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ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแบคทีเรีย Acidovorax avanae avenae subsp.
citrulli สาเหตุโรคผลเนาของพืชตระกูลแตง : การมีชีวิตรอด การอาศัยอยู และ
การศึกษาจํานวนประชากรแบคทีเรีย A. avenae subsp. citrulli บนเมล็ดพันธุ
พืชตระกูลแตง ในดิน และน้ําจากแหลงปลูก
บุษราคัม อุดมศักดิ์ ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
ปยรัตน ธรรมกิจวัฒน
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
__________________________________
บทคัดยอ
ไดทําการทดสอบการมีชีวิตรอด การอาศัยอยู และการศึกษาจํานวนประชากรแบคทีเรีย A.
avenae subsp. citrulli บนเมล็ดพันธุแ ตงโมและเมลอน โดยการปลูกเชื้อ Aac ลงในผลแตงโม
และเมลอน จนไดเมล็ดที่ติดเชื้อ Aac 98 และ 84 % ของเมล็ดทัง้ หมด ตามลําดับ จากนั้นเก็บ
เมล็ดติดเชื้อในสภาพเย็น สวนหนึง่ นํามาตรวจการมีชวี ติ รอดบนอาหาร Tween agar ทุก ๆ เดือน
และอีกสวนหนึ่งนําไปปลูกทดสอบการถายทอดโรคทุก ๆ 2 เดือน ผลการทดสอบ พบวา หลังการ
เก็บเมล็ดแตงโมและเมลอนที่ติดเชื้อ Aac เปนเวลา 10 เดือน พบปริมาณเมล็ดที่ตรวจพบแบคทีเรีย
Aac ที่มีชวี ิตรอดเทากับ 60% ของจํานวนเมล็ดทั้งหมด และผลการทดสอบการถายทอดโรคของ
เมล็ดติดเชื้อ พบวา หลังการเก็บเมล็ดติดเชื้อเปนเวลา 10 เดือน แตงโมสามารถแสดงอาการของ
โรคในระยะกลาและระยะออกดอกไดถึง 62.79 และ 78.48% และในเมลอนสามารถแสดงอาการ
ของโรคไดถึง 76.92 และ 86.44% ของจํานวนตนทัง้ หมด ตามลําดับ

รหัสการทดลอง 07 01 51 01 01 01 06 51
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คํานํา
โรคผลเนา (Fruit blotch) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas pseudoalcaligenes
subsp. citrulli (Schaad et al.,1978) ตอมามีการเปลี่ยนชื่อเปน A. avanae subsp.citrulli
(Aac) โรคผลเนาเปนโรคทีส่ ําคัญในการผลิตพืชตระกูลแตง โดยเฉพาะ แตงโม แคนตาลูป เมลอน
และสควอช พบครั้งแรกในป ค.ศ. 1965 ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ตอมาพบระบาดในหลายประเทศ
ทั่วโลก ไดแก จีน อิสราเอล ญี่ปุน ตุรกี บราซิล และออสเตรเลีย (CAB International, 2005)
Latin และ Rane (1990) รายงานพบการระบาดในรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ทํา
ใหผลผลิตแตงโมที่เจริญเติบโตเต็มที่เนาเสียหายมากถึง 90 เปอรเซ็นต ทําใหเกษตรกรสูญเสีย
รายไดเปนจํานวนมาก ตอมาพบระบาดในอีกหลายรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก ฟลอริดา
(Somodi et al.,1991), โอคลาโฮมา (Jacob et al., 1992) เซาทคาโรไรนา , นอรธคาโรไรนา, เมรี่
แลนด (Hopkins et al., 1992) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตรท ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมี
การศึกษาระยะเวลาการมีชวี ิตรอดและการถายทอดโรคของเชื้อ Aac พบวา เมล็ดแตงโมและเม
