ประสิทธิภาพของแอกติโนไมซีทส์ จากผึง้ มิม้ ดา (Apis andreniformis)
ในการควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita
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Abstract: A total of 33 actinomycete isolates obtained from black dwarf honey bee (Apis andreniformis) were
subjected to primary screening in vitro for their effects on Meloidogyne incognita by using their spore
suspensions. Eleven isolates showed high activity in decreasing egg hatch rate and increasing infective
second-stage juvenile mortality rate of M. incognita significantly. Streptomyces sp. isolate A038 reduced egg
hatch rate the most by 92.04% and isolate A027 increased the juvenile mortality rate by 51.31% compared to
the control. Then eleven isolates were subjected to secondary screening in vitro for their effects on hatching of
egg mass of M. incognita by using their spore suspension. Streptomyces sp. isolate A032 and A031 reduced
egg mass hatch rate the most by 69.51% and 69.43%, respectively. In pot experiment, strain A032 presented
the highest control efficacy in reducing root gall of chili by 50%. Additionally, this strain promoted chili growth by
increasing dry shoot weight.
Keywords: Meloidogyne incognita, biological control, actinomycetes, Apis andreniformis
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บทคัดย่ อ: การทดสอบแอกติโนไมซี ทส์ที่แยกได้ จากลาไส้ ผึ ้งมิม้ ดา (Apis andreniformis) จานวน 33 ไอโซเลท ในการ
ควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ในระดับห้ องปฏิบตั ิการพบว่าแอกติโนไมซีทส์จานวน 11 ไอโซเลทมี
ความสามารถในการลดอัตราการฟั กของไข่และเพิ่มอัตราการตายของตัวอ่อนระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นระยะเข้ าทาลายของไส้ เดือน
ฝอยรากปม M. incognita ไอโซเลท A038 ลดอัตราการฟั กไข่ได้ มากที่สดุ ถึงร้ อยละ 92.04 และไอโซเลท A027 เพิ่มอัตรา
การตายของตัวอ่อนระยะที่ 2 มากที่สุดถึงร้ อยละ 51.31 เมื่อเทียบกับชุดควบคุม จากนัน้ นาเชือ้ แอกติโนไมซีทส์ทงั ้ 11
ไอโซเลท มาทดสอบผลของการฟั กของไข่ในกลุม่ ไข่ พบว่าแอกติโนไมซีทส์ไอโซเลท A032 และ A031 สามารถลดอัตราการ
ฟั กของกลุม่ ไข่มากที่สดุ ถึงร้ อยละ 69.51 และ 69.43 ตามลาดับ เมื่อนาเชื ้อแอกติโนไมซีทส์ทงั ้ 11 ไอโซเลทมาทดสอบการ
ควบคุมโรครากปมของพริ กในระดับโรงเรื อนพบว่าเชื ้อแอกติโนไมซีทส์ไอโซเลท A032 สามารถลดการเกิดปมของรากพริ ก
สูงถึงร้ อยละ 50 นอกจากนี ้ยังทาให้ น ้าหนักแห้ งของพริ กเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
คาสาคัญ: Meloidogyne incognita การควบคุมโดยชีววิธี แอกติโนไมซีทส์ Apis andreniformis

คานา

การก าจั ด ไส้ เดื อนฝอยศั ต รู พื ช โดยชี ว วิ ธี
(biocontrol) เป็ นวิ ธี ก ารที่ ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมาก
เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริ โภคและสิ่งแวดล้ อม มี
การนาศัตรู ธรรมชาติที่เกิดขึ ้นในแปลง เช่น วัชพืชมาเป็ น
พื ชคลุมดิน (น า้ นมราชสีห์ และหญ้ าโขย่ง) และปลูกไถ
กลบบ ารุ งดิ นเนื่ องจากมี ผลของอัลลีโลพาที ที่ ท าให้ ลด
จานวนประชากรไส้ เดือนฝอยในดินลดลงได้ (อภิรัฐและ
ทศพล 2560; จาเนียรและคณะ, 2561) ในปั จจุบันแอกติ
โนไมซีทส์เป็ นจุลนิ ทรี ย์อีกกลุม่ หนึง่ ที่ได้ รับความสนใจและ
ศึกษาสาหรับใช้ เป็ นชีวภัณฑ์เพื่อการควบคุมไส้ เดือนฝอย
(Nimnoi et al., 2017) มี ก า ร ร า ย ง า น ก า ร ใ ช้ เชื ้ อ
Streptomyces avermitilis ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ส า ร
avermectins ที่มีผลในการควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปม M.
incognita กั น อย่ างกว้ างขวาง (Faske and Starr 2006;
Jin et al., 2017) แ ห ล่ ง ที่ พ บ แ อ ก ติ โน ไม ซี ท ส์ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมไส้ เดื อนฝอยศัตรู พื ชนัน้ มี
หลายแหล่ งทั ง้ ในดิ น ที่ มี ก ารระบาดของไส้ เดื อ นฝอย
(Ruanpanun et al., 2010) ตั วเต็ ม วัย ของไส้ เดื อ นฝอย
(Sun et al., 2006) รวมถึ งมู ลไส้ เดื อ นดิ น (Ruanpanun
and Chamswarng, 2016) อย่างไรก็ดียงั ไม่มีการรายงาน
การทดสอบแอกติโนไมซีทส์ที่แยกได้ จากลาไส้ ผึ ้งมิ ้มดาใน
การควบคุ ม ไส้ เดื อ นฝอยศั ต รู พื ช ทั ง้ นี ม้ ี ก ารรายงาน
Streptomyces spp. ในรั งผึ ง้ สามารถป้ องกั น รั งผึ ง้ จาก
การทาลายของเชื ้อรา อีกทังยั
้ งสร้ างสารต้ านเชื ้อก่อโรคใน
ผึ ้งได้ นอกจากนี ้ยังพบว่าแอกติโนไมซีทส์ที่แยกจากลาไส้
ผึ ้งสามารถผลิตเอนไซม์ polyketide synthase ซึ่งเป็ นตัว

