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Abstract: Chitinase and protease produced from two effective entomopathogenic fungi (Aspergillus flavus
isolate L21A and Beauveria bassiana isolate LARTC2, respectively), exhibited potential properties against pink
cassava mealybug (Phenacoccus manihoti). In this study, B. bassiana isolate LARTC2 was selected to test the
virulence of the entomopathogenic fungus supplemented with crude enzyme chitinase and crude protease
against 3rd instar nymph of pink cassava mealybug in the laboratory. Virulence was evaluated by percent
mortality and median lethal time (LT50). The highest effective treatment was found from the condition by using
crude enzyme of both chitinase and protease with spores of B. bassiana isolate LARTC2 for a 1 x 107 spores/ml.
The percent mortality at day 3 and LT50 were 65.56 ± 4.55% and 2.52 days, respectively. The physical
evaluation of dead pink cassava mealybug exposed with spores of B. bassiana isolate LARTC2 supplemented
with crude chitinase and crude protease at day 3 showed the deterioration of insect and mycelium of fungus
covering on the insect. The increasing mycelium with white spores of B. bassiana isolate LARTC2 on dead pink
cassava mealybug was observed when this insect was incubated at 30 ºC for 3 days. These results showed the
potential of chitinase and protease in increasing the virulence of entomopathogenic fungi against pink cassava
mealybug.
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บทคัดย่ อ: กำรศึกษำคุณลักษณะเอนไซม์ ไคติเนสและโปรติเอสที่ผลิตจำกรำที่มีศักยภำพในกำรทำลำยเพลี ้ยแป้ งมัน
สำปะหลังสีชมพู (pink cassava mealybug หรื อ Phenacoccus manihoti) ก่อนหน้ ำนี ้ พบว่ำเอนไซม์ไคติเนสที่ผลิตจำก
Aspergillus flavus ไอโซเลท L21A และ โปรติเอสที่ผลิตจำก Beauveria bassiana ไอโซเลท LARTC2 มีศกั ยภำพนำไปใช้
ในกำรทำลำยเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ซึ่งเอนไซม์ทงสองชนิ
ั้
ดนี ้เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรทำลำยเพลี ้ยแป้งโดยเอนไซม์
จะเข้ ำย่อยทำลำยผนังลำตัวของเพลี ้ยแป้งในขันตอนแรก
้
จำกนันรำจะเจริ
้
ญโดยใช้ ของเหลวในตัวแมลงเป็ นอำหำรและ
ทำลำยเพลี ้ยแป้งในที่สดุ กำรศึกษำครัง้ นี ้ได้ ทดลองนำสำรละลำยเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสที่ผลิตจำกรำทังสองชนิ
้
ดมำ
7
ใช้ ร่วมกับสำรแขวนลอยสปอร์ รำ B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 ที่ควำมเข้ มข้ น 1 x 10 สปอร์ ต่อมิลลิตร เพื่อเพิ่มควำม
รุนแรงในกำรทำลำยตัวอ่อนวัยที่ 3 ของเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ในระดับห้ องปฏิบตั ิกำร ผลกำรทดลองพบว่ำกำรใช้
สำรละลำยเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอส ร่วมกับสำรแขวนลอยสปอร์ รำมีเปอร์ เซ็นต์กำรตำย (percent mortality) ในวันที่ 3
เท่ำกับ 65.56 ± 4.55% และมีคำ่ LT50 เท่ำกับ 2.52 วัน ซึง่ เปอร์ เซ็นต์กำรตำยนี ้มีคำ่ สูงกว่ำกำรใช้ เฉพำะสำรละลำยเอนไซม์
หรื อสำรแขวนลอยสปอร์ รำเพี ยงอย่ำงเดี ยว จำกกำรสังเกตกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงกำยภำพบนเพลีย้ แป้ งมัน
สำปะหลังสีชมพู และกำรเจริ ญของรำ B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 หลังกำรพ่นด้ วยสำรละลำยเอนไซม์ ไคติเนสและ
โปรติเอสร่วมกับสำรแขวนลอยสปอร์ รำเป็ นเวลำ 3 วัน พบว่ำแมลงถูกทำลำย และมีเส้ นใยรำปกคลุมตัวเพลี ้ยแป้ง ภำยหลัง
จำกกำรนำเพลี ้ยแป้งไปบ่ม 3 วัน ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศำเซลเซียส พบว่ำเส้ นใยรำหนำแน่นขึ ้นและสปอร์ ของรำสีขำวแทงทะลุ
ออกมำและปกคลุมทัว่ ผนังลำตัวของเพลี ้ยแป้ง สรุปได้ วำ่ สำรละลำยเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสช่วยเพิ่มควำมรุนแรงของ
รำในกำรเข้ ำทำลำยเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู
คาสาคัญ: เพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู รำก่อโรคในแมลง ไคติเนส โปรติเอส Beauveria bassiana

