง สตรอเบอรี และมะเขือเทศ 40-76% (CABI, 2018) 

Tomato Black ring virus (TBRV) เป็นสาเหตุโรคที่มีพืชอาศัยกว้าง เช่น หอม กะหล่ า พริก มะเขือเทศ 
แตงกวา สตรอเบอร์รี เป็นต้น เชื้อไวรัสแพร่กระจายโรคโดยมีไส้เดือนฝอยในสกุล Longidorus เป็นพาหะ มี
รายงานการถ่ายทอดทางเมล็ดในพืช 24 ชนิด ใน 15 วงศ์ เชื้อสามารถถ่ายทอดทางเมล็ด ผักกาดหอม ผักกาดหัว 
มะเขือเทศ และถั่วเหลือง ในอัตรา 3, 3-7, 20 และ 83% เชื้อไวรัสมีความคงทนอยู่ในไส้เดือนฝอยได้ช่วง
ระยะเวลาสั้น แต่สามารถมีชีวิตอยู่รอดในเมล็ดได้เป็นเวลานาน เมล็ดจึงเป็นพาหะที่ส าคัญในการแพร่กระจายโรค 
(CABI, 2018)  

Tomato bushy stunt virus (TBSV) เป็นสาเหตุโรคในมะเขือเทศ พริกหวาน และมะเขือม่วง อนุภาค
ไวรัสมีความคงทนสูงสามารถแพร่ไปกับดินและน้ าโดยไม่ต้องอาศัยพาหะ สามารถอยู่ในดินได้นานถึง 3 เดือน 
ไวรัสสามารถถ่ายทอดด้วยวิธีกลได้ดี (CABI, 2018) Tomlinson and Faithfull (1984) ศึกษาการถ่ายทอดโรค
ในเมล็ดมะเขือเทศจากกต้นเป็นโรคซึ่งไม่แสดงอาการ พบอัตราการเป็นโรคของต้นกล้าสูงถึง 50-65%  

Potato spindle tuber viroid (PSTVd)  สามารถถ่ายทอดโรคโดยวิธีกล (mechanical transmission)  
มีรายงานการถ่ายทอดโรคว่าสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อใช้มีดที่ปนเปื้อนน้ าคั้นพืชเป็นโรคมีผลให้เปอร์เซ็นต์การเข้า
ท าลายของเชื้อสูงที่สุด  หรือล้อรถแทรคเตอร์ที่ปนเปื้อนน้ าคั้นต้นพืชเป็นโรคที่เกิดบาดแผล  พบว่าสามารถ
ถ่ายทอดโรคไปสู่ต้นปกติในแปลงได้ถึง 80 – 100%  PSTVd  สามารถถ่ายทอดโรคทางเมล็ดพันธุ์และละอองเกสร 
มีรายงานว่าสามารถถ่ายทอดโรคในเมล็ดพันธุ์มันฝรั่งและมะเขือเทศสูงถึง 70 และ 28.6 เปอร์เซ็นต์ และสามารถ
ถ่ายทอดโรคผ่านละอองเกสรสูงถึง 35-66 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีรายงานการถ่ายทอดโรคโดยแมลงพาหะ  
Myzus (CABI, 2018) 

2. การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์จากด่านตรวจพืช  

  ปี 2559 สุ่มเมล็ดมะเขือเทศที่น าเข้าจากอินเดียจ านวน 37 ครั้ง น้ าหนัก 2,109.40 กิโลกรัม และจีน

จ านวน 4 ครั้ง น้ าหนัก 18.04 กิโลกรัม จากด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจพืชไปรษณีย์ 

  ปี 2560 สุ่มเมล็ดมะเขือเทศที่น าเข้าจากอินเดียจ านวน 30 ครั้ง น้ าหนัก 1676.20 กิโลกรัม และจีน

จ านวน 6 ครั้ง น้ าหนัก 35.96 กิโลกรัม จากด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจพืชไปรษณีย์ 



 