ลอนที่ติดเชื้อแบคทีเรียนีท้ ี่เก็บไวเปนเวลา40 และ 34 ปตามลําดับ ยังคงมีชวี ิตรอดและสามารถ
ถายทอดโรคได ซึ่งชี้ใหเห็นวาแบคทีเรีย Aac มีความทนทานสูง (Block and Shepherd, 2008)
ในประเทศไทย มีรายงานการพบโรคผลเนาแตงโม ในเขต จ.สกลนคร และ จ.นครราชสีมา
ในป 2536 (ณัฏฐิมา, 2537) ตอมาในป พ.ศ. 2538-2540 ไดศึกษาเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคผลเนา
พบวาเปนแบคทีเรียแกรมลบ ไมสรางสารเรืองแสง (non-fluorescent) สรางเอนไซม oxidase
รูปรางเปนทอนสั้น (rod-shape) ลักษณะโคโลนีกลมนูน ขอบเรียบ สีขาวครีม เมื่อนําเชื้อแบคทีเรีย
ที่แยกไดไปปลูกเชื้อลงบนใบเลี้ยงของตนกลาแตงโมทําใหตนกลาแสดงอาการ โดยทําใหใบเลีย้ ง
หลุดรวงภายใน 7 วัน และเมื่อปลูกเชื้อลงบนผลแตงโมสามารถทําใหผลแตงโมเนาเสียภายใน 14
วัน (ณัฏฐิมา, 2540)
ณัฏฐิมา และคณะ (2540) ไดผลิตแอนติซีรัมโดยวิธี Glutaraldehyde Fixed Cells เพื่อใช
ในการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli สาเหตุโรคผลเนาของแตงโม
พบวาแอนติซรี ัมที่ไดสามารถเกิดปฏิกิริยากับเชื้อ A. avenae subsp. citrulli ทั้งหมด 4 สายพันธุ
แตไมเกิดปฏิกิริยากับเชื้อ Xanthomonas campestris pv.citri ,X. campestris pv.campestris,
Erwinia carotovora pv.cartovora และ Pseudomonas solanacearum แสดงวาแอนติซีรัมที่ได
คอนขางเฉพาะเจาะจงกับเชือ้ Acidovorax avenae subsp. citrulli
โรคผลเนาพบเปนปญหาระบาดครั้งแรกในแตงโม ผลทีเ่ จริญเติบโตเต็มที่ใกลเก็บเกีย่ ว พบ
อาการเริ่มแรกเปนจุดแผลช้ําฉ่ําน้าํ แผลพัฒนาอยางรวดเร็วเปลี่ยนเปนสีเขียวคล้าํ คลายรอยเปอน
น้ํามันขยายลามไมมีขอบเขต ในเวลา 2-3 วันจะขยายลามคลุมทั่วทั้งผลทําใหผลแตงโมแตกเนื้อ
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แตงโมภายในเนาเสีย ไมสามารถเก็บผลผลิตได (Schaad et al.,1978; Hopkins et al.,1992 ;
Latin and Rane,1990)
Latin และ Rane (1990) พบวาการระบาดของโรครุนแรงบนผลแตงโมกอนเก็บเกี่ยว 2
อาทิตย Hopkins และคณะ (1992) รายงานวาเชือ้ แบคทีเรียสาเหตุของโรคผลเนาของแตงโม
สามารถเขาทําลายไดตั้งแตระยะตนกลาโดยสามารถทําใหตนกลาตายได
แตในระยะตนโตใน
สภาพแปลงปลูกเชื้อแบคทีเรียนี้เขาทําลายไดแตอาการไมรุนแรงหรือไมแสดงอาการเลยแตแฝงอยู
บนตนแตงโม เมื่อผลแตงโมเจริญเติบโตเต็มที่ใกลเก็บเกี่ยวเชื้อจะเขาทําลายผลแตงโม ทําใหผล
Frankle และคณะ (1993)
แตงโมแสดงอาการของโรคและเนาเสียไมสามารถเก็บเกี่ยวได
รายงานวา เชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคผลเนาของแตงโมสามารถเขาทําลายผลแตงโมโดยเขาทาง
ปากใบของผลแตงโม เชื้อแบคทีเรียสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ และแพรกระจายไปยังแหลงตางๆ
ทั่วโลกได (Sowell and schaad,1979 ; Rane and Latin,1992) ในปจจุบนั เชื้อแบคทีเรีย A.
avenae
subsp.