คานา
มันสำปะหลังเป็ นพืชที่ทำรำยได้ ให้ ประเทศไทย
เป็ นลำดับ 4 รองลงมำจำกยำงพำรำ อ้ อย และข้ ำว ซึ่ ง
สำมำรถสร้ ำงมูลค่ ำเข้ ำสู่ประเทศมำกกว่ำ 6 หมื่ นล้ ำน
บำทต่อปี ปั จจุบันกำรผลิตมันสำปะหลังตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2553 ถึ ง 2557 นั น้ จะพบพื น้ ที่ ในกำรเพำะปลู ก และ
ปริ มำณผลผลิตที่ได้ โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.4
และ 8.4 ตำมล ำดับ ในขณะที่ ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ โดยเฉลี่ ย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.4 (สถำบันอำหำร, 2558) หำกวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ ในแต่ละปี จะพบปั ญหำที่เกิดขึ ้นในกำรปลูก
มันสำปะหลัง คือกำรระบำดของเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสี
ชมพูที่รุนแรงและต่อเนื่องตัง้ แต่ปลำยปี พ.ศ. 2551 และ
ต้ นปี พ.ศ. 2552 และขยำยพื ้นที่อย่ำงรวดเร็ วจนถึงปั จจุบนั
ซึ่งก่อให้ เกิ ดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิ จในทุกภำคของ
พื ้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ในปี พ.ศ. 2559 ได้ มีกำรทำระบบ
ภูมิศำสตร์ เพื่อสร้ ำงแบบจำลองถิ่นอำศัย เพื่อทำนำยพื ้นที่
ที่ มี ค วำมเสี่ ย งต่ อ กำรระบำดของของเพลี ย้ แป้ ง มั น
สำปะหลังสีชมพูเพื่อใช้ ในกำรตัดสินใจและจั
ใจและจัดดกำรป้
กำรป้อองกั
งกันน
.

กำรระบำด (รัชฎำวรรณ และ เบญจคุณ, 2559) แต่ก็ยงั ไม่
สำมำรถลดกำรระบำดได้ เนื่องจำกกำรกำจัดเพลี ้ยแป้งมัน
สำปะหลังสีชมพูนัน้ ทำได้ ยำก เนื่ องจำกตำมลำตัวของ
เพลีย้ แป้ งสีชมพู ปกคลุมด้ วย โปรตี น ไคติ น แป้ ง และ
ไขมัน ท ำให้ ยำกต่อกำรทำลำย กำรกำจัดเพลี ้ยแป้งมัน
สำปะหลังสีชมพูโดยทั่วไปใช้ สำรเคมีในกำรป้องกันและ
ก ำจั ด แต่ ปั ญหำจำกกำรใช้ สำรเคมี พ วกนี ม้ ี ผ ลเสี ย
มำกมำย กำรใช้ จุลนิ ทรี ย์กำจัดแมลงเป็ นอีกทำงเลือกหนึ่ง
ที่นิยมนำมำใช้ เพรำะจุลินทรี ย์หลำยชนิดมีประสิทธิภำพ
ในกำรท ำลำยสู ง ท ำลำยเฉพำะแมลงศั ต รู พื ช ที่ เป็ น
เป้ ำ หมำย และปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ใช้ รำก่ อ โรคในแมลง
(entomopathogenic fungi) เป็ นจุลินทรี ย์กลุม่ ที่ได้ รับกำร
พัฒนำเพื่อใช้ ในกำรกำจัดแมลง เนื่องจำกรำในกลุม่ นี ้จะมี
ควำมจ ำเพำะเจำะจงกั บ แมลงโดยตรง สำมำรถเข้ ำสู่
ร่ ำงกำยของแมลงโดยแทงทะลุผ่ ำนเข้ ำทำงผนังล ำตัว
แมลง และจะเจริ ญภำยในตัวแมลง ทำลำยเนื อ้ เยื่อและ
ระบบต่ำง ๆ ทำให้ แมลงตำย (ทิพย์วดี, 2535) ปั จจุบนั มี
กำรศึกษำเอนไซม์ที่ผลิตจำกจุลนิ ทรี ย์ เช่น แบคทีเรี ย ยีสต์
รวมทังรำ
้ โดยเฉพำะกลุม่ ของเอนไซม์ที่สำมำรถย่อยไคติน
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โปรตีน และไขมันได้ เพื่อเชื่ อมโยงกับควำมรุ นแรงในกำร
ก่ อ โรคของจุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อโรคในแมลงเนื่ องจำกเอนไซม์
เหล่ำนีท้ ำหน้ ำที่ในกำรย่อยผนังลำตัวแมลงก่อนที่จะใช้
สำรอำหำรในตัวแมลงเพื่อกำรเจริ ญเติบโต (St. Leger et
al., 1986a, b) มีรำยงำนกำรศึกษำเอนไซม์ ที่ผลิตโดยรำ
ก่ อโรคในแมลงพบว่ำมี กำรผลิ ต เอนไซม์ ที่ ส่งออกนอก
เซลล์ (extracellular enzyme) ได้ แก่ ไคติ เนส โปรติ เอส
และไลเปส เพื่ อใช้ ย่ อยผนังชัน้ นอกของแมลง ท ำให้ รำ
สำมำรถเข้ ำไปเจริ ญเติบโตและเพิ่มจำนวนภำยในแมลงได้
(Isaka et al., 2005; Firouzbakht et al., 2015) ดั ง นั ้ น
กลไกเบื ้องต้ นในกำรเข้ ำทำลำยแมลงของรำจะต้ องมีกำร
สังเครำะห์ เอนไซม์ ไคติเนสและโปรติเอสเพื่อทำลำยผนัง
ลำตัวก่อนที่รำจะเข้ ำไปใช้ สำรอำหำรในตัวแมลง ซึ่งจำก
กระบวนกำรนี ้จะใช้ เวลำนำน งำนวิจยั นี ้จึงมีแนวคิดในกำร
ใช้ สำรละลำยเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสที่ผลิตจำกรำ
Aspergillus flavus ไอ โซ เล ท L21A แ ล ะ Beauveria
bassiana ไอโซเลท LARTC2 ที่ Tabsri et al. (2016) ได้
ศึกษำคุณสมบัติ แล้ วพบว่ำมีศกั ยภำพสำมำรถนำมำใช้
ร่ ว มกั บ สำรแขวนลอยสปอร์ รำ B. bassiana ไอโซเลท
LARTC2 ในกำรทดสอบประสิทธิภำพและควำมรุนแรง เพื่อ
ลดระยะเวลำในกำรทำลำยเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู

