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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาการทดสอบความต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศในรุ่น BC6F2 จากการปรับปรุงพันธุ์
ระหว่างพันธุ์ป่า Solanum habrochaites accession ‘L06112’ กับพันธุ์การค้าสีดาทิพย์3 ร่วมกับการคัดยีน
Ty-2 บนโครโมโซม 11 ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล โดยปลูกทดสอบใน 3 พืน้ ทีท่ ม่ี เี ชือ้ ไวรัสต่างไอโซเลทได้แก่
ไอโซเลทนครปฐม ในแปลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ไอโซเลท
เชียงใหม่ ในโรงเรือนบริษทั อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด จังหวัดสุพรรณบุรี และไอโซเลทหนองคายในแปลงบริษัท
ซินเจนทา จังหวัดขอนแก่น ให้คะแนนการเกิดโรคทุกสัปดาห์รวม 7 สัปดาห์ และวัดปริมาณเชือ้ ด้วยเทคนิค
ELISA ในสัปดาห์ท่ี 7 พบว่าสายพันธุป์ ่ าแสดงความต้านทานโรคทัง้ 3 สถานทีท่ ดสอบ มีค่าเฉลีย่ ของการเกิด
โรคไม่เกิน 0.3 และค่า ELISA ทีแ่ สดงว่าไม่เป็ นโรค สีดาทิพย์3 อ่อนแอต่อโรคทัง้ ใน 3 สถานทีท่ ดสอบ โดย
ค่ า เฉลี่ย การเกิดโรคอยู่ระหว่า ง 2.48-3.06 ส่ว นมะเขือเทศลูกผสมรุ่น F1 แสดงความต้า นทานในระดับดี
คะแนนการเกิดโรคอยู่ระหว่าง 0.73-1.5 และมะเขือเทศในรุ่น BC6F2 แสดงความต้านทานในระดับปานกลาง
ถึงอ่อนแอ ซึง่ เป็ นผลมาจากการคัดเลือกตาแหน่งยีนต้านทานหลักบนโครโมโซม 11 เพียงตาแหน่ งเดียว และ
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อาจยังมีการกระจายตัวของยีนบางตาแหน่ งอยู่ ดังนัน้ จึงควรรวมยีนต้านทานอื่น เพื่อให้สามารถต้านทานต่อ
เชือ้ ได้ในหลายพืน้ ทีป่ ลูก
คาสาคัญ : ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ; ยีน Ty-2; การปรับปรุงพันธุต์ า้ นทานโรค

Abstract
Tomato yellow leaf curl disease is one of the diseases that cause damage to commercial tomato
cultivars in every region of Thailand. The Seedathip3 tomato cultivar was used for introgression of
TYLCV ( tomato yellow leaf curl Thailand virus) resistance genes from a wild species, Solanum
habrochaites L06112 accession. Tomato seedlings from the BC6F2 generation were verified by 3
positions of DNA markers for containing a major resistance gene on chromosome 11. The BC6F2
generations were tested for TVLCV resistance at 3 locations with different viral isolations. The locations
included; TYLCTHV-[NP] at TVRC Kasetsart University, Nakhon Pathom province, TYLCTHV-[CM] at
East- West Seed Company Suphanburi province, and TYLCTHV- [ NK] at Syngenta Company Khon
Kaen province. Different inoculation methods were used at each of the three locations. Symptom
observations were recorded every week for 7 weeks. The viral concentrations were checked at 7
weeks post- inoculation. The resistance line, S. habrochaites showed complete resistance at 3
locations with the highest disease score at 0.3 and ELISA readings with presence lower than the cutoff value, while Seedathip3 showed susceptibility at all 3 locations with disease scoring of 2. 48-3.06.
The F1 generation of Seedathip3 and S. habrochaites showed disease scores in the range of 0. 731. 5. The BC6F2 results showed susceptibility with disease scores higher than F 1 generation at all
locations. This is the result of only the Ty-2 selection on chromosome 11. S. habrochaites has another
gene that affects the mechanism of TYLCV resistance. The commercial tomato cultivars require
resistant gene combinations to improve the level of TYLCTHV resistance.
Keywords: tomato yellow leaf curl Thailand virus (TYLCTHV); Ty-2 gene; breeding for disease
resistance

1. บทนา

ศัตรูพชื อีกทัง้ มะเขือเทศสายพันธุ์การค้าส่วนใหญ่
ยังอ่อนแอต่อการเข้าทาลายของโรคและแมลง จึง
ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มปี ริมาณลดลงและคุณภาพที่
ต่ากว่ามาตรฐาน
โรคใบหงิกเหลืองเป็ นสาเหตุหนึ่งทีส่ ร้างความ
เสียหายอย่างมากให้กบั พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารปลูกมะเขือเทศ
ในประเทศไทย โรคนี้ เ กิด จากเชื้อ ไวรัส ใบหงิก

