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บทคัดยอ
โรคไวรัสใบดางเหลืองถั่วเขียว (Mumgbean Yellow Mosaic Virus, MYMV) สรางความ
เสียหายใหกับพืชตระกูลถั่วไดทุกระยะการเจริญเติบโตโดยเฉพาะถั่วเขียวผิวมัน เมื่อโรคเขาทําลายในระยะ
ตนกลาจะไมสามารถเก็บผลผลิตไดเลย ดังนั้น วิธีการคัดเลือกพันธุ3ถั่วเขียวตองมีประสิทธิภาพเพื่อใหได
ขอมูลพันธุ3ที่ทดสอบเพื่อประโยชน3ทางดานการปรับปรุงพันธุ3ใหตานทานโรคนี้ตอไปในอนาคต การคัดเลือก
พันธุ3ถั่วเขียวเพื่อตานทานโรคไวรัสใบดางเหลืองโดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) ดวยไพร3
เมอร3 ที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อ (specific primer) กับ DNA-A ทั้งวง จํานวน 3 คู คือ MYMV-V2-F1 &
MYMV-C3-F1, MYMV-V2-R2 & MYMV-C3-F2 และ MYMV-V2-R3 & MYMV-C1-F3 และเมื่ อ
เปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด3เชื้อไวรัส MYMV-A สาเหตุโรคไวรัสใบดางเหลือง กับฐานขอมูล GenBank
พบวาคลายกับเชื้อไวรัส MYMV ในกับประเทศ ปากีสถาน และอินเดีย ขณะนี้อยูระหวางดําเนินหาไพร3เมอร3
ที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อ (specific primer) กับ DNA-B ทั้งวงตอไป ในสวนการทดสอบการคัดเลือกสายพันธุ3
ถั่วเขียวใหตานทานโรคไวรัสใบดางเหลืองใหศูนย3วิจัยพืชไรชัยนาทในงบประมาณปX 2555 สามารถทดสอบได
3 สายพันธุ3 ไดแก สายพันธุ3 VC 1163, BVC 1488-2-3B และVC 1448-7-3B เทานั้น โดยนําถั่วเขียวทุกสาย
พันธุ3 มาปลู กเชื้อไวรั ส MYMV ดวยแมลงหวี่ ขาวและสั งเกตอาการภายในเรื อนทดลองรวม 45 วั น
หลังจากนั้นประเมินความรุนแรงของโรคจากการสังเกตดวยตาเปลาและอางอิงตามเกณฑ3 Disease Scoring
Scale (1-9) for MYMV (Sadiq et al., 2006) จากการทดสอบพบวาถั่วเขียวทั้ง 3 สายพันธุ3 มีการเขา
ทําลายของโรคใบดางเหลืองเปeน 100 เปอร3เซ็นต3 ประเมินความรุนแรงของโรคอยูที่ระดับ 9 หมายถึง พืช
แสดงความ ออนแอตอโรคมากจึงไมตองนํามาตรวจการปนเปhiอนของเชื้อไวรัส MYMV ดวยเทคนิค PCR
สําหรับสายพันธุ3 VC 1448-7-3B แสดงอาการออนแอตอโรคมาก ตนเปeนโรคใบเล็ก ดางเหลือง และใบไหม
แหงตาย และขณะนี้อยูระหวางเรงดําเนินการปลูกทดสอบสายพันธุ3 ถั่วเขียวใหครบทั้ง 60 สายพันธุ3 ซึ่งจะ
สรุปผลในปXงบประมาณ 2556 ตอไป
รหัสการทดลอง 01-13-54-01-01-01-04-54
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คํานํา
โรคไวรัสใบดางเหลืองถั่วเขียว (Mumg Bean Yellow Mosaic Virus, MYMV) เปeนโรคหนึ่งที่
สรางความเสียหายกับผลผลิตถั่วเขียวเปeนอยางมากในหลายประเทศ เชน อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา
สําหรับในประเทศไทยพบการระบาดของโรคครั้งแรกเมื่อปX 2520 ที่ จังหวัดกําแพงเพชร คิดพื้นที่