เจริ ญและสร้ ำงสปอร์ จำกนันเตรี
้ ยมสำรแขวนลอยสปอร์
ของรำ โดยชะสปอร์ ของ B. bassiana ไอโซเลท LARTC2
ด้ วยนำ้ กลัน่ ปลอดเชื อ้ และปรับจำนวนสปอร์ ให้ มีควำม
เข้ มข้ นสุดท้ ำย 8.15 x 107 สปอร์ ตอ่ มิลลิลติ ร
3. การเตรียมสารละลายเอนไซม์ ไคติเนสและโปรติเอส
เตรี ย มสำรละลำยเอนไซม์ ไคติ เนสและโปรติ
เอสตำมวิ ธี ของ Tabsri et al. (2016) โดยมี รำยละเอี ยด
ดังนี ้ นำสำรแขวนลอยสปอร์ รำ A. flavus ไอโซเลท L21A
และ B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 เติ ม ลงในอำหำร
เ ห ล ว Sabouraud’s dextrose yeast extract (SDY)
ปริ มำตร 25 มิ ลลิ ลิตร ให้ มี ควำมเข้ มข้ นเริ่ มต้ นเข้ มข้ น
1x106 สปอร์ ต่อมิ ลลิลิตร โดยสปอร์ ของ A. flavus ไอโซ
เลท L21A ใช้ ในกำรผลิตเอนไซม์ ไคติเนส ส่วนสปอร์ ของ
B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 ใช้ ในกำรผลิ ตเอนไซม์
โปรติ เอส บ่มที่ อุณ หภูมิ 30 องศำเซลเซี ยส เขย่ำที่ 150
rpm เป็ นเวลำ 48 ชั่วโมง จำกนัน้ ถ่ ำยไมซี เลี ยมของ A.
flavus ไอโซเลท L21A พร้ อมอำหำรลงในอำหำรเหลว
basal salt broth 200 มิ ล ลิ ลิ ต ร ที่ มี 2% (w/v) colloidal
chitin เพื่ อเหนี่ ย วน ำให้ ผลิ ตเอนไซม์ ไคติ เนส ส่ วนไมซี
เลียมของ B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 พร้ อมอำหำร
ถ่ำยลงในอำหำรเหลว basal salt broth 200 มิลลิลติ ร ที่มี
1% (w/v) skim milk powder เพื่ อ เห นี่ ย วน ำให้ ผลิ ต
เอนไซม์โปรติเอส จำกนันน
้ ำไปเขย่ำที่ 200 rpm อุณหภูมิ
30 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 16 และ 12 วัน ตำมลำดับ ปั่ น
เหวี่ ยงแยกเอำส่วนใสซึ่งเป็ นสำรละลำยเอนไซม์ (crude
enzyme) ที่ มี กิ จ กรรมเอนไซม์ ไคติ เนส 3.52 U/ml และ
เอนไซม์โปรติเอส 187.35 U/ml ไปใช้ ศกึ ษำในขันตอนต่
้
อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ราที่ใช้ ในงานวิจัย
รำที่มีประสิทธิ ภำพในกำรทำลำยเพลี ้ยแป้งมัน
สำปะหลังสีชมพูจำนวน 1 สำยพันธุ์ ได้ แก่ B. bassiana
ไอโซเลท LARTC2 ได้ รับควำมอนุเครำะห์ จำก ผศ. ดร.
มำลี ตัง้ ระเบี ยบ สถำบันวิ จัยและฝึ กอบรมกำรเกษตร
ลำปำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคลล้ ำนนำ ใช้ ใน
กำรผลิ ตสปอร์ และเอนไซม์ โปรติ เอส ส่วนรำ A. flavus
ไอโซเลท L21A ที่ คัดแยกได้ จำกเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลัง
(ภัทรภำ, 2556) นำมำใช้ ผลิตเอนไซม์ไคติเนส