  ปี 2561 สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา จ านวน 77 ครั้ง น้ าหนัก 40.41 

กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากเนเธอร์แลนด์ จ านวน 88 ครั้ง น้ าหนัก 40.07 กิโลกรัม จากด่าน

ตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจพืชไปรษณีย์ และด่านตรวจพืชลาดกระบัง 

    ปี 2562 สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา จ านวน 21 ครั้ง น้ าหนัก 14.09 

กิโลกรัม และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากเนเธอร์แลนด์ จ านวน 39 ครั้ง น้ าหนัก 105.26 กิโลกรัม ทางด่าน

ตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ และด่านตรวจพืชลาดกระบัง   

   3.  การตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้น  

ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบลักษณะอาการผิดปกติ ไม่มีร่องรอยการท าลายของแมลงศัตรูพืช และไม่พบ
แมลงและเมล็ดวัชพืชปนเปื้อนกับเมล็ดพันธุ์ 

4. ตรวจศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการ 
4.1 ผลการตรวจเชื้อรา ด้วยวธิี Blotter method พบเชื้อรา Curvularia lunata, Fusarium 

monoliforme, F. oxysporum และ Phoma sp. ชนิดละ 1 ครั้งกับเมล็ดมะเขือเทศท่ีน าเข้าจากอินเดีย พบเชื้อ
รา F. oxysporum กับเมล็ดมะเขือเทศท่ีน าเข้าจากอเมริกา 2 ครั้ง และไม่พบเชื้อราในเมล็ดที่น าเข้าจากจีนและ
เนเธอร์แลนด์ 

  

 

 

  
   
ภาพที่ 1 Fusarium oxysporum ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 
4.2 ตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) 

ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โดยวิธี Dilution plate method และจ าแนกชนิดแบคทีเรียโดยวิธี ELISA ไม่พบแบคทีเรีย 
Cmm. 

4.3 ผลการตรวจและจ าแนกชนิดไวรัส  
4.3.1 ตรวจและจ าแนกชนิดไวรัส TMV, ToMV, CMV, PepMV, TRSV, TSV และ TBSV ทีติ่ด

มากับเมล็ดด้วยวิธี ELISA ผลการตรวจพบตัวอย่างเมล็ดมะเขือเทศจากอินเดีย ให้ผลบวกกับชุดตรวจ TMV และ 
ToMV จ านวน 2 ตัวอย่าง เมล็ดจากจีน ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสทั้ง 7 ชนิด ตัวอย่างเมล็ดมะเขือเทศจากอเมริกา ให้



 

ผลบวกกับชุดตรวจ TMV และ ToMV จ านวน 1 ตัวอย่าง ส่วนเมล็ดจากเนเธอร์แลนด์ ให้ผลบวกกับชุดตรวจ 
TMV และ ToMV จ านวน 1 ตัวอย่าง 

4.3.2 ผลการจ าแนกชนิด Tobamovirus ในตัวอย่างที่ให้ผลบวกกับ ชุดตรวจ TMV และ 
ToMV ในข้อ 4.3.1 ด้วยวิธี RT-PCR โดยใช้ไพร์เมอร์ที่จ าเพาะเจาะจงกับไวรัส TMV ToMV และ ToMMV ยืนยัน
ผลด้วยการส่งวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์และเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของ GenBank พบว่าเมล็ดมะเขือเทศ
จากอินเดียตรวจพบ TMV และ ToMV ชนิดละ 1 ตัวอย่าง และตรวจพบ ToMV ในเมล็ดจากอเมริกา และพบ 
TMV ในเมล็ดจากเนเธอร์แลนด์ โดยพบว่าตัวอย่างที่ตรวจพบให้ผลบวกกับไพร์เมอร์ที่จ าเพาะกับ ToMV ปรากฏ
แถบดีเอ็นเอที่ขนาดประมาณ 300 bp (ภาพที่ 2) และมีล าดับนิวคลีโอไทด์คล้ายกับเชื้อไวรัส ToMV มากกว่า 93 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวอย่างที่ตรวจพบให้ผลบวกกับไพร์เมอร์ที่จ าเพาะกับ TMV ปรากฏแถบดีเอ็นเอที่ขนาดประมาณ 
880 bp (ภาพที่ 3) และมีความคล้ายกับเชื้อไวรัส TMV มากกว่า 97 เปอร์เซ็นต์ 