citrulli
จัดเปนเชื้อตองหามที่สําคัญทางดานการกักกันพืช
( Wall et al., 1990 )
การปองกันกําจัดโรคนี้ไดมีรายงานโดย Hopkins และคณะ (1992) วา วิธีการปองกัน
กําจัดโรคนี้ควรใชเมล็ดพันธุท ี่ปราศจากโรคและสามารถใชสารเคมีพวกสารประกอบทองแดงลด
การเกิดโรคได โดยฉีดพนขณะที่เริ่มติดผลควรใช 2-3 ครั้ง แตตองระมัดระวังเนื่องจากสารประกอบ
ทองแดงอาจมีผลทําใหตนแตงโมชะงักการเจริญเติบโตได
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. อาหารเลีย้ งแบคทีเรีย ไดแก PSA
(Potato sucrose agar) และ Tween agar
2. เชื้อแบคทีเรีย A. avanae subsp. citrulli
3. อุปกรณในหองปฏิบัติการ เชน จานอาหารเลี้ยงเชื้อ หลอดทดสอบ ตูเขี่ยเชื้อ ฯลฯ
4. ผลแตงโมและเมลอน
4. ดินปลูก
5. กระถางปลูก
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วิธีการ
1. ศึกษาการมีชีวิตรอดของแบคทีเรีย A. avenae subsp. citrulli บนเมล็ดพันธุพืชตระกูล
แตง
1.1 การเตรียมเมล็ดติดเชือ้
การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย Aac
1. เลีย้ งแบคทีเรีย Aac บนอาหาร PSA ประมาณ 25 plates เปนเวลา 48
ชม.
2. นํามาทําเปน cell suspension ดวยน้ํานึ่งฆาเชื้อ ปรับความเขมขนใหได
ประมาณ 108 cfu/ml.
การเตรียมผลแตงโมและเมลอน
นําผลแตงโมพันธุกนิ รี และเมลอน มาลางใหสะอาด จากนัน้ ฆาเชื้อทีผ่ ิว
ดวยการเช็ดดวยแอลกอฮอล 75% จากนัน้ ผึ่งใหแหง
การปลูกเชื้อและการเก็บเมล็ดติดเชื้อ
1. ใชเข็มฉีดยาขนาด 5 มล. ดูด cell suspension ของแบคทีเรีย Aac
ปริมาตร 5 มล. ฉีดเขาที่ผิวเปลือกแตงโมและเมลอน 2 จุด
2. บมเชื้อไวจนปรากฏอาการของโรค 100% คือผลแตงโมและเมลอน
แสดงอาการผลเนาทั้งผล ซึง่ ใชเวลาประมาณ 7 วัน
3. ใชมีดที่สะอาดผาผลแตงโมและเมลอน เลือกเก็บเฉพาะเมล็ด นําไปผึ่ง
ในที่รม จนแหงสนิท เก็บใสถุงพลาสติก แชในตูเย็นไวทดสอบตอไป
1.2 การตรวจการมีชีวิตรอดบนเมล็ดติดเชื้อ
นําเมล็ดติดเชือ้ มาตรวจสอบการมีชีวิตรอดทุก ๆ 1 เดือน โดยวิธี dilution plate technique
ปฏิบัติดังนี้
1. นําเมล็ดติดเชื้อที่เก็บไว มาแชในน้าํ สะอาดนึ่งฆาเชื้อ ปริมาตร 1 มล. โดยใช 1
เมล็ดตอ 1 หลอด นําไปเขยาดวยเครื่องเขยา จากนั้นทิ้งไวประมาณ 10 นาที นําน้าํ ที่ไดไปทําใหเจือ
จาง นําความเขมขน 106- 108 cfu/ml. มาเกลี่ยบนอาหารแข็ง tween agar
2. นําไปบมทีอ่ ุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชม.
3. นับปริมาณเซลล Aac ที่ได นํามาคํานวณคิดเปนเปอรเซ็นตของเมล็ดที่พบเชื้อ
Aac ที่มีชวี ิดรอด
2. การทดสอบการถายทอดโรคของเมล็ดติดเชื้อ Aac หลังจากเก็บไวเปน
ระยะเวลาหนึ่ง
นําเมล็ดแตงโมและเมลอนติดเชื้อที่เก็บไวในตูเย็นอุณหภูมิประมาณ 18 องศาเซลเซียส มา
ปลูกในกระถางปลูก 5 ตนตอกระถาง จํานวน 25 กระถาง รวม 125 ตน ตอชนิดพืช โดยปลูกทุก ๆ
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2 เดือน ในสภาพโรงเรือน ตรวจผลโดยนับจํานวนตนที่ปรากฏอาการของโรคตั้งแตเริ่มงอกจนกระทั่ง
ออกดอกหรือเริ่มติดผล โดยมีกรรมวิธีเปรียบเทียบโดยการปลูกเมล็ดพันธุปลอดเชื้อ (เมล็ดพันธุที่ฆา
เชื้อดวยสารละลายคลอร็อกซ 5%) นํามาคํานวณโดยคิดเปนเปอรเซนตของการเกิดโรค เปรียบเทียบ
