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การคัดเลือกสายพันธุมะละกอตานทานไวรัสจุดวงแหวน Papaya ring spot virus
ในสภาพเรือนทดลอง
1

ปริเชษฐ ตัง้ กาญจนภาสน 1วันเพ็ญ ศรีทองชัย
1
กาญจนา วาระวิชะนี 2ธวัชชัย นิม่ กิง่ รัตน
1
กลุ:มงานไวรัสวิทยา สํานักวิจยั และพัฒนาการอารักขาพืช
2
ศูนยวิจยั พืชสวนศรี
สวนศรีสะเกษ สถาบันวิจยั พืชสวน
บทคัดย:อ
เชื้อ Papaya ringspot virus (PRSV) เปFนศัตรูพืชที่สําคัญของมะละกอ ทําใหเกิดโรคด:างวง
แหวน สรางความเสียหายกับการผลิตมะละกอ โดยทําใหผลผลิตลดลงและคุณภาพที่ไดไม:เปFนที่
ตองการของตลาด ซึ่งมะละกอสายพันธุที่เปFนที่นิยมในทองตลาดหลายสายพันธุ เช:น แขกดํา และ
ขอนแก:น 1, 2 มีความอ:อนแอต:อโรคนี้มาก ปMจจุบันมีการนําเอาเทคนิคทางเทคโนโลยีชวี ภาพเขามา
แกปMญหาดังกล:าวโดยการดัดแปลงตัดต:อสารพันธุกรรมใหพืชมีความสามารถในการตานทานโรคด:างวง
แหวนได แต:พบว:ากลับไม:เปFนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศไทยและต:างประเทศเนื่องจากการ
ความกังวลของผูบริโภคต:อความปลอดภัยในการบริโภค และความเสี่ยงดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
เช:น การผสมกับพันธุพื้นเมือง เปFนตน ทําใหปMญหาการเขาทําความเสียหายของโรคด:างวงแหวนยังคง
เปFนปMญหาสําหรับเกษตรกรผูผลิตมะละกอต:อไป วิธีการคัดเลือกพันธุแบบดั้งเดิมโดยนักปรับปรุงพันธุ
จึงเปFนทางแกไขปMญหาดังกล:าวได แต:อย:างไรก็ดีการตรวจคัดเลือกสายพันธุมะละกอที่ผ:าน
กระบวนการปรับปรุงพันธุว:ามีคุณสมบัติในการตานทานโรคไดหรือไม:เปFนสิ่งที่สําคัญที่นักไวรัสวิทยา
ความจําตองเขามาร:วมประสานงานทําการทดสอบพันธุตานทานโรค เพื่อใหมะละกอสายพันธุตานทาน
ที่กรมวิชาการเกษตรผลิตไดมีคุณภาพและเขาถึงเกษตรกรไทยได
คํานํา
มะละกอ : (Carica papaya Linn.) จัดอยู:ในวงศ Carecaceae เปFน ใบมีลักษณะเปFนใบ
เดี่ยว 5-9 แฉก เกาะกลุ:มอยู:ดานบนสุดของลําตน ภายในกานใบและใบมียางเหนียวสีขาวอยู: มะละกอ
บางตนอาจมีดอกเพียงเพศเดียว แต:บางตนอาจมีดอกไดทั้งสองเพศก็ได
มะละกอเปFนผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญอย:างหนึ่งของประเทศไทย ทั้งการทานผลไมสด การ
นํามาทําอาหารคาว และการนํามาแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม ศัตรูพืชที่สําคัญอย:างหนึ่งของมะละกอ
คือเชื้อ Papaya ringspot virus (PRSV) ซึ่งทําใหเกิดโรคด:างวงแหวน เชื้อไวรัสชนิดนี้เขาทําความ
เสียหายกับการผลิตมะละกอ โดยทําใหผลผลิตลดลงและคุณภาพที่ไดไม:เปFนที่ตองการของตลาด ซึ่ง
______________________________
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มะละกอสายพันธุที่เปFนที่นิยมในทองตลาดหลายสายพันธุ เช:น แขกดํา และขอนแก:น 1, 2 มีความ
อ:อนแอต:อโรคนี้มาก ปMจจุบันมีการนําเอาเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเขามาแกปMญหาดังกล:าวโดย
การดัดแปลงตัดต:อสารพันธุกรรมใหพืชมีความสามารถในการตานทานโรคด:างวงแหวนได แต:พบว:า
กลับไม:เปFนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศไทยและต:างประเทศเนื่องจากการความกังวลของ
ผูบริโภคต:อความปลอดภัยในการบริโภค และความเสี่ยงดานความปลอดภัยทางชีวภาพ เช:น การผสม
กับพันธุพื้นเมือง เปFนตน ทําใหปMญหาการเขาทําความเสียหายของโรคด:างวงแหวนยังคงเปFนปMญหา
สําหรับเกษตรกรผูผลิตมะละกอต:อไป
Papaya ringspot virus (PRSV) เปFนเชื้อไวรัสสาเหตุโรคพืชที่สําคัญในมะละกอ ทําใหใบมี
อาการผิดรูป ด:างจุด มีอาการด:างจุดวงแหวนที่ผล ลําตนและกานใบแคระแกร็น ผลที่ไดมีขนาดและ
ปริมาณนอยลง และอาการจะทวีความรุนแรงในช:วงอากาศหนาว เชื้อ PRSV จัดจําแนกอยู:ในวงศ
Potyviridae สกุล Potyvirus ถ:ายทอดโรคผ:านทางแมลงพาหะ เพลี้ยอ:อนสองชนิด (Myzus
persicae และ Aphis gossypii) โดยมีการถ:ายทอดโรคแบบ non-persistent ไวรัสชนิดนี้สมารถ
ถ:ายทอดโรคไดดวยวิธีกล แต:ไม:สามารถถ:ายทอดโรคผ:านทางเมล็ดพันธุได
วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

