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ความสัมพันธระหวางชนิดของไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus
กับชนิดของเพลี้ยแปงในการกอให"เกิดโรคเหี่ยวในสับปะรด
Relationships between Strains of Pineapple mealybug wilt-associated
virus and Mealybug Species in Causing Pineapple Wilt Disease
วันเพ็ญ ศรีทองชัย ปริเชษฐ ตั้งกาญจนภาสน กาญจนา วาระวิชะนี
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
สํารวจและเก็บเพลี้ยแปงสีชมพูและเพลี้ยแปงสีเทาจากแปลงที่จากจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี
มาเลี้ยงใหปลอดไวรัสในกรงกันแมลง จากนั้นนําหน$อสับปะรดพันธุ&ป'ตตาเวียมาตรวจสอบว$าปลอด
ไวรัสโรคเหี่ยวสับปะรด PMWaV-1 และ PMWaV-2 โดยเทคนิคอณูชีววิทยา ไพรเมอร&ที่ใชตรวจไวรัส
PMWaV-1 ไดแก$ Pa222-F1 (5′-ACAGGAAGGACAACACTCAC-3′) และ Pa223-R (5′-CGCACAA
ACTTCAAGCAATC-3′) จะใหแถบ ของดีเอ็นเอ ขนาด 589 คู$เบส สําหรับไพรเมอร&ที่ใชตรวจไวรัส
PMWaV-2 คือ Pa224-F2 (5′-CATACGAACTAGACTCATACG-3′) และ Pa225-R2 (5′-CCATCC
ACCAATTTTACTAC-3′) ใหแถบของดีเอ็นเอ ขนาด 609 คู$เบส มาเลี้ยงเพิ่มปริมาณในอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ จากนั้นยายปลูกลงดิน จนมีอายุประมาณ 4-5 เดือน จึงนํามาถ$ายทอดโรคโดยใชเพลี้ยแปงแต$
ละชนิดจํานวน 10 ตัว/ตน ทดสอบกับสับปะรด 5 ตน/ชนิดไวรัส มีระยะเวลาในการรับเชื้อและถ$ายทอด
เชื้อ 3 และ 5 วัน ตามลําดับ เก็บใบสับปะรดมาตรวจหาไวรัสโดยเทคนิค RT-PCR พบว$า ตนสับปะรดที่
รับเชื้อไวรัส PMWaV-2 และ PMWaV-1 + PMWaV-2 เริ่มตรวจพบ แถบดีเอ็นเอของ ไวรัส PMWaV2 ขนาด 609 คู$เบส หลังการถ$ายทอดโรคแลว 2 เดือน แต$ตนสับปะรดเริ่มแสดงอาการใบอ$อนนิ่ม สี
เหลืองซีด และ ลู$ลง หลังจากถ$ายทอดเชื้อแลว 4 เดือน สําหรับไวรัส PMWaV-1 เริ่มตรวจพบแถบของดี
เอ็นเอ หลังการถ$ายทอดโรคแลว 4 เดือน และแสดงอาการเหี่ยวไม$รุนแรงเท$ากับตนที่มีไวรัส PMWaV-1
+ PMWaV-2 อยู$ร$วมกัน และเปอร&เซ็นต&การถ$ายทอดโรคของไวรัสทั้ง 2 strain ค$อนขางสูงประมาณ
80-100% แสดงว$าเพลี้ยแปงสีชมพูเปRนพาหะที่สําคัญในการถ$ายทอดโรคเหี่ยวสับปะรด สําหรับการ
ถ$า ยทอดโรคเหี่ ยวโดยใช เพลี้ ยแปงสีเ ทาเปRน พาหะ พบว$า มีเ ปอร&เ ซ็ นต& การถ$ า ยทอดโรคค$อนขางต่ํ า
ประมาณ 20 % และสับปะรดไม$แสดงอาการของโรคหลังจากการถ$ายทอดไวรัสแลว 5 เดือน
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คํานํา
สับปะรด [Ananas comosus (L.) Merr.] อยู$ในวงศ& Bromeliaceae มีถิ่นกําเนิดใน
ประเทศบราซิลและปารากวัย เริ่มมีการนําเขามาปลูกในประเทศไทยโดยชาวโปรตุเกสตั้งแต$ป_ พ.ศ.