4. การเตรียมเพลีย้ แป้ งมันสาปะหลังสีชมพู
เพลี ย้ แป้ ง มั น ส ำปะหลัง สี ช มพู ได้ รั บ ควำม
อนุเครำะห์จำกศูนย์วิจัยพืชไร่ ขอนแก่น สถำบันวิจัยพืชไร่
และพื ชทดแทนพลังงำน กรมวิ ชำกำรเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ขนั ้ ตอนกำร
เลี ้ยงเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูให้ ได้ วยั เดียวกัน โดย
เริ่ มจำกกำรปลูกต้ นมันสำปะหลังให้ มีอำยุ 2 เดือน แล้ วใช้
พูก่ นั เขี่ยถุงไข่เพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูลงบนยอดมัน
ส ำปะหลั ง ต้ นละ 2 ถึ ง 3 ถุ ง ปล่ อ ยให้ เพลี ย้ แป้ ง มั น

2. การเตรี ยมสารแขวนลอยสปอร์ ของรา B.
bassiana ไอโซเลท LARTC2
เลี ้ยงรำในอำหำร potato dextrose agar (PDA)
ที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 15 วัน หรื อจนรำ
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สำปะหลังสีชมพูเจริ ญ เติ บโตบนต้ นมันสำปะหลัง เป็ น
ระยะเวลำ 14 ถึง 16 วัน ซึง่ อยูใ่ นวัย 3 เพื่อใช้ ในกำรศึกษำ
ในขันตอนต่
้
อไป (ภัทรภำ, 2556)

เอนไซม์ไคติเนส โปรติเอส และสปอร์ ของรำ B. bassiana
ไอโซเลท LARTC2 ตำมตำรำงที่ 1 โดยมีกรรมวิธีทงหมด
ั้
8
ก รรม วิ ธี ดั งนี ้ T1 control (0.1% (v/v) tween 80) T2
(crude chitinase) T3 (crude protease) T4 (crude
chitinase + crude protease) T5 (สปอร์ รำ B. bassiana
ไอโซเลท LARTC2) T6 (สปอร์ รำ B. bassiana ไอโซเลท
LARTC2 + crude chitinase) T7 (สปอร์ รำ B. bassiana
ไอโซเลท LARTC2 + crude protease) และ T8 (สปอร์ รำ
B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 + crude chitinase +
crude protease) โดยกรรมวิธีที่มีสปอร์ รำมีควำมเข้ มข้ น
สุดท้ ำย 1x107 สปอร์ ต่อมิลลิลิตร จำกนันพ่
้ นสำรละลำย
ตัวอย่ำงที่เตรี ยมไว้ 1 มิลลิลิตร ของแต่ละกรรมวิธี โดยใช้
หัวสเปรย์ พ่ น ฝอยขนำดจุ ขวด 5 มิ ลลิ ลิ ตร มี ระยะกำร
สเปรย์ห่ำงจำกกล่องพลำสติก 30 เซนติเมตร เก็บกล่องที่
พ่ นแล้ วในกรงที่ มี ม้ ุงลวดป้ องกันแมลงที่ อุณ หภูมิ ห้ อง
หลังจำกนันตรวจนั
้
บจำนวนเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู

5. ทดสอบประสิทธิภาพของสารละลายเอนไซม์ ไค
ติเนส โปรติเอส และสปอร์ รา B. bassiana ไอโซเลท
LARTC2 ในการท าลายเพลี ย้ แป้ งมั น ส าปะหลั งสี
ชมพู
กำรทดลองนี ท้ ำตำมวิธี ของ ภัทรภำ (2556) มี
กำรดัดแปลงเล็กน้ อย โดยน ำใบมันสำปะหลังที่ล้ำงจน
สะอำดแล้ วมำตัดเป็ นชิ ้นวงกลมขนำดเส้ นผ่ำนศูนย์กลำง
5.0 เซนติ เมตร น ำมำวำงลงบนผิ วหน้ ำแผ่ น วุ้น เข้ ม ข้ น
0.7% (w/v) ในกล่ อ งพลำสติ ก โดยหั น ด้ ำนใต้ ใบขึ น้
จำกนัน้ เขี่ยตัวอ่อนวัยที่ 3 ของเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสี
ชมพู ลงบนใบมันสำปะหลัง จำนวน 30 ตัวต่อ 1 กล่อง ทำ
กำรทดลอง 3 ซ ำ้ ต่อกรรมวิ ธี จำกนัน้ เตรี ยมสำรละลำย
.
Table
1. Composition of crude chitinase, crude protease and spores Beauveria bassiana isolate LARTC2
of treatment T1 to T8
Treatments

1
2
3

T1 (0.1% (v/v) Tween 80)
T2 (crude chitinase)
T3 (crude protease)
T4 (crude chitinase + crude
protease)
T5 (spores of B. bassiana isolate
LARTC2)
T6 (spores of B. bassiana isolate
LARTC2 + crude chitinase)
T7 (spores of B. bassiana isolate
LARTC2 + crude protease)
T8 (spores of B. bassiana isolate
LARTC2 + crude protease +
crude chitinase)

Spore
Tween 80
suspension (10% (v/v))
(8.15 x 107
(µl)2
spores/ml) (µl)1
10
10
10