4.4  ตรวจ Pospiviroid ด้วยวิธ ี Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-
PCR) ผลการตรวจไม่พบเชื้อไวรอยด์ในเมล็ดมะเขือเทศ (ภาพที่ 4) 

 
ภาพที่ 2  ผลการตรวจสอบการตรวจหาเชื้อไวรัส ToMV ด้วยวิธีเจลอิเล็คโตรโฟรีซีสบน 1.5% อะกาโรสเจล 

  M =ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp DNA Ladder, Invitrogen) หมายเลข 1-2= เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจาก
อินเดีย, 3-4= เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากอเมริกา, N=เมล็ดมะเขือเทศปกติ,  
P1 = positive TMV, P2 = positive ToMV 
 
 

 
 



 

ภาพที่ 3  ผลการตรวจสอบการตรวจหาเชื้อไวรัส TMV ด้วยวิธีเจลอิเล็คโตรโฟรีซีสบน 1.5% อะกาโรสเจล :  
M =ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp DNA Ladder, Invitrogen) N1=น้ ากลั่น, N2=เมล็ดมะเขือเทศปกติ, 
P1 =positive TMV หมายเลข 1-3 = เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากอินเดีย, 4-5= เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจาก
อเมริกา 
  

 
 
ภาพที่ 4  ผลการตรวจสอบการตรวจหาเชื้อ Pospiviroid ด้วยวิธีเจลอิเล็คโตรโฟรีซีสบน 1.5% อะกาโรสเจล : M 

= ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp DNA Ladder, Thermo Fisher Scientific), N=เมล็ดมะเขือเทศปกติ, 
P =ใบมะเขือเทศปลูกเชื้อ PCFVd, หมายเลข 1-11= เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้า, 

 
 เมล็ดมะเขือเทศเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดพืช และพาหะจาก
แหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 
2550  เมล็ดมะเขือเทศมีการน าเข้าโดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เพ่ือการค้าและใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
เพ่ือการส่งออก ในปี 2559-2562 ประเทศไทยน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเฉลี่ยปีละ 9,142 กิโลกรัม มูลค่าเฉลี่ย 
68.9 ล้านบาทต่อปี (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2563) ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออก
เมล็ดพันธุ์ลูกผสมเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน จึงมีการเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์ทั้งน าเข้าและส่งออกจาก
ภูมิภาคต่าง ๆทั่วโลก จึงมีความจ าเป็นต้องตรวจเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าอย่างเข้มงวด เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูพืช
ร้ายแรงจากต่างประเทศเข้ามาระบาดท าความเสียหายกับการเกษตรภายในประเทศ  
 จากการสุ่มเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่น าเข้าจากอินเดีย จีน อเมริกา และเนเธอร์แลด์ ผลการตรวจพบเชื้อรา 
F.oxysporum ซึ่งเป็นสาเหตุโรคเหี่ยวในมะเขือเทศกับเมล็ดจากอินเดียและอเมริกา ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันของ
ประเทศไทยแต่หากพบว่าปนเปื้อนในอัตราสูงอาจมีผลกระทบ ควรแนะน าให้ผู้น าเข้าก าจัดเชื้อบนเมล็ดก่อนปลูก 
นอกจากนี้ยังตรวจพบไวรัส TMV และ ToMV ซึ่งเป็นไวรัสในจีนัส Tobamovirus จากผลการตรวจพบว่าตัวอย่างที่
ให้ผลบวกกับชุดตรวจไวรัส TMV มักจะเกิดผลบวกกับชุดตรวจไวรัส ToMV ด้วย เนื่องจากไวรัสทั้งสองชนิดมี
คุณลักษณะที่คล้ายกัน ทั้งชนิดพืชอาศัย ลักษณะอาการ รวมทั้งโปรตีนห่อหุ้มอนุภาค ดังนั้นการใช้เทคนิคทางเซรุ่ม
วิทยา เช่นวิธี ELISA ซึ่งตรวจหาโปรตีนของไวรัส ไม่สามารถใช้จ าแนกชนิดของ TMV และ ToMV ได้ จึงจ าเป็นต้อง
ตรวจจ าแนกชนิดด้วยเทคนิคที่มีความจ าเพาะสูง เช่น วิธี RT-PCR  ซึ่งสามารถจ าแนกได้ในระดับดีเอ็นเอ ไวรัสในจีนัส 
Tobamovirus ที่ เข้าท าลายมะเขือเทศมีหลายชนิด ส่ วนใหญ่ มีความสั มพันธ์ทางเซรุ่มวิทยา (serological 
relationship) ที่ใกล้ชิดกัน ท าให้เกิดปฏิกิริยาข้าม (cross reaction) ระหว่างแอนติบอดีที่ใช้ตรวจ แต่เทคนิคทางเซรุ่ม



