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         พืชตระกูลสม จัดอยูใน family Rutaceae มีสมาชิกจํานวน 130 สกุล และ 1,500  ชนดิ จะ
พบไดในแถบหนาวและแถบกึ่งรอนของซีกโลกเหนือและใต สวนใหญมีการกระจายอยูในประเทศ
แอฟริกาตอนใตและออสเตรเลีย พืชในตระกูลนี้มีทั้งไมลมลุก ไมยืนตน และไมพุม ใบมีทั้งชนิดใบ
เดี่ยวและใบประกอบ มีลักษณะแบบนิว้มือและขนนก สวนของใบอาจมีการลดรูปเห็นเปนหนาม
ดวย ใบมกีารเรียงตัวแบบตรงขามหรือสลับ ไมมีหูใบชดั ตอมน้ํามันที่สวนของใบมีลักษณะโปรง
แสง  ดอกเปนชนิดสมบูรณเพศและไดสมมาตรกัน มักเกิดเปนชอดอก สวนของกลีบเล้ียงและกลีบ
ดอกแยกกันอยางเหน็ไดชดั  จํานวนกลีบเล้ียงและกลีบดอกมีจํานวน 3-5 กลีบเทานั้น กลีบดอกมี
ลักษณะแยกกนั บริเวณฐานมีเกสรตัวผูแทรกอยู มีจํานวนเทากับกลบีดอก หรือเปนสองเทาของ
จํานวนกลีบดอก มักเรียงตวักันเปนสองชั้น  บางครั้งอาจพบเกสรตวัผูลดรูป รังไขที่ฐานของเกสร
ตัวเมียเปนแบบ superior ovary คือรังไขจะอยูเหนือสวนอื่นของดอก ลักษณะของรังไขมีพูเหน็
เดนชัด จํานวน 4-5 ชอง แตละชองมีรังไข 1-2  อัน ผลมีหลายแบบทัง้ berry drupe samara และ 
capsule คัพภะ (ตัวออน)  ภายในเมลด็มีลักษณะเหยียดตรงหรือโคง สวนของเมล็ดอาจมีเนื้อเยื่อ
สะสมอาหารหรืออาจไมมีกไ็ด เนื้อเยื่อของพืชอาจมีน้ํายางที่มีกล่ินหอมระเหย (สวนสม 2000, 2545) 
         การจัดจําแนกพืชตระกูลนี้สามารถแบงไดเปน 7 ตระกลูยอย ซ่ึงตระกูลยอยที่สําคญัที่สุด
ไดแก ตระกูลยอยของสม (orange subfamily) ประกอบดวยสมาชกิที่เปนไมผลเศรษฐกิจมากมาย 
เชน สมตางๆ (Citrus spp.) และผลไมทีม่ีคุณคาในการเปนตนตอของไมผลเศรษฐกิจ เชน มะขวดิ 
(Indian woodapple) มะตูม (Indian bale fruit or bale fruit) และสมสามใบ (trifoliate 

orange) (สวนสม 2000, 2545) สําหรับสมที่ปลูกกันอยูทั่วไปแบงออกเปนกลุมตางๆ  ไดแก กลุม
สมติดเปลือก (C. sinensis Oskeck) หรือ orange เชน สมตรา สมเกลี้ยง หรือพวก       เนเวล วา
เลนเซียที่นยิมปลูกกันในเขตอื่นๆ ทั่วโลกเพื่อการรับประทานสดและอุตสาหกรรมน้ําสม กลุมสม 
เปลือกลอน (mandarin) หรือพวกสมเขียวหวานและสมจุก  (C. recticulata Blanco) เชน
สมเขียวหวานบางมด สมโชกุน สมนัมเบอรวัน กลุมสมโอ (C. grandis L.) และกลุมมะนาว        
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(C. aurantifolia Swingle) สําหรับการปลูกสมเพื่อการคาในประเทศสวนใหญจะเนนที่กลุม
สมเขียวหวานและสมโอเปนสําคัญ เนื่องจากเปนกลุมที่ตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศมีความ
ตองการสูง แตการปลูกสมชนิดอื่นๆ เชน สมตรา สมเกลี้ยงและสมจุกยังคงมีอยูในบางพืน้ที่         
พันธุสมที่มีการปลูกในบานเรา ไดแก สมเขียวหวาน ที่ปลูกกันในปจจุบนัมี 3 ชนิดคือ 
สมเขียวหวานแหลมทอง สมเขียวหวานชนิดผิวเรียบ หรือสมบางลาง หรือสมบางมด และ
สมเขียวหวานเปลือกคอนขางหนา หรือสมบางบน สมโชกุนหรือเพชรยะลา หรือสมสายน้ําผ้ึง       
เปนพันธุที่กําลังไดรับความนิยมและเปนที่รูจักกันมากขึ้นในปจจุบัน สมฟรีมองต สมตรา หรือสม
เชง ปจจุบนัมกีารปลูกไมมากนัก สมเกลี้ยง ทางภาคเหนอืเรียกวาสมบาเกลี้ยง สมคิง สมจุก และสม
อ่ืนๆ  เชน สมแซ็ทซูมา (เปรมปรี, 2545)  
         โรคฮวงลองบิง (huanglongbing: HLB) หรือกรีนนิ่ง (greening)  หมายถึงโรคยอด
เหลือง (yellow shoot disease) (Timmer et al., 2003)  ในประเทศฟลิปปนส เรียก leaf  

mottling  ประเทศอินเดีย เรียก decline ประเทศจีน เรียก huanglongbing ประเทศไตหวนั เรียก 
likubin ประเทศอินโดนีเซยี เรียก phloem degeneration ประเทศสเปน เรียก Enverdecimiento 
(CABI and EPPO, 2003) อยางไรกต็ามจากการประชุมสัมมนา คร้ังที่ 13 Conference of 