มะเขือเทศเป็ นพืชผักทีใ่ ช้ในการบริโภคผลสด
หรือนาไปทาการแปรรูป เช่น ซอสมะเขือเทศ น้ า
มะเขือเทศ มะเขือเทศอบแห้ง เป็ นต้น มะเขือเทศจึง
นับว่าเป็ นพืชผักที่มีความสาคัญของประเทศไทย
ชนิดหนึ่ง แต่เนื่องจากประเทศไทยตัง้ อยู่ในเขตร้อน
ชืน้ ซึง่ เป็ นสภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการแพร่ระบาดของ
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เหลืองมะเขือเทศ (Tomato Yellow Leaf Curl Virus;
TYLCV) TYLCV เป็ นไวรัสในกลุ่ม Geminivirus อยู่
ใ น ว ง ศ์ Germiniviridae ส กุ ล Begomovirus
ถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงหวีข่ าวเป็ นพาหะ อาการที่
เด่นชัดของโรค คือ ใบหงิกเหลือง ขอบใบม้วนงอขึน้
หรือลง และอาการสามารถแพร่กระจายไปตามส่วน
อื่นๆ ของพืช (Systemic infection) ถ้าอาการรุนแรง
พืชจะแคระแกร็น ใบที่แตกใหม่จ ะมีขนาดเล็กและ
หงิก ดอกฝ่ อและหลุดร่วงไป อาจทาให้ผลผลิตลดลง
ถึง 90-100 เปอร์เซ็นต์ (Green and Kalloo, 1994)
ประเทศไทยมีรายงานการพบเชือ้ ไวรัสใบหงิก
เหลืองมะเขือเทศสายพันธุ์ไทย (TYLCTHV) อยู่ 4
ไอโซเลท ได้แ ก่ TYLCTHV-[2] หรือ เชื้อ ไวรัสใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศสายพันธุ์ไทย ไอโซเลทนคร
ป ฐม ( TYLCTHV-[ NP] ), ไ อโ ซเลทเชี ย งใหม่
(TYLCTHV-[CM]), ไอโซเลทสกลนคร (TYLCTHV[SK]), และไอโซเลทหนองคาย (TYLCTHV-[NK])
(Sawagjit et al., 2005) และมีการศึกษาลาดับเบส
ของ TYLCTHV-[2] ครบสมบูรณ์ (whole genome
sequence) ตัง้ แต่ ปี 1994 (Attathom et al., 1994;
Rochester et al., 1994)
การน ายีน ต้ า นทานโรคจากมะเขือ เทศสาย
พันธุป์ ่ า เช่น S. pimpinellifolium, S. peruvainnum,
S. harbrochaites, S. cheesmanii มาปรับ ปรุ ง ให้
สายพันธุ์การค้าต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง มัก
พบว่ า มียีน ที่ค วบคุม ลัก ษณะต้านทานมากกว่า 1
ยีน ปั จจุบนั มีรายงานตาแหน่ งของยีนต้านทานโรค
ใบหงิกเหลืองมะเขือเทศแล้วดังนี้ Ty-1 (Zamir et
al., 1994), Ty-2 (Hanson et al., 2000), Ty-3 (Ji et
al. , 2007) , Ty-4 ( Ji et al. , 2009) แ ล ะ Ty-5
(Anbinder et al., 2009)
ม ะ เ ขื อ เ ท ศ ส า ย พั น ธุ์ ป่ า Solanum
habrochaites accession L06112 clone No.1 ทีไ่ ด้
ทดสอบแล้วว่ามีความต้านทานในระดับสูงต่ อเชื้อ
ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศสายพันธุไ์ ทยทัง้ 4 ไอ

