ความตานทานดานพันธุกรรมของพืชตอแมลง
โดย นายกฤติญา แสงภักดี
กลไกการตอตานของพืช
ความตานทานของพืชเพื่อตอตานแมลงตางๆที่มากิน อาจแตกตางกันตามชนิดของพืชและ
แมลงที่กินพืช ระบบการตอตานของพืชมีการวิวัฒนาการเพื่อใหไดสัดสวนกับชนิดและปริมาณ
ความเสียหายของพืชเนื่องจากแมลงศัตรูทกี่ ินพืช ระบบการตอตานของพืชที่มีความหลากหลายและ
เฉพาะเจาะจงเพื่อตอตานแมลงศัตรูที่ทําลายเนื้อเยื่อเมื่อแมลงศัตรูเขามาอยูในเนื้อเยื่อพืช พืชจะตอง
มีศักยภาพที่สงู ทั้งทางชีวเคมีและหรือทางฟสิกสจะรบกวนพฤติกรรมหรือสรีรวิทยาของแมลง
สงผลใหแมลงมีพฤติกรรมหรือสรีรวิทยาที่ไมยอมรับพืชอาหาร ลักษณะทางฟสกิ สของพืช เชน
รูปรางลักษณะ สี osmotic pressure ของน้ําในเซลลพืช และปริมาณสารเคมีในพืช เปนปจจัยที่
สําคัญที่มีอิทธิพลตอการเลือกพืชอาหารของแมลง
Dr. Painter ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับสาเหตุที่พืชสามารถตานทานแมลงวา การที่พืชพันธุ
ใดพันธุห นึ่งมีคุณลักษณะทีส่ ามารถตานทานการระบาดทําลายของแมลงไดนั้น ก็เนื่องจากพืชนัน้ ๆ
มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน เชน การตอตานของพืชตอแมลง มีผลเสียตอ
แมลง หรือพืชสามารถทนทานการทําลายของแมลงได ดังนี้
1. การตอตานของพืชตอแมลง (Antixenosis) หรือความไมชอบพืชของแมลง (NonPreference)
2. พืชมีผลเสียหายตอชีวิตแมลง (Antibiosis)
3. พืชสามารถทนทานการระบาดทําลายของแมลง (Tolerance)
การตอตานของพืชตอแมลง (Antixenosis) หรือความไมชอบพืชของแมลง ( (NonPreference) อันเนื่องจากลักษณะการตอตานที่พืชสรางขึ้น หมายถึง การที่พืชพันธุใดพันธุห นึง่
สามารถตานทานแมลงได เพราะแมลงไมสามารถใชพืชพันธุนั้นเปนที่พักอาศัย เปนพืชอาหาร
และเปนทีว่ างไขได อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน

Antixenosis
Antixenosis เปนกลไกความตอตานของพืชที่ยับยั้งแมลงหรือแมลงลดจํานวนการเขามาสู
พืช โดยทั่วไปแมลงจะหันเขาสูพืชเพื่อกินอาหาร เปนสถานที่วางไข หรือที่อยูอาศัย อยางไรก็ตาม
ลักษณะดังกลาวแมวาแมลงเขามาหาพืช ลักษณะ antixenosis ของพืชที่ไมใหแมลงเขามาหาพืชเพือ่
ใชประโยชน ในบางครั้งทีก่ ลไกความตานทานแบบ antixenosis มีประสิทธิภาพสูงสงผลใหแมลง