International Organization of Citrus Virologists ไดเปล่ียนชือ่เรียก citrus greening เปน 
huanglongbing (Ohtsu et al., 2002) โรค HLB เปนโรคที่ทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
มาก (Garnsey, 1989) เปนเชื้อที่เขาทําลายสีเขียวของพืช (จรัญ, 2545) Timmer et al. (2003) 
กลาววาโรค HLB นี้ทําใหเกิดความเสยีหายกับตนสมประมาณ 60 ลานตนในแถบแอฟริกาและ
เอเชีย  มีรายงานวาพบโรคนี้คร้ังแรกที่ประเทศแอฟริกาใต เมื่อ พ.ศ. 2475 สําหรับประเทศไทยไดมี
รายงานการสํารวจพบโรคและแมลงพาหะเมื่อ พ.ศ. 2516 (อําไพวรรณและคณะ, 2527) ประเทศ
ไตหวนัพบโรคนี้เขาทําลายตั้งแตป 1951 (Hong-Ji, 2001) นอกจากนี้ Weinert et al. (2004) พบ
โรคนี้เปนครั้งแรกใน Timor-Leate (ติมอรตะวันออก) และประเทศปาปวนวิกินใีนป 2004 
  อําไพวรรณและคณะ (2527) รายงานวาพบเชื้อจุลินทรียคลายเชื้อมายโคพลาสมา 
(mycoplasma – like organism) รูปรางไมแนนอนในเซลลทออาหาร จึงคาดวานาจะเกิดจากเชื้อ
ดังกลาว สวนการศึกษาของ Hong-Ji และ An-Li (1990) มีรายงานวาโรค HLB นี้มีเช้ือสาเหตจุาก 
fastidious bacteria ซ่ึงก็ไดผลไปในทิศทางเดียวกนักบัการศึกษาของ Moll และ Martin (1973) 
และ Garnier et al. (1984) พบวาเชื้อสาเหตุเปนแบคทเีรียที่มี peptidoglycan เปนสวนประกอบ
ของผนังเซลลและจัดอยูในกลุมแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative) Jagoueix et al. (1994) 
รายงานวาพบเชื้อนี้เจริญอยูเฉพาะในทอลําเลียงอาหาร (phloem limited bacteria)  ไมสามารถ
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เล้ียงบนอาหารเลี้ยงเชื้อได Murray และ Schleifer  (1994) ไดจัดเชื้อนี้อยูใน subdivision               

α-Proteobacteria  ในกลุม “Candidatus” generic  name Liberobacter  
 
สามารถจัดกลุมของเชื้อสาเหตุได ดังนี้  
 Bacteria; Proteobacteria;  
   Alphaproteobacteria;  
    Rhizobiales; 
                 Rhizobiaceae;  
      Candidatus Liberobacter 

 
เชื้อสาเหตุมี  2  สายพันธุ คือ Candidatus Liberobacter asiaticum พบในแถบเอเชีย และ  
Candidatus Liberobacter  africanum พบในแถบแอฟริกาใต  อยางไรกต็ามจากกฎของ 
International Code of Nomenclature of Bacteria เชื้อสาเหตุทั้งสองไดเปล่ียนชื่อเปน 
Candidatus Liberobacter asiaticus และ Candidatus Liberobacter  africanus (Garnier et 
al., 2000)   
         การแพรระบาดของโรคมีหลายวิธี  คือ  ติดไปกับสวนขยายพันธุ  กิ่งตอน หรือกิ่งพันธุ 
หรือจากการตดิตาทาบกิ่ง นอกจากนีย้ังสามารถถายทอดโดยแมลงที่เปนพาหะ  คือ  เพล้ียกระโดด
สม  หรือเพล้ียไกแจ  (psylla)   มีช่ือวิทยาศาสตรวา  Diaphorina  citri    พบในเอเชีย  และ 
Trioza  erytreae  พบในแอฟรกิาใต  และแมลงพาหะนี้สามารถถายทอดเชื้อไปยังรุนลูกได  
(Garnsey, 1989) แมลงพาหะ D. citri เมื่อไดรับเชื้อ Candidatus Liberobacter asiaticus 
ภายใน 15-30 นาที ขณะดูดกินอาหารจากตนที่เปนโรค ทําใหมีเชื้ออยูภายในตวัไดตลอดชีวิต และ
ประมาณ 21 วันหลังจากไดรับเชื้อแลวแมลงพาหะสามารถถายทอดเชื้อไปยงัตนอื่นๆ ได 
ขณะเดียวกนัตวัออนในระยะวัย 4 หรือ 5 สามารถถายทอดเชื้อได (CAB Internatioal, 2002) 
Hung et al. (2004) รายงานวาไมสามารถตรวจสอบหาเชื้อสาเหตุ Candidatus Liberobacter 