2223 และปลู กกระจายไปทั่ วทุ กภาคของประเทศ ตามความเหมาะสมของพื้ นที่ และชนิด พั น ธุ&
สับปะรดจัดเปRนผลไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย สามารถปลูกและเก็บผลผลิตไดตลอดป_
เพื่อใชบริโภคสดภายในประเทศและแปรรูปเปRนผลิตภัณฑ&ต$างๆ เช$น สับปะรดกระปfอง น้ําสับปะรด
สับปะรดกวน สับปะรดแช$แข็งและสับปะรดอบแหง มีมูลค$าส$งออกประมาณป_ละ 13,000-15,000
ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2545) โดยประเทศไทยครองความเปRนผูนําในการผลิตและ
ส$งออกสับปะรดเปRนอันดับหนึ่งของโลก เปRนเวลานานกว$า 10 ป_จนถึงป'จจุบัน โดยมีตลาดผูนําเขาที่
สําคัญ ไดแก$ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุhน และสาธารณรัฐประชาชนจีน (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ&, 2547)
ศัตรูพืชเปRนอุปสรรคสําคัญในการปลูกสับปะรด ทําใหผลผลิตและคุณภาพสับปะรดเสียหาย
อย$างรุนแรง จนบางครั้งไม$สามารถเก็บผลผลิตได ศัตรูสําคัญที่สุดที่กําลังเปRนป'ญหาสําคัญต$อการปลูก
สับ ปะรดของไทยในป' จ จุ บั น คื อ “โรคเหี่ ย ว” ซึ่ งพบระบาดเปR น ครั้ งแรกในรั ฐ ฮาวาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อตนป_ พ.ศ. 2443 และป'จจุบันโรคนี้แพร$ระบาดทั่วไปในประเทศที่มีการปลูก
สับปะรดเปRนการคา เช$น ออสเตรเลีย ไทย และคิวบา เปRนตน สําหรับประเทศไทยมีรายงานว$าพบการ
ระบาดของโรคเหี่ยวในแหล$งปลูกสับปะรดของจังหวัดชลบุรีตั้งแต$ป_ พ.ศ. 2532 และทําความเสียหาย
ใหแก$ผลผลิตอย$างสูง (Dilokkunanant et al., 1996) ดวยเหตุที่เกษตรกรมีการนําหน$อพันธุ&จาก
แหล$งที่มีโรคระบาด ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส PiWV (Pineapple wilt virus)ไปปลูก จึงทําใหโรคเหี่ยวแพร$
ระบาดมายังภาคตะวันตก ในป_ พ.ศ. 2546 โรคนี้ระบาดรุนแรงในแปลงปลูกสับปะรดของภาค
ตะวันตกบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ& และเพชรบุรี ซึ่งเปRนแหล$งปลูกสําคัญของประเทศ โดยมีพื้นที่
ปลูกสับปะรดเปRนอันดับ 1 และ 3 ของประเทศ คือ 492,058 และ 56,192 ไร$ ตามลําดับ จากพื้นที่
ปลูกทั้งประเทศ 962,693 ไร$ โดยพบการแพร$ระบาดของโรคสูงถึง 90% ของพื้นที่ในเขต ตําบลหนอง
พลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ& พันธุ&ที่พบว$ามีการระบาดของโรคเหี่ยว คือ พันธุ&ป'ตตาเวีย
หรือรูจักแพร$หลายในนามสับปะรดศรีราชา เปRนพันธุ&ที่ปลูกมากที่สุดคิดเปRนรอยละ 70 ของผลผลิต
รวมของสั บปะรด จั ดอยู$ในกลุ$ มพั นธุ& Smooth Cayenne เปR นพัน ธุ&ที่นอกจากนิย มปลูกเพื่ อ
อุตสาหกรรมแปรรูปแลว ยังเปRนพันธุ&หลักเพียงพันธุ&เดียวมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเปRนพันธุ&ที่นิยมใช
