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รายงานความก&าวหน&า
เก็บตัวอย=างหัวมันฝรั่ง และมันขี้หนูที่มีอาการหูดที่เกิดจากไส&เดือนฝอยรากปมมาแยกตัวเต็ม
วัยเพศเมียเพื่อตรวจหาสปอรDของแบคทีเรีย P. penetrans จากการตรวจตัวอย=างตัวเต็มวัยเพศเมีย
ของไส&เดือนฝอยรากปม ที่แยกจากหัวมันฝรั่งจํานวน 300 ตัวอย=าง พบสปอรDของ P. penetrans
จํานวน 6 ตัวอย=าง นําไส&เดือนฝอยที่มีสปอรDเกาะ ใส=ลงในต&นมะเขือเทศเพื่อให&ได&ตัวเต็มวัยเพศเมียที่มี
สปอรD เพื่อเพิ่มปริมาณสปอรDสําหรับใช&ในการทดลองต=อไป
คํานํา
ไส&เดือนฝอย Meloidogyne spp. สาเหตุโรครากปม ทําความเสียหายแก=พืชหลายชนิด และ
แพร=ระบาดอยู=ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยชนิดที่สําคัญคือ M. incognita และ M. javanica ใน
ปWจจุบันไส&เดือนฝอยรากปมระบาดในพื้นที่ปลูกพืชหลายชนิด เช=น พริก, มันฝรั่ง ปทุมมา และฝรั่ง เปYน
ต&น วิธีการควบคุมไส&เดือนฝอยรากปมที่ใช&อยู=ในปWจจุบันคือการใช&สารเคมี ซึ่งก็ยังไม=ได&ผลดีพอและมี
ราคาแพง สารเคมี ห ลายชนิ ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกํ า ลั ง ถู ก ห& า มใช& เนื่ อ งจากมี อั น ตรายต= อ ผู& ใ ช& แ ละ
สภาพแวดล&อม ซึ่ งสารเคมีเหล=า นี้จะค=อยๆ ถูกดึ งออกจากตลาด และอาจทําให&ขาดแคลนสารเคมี
ป_องกันกําจัดไส&เดือนฝอยที่มีประสิทธิภาพในอนาคต การใช&ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมประชากรของ
ไส&เดือนฝอยรากปมในดินแบบชีววิธี จึงเปYนอีกทางเลือกหนึ่ง ในการควบคุมไส&เดือนฝอยกลุ=มนี้ เชื้อ
แบคทีเรีย Pasteuria penetrans เปYนหนึ่งในศัตรูธรรมชาติที่มีการศึกษามาเปYนระยะเวลานาน และ
พบว=ามีประสิทธิภาพในการควบคุมไส&เดือนฝอยรากปมได& (Gowen et al., 2008)
แบคทีเรียศัตรูธรรมชาติของไส&เดือนฝอยมีกลไกการทําลายไส&เดือนฝอยแตกต=างกันไป เช=น
การเปYนปรสิต การสร&างสารพิษ สารปฎิชีวนะ หรือเอ็นไซมD การแก=งแย=งธาตุอาหาร หรือโดยทางอ&อม
รหัสการทดลอง 0303-0404-5454-0101-0303-0101-0707-54
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

645

เช=น การชักนําให&พืชสร&างกลไกการป_องกันตัวเองจากการเข&าทําลายของไส&เดือนฝอย นอกจากยับยั้ง
การเข&าทําลายพืชของไส&เดือนฝอยแล&ว แบคทีเรียบางชนิด อาจส=งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด&วย
(Tian et al., 2007) Pasturia spp. เปYนแบคทีเรียที่เปYนปรสิตที่สามารถสร&างเอ็นโดสปอรD ติดสีแกรม
บวก และเปYนปรสิตชนิดที่ต&องการเหยื่อในการครบวงชีวิต (obligate parasite) ปWจจุบันมีการจัด
จําแนก Pasteuria spp. ออกเปYน 6 สปkชีสD คือ P. ramosa เปYนปรสิตของ water flea (Daphnia
magna) P. thornei เปYนปรสิตของไส&เดือนฝอยรากแผล Pratylenchus penetrans P. nishizawae
เปYนปรสิตของไส&เดือนฝอย Heterodera และ Globodera spp. P. usage เปYนปรสิตของไส&เดือน
ฝอย Belonolaimus longicaudatus P. hartismeri เปYนปรสิตของไส&เดือนฝอยรากปม M.
ardensis สําหรับ P. penetrans เปYนปรสิตของไส&เดือนฝอยสาเหตุโรครากปม Meloidogyne spp.