โซเลท ได้แ ก่ นครปฐม เชีย งใหม่ สกลนคร และ
หนองคาย ถูกใช้เป็ นสายพันธุ์พ่อในการถ่ ายทอด
ยี น ต้ า นทานให้ ก ับ สายพัน ธุ์ ก ารค้ า สีด าทิ พ ย์ 3
( Chomdej and Chunwongse, 2006; Chomdej et
al. , 2008; Chomdej et al. , 2016) แ ล ะ ไ ด้
ทาการศึกษาตาแหน่ งยีนต้านทานในประชากรรุ่น
BC2F1 พ บ ต า แ ห น่ ง เครื่ อง หมา ยดี เ อ็ น เอที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ลักษณะความต้านทานเชือ้ ไวรัสใบ
หงิ ก เหลื อ งมะเขื อ เทศไอโซเลทนครปฐม บน
โครโมโซมที่ 11 ระหว่ า งเครื่ อ งหมายดี เ อ็ น เอ
TG400, T0302 และ TG105A และมีค่า LOD สูงถึง
10.77 (Pongpayaklers, 2011)
งานวิจยั นี้จงึ ได้ทาการทดสอบลูกผสมกลับรุ่น
BC6F2 ทีไ่ ด้จากการคัดเลือกยีนโดยใช้เครื่องหมายดี
เอ็นเอดังกล่าวไปทดสอบในระดับแปลงปลูกใน 3
สถานที่ ได้แก่ แปลงทดลอง ศูนย์วิจยั และพัฒนา
พืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม, โรงเรือนแมลง
บริษทั อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด จังหวัดสุพรรณบุรี และ
แปลงทดลอง บริษัท ซิน เจนทา จัง หวัด ขอนแก่ น
เพื่อ ศึก ษาระดับ ความต้ า นทานของยีน หลัก บน
โครโมโซมที่ 11

2. วิ ธีการ
2.1 สายพันธุ์ ม ะเขื อ เทศและจ านวนต้ น/
สถานที่ทดสอบ
2.1.1 มะเขือเทศสายพันธุ์ป่า Solanum
habrochaites accession ‘ L06112’ clone No. 1
(สายพันธุพ์ ่อ) เพิม่ จานวนซ้าด้วยการปั กชา จานวน
20 ต้น
2.1.2 มะเขือเทศพันธุ์สดี าทิพย์ 3 (สาย
พันธุแ์ ม่) จานวน 20 ต้น
2.1.3 มะเขือเทศลูกผสมรุ่น F1 (B) เพิม่
จานวนซ้าด้วยการปั กชา จานวน 20 ต้น
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2.1.4 มะเขื อ เทศลู ก ผสมรุ่ น BC1F2
(B10) เพิม่ จานวนซ้าด้วยการปั กชา จานวน 20 ต้น
2.1.5 มะเขือ เทศรุ่ น BC6F1 ที่ผ่ า นการ
คัดเลือกด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ TG400, T0302
และ TG105A จ านวน 8 สายต้น ได้แ ก่ B10-2-238-11-20, B10-2-2-38-29-4, B10-2-2-38-29-9,
B10-2-2-38-11-2, B10-2-2-38-11-40, B10-2-213-8-9, B10-2-2-13-8-23 และ B10-2-2-13-8-1
ผสมตัวเองเป็ นรุ่น BC6F2 แล้วปลูกออกสายต้นละ
20 เมล็ด
2.2 การคัด เลื อ กยี น ต้ า นทานโรคใบหงิ ก
เหลืองมะเขือเทศบนโครโมโซมที่ 11
2.2.1 สกัด ดีเ อ็น เอจากใบเลี้ย งมะเขือ
เทศด้วยวิธขี อง Fulton et al. (1995)
2.2.2 ตรวจสอบต าแหน่ ง ยีน ต้ า นทาน
โรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศด้วยเครื่องหมายดีเอ็น
เอ TG400, T0302 และ TG105A โดยใช้ปฏิกิริยา
ลูกโซ่โพลีเมอเรส (Polymerase Chain Reaction :
PCR)
Primer TG400
TG400F: 5'- TCC AAA TCC ACC ACC
TAT CC -3'
TG400R: 5'- AGC ATT GCT CCC TGC
TAA AG -3'
Primer T0302
TG0302F: 5'- TGG CTC ATC CTG AAG
CTG ATA GCG C -3'
TG0302R: 5'- AGT GTA CAT CCT TGC
CAT TGA CT -3'
Primer TG105A
TG105AF: 5'- CTT CAG AAT TCC TGT
TTT AGT CAG TTG AAC C -3'
TG105AR: 5'- ATG TCA CAT TTG TTG
CTT GGA CCA TCC -3'