พ ริ ก เป็ น พื ช ใ น ว ง ศ์ Solanaceae ส กุ ล
Capsicum ที่ ได้ รั บความนิ ยมบริ โภคทั่วโลก ส าหรั บใน
ประเทศไทยนัน้ พริ กถื อเป็ นส่วนประกอบที่ สาคัญ ของ
อาหาร โดยมีพืน้ ที่เพาะปลูกพริ กทั่วประเทศ 490,000 ไร่
(นุชนารถ และคณะ, 2552) ปริ มาณการส่งออก 12,283
ตันต่อปี คิดเป็ นมูลค่า 114 ล้ านบาท (กมล, 2555) ในการ
ผลิตพริ กมี ปั จจัยหลายประการที่ ส่งผลต่อปริ มาณและ
คุณ ภาพของผลผลิ ตไม่ ว่าจะเป็ นเชื อ้ ก่ อโรคและแมลง
ศัตรู พื ช ไส้ เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. ถือเป็ น
ศัตรู พืชที่สาคัญที่สร้ างความเสียหายต่อพริ กโดยเฉพาะ
ชนิ ด M. incognita ในปี พ.ศ. 2550 พบการระบาดของ
ไส้ เดือนฝอยชนิดดังกล่าวในแปลงปลูกพริ กจานวน 1,629
ไร่ ในเขตพื ้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี พบความเสียหายของ
ผลผลิตและคุณภาพลดลงตัง้ แต่ร้อยละ 50 และในบาง
บริ เวณเสียหายถึงร้ อยละ 100 (นุชนารถ, 2550) ลักษณะ
อาการของโรครากปมคือเกิ ดปมที่มี ขนาดใหญ่ กว่าราก
ปกติ เนื่ อ งจากไส้ เดื อ นฝอยรากปมดู ด กิ น สารอาหาร
ภายในเซลล์พืช ทาให้ เซลล์ที่ถกู ทาลายนันแบ่
้ งตัวผิดปกติ
เกิ ด เป็ นเซลล์ ขนาดใหญ่ (giant cell) ปิ ดกั น้ ท่ อ น า้ ท่ อ
อาหารจากรากไปเลี ย้ งล าต้ นส่วนเหนื อดิ น ท าให้ พ ริ ก
แสดงอาการเหี่ยวเฉา ต้ นแคระแกร็ นและทรุ ดโทรม ในราย
ที่มีการเข้ าทาลายอย่างรุ นแรงพริ กจะไม่ให้ ผลผลิตและ
ตายในที่สดุ
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ประสิทธิภาพของแอกติโนไมซีทส์ จากผึง้ มิม้ ดา (Apis andreniformis) ในการควบคุม
ไส้ เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita สาเหตุโรครากปมพริกในสภาพโรงเรือน

บ่ งชี ค้ วามสามารถในการสร้ างสารปฏิ ชี วนะอี ก ด้ วย
(Inglis et al.,1993) พบการรายงานแอกติโนไมซี ทส์สกุล
Streptomyces ที่ แ ย ก ได้ จ า ก ผึ ้ ง ช นิ ด ต่ า ง ๆ มี
ความสามารถในการสร้ างเอนไซม์ protease และ
chitinase ได้ ซึ่ งมี ผลในการรบกวนการฟั ก ของไข่ ข อง
Meloidogyne hapla และท าให้ ตัวอ่ อนที่ ฟั ก ออกมาไม่
สามารถที่ จะมี ชี วิ ตรอดในดิ นได้ (Mercer et al., 1992)
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมุง่ เน้ นศึกษาประสิทธิภาพของแอกติโน
ไมซีทส์ที่แยกได้ จากลาไส้ ผึ ้งมิ ้มดา (Apis andreniformis)
ในการควบคุมโรครากปมในพริ ก เพื่อเป็ นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากไส้ เดือนฝอยต่อไป