บริโภคผลสดอีกดวย (วันเพ็ญ, 2546)
โรคเหี่ยว เกิดจากไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus (PMWaVs ไดแก$
PMWaV-1 และ PMWaV-2) ซึ่งมีอนุภาคแบบท$อนยาวคด (flexuous rod) ขนาดประมาณ 1,200 X
12 นาโนเมตร จัดอยู$ในสกุล คลอสเตอโรไวรัส (Closterovirus) กระจายอยู$หนาแน$นเฉพาะภายใน
เซลล&ท$ออาหารของพืช (Van Regenmortel, 2000; Sether et al., 2001) โดยมีเพลี้ยแปง [pink
pineapple mealybug, Dysmicoccus brevipes (Cockerell) และ gray pineapple mealybug,
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D. neobrevipes (Beardsley)] เปRนพาหะ โดยทั่วไปพบเพลี้ยแปงสีชมพูในแทบทุกแห$งที่มีการปลูก
สับปะรดรวมทั้งประเทศไทย มักอาศัยอยู$ใตโคนกาบใบระดับดินหรือบริเวณรากของสับปะรด ลําตนใต
ดินและรากของพืชจําพวกหญาและออย ซึ่งแตกต$างจากเพลี้ยแปงสีเทา ที่ชอบอาศัยอยู$บนส$วนของพืช
บริเวณเหนือดิน เช$น ใบ ลําตน รากอากาศ ดอกและผล แต$ไม$พบในหญา มักพบทั่วไปในเกาะใหญ$ๆ
ของฮาวาย และมีเพียงบางรายงานว$าพบในเขตกึ่งรอนชื้น (subtropical location) เช$น ประเทศ
ฟ•ลิปป•นส& ฟ•จิ ไทย และเม็กซิโก เปRนตน
และมีมด ไดแก$ มดคันไฟ (Solenopsis sp.) และมดหัว
โต (Pheidole sp.) เปRนตัวพาเพลี้ยแปงใหกระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (ชํานาญ พิทักษ& และ
คณะ, 2540; Beardsley, 1993) ทั้งยังมีวัชพืชชนิดต$างๆเปRนแหล$งหลบซ$อนของมดและเพลี้ยแปง
ลักษณะอาการของโรคที่เด$นชัด คือใบเริ่มแสดงอาการอ$อนนิ่ม มีสีเขียวอ$อนหรือสีเหลือง ปลายใบแหง
ตายเปRนสีน้ําตาลหรือสีแดงลามเขาสู$โคนใบ (die back) ใบลู$ลงและแผ$แบนไม$ตั้งขึ้นเหมือนใบปกติ
ต$อมาตนเหี่ยวและแหงตายในที่สุด รากมีขนาดสั้นและแตกแขนงนอยมาก ทําใหถอนตนขึ้นมาไดง$าย
ซึ่งตรงขามกับตนปกติที่มีรากจํานวนมากยึดเกาะดินแน$น ทําใหถอนตนขึ้นมาไดยาก ผลมีขนาดเล็ก
มากจนไม$สามารถเก็บเกี่ยวได และโรคนี้ไม$สามารถถ$ายทอดโดยวิธีกล (mechanical inoculation)
(German et al. , 1992; สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2546)
ป'จจัยสําคัญในการแพร$ระบาดของโรคเหี่ยวในแปลงปลูกคือ เพลี้ยแปง ซึ่งในประเทศไทย
พบว$า มีเพลี้ยแปงสีชมพูในแปลงปลูกสับปะรดทั่วไป และเพลี้ยแปงสีเทาในพื้นที่ปลูกบางแหล$ง ฉะนั้น
จึงเห็นควรมีการศึกษาความสัมพันธ&ระหว$างชนิดของไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated
virus กับชนิดของเพลี้ยแปงในการก$อใหเกิดโรคเหี่ยวในสับปะรด เกี่ยวกับ เพื่อนําไปใชเปRนขอมูลใน
การปองกันกําจัดโรคนี้ไดอย$างมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. ตนสับปะรดที่เปRนโรคเหี่ยว
2. หน$อพันธุ&สับปะรดที่ปลอดโรค
3. เพลี้ยแปงสีชมพูและเพลี้ยแปงสีเทา
