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จัดจําแนกไส้ เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne enterolobii) ในแปลงปลูกพริกทีจังหวัดอุบลราชธานี
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บทคัดย่อ
จังหวัดอุบลราชธานีเป็ นแหล่งปลูกพริ กสําคัญในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย โดยพบว่ามีการ
ระบาดของโรครากปมและสร้างความเสี ยหายต่อพริ ก ซึ งมีสาเหตุมาจากเชื อไส้เดื อนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)
การศึกษา ปฏิบตั ิโดยทําการสุ่ มเก็บตัวอย่างรากพริ กจากแปลงปลูกทังหมด 2 แปลง ในเขตพืนที อําเภอเหล่าเสือโคก
อําเภอม่วงสามสิ บ อําเภอเดชอุดม และอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพือศึกษาการจัดจําแนกชนิดของไส้เดือนฝอย
รากปมโดยวิธีท างด้านสัณฐานวิทยา (Morphology) และทางชี วโมเลกุล (Molecular Analysis) ผลการศึกษาทางด้าน
สัณฐานวิทยาจากรอยย่นทีก้น (Perineal pattern) ของไส้เดือนฝอยตัวเต็มวัยเพศเมียพบว่า มีความแปรปรวนของรู ปแบบ
ของ perineal pattern ทังกลมและไข่ ในส่ วนของ dorsal arch ตังแต่สูงจนถึงปานกลาง และมี lateral line และทางด้าน
ชีวโมเลกุลจากการใช้คู่ไพร์ เมอร์ทีเฉพาะเจาะจงกับชนิ ดของไส้เดือนฝอยรากปมคือ 1108 และ C2F3 พบว่าชนิ ดของ
ไส้เดือนฝอยรากปมในทุกแปลงจากทัง อําเภอให้ผลผลิตทางปฏิกิ ริยาที มี ขนาดเท่ากัน คื อ 700 bp ดังนันชนิ ด ของ
ไส้เดือนฝอยรากปมทีมีการระบาดแปลงปลูกพริ ก ทัง 12 แปลง ทัง อําเภอ จึงเป็ นไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne
enterolobii
ABSTRACT
Ubon Ratchathani province is an important chili cultivating area in the northeastern region of the Thailand.
Nematode surveys were conducted by randomly sampling chili roots in chili fields. Roots were collected from 12
field in following districts: Lag Sua Kog, Muang Samsip, Dech Udom, and Aumphur Muang. Studies on
identification of the species of root-knot nematodes using by morphological characters and molecular methods were
followed. The result of the morphological studies of perineal patterns from adult females showed that they all had
rounded to ovoid shapes, high to moderately high dorsal arches and lateral lines. The identification of Meloidogyne
based on the molecular method with the specific primer set (1108 and C2F3) showed a DNA band of 700 bp was
found in all root-knot nematode samples collected from the 12 fields of the 4 Districts. Consequently, the root-knot
nematodes were identified as M. enterolobii.
คําสํ าคัญ: ไส้เดือนฝอยรากปม พริ ก การจัดจําแนกชนิด
Keywords: Root-knot nematode, Chilli, Species identification
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พริ กเป็ นพืชผักที มี ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทยพริ กสามารถปลูก และเจริ ญเติบโตได้ดีทวทุ
ั ก
ภูมิภาคของประเทศโดยปลูกได้ตลอดทังปี กรมส่ งเสริ มเกษตรรายงานว่าในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยใช้พืนทีปลูกพริ ก