สีนา้ ตาลเข้ มบริ เวณรากมา 1 กลุ่มไข่ ปลูกลงในต้ นกล้ า
พริ ก อายุ 3 สั ป ดาห์ ดู แ ลรดน า้ เป็ นเวลา 30 - 45 วั น
ตรวจสอบชนิดของไส้ เดือนฝอยรากปมโดยดูจากรอยย่น
ส่ ว นก้ นของตั ว เต็ ม วั ย เพศเมี ย (perineal pattern) ที่ มี
ลักษณะตรงกับไส้ เดื อนฝอยรากปมชนิ ด M. incognita
คื อ มี ร อยย่ น ส่ ว นก้ น dorsal arch ยกสู ง เส้ นรอยย่ น
(striae) มี ลักษณะเส้ นขยุกขยิ ก (zigzag) และเป็ นแบบ
คลื่ น (smooth to wavy) รอยเส้ นด้ านข้ าง (lateral line)
ขาดมองเห็ น ไม่ ชั ด เจน มี vulva และ anus เด่ น ชั ด
(Eisenback et al., 1981) นากลุม่ ไข่ของไส้ เดือนฝอยราก
ปม M. incognita ปลูกลงต้ นกล้ าพริ กเพื่ อขยายจ านวน
กลุ่มไข่ให้ ได้ จ านวนตามต้ องการ เพื่ อใช้ ในการทดสอบ
ตามวิธีการของ Ruanpanun and Chamswarng (2016)

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเตรียมเชือ้ แอกติโนไมซีทส์
นาแอกติโนไมซีทส์ที่แยกได้ จากลาไส้ ผึ ้งมิ ้มดา
จ านวน 33 ไอโซเลทจากโครงการจั ด ตั ง้ ภาควิ ช าจุ ล
ชี ววิ ท ยา ศิ ลปศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน มาเลี ้ยงบนอาหาร
yeast malt extract agar (YM) บ่ มที่ อุณ หภูมิ ห้ อง (25 ±
30ºC) นาน 7-14 วั น จากนั ้น ใช้ cork borer ขน าด
เส้ นผ่าศูนย์ กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะบริ เวณโคโลนีของ
เชื ้อ นาไปใส่ในขวดแก้ วที่บรรจุน ้ากลัน่ ฆ่าเชื ้อแล้ วเขย่าให้
ได้ สารแขวนลอยสปอร์ ความเข้ มข้ น 105 สปอร์ ต่ อ
มิลลิลติ ร ใช้ สาหรับทดสอบในระดับห้ องปฏิบตั ิการ
ในการเตรี ยมเชื ้อแอกติโนไมซีทส์เพื่อทดสอบใน
ระดับโรงเรื อน ทาการเพิ่มจานวนสปอร์ แอกติโนไมซีทส์ใน
เมล็ดข้ าวที่ผ่านการฆ่าเชื ้อแล้ ว บ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ น
เวลา 5-7 วัน จนกระทั่งเชื อ้ สร้ างสปอร์ ค ลุม เมล็ ด ข้ าว
จากนันเติ
้ มน ้ากลัน่ ปลอดเชื ้อจนท่วมเมล็ดข้ าว แยกสปอร์
ออกจากเมล็ดข้ าวโดยกรองผ่านตะแกรง ปรับปริ มาตรให้
มีความเข้ มข้ น 106 สปอร์ ต่อมิลลิลิตร (Ruanpanun and
Chamswarng, 2016) และนาไปใช้ ในการทดลองต่อไป

3. การทดสอบประสิทธิภาพของแอกติโนไมซีทส์ ต่อ
การควบคุ ม ไส้ เดื อ นฝอย M. incognita ในระดั บ
ห้ องปฏิบัติการ
3.1 การทดสอบผลของแอกติโนไมซี ทส์ต่อการ
ควบคุมการฟั กของไข่และการตายของตัวอ่อนระยะที่ 2
ของไส้ เดือนฝอยรากปม M. incognita
น าแอกติ โนไมซี ท ส์ จ านวน 33 ไอโซเลทมา
ทดสอบผลต่อการฟั กของไข่และการตายของตัวอ่อนระยะ
ที่ 2 ของไส้ เดื อ นฝอยรากปม M. incognita โดยน าไข่
ไส้ เดือนฝอยรากปมจานวน 200 ฟองในน ้า 50 ไมโครลิตร
ใส่ ในจานหลุ ม ขนาด 24 หลุ ม (24 well plate) น าสาร
แขวนลอยสปอร์ แอกติ โนไมซี ท ส์ ที่ มี ค วามเข้ มข้ น 105
สปอร์ ต่อมิลลิลิตร ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลุม 24
well plate ใช้ นา้ กลัน่ ปลอดเชื อ้ แทนสารแขวนลอยสปอร์
ในชุดควบคุม วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely
randomized design) มีทงั ้ หมด 2 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5
ซา้ นาจานหลุมขนาด 24 หลุมบ่มที่ อุณหภูมิห้ อง (30 ±
2ºC) เป็ นเวลา 7 วัน ตรวจนับจานวนไข่ ตัวอ่อนระยะที่ 2
ทังหมด
้
และแยกนับตัวอ่อนระยะที่ 2 ที่ตาย คานวณอัตรา
การตายของตัวอ่อนและอัตราการฟั กของไข่โดยใช้ สูตร
ร้ อยละอัตราการฟั กของไข่ = 100 × ตัวอ่อนระยะที่ 2/ (ไข่
+ ตัวอ่อนระยะที่ 2) และ ร้ อยละอัตราการตายของตัวอ่อน
= 100 × ตัวอ่อนระยะที่ 2 ที่ตาย/ จานวนตัวอ่อนระยะที่
2 ทังหมด
้
(Ruanpanun et al., 2011; Sun et al., 2006)