2.2.3 แยกความแตกต่างของขนาดดีเอ็น
เ อ ด้ ว ย 2% Agarose gel Electrophoresis ด้ ว ย
แรงเคลื่อนไฟฟ้ า 100 โวลล์ เป็ นเวลา 50 นาที
2.3 การถ่ายทอดเชื้อไวรัสใบหงิ กเหลือง
มะเขือเทศ
2.3.1 เชื้อ ไวรัส สายพัน ธุ์ไ ทย ไอโซเล
ทนครปฐม ทดสอบในแปลงทดลอง ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม: ถ่ ายทอด
เชื้อไวรัสโดยใช้ภาชนะครอบต้นทดสอบแต่ ละต้น
ร่ ว มกับ แมลงหวี่ ท่ี เ ป็ นโรคประมาณ 15-20 ตัว
(cages) เป็ นเวลา 3 วัน จากนัน้ จึงย้ายลงแปลงปลูก
2.3.2 เชื้อไวรัสสายพันธุ์ไทย ไอโซเลท
เชีย งใหม่ ทดสอบในโรงเรือ นแมลง บริษัท อีสท์
เวสท์ ซีด จากัด จังหวัดสุพรรณบุรี: ถ่ ายทอดเชื้อ
ไวรัสโดยปล่อยให้แมลงหวี่ขาวถ่ ายทอดเชื้ออย่าง
อิสระภายในโรงเรือนตลอดการทดสอบ
2.3.3 เชื้อไวรัสสายพันธุ์ไทย ไอโซเลท
หนองคาย ทดสอบในแปลงทดลอง บริษทั ซินเจนทา
จังหวัดขอนแก่น: ถ่ ายทอดเชื้อไวรัสโดยปล่อยให้
แมลงหวีข่ าวถ่ายทอดเชือ้ อย่างอิสระในแปลงปลูก
2.4 การให้คะแนนการเกิ ดโรค ตามวิธขี อง
Friedmann et al. (1998)
0 = ไม่แสดงลักษณะอาการของโรค
1 = แสดงอาการเส้นใบเหลืองเล็กน้อยทีใ่ บอ่อน
2 = แสดงอาการใบเหลืองและเริม่ หงิกงอ
3 = แสดงอาการใบเหลืองมากขึน้ ใบหงิกงอ ขอบ
ใบม้วน ลดรูป
4 = แสดงอาการใบเหลืองมากขึน้ ใบหงิกงอ ขอบ
ใบม้ ว น ลดรู ป ต้ น แคระแกร็ น และหยุ ด การ
เจริญเติบโต
2.5 ตรวจปริมาณเชื้อด้วยเทคนิ ค enzymelinked immunosorbent assay (ELISA)
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ท าการตรวจวั ด ปริ ม าณเชื้ อ ด้ ว ยเทคนิ ค
ELISA ในสัปดาห์ท่ี 7 หลังการถ่ายทอดเชือ้ โดยจะ
ใช้ ค่ า ELISA ของ Positive control คู ณ ด้ ว ยสอง
เพื่อใช้เป็ นเกฏบอกว่าพืชมีปริมาณเชือ้ อยู่ในระดับที่
ถือว่าเป็ นโรค (Sutula et al., 1986)

1 ที่ใช้เป็ นสายพันธุพ์ ่อ พบว่าแสดงความต้านทาน
ในระดับสูงทัง้ 3 สถานทีท่ ดสอบ โดยมีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 0 ในแปลงทดลองศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพืชผัก
เขตร้อ น มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขต
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม และในแปลงทดลอง
บริษัทซินเจนทา จังหวัดขอนแก่น ส่วนในโรงเรือน
แมลงบริษทั อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด จังหวัดสุพรรณบุรี
และมีคะแนนการเกิดโรคเฉลีย่ เท่ากับ 0.33 ในขณะ
ทีม่ ะเขือเทศสีดาทิพย์3 ซึง่ ใช้เป็ นสายพันธุแ์ ม่แสดง
ความอ่อนแอต่อโรคในทัง้ 3 สถานทีท่ ดสอบ

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
ผลการทดสอบความต้านทานของมะเขือเทศ
สายพัน ธุ์ป่า S. habrochaites ‘L06112’ clone no.
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Figure 1 The symptom observations responded to TYLCTHV-[NP] isolate at TVRC research field,
Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom were rated every week for 7
weeks. Symptoms were scored using a rating scale from 0-4 according to their severity (a). The viral
concentrations were measured at 7th week post inoculation viral concentration above a threshold (Dot
line) were considering infected with TYLCV (b).
โดยมีคะแนนเฉลี่ยของการเกิดโรคที่ 2.48 ที่
โรงเรือนแมลงบริษทั อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด คะแนน
เฉลี่ย เท่ า กับ 3.06 ที่แ ปลงทดลองศู น ย์วิจ ัย และ
พัฒ นาพืช ผัก เขตร้อ น และเท่ า กับ 2.73 ที่แ ปลง
ทดลองบริษัทซินเจนทา จากัด เมื่อวัดปริมาณเชื้อ
ไวรัสด้วยเทคนิค enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA) พบว่ า มีป ริม าณเชื้อ สูง ในระดับ ที่
เป็ นโรค ยกเว้นมะเขือเทศในโรงเรือนแมลงบริษัท
อีส ท์ เวสท์ ซีด จ ากัด ตรวจพบว่ า มีป ริม าณเชื้อ
ค่อนข้างต่ าในทุกสายพันธุ์ทดสอบ อย่างไรก็ตาม