(Gowen et al., 2008) ซึ่งไส&เดือนฝอยกลุ=มนี้ทําความเสียหายต=อผลผลิตของพืชกว=า 2000 ชนิด
Chen and Dickson (1998) ได&รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ P. penetrans ทั้งประวัติของ
แบคทีเรียชนิดนี้ รวมทั้งชีววิทยา นิเวศวิทยา และการใช&แบคทีเรียชนิดนี้ในการควบคุมไส&เดือนฝอย
รากปมแบบชีววิธี P. penetrans เข&าทําลายไส&เดือนฝอย โดยสปอรDที่อยู=ในดินจะเกาะติดกับผนังลําตัว
ของตัวอ=อนระยะที่สองของไส&เดือนฝอย เมื่อไส&เดือนฝอยเข&าทําลายรากพืช และเริ่มชักนําเซลพืชเพื่อ
สร&างแหล=งอาหาร (feeding site) สปอรDของแบคทีเรียจะสร&าง germ tube แทงผ=านผนังลําตัวของ
ไส&เดือนฝอย และพัฒนาเปYน dichotomous septate mycelium อยู=ในช=องว=างภายในลําตัวของ
ไส&เดือนฝอย ต=อมา mycelium จะเข&าสู=ระยะ sporogenesis และสุดท&ายจะพัฒนาเปYน single
sporangia ที่มี endospore อยู=ภายใน ซึ่งสปอรDของ P. penetrans ที่เจริญอยู=ภายในตัวเต็มวัยเพศ
เมียของไส&เดือนฝอย จะทําลายการสร&างไข= ทําให&ตัวเต็มวัยเพศเมียไม=สามารถขยายพันธุDได& สําหรับตัว
อ=อนระยะที่สองที่มีสปอรDของ P. penetrans เกาะอยู=ที่ผนังลําตัวจํานวนมาก จะทําให&ความสามารถ
ในการเคลื่อนที่และการเข&าทําลายรากพืชลดลง (Sano and Gaspard, 1995; Adiko and Gowen,
1999)

Pasteuria

spp. มี ศักยภาพในการใช&ควบคุ มไส& เดื อนฝอยศั ตรู พืช และมีร ายงานถึ ง
ประสิ ทธิ ภ าพในการควบคุ มไส& เ ดื อนฝอยรากปมในพื ช หลายชนิ ด เช=น มะเขื อเทศ พริ ก ยาสู บ
กระเจี๊ยบ องุ=น และข&าวสาลี เปYนต&น (Chen and Dickson, 1998) เอ็นโดสปอรDของ P. penetrans
สายพันธุD P20 จํานวน 10,000 สปอรDต=อดิน 1 กรัม สามารถควบคุมไส&เดือนฝอย M. arenaria race1
ในถั่วลิสงได& (Chen et al., 1996) สปอรDของ P. penetrans ที่มีจํานวนน&อย สามารถเพิ่มขึ้นอย=าง
ช&าๆ จนถึงระดับที่สามารถควบคุมไส&เดือนฝอยได& (Chen et al., 1996; Oostendrop et al., 1991)
ในการทดลองในกระถางพบว=า P. penetrans สามารถเพิ่มปริมาณได&มากกว=า 100 เท=า ภายใน 2-3
รอบของการปลูกพืช (Ali et al., 2005)
ในประเทศไทยยังไม=มีการรวบรวมแบคทีเรียชนิดนี้ และยังไม=มีการศึกษาถึงความสามารถของ
แบคทีเรียชนิดนี้ในการใช&ควบคุมไส&เดือนฝอยรากปม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข&อจํากัดของแบคทีเรียชนิด
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นี้ ที่เปYน obligate parasite ซึ่งต&องการไส&เดือนฝอยในการครบวงชีวิต ทําให&การผลิตแบคทีเรียชนิดนี้
ในปริมาณมากทําได&ยากและมีต&นทุนสูง จึงไม=เปYนที่สนใจของนักวิจัย อย=างไรก็ตามปWจจุบันมีรายงาน
ว=าสามารถเพาะเลี้ยงแบคทีเรียชนิดนี้ได&ในห&องปฏิบัติการ ในต&นทุนที่สามารถแข=งขันกับสารเคมีได&