2. การเตรียมไส้ เดือนฝอยรากปม M. incognita
นาต้ นพริ กที่เป็ นรากปมจากแปลงศูนย์ พื ชผัก
เขตร้ อนใน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
ก าแพงแสน มาล้ างรากด้ วยน า้ ให้ สะอาด เขี่ ยกลุ่ม ไข่
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3.2 การทดสอบผลของแอกติโนไมซี ทส์ต่อการ
ฟั กของกลุม่ ไข่ไส้ เดือนฝอย M. incognita
นาเชื อ้ แอกติโนไมซี ทส์ ที่ให้ ผลในการลดอัตรา
การฟั กของไข่และเพิ่มอัตราการตายของตัวอ่อนระยะที่ 2
ของไส้ เดือนฝอยรากปม M. incognita อย่างมีนัยสาคัญ
ในข้ อ 3.1 มาทดสอบประสิทธิภาพในการลดการฟั กของไข่
ที่ มี gelatinous matrix หุ้ มอยู่ ห รื อ กลุ่ ม ไข่ (egg mass)
โดยน าสารแขวนลอยสปอร์ 105 สปอร์ ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลุม 24 well plate ที่มีกลุ่ม
ไข่ 1 กลุม่ ไข่อยูใ่ นจานหลุม บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้อง (30 ± 2ºC)
เป็ นเวลา 7 วัน มี ทัง้ หมด 2 กรรมวิ ธี กรรมวิ ธี ละ 5 ซ า้
ตรวจนับจานวนตัวอ่อนของไส้ เดือยฝอยที่ฟักเทียบกับชุด
ควบคุมที่ใส่น ้ากลัน่ นึง่ ฆ่าเชื ้อแทนสารแขวนลอยสปอร์

5. การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
วิ เค รา ะ ห์ ค ว า ม แ ป รป รว น (analysis of
variance: ANOVA) และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของแต่ละ
ชุ ด การทดลองโดย วิ ธี ของ Dancan’s new multiple
range test (DMRT) (P≤0.05)

ผลการศึกษาและวิจารณ์

4. การทดสอบประสิทธิภาพของแอกติโนไมซีทส์ ต่อ
การควบคุม โรครากปมพริกในสภาพเรือนทดลอง
นาแอกติโนไมซีทส์จานวน 11 ไอโซเลทที่ให้ ผล
ในการลดอัตราการฟั กของไข่และเพิ่มอัตราการตายของ
ตัวอ่อนและการฟั กของกลุ่มไข่ของไส้ เดื อนฝอยรากปม
M. incognita อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ในข้ อที่ 3 มาทดสอบ
ประสิทธิ ภาพในการควบคุมโรครากปมของพริ กในระดับ
โรงเรื อน โดยนาสารแขวนลอยสปอร์ มาคลุกกับดินที่ผ่าน
การนึ่งฆ่าเชื อ้ แล้ ว 106 สปอร์ /ดิน 1 กระถาง (15×10×15
เซนติ เมตร) ปลูกต้ นกล้ าพริ ก ที่ มี อ ายุ 3 สัป ดาห์ ลงใน
กระถาง ใส่ไส้ เดือนฝอยรากปมตัวอ่อนระยะที่ 2 ในวันที่
ย้ ายต้ นกล้ าพริ กตามลงไปใกล้ บริ เวณโคนรากจ านวน
1,000 ตัวต่อต้ น รดน ้าวันละ 1 ครัง้ เป็ นเวลาทังสิ
้ ้น 45 วัน
เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งได้ แก่ ต้ นพริ กปกติ (control
1) และต้ นพริ กที่ ปลูกเฉพาะไส้ เดื อนฝอยรากปมลงไป
(control 2) วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely
randomized design) ทัง้ หมด 3 กรรมวิ ธี กรรมวิ ธี ละ 5
ซ ้า ประเมินประสิทธิ ภาพการควบคุมโรคโดยนับจานวน
กลุ่มไข่ ประเมินระดับการเกิดปมของรากตามวิธีการของ
Ruanpanun and Chamswarng (2016) และประเมิ นผล
ของเชื ้อต่อการเจริ ญของพริ กโดยวัดความสูงของต้ นพริ ก
น ้าหนักสดต้ นและราก และน ้าหนักแห้ งของต้ นพริ ก