0.1 M
phosphate
buffer pH 6.0
(µl)
990
590
590

Crude enzyme3
Protease Chitinase
(µl)
(µl)
400
-

400

-

10

190

400

400

122

10

868

-

-

122

10

468

400

-

122

10

468

-

400

122

10

68

400

400

Final concentration is 1 x 107 spores/ml in 1 ml of each treatment
Final concentration is 0.1 %(v/v) Tween 80 in 1 ml of each treatment
Activities of chitinase and protease are 3.52 U/ml and 187.35 U/ml, respectively
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การเพิ่มศักยภาพการยับยัง้ เพลีย้ แป้ งมันสาปะหลังสีชมพู
ด้ วยสารสกัดหยาบไคติเนสและโปรติเอสร่ วมกับเชือ้ รา Beauveria bassiana

ที่ ตำยหลังจำกพ่นเป็ นเวลำ 1, 2, 3, 4, 5 และ 7 วัน โดย
แยกเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูที่ตำยในวันที่ 3 ออกมำ
บ่ม เพื่อตรวจสอบกำรเข้ ำทำลำยของสำรละลำยเอนไซม์
ไคติ เนส โปรติ เอส และสปอร์ รำ B. bassiana ไอโซเลท
LARTC2 โดยใช้ พ่กู ันเขี่ยเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูที่
ตำยวำงลงบนกระดำษกรองเบอร์ 1 ในจำนแก้ วปลอดเชื ้อ
เส้ น ผ่ ำนศู น ย์ กลำง 5.5 เซนติ เมตร ให้ ควำมชื น้ โดยใช้
ฟองน ำ้ ชุ บ น ำ้ กลั่น ปลอดเชื อ้ บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 30 องศำ
เซลเซี ยส เป็ นเวลำ 3 วัน สังเกตและบันทึกลักษณะกำร
ตำยของเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู และลักษณะของ
รำที่เจริ ญปกคลุมตัวเพลี ้ยแป้งสีชมพู เปรี ยบเทียบผลกำร
ทดลองกับกรรมวิธี T1 นำข้ อมูลที่ได้ มำหำเปอร์ เซ็นต์กำร
ตำย (percent mortality) และวิ เครำะห์ ห ำระยะเวลำใน
กำรท ำให้ เพลี ย้ แป้ งมั น ส ำปะหลั ง สี ชมพู ต ำย 50
เปอร์ เซ็ น ต์ (median lethal time: LT50) ด้ วยวิ ธี probit
analysis (Finney, 1971) ที่ ระดั บ ค วำม เชื่ อมั่ น 95%
(P<0.05) โดยใช้ โปรแกรมสำเร็ จรูป StatPlus
เปอร์ เซ็นต์
กำรตำย (%)

=

.

จำนวนเพลี ้ยแป้งสีชมพูที่ตำย x 100
จำนวนเพลี ้ยแป้งสีชมพูเริ่ มต้ น

6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
กำรทดสอบในห้ องปฏิ บั ติ ก ำรวำงแผนกำร
ทด ลองแบบ สุ่ ม สม บู รณ์ (completely randomized
design, CRD) เปรี ย บเที ย บค่ ำ เฉลี่ ย โดยวิ ธี Duncan’s
multiple range test (DMRT) ที่ ระดับควำมเชื่ อมั่น 95%
(P<0.05) โดยใช้ โปรแกรมสำเร็ จรู ป IBM SPSS Statistics
17.0

ผลการศึกษาและวิจารณ์
1. ผลการทดสอบความสามารถของรา B. bassiana
ไอโซเลท LARTC2 ร่ วมกั บ สารละลายเอนไซม์
ไคติเนสและ โปรติ เอสในการเข้ าทาลายเพลีย้ แป้ ง
มันสาปะหลังสีชมพูในระดับห้ องปฏิบัติการ
ผลกำรทดสอบสำรแขวนลอยสปอร์ ของรำ B.
bassiana ไอโซเลท LARTC2 ร่ วมกับสำรละลำยเอนไซม์
ไคติ เนสและ โปรติ เอสในกำรเข้ ำท ำลำยตัวอ่อนวัยที่ 3
ของเพลี ย้ แป้ ง มั น ส ำปะหลั ง สี ช มพู เปรี ย บเที ย บกั บ
กรรมวิ ธี ที่ ฉี ด พ่ น ด้ วย 0.1% (v/v) Tween 80 (T1) เป็ น
เวลำ 7 วัน ดั งแสดงในภำพที่ 1 พบว่ ำ ทุ ก กรรมวิ ธี มี
เปอร์ เซ็นต์กำรตำยของเพลี ้ยแป้งสูงขึ ้นตำมระยะเวลำที่ใช้
.