(Hewlet et al., 2002) และได&มีการทดสอบ P. penetrans ที่ได&จากการเลี้ยงในถังหมักในการ
ควบคุมไส&เดือนฝอยรากปม M. incognita ในแปลงทดลองแล&ว (Hewlet et al., 2006) ทําให&
แบคทีเรียชนิดนี้ได&รับความสนใจอีกครั้ง ดังนั้นการเก็บรวบรวมและศึกษาแบคทีเรียชนิดนี้ในประเทศ
ไทยจึ ง มี ค วามจํ า เปY น และอาจมี ป ระโยชนD ใ นการใช& ค วบคุ ม โรครากปมของพื ช ได& ปW จ จุ บั น ใน
ต=างประเทศมีการผลิตแบคทีเรียชนิดนี้ในเชิงการค&า และในอนาคตอาจมีการนําเข&ามาจําหน=ายใน
ประเทศไทย จึงควรมีการรวบรวม Pasteuria ที่มีแหล=งกําเนิดในประเทศไทย ก=อนที่จะมีการนํา
Pasteuria จากต=างประเทศเข&ามาใช& ซึ่งจะทําให&การค&นหาแบคทีเรียที่มีแหล=งกําเนิดในประเทศไทยทํา
ได& ยากขึ้น Pasteuria สายพั นธุD ที่มีแหล=งกํา เนิดในประเทศไทย อาจมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการควบคุ ม
ไส&เดือนฝอยดีกว=าสายพันธุDจากต=างประเทศ เนื่องจากสภาพแวดล&อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต
และโดยธรรมชาติ เ ปYน แบคทีเ รีย ปฏิ ปW กษD ของไส& เดื อนฝอยรากปมในประเทศไทยอยู=แล&ว ซึ่ง P.
penetrans เปYนแบคทีเรียที่มีความจําเพาะเจาะจงกับ host สูง ดังนั้น P. penetrans สายพันธุDไทย
อาจใช&ควบคุมประชากรไส&เดือนฝอยของไทยได&ดีกว=าสายพันธุDจากต=างประเทศ

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณDและวิธีการ
การดําเนินงานในปk 2554 เน&นการแยกเชื้อ P. penetrans จากหัวมันฝรั่งที่เปYนโรคหูดเปYน
หลัก ซึ่งจากการศึกษาในเบื้องต&น พบว=าสามารถแยกตัวเต็มวัยเพศเมียของไส&เดือนฝอยรากปมออก
จากหัวมันฝรั่งได&ง=าย จากนั้นจึงแยกสปอรDของ P. penetrans จากตัวเต็มวัยเพศเมียที่ได& โดยในปk
2554 มีเป_าหมายในการแยก P. penetrans จากตัวเต็มวัยเพศเมียของไส&เดือนฝอยรากปม อย=างน&อย
500 ตั ว อย= า ง (1 ตั ว อย= า ง คื อ ตั ว เต็ ม วั ย เพศเมี ย ของไส& เ ดื อ นฝอยรากปม 100 ตั ว ในหลอด
microcentrifuge ขนาด 1.5 มิลลิลิตร)
การแยก P. penetrans จากหัวมันฝรั่ง
การแยก P. penetrans จากหัวมันฝรั่ง ทําโดยการแยกตัวเต็มวัยเพศเมียของไส&เดือนฝอยราก
ปม ออกจากหัวมันฝรั่ง โดยการฝานหัวมันฝรั่งที่เปYนโรค เปYนชิ้นบางๆ และปWwนในเครื่องปWwน แยกตัวเต็ม
วั ย เพศเมี ย ของไส& เ ดื อ นฝอย โดยการกรองผ= า นตะแกรง และปWw น เหวี่ ย งในสารละลายน้ํ า ตาล
(Centrifugal flotation) นําตัวเต็มวัยเพศเมียใส=ลงในหลอด microcentrifuge ประมาณ 100 ตัว/
หลอด บดไส&เดือนฝอยในหลอด microcentrifuge ด&วย Plastic pestle แล&วนําไป centrifuge ที่
ความเร็ว 1500g นํา supernatant ไปตรวจหา P. penetrans โดยตรง หรือใช&ตัวอ=อนระยะที่สอง
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ของไส&เดือนฝอยรากปมเปYนเหยื่อล=อ และตรวจหาไส&เดือนฝอยที่มีสปอรDของ P. penetrans ติดที่ผนัง