484

1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ แอกติโนไม
ซี ท ส์ ต่ อการควบคุ ม ไส้ เดื อ นฝอย M. incognita ใน
ระดับห้ องปฏิบัติการ
จากการทดสอบความสามารถในการควบคุม
ไส้ เดื อ นฝอยรากปม M. incognita ของเชื อ้ แอกติ โนไม
ซีทส์ทงั ้ 33 ไอโซเลท ที่แยกได้ จากลาไส้ ผึ ้งมิ ้มดา ในระดับ
ห้ องปฏิบตั ิการ โดยประเมินจากการลดอัตราการฟั กของ
ไข่ การเพิ่มอัตราการตายของตัวอ่อนระยะที่ 2 รวมถึงผล
ต่อการฟั กของกลุ่มไข่ที่มี gelatinous matrix หุ้มอยู่ (egg
mass) พบว่ า 11 ไอโซเลท ประกอบด้ วย A010, A013,
A020, A027, A029, A031, A032, A033, A034, A038
และ A039 ให้ ผลในการควบคุ มไส้ เดื อนฝอยรากปม M.
incognita ได้ ดีอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับชุดควบคุม
โดยที่ 6 ไอโซเลท ประกอบด้ วย A029, A031, A032,
A033, A034 และ A038 สามารถท าให้ ไข่มี อัตราการฟั ก
ลดลงมากกว่าร้ อยละ 80 โดยไอโซเลท A038 สามารถลด
อั ต ราการฟั กของไข่ ม ากที่ สุ ด ถึ ง ร้ อยละ 92.04 เมื่ อ
เป รี ย บ เที ย บ กั บ ชุ ด ค วบ คุ ม แ ล ะมี 2 ไอ โซ เล ท
ประกอบด้ วย A027 และ A032 สามารถเพิ่มอัตราการตาย
ของตัวอ่ อนระยะที่ 2 มากกว่าร้ อยละ 45 โดยไอโซเลท
A027 เพิ่มอัตราการตายของตัวอ่อนระยะที่ 2 มากที่สดุ ถึง
ร้ อยละ 51.37 เมื่อเทียบกับชุดควบคุม ผลการทดสอบผล
ของแอกติโนไมซีทส์ต่อการฟั กของกลุม่ ไข่ไส้ เดือนฝอย M.
incognita พบว่ามี 9 ไอโซเลท ประกอบด้ วย A010, A013,
A020, A027, A029, A031, A032, A033 แ ล ะ A034
สามารถทาให้ กลุม่ ไข่มีอตั ราการฟั กลดลงมากกว่าร้ อยละ
60 โดยไอโซเลท A032 สามารถลดอัตราการฟั กของกลุ่ม
ไข่ ม ากที่ สุด ถึ งร้ อยละ 69.51 เมื่ อเที ยบกั บ ชุ ด ควบคุ ม
(ตารางที่ 1, ภาพที่ 1) เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายงานการวิจยั
อื่น ๆ แอกติ
าไส้ มาไส้
ิ ้มดมาให้
ลในผลใน
แอกติโนไมซี
โนไมซีทส์ททส์ี่แทยกจากล
ี่ แยกจากล
ิ ม้ ดผาให้
.

ประสิทธิภาพของแอกติโนไมซีทส์ จากผึง้ มิม้ ดา (Apis andreniformis) ในการควบคุม
ไส้ เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita สาเหตุโรครากปมพริกในสภาพโรงเรือน

Table 1. Effective of actinomycete isolates to egg hatching rate, juvenile mortality and egg mass
hatching rate of Meloidogyne incognita at 7 days
Isolate Egg hatching rate (%)1
Juvenile mortality (%)1
A010
83.66 ± 1.09 d
27.60 ± 2.11 bc
A013
19.33 ± 0.44 b
14.82 ± 2.68 cde
A020
33.83 ± 9.49 c
27.86 ± 2.73 bc
A027
39.50 ± 4.19 c
54.41 ± 2.64 a
A029
11.66 ± 1.16 ab
15.70 ± 0.51 cde
A031
15.16 ± 1.66 ab
8.98 ± 2.93 e
A032
13.00 ± 1.73 ab
51.36 ± 10.15 a
A033
12.50 ± 1.04 ab
23.65 ± 5.06 bcd
A034
12.50 ± 1.04 b
12.68 ± 2.82 de
A038
5.83 ± 0.44 a
30.17 ± 9.42 b
A039
19.33 ± 2.24 b
13.37 ± 2.35 de
Control
97.87 ± 0.52 e
3.04 ± 0.25 e
1