4. โรงเรือนทดลอง และกรงกันแมลง
5. ดินและกระถางสําหรับปลูกสับปะรด
6. อุปกรณ&และสารเคมีในการตรวจสอบเชื้อไวรัสโดยเทคนิคอณูชีววิทยา
วิธีการ
1. เพลี้ยแปงที่ใช"เปUนพาหะในการทดสอบ
สํารวจและเก็บเพลี้ยแปงทั้งสีชมพูและสีเทาจากแปลงปลูกสับปะรดใน จ. เพชรบุรี
และ จ. ราชบุรี มาเลี้ยงใหปลอดจากไวรัสสาเหตุโรคเหี่ยวของสับปะรดบนผลฟ'กทองในกล$องกันแมลง
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โดยยายเพลี้ยแปงไปบนฟ'กทองผลใหม$ทุกเดือน อย$างนอย 3 รุ$น (generation) เพื่อใหเพลี้ยแปง
ปลอดไวรัส ก$อนจะนําไปใชเปRนพาหะในการถ$ายทอดโรค
2. การเตรียมแหลงของไวรัส
นําตนสับปะรดที่เปRนโรคเหี่ยวจากแปลงปลูกมาตรวจสอบว$าเปRนไวรัส Pineapple
mealybug wilt-associated virus 1 (PMWaV-1) หรือ 2 (PMWaV-2) โดยเทคนิคอณูชีววิทยา
และเก็บไวในเรือนทดลองเพื่อใชเปRนแหล$งของไวรัส
2.1 การแยกสกัดอาร&เอ็นเอของของไวรัสจากใบสับปะรด
โดยใชชุดสกัดสําเร็จรูป (MasterPureTMRNA Purification Kit ของบริษัท EPICENTRE)
1. เก็บตัวอย$างพืช 1 – 5 มิลลิกรัม ใชทําไดทันที หรือจะแช$เก็บที่ – 70 °ซ
2. ดูด Proteinase K (50 ไมโครกรัม/ไมโครลิตร) 1 ไมโครลิตร ทําใหเจือจางใน 300
ไมโครลิตรของ Tissue and Cell Lysis Solution (1 ตัวอย$าง) ใส$ 5 ไมโครลิตร ในหลอด
1.5 มิลลิลิตร
3. บดตัวอย$างพืชใน ไนโตรเจนเหลว และเก็บใส$หลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร
4. เติมสารละลาย Tissue and Cell Lysis Solution ซึ่งผสมกับ Proteinase K แลว (ขอ 2)
300 ไมโครลิตร และผสมใหเขากัน
5. นําไปบ$มที่ 65 °ซ นาน 15 นาที (ผสมใหเขากันโดยใช Vortex ทุกๆ 5 นาที)
นําสารละลายเซลล&พืชที่ไดมาแช$ในน้ําแข็ง นาน 3 – 5 นาที
6. เติม MPC Protein Precipitation Reagent 175 ไมโครลิตร. ในสารละลายของ RNA ของ
เซลล&พืช 300 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันโดยใช Vortex นาน 10 วินาที
7. นํามาป'†นที่ 10,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที
8. ทิ้งตะกอน และเก็บส$วนใสใส$หลอดใหม$
9. เติม Isopropanal 500 ไมโครลิตร โดยตองเย็นจัดโดยแช$ที่ -20 °ซ แลวพลิกหลอดขึ้นลง
30-40 ครั้ง
10. นําสารละลายขอ 9 มาป'†น 10,000 รอบ/นาที ที่ 4°ซ นาน 10 นาที
11. ลางตะกอนดวย 75 % ethanol 500 ไมโครลิตร แลว quick spin (ลาง 2 ครั้ง)
12. dry ตะกอนใน 37°ซ นานประมาณ 2 ชั่วโมง
13. ละลายตะกอนของ RNA ที่ไดใน TE buffer 15-20 ไมโครลิตร
2..2 การเพิ่มปริมาณ cDNA ดวยเทคนิค RT-PCR
นําอาร&เอ็นเอของเชื้อที่ไดจากการแยกสกัด มาทําปฏิกิริยา RT-PCR โดยใชไพร
เมอร& ที่มีความจําเพาะกับไวรัส PMWaV แต$ละ strain (Sether and Hu, 2002) ไดแก$

รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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Pa222-F1
Pa223-R1
Pa224-F2
Pa225-R2

5′-ACAGGAAGGACAACACTCAC-3′
5′-CGCACAAACTTCAAGCAATC-3′
5′-CATACGAACTAGACTCATACG-3′
5′-CCATCCACCAATTTTACTAC-3′

PMWaV-1
PMWaV-2

โดยใชปฏิกิริยาดังนี้
RT-PCR Profile
20 ul. Reaction (ใช"ชุดของ Bioneer)
dH2O
Primer R (100 พิโคโมล)
RNA template
บ$มที่ 95 °ซ 3 นาที แลวแช$บนน้ําแข็ง.อีก 5 นาที จากนั้นเติม
5X RT buffer
10 mM dNTP
DTT
บ$มที่ 37 °ซ 10 นาที แลวเติม
M-MLV Reverse Transcriptase
บ$มที่ 45 °ซ 50 นาที
PCR Profile
20 ul. Reaction
GoTaq®Green Master Mix (Promega)
Primer R (100 พิโคโมล)
Primer F (100 พิโคโมล)
dH2O
Template (ที่ไดจาก RT-PCR)

รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

6 ไมโครลิตร
1 ไมโครลิตร
5 ไมโครลิตร
4 ไมโครลิตร
1 ไมโครลิตร
2 ไมโครลิตร
1 ไมโครลิตร