ขี หนู เม็ดเล็ก 100,920.84 ไร่ ได้ผลผลิ ต 110,024,683.05 กิ โ ลกรัม และพริ ก ขี หนู เม็ดใหญ่ 135,199.95 ไร่ ได้ผลผลิ ต
147,126,223.25 กิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2549 พืนทีปลูกพริ กของจังหวัดอุบลราชธานี และศรี สะเกษ พบปัญหาการระบาด
ของไส้เดือนฝอยสาเหตุของโรครากปมอย่างรุ นแรงโดยสร้างความเสี ยหายของผลผลิตและคุณภาพลดลงตังแต่ร้อยละ
50-100 จนถึงปั จจุบนั พบว่าบางพืนทีไม่สามารถปลูกพริ ก ได้ เนื องจากติดไปกับเครื องมือเกษตร โดยเฉพาะดินทีมีการ
ปนเปื อนไส้เดือนฝอยติดไปกับต้นกล้าพริ กสู่ แปลงปลูกและดินทีติดกับล้อรถไถจากแปลงหนึ งสู่ อีกแปลงหนึ งอีกทัง
พืนทีบริ เวณดังกล่าวมีการสะสมของประชากรไส้เดือนฝอยเป็ นจํานวนมากเป็ น ระยะเวลานาน และด้วยสภาพดิน ร่ วน
ปนทรายไส้เดือนฝอยจึงแพร่ ระบาดตามไปกับนําทีใช้ทาํ การเกษตรหรื อนําฝนได้ดี (นุชนารถ, 2550)
ในประเทศไทยไส้เดือนฝอยรากปมก่อความเสี ยหายรุ นแรงต่อพืชหลายชนิ ด ในปั จจุบนั พบว่าไส้เดือนฝอย
รากปม M. enterolobii ชนิ ดนี ถือเป็ นหนึ งในชนิ ดของไส้เดือนฝอยรากปมทีสําคัญทีสุ ดเนื องจากมีการกระจายตัวทาง
ภูมิศาสตร์ ทีกว้างขวางขึน และมีค วามสามารถในการเอาชนะความต้านทานของพืชที สําคัญ เช่ น ใน genotypes ของ
มะเขือเทศ พริ กไทย และพืชไร่ บางชนิ ดทีมียีน ต์ Mi-1ซึ งต้านทานต่อการเข้าทําลายของ M. javanica, M. arenaria และ
M. incognita (Fargette, 1987; Fargette et al., 1994) ไส้ เดื อ นฝอยชนิ ดนี ถู ก พบในแอฟริ กา (Fargette et al., 1994;
Trudgill et al., 2000) อเม ริ ก า (Brito et al., 2004) เอ เชี ย (Yang Eisenback, 1983) และยุ โ รป (Blok et al., 2002;
Kiewnick et al., 2008) ในพืชอาศัยที มี บนั ทึกไว้ ได้แก่ พืชและผักอืนๆ เช่ น พริ ก ฝรัง พริ กหยวก ถัวเหลือง มัน ฝรั ง
หวาน ยาสูบ แตงโม และ ฝรังเป็ นต้น (Moens et al., 2009)
ลักษณะ Perineal pattern ของไส้เดือนฝอย M. enterolobii มีความคล้ายคลีงเป็ นอย่างมากกับไส้เดือนฝอยราก
ปม M. javanica, M. arenaria และ M. incognita (European and Mediterranean Plant Protection Organization [EPPO],
2014) ซึ งยากต่อการจัดจําแนก ดังนันจึงได้มีการศึกษาวิธีการจัดจําแนกไส้เดือนฝอยโดยใช้วธิ ีการอณู ชีวโมเลกุล (PCR)
โดยใช้ชุดไพรเมอร์เฉพาะเจาะจง 1108 และ C2F3 ทีจับตําแหน่ งจีโนม์ของไมโตรคอนเดียร์บริ เวณระหว่าง COII และ
16s rRNA ยีน เพือจัดจําแนกสปี ชีส์ของไส้เดือนฝอยรากปม ชุดไพรเมอร์ดงั กล่าวสามารถนํามาจัดจําแนกไส้เดือนฝอย
M. arenaria มีขนาดดีเอ็นเอ 1.1 kb M. javanica , M. incognita มีขนาดดีเอ็นเอ 1.5-1.6 kb (Power, Harris , 1993) และ
M. enterolobii พบว่ามีขนาดดีเอ็น เอ 700 bp (Long et al., 2014) ซึ งขนาดดีเอ็นเอดังกล่าวสอดคล้องกับ Jindapunnapat
(2012) ทีรายงานการพบไส้เดือนฝอยรากปม M. enterolobii จากต้นฝรังในพืนทีภาคกลางของประเทศไทยโดยมีขนาดดี
เอ็น เอทีพบคือ 700 bp ในประเทศเวียดนามขนาดดีเอ็นเอของไส้เดือนฝอย M. enterolobii ทีพบมีขนาดประมาณ 705
bp (Iwahori et al., 2009) เช่น เดียวกับรายงานการพบไส้เดือนฝอย M. enterolobii ในรัฐฟอริ ดา้ มีขนาดดีเอ็นเอประมาณ
705 bp (Brito et al., 2004)