 

วิทยา เช่น ELISA มีข้อดีในการใช้ตรวจตัวอย่างจ านวนมากได้โดยใช้ระยะเวลาไม่นาน ในงานกักกันพืชจึงเลือกใช้วิธี 
ELISA เพ่ือตรวจหาตัวอย่างที่มี Tobamovirus จากนั้นจึงจ าแนกชนิดด้วยวิธี RT-PCR   
 นอกจากนี้ยังมีรายงานไวรัสในจีนัส Tobamovirus ที่เข้าท าลายมะเขือเทศ ได้แก่ Tomato brown rugose 
fruit virus (ToBRFV) Tobacco mild green mosaic virus (TMGMV) Tomato mottle mosaic virus (ToMMV) 
ซ่ึงไวรัสดังกล่าวยังไม่มีรายงานพบในประเทศไทย โดยเฉพาะ ToBRFV เป็นไวรัสชนิดใหม่ในจีนัส Tobamovirus พบ
ครั้งแรกใน แหล่งปลูก มะเขือเทศในอิสราเอลเมื่อปี 2557 ต่อมาในปี 2561-2562 มีรายงานพบในหลายประเทศรวมทั้ง 
จอร์แดน เม็กซิโก เยอรมัน และในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อิตาลี ปาเลสไตน์ ตุรกี สหราชอาณาจักร และใน
มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน (EPPO, 2019) ขณะนี้หลายประทศ เช่น อเมริกา สหภาพยุโรป ชิลี 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น เริ่มตื่นตัวและมีการเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดโดยออกกฎระเบียบในการน าเข้า
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ และพริก ต้องมีการรับรองว่ามาจากแหล่งผลิตที่ปลอดจาก ToBRFV หรือต้องตรวจเมล็ดใน
ห้องปฏิบัติการว่าปราศจากไวรัสดังกล่าว นับได้ว่า ToBRFV เป็นศัตรูพืชที่มีความส าคัญกับการผลิตและการส่งออก
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ และพริกอย่างสูง หากไวรัสดังกล่าวระบาดเข้ามาในประเทศไทยจะมีผลกระทบต่อการส่งออก
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ และพริก ท าให้ไม่สามารถส่งออกได้ หรือต้องเสียค่าใช่จ่ายในการตรวจเมล็ดก่อนส่งออก 
 ถึงแม้ว่า TMV และ ToMV มีรายงานระบาดทั่วไปในแหล่งปลูกมะเขือเทศทั่วโลก แต่เมล็ดที่ตรวจพบ
ไวรัสเป็นเมล็ดพ่อแม่ที่น าเข้าเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ซึ่งหากเชื้อไวรัสดังกล่าวระบาดในแปลงและติดไปกับ
เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ ท าให้มีผลกระทบในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ จึงต้องก ากับดูแลให้บริษัทผู้น าเข้าท าการก าจัดเชื้อ
ในเมล็ดด้วยด้วยสารเคมีก่อนน าไปปลูก จากการสืบค้นข้อมูลการก าจัดเชื้อไวรัสในเมล็ดพันธุ์มีหลายวิธีทั้งการใช้
ความร้อน สารเคมี เช่นก า จัดไวรัสที่ติดอยู่ภายนอกเมล็ดโดยอบที่อุณหภูมิ 70oC นาน 24 ชั่วโมง (Li และคณะ, 
2015) หรือสารเคมี เช่น 10% Trisodium phosphate (TSP) นาน 2 ชั่วโมง 30 นาที หรือ 5% hydrochloric 
acid นาน 4-6 ชั่วโมง (Berke และคณะ, 2017) 
 