อดอาหารและตายได
ลักษณะของพืชอาหารทั้งทางสัณฐานวิทยา ทางฟสกิ ส หรือโครงสรางของพืชรบกวน
พฤติกรรมของแมลง เชน การผสมพันธุ การวางไข การกินอาหาร และการยอยอาหาร ขนและ
ความแข็งของเนื้อเยื่อพืชกีดขวางและกําจัดการเคลื่อนไหวของแมลง (Wevster, 1975: อางถึงโดย
ทรงยศ, 2545)
ความตานทานแบบ antixenosis ของพืชตอการกินของแมลง
แมลงตอบสนองตอสารกระตุนการกินหลายอยางเมื่อแมลงคัดเลือกพืชอาหาร
ถาขาด
สารประกอบที่กระตุนและมีสารประกอบที่ยับยั้ง กอใหเกิดความตานทานแบบ antixenosis ตอ
แมลงที่กินพืช จากการสังเกตแมลงที่กินพืชจํานวนหนึ่งของแมลงหลายชนิดพบวา กอนที่แมลงจะ
กินพืชอาหาร แมลงจะสัมผัสบนผิวของพืชกอนบนผิวใบพืชเกี่ยวของกับสารเคมีในพืชและอวัยวะ
รับสัมผัสเคมีของแมลง ความตานทานแบบ antixenosis ของพืชอาหารตอการกินของแมลง
ประกอบดวยขนที่ไมมีตอมและมีตอมของพืช สารเคมีที่ผิวใบ ความแข็งของเนื้อเยื่อพืช การขาด
ธาตุอาหารของพืช และสารเคมีจําพวกขับไลและยับยั้งแมลงของพืช
ปจจัยดานโครงสรางของพืช
ปจจัยหลายอยางดานโครงสรางของพืชที่เปนกลไกตานทานของพืช เมื่อแมลงที่กินพืชเขา
ใกลพืช ปจจัยที่ธรรมดาที่สุดไดแก ความแข็งแรงและเหนียวของเนื้อเยื่อพืช สวนประกอบของ
ผนังเซลลพืช เนื้อเยื่อพืชทีเ่ ปนแผล และขนบนพืช
ขนของพืช (Plant pubescence)
ขนของพืชรบกวนการกินอาหารของแมลงที่มีฟนกรามเล็ก และมีการตายสูงเนื่องจากหนอนวัยแรก
มักจะกัดถูกขน 3 ครั้ง กอนที่ปากของแมลงจะถึงเนื้อเยื่อของใบที่เปนแหลงอาหาร ดวยเหตุผล
ดังกลาวแมลงจึงตองกัดกิน cellulose และ lignin ของพืชที่ไมมีคุณคาทางอาหารเขาไป cellulose
และ lignin ผานเขาสูทางเดินอาหารของแมลงโดยไมสามารถยอยได และหนอนวัยออนก็ตาย
เนื่องจากอาหารที่ไมสมดุลจากเสนใยของพืช

ขนที่ไมมีตอม (nonglandular trichomes)
ขนตั้งอยูบน epidermis ของพืช มีรูปรางและโครงสรางหลายแบบ เชน ขนที่ไมมตี อ และ
มีตอม ขนที่ไมมีตอมมักจะมีสวนรวมในความตานทานแบบ antixenosis โดยมีประสิทธิภาพใน
การกีดขวางเพือ่ ปงกันแมลงตัวเล็กๆในการอนลงสูผิวพืช และปองกันการเคลื่อนไหวและการกิน
ของแมลง ขนของพืชมีผลตอพฤติกรรมของแมลงบนผิวใบพืช 3 ประการ ดังนี้ 1. การคืบคลาน 2.