โรงเรือนมุงกันแมลง
ตูแช: 4 องศาเซลเซียส
เครื่องชั่งละเอียด ทศนิยม 3 ตําแหน:ง
ตูควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เครื่องปMgนเหวี่ยงความเร็วสูง (Centrifuge)
100 bp DNA Ladder
ชุดตรวจสอบเชื้อ PRSV reagent set (Agdia)
สารเคมีต:าง ๆ ที่ใชในขั้นตอนการปลูกเชื้อบนพืชดวยวิธีกล และการตรวจวินิจฉัยเชื้อ
PRSV ดวยเทคนิค ELISA
วัสดุการเกษตรต:าง ๆ ดินและปุsยเคมี

วิธกี าร
๑. สืบคนขอมูลทางชีววิทยา วิธกี ารตรวจวินจิ ฉัย และการถ:ายทอดโรคของเชื
ยทอดโรคของเชือ้ Papaya ringspot
virus และวางแผนการทดลอง
โดยตรวจเอกสารขอมูลของเชื้อ PRSV วิธีการตรวจสอบ (รวมถึงไพรเมอรที่จําเพาะ) การ
ถ:ายทอดโรค ลักษณะอาการที่สําคัญของโรค และอาการของโรคชนิดอื่นในมะละกอรวมถึงความ
ผิดปกติของมะละกอที่ไม:ไดเกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืชที่มีความคลายคลึงกับเชื้อ PRSV
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๒. เตรียมโรงเรือนสําหรับการทดลอง วัสดุอุปกรณและสารเคมีตา: ง ๆ อุปกรณทางการเกษตรที่
จําเปFนในขัน้ ตอนต:าง ๆ รวมถึงการจั
การจัดเตรียมไพรเมอรและแอนติซรี มั สําหรับใชตรวจสอบโรค
๓. สํารวจและเก็บรวบรวมไอโซเลตของเชื้อ Papaya ringspot virus จากแหล:งปลูกสําคัญของ
ประเทศไทย เช:น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก รวมถึงปลูกเชื้อบน
มะละกอพันธุแขกดําเพื่อใชเปFนแหล:งของเชือ้ ในการทดลอง
๔. นําตัวอย:างเมล็ดพันธุมะละกอสายพั
มะละกอสายพันธุต:าง ๆ ที่ ศูนยวิจยั พืชสวนศรีสะเกษ เก็บรวบรวมและ
พัฒนาพันธุ มาเพาะเพื่อทดสอบความตานทานโรคในโรงเรื
ทดสอบความตานทานโรคในโรงเรือนทดลอง
๕. ปลูกเชือ้ PRSV ดวยวิธกี ล โดยใชฟอสเฟสบั
โดยใชฟอสเฟสบัฟเฟอร pH 7.0 ความเขมขน 0.1 M และผงซีไลท ใน
ปริมาณ 40 - 60 ตน ต:อสายพันธ สังเกตและบันทึกลักษณะอาการทีป่ รากฏหลั
รากฏหลังจากปลูกเชือ้
ประมาณ 4 – 6 อาทิตย จากนัน้ ปลูกเชื้อช้าํ ในกรณีที่พชื ไม:แสดงอาการของโรคใหเห็น
๖. ตรวจสอบเชื
ตรวจสอบเชือ้ PRSV ดวยวิธี ELISA (Agdia) ในกรณีทปี่ ลูกเชือ้ ซ้าํ 2 ครัง้ แลวพืชยังไม:แสดงอาการ
ผิดปกติ และยืนยันผลซ้าํ ดวยเทคนิค RTRT-PCR จากนัน้ ส:งตนทีค่ ดั แยกและผ:านการตรวจยืนยันผลแลว
กลับไปยังศูนยวิจยั พืชสวนศรีสะเกษเพื่อดําเนินการต:อไป
๗. เก็บรวบรวมและวิเคราะหผลขอมู
คราะหผลขอมูลที่ได และจัดทํารายงาน
เวลาและสถานที
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา:
ระยะเวลา:
สถานทีวิ่วจิ ยั :