พบว่ า สายพัน ธุ์สีด าทิพ ย์ 3 มีป ริม าณเชื้อ ไวรัสสูง
ที่สุ ด เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ สายพัน ธุ์ ท ดสอบอื่น ๆ
(Figure 1, 2 และ 3) ลู ก ผสมในรุ่ น F1 ระหว่ า ง
‘L06112’ และ สี ด าทิ พ ย์ 3 ยั ง คงลั ก ษณะความ
ต้านทานอยู่ในระดับดีในทัง้ สามสถานทีท่ ดสอบ โดย
มีค่าเฉลีย่ อาการของโรคอยู่ระหว่าง 0.8 - 1.47 และ
มีป ริม าณเชื้อ ไวรัสในระดับ ต่ า ที่จ ัด ว่ า ไม่ เ ป็ น โรค
ส่วนลูกผสมกลับรุ่น BC6F2 แสดงระดับอาการของ
โรคที่ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะสถานที่ ท ดสอบ
(Figure 1, 2 และ 3)
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Figure 2 The symptom observations responded to TYLCTHV- [ CM] isolate at the East- West Seed
Company’s greenhouse, Suphanburi were rated every week for 7 weeks. Symptoms were scored using
a rating scale from 0-4 according to their severity (a). The viral concentrations were measured at 7th
week post inoculation viral concentration above a threshold (Dot line) were considering infected with
TYLCV (b).

Figure 3 The symptom observations responded to TYLCTHV-[NK] isolate at research field, Syngenta
Company Co.Ltd., Khon Kaen were rated every week for 7 weeks. Symptoms were scored using a
rating scale from 0-4 according to their severity (a). The viral concentrations were measured at 7th
week post inoculation viral concentration above a threshold (Dot line) were considering infected with
TYLCV (b)
ผลการให้คะแนนการเกิดโรคต่ อเชื้อไวรัสใบ
ห งิ ก เห ลื อ ง ม ะ เขื อ เท ศ ไ อโ ซเลท นค รป ฐม
(TYLCTHV-[NP]) ในแปลงทดลองศูน ย์วิจ ัย และ
พัฒนาพืชผักเขตร้อน มะเขือเทศรุ่น BC6F2 แสดง
อาการเฉลีย่ อยู่ในช่วง 2.70-3.30 โดยสายต้น B102-2-38-29-9 แสดงอาการน้ อ ยที่สุ ด และสายต้ น
B10-2-2-13-8-23 แสดงอาการรุนแรงทีส่ ุด และเมื่อ

วัดปริมาณเชื้อด้วยเทคนิ ค ELISA ในสัปดาห์ท่ี 7
พบว่า สายต้น B10-2-2-38-29-4, B10-2-2-38-112, B10-2-2-13-8-23, B10-2-2-38-11-20 จัดอยู่ใน
กลุ่ ม ที่เ ป็ นโรค ส่ ว นสายต้ น B10-2-2-38-11-40,
B10-2-2-13-8-9, B10-2-2-38-29-9, B10-2-2-13-81 จัดอยู่ในกลุ่มทีไ่ ม่เป็ นโรค (Figure 1)
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ผลการทดสอบความต้านทานเชือ้ ไวรัสใบหงิก
เหลืองมะเขือเทศ ไอโซเลทเชียงใหม่ (TYLCTHV[CM]) ในโรงเรือนแมลงบริษทั อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด
เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่ามะเขือเทศทดสอบสาย
ต้นทีแ่ สดงอาการน้อยทีส่ ุดในรุ่น BC6F2 คือ B10-22-13-8-1 และสายต้นที่แสดงอาการรุนแรงที่สุดคือ
B10-2-2-38-11-2 โดยมีค่าเฉลี่ยอาการของโรคอยู่
ระหว่าง 2.30-2.80 แต่เมื่อตรวจวัดปริมาณเชือ้ ไวรัส
ด้วยเทคนิค ELISA ในสัปดาห์ท่ี 7 ไม่พบว่ามีสาย
ต้ น ไหนที่ มี ป ริ ม าณเชื้ อ อยู่ ใ นระดั บ ที่ เ ป็ นโรค
(Figure 2)
ผลการให้คะแนนการเกิดโรคต่ อเชื้อไวรัสใบ
หงิ ก เหลื อ งมะเขื อ เทศ ไอโซเลทหนองคาย
(TYLCTHV-[NK]) ทีแ่ ปลงทดลอง บริษทั ซินเจนทา
จังหวัดขอนแก่น ในสัปดาห์ท่ี 7 ในมะเขือเทศรุ่ น
BC6F2 พบว่ า มีค ะแนนอยู่ใ นช่ ว ง 1.60-3.53 โดย
สายต้นทีแ่ สดงอาการน้อยทีส่ ุดคือ B10-2-2-38-1120 และสายต้นทีแ่ สดงอาการรุนแรงทีส่ ุดคือ B10-22-13-8-23 และเมื่อทาการตรวจวัดปริมาณเชือ้ ด้วย
เทคนิค ELISA ในสัปดาห์ท่ี 6 พบว่าทุกสายต้น มี
ปริมาณเชือ้ ในระดับทีถ่ อื ว่าเป็ นโรค โดยสายต้นทีม่ ี
ปริมาณเชือ้ น้อยทีส่ ุดคือ B10-2-2-13-8-1 และต้นที่
มี ป ริ ม าณเชื้ อ มากที่ สุ ด คื อ B10-2-2-38-11-40
(Figure 3)