  5.  การปลูกเพื่อสังเกตลักษณะอาการผิดปกติ  
 ผลการปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือนของกลุ่มวิจัยการกักกัน ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นมะเขือ
เทศ  

6.  ติดตามตรวจสอบภายหลังการน าเข้า  
การติดตามตรวจสอบในในโรงเรือนเพาะกล้าของบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ที่จังหวัดขอนแก่น และสกลนคร 

จ านวน 2 ครั้ง และสุ่มตัวอย่างใบมาตรวจไวรัส TMV ToMV CMV PepMV TRSV TSV TBSV และ Pospiviroid 
ตัวอย่างละ 100 ใบ ไม่พบอาการผิดปกติและตรวจไม่พบศัตรูพืชเป้าหมาย  

 9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 
 9.1 การสืบค้นข้อมูลศัตรูพืช พบว่ามีศัตรูพืชกักกันที่มีโอกาสติดมากับเมล็ดมะเขือเทศจากทั้ง 4 ประเทศ

ที่ท าการศึกษาทั้งหมด 13 ชนิด จัดเป็น เชื้อรา 1 ชนิด เชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิด เชื้อไวรัส 5 ชนิด และไวรอยด์ 4 
ชนิด 



 

9.2 การตรวจศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากอินเดีย จีน อเมริกา และเนเธอร์แลนด์ 
ไม่พบศัตรูพืชกักกัน แต่ตรวจพบเชื้อรา Curvularia lunata F. monoliforme และ F. oxysporum และไวรัส 
TMV และ ToMV แต่อย่างไรก็ตาม  

9.3 ควรมีมาตรการก าจัดเชื้อไวรัส  TMV และ ToMV ในเมล็ดที่ตรวจพบด้วย 10% Trisodium 
phosphate (TSP) นาน 2 ชั่วโมง 30 นาที เนื่องจากไวรัสทั้งสองชนิดที่ตรวจพบเป็นไวรัสที่สามารถแพร่กระจาย
ได้รวดเร็ว มีความคงทนในสภาพแวดล้อมได้ดี ท าให้ป้องกันก าจัดยาก 

9.4 ควรก าหนดมาตรการและเง่ือนไขในการน าเข้า โดยต้องขออนุญาตน าเข้า และด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1) มีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทางและหนังสือรับรองว่าไม่เป็นพืชดัดแปลง

พันธุกรรม (Non-GMOs certificate) 
 2) เมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจะต้องสะอาด บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุสะอาดที่ปิดมิดชิด ไม่พบร่องรอย

การท าลายแมลงศัตรูพืชกักกัน และไม่พบการปนเปื้อนของเมล็ดวัชพืช รวมทั้งไม่มีดินและเศษซากพืชปะปนมา
เพ่ือป้องกันเมล็ดวัชพืชร้ายแรง 