asiaticus ภายในไขหรือในชวงผลิตลูกหลานได  
         อาการของโรค HLB พบวาใบจะมีสีเหลืองซีด  หรือมีดางสีเขียว  บางใบเสนกลางใบยังคง
มีสีเขียว ตนที่เปนโรครุนแรง  ใบจะมีขนาดเล็กลง  เรียวยาว  ใบมีสีเหลืองซีด  ใบหนากวาปกติ  ใบ
อาจรวงกอนแก  อาจมีอาการเพียงบางกิ่ง  หรือเปนทั้งตน    นอกจากนี้กิ่งอาจแหงตายจากยอดลงมา  
ผลมีขนาดเล็กลง มีรสเปรี้ยว  เปลือกผลมีสีซีดจางและอาจรวงกอนสกุ  เมล็ดลีบ  ไมสมบูรณ  เมือ่
อาการลุกลามไปทั่วตนในทีสุ่ดตนจะโทรม  และตายในที่สุด นอกจากนี้บางครั้งอาจพบวามีอาการ
เกิดรวมกับอาการของโรคทริสเตซา (Garnsey, 1989) และอาการของโรคพบวาคลายกับอาการที่
เกิดจากการขาดธาตุสังกะสีจงึทําใหเกิดความสับสนได (Timmer et al., 2003) การปองกันกําจดั  
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คือ  เลือกสวนขยายพนัธุที่ไดทดสอบวาปลอดโรคหรือเลือกจากตนที่แข็งแรงสมบูรณ  ขุดถอน
ทําลายตนที่เปนโรคและควรเผาทําลายเพราะอาจเปนแหลงสะสมโรคได  และปองกันกําจัดแมลง
พาหะ  คือ  เพล้ียกระโดดสม  หรือเพล้ียไกแจ  โดยการฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลง  (กองเกษตร
สัมพันธ  กรมสงเสริมการเกษตร, 2546) Hung et al. (2001) รายงานวาการควบคุมโรคโดยใช
สารเคมีไมสามารถควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตนกลาปลอดโรคและการควบคุมแมลง
พาหะเปนวิธีควบคุมไดดีที่สุด การกําจัดแหลงของเชื้อสาเหตุ  รวมทั้งตนสมที่เปนโรคและพืชอาศยั     
อ่ืนๆ เปนวิธีทีสํ่าคัญที่สุดในการปองกันการแพรระบาดของโรคในแปลง  
         Teixeira et al. (2004) รายงานวาพบเชือ้สายพันธุใหม ในมลรัฐ Sao Paulo ประเทศ
บราซิล โดยการตรวจสอบไดใชวิธี PCR ที่ศึกษาในบรเิวณ 16S rDNA การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
บริเวณดังกลาวใช primer GB1 (5’-AAGTCGAGTACGCAAGTACT-3’) และ GB3  (5’-
CTATATTTGCCATCATTAAGTTG-3’) และแถบดีเอ็นเอที่ไดมีขนาด 1027 bp ซ่ึงขนาดที่ไดมี
ความแตกตางจากเชื้อสาเหตทุั้งสองสายพันธุที่เคยมีรายงาน จึงไดใหชื่อเชื้อที่พบนีว้า Candidatus 

Liberobacter americanus และพบวามีแมลงพาหะ คือ D.  citri  
        สําหรับพืชอาศัย (alternant host) ของเชื้อนี้ Garnier และ Bove (1983) รายงานวา
สามารถทําการถายทอดโรคจากฝอยทอง (Cuscuta campestris) ไปยังแพงพวย (Catharanthus 

roseus ) ได นอกจากนี้ Hung et al. (2001) รายงานวา Chinese box orange (Severinia 

buxifolia) จัดเปนพืชอาศัยอีกชนิดหนึ่งของเชื้อสาเหตุนี ้
         Garnier et al. (2000) รายงานวาตนเกาลดั (Chestnut : Calodendrum capense) ที่พบ
ในประเทศแอฟริกาใต ที่จดัเปนพืชในกลุม ornamental rutaceous tree อยูในวงศ  Rutaceae 
เชนเดยีวกับพชืตระกูลสม พบวามีอาการใบดาง (leaf mottle) เมื่อนําไปตรวจสอบดวยวิธีทาง 
serology และจากการทํา sequence บริเวณ 16S rDNA บริเวณ intergenic 16S/23S rDNA 
และบริเวณ ribosomal protein gene ของ β-operon  และเมื่อนําผลที่ไดไปทํา Phylogenetic 

tree พบวาเชือ้ liberobacter นั้นมีความแตกตางจากทัง้สองสายพันธุแตพบวามีความใกลเคียงกับ 
Candidatus Liberobacter  africanus มากกวา จึงใหช่ือเชื้อที่พบในตนเกาลัดนี้วา Candidatus 
Liberobacter  africanus subsp. capensis   
         การตรวจวินิจฉัยโรคทําไดหลายวิธี ไดแก ใชกลองจลุทรรศนอิเล็กตรอน (electron 

microscopy) ใชวิธี enzyme–linked immunosorbent assay (ELISA)  (Hung et al., 1999) 
วิธี  DNA – DNA hybridization และวธีิ polymerase chain reaction  (PCR) (Timmer et 

al., 2003) นอกจากนี้ McClean (1970) และ  Huang (1979) กลาววาการตรวจหา greening 

fastidious bacterium ทําไดยากเนื่องจากเชื้อสาเหตุมปีริมาณนอยและมีการกระจายไมสม่ําเสมอ
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ในตนสม อยางไรก็ตาม Hung et al. (1999) รายงานวาวธีิการตรวจและวนิิจฉัยโรคทีม่ี
ประสิทธิภาพและแมนยําสูงคือวิธี PCR  
 
 การศึกษาแบคทีเรียเชื้อสาเหตุโรคและวิธีการตรวจสอบ 

 
Hong-Ji and An-Li (1990) ทําการศึกษาวงจรชีวิตของเชื้อสาเหตุโดยใชกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอน (electron microscope: EM) โดยนําใบทีแ่สดงอาการมาตัดเอาเสนกลางใบ และตดั
ใหมีขนาด 2 ถึง 3 มิลลิเมตร นําไปแชในสารละลาย 2% glutaraldehyde ใน 0.1 M phosphate 

buffer pH 7.0 จากนัน้ทํา post fixation ใน 1% osmium tetraoxide แลวจึง dehydrate ดวย 
ethanol จากนั้นนําไปแชใน propylene ใน สารละลายผสมระหวาง priopylene oxide และ LX 