สุพรรณบุรี และไอโซเลท หนองคาย (TYLCTHV[NK] ทดสอบในแปลงทดลอง บริษั ท ซิน เจนทา
จ ากัด จัง หวัด ขอนแก่ น ได้ผ ลการทดสอบความ
ต้านทานไปในทิศทางเดียวกัน แตกต่างกันทีเ่ วลาที่
ใช้ในการแสดงอาการของโรค ทัง้ นี้เนื่องจากแต่ละ
สถานที่ใ ช้วิธีก ารถ่ า ยทอดเชื้อ ที่แ ตกต่ า งกัน ตาม
ความพร้อมของสถานที่
TYLCTHV-[NP] ทดสอบความต้ า นทานใน
แปลงทดลองศูน ย์วิจ ัย และพัฒ นาพืช ผัก เขตร้ อ น
โดยการครอบด้วยแก้วเป็ นเวลา 3 วันร่วมกับแมลง
ทีเ่ ป็ นโรคจานวน 15-20 ตัว ขณะทีต่ ้นกล้ามีอายุ 3
สัปดาห์ จากนัน้ จึงนาต้นกล้าลงปลูกในแปลง พบว่า
ต้นที่อ่อนแอแสดงอาการของโรคตัง้ แต่สปั ดาห์แรก
และเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในสัปดาห์ทส่ี อง เนื่องจาก
มีก ารบังคับให้แมลงถ่ ายทอดเชื้อ สู่ต้นมะเขือเทศ
จากการจากัดพืน้ ที่ แต่เมื่อย้ายปลูกลงในแปลงการ
แสดงอาการของโรคเพิม่ ขึน้ อย่างช้าๆ ในช่วงแรก
อาจเนื่องมาจากมีจานวนแมลงหวีข่ าวในแปลงปลูก
ไม่เพียงพอทีจ่ ะถ่ายทอดเชือ้ เพิม่ แต่ยงั มีพฒ
ั นาการ
ของอาการรุนแรงขึน้ จนสิน้ สุดการทดลอง
TYLCTHV-[NK] ทดสอบในแปลงทดลอง
บริษัทซินเจนทา จากัด จังหวัดขอนแก่น ได้นาต้น
กล้า อายุ 3 สัป ดาห์ย้า ยลงแปลงปลูก โดยให้เ ชื้อ
ถ่ า ยทอดตามธรรมชาติใ นแปลงปลูก เนื่ อ งจากมี
ปริมาณโรคและแมลงสะสมในพื้นทีม่ ากพอ มะเขือ
เทศสายพันธุ์ท่อี ่อนแอแสดงอาการของโรคเด่นชัด
หลัง สัป ดาห์ท่ี 4 หลัง การย้า ยปลู ก เมื่อ ตรวจวัด
ปริม าณเชื้อ ไวรัส ในสัป ดาห์ท่ี 7 พบว่ า มีป ริม าณ
ค่อนข้างสูงทีจ่ ดั ว่าเป็ นโรคในทุกสายพันธุ์ ยกเว้นใน
สายพันธุ์ป่า ซึ่งใช้เป็ นสายพันธุ์พ่อ นอกจากนี้ยงั
พบโรคอื่นๆเข้าทาลาย มีผลส่งเสริมให้ อาการของ
โรคใบหงิก เหลือ งให้รุ น แรงยิ่ง ขึ้น เช่ น โรคใบจุด
แบคทีเรีย ทีเ่ กิดจากเชือ้ Xanthomonas campestris
pv vesicatoria (Xcv) (Figure 4)