การจัดจําแนกไส้เดือนฝอยรากปมทีสุ่ มเก็บ ในพืนทีจังหวัดอุบ ลราชธานี ซึงเป็ นพืนทีทีได้รับความเสี ยหาย
อย่างรุ นแรงต่อการเข้าทําลายของไส้เดือนฝอยรากปมทังนี ในปี ค.ศ. 2010 EPPO จัดให้ไส้เดือนฝอย M. enterolobii
อยู่ใ นกลุ่ม ศัตรู พื ชกักกัน (A2) (EPPO, 2014) เนื องจากไส้เดือนฝอยชนิ ด ดัง กล่าวพบในบางประเทศเท่านัน ซึ งใน
ประเทศไทยเคยมีการรายงานพบในเขตพืนทีภาคกลางแต่ยงั ไม่เคยมีการรายงานในเขตพืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมา
ก่อน การศึกษาการจัดจํา แนก M. enterolobii ชนิดนีจึงเป็ นข้อมูลสําคัญต่อหน่วยงานทีเกียวข้องกับการกักกันพืช เพือใช้
ประโยชน์ในด้านติดตามการแพร่ กระจายในเขตพืนทีเพาะปลูกพืช ดังนันการมีขอ้ มูลการจัดจําแนกนีเป็ นส่ วนหนึ งเพือ
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ใช้ต่อยอดการศึกษาความหลายหลายของไส้เดือนฝอยM. enterolobii ในระดับ ชี วโมเลกุล (Molecular diversity) และ
การจัดจําแนกชนิดไส้เดือนฝอยรากปมชนิดอืนๆทียังไม่เคยค้นพบในประเทศไทยได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือสํารวจและจัดจําแนกชนิดของไส้เดือนฝอยรากปม ( Meloidogyne spp. )
สาเหตุโรครากปมของพริ กในเขตพืนที อําเภอเหล่าเสื อโคก อําเภอม่วงสามสิ บ อําเภอเดชอุดม และอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
วิธีการวิจยั
1. การเก็บตัวอย่ างเพือตรวจสอบและแยกไส้ เดือนฝอยบริสุทธิออกจากรากพริก
เก็บตัวอย่างรากพริ กทีแสดงอาการโรครากปมในแปลงปลูกพริ กในจังหวัดอุบลราชธานี ในอําเภอทีมีการปลูก
พริ กมากทีสุ ด 4 อันดับคือ อําเภอเหล่าเสือโคก อําเภอเมือง อําเภอม่วงสามสิ บ และ อําเภอเดชอุดม ตามลําดับ ทําการสุ่ ม
เลือกเก็บต้น พริ กทีแสดงอาการใบเหลือง ต้นแคระแกรน เหี ยว และ รากปม จํานวน ต้นต่อแปลง โดยเลือกเก็บทีหัว
แปลง กลางแปลง และท้ายแปลง หลังจากนันรากตัวอย่างจะถูกตัดและเก็บใส่ถุงพลาสติกซิบล็อกเพือรักษาความชืนโดย
เก็บรากตัวอย่าง อําเภอละ 3 แปลง รวมทังหมด แปลง จดบันทึกตําแหน่งแปลง (GPS, Compass) และสายพันธุ์พริ ก
(ชือทางการค้า) ทําการเพิมปริ มาณไส้เดือนฝอยรากปมโดยตัวอย่างในแต่ละแปลงถูกสับให้มีขนาดประมาณ นิ วและ
ผสมกัน หยิบสุ่ มปริ มาณ กรัม ผสมลงดินร่ วนผสมดินนาทีอบฆ่าเชือ (180 ºC เป็ นเวลา ชัวโมง) กรัม ใส่ ลง
กระถางพลาสติกขนาด นิ ว หลังจากนันทําการย้ายต้นกล้าผักบุง้ จีน (เจียไต๋ ) อายุ สัปดาห์ จํานวน 3 ซํา ต่อ 1 แปลง
รวมทังหมด ตัวอย่าง หลังจากนัน 2 เดือนนับจากวันทีปลูกเชือ ทําการแยกเชือให้บริ สุทธิ ด้วยวิธีการ single egg mass
โดยนําต้น ผักบุง้ จีนทีปลูกเชื อในแต่ละตัวอย่างมาล้างรากให้สะอาด ใช้เข็มเขียเขียแต่ละกลุ่มไข่ลงแต่ละช่ องทีบรรจุนํา
กลันในถาดหลุม ( microwell plate) นําไปควบคุมอุณหภูมิ ºC (Biosan) หลังจากนันประมาณ - วัน กลุ่มไข่จะ
ฟักเป็ นตัวอ่อนระยะทีสอง ในระยะเวลาภายใน 3-7 วัน ต้น ผักบุง้ จีนอายุ 4 สัปดาห์ทีปลูกในดินฆ่าเชือจะถูกปลูกเชื อ
โดยทําการเจาะรู ขา้ งลําต้น รู ใส่ เชือตัวอ่อนระยะทีสองลงในรู และกลบรู ดว้ ยดินเล็กน้อย หลังจากนัน 2 เดือน ทําการ
เลือกตัวแทนแปลงละ ตัวอย่างเพือศึกษาการจําแนกชนิดทางด้านสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลต่อไป