112 แลว embedded ใน LX 112 substrate จากนั้นตดัเนื้อเยื่อใหบาง (ultrathin sections) ดวย
เครื่อง LKB ultra microtome III Norva ยอมชิ้นตัวอยางดวย uranyl acetate และ lead citrate 
ตรวจหาเชื้อภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน (JEM 100 CX II) จากการศกึษาพบลักษณะของ 
fastidious bacteria ในบริเวณ sieve tubes โดยจะพบปริมาณเชื้อแบคทีเรียจํานวนมากในชวงฤดู
รอน และมีปริมาณนอยในชวงฤดูหนาวและฤดูใบไมรวง พบเชื้อสาเหตุมีลักษณะ pleomorphic 
ซ่ึงถาอยูในชวง growing form จะมีรูปรางแบบ flexible elongated rods (100-250 x 500-2500 
นาโนเมตร) ถาอยูในชวง mature form จะมีรูปรางแบบ  rigid rods (350-550 x 600-1500 นาโน
เมตร) ถาอยูในชวง old form จะมีรูปรางแบบ spherical bodies (700-800 นาโนเมตร)  เชื้อ
สาเหตุเพิ่มจํานวนดวยวิธี budding และ binary fission เปนบางครั้ง นอกจากนีพ้บวาชวง large 

mature bodies ประกอบดวย multiple-layer จํานวน 4 ชั้น โดยช้ันผนังเซลลประกอบดวยช้ัน 
unit envelop 2 ช้ัน และ infolded cytoplasmic membrane 2 ชั้น  
         Jagoueix et al. (1994) ทําการตรวจสอบเชื้อสาเหต ุ โดยศึกษาจากดีเอ็นเอบริเวณ 16S 

ribosomal DNAs (rDNAs) ของเชื้อสาเหตุที่พบในเอเชียและแอฟริกา ในการศึกษาสายพนัธุ 
ของแอฟริกา นําใบแพงพวยที่ถูกเชื้อเขาทําลายมาสกัดดีเอ็นเอ จากนั้นนํามาตัดดวยเอนไซม Bc1I 
เพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอในบริเวณดังกลาวดวยวิธี PCR สวนสายพันธุของเอเชียเพิ่มปริมาณของดี
เอ็นเอในบริเวณดังกลาวดวยวิธี PCR จากการทํา specific monoclonal antibody ที่เคลือบบน
หลอด PCR จากนั้นนํา 16S rDNA ที่ไดมา clone และ sequence และนํา sequence ที่ไดไป
เปรียบเทียบกบั sequence ของ 16S rDNA ใน GenBank พบวาทั้งสองสายพันธุจดัอยูใน 
subdivision α-Proteobacteria และใหชื่อวา liberobacter ขณะเดียวกนั Murray and 

Schleifer (1994) ไดจดัเชื้อแบคทีเรียนี้อยูใน “Candidatus” generic  name Liberobacter 
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Nakashima et al. (1995) ทําการพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อสาเหตบุริเวณ 16S rDNA 
ในการศึกษาใชตัวอยางใบสมจากจังหวดันครปฐม นํามาศึกษาลักษณะของเชื้อสาเหตุภายใตกลอง 
EM พบเชื้อสาเหตุภายใน sieve element แตมีจํานวนไมมาก พบวาเชื้อสาเหตุมี 1 เซลล มีผนัง
เซลลหนาประมาณ 25 นาโนเมตร มีรูปรางแบบ filamentous forms มีความกวางประมาณ 0.2-0.5 
ไมโครเมตรและยาวประมาณ 1.0-1.2 ไมโครเมตร สวนขั้นตอนการพัฒนาวิธีการตรวจสอบได
แบงเปน 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 เปนการสกดัดีเอ็นเอดวยวธีิ CTAB (Cetyltrimethyl 

ammonium bromide) การทดลองที่ 2 ใชวิธี dip solution โดยในขัน้แรกตัดเสนกลางใบใหเปน
ชิ้นเล็กๆ กอนแลวนําไปทดสอบในขั้นตอไป สวนการทดลองที่ 3 เปนการตรวจสอบขั้นตอนการ
สกัดของการทดลองที่ 1 วาทุกขั้นตอนมีความจําเปนหรอืไม พบวาในขั้นตอนการบมที่อุณหภูมิ 65 
องศาเซลเซียส ไมจําเปน แตขั้นตอนการตกตะกอนดวย chloroform และ isoamyl alcohol มี
ความสําคัญ และไดสรุปวิธีการสกัดแยกดเีอ็นเอไดภายใน 20 นาที ดังนี้ ตัดเสนกลางใบสมจากใบที่
แสดงอาการมาตัดเปนชิ้นขนาดเล็ก ใสในหลอดจากนัน้เติมสารละลาย CTAB ปริมาตร 100 
ไมโครลิตร นําไปเขยานาน 5 นาที เติมสารละลาย chloroform/isoamyl alcohol (24 : 1) 
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 15,000 g นาน 5 นาททีี่
อุณหภูมิหอง ดูดสารละลายใสสวนบนใสในหลอดใหม เติมสารละลาย isopropanol ปริมาตร 0.7 
เทา ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไว นาน 5 นาท ี นําไปปนเหวีย่งที่ความเรว็ 15,000 g นาน 5 นาที ที่
อุณหภูมิหอง เทสารละลายใสทิ้ง ทําตะกอนใหแหง ละลายตะกอนดวย TE buffer ปริมาตร 50 
ไมโครลิตร ก็จะไดดีเอ็นเอของเชื้อสาเหตุที่ตองการ 
 Jagoueix et al. (1996) ทําการศึกษาบริเวณ 16S rDNA ของเชื้อสาเหตุดวยวิธี PCR และ
ไดใหช่ือเชื้อสาเหตุวา Liberobacter asiaticum และ Liberobacter  africanum  การตรวจหา
เชื้อสาเหตุทั้งสองดวยวิธี PCR นั้น ในขัน้ตอนการสกดัดีเอ็นเอไดทาํการเปรียบเทยีบวิธีการสกดั 2 
วิธีคือ วิธีที่ 1 สกัดดวย NaCl แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 100 g จากนั้นนําเอาสารละลายที่ได
จากการปนเหวี่ยงมาเจือจาง 10 และ 100 เทา หรือหลังจากการปนเหวีย่งที่ 100 g แลวนํามาปน
เหวีย่งที่ความเร็ว 16,000 g จากนั้นเก็บตะกอนทีไ่ดมาละลายในน้ําทีฆ่าเชื้อแลว วธีิที่ 2 สกัดดวย 
Wizard miniprep DNA purification resin แลวนําเอาดีเอน็เอที่สกัดไดจากทั้งสองวิธีไป
ตรวจหาเชื้อดวยวิธีPCR และทําการเปรียบเทียบ primer ที่ใชในการทํา PCR ไดแก universal 