กับดักจากขนของพืช 3. ความเหนียวหนืดของสารที่ออกจากขนทีม่ ีตอม การคืบคลานของแมลง
เชน
ขนของใบฝายมีผลตออัตราการเคลื่อนที่ของหนอนวัยแรกของหนอนเจาะสมอฝายสีชมพู
Pectiniphora gossypielly โดยหนอนเคลือ่ นที่เร็วเปน 6 เทาบนผิวใบที่เรียบ เมื่อเปรียบเทียบกับผิว
ใบที่มีขน การทดลองในหนอน Heliothis virescens ที่ฟกใหมๆบนผิวใบดานบน และดานลาง
การเคลื่อนไหวที่ชาลงของแมลง เนื่องจากขนของพืชมีผลใหหนอนอดอาหาร ซึ่งทําใหการตาย
ของหนอนเพิม่ ขึ้น ขนที่ยาวของใบไมเพียงแตมีผลตอการเคลื่อนที่ของแมลง ยังปองกันแมลง
ไมใหกินบนผิวใบพืช เชน อวัยวะสวนปากที่ยาว 0.2-0.4 มม. ของเพลี้ยจั๊กจั่น Empoasca fabae
ไมสามารถเอื้อมถึง mesophyll หรือทอน้ําทออาหาร (vascular bundles) ของใบถั่วเหลืองที่มขี น
แมลงที่เจาะดูดกินถึงทออาหาร (phloem) และทอน้ํา (xylem) จะตองสอดอวัยวะสวนปากทีแ่ หลม
(stylets) ลึกเขาไปในเนื้อเยือ่ พืช และขนของใบ (trichomes) มีผลตอการสอดของ stylet ของ
แมลงลงสูเนื้อเยื่อพืช จากการทดลองถอนขนของฝก mustard Brassica hirta var. Gisiba ออก
พบวา ความเสียหายจากการกินของ flea belle Phyllotreata cruciferae เพิ่มขึ้น ดังนั้นสรุปไดวา
แมลงเจาะดูดหลีกเลี่ยงที่จะดูดน้ําเลีย้ งจากพืชเพราะมีขน
ซึ่งเปนความตานทานของพืชแบบ
antixenosis
แมลงไมเพียงแตเคลื่อนที่ลําบากเนื่องจากขนของพืช เมื่อแมลงเขามาสัมผัสกับพืช แมลง
ยังถูกจับโดยการทิ่มแทงจากขนของพืช ขนเหลานี้มักพบเสมอในพืชที่เปนไมเลื้อย ขนหรือหนาม
ของพืชแทงทะลุผิวหนังของแมลงที่ถูกจับและฆาตาย จากการสังเกตประสิทธิภาพของขนที่แหลม
คมของ French bean, Phaseolus sp. ตอพฤติกรรมของเพลี้ยจักจัน่ มันฝรั่ง Emphoasca fabae
พบวา ขนที่แหลมคมของถั่วดังกลาว ทําใหผนังลําตัวของเพลี้ยจักจั่นไดรับบาดแผลและตายใน
ที่สุด

ขนที่มีตอม (glandular trichomes)
ขนที่มีตอมพบทั่วไปในพืชที่ปลอยสารเหนียว ซึ่งขัดขวางความสามารถในการเคลื่อนที่
การกินอาหาร และหรือความอยูรอดของแมลง บทบาทการตอตานของขนทีม่ ีตอมของพืชใน
ตระกูล Solonaceae ที่ตอตานแมลงทีก่ ินพืช มีการศึกษาวิจัยในระดับวิทยาศาสตรประยุกตพืช
จําพวก Solanum, Lycopericon, Nicotiana และ Madicago spp. มีการผลิตสารเหนียวออกจากใบ
มันฝรั่งพันธุปา ไดแก Solanum polyadenium, S. berthaultii และ S. tariyense เมื่อเพลี้ยออน
Myzus persicae หรือ Macrosiphum emphorbiae ดูดกินมีรอยแผลที่ผนังเซลลพืช จะมีสารเหนียว
ขับออกมาจากขนที่มีตอม เมื่อสารเหนียวซึ่งละลายน้ําไดดังกลาวสัมผัสกับกาซออกซิเจนในอากาศ
ก็จะเปลี่ยนเปนสารเหนียวสีดํา ไมละลายน้ํา และแข็งตัวอยูลอมรอบบริเวณ tarsi ของขาเพลี้ยออน
และขัดขวางการเคลื่อนไหวของแมลง การสะสมสารเหนียวจากขนที่มีตอมของพืช มีผลทําให
เพลี้ยออนถูกตรึงแนนอยูก ับพืชและอดอาหารถึงตายได
รายงานการศึกษาขนของพืชตอแมลง
(Parnell et al.,1949: อางถึงโดย ทรงยศ, 2545) การปรับปรุงพันธุฝายในทวีปแอฟริกา
และเอเชียเพื่อปองกันเพลี้ยจัก๊ จั่น Empoasca spp. ซึ่งเกี่ยวของกับควาสําเร็จในยุคแรกๆของพืช
ตานทานแมลงในฝาย