ความเสียหายประมาณ 10,000 ไร และตอมาพบโรคนี้ระบาดรุนแรงขึ้นอีกครั้งในปX 2549 และ
2550 ที่จังหวัดสุโขทัย มีไดรายงานวาถั่วเขียวที่ไดรับเชื้อไวรัส MYMV ในชวงอายุการเจริญ 1-2
เดือน สามารถสรางความเสียหายกับผลผลิตถึงประมาณ 35-80 เปอร3เซ็นต3 (Thongmeearkom et
al.,1981) ถาโรคนี้เกิดในระยะที่ติดฝmกแลว ฝmกจะเปลี่ยนเปeนสีเหลืองจัด มีขนาดเล็กสั้นผิดปกติคดงอ
ขึ้นขางบน (บุษราคัม และคณะ, 2538) ลักษณะอาการเริ่มแรกใบถั่ว เขีย วมีจุดดางสีเหลืองเล็กๆ
กระจายใหเห็นที่ใบรวม 3 ใบแรก (compound trifoliate leaves) ตอมาจุดดางสีเหลืองขยายใหญ
จนใบเปลี่ยนจากสีเหลืองปนสีเขียวกลายเปeนสีเหลืองจัด ใบยอดที่แตกใหมจะดางเหลือง ถาถั่วเขียว
เปeนโรครุนแรงมากจะสังเกตเห็นใบรวม 3 ใบแรกมีลักษณะเปeนคลื่นมวนงอลง ลําตนแคระแกร็น ไม
สามารถออกดอกและติดฝmกไดเลย (Chiemsombat, 1991) โรคนี้เกิดจากไวรัสในกลุมเจมินีไวรัส
(Geminiviruses) Genus Begomovirus
มีอนุภาคเปeนทรงกลมคูหลายเหลี่ยมที่ไมสมบูรณ3
(incomplete icosahedral) อนุภาคมีขนาดประมาณ 18x30 นาโนเมตร สามารถถายทอดโรคโดย
แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) แบบ persistent circulative (Harrison and Robinson, 2002)
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. เมล็ดพันธุ3ถั่วเขียวจากศูนย3วิจัยพืชไรชัยนาท ถั่วเขียวเมล็ดชุดอุณหภูมิต่ําและชุดฉายรังสี
รวม 3 สายพันธุ3 คือ VC 1163, BVC 1488-2-3B และVC 1448-7-3B
2. อุปกรณ3ทางการเกษตร ไดแก โรงเรือนกันแมลง กรงกันแมลง กระถาง ตระกรา
แกว
ครอบ ดิน ถุงปลูก ปุuย และปvายชื่อ
3. แมลงพาหะ ไดแก แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci)
4. ตนถั่วเขียวที่แสดงอาการโรคไวรัสใบดางเหลืองถั่วเขียว Mumg Bean Yellow Mosaic virus, MYMV)
5. อุปกรณ3ดานวิทยาศาสตร3 ไดแก ตูแชแข็ง -20°C อางควบคุมอุณหภูมิ (Water bath
shaker) เครื่องชั่งละเอียด เครื่องปmxนเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ (Centrifuge)
เครื่อง
Thermal cycler และเครื่อง Gel electrophoresis
6. สารเคมีวิทยาศาสตร3 เชน ไนโตรเจนเหลว สารประกอบ CTAB buffer เอ็มไซด3 (Roch)
Chlorofrom และ Ethanol
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วิธีการ
1. สํารวจและเก็บตัวอยางถั่วเขียวที่แสดงอาการใบดางเหลือง (Mumg Bean Yellow
Mosaic virus, MYMV) จากแปลงปลูก จ. สุโขทัย และชัยนาท แลวนําตัวอยางถั่วเขียวใบดางเหลือง
มาถายทอดโรคลงบนตนถั่วเขียวปกติโดยใชแมลงหวี่ขาวเปeนพาหะ และเก็บไวเปeนแหลงเชื้อสําหรับ
ทดสอบในเรือนทดลองตอไป
2. นําแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) มาปลอยใหรับเชื้อไวรัส MYMV บนตนถั่วเขียวที่
เปeนโรค นาน 48 ชั่วโมง กอนใชถายทอดเชื้อไวรัส MYMV ตอไป