Egg mass hatching rate (%)1
30.23 ± 5.93 a
25.30 ± 5.04 a
26.76 ± 7.79 a
28.69 ± 9.20 a
33.69 ± 10.14 ab
24.57 ± 9.50 a
24.49 ± 4.98 a
26.27 ± 13.01a
33.63 ± 13.91ab
44.85 ± 5.85 b
70.73 ± 7.69 c
94.00 ± 4.99 d

Values with the same letter are not significantly different (P<0.05) according to Duncan’s test

Figure 1. Egg mass and egg after treating with actinomycete isolates: Non-treated (A, C), treated with
Streptomyces sp. A032 (B, D)
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การควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปม M. incognita ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงถึง 33.33% เมื่อเทียบกับแอกติโนไมซีทส์
จากแหล่ ง อื่ น อาทิ จากไข่ ข องไส้ เดื อ นฝอยประมาณ
12.1% (Na et al., 2017) ตั ว อ่ อ นและตั ว เต็ มวั ย ของ
ไส้ เดื อนฝอยรากปมประมาณ 7.7% (Sun et al., 2006)
และดินรอบรากพืชที่มีการระบาดของไส้ เดือนฝอยรากปม
ประมาณ 14.5% (Ruanpanun et al., 2010) ทัง้ นีเ้ ป็ นไป
ได้ ว่าแอกติโนไมซี ทส์จากลาไส้ ผึง้ มิม้ ดามีคุณสมบัติใน
การสร้ างสารหรื อกลไกลบางอย่างที่มีผลต่อไส้ เดือนฝอย
รากปม อาทิ ความสามารถในการผลิตเอ็ นไซม์ ในกลุ่ม
polyketide synthase ที่เป็ นตัวบ่งชีค้ วามสามารถในการ
ส ร้ า งทุ ติ ย ภู มิ (Inglis et al.,1993; Promnuan et al.,
2009) ซึ่ งอาจมี ผลต่ อไส้ เดื อนฝอย และนอกจากสาร
ทุติยภูมิ จะมี ผลต่อไข่และตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้ เดื อน
ฝอย M. incognita แล้ วยังมีผลต่อกลุม่ ไข่ซึ่งมี gelatinous
matrix หุ้ มอยู่ รั ต ติ ก าล และคณะ (2554) ได้ รายงาน
เกี่ยวกับเชื ้อ Streptomyces PR-87 สามารถยับยังการฟั
้
ก
ของไข่และฆ่าตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้ เดือนฝอยรากปมได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงนันเกิ
้ ดจากฤทธิ์ของสารทุติยภูมิที่
เชื ้อปลดปล่อยออกมานอกเซลล์ในระหว่างการเพาะเลี ้ยง
บนอาหาร arginine glycerol mineral salt agar มี ค วาม
เป็ นไปได้ ว่าอาจเป็ นเอนไซม์ ที่มีผลต่อการฟั กของไข่หรื อ
เป็ นสารพิษที่มีฤทธิ์ฆ่าตัวอ่อนระยะที่ 2 และสารดังกล่าว
อาจส่งผลต่อโครงสร้ างของกลุ่มไข่ของไส้ เดื อนฝอยที่ มี
โปรตี น เป็ นองค์ ป ระกอบทั ง้ ในส่ วน gelatinous matrix
และชันของเปลื
้
อกไข่ (Bird and Bird, 2012) ทาให้ การฟั ก
ของไข่ในกลุ่มไข่นนั ้ ลดลง มีการรายงานสารทุติยภูมิที่มี
ผลต่ อ ไส้ เดื อนฝอยรากปม อาทิ avermectin และ
fevenulin (Dong and Zhang, 2006; Ruanpanun et al.,
2011) ใน ข ณ ะที่ Palmieri et al. (2001) ราย งาน ว่ า
เอนไซม์ protease ที่เชื อ้ ราปฏิปักษ์ บางชนิดสร้ างขึน้ ก็ มี
ผลท าให้ การฟั กของกลุ่มไข่ของไส้ เดื อนฝอยลดลงด้ วย
เช่ น กัน นอกนี ย้ ังพบการรายงานแอกติ โนไมซี ท ส์ สกุ ล
Streptomyces ที่ แ ย ก ได้ จ า ก ผึ ้ ง ช นิ ด ต่ า ง ๆ มี
ความสามารถในการสร้ างเอนไซม์ protease และ
chitinase ได้ ซึ่ งมี ผลในการรบกวนการฟั ก ของไข่ ข อง
Meloidogyne hapla และท าให้ ตัวอ่ อนที่ ฟั ก ออกมาไม่
สามารถที่ จะมี ชี วิ ตรอดในดิ นได้ (Mercer et al., 1992)