(Brettell, 1980: อางถึงโดย ทรงยศ, 2545) แสดงใหเห็นวาขนมากขึน้ ในฝาย upland พันธุ
Gossypium hirsutum และฝาย Egyptian พันธุ G. barbadenseเกี่ยวของกับความตองการตอเพลี้ย
จั๊กจั่น หลังจากการปรับปรุงฝายพันธุมีขนและเผยแพรปลูกมากในแอฟริกา และเปนการพิสูจนถึง
กลยุทธความสําเร็จในดานการจัดการเพลี้ยจักจั่นฝาย
(Lee, 1983: อางถึงโดย ทรงยศ, 2545) ไดศึกษาความสัมพันธุระหวางขนของใบและการ
ตอบสนองดานการวางไขของเพลี้ยจักจั่นในถั่วเหลือง พันธุถั่วเหลืองที่มีขนหนาสามารถปองกัน
การวางไข และการตอตานการกินของเพลี้ยจั๊กจัน่ ขนของใบพืชสามารถตอตานการวางไขและการ
กินของแมลง โดยปองกันไมใหอวัยวะวางไขหรือปากของแมลงไมใหถึงชั้น epidermis ของใบพืช
(Eigenbrode, 1996) ไดทําการศึกษา Trichome exudates บนตนมะเขือเทศ 4 สายพันธุ
คือ LA 1777 (L. hrisutum), LA 2329 (F. typicum), PI 126445 (L. esculentum) และ 'VFN 7718'
ตอความตานทานตอหนอนกระทูหอม จากการทดลองพบวา มะเขือเทศทั้ง 4 ชนิด มีผลทําใหการ
เจริญเติบโตและการรอดชีวติ ของหนอนกระทูลดลง คือ LA 1777 มีผลทําใหความมีชีวิตรอดของ
หนอนกระทูลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ LA 2329, PI 126445 และ 'VFN 7718' ตามลําดับ
(แสดงในภาพที่ 1) ดังนั้น LA 1777 มีความตานทานตอหนอนกระทูม ากที่สุด

สวน trichome exudates คือสวนที่เปนของเหลวไหลออกมา ซึ่งมีความเปนพิษ (LD50)ตอ
หนอนกระทูมากที่สุด คือ LA 1777 รองลงมาคือ LA 2329, PI 126445 และ 'VFN 7718'
ตามลําดับ ดังนั้น LA 1777 มีความตานทานตอหนอนกระทูมากทีส่ ุด เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ
อื่นๆ (แสดงในภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 แสดงความมีชีวิตรอดของ S. exigua จาก 10 วันจนถึงระยะดักแด ของตัวออนบนใบ
ออนตน ตน L. hrisutum (LA 1777), F. typicum (LA 2329), L. esculentum (PI 126445)
และ 'VFN 7718' nt = ไมไดทําการทดสอบ

ภาพที่ 2 แสดงความเปนพิษ LD50 ของของเหลวใน Trichome

สรุปและวิจารณ
พันธุพืชที่มีระดับความตานทานที่สูง หรือมีความตานทานที่คงที่ มักจะมีสวนประกอบ
ของความตานทานจากหลายแหลง หรือปจจัยทางพันธุกรรมที่ตานทานหลากหลาย อยางไรก็ตาม
ปจจัยทางดานสรีรวิทยาของพืช อาทิ สัณฐานวิทยา ทางฟสิกส หรือโครงสรางของพืช
โดยเฉพาะ ขนบนใบพืช มีความสําคัญระดับหนึ่ง ที่มีผลตอพฤติกรรมของแมลง เชน การผสม
พันธุ การวางไข การกินอาหาร การยอยอาหาร และกีดขวางการเคลือ่ นไหวของของแมลง สงผล
ถึงการลดจํานวนของประชากรแมลง ในทางตรงกันขามแมลงบางชนิดอาจใชประโยชนจากขนบน
ใบพืชในการเพิ่มจํานวน เชน ในหนอนเจาะสมอฝาย Helicoverpa zea ชอบฝายพันธุ
Gossypium sp. ซึ่งมีขนเพือ่ การวางไข โดยการวางไขของแมลงเพศเมียใชขนของใบพืชเพื่อใหขา
จับชวยในการวางไขบนพืช ดังนั้น การปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยใชพืชพันธุตานทานตอแมลงจึง
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของชวงระยะเวลาของพืชปลูก ชวงระยะวัยของแมลง และชนิดของพืช
กับชนิดของแมลงดวย
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