3. ปลูกถั่ วเขียวที่ ตองการทดสอบความตานโรคของศูน ย3 วิ จัย พื ช ไรชั ย นาท ถั่ วเขี ย วเมล็ ด ชุ ด
อุณหภูมิต่ําและชุดฉายรังสี รวม 3 สายพันธุ3 คือ VC 1163, BVC 1488-2-3B และVC 1448-7-3B สาย
พันธุ3ละ 20 ตน เมื่อตนกลาถั่วเขียวมีอายุได 5 วัน ใช aspirator ดูดแมลงหวี่ขาวที่มีเชื้อไวรัส MYMV
จํานวน 10-15 ตัว / ตน มาปลอยบนตนถั่วเขียวปกติทั้ง 4 คูผสม ทิ้งใหแมลงถายทอดโรคนาน 48
ชั่วโมง แลวฉีดยาฆาแมลงกอนนําตนถั่วเขียวดังกลาวไปเก็บไวในกรงปvองกันแมลงเพื่อสังเกตอาการโรค
ตอไป
4. ทําการสังเกตโรคดวยตาเปลาและจดบันทึกลักษณะอาการ ความรุนแรงโรคบนตนถั่วเขียวทั้ง รวม
3 สายพันธุ3 หลังถายทอดเชื้อไปแลว ทุกๆ 7 วั น รวมเปe นเวลา 45 วัน และแสดงระดับความ
ตานทานโรคจากคะแนนความรุนแรงโรค 9 ระดับ ตามเกณฑ3ของ Sadiq et al., 2006 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คะแนนความรุนแรงของโรคใบดางเหลืองถั่วเขียว 9 ระดับ
(Disease Scoring Scale (1-9) for MYMV)
% การเขาทําลายของโรค* คะแนนความรุนแรงโรค
(Percent Infected)
(Disease Score)
0
1-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-80
81-100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การแสดงระดับตานทานโรค
(Disease reaction)
ไมแสดงอาการโรค (Immune, I)
ตานทานมาก(Highlyresistant, HR)
ตานทาน (Resistant, R)
ตานทานปานกลาง (Moderately resistant, MR)
ทนทาน (Tolerant, T)
ทนทานปานกลาง (Moderately tolerant, MT)
ออนแอปานกลาง (Moderately susceptible, MS)
ออนแอ (Susceptible, S)
ออนแอมาก (Highly susceptible, HS)

* หมายเหตุ วิธีคิด % infected

= infection rate x 100
total number of plant
5. หลังจากถายทอดโรคไปแลว 45 วัน ใหเก็บใบของตนถั่วเขียวที่ไมแสดงอาการโรคไวรัสใบดางเหลืองมา
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สกัดดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส MYMV ดวยวิธี CTAB buffer แลวเก็บดีเอ็นเอที่ - 20 องศาเซลเซียล
นํามาตรวจหาเชื้อ MYMV ในขั้นตอน Polymerase Chain Reaction (PCR) ตอไป

เพื่อ

6. ออกแบบไพร3เมอร3ที่จําเพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัส MYMV-A โดยอาศัยฐานขอมูลลําดับนิวคลีโอไทด3
จาก GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
7. ทําการสังเคราะห3ลําดับนิวคลีโอไทด3ของเชื้อไวรัส MYMV ดวยเทคนิค Polymerase Chain Reaction
(PCR) โดยไพร3เมอร3ที่ไดออกแบบใหเฉพาะเจาะจงกับเชื้อ (specific primer)
8. ตรวจสอบผล PCR ดวยเทคนิค Gel electrophoresis
9.โคลนยีนดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส MYMV เขาพาหะ pGEM-T Easy (Promega) และฝากแบคทีเรีย E.