Figure 1. Percent mortality of 3rd instar nymph of pink cassava mealybug after exposed with treatment T1 to

T8 for 7 days: T1 = 0.1% (v/v) tween 80, T2 = crude chitinase, T3 = crude protease, T4 = crude
chitinase + crude protease, T5 = spores of B. bassiana, T6 = spores of B. bassiana + crude
chitinase, T7 = spores of B. bassiana + crude protease and T8 = spores of B. bassiana + crude
chitinase + crude protease
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ในกำรทดสอบ แต่กรรมวิธีที่มีสำรแขวนลอยสปอร์ รำ B.
B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 ที่ ร ะดั บ ควำมเข้ มข้ น
bassiana ไอโซเลท LARTC2 ใช้ ร่ วมกั บ สำรละลำย
1x107 สปอร์ ต่อมิลลิลิตร ที่ใช้ ร่วมกับสำรละลำยเอนไซม์
เอนไซม์ ไคติ เนส และ/หรื อโปรติ เอส (T6, T7, T8) มี
ไคติ เนสและโปรติ เอส (T8) มี ค่ ำ LT50 น้ อยที่ สุด เท่ำกับ
อัตรำเร็ วในกำรตำยสูงกว่ำกลุ่มอื่น ๆ โดยดูได้ จำกควำม
2.52 วัน หมำยควำมว่ำเพลี ้ยแป้งสีชมพูถูกทำลำยได้ เร็ ว
ชันของเส้ นกรำฟในช่วง 1-4 วัน เมื่อพิจำรณำเปอร์ เซ็นต์
ที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับเปอร์ เซ็นต์ กำรตำยที่มีค่ำสูงที่สุด
กำรตำยของเพลีย้ แป้ งมันสำปะหลังสีชมพู ของวันที่ 3
สรุ ปได้ ว่ำสำรละลำยเอนไซม์ช่วยเพิ่มควำมรุนแรงของเชื ้อ
หลังกำรฉี ดพ่น ผลกำรทดลองแสดงในตำรำงที่ 2 พบว่ำ
รำ B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 ในกำรท ำลำยเพลี ย้
เปอร์ เซ็นต์กำรตำยของเพลี ้ยแป้งเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสี
แป้งมันสำปะหลังสีชมพู ผลกำรทดลองนีส้ อดคล้ องกับ
ชมพู ข องกรรมวิ ธี T2-T8 อยู่ ใ นช่ ว ง 21.11 ± 10.47 รำยงำนของ Ortiz et al. (2010) ได้ หำควำมสัมพันธ์ ของ
65.56 ± 4.55% ซึ่งมี เปอร์ เซ็ นต์ กำรตำยสูงกว่ำกรรมวิ ธี
ปริ มำณโปรตีนที่สังเครำะห์ จำก B. bassiana ที่ เลีย้ งใน
T1 อย่ ำงมี นัยส ำคัญ ทำงสถิ ติ ที่ P<0.05 ส่วนกลุ่มที่ ใช้
อำหำรต่ำงชนิ ดกัน ในกำรท ำลำยหนอนผี เสือ้ กิ นไขผึ ง้
เฉพำะสำรละลำยเอนไซม์ (T2-T4) มีเปอร์ เซ็นต์ กำรตำย
(Galleria mellonella) พบว่ำเปอร์ เซ็นต์ กำรตำยที่เพิ่มขึน้
ต่ำกว่ำ กลุม่ ที่มีสำรแขวนลอยสปอร์ รำ B. bassiana ไอโซ
สัมพันธ์ กับปริ มำณโปรตีนที่ รำผลิตได้ และจำกรำยงำน
เลท LARTC2 อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ P<0.05 แม้ ว่ำ
ของ Pelizza et al. (2012) ได้ ศึกษำควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง
ในกลุ่ ม ที่ มี สำรแขวนลอยสปอร์ รำ (T5-T8) ไม่ พ บ
รำก่อโรคกับกิจกรรมของเอนไซม์ไคติเนส โดยทดสอบรำ
เปอร์ เซ็นต์กำรตำยที่แตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่
ก่ อโรค 59 ไอโซเลท พ บ ว่ ำ B. bassiana ไอโซเลท
P<0.05 แต่อย่ำงใรก็ ตำมกรรมวิธี T8 ที่มี สำรแขวนลอย
LPSC1067 สำมำรถผลิตเอนไซม์ไคติเนสได้ สงู สุด และมี
ส ป อ ร์ รำ B. bassiana ไอ โซ เล ท LARTC2 ร่ ว ม กั บ
ควำมสำมำรถในกำรทำลำยตั๊กแตนซึ่งมี เปอร์ เซ็นต์ กำร
สำรละลำยเอนไซม์ทงสองชนิ
ั้
ด (ไคติเนสและโปรติเอส) มี
ตำย 97.7% และใช้ ระยะเวลำในกำรเข้ ำทำลำยตั๊กแตน
ควำมสำมำรถในกำรทำลำยเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู
3.19 วัน และจำกรำยงำนของ Zhang et al. (2011) ได้
ได้ สู งที่ สุ ด โดยมี เปอร์ เซ็ น ต์ ก ำรตำยเท่ ำ กั บ 65.56 ±
คั ด เลื อ ก รำ B. bassiana จ ำ ก ด้ ว ง เป ลื อ ก แ ข็ ง
4.55% และจำกกำรหำระยะเวลำในกำรทำให้ เพลี ้ยแป้ง
Dendroctonus valens ที่ สำมำรถผลิตเอนไซม์ โปรติ เอส
มันสำปะหลังสีชมพูตำย 50 เปอร์ เซ็นต์ (LT50) ดังแสดงใน
ทัง้ หมด 12 ไอโซเลท และพบว่ำ B. bassiana ไอโซเลท
ตำรำงที่ 2 พบว่ ำ กลุ่ ม ของสำรแขวนลอยสปอร์ รำ
Bb1801 สำมำรถผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้ สงู และสำมำรถ
.Table 2. Percent mortality of 3rd instar nymph of pink cassava
.
mealybug at day 3 after exposed with T1
to T81 and LT50 of 1x107 spores/ml of B. bassiana
Treatments