10.0
0.5
0.5
6.0
3.0

ไมโครลิตร
ไมโครลิตร
ไมโครลิตร
ไมโครลิตร
ไมโครลิตร
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นําหลอดที่ผสมปฏิกิริยามาใส$ในเครื่อง Thermal cycler เพื่อสังเคราะห& cDNA
ตาม program ดังนี้
94 °ซ
5 นาที
94 °ซ
1.30 นาที
55 °ซ
1.30 นาที . 35 รอบ
72 °ซ
1.30 นาที.
72 °ซ
10 นาที
ตรวจสอบขนาดดีเอ็นเอที่ไดจากปฏิกิริยา PCR ดวย 2 % agarose gel electrophoresis ที่
กระแสไฟฟา 100 โวล&ท ใน TAE บัฟเฟอร& เปRนเวลา 30 นาที
3. การเตรียมหนอพันธุสับปะรดปลอดไวรัส
นําตนอ$อนสับปะรดพันธุ&ป'ตตาเวียที่ปลอดโรค
มานํามาเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อสูตรชักนําใหเกิดการแตกกอ (สูตรอาหาร MS + BA 1 ppm) (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2546) กอ
และยายอาหารทุก 1-2 เดือน จากนั้นจึงยายเปRนตนเดี่ยวลงเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนําใหเกิดราก
(MS+IBA 0.5 ppm) เมื่อนํามาเก็บรักษาในโรงเรือนกันแมลง และใส$ปุfยบํารุงตนใหมีอายุประมาณ 45 เดือน ก$อนจะนําไปใชเปRนพืชทดลองในการทดสอบการถ$ายทอดโรคเหี่ยวโดยเพลี้ยแปง
4. การถายทอดโรคเหี่ยวโดยเพลี้ยแปงสีชมพู
นํา ตัว อ$อนเพลี้ ยแปงแต$ ละชนิ ด (instar ที่ 2-3) ที่ป ราศจากไวรัส มาปล$อยบนใบ
สับปะรดจากตนที่เปRนโรคซึ่งตรวจสอบแลวว$ามีไวรัสเดี่ยว ( PMWaV-1 หรือ PMWaV-2 ) และ ตนที่
มีไวรัสทั้ง 2 strain (PMWaV-1+ PMWaV-2) โดยเก็บในกล$องชื้นเพื่อรับเชื้อไวรัส PMWaV-1,
PMWaV-2 และ PMWaV-1+ PMWaV-2 เปRนเวลา 3 วัน จากนั้นจึงนําไปปล$อยบนหน$อสับปะรด
พันธุ&ป'ตตาเวียปกติ นาน 5 วัน โดยใชเพลี้ยแปง 10 ตัว/ตน (Dilokkunanant et al., 1996) จํานวน
5 ตน/ชนิดของไวรัส/ชนิดเพลี้ยแปง จากนั้นเก็บตนสับปะรดไวในกรงกันแมลง เพื่อสังเกตอาการของ
โรค ใส$ปุfยและฉีดยาปองกันกําจัดเพลี้ยแปงบนตนสับปะรดทุก 2 สัปดาห& ตรวจหาไวรัสในหน$อ
สับปะรดหลังจากไดรับเชื้อไวรัสจากเพลี้ยแปง ทุก 30 วันหลังการถ$ายทอดโรคแลว โดยใชเทคนิคอณู
ชีววิทยา (RT-PCR)
เวลาและสถานที่ ระยะเวลา ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555
สถานที่ - กลุ$มงานไวรัสวิทยา กลุ$มวิจัยโรคพืช
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. เพลี้ยแปงที่ใช"เปUนพาหะในการทดสอบ
เพลี้ยแปงทั้งสีชมพูจากแปลงปลูกสับปะรด สามารถขยายพันธุ&ไดดีบนผลฟ'กทอง (ชมัยพร
และคณะ, 2555) และถาใหเพลี้ยแปงอยู$ในที่มืด โดยนํากล$องกระดาษมาครอบกล$องเลี้ยงอีกชั้นหนึ่ง
เพลี้ยแปงจะขยายพันธุ&ไดดีกว$าการเลี้ยงในที่สว$าง ทั้งนี้เพราะในธรรมชาติเพลี้ยแปงสีชมพูมักอาศัยอยู$
ตามซอกกาบใบโคนตน หรือบริเวณรากสับปะรด สําหรับเพลี้ยแปงสีเทาสามารถเจริญเติบโตในที่มี
แสงสว$าง (วันเพ็ญ, 2546; สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2546)
2. การเตรียมแหลงของไวรัส
นําหน$อสับปะรดที่แสดงอาการเหี่ยวจากแหล$งปลูก มาตรวจสอบว$าเกิดจากไวรัสเดี่ยว