primer fD1/rP1 ที่เพิ่มปริมาณดีเอน็เอบริเวณ 16S rDNA ของ โปรคาริโอต primer OI1/OI2c

ที่เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ 16S rDNA ของ Candidatus Liberobacter  asiaticus  และ 
primer OAI ที่เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ 16S rDNA ของ Candidatus Liberobacter  

africanus จากการทดลองการเปรียบเทยีบวิธีการสกัด พบวาวิธีที่ 1 สามารถสกัดดีเอน็เอไดแต
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ใหผลไมคงที่ สวนวิธีที่ 2 จะใหผลคงที่และดีกวา สวนการเปรียบเทยีบ primer พบวา universal 

primer fD1/rP1 จะใหแถบดีเอ็นเอขนาด 1500 bp สวน primer OI1/OI2c, OI2c/ OAI และ 
OI2c/OI1/OAI ใหแถบดีเอ็นเอขนาด 1160 bp แตพบวา primer OI2c/ OAI จะเกิดแถบดเีอ็นเอ
เฉพาะกับ Candidatus Liberobacter  africanus นอกจากนี้ ไดทําการแยกความแตกตางระหวาง
เชื้อสองชนิดนี้โดยการยอย amplicons ที่ไดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ XbaI  พบวา Candidatus 

Liberobacter  asiaticus เมื่อตัดดวยเอนไซมแลวจะไดชิ้นดีเอ็นเอ 3 ขนาด คือ 520 bp, 506 bp  
และ 130 bp สวน Candidatus Liberobacter  africanus เมื่อตัดดวยเอนไซมแลวจะไดชิ้นดีเอน็
เอ 2 ขนาด คือ 640 bp และ 520 bp 
 Jagoueix et al. (1997) ทําการศึกษาเปรียบเทียบบรเิวณ 16S/23S intergenic spacer 

regions จาก  rRNA operon ของเชื้อ Candidatus Liberobacter  asiaticus strain Poona 
(อินเดยี), strain Fuzhou (จีน) และ Candidatus Liberobacter  africanus strain Nelspruit 
(แอฟริกาใต) ในการทําปฏิกริิยา PCR ใช primer OI2 และ 23S1 เพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ
ดังกลาว พบแถบดีเอ็นเอขนาด 800 bp บน 0.7% agarose gel  จากทั้งสามตัวอยาง จากนัน้นําไป 
clone และ sequence พบวา Candidatus Liberobacter  asiaticus strain Poona และ strain 

Fuzhou  มี intergenic spacer regions เหมือนกนั โดยมีขนาด 595 bp ซ่ึงประกอบดวยลําดับเบส
ที่ถอดรหัสเปนกรดอะมิโน isoleucine tRNA (tRNAIIe)  และ alanine tRNA (tRNAAla) โดย
พบวาสองตําแหนงนี้อยูหางกัน 11 nucleotiles สวน Candidatus Liberobacter  africanus 

strain Nelspruit มี intergenic spacer regions ขนาด 498 bp และพบวามกีรดอะมิโนเพยีง
ตําแหนงเดยีวคือ tRNAAla นอกจากนีพ้บวาทั้งสองสายพันธุนี้มีระดับของ homology ของ 
16S/23S intergenic spacer regions เปน 79.46%  
 Hocquellet et al. (1997) ทําการผลิต non-radioactive probes เพื่อใชในการตรวจหา
เชื้อ  Candidatus Liberobacter asiaticum และ Candidatus Liberobacter africanum โดย
นําชิ้นสวนของดีเอ็นเอบริเวณ ß operon ; ln 2.6 และ AS 1.7 ของ Candidatus Liberobacter 

asiaticum และ Candidatus Liberobacter africanum ตามลําดับ นํามาใชผลิต non-

radioactive probes ดวยวธีิ digoxygenin (DIG)-labelled probes ซ่ึง labeled probes ที่ได
เรียกวา ln 1.7-DIG และ AS 1.7-DIG โดยเปรียบเทยีบกับการทํา hybridized กบั radioactive 
32P ซ่ึงตัวอยางที่ใชศึกษาไดจากบาหลี ประเทศอินโดนเีซีย พบวา ln 1.7-DIG มีความไวในการ
ตรวจจับดีเอ็นเอของเชื้อ Candidatus Liberobacter asiaticum มากกวา 32P  สวน AS 1.7-DIG 
ที่ทดสอบกับดเีอ็นเอของเชื้อ Candidatus Liberobacter africanum พบวาใหผลเหมือนกับการ
ใช  32P  
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 Hocquellet et  al. (1999a) ไดศึกษายีนในบริเวณ 16S rDNA และ β-operon 
(rplKAJL-rpoBC) ของเชื้อ Candidatus Liberobacter asiaticum และ Candidatus 