coli ดวย heat shock transformation
10. ทําการวิเคราะห3ลําดับนิวคลีโอไทด3เชื้อไวรัส MYMV แลวนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอ
ไทด3กับฐานขอมูลGenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez)
เพื่อยืนยันวาไพร3เมอร3ที่
ออกแบบไวมีความเฉพาะเจาะจงตอเชื้อสาเหตุจริง
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
สถานที่
กลุมงานไวรัสวิทยาและโรงเรือนทดลอง ของสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. ลักษณะอาการของถั่วเขียวหลังจากการถายทอดโรคดวยแมลงหวี่ขาวไปแลว 45 วัน
เมื่อถายทอดเชื้อไวรัสใบดางเหลืองถั่วเขียว (MYMV) ดวยแมลงหวี่ขาวใหกับถั่วเขียวเมล็ดชุด
อุณหภูมิต่ําและชุดฉายรังสี รวม 3 สายพันธุ3 คือ VC 1163, BVC 1488-2-3B และVC 1448-7-3B
แสดงอาการจุดดางสีเหลืองเล็กๆ กระจายไปทั่วใบรวม 3 ใบแรก (compound trifoliate leaves) ให
เห็นที่ 15 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับ control คือ CN72 และ หลังจากถายทอดโรคไปแลวที่ 45 วัน
จุดดางสีเหลืองกระจายทั่วทุกใบตอมาใบจะเปลี่ยนเปeนสีเหลืองจัดไมแตกตางกัน หลังจากนั้นประเมิน
ความรุนแรงของโรคจากการสังเกตดวยตาเปลาและอางอิงตามเกณฑ3 Disease Scoring Scale (1-9) for
MYMV (Sadiq et al., 2006) จากการทดสอบพบวาถั่วเขียวแสดงอาการโรคใบดางเหลืองทุกสายพันธุ3 คือ
มีการเขาทําลายของโรคใบดางเหลืองเปeน 100 เปอร3เซ็นต3 ประเมินความรุนแรงของโรคอยูที่ระดับ 9
หมายถึง พืชแสดงความ ออนแอตอโรคมาก (Highly susceptible, HS) สําหรับสายพันธุ3 VC 1448-7-3B
แสดงอาการออนแอตอโรคมากกวาพันธุ3อื่นที่ทดสอบครั้งนี้ จึงแสดงอาการตนเปeนโรคใบเล็ก ดางเหลือง
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และใบไหมแหงตายในที่สุด และใบไหมแหงตาย และขณะนี้อยูระหวางเรงดําเนินการปลูกทดสอบสายพันธุ3
ถั่วเขียวใหครบทั้ง 60 สายพันธุ3 ซึ่งจะสรุปผลในปXงบประมาณ 2556 ตอไป
2. แสดงความตานทานโรคไวรัสใบดางเหลืองถั่วเขียว (MYMV) จากคะแนนความรุนแรงของโรค
9 ระดับ ตามเกณฑของ Sadiq et al., 2006 (ตารางที่ 1)
หลังจากนั้นประเมินความรุนแรงของโรคจากการสังเกตดวยตาเปลาและอางอิงตามเกณฑ3 Disease
Scoring Scale (1-9) for MYMV (Sadiq et al., 2006) จากการทดสอบพบวาถั่วเขียวเมล็ดชุดอุณหภูมิ
ต่ําและชุดฉายรังสี รวม 3 สายพันธุ3 คือ VC 1163, BVC 1488-2-3B และVC 1448-7-3B แสดงอาการ
โรคใบดางเหลืองทุกสายพันธุ3 คือ มีการเขาทําลายของโรคใบดางเหลืองเปeน 100 เปอร3เซ็นต3 ประเมิน
ความรุนแรงของโรคอยูที่ระดับ 9 หมายถึง พืชแสดงความ ออนแอตอโรคมาก(Highly susceptible, HS)
สําหรับสายพันธุ3 VC 1448-7-3B แสดงอาการออนแอตอโรคมากกวาพันธุ3อื่นที่ทดสอบครั้งนี้ จึงแสดง
อาการตนเปeนโรคใบเล็ก ดางเหลือง และใบไหมแหงตายในที่สุด
ตารางที่ 2 แสดงผลคั ด เลื อกพัน ธุถั่ วเขียวเมล็ ด ชุด อุณ หภู มิต่ํ าและชุด ฉายรังสี รวม 3 สายพั น ธุ
ทดสอบสายพันธุละ 20 ตน และประเมินระดับความตานทานโรค 9 ระดับ
สายพันธุ
VC 1163 B
VC 1488-2-3B
VC 1448-7-3B

จํานวนตนเปbนโรค
20 ตน
20 ตน
20 ตน

ความตานทาน
ออนแอมาก (HS)
ออนแอมาก (HS)
ออนแอมาก (HS)

3. ตรวจหาการปนเปcdอนเชื้อไวรัส MYMV ดวย Polymerase Chain Reaction (PCR)