ไดแก$ PMWaV-1 หรือPMWaV-2 และตนที่มีไวรัสทั้ง 2 strain อยู$ร$วมกัน โดยเทคนิค RT-PCR
จากนั้นนํามาปลูกในกระถาง อย$างละ 3 กระถาง และเก็บไวในโรงเรือนกันแมลง เพื่อใชเปRนแหล$งของ
ไวรัสในการทดลองต$อไป
3. การเตรียมหนอพันธุสับปะรดปลอดไวรัส
หน$อสับปะรดปลอดโรคที่ไดจากตนอ$อนในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จํานวน 40 หน$อ ได
นํามาปลูกในกระถาง ดูแลใส$ปุfย พ$นยากําจัดแมลงและเก็บไวในกรงกันแมลง พบว$า หน$อสับปะรดมี
การเจริ ญ เติ บโตดี ฉะนั้ น เมื่ อ ต นสั บ ปะรดอายุ ประมาณ 5 เดื อ น จึ งเหมาะที่ จ ะนํ าไปทดสอบการ
ถ$ายทอดโรคเหี่ยวโดยเพลี้ยแปงสีชมพู
4. การถายทอดโรคเหี่ยวโดยเพลี้ยแปงสีชมพู
หลังจากถ$ายทอดโรคเหี่ยวที่เกิดจากไวรัส PMWaV-1, PMWaV-2และ PMWaV-1 + PMWaV2 โดยใชเพลี้ยแปง 10 ตัว/ตน มีระยะเวลาในการรับเชื้อและถ$ายทอดเชื้อ 3 และ 5 วัน ตามลําดับ เก็บ
ใบสับ ปะรดมาตรวจหาไวรั สโดยเทคนิ ค RT-PCR พบว$ า ต นสั บปะรดที่ รับ เชื้ อไวรั ส strain เดี่ ย ว
(PMWaV-2) และstrain ผสม (PMWaV-1 + PMWaV-2 ) โดยใชเพลี้ยแปงสีชมพูเปRนพาหะ เริ่มตรวจ
พบ แถบ band ของดีเอ็นเอของ PMWaV-2 ขนาด 609 คู$เบส หลังการถ$ายทอดโรคแลว 8-10 สัปดาห&
แต$ตนสับปะรดเริ่มแสดงอาการใบอ$อนนิ่ม สีเหลืองซีด และ ลู$ลง หลังจากถ$ายทอดเชื้อแลว 4 เดือน ตน
ที่ไดรับไวรัสทั้งสอง strain แสดงอาการแคระแกร็นกว$าตนที่ไดรับไวรัส PMWaV-2 สําหรับ PMWaV-1
เริ่มตรวจพบแถบ band ของดีเอ็นเอ ขนาด 589 คู$เบส หลังการถ$ายทอดโรคแลว 4 เดือน และแสดง
อาการเหี่ยวไม$รุนแรงเท$ากับตนที่มีไวรัส PMWaV-1 + PMWaV-2 แสดงว$า ถาไวรัสเขาทําลายตน
สับปะรดทั้งสอง strain มีผลทําใหพืชแสดงอาการเหี่ยวรุนแรงกว$าการเขาทําลายโดยไวรัส strain เดี่ยว
ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Sether และคณะ (2001) และเปอร&เซ็นต&การถ$ายทอดโรคของไวรัสทั้ง 2
strain ค$อนขางสูงประมาณ 80-100% (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1) แสดงว$าเพลี้ยแปงสีชมพูเปRนพาหะที่
สําคัญในการถ$ายทอดโรคเหี่ยวสับปะรด
รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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สําหรับการถ$ายทอดโรคเหี่ยวโดยใชเพลี้ยแปงสีเทาเปRนพาหะ พบว$า มีเปอร&เซ็นต&การถ$ายทอด
โรคค$อนขางต่ํา ประมาณ 20 % และสับปะรดไม$แสดงอาการของโรคหลังจากการถ$ายทอดไวรัสแลว 5
เดือน (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับสภาพธรรมชาติในแปลงปลูกสับปะรด ที่พบเพลี้ยแปงชนิดนี้ในบาง
แหล$งปลูกเท$านั้น
ตารางที่ 1. เปอร&เซ็นต&การถ$ายทอดไวรัสสาเหตุโรคเหี่ยวสับปะรดโดยเพลี้ยแปง
จํานวนตนที่ตรวจพบไวรัสหลังการถ$ายทอดโรคเหี่ยว (%)
1 เดือน
2 เดือน
3 เดือน
4 เดือน
5 เดือน
เพลี้ยแปงสีชมพู
PMWaV-1
PMWaV-2
PMWaV-1+2
เพลี้ยแปงสีเทา
PMWaV-1
PMWaV-2
PMWaV-1+2