Liberobacter africanum ดวยวิธี Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) ซ่ึงใน
การทําปฏิกิริยา PCR ไดใช primer ที่มีขนาด 10-mer จํานวน 102 คู ที่มี GC content 60% หรือ 
70%  และพบแถบดีเอ็นเอจาํนวน 8 แถบ ที่นาสนใจ จากนั้นนําไป clone และ sequence พบวามี
เพียง 6 clone ที่เปนสวนหนึ่งของ Liberobacter genome และพบวาเปนองคประกอบของ 4 ยนี
จากชิ้นสวนดีเอ็นเอดังกลาว โดยยนีที่พบ ไดแก nusG, pgm, omp และ  hypothetical protein 
gene  

Hocquellet et al. (1999b) ไดทําการตรวจสอบเชื้อสาเหตุและแยกความแตกตางระหวาง 
Liberobacter species โดยการเพิ่มปริมาณของดีเอ็นเอในสวนของ ribosomal protein gene 

ของ β-operon  ดวยวิธี PCR ซ่ึงในการสกัดดีเอ็นเอใช 2 วิธีคือ สกัดดีเอ็นเอดวยวิธี CTAB 

(Cyltrimethylammonium bromide) method โดยใชเสนกลางใบสม 2 กรัม และวิธีที่ 2 สกัด
โดยใช wizard extracts 50 µl ใชเสนกลางใบสม 0.1–0.3 กรัม สวนในขั้นตอนการเพิ่มปริมาณดี
เอ็นเอดวยวิธีPCRใช  primer A2 และ primer J5 ซ่ึง primer A2  เขาไปจับกับดเีอน็เอในบริเวณ 
3’-end ของ rplA gene  สวน  primer J5  เขาไปจบักับดีเอ็นเอในบริเวณ 3’-end ของ  rplJ 

gene ในสวนของ ribosomal protein gene ของเชื้อสาเหต ุ พบวา primer ทั้งสองนี้มี
ความจําเพาะเจาะจงกับเชื้อสาเหตุและสามารถแยกความแตกตางระหวาง 2 ชนิดที่เปนเชื้อสาเหตไุด 
โดยพบวา Candidatus Liberobacter  africanus เกิดแถบดีเอน็เอที่มีขนาด 669 bp และ 
Candidatus Liberobacter  asiaticus เกิดแถบดีเอน็เอขนาด 703 bp บน 2% agarose gel 

นอกจากนี้ไดทํา Southern hybridization เพื่อเปนการยืนยันผลอีกครั้งกับแถบดีเอ็นเอที่ไดดวย 
oligonucleotide probe DJ โดยจะเขาไปจับระหวาง rplA-rplJ genes  ของเชื้อสาเหตุทั้ง 2 ชนดิ
ได นอกจากนี้ไดทดลองถงึความไวของ primer พบวายังสามารถตรวจสอบหาเชื้อสาเหตุทั้งสอง
ชนิดไดแมนมปีริมาณดีเอ็นเอเพียง 0.01 นาโนกรัม  

Hung  et al. (1999) ทําการพัฒนาวิธีการวินิจฉยัโรคกรีนนิ่งโดยใชวิธี PCR พบวาใชเวลา
ภายใน 6 ช่ัวโมง โดยแบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การสกัด nucleic acids  ใชเวลา 3 
ช่ัวโมง โดยนาํเสนกลางใบสมประมาณ 250 มิลลิกรัม มาบดดวยไนโตรเจนเหลว แลวผสมลงใน 
DNA extraction buffer บมไวที่อุณหภมูิ 55 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง จากนั้นสกดัดวย 
CTAB แลวบมไวที่อุณหภมูิ 65 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที จึงสกัดดวย chloroform/isoamyl 

alcohol ตามดวย phenol/chloroform/isoamyl alcohol  ขั้นตอนที่ 2 การทํา PCR ใชเวลา 3 
ช่ัวโมง ดวย primer 226-primer pair  และข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหผลผลิตจากการทํา PCR ใช
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เวลา 1 ชั่วโมง โดยวิเคราะหดีเอ็นเอดวย eletrophoresis บน 1.4% agarose gel ใชความตางศักดิ์ 
100 V นาน 30–40 นาที แลวยอมดวย Ethidium bromide  นาน 5 นาที  ในการทดลองไดใช
ตัวอยางสมที่ไดจากแหลงตาง ๆ ในแถบเอเชีย ซ่ึงวธีิดังกลาวใชเวลาในการวนิิจฉัยโรคไดอยาง
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