1

Percent mortality (%) ± SD
1.11 ± 1.72a
21.11 ± 10.47b
22.22 ± 6.89b
25.56 ± 6.89b
42.22 ± 4.55c
54.44 ± 9.58cd
53.33 ± 0.00cd
65.56 ± 4.55d

T1 (0.1% Tween 80)
T2 (crude chitinase)
T3 (crude protease)
T4 (crude chitinase + crude protease)
T5 (spores of B. bassiana)
T6 (spores of B. bassiana + crude chitinase)
T7 (spores of B. bassiana + crude protease)
T8 (spores of B. bassiana + crude chitinase +
crude protease)

Different superscripts within the same column indicate significant differences (P<0.05)
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LT50 (day)
(95% fiducial limits)
6.54 (6.12-6.96)
6.17 (5.43-6.91)
5.61(4.82-6.40)
4.46 (4.05-4.87)
3.18 (2.66-3.70)
3.13 (3.02-3.24)
2.52 (2.40-2.64)

การเพิ่มศักยภาพการยับยัง้ เพลีย้ แป้ งมันสาปะหลังสีชมพู
ด้ วยสารสกัดหยาบไคติเนสและโปรติเอสร่ วมกับเชือ้ รา Beauveria bassiana

ท ำให้ ด้ วง D. valens ตำย 100% มี ค่ ำ LT50 4.6 วั น ที่
ควำมเข้ มข้ น 1x107 สปอร์ ต่อมิลลิลิตร นอกจำกนัน้ Fang
et al. (2009) ได้ ทำกำรตัดต่อยีนโปรติเอสและไคติเนสเข้ ำ
ไปในยีนของ B. bassiana เพื่อให้ ผลิตเอนไซม์ทงสองชนิ
ั้
ด
เพิ่ ม มำกขึ น้ ผลกำรทดลองพบว่ ำ สำมำรถเพิ่ ม ควำม
รุ นแรงของรำ B. bassiana ในกำรทำลำย G. mellonella
ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ Fan et al. (2010) ได้ รำยงำน
กำรตัดต่อยีนของไคติเนสเข้ ำไปใน B. bassiana ซึ่งทำให้
มีกำรสังเครำะห์ ไคติเนสมำกกว่ำสำยพันธุ์ดงั ้ เดิ มท ำให้
ศักยภำพในกำรทำลำยไคติ นที่ เป็ นส่วนประกอบที่ ผนัง
ของแมลงได้ เพิ่มขึ ้น

2. ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเพลีย้ แป้ ง
มั น ส าป ะห ลั งสี ชม พู ที่ ตายห ลั งการท ดสอ บ
ความสามารถของรา B. bassiana ไอโซเลท LARTC2
ร่ วมกับสารละลายเอนไซม์ ไคติเนสและโปรติเอสใน
การเข้ าทาลาย
ผลกำรศึกษำลักษณะกำรทำลำยเพลี ้ยแป้งมัน
สำปะหลังสีชมพู หลังจำกกำรฉีดพ่น 3 วัน และกำรเจริ ญ
ของเชือ้ รำ B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 บนเพลี ้ยแป้ง
มั น ส ำปะหลั งสี ช มพู เมื่ อ น ำไปบ่ ม เป็ นเวลำ 3 วั น ที่
อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียสของกรรมวิธี T1, T4, T5 และ
T8 (ตำรำงที่ 3) สรุปได้ วำ่ หลังกำรฉีดพ่น 3 วัน กรรมวิธี T5
. nymph of pink cassava mealybug after 3 days
Table 3. Physical and morphological changes of 3rd instar
exposed to treatment T1, T4, T5 and T8 and the growth of B. bassiana isolate LARTC2 after
incubated at 30 oC for 3 days
Treatments
3 days after exposure
After 3 days of incubation
T1 (0.1% Tween 80)

T4 (crude chitinase +
crude protease)1

T5 (spores of B.
bassiana)2

T8 (spores of B. bassiana
+ crude chitinase + crude
protease

1
2

Activities of chitinase and protease are 1.40 U (400 µl) and 74.94 U (400 µl), respectively.
Spore concentration is 1x107 spores/ml
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สรุป