ตั้งแต: ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงกันยายน ๒๕๕๖ รวม ๓ ปz
๑. กลุ:มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณผลการทดลอง

๑. จากการทดสอบมะละกอทั้ง 6 สายพันธุ ไดแก: KDDNS, KDLS1, KDLS2, KNLS1, LN และ MA
รวมถึงพันธุแขกดําซึ่งนํามาใชเปFนพันธุควบคุม จํานวนพันธุละ 36 ตน พบว:าหลังจากการปลูกถ:ายเชื้อ
PRSV ประมาณ 6 อาทิตย มะละกอทั้ง 7 สายพันธุ จะแสดงอาการด:างวงแหวนที่บริเวณใบและยอด
อย:างชัดเจน รวมถึงมีอาการลําตนเตี้ยแคระแกร็นดวย แสดงใหเห็นว:าไม:มีสายพันธุใดแสดงความ
ตานทานต:อเชื้อ PRSV เลย โดยทั้ง 6 สายพันธุจะแสดงความอ:อนแอต:อโรคนอยกว:าพันธุแขกดําซึ่งใช
เปFนตัวควบคุมประมาณ 80% ซึ่งประเมินจากการวัดจากความสูงของตนและความรุนแรงของอาการ
๒. ถัดมาไดทดสอบกับอีก 12 สายพันธุ ไดแก: Maradol, MIR, SEW 58, SKLD, Taiwan, ครั่ง, ท:า
พระ 3, ปากช:อง, ลูกผสมออสเตรเลีย, สีทอง, ฮาวาย และ HN โดยเปรียบเทียบกับพันธุแขกดํา แต:
เกิดปMญหาเนื่องจากถูกหนูซึ่งระบาดที่ตึกสิทธิพรเขากัดกินทําลายจนหมด จึงตองดําเนินการกําจัดหนู
และทําการทดลองซ้ํา
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๓. ถัดมาไดทดสอบกับอีก 12 สายพันธุ ไดแก: ท:าพระ 3, ปากช:อง, ลูกผสมออสเตรเลีย, สีทอง,
ฮาวาย, HN, HO, HOS no.1, HOS no.2, HOS no.3, KD-Si และ KK 80โดยเปรียบเทียบกับพันธุ
แขกดํา ซึ่งอยู:ในระหว:างการดําเนินการ
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากผลการทดลองมะละกอทั้ง 7 สายพันธุ ไดแก: KDDNS, KDLS1, KDLS2, KNLS1, LN, MA
และ แขกดําไม:แสดงความตานทานต:อเชื้อ Papaya ringspot virus เลย
ปMญหาและอุปสรรค
เนื่องจากเกิดปMญหาหนูระบาดกัดเขาทําลายโรงเรือนมุงที่ใชในการทํางานวิจัยนี้ (ชั้น 5 ตึก
สิทธิพร) เนื่องจากในช:วงกลางปz 2554 มีการปรับปรุงชั้น 4 ตึกสิทธิพร และมีการถอนเก็บเศษวัสดุไม
ประตู ฝา ฯลฯ ไวบริเวณชั้น 4 และ 5 ของตึกสิทธิพร ซึ่งเปFนแหล:งที่อยู:ของหนู ทําใหหนูเขากัดกิน
เมล็ดพันธุและทําลายตนกลามะละกอสายพันธุที่ทดสอบจะหมดทําใหตองปลูกซ้ําใหม:หลายครั้ง ทําให
การทดลองดังกล:าวไดผลล:าชา และไม:สามารถดําเนินการต:อได ปMจจุบันกลุ:มงานสัตววิทยา สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช ไดใหความกรุณาเขาดําเนินการติดตั้งกรงดักหนูจํานวน 50 กรง ปรากฏว:ายัง
ไม:สามารถแกปMญหาได (ดักหนูไดเพียง 4 ตัวเท:านั้น) ปMจจุบันจึงไดขอเหยื่อโปรโตชัวกําจัดหนูจากกลุ:ม
งานสัตววิทยาเพื่อแกปMญหาดังกล:าวซึ่งถากําจัดหนูเสร็จสิ้นจะดําเนินงานทดลองต:อทันที แต:หากยัง
ดําเนินการกําจัดหนูไม:สําเร็จจะดําเนินการขอความอนุเคราะหขอใชโรงเรือนจากหน:วยงานอื่นต:อไป
นอกจากนี้ยังมีปMญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจากสภาพอากาศฝนตกหนัก รวมถึงอุทกภัยน้ําท:วมหนักใน
กรุงเทพ ที่ไม:เอื้ออํานวยต:อการทําการทดลองดวย
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