4. สรุป
การทดสอบความต้านทานมะเขือเทศต่อ เชื้อ
ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศสายพันธุไ์ ทย 3 ไอโซ
เลท ได้แก่ ไอโซเลท นครปฐม TYLCTHV-[NP] ที่
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร กาแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไอโซเลท
เชีย งใหม่ TYLCTHV-[CM] ทดสอบในโรงเรื อ น
แมลง บริ ษั ท อี ส ท์ เวสท์ ซี ด จ ากั ด จั ง หวั ด
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มี ส ถานที่ แ ละสภาพแวดล้ อ มในขณะทดสอบที่
แตกต่างกัน และมีวธิ กี ารก่อโรคทีไ่ ม่เหมือนกัน ซึง่
จากรายงานของ Pongpayaklers et. al. (2014) ที่
เปรียบเทียบเชือ้ ทัง้ 4 ไอโซเลทโดยการก่อโรคด้วย
การเลี้ยงร่วมกับแมลงเป็ นเวลา 30 วัน พบว่าการ
อาการของสายพันธุ์สดี าทิพย์ท่ไี ด้รบั เชื้อไอโซเลท
เชียงใหม่มคี ะแนนเฉลีย่ ของการเกิดโรคเท่ากับ 3.8
ในขณะทีเ่ ชือ้ ไอโซเลทนครปฐมทีม่ คี ะแนน 4.0 และ
ไอโซเลทหนองคายทีค่ ะแนน 2.0
เ มื่ อ น า ค ะ แ น น ก า ร เ กิ ด โ ร ค ม า จั ด ก ลุ่ ม เพื่ อ
เปรียบเทียบในแต่ละสถานทีด่ ว้ ยวิธี Kruskal Wallis
test and multiple comparison of treatments
( Table 1) พ บ ว่ า ม ะ เ ขื อ ส า ย พั น ธุ์ ป่ า S.
habrochaites f. glabrarum accession ‘ L06112’
clone No.1 ที่ ใ ช้ เ ป็ นสายพัน ธุ์ พ่ อ มี ร ะดับ ความ
ต้านทานสูง โดยจะแยกกลุ่มออกมาออกมาชัดเจน
ทั ง้ นี้ เ นื่ อ งจากพั น ธุ์ ป่ ามี ยี น ต้ า นทานอยู่ ห ลาย
ตาแหน่ งและมีทางานร่วมกันของยีน ลูกผสมรุ่น F1
แสดงระดับความต้านทานทีล่ ดลงเล็กน้อย แต่ยงั จัด
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนลูกผสมรุ่น BC6F2 ได้ทา
การปรับปรุงพันธุโ์ ดยคัดเลือกยีนเด่น (major gene)
Ty-2 บนโครโมโซม 11 เพียงยีนเดียว ยีนนี้ได้จาก
การท าแผนที่โ ครโมโซมในรุ่ น BC1F2 มีค่ า LOD
เท่ า กับ 10.77 โดยใช้เ ครื่อ งหมายโมเลกุ ล ชนิ ด
SSR 3 ต า แ ห น่ ง ไ ด้ แ ก่ TG400, T0302 แ ละ
TG105A (Pongpayaklers, 2011) จากการศึกษาใน
ครัง้ นัน้ ยังพบตาแหน่ งของยีนรอง (minor genes)
บนโครโมโซม 2, 3 (2 ตาแหน่ ง), 5 และ 10 มีค่า
LOD อยู่ ที่ 5. 05, 4. 66, 5. 26, 3. 69 แ ละ 5. 50
ตามลาดับ ดังนัน้ ถ้าทาการปรับปรุงพันธุ์โดยการ
รวมยีน เหล่ า นี้ เ ข้า ด้ว ยกัน น่ า จะเพิ่ม ระดับ ความ
ต้านทานของมะเขือเทศให้สงู ขึน้ ได้