จากผลการทดลองในครัง้ นี ้พบว่ากลุ่มไข่ของไส้ เดือนฝอย
รากปม M. incognita มี อั ต ราการฟั กลดลงจึ งมี ค วาม
เป็ นไปได้ วา่ แอกติโนไมซีทส์ที่สามารถลดอัตราการฟั กของ
กลุ่มไข่นี ้สามารถสร้ างเอนไซม์ดงั กล่าวได้ อย่างไรก็ดีจะ
ได้ มีการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเข้ าทาลายไส้ เดือนฝอย
รากปมของแอกติโนไมซีทส์เหล่านันในอนาคตต่
้
อไป และ
จากผลการทดลองที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน้ แสดงให้
เห็นว่าลาไส้ ผึ ้งมิ ้มดาถือเป็ นแหล่งของแอกติโนไมซีทส์ที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปมอีกแหล่ง
หนึ่ ง อี ก ทั ง้ งานวิ จั ย นี เ้ ป็ นงานวิ จั ย แรกที่ มี ก ารศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของแอกติโนไมซีทส์ที่แยกได้ จากลาไส้ ผึ ้งมิ ้ม
ดา (A. andreniformis) ในการควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปม
M. incognita
2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเชือ้ แอกติโนไม
ซีทส์ ในการควบคุมโรครากปมพริกในเรือนทดลอง
จากการทดสอบประสิทธิ ภาพของเชื อ้ แอกติโน
ไมซีทส์ในการควบคุมไส้ เดือนฝอยรากปม M. incognita
ในสภาพเรื อนทดลองโดยนาสารแขวนลอยสปอร์ ของเชือ้
แอกติโนไมซีทส์คลุกกับดินที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชือ้ แล้ ว แล้ ว
ปลูกกล้ าพริ กอายุ 3 สัปดาห์ พร้ อมใส่ตัวอ่อนระยะที่ 2
ของไส้ เดื อ นฝอยรากปมลงไปเที ย บกั บ ต้ นพริ ก ที่ ถู ก
ไส้ เดือนฝอยเข้ าทาลายโดยไม่มีการใส่สปอร์ ของเชื ้อแอกติ
โนไมซีทส์ลงไป (control 2) ซึง่ การใส่แอกติโนไมซีทส์ลงใน
ดิ น ก่ อ นที่ ไส้ เดื อ นฝอยจะเข้ าท าลายเป็ นช่ ว งเวลาที่
เหมาะสมมากกว่าการใส่แอกติโนไมซีทส์ลงไปพร้ อมหรื อ
หลังจากที่ไส้ เดือนฝอยเข้ าทาลายพืชทังนี
้ ้การใส่แอกติโน
ไมซีทส์ไปก่อนทาให้ แอกติโนไมซีทส์มีเวลาในการปรับตัว
ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมในดินซึ่งพร้ อมในการสร้ างสาร
หรื อกลไกอื่นที่มีผลต่อไส้ เดือนฝอยหรื อชักนาให้ พื ชเกิ ด
ความต้ านทานต่อไส้ เดือนฝอยได้ ทาให้ การควบคุมโรคราก
ป ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ยิ่ ง ขึ ้ น (Ruanpanun and
Chamswarng 2016; Tarkka and Hampp, 2008;
Tarkka et al., 2008) จากผลการทดลองพบว่าแอกติโนไม
ซี ท ส์ ไอโซเลท A032 สามารถลดจ านวนกลุ่ ม ไข่ (egg
mass) ได้ มากที่สุดถึงร้ อยละ 65.30 เมื่อประเมินผลจาก
จ านวนตั ว อ่ อ นระยะที่ 2 ของไส้ เดื อ นฝอยรากปม
M. incognita ในดินพบว่าทุกไอโซเลทสามารถลดจานวน
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ไส้ เดื อนฝอยในดิ นได้ อย่างมี นัยสาคัญเมื่ อเที ยบกับชุด
ควบคุ ม (control 2) โดยที่ ไอโซเลท A032 สามารถลด
จานวนตัวอ่อนระยะที่ 2 ได้ มากที่สดุ ร้ อยละ 32.3 จากการ
ประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพการควบคุ ม โรคพบว่ า ไอโซเลท
A032 มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคได้ มากถึงร้ อยละ
52.1 (ภาพที่ 2, ตารางที่ 2) ซึ่งแตกต่างกับผลการทดสอบ
ในระดับห้ องปฏิบตั ิการที่ไอโซเลท A038 สามารถลดอัตรา
การฟั กของกลุ่มไข่ได้ มากที่สดุ ไอโซเลท A027 เพิ่มอัตรา
การตายของตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้ เดื อนฝอยรากปม
M. incognita ได้ มากที่สดุ เป็ นไปได้ วา่ ไอโซเลท A038 และ
A027 สามารถสร้ างสารหรื อมีกลไกลที่มีผลต่อการฟั กและ
การตายของตัวอ่อนในห้ องปฏิ บัติ การแต่ประสิทธิ ภาพ
ดั ง กล่ า วจะลดลงเมื่ อ อยู่ ใ นสภาวะแวดล้ อมในดิ น
(Ruanpanun et al., 2011) อย่างไรก็ดีในอนาคตต่อไปจะ
ได้ ทาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อประสิทธิ ภาพของ
เชื ้อไอโซเลทดังกล่าวเมื่อใส่ลงไปในดินหรื อศึกษากลไกอื่น
อาทิ ก ารสร้ างสารทุ ติ ย ภู มิ ห รื อ เอนไซม์ ที่ มี ผ ลยั บ ยั ง้
ไส้ เดือนฝอยเพื่อนาไปเป็ นต้ นแบบในการสังเคราะห์ สาร
ส าหรั บ ใช้ ควบคุ ม ไส้ เดื อ นฝอยต่ อ ไป นอกจากนี เ้ มื่ อ
ประเมินผลของแอกติโนไมซีทส์ต่อการเจริ ญเติบโตของต้ น
พริ กจากความสูงของลาต้ น ความยาวราก น า้ หนักราก
และน า้ หนักสด พบว่าแอกติ โนไมซี ทส์ ที่ สามารถยับยัง้
ไส้ เดือนฝอยรากปมในห้ องปฏิบัติการทัง้ 11 ไอโซเลทไม่
ส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้ นพริ กเมื่อเทียบกับ
ชุดควบคุมต้ นพริ กปกติ (control 1) (ตารางที่ 2) ในขันต้
้ น