Ohtsu et al. (2002) ทําการปรับปรุงวิธีการทําใหเชือ้บริสุทธิ์ โดยศึกษาเชื้อแบคทีเรีย 
Candidatus Liberobacter asiaticus และทําการผลิต antiserum ตอเชื้อสาเหตดุังกลาว ซ่ึงการ
ผลิต antiserum ใชแพงพวย (Catharantus roseum L.) มาติดตา ดวยตาที่ถูกเขาทําลายโดยเชือ้ 
Candidatus Liberobacter asiaticus (Thai isolate: นครปฐม) จากนั้นทําการ purified เชื้อ
สาเหตุดวยวิธีที่ดัดแปลงจาก Lee และ Davis  (1983) และนํา partial purification ที่ไดมาผลิต 
antiserum และทํา microprecipitin test  และพบวา antiserum diluted ที่ 1/16  นั้นเกดิปฏิกิริยา
กับ partial purification จากตัวอยางของพังพวย แตไมเกิดปฏิกิริยากับพืชปกติ หรือกับ rough 

lemon ที่เปนโรคทริสเตซา นอกจากนี้ไดทําการศึกษาเชื้อสาเหตุภายใตกลอง EM พบเชื้อสาเหตุ
บริเวณ sieve elements โดยมีลักษณะกลม และมีความหนาของชั้นหอหุม 25 นาโนเมตร 

 
 เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 Polymerase Chain Reaction (PCR) หรือที่เรียกอีกชือ่หนึ่งวา In vitro enzyme gene 

amplification เปนเทคนิคการเพิ่มปริมาณยนี (gene) หรือช้ินสวนดเีอ็นเอเฉพาะบริเวณที่ตองการ
ศึกษาใหมีจํานวนมากขึน้กวาเดิมหลายลานเทาในหลอดทดลอง โดยใชระยะเวลาอันสั้น ซ่ึง
กระบวนการตาง ๆ เลียนแบบจากการจําลองตัวของสายดีเอ็นเอในสภาพธรรมชาติ (In vitro DNA 

replication) (อังสนา, 2546) 
 หลักการของเทคนิค PCR โดยใชหลักเลยีนแบบธรรมชาติของดีเอ็นเอที่วา โดยทัว่ไปสาย
ดีเอ็นเอสามารถจับคูกันไดเพราะมีเบสคูสมกัน (complementary) ดังนั้นการสังเคราะหสายดีเอ็น
เอชิ้นใหมในหลอดทดลองจึงใชหลักการเดียวกัน โดยอาศัยดีเอ็นเอเดิมเปนตนแบบ (template) 
และอาศัยดีเอน็เอสายสั้น ๆ (primer) ที่สามารถจับกับดเีอ็นเอตนแบบเปนจุดเริ่มตน และมีเอนไซม
พวก DNA polymerase ชวยทําใหสายดเีอ็นเอยาวออกไป โดยเลือกจบันิวคลีโอไทดตัวใดตวัหนึง่
ใน 4 ชนิด (dNTPs) คือ dATP, dCTP, dTTP และ dGTP เขามาตอใหเปนเบสคูสมกับดีเอ็นเอ
สายตนแบบเดมิ ดังนั้นกจ็ะไดดีเอ็นเอสายใหมเกิดขึ้น (อังสนา, 2546) โดย PCR สามารถ
สังเคราะหดีเอน็เอไดคราวละ 2 สายพรอมกัน โดยใช primer 1 คู ปฏิกิริยา PCR มี 3 ขั้นตอน และ
หมุนเวียนตอเนื่องกันไป ภายใตสภาวะที่เหมาะสมของแตละขั้นตอน ขั้นแรกเรียกวา denaturation 
เปนการแยกสายดีเอ็นเอที่เปนตนแบบจากสภาพที่เปนเสนคูใหเปนเสนเดี่ยวโดยใชอุณหภูมิสูง 92–
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95  องศาเซลเซียส ขั้นที่สองเรียกวา annealing เปนขั้นตอนที่ลดอณุหภูมิลงและจัดให primer 
สายสั้นๆ (14–30 mer) ที่มีลําดับเบสเปนคูสมกับดีเอ็นเอที่เปนตนแบบจับคูกนั ซ่ึงนิยมใชชวง
อุณหภูมิ 37–60 องศาเซลเซียส ขั้นที่สามเรียกวา extension เปนขั้นตอนการสังเคราะหดเีอ็นเอสาย
ใหมโดยสังเคราะหตอจากสวนปลาย 5’ ของ primer ตามขอมูลของตนแบบดีเอน็เอที่เปนตนแบบ
แตละสาย โดยอาศัยการทํางานของเอนไซม DNA polymerase ที่อุณหภูมิ 72–75 องศาเซลเซียส 
เอนไซม      DNA polymerase ที่ใชจะตองมีคุณสมบัติอยูไดภายใตสภาวะของปฏิกิริยาตลอดสาม
ขั้นตอน จากขั้นตอนที่ 1-3 รวมกันเปนหนึ่งรอบ (one cycle) ซ่ึงจะใหผลผลิตเปนดีเอ็นเอสายคู
จํานวนที่มีลําดับเบสเปนคูสมกับดีเอ็นเอที่เปนตนแบบ เมื่อจัดใหเกดิปฏิกิริยาลูกโซจากขั้นที่หนึง่ถึง
ขั้นที่สามหมุนเวียนไปอีกหลายๆ รอบ จะเพิ่มปริมาณ (amplify) ดีเอ็นเอไดมากมาย (พิสสวรรณ, 
2540) 
 ในการทํา PCR ตองใชสารเคมีตาง ๆ ดังนี้ บัฟเฟอรสําหรับทําปฏิกิริยา ดีออกซีนวิคลีโอ-
ไทดไตรฟอสเฟต (Deoxynucleotide triphosphase: dNTPs) ประกอบดวย dATP dCTP 