Figure 4 The mix symptoms of tomato yellow
leaf curl disease caused by TYLCV and the
bacterial leaf spot caused by Xanthomonas
campestris pv vesicatoria in field trial at of
Syngenta Company.
TYLCTHV-[CM] เลีย้ งร่วมกับแมลงทีเ่ ป็ นโรค
ตัง้ แต่ ต้นกล้าอายุได้ 3 สัปดาห์ ในโรงเรือนแมลง
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด ตลอดจนสิ้น สุด การ
ทดลอง จะแสดงอาการของโรคที่เพิ่มขึ้นค่อนข้าง
ความสม่าเสมอ เนื่องจากในโรงเรือนมีปริมาณแมลง
หวี่ข าวที่เ ป็ น โรคเพีย งพอการถ่ า ยทอดโรคอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยจะเห็น อาการของโรคตัง้ แต่ สปั ดาห์
แรกหลั ง การถ่ า ยทอดเชื้ อ และเพิ่ ม ขึ้น เรื่ อ ยๆ
อย่ า งไรก็ต ามเมื่อ น าไปวัด ปริม าณเชื้อ พบว่ า มี
ปริ ม าณค่ อ นข้ า งต่ าในทุ ก สายพั น ธุ์ ทั ง้ นี้ อ าจ
เนื่ อ งจากอาการของโรคที่เ กิด จากเชื้อ ไอโซเลท
เชีย งใหม่ ไ ม่ รุ น แรง โดยสายพัน ธุ์อ่ อ นแอ (สีด า
ทิพย์3) มีคะแนนการเกิดโรคสูงสุดเพียง 2.8 เมื่อ
เทียบกับไอโซเลทนครปฐมทีม่ คี ะแนน 3.31 และไอ
โซเลทหนองคายที่ค ะแนน 3.53 อย่ า งไรก็ต าม
งานวิจยั นี้ไม่สามารถใช้เปรียบเทียบความรุนแรง
ของเชือ้ เนื่องจากไม่ได้ทดสอบโรคในเวลาเดียวกัน
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Table 1 The symptom observations at 7 weeks post inoculation were grouped using Kruskal Wallis
test and multiple comparison of treatments program for grouping the resistant levels (a) TYLCTHV[NP] at the Tropical Vegetable Research Center, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus,
Nakhon Pathom (b) TYLCTHV-[CM] at East West Seed Company, Suphanburi province (c)
TYLCTHV-[NK] at Syngenta Company, Khon Kaen province.
TYLCTHV-[NP]
TYLCTHV-[CM]
TYLCTHV-[NK]
Gen.
Lines
Score Gen.
Lines
Score Gen.
Lines
Score
BC6F
BC6F B10-2-2BC6F B10-2-2B10-2-2-13-8-23 3.31a
2.80a
3.53a
38-11-2
13-8-23
2
2
2
a
P1
BC1F
2.68 BC1F B10-2-2Seedathip3
3.11ab
B10
3.20ab
b
13-8-9
2
2
a
BC6F B10-2-2-38-11BC6F B10-2-22.66 BC6F B10-2-22.87ab
3.06bc
b
c
40
13-8-23
38-11-40
2
2
2
BC6F
BC6F B10-2-22.62a P1
2.73ab
bc
B10-2-2-38-29-4 3.01
Seedathip3
b
c
13-8-9
2
2
BC6F
2.95bc BC6F B10-2-22.54a BC6F B10-2-22.67ab
B10-2-2-38-11-2
d
b
c
38-11-20
38-29-4
2
2
2
BC6F
2.85cd BC6F B10-2-22.50a BC6F B10-2-22.47bc
B10-2-2-13-8-1
e
b
d
38-29-9
13-8-1
2
2
2
BC6F B10-2-2-38-11P1
2.48a BC6F B10-2-22.33bc
2.75de
Seedathip3
b
d
20
38-29-9
2
2
BC6F
BC6F B10-2-22.40a BC6F B10-2-2B10-2-2-38-29-9 2.74de
2.07cd
b
13-8-1
38-11-2
2
2
2
a
BC6F
BC6F B10-2-22.39 BC1F
B10-2-2-13-8-9
2.70e
B10
1.93cd
b
38-11-40
2
2
2
BC1F
BC6F B10-2-2BC6F B10-2-2B10
2.13
2.33b
1.60de
38-29-4
38-11-20
2
2
2
c
F1
B
1.16 F1
B
0.80 F1
B
1.47de
P2
L06112
0.00 P2
L06112
0.29c P2
L06112
0.00e
Significanc
Significanc
Significance
***
***
***
e
e
Significance levels: *< 0.05; **< 0.01; ***< 0.001
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5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั จากฝ่ าย
บริห ารคลัส เตอร์แ ละโปรแกรมวิจ ัย ด้า นบริห าร
จัดการการวิจยั สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ และศู น ย์ค วามเป็ น เลิศ ด้า น
เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจ ัย และ
นวัต กรรม และขอขอบคุ ณ ศู น ย์ วิจ ัย และพัฒ นา
พืชผักเขตร้อน (TVRC)
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