นี ม้ ี ค วามเป็ นไปได้ ว่ า แอกติ โนไมซี ท ส์ ไอโซเลท A032
สามารถพัฒนาต่อยอด เป็ นชีวภัณฑ์ สาหรับการป้องกัน
และควบคุ ม โรครากปม พริ ก ซึ่ งเป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยได้ และควรมีการศึกษาการนาไปใช้ เพิ่มเติม
อาทิ ผลของแอกติ โนไมซี ทส์ ดังกล่าวต่อสิ่งมีชี วิตที่ เป็ น
ประโยชน์อื่นในดิน การอยู่รอดหรื อประสิทธิ ภาพของเชือ้
แอกติโนไมซีทส์เมื่อนาไปใช้ ในสภาพแปลงจริ ง ระยะเวลา
ในการใส่ แ อกติ โนไมซี ท ส์ ปริ ม าณสปอร์ ข องเชื อ้ ที่
เหมาะสมต่อประสิทธิ ภาพการควบคุมโรค รวมถึงกลไก
การเข้ าทาลายไส้ เดือนฝอยทังนี
้ ้เพื่อเป็ นประโยชน์สงู สุดใน
การนาไปประยุกต์ใช้ ตอ่ ไป

สรุป
แอกติ โนไมซี ทส์ ไอโซเลท A038 ที่ แยกได้ จาก
ลาไส้ ผึ ้งมิ ้มดามีประสิทธิ ภาพในการลดอัตราการฟั กของ
ไข่ การเพิ่ มอัตราการตายของตัวอ่อนระยะที่ 2 และลด
อัต ราการฟั กของกลุ่ ม ไข่ ข องไส้ เดื อ นฝอยรากปม M.
incognita ได้ ดีที่สดุ ในการทดสอบในระดับห้ องปฏิบตั ิการ
และ ไอโซเลท A032 มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราก
ปมของพริ กมากที่สดุ โดยสามารถลดจานวนตัวอ่อนระยะ
ที่ 2 ของไส้ เดือนฝอยรากปม M. incognita ในดิน และลด
การเกิดปม แอกติโนไมซีทส์ไอโซเลทดังกล่าวควรได้ รับการ
พัฒนาเป็ นชีวภัณฑ์เพื่อการควบคุมโรครากปมของพริ กใน
อนาคตต่อไป

Figure 2. Galling root of chili caused by Meloidogyne incognita : control group with nematode (A),
control group without nematode (B), Adding spore actinomycetes isolate A032 and J2s at the
same time (C)
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Values with the same letter are not significantly different (P < 0.05) according to Duncan’s test
Roots were scored for degree of galling: 1 ≤ 25 %, 2 = 25–50 %, 3 = 51–75 % and 4 ≥ 75 % of total root system. Galling index = [(number of plants in class 1 × 1) + (number of plants
in class 2 × 2) + (number of plants in class 3 × 3) + (number of plants in class 4 × 4)] ×100/(number of plants × 4)
b
Control efficacy = (galling index of control—galling index of isolate) × 100/galling index of control. The results were calculated from five replicates (Ruanpanun and Chamswarng, 2016)

a

1

inoculation (DAI) of nematode

Table 2. Effect of actinomycetes to control root knot nematode (Meloidogyne incognita) on chili in the greenhouse at 45 days after
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