กับจํานวนตนทั้งหมด
เวลาและสถานที่

เริ่มตน
ตุลาคม 2551 สิ้นสุด กันยายน
กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. ศึกษาการมีชีวิตรอดของแบคทีเรีย A. avenae subsp. citrulli บนเมล็ดพันธุพชื ตระกูล
แตง
ผลการทดลองพบวา หลังการเก็บเมล็ดแตงโมติดเชื้อแบคทีเรีย Aac ในตูเย็นเปนเวลา 8
เดือน พบวาปริมาณเมล็ดแตงโมที่ตรวจพบแบคทีเรีย Aac ที่ยังมีชีวิต ยังมีปริมาณสูงโดยไมต่ํากวา
90% ของจํานวนเมล็ดทั้งหมด ซึ่งมีปริมาณใกลเคียงกับปริมาณเริ่มตน (ปริมาณเริ่มตนเทากับ
98% ของจํานวนเมล็ดทั้งหมด) แตเมื่อเก็บเมล็ดไวเปนเวลา 10 เดือน พบวาปริมาณเมล็ดแตงโมที่
ตรวจพบ Aac ที่มีชวี ิต ลดลงประมาณ 20% โดยมีปริมาณเมล็ดทีต่ รวจพบแบคทีเรีย Aac เหลือ
เทากับ 60% ของจํานวนเมล็ดทั้งหมด (ตารางที่ 1)
ในการทดสอบบนเมล็ดเมลอน พบวา หลังการเก็บเมล็ดเมลอนในตูเ ย็นเปนเวลา 9 เดือน
พบวา ปริมาณเมล็ดเมลอนที่ตรวจพบแบคทีเรีย Aac ที่มีชีวิตมีปริมาณไมต่ํากวา 80% ของจํานวน
เมล็ดทั้งหมด โดยมีปริมาณลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเริ่มตน (84%) แตเมื่อเก็บไว
เปนเวลา 10 เดือน พบวาปริมาณเมล็ดเมลอนที่ตรวจพบ Aac ที่มชี ีวติ ลดลงอยางรวดเร็ว โดยมี
ปริมาณที่ตรวจพบเทากับ 60% ของจํานวนเมล็ดทัง้ หมด (ตารางที่ 2)
2. การทดสอบการถายทอดโรคของเมล็ดติดเชื้อ Aac หลังจากเก็บไวเปนระยะเวลาหนึง่
ผลการทดสอบการนําเมล็ดแตงโมที่มกี ารติดเชื้อ Aac ซึ่งเก็บไวเปนระยะเวลาหนึง่ มาปลูก
เพื่อทดสอบการถายทอดโรค พบวา ตนแตงโมทีเ่ จริญเติบโต สามารถแสดงอาการของโรคทุกระยะ
การเจริญเติบโต แตอาการของโรคจะปรากฏรุนแรงในระยะกลาและระยะออกดอกจนถึงเริ่มติดผล
ออน โดยในระยะกลาอาการจะปรากฏชัดเจนบนใบ ทั้งใบเลี้ยงและใบจริง ลักษณะอาการเริ่มแรก
จะเปนจุดแผลช้ําสีนา้ํ ตาลเขม ลักษณะฉ่าํ น้าํ เมื่อจุดแผลขยายใหญ ซึ่งบนใบจริงอาการมักจะ
ขยายและถูกจํากัดดวยเสนเวน แผลที่ลกุ ลามจะเห็นเปนแผลสีนา้ํ ตาลเขมชัดเจน โดยพบวาหลัง
การเก็บเมล็ดติดเชื้อเปนเวลา 10 เดือน แตงโมสามารถแสดงอาการของโรคในระยะกลาและระยะ
ออกดอกไดถึง 62.79 และ 78.48% ของจํานวนตนทัง้ หมด ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
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ผลการทดสอบ ในเมลอน พบวา อาการของโรคปรากฏไดทุกระยะการเจริญเติบโตและ
ปรากฎลักษณะอาการเชนเดียวกับในแตงโม แตอาการรุนแรงกวา โดยพบการเกิดโรคไมต่ํากวา
50% ทั้งนี้ พบวาหลังการเก็บเมล็ดติดเชือ้ เปนเวลา 10 เดือน เมลอนสามารถแสดงอาการของโรค
ในระยะกลาและระยะออกดอกไดถึง 76.92 และ 86.44% ของจํานวนตนทัง้ หมด ตามลําดับ
(ตารางที่ 4)
จากผลการทดลองตารางที่ 3 และ4 จะเห็นวา ทัง้ เมล็ดแตงโมและเมลอนที่ติดเชื้อซึ่งเก็บไว
มากกวา 2 เดือนขึ้นไป เปอรเซ็นตการเกิดโรคจะปรากฏรุนแรงกวาเดือนเริ่มตนซึ่งทําการปลูก
ทดสอบในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเปนชวงอากาศเย็นจึงไมเหมาะสมกับการลุกลามของโรค
ทั้งนี้
เนื่องจากโรคนี้จะพัฒนาและลุกลามอยางรวดเร็วในสภาพที่มีความชื้นสูงและอากาศคอนขาง
อบอุน (.....................)