ลําตัว
ตัวอ=อนระยะที่สองของไส&เดือนฝอยรากปม เตรียมได&จากการเลี้ยงไส&เดือนฝอยรากปมในราก
มะเขือเทศ เมื่อต&นมะเขือเทศอายุประมาณ 60 วัน แยกไข=ไส&เดือนฝอยจากราก โดยการตัดรากปมเปYน
ชิ้นขนาดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร และเขย=าใน 0.52 % Sodium Hypochlorite (คลอร็อก 10%)
เก็บไข=ไส&เดือนฝอยโดยการล&างผ=านตะแกรงที่มีขนาดช=อง 25 ไมโครเมตร ด&วยน้ําสะอาด (Hussey
and Barker, 1973) นําไข=ไส&เดือนฝอยใส=ลงบนตะแกรงไนลอนขนาดเล็กที่มีขนาดช=องประมาณ 25
ไมโครเมตร ซึ่งวางในจานเลี้ยงเชื้อที่มีน้ํากลั่นนึ่งฆ=าเชื้อ เก็บตัวอ=อนระยะที่สอง ซึ่งฟWกออกมาจากไข=
และอยู=ในน้ําในจานเลี้ยงเชื้อไปใช& ทุกๆ 24-48 ชั่วโมง
การเพิ่มจํานวนสปอรDของ P. penetrans

P. penetrans สามารถขยายพันธุDได&ในตัว ของไส&เดือนฝอย การเพิ่มจํานวนของ P.
penetrans ทําได&โดยการนําตัวอ=อนระยะที่สองของไส&เดือนฝอยที่มี สปอรDของ P. penetrans ติดอยู=
ที่ผนังลําตัว ไปเลี้ยงในต&นมะเขือเทศที่ปลูกในดินอบฆ=าเชื้อ จากนั้นแยกตัวเต็มวัยเพศเมียออกจากราก
มะเขื อเทศ เมื่ อมะเขื อเทศมี อายุ 60 วัน คั ดเลื อกตัว เต็ มวัย ที่มีลักษณะสีขาวขุ= น ที่มีสปอรDของ P.
penetrans อยู=ภายใน เก็บในหลอด microcentrifuge เพื่อใช&ในการทดลองต=อไป
เวลาและสถานที่
เริ่มต&น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2558
กลุ=มงานไส&เดือนฝอย กลุ=มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณDผลการทดลอง
ในปk 2554 ได&เก็บตัวอย=างหัวมันฝรั่ง และมันขี้หนูที่มีอาการหูดที่เกิดจากไส&เดือนฝอยรากปม
มาแยกตัวเต็มวัยเพศเมียเพื่อตรวจหาสปอรDของแบคทีเรีย P. penetrans การตรวจหาสปอรDโดยตรง
ในตัวอย=างทําได&ยาก เนื่องจากสปอรDมีขนาดเล็ก และ supernatant ที่ได&จากการบดตัวเต็มวัยเพศเมีย
มีความขุ=น จึงต&องตรวจตัวอย=างโดยการใช&ตัวอ=อนระยะที่สองของไส&เดือนฝอยรากปม เปYนเหยื่อล=อให&
สปอรDเกาะ จากนั้นจึงตรวจหาตัวอ=อนที่มีสปอรDเกาะ จากการตรวจตัวอย=างตัวเต็มวัยเพศเมียของ
ไส&เดือนฝอยรากปม ที่แยกจากหัวมันฝรั่งจํานวน 300 ตัวอย=าง พบสปอรDของ P. penetrans จํานวน
6 ตัวอย=าง นําไส&เดือนฝอยที่มีสปอรDเกาะ ใส=ลงในต&นมะเขือเทศอายุ 1 เดือน เพื่อเลี้ยงไส&เดือนฝอย
เปYนระยะเวลา 60 วัน เพื่อให&ได&ตัวเต็มวัยเพศเมียที่มีสปอรD เพื่อใช&ในการทดลองต=อไป
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
สามารถตรวจพบ P. penetrans จากตัวอย=างตัวเต็มวัยเพศเมีย ที่แยกจากหัวมันฝรั่งที่เปYน
โรคหูดได& ซึ่งงานขั้นต=อไปจะเปYนการเพิ่มปริมาณสปอรD เพื่อใช&ในการทดลองคัดเลือกสายพันธุD P.
penetrans ที่มีประสิทธิภาพในการใช&ควบคุมไส&เดือนฝอยรากปม
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