 3) เมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจะต้องมาจากแปลงที่ปลอดหรือผ่านการตรวจสอบรับรองในห้องปฏิบัติการ
ว่าเมล็ดพันธุ์ปลอดจากศัตรูพืชกักกัน  
10. การน าไปใช้ประโยชน์ : ข้อมลูรายชื่อศัตรูพืชที่ตรวจพบที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศน าเข้าจากประเทศ
อินเดีย จีน อเมริกา และเนเธอร์แลนด์ สามารถใช้ส าหรับอ้างอิงทางวิชาการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืช ป้องกันไม่ให้ศัตรพืูชกักกันเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ 
รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช 
11. ค าขอบคุณ : ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในห้องปฏิบัติการกลุม่งานวินิจฉัยศัตรูพืชกักกันทีช่่วยสนับสนุนใน
การท างานวิจัยนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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13. ภาคผนวก 
Table 1   Potential pests associated with tomato seeds imported from India, China, United 
states and the Netherlands. 

Pest Country 
India China USA Netherland 

Fungus 
Verticillium albo-atrum √ √ √ √ 
Bacteria 
Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis  

√ √ √ √ 

Pseudomonas corrugata √  √  
Pseudomonas syringae pv. 
tomato 

√ √ √  

Virus 
Pepino mosaic virus  √ √ √ 
Tobacco ringspot virus √ √ √  
Tobacco streak virus √ √ √ √ 
Tomato black ring virus √ √  √ 
Tomato bushy stunt virus   √  
viroid 
Chrysanthemum stunt 
viroid 

√ √ √ √ 

Citrus exocortis viroid √ √ √ √ 
Potato spindle tuber viroid √ √  √ 
Tomato apical stunt viroid    √ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Table 2 primer used for RT-PCR 

primer Target pest Size 
bp 

reference 

F-TobGEN (3666): 5’ ATGGTACGAACGGCGGCAG 
3’ 
R-TobGEN (4718): 5’ 
CAATCCTTGATGTGTTTAGCAC 3’ 

Tobamovirus 1,052  
 

Luria et al.,  
(2017)  

TMV-F: 5’-CGACATCAG CCGATGCAGC-3’ 
TMV-R: 5’-ACCGTTTTCGAACCGAGACT-3’ 

Tobacco mosaic virus 
(TMV) 

880 bp  
 

 
Kumar et al., 
(2011) ToMV-F: 5’-CGAGAGGGGCAACAAACAT-3’ 

ToMV-R: 5’-ACCTGTCTCCATCTCTTTGG-3’ 
Tomato mosaic virus 
(ToMV)  

318 bp  
 

P5, ToMMV-F: 5’ 
CGACCCTGTAGAATTAATAAATATT 3’ 
P6, ToMMV-R: 5’ CACTCTGCGAGTGGCATCCAAT 
3’  

Tomato mottle 
mosaic virus (ToMMV)  

289 bp  
 

Sui et al., (2017) 

Pospi1-FW: 5’-GGG ATCCCCGGGGAAAC 3’ 
Pospi1-RE: 5’-
AGCTTCAGTTGT(T/A)TCCACCGGGT 3’ 

Pospiviroid 191 bp  Verhoeven et 
al., (2004) 

 
 
Table 3 Pest interception of tomato seed import from India China USA and The 
Netherlands during 2016-2019  

year 
exporting 
country 

No. of 
shipmen

t 

weight 
(Kgs) 

pathogen 
pest status No. of 

detected 
shipment 

2016-2017 India 67 3785.60 Curvularia lunata Non-regulated 1 



 

 
 

 F. monoliforme 
F. oxysporum 
Phpma sp. 
TMV 
ToMV 

Non-regulated 
Non-regulated 
Non-regulated 
Non-regulated 
Non-regulated 

1 
1 
1 
1 
1 
 

China 
 

10 54.00 ไม่พบศัตรูพืช - - 

2018-2019 USA 
 

98 
 

54.50 F. oxysporum 
ToMV 
 

Non-regulated 2 

Netherlands 
 

127 145.33 TMV Non-regulated 1 
 

 Total 302 4341.43 