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาการมีชีวิตรอด การอาศัยอยู และการศึกษาจํานวนประชากรแบคทีเรีย A.
avenae subsp. citrulli (Aac) บนเมล็ดพันธุพ ืชตระกูลแตง พบวา แบคทีเรีย Aac สามารถอาศัย
อยูบนเมล็ดแตงโมและเมลอนไดไมต่ํากวา 10 เดือน โดยเปอรเซ็นตการมีชีวิตรอดของแบคทีเรีย
ลดลงเล็กนอย และยังสามารถถายทอดโรคไดไมต่ํากวา 50% ของจํานวนเมล็ดทั้งหมดเมื่อนําเมล็ด
ไปปลูก
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ตารางที่ 1 ปริมาณเมล็ดแตงโมที่ตรวจพบแบคทีเรีย Acidovorax avanae avenae subsp.
citrulli (Aac) ที่มีชวี ิต หลังจากเก็บไวเปนเวลา 10 เดือน ตรวจผลบนอาหาร Tween agar
เปอรเซนตเมล็ดที่ตรวจพบ Aac ที่มีชีวิต
เดือนที่1/
0 (พ.ย. 51)
982/
1 (ธ.ค. 51)
96
2 (ม.ค. 52)
96
3 (ก.พ. 52)
93
4 (มี.ค. 52)
94
5 (เม.ย. 52)
96
6 (พ.ค. 52)
92
7 (มิ.ย. 52)
95
8 (ก.ค. 52)
96
9 (ส.ค. 52)
80
10 (ก.ย. 52)
60
1/
ระยะเวลาเก็บเมล็ดติดเชือ้ 2/ ปริมาณเซลลเริ่มตน
ตารางที่ 2 ปริมาณเมล็ดเมลอนที่ตรวจพบแบคทีเรีย Acidovorax avanae avenae subsp.
citrulli (Aac) ที่มีชวี ิต หลังจากเก็บไวเปนเวลา 10 เดือน ตรวจผลบนอาหาร Tween agar
เปอรเซนตเมล็ดที่ตรวจพบ Aac ที่มีชีวิต
เดือนที่1/
0 (พ.ย. 51)
842/
1 (ธ.ค. 51)
83
2 (ม.ค. 52)
84
3 (ก.พ. 52)
80
4 (มี.ค. 52)
82
5 (เม.ย. 52)
81
6 (พ.ค. 52)
83
7 (มิ.ย. 52)
81
8 (ก.ค. 52)
84
9 (ส.ค. 52)
84
10 (ก.ย. 52)
60
1/
ระยะเวลาเก็บเมล็ดติดเชือ้ 2/ ปริมาณเซลลเริ่มตน
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ตารางที่ 3 เปอรเซนตการเกิดโรคผลเนาที่เกิดจากแบคทีเรีย Acidovorax avanae avenae
subsp. citrulli บนพืชแตงโมในระยะกลาและระยะออกดอก
เดือนที่
เปอรเซนตการเกิดโรค
ระยะกลา
ระยะออกดอก
0 (พ.ย. 51)
10.01
22.19
2 (ม.ค. 52)
10.69
35.01
4 (มี.ค. 52)
8.45
64.16
6 (พ.ค. 52)
21.05
50.94
8 (ก.ค. 52)
21.28
65.00
10 (ก.ย. 52)
62.79
78.48
ตารางที่ 4 เปอรเซนตการเกิดโรคผลเนาที่เกิดจากแบคทีเรีย Acidovorax avanae avenae
subsp. Citrulli บนพืชเมลอนในระยะกลาและระยะออกดอก
เดือนที่
เปอรเซ็นตการเกิดโรค
ระยะกลา
ระยะออกดอก
0 (พ.ย. 51)
52.78
66.09
2 (ม.ค. 52)
59.40
71.17
4 (มี.ค. 52)
69.12
64.10
6 (พ.ค. 52)
85.94
90.63
8 (ก.ค. 52)
62.50
82.22
10 (ก.ย. 52)
76.92
86.44
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