ที่มีเฉพำะสำรแขวนลอยสปอร์ รำ B. bassiana ไอโซเลท
LARTC2 และ T8 ที่ มี ส ำรแขวนลอยสปอร์ รำร่ ว มกั บ
สำรละลำยเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอส มีผลทำให้ ผนัง
ลำตัวของเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูถูกทำลำยและมี
เส้ นใยรำเริ่ มปกคลุม ตัวเพลี ย้ แป้ ง โดยเฉพำะ T8 ผนัง
ล ำตัวถูก ท ำลำยมำกกว่ ำ ซึ่ งน่ ำจะเกี่ ย วข้ องกั บ กำรที่
สำรละลำยเอนไซม์ไคติเนส และโปรติเอสที่เติมเข้ ำไปจะ
ย่อยผนังลำตัวแมลงก่อนโดยไม่ต้องรอให้ รำสร้ ำงเองซึ่ง
ต้ องใช้ เวลำนำนกว่ำ ซึ่งแตกต่ำงจำก T1 และ T4 ที่ผนัง
ลำตัวของเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูยงั สมบูรณ์ และ
รำเจริ ญไม่ชดั เจน เมื่อนำไปบ่มเป็ นเวลำ 3 วัน ที่อุณหภูมิ
30 องศำเซลเซียส พบว่ำ T5 และ T8 ผนังลำตัวถูกทำลำย
มำกขึ น้ เนื่ อ งจำกรำใช้ อำหำรในตั ว เพลี ย้ แป้ ง มั น
สำปะหลังสีชมพู โดยสังเกตเห็นเส้ นใยและสปอร์ ของรำสี
ขำว B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 แทงทะลุ อ อกมำ
และปกคลุมผนังลำตัวของเพลีย้ แป้งเพิ่ มขึน้ ซึ่งผลกำร
ทดลองสอดคล้ องกั บ ผลของสำรละลำยเอนไซม์ เพิ่ ม
ควำมเร็ วในกำรทำลำยเพลี ้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูของ
กำรทดลองข้ ำงต้ น และสอดคล้ องกับงำนวิจยั ที่พบว่ำกำร
เพิ่มปริ มำณเอนไซม์ โปรติเอสและไคติเนส สำมำรถเพิ่ ม
ควำมรุ น แรงของรำ B. bassiana ในกำรท ำลำยผนั ง
ชัน้ นอกของแมลง ท ำให้ รำสำมำรถท ำลำยและเข้ ำไป
เจริ ญเติบโตและเพิ่มจำนวนภำยในแมลงได้ อย่ำงรวดเร็ ว
(Fan et al., 2010; Fang et al., 2009; Firouzbakht et
al., 2015; Ortiz et al., 2010) จำกรำยงำนของ El-Sinary
(2002) และ Quesada et al. (2006) พบว่ำแมลงที่ ได้ รับ
เชื ้อก่อโรคเข้ ำไป 3-5 วัน เส้ นใยของรำจะเจำะเข้ ำไปในตัว
แมลงและปลดปล่อยเอนไซม์ไคติเนสมำขัดขว้ ำงกำรสร้ ำง
ไคติน ซึง่ จะเห็นได้ ชดั เจนหลังกำรพ่น 2 วัน โดยเส้ นใยของ
รำจะเข้ ำไปทำงหลอดลม เยื่ อบุ ผิ วบำง ๆ และผิ วหนัง
กำพร้ ำของเซลล์ หลังจำก 3 วัน รำที่เข้ ำไปในตัวแมลงจะ
เจริ ญสร้ ำงเส้ นใยแผ่กระจำยจนเต็มตัวแมลงแย่งแร่ ธำตุ
อำหำร และทำลำยอวัยวะรวมถึงกลไกลต่ำง ๆ ในระบบตัว
แมลง และหลังจำก 4 วัน ที่แมลงได้ รับเชื ้อรำก่อโรค แมลง
จะตำย 100%

จำกกำรใช้ สำรละลำยเอนไซม์ไคติเนสและโปรติ
เอสจำกรำที่ มี ศั ก ยภำพในกำรท ำลำยเพลี ย้ แป้ ง มั น
สำปะหลังที่ผลิตจำกรำ A. flavus ไอโซเลท L21A และรำ
B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 ตำมลำดับ ร่ วมกับสปอร์
รำ B. bassiana ไอโซเลท LARTC2 พบว่ ำ สำรละลำย
เอนไซม์ ไคติเนสและโปรติเอสสำมำรถเพิ่มประสิทธิ ภำพ
และควำมรุนแรง ลดระยะเวลำในกำรเข้ ำทำลำยเพลี ้ยแป้ง
มั น ส ำปะหลั ง สี ช มพู ของรำ B. bassiana ไอโซเลท
LARTC2 อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ เป็ นไปได้ ว่ ำ สำรละลำย
เอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสที่เติมลงไปจะเริ่ มทำงำนโดย
กำรย่อยผนังของแมลงในขันตอนแรกทั
้
นที โดยไม่ต้องรอ
ให้ รำสร้ ำงสำรละลำยเอนไซม์ทงสองชนิ
ั้
ดมำเพื่อย่อยผนัง
แมลง ทำให้ ลดระยะเวลำในกำรเข้ ำทำลำยแมลงโดยที่รำ
จะแทงเส้ นใยเข้ ำสูต่ วั แมลง และทำให้ แมลงตำยในที่สดุ ได้
อย่ำงรวดเร็ ว
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