dGTP dTTP  สวน primer ที่นิยมใชคือโอลิโกนิวคลีโอไทดขนาด 20-24 นิวคลีโอไทด ดีเอน็เอ
เปาหมายใชไดทั้งดีเอ็นเอทีม่ีคุณภาพดีและที่มีคุณภาพไมดีนัก แตถาใชคุณภาพดีจะไดผลผลิต
มากกวา แมกนีเซียมคลอไรด (MgCl2) เปนสวนสําคัญในการเรงปฏิกิริยาและมรีายงานวาความ
เขมขนของแมกนีเซียมมีผลตอปฏิกิริยา และเอนไซม เลือกใชเอนไซมที่ทนความรอนได 
(thermostable DNA polymerase) ชนิดที่ใชกันมากคอื Taq polymerase (สุรินทร, 2545) 
 การแยกขนาดของดีเอ็นเอโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส (electrophoresis) เปนเทคนิคที่ใชแยก
โมเลกุลของสารที่มีประจุออกจากกันโดยใชกระแสไฟฟา โดยใหสารที่มีประจุนั้นเคลื่อนที่ผาน
ตัวกลางชนดิหนึ่งในสารละลาย สารที่มีประจุตางกนัจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงขาม นอกจาก
ประจุแลวอัตราการเคลื่อนที่ยังขึ้นอยูกับขนาด รูปรางโมเลกุล แรงเคลื่อนไฟฟา และตัวกลางที่ใช
ดวย 
 อะกาโรสเจล (agarose gel) เปนโพลีเมอรของ D-galactose สลับกับ 3,6-

anhydrogalactose แยกไดจากวุน (agar) เนื่องจากอะกาโรสจับตัวกบัสารละลายตาง ๆ ไดนอย
มาก จึงนิยมใชเปนตวักลางในการทําอิเล็กโทรโฟรีซิส การแยกโมเลกุลของดีเอ็นเอโดยทั่วไปจะ
ใชอิเล็กโทรโฟรีซิสเปนสวนใหญเพราะมชีวงที่ใชไดมากกวา การเตรยีมทําไดงายและไมมีอันตราย
เมื่อเทียบกับโพลีอะครีลาไมด การทําอิเล็กโทรโฟรีซิสมักทําในแนวราบ (horizontal gel)  
(สุรินทร, 2545)  
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 การหาลําดับเบสของดีเอ็นเอ (DNA Sequencing) 
 การหาลําดับเบสมี 2 วิธี คือวิธีทางเคมีและวิธีทางเอนไซม หลักการของทั้งสองวิธีคือทําให
เกิดชิ้นดีเอ็นเอที่มีขนาดตางกนัเพียง 1 เบส โดยใชปฏิกิริยาที่ทําใหไดชิน้ดีเอ็นเอที่ถูกตัดที่ตําแหนง
ที่มีเบสจําเพาะ หรือสังเคราะหดเีอ็นเอทีม่ีปลายเปนเบสจําเพาะทั้ง 4 ชนิด แลวจึงแยกชิ้นดเีอน็เอ
ดังกลาวโดยวธีิอิเล็กโตรโฟรีซิสตอไป 
 การหาลําดับเบสโดยวิธีทางเคมี (chemical sequencing) พัฒนาขึ้นในป 1977 โดย 
Maxam และ Gilbert ใชปฏิกิริยาที่จําเพาะสําหรับเลือกตัดสายโพลีนวิคลีโอไทดที่เบสใดเบสหนึง่
หรือสองเบส โดยทําลายเบสเหลานั้นออกจากสายโพลีนิวคลีโอไทด แลวจึงตดัพันธะฟอสโฟได-
เอสเทอรออกภายหลัง 
 การหาลําดับเบสโดยใชเอนไซม (enzymatic sequencing) เปนวิธีของ Sanger et al. 
(1977) ใชเอนไซม DNA polymerase I สรางสายดีเอ็นเอคูสมขึ้นมา การทํางานของเอนไซมนี้
ตองการ primer ในการเริม่ตน แลวจึงคอยตอเบสเขาไปทางปลาย 3’ ของ primer  การตอสาย        
นิวคลีโอไทดจาก primer นี้จะหยดุที่เบสจําเพาะแตละเบสโดยเตมิสาร 2’, 3’- ไดดีออกซีไรโบ-      
นิวคลีโอไทดลงไป การตอสายโพลีนิวคลีโอไทดของเอนไซมตองอาศัย primer หรือทอนดีเอน็เอ
ที่มีปลาย 3’ เปนหมูไฮดรอกซี ซ่ึงวิธีนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา dideoxy chain terminating method  
(สุรินทร, 2545) 

 การหาลําดับเบสโดยใชเอนไซมไดมีการดดัแปลงไปมากมายเพื่อใหสามารถอานลําดับ 
เบสไดมากขึ้นในการทําปฏิกริิยาแตละครั้ง มีการประยุกตใชสารเรืองแสงมาติดฉลากแทนสาร 
กัมมันตรังสี ซ่ึงสามารถตรวจสอบผลไดทันทีโดยใชเครื่องอัตโนมัติ (automated DNA 

sequencer) อานลําดับเบส และบันทึกผลโดยคอมพิวเตอร (สุรินทร, 2543) 
 การหาลําดับเบสโดยใชเครือ่งอัตโนมัตินี ้ ใช primer และ ddNTPs ที่ติดฉลากดวยสาร
เรืองแสง (fluorescent dye)  การอานผลจะใชแสงเลเซอรในการอาน และสําหรบัลําดับเบสที่มี
ความยาวมากสามารถอานผลไดดวยวิธีนี้ นอกจากนี้ขอดีของการอานลําดับเบสดวยเครื่องอัตโนมัติ  
ไมเพียงแตอานผลไดเร็วและแสดงผลการอานทางคอมพิวเตอรแลว ยังเปนการหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการอานผลดวยวิธี manual  (Dale and Schantz, 2002) 
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