0
0
0

0
1 (20%)
3 (60%)

0
2 (40%)
4 (80%)

2 (40%)
4 (80%)
5 (100%)

4 (80%)
4 (80%)
5 (100%)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1 (20%)
1 (20%)

1 (20%)
1 (20%)
1 (20%)

เริ่มพบลักษณะอาการของโรคเหี่ยวบนตนสับปะรด

ภาพที่ 1. ผลวิเคราะห&การตรวจสอบดีเอ็นเอของไวรัส PMWaV-2 ของสับปะรดโดยใช
ไพรเมอร& Pa224-F1 และ Pa225-R1
M : ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp. DNA Ladder)
1 : ตนเปRนโรคที่เกิดจาก PMWaV-2
2 : ตนปกติ
3-6 : ตนสับปะรดที่ไดรับการถ$ายทอดเชื้อ PMWaV-2
7-10 : ตนสับปะรดที่ไดรับการถ$ายทอดเชื้อ PMWaV-1 + PMWaV-2
รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
สํารวจและเก็บเพลี้ยแปงสีชมพูและสีเทาจากแปลงในเขตจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี มาเลี้ยงให
ปลอดไวรัสในกรงกันแมลง
จากนั้นนําหน$อสับปะรดพันธุ&ป'ตตาเวียมาตรวจสอบว$าปลอดไวรัส
PMWaV-1 และ PMWaV-2 โดยเทคนิค RT-PCR ไพรเมอร&ที่ใชตรวจ PMWaV-1 ไดแก$ Pa222-F1
(5′-ACAGGAAGGACAACACTCAC-3′) และ Pa223-R (5′-CGCACAAACTTCAAGCAATC-3′) จะใหแถบ
band ของดีเอ็นเอ ขนาด 589 คู$เบส สําหรับไพรเมอร&ที่ใชตรวจ PMWaV-2 คือ Pa224-F2 (5′CATACGAACTAGACTCATACG-3′) และ Pa225-R2 (5′-CCATCCACCAATTTTACTAC-3′) ใหแถบ
band ของดีเอ็นเอ ขนาด 609 คู$เบส มาเลี้ยงเพิ่มปริมาณในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตรชักนําใหเกิด
การแตกกอ (สูตรอาหาร MS + BA 1 ppm) และยายอาหารทุก 1-2 เดือน จากนั้นจึงยายเปRนตนเดี่ยว
ลงเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนําใหเกิดราก (MS+IBA 0.5 ppm) และยายลงปลูกลงดิน จนมีอายุประมาณ
4-5 เดือน จึงนํามาถ$ายทอดโรคโดยใชเพลี้ยแปง 10 ตัว/ตน มีระยะเวลาในการรับเชื้อและถ$ายทอดเชื้อ
3 และ 5 วัน ตามลําดับ เก็บใบสับปะรดมาตรวจหาไวรัสโดยเทคนิค RT-PCR พบว$า ตนสับปะรดที่รับ
เชื้อไวรัส strain เดี่ยว (PMWaV-2) และstrain ผสม (PMWaV-1 + PMWaV-2 ) โดยใชเพลี้ยแปงสี
ชมพูเปRนพาหะ เริ่มตรวจพบ แถบ band ของดีเอ็นเอของ PMWaV-2 ขนาด 609 คู$เบส หลังการ
ถ$ายทอดโรคแลว 2 เดือน แต$ตนสับปะรดเริ่มแสดงอาการใบอ$อนนิ่ม สีเหลืองซีด และ ลู$ลง หลังจาก
ถ$ายทอดเชื้อแลว 4 เดือน สําหรับ PMWaV-1 เริ่มตรวจพบแถบ band ของดีเอ็นเอ หลังการถ$ายทอด
โรคแลว 4 เดือน และแสดงอาการเหี่ยวไม$รุนแรงเท$ากับตนที่มีไวรัส PMWaV-1 + PMWaV-2 และ
เปอร&เซ็นต&การถ$ายทอดโรคของไวรัสทั้ง 2 strain ค$อนขางสูงประมาณ 80-100% แสดงว$าเพลี้ยแปงสี
ชมพูเปRนพาหะที่สําคัญในการถ$ายทอดโรคเหี่ยวสับปะรด สําหรับการถ$ายทอดโรคเหี่ยวโดยใชเพลี้ยแปงสี
เทาเปRนพาหะ พบว$า มีเปอร&เซ็นต&การถ$ายทอดโรคค$อนขางต่ํา ประมาณ 20 % และสับปะรดไม$แสดง
อาการของโรคหลังจากการถ$ายทอดไวรัสแลว 5 เดือน ผลการทดลองนี้สามารถนําไปใชในการทดสอบ
ความตานทานของสายพันธุ&สับปะรดต$อไวรัสแต$ละสายพันธุ& เพื่อหาสายพันธุ&ตานทานหรือทนทานต$อ
ไวรัสสาเหตุโรคเหี่ยว เพราะในป'จจุบันพันธุ&สับปะรดที่ปลูกเปRนการคาของไทย ไม$มีพันธุ&ตานทานต$อโรค
นี้เลย
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