โดยไพรเมอรที่ออกแบบใหเฉพาะเจาะจงกับเชื้อ (specific primer)
หลังจากประเมินความรุนแรงของโรคตามเกณฑ3 Disease Scoring Scale (1-9) for MYMV (Sadiq
et al., 2006) พบวาถั่วเขียวเมล็ดชุดอุณหภูมิต่ําและชุดฉายรังสี รวม 3 สายพันธุ3 คือ VC 1163, BVC
1488-2-3B และVC 1448-7-3B มีการเขาทําลายของโรคใบดางเหลืองเปeน 100 เปอร3เซ็นต3 จึงไมตอง
นํามาตรวจการปนเปhiอนของเชื้อไวรัส MYMV ดวยเทคนิค PCR ดวยคูไพร3เมอร3 กับ DNA-A ทั้งวง จํานวน
3 คู คือ MYMV-V2-F1 & MYMV-C3-F1, MYMV-V2-R2 & MYMV-C3-F2 และ MYMV-V2-R3 & MYMVC1-F3 มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัส MYMV-A
4. เปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดเชื้อไวรัส MYMV-A และ MYMV-B สาเหตุโรคไวรัสใบดางเหลือง
กับฐานขอมูล GenBank
เมื่อเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด3เชื้อไวรัส MYMV-A สาเหตุโรคไวรัสใบดางเหลือง กับ
ฐานขอมูล GenBank พบวาคลายกับเชื้อไวรัส MYMV ในกับประเทศ ปากีสถาน และอินเดีย
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อยูระหวางดําเนินหาลําดับนิวคลีโอไทด3เชื้อไวรัส MYMV-B และสรุปจัดกลุมเชื้อไวรัส MYMV
ที่พบระบาดในไทยเพื่อประโยชน3ในดานปรับปรุงพันธุ3ถั่วเขียวใหตานทานเชื้อไวรัส MYMV ตอไปใน
อนาคต ซึ่งจะสามารถสรุปผลในปXงบประมาณ 2556 ตอไป
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
เมื่อเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด3เชื้อไวรัส MYMV-A สาเหตุโรคไวรัสใบดางเหลือง กับ
ฐานขอมูล GenBank พบวาคลายกับเชื้อไวรัส MYMV ในกับประเทศ ปากีสถาน และอินเดีย
อยูระหวางดําเนินหาลําดับนิวคลีโอไทด3เชื้อไวรัส MYMV-B และสรุปจัดกลุมเชื้อไวรัส MYMV
ที่พบระบาดในไทยเพื่อประโยชน3ในดานปรับปรุงพันธุ3ถั่วเขียวใหตานทานเชื้อไวรัส MYMV ตอไปใน
อนาคต ซึ่งจะสามารถสรุปผลในปXงบประมาณ 2556 ตอไป
ถั่วเขียวสายพันธุ3 VC 1163, BVC 1488-2-3B และVC 1448-7-3B เปeนโรคทุกตนทั้ง 3 สาย
พันธุ3จึงไมตองตรวจสอบดวยเทคนิค PCR
สําหรับสายพันธุ3 VC 1448-7-3B แสดงอาการออนแอตอโรคมาก ตนเปeนโรคใบเล็ก ดาง
เหลือง และใบไหมแหงตาย
อยูระหวางเรงดําเนินการปลูกทดสอบสายพันธุ3ถั่วเขียวใหครบทั้ง 60 สายพันธุ3 ซึ่งจะสรุปผลใน
ปXงบประมาณ 2556 ตอไป
ปmญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะในภาพรวมของโครงการ
1.เนื่องจากเกิดอุทกภัยทําใหตนถั่วเขียวใบดางเหลืองที่เปeนแหลงเชื้อ และแมลงหวี่ขาว
(Bemisia tabaci) ตายสวนใหญ จึงตองใชเวลาประมาณ 4 เดือน เพื่อใหพืชแสดงอาการโรคชัดเจน
เพื่อใชเปeนแหลงเชื้อและเลี้ยงแมลงใหครบวัฏจักร ทําใหนักวิจัยทดสอบสายพันธุ3ถั่วเขียวไดเพียง 3 เบอร3
เทานั้นในขณะนี้ (ดังที่รายงานผลขางตน)
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ ดร. วันเพ็ญ ศรีทองชัย ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และใหความชวยเหลือในทุกๆ
ดาน ขอขอบคุณคุณสุมนา งามผองใส ที่กรุณาใหความอนุเคราะห3ดานเมล็ดพันธุ3ถั่วเขียว และความ
ชวยเหลือพรอมคําแนะ และขอขอบบุคลากรทุกทานที่ใหความสะดวกในดานตาง ๆ เปeนอยางดี
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