2. การจําแนกชนิดของไส้ เดือนฝอยรากปมทางด้ านสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิครอยย่นทีก้น (perineal pattern )

นําต้นผักบุง้ จีนทีปลูกเชือด้วยเทคนิค single eggmass จากข้อ1 มาล้างรากให้สะอาดด้วยนําไหลผ่าน ใช้เข็มเขีย
เขียตัวเมียจากรากผักบุง้ จีน เก็บตัวเมียใส่ ลงถาด watch glass ทีมีนากลั
ํ น จากนันนําตัวเมียวางบนแผ่นพลาสติกภายใต้
กล้อง Stereo microscope ใช้มีดโกนตัดไส้เดือนฝอยตัวเมียแยกส่วนระหว่างส่ วนบน (anterior) และส่ วนล่าง (posterior)
ออกจากกัน นําส่ วนล่างมาตัดบริ เวณรอบข้างออกให้เป็ นสี เหลียมโดยเหลือบริ เวณส่วนก้นทีมีรอยย่น (perineal pattern)
ทําความสะอาดชินส่ วน pattern ด้วย 45% lactic acid (Carlo Erba Reagent SpA)แช่ทิงไว้ประมาณ นาที หลังจากนัน
ใช้เข็มเขียค่อยทําความสะอาดสิ งสกปรกออก นําชินส่ วน pattern วางในหยด lactophenol ทีอยู่บ นสไลด์สะอาด แล้ว
ปิ ดด้วย cover slip และปิ ดขอบสไลด์ดว้ ยนํายาทาเล็บโดยรอบ บันทึกข้อมูลลงบนสไลด์ตวั อย่าง จากนันนําสไลด์ส่องดู
ลักษณะ perineal pattern ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (OLYMPUS 2ZX7, Japan)(Hartman Sasser, 1985) นํามาเปรี ยบเทียบ
จากภาพของ Hunt,Hondoo (2009) เพือใช้ระบุชนิด (species) ไส้เดือนฝอยรากปมเบืองต้นต่อไป
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3. การจําแนกชนิดของไส้ เดือนฝอยรากปมทางด้ านชีวโมเลกุลด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR)
3.1 การสกัดดีเอ็นเอของไส้เดือนฝอยรากปม
นําตัวอย่างไส้เดือนฝอยตัวเมียเต็มวัยจากเทคนิ ค single eggmass จากข้อที 1 มาปันเหวียงด้วยความเร็ว 13,000
รอบ เป็ นเวลา 2 นาที เทส่วนใสทิง จากนันใส่ 1X PCR buffer (no MgCl 2) (Solis-biodyne)10 ไมโครลิตร ปิ ดฝาให้สนิ ท
นําหลอดทดลองใส่ เครื อง เก็บทีอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จากนันนําหลอดทดลองเก็บทีอุณหภูมิห้อง
นาน 10 นาทีแล้วจึงเก็บทีอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส นาน 30 นาทีอีกครัง เพือทําให้เซลล์แตกแล้วปล่อยดีเอ็น เอ เติม 1
ไมโครลิตร protease K (20 มิลลิกรัมต่อนํากลัน 1มิลลิลิตร) (Worthington-biochemucal)นําหลอดทดลองบ่มทีอุณ หภูมิ
60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 60 นาที และบ่มต่อทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 นาที แล้วปั นเหวียงด้วย
ความเร็ ว 13,000 รอบต่อ นาที เป็ นเวลา 30 วิน าที หลัง จากนันเก็บ สารละลายดี เอ็น เอที อุณ หภู มิ -20 องศาเซลเซี ย ส
ดัดแปลงจากวิธีการของ Kwankuae (2014)
3.2 Polymerase Chain Reaction
การเตรี ยมสารละลายสําหรับใช้ในปฏิกิริยา PCR Mastermix ปริ มาตร 25 ไมโครลิตร ซึ งประกอบด้วย dH2O
13 ไมโครลิตร , 10X PCR buffer 5 ไมโครลิตร , dNTP 2 ไมโครลิตร ,DNA Template 1 ไมโครลิตร , DNA polymerase
2 ไมโครลิตร, ไพรเมอร์ 1108 (5’-TACCTTTGACCAATCACGCT-3’) และ C2F3 (5’-GGTCAATGTTCAGAAATTTGTGG-3’) ปริ มาตรอย่างละ 1 ไมโครลิตร จากนันเพิมปริ มาณดีเอ็นเอโดยมี PCR Profile คือ Initial denaturation
อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 5 นาที Denaturation อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 นาที Annealing
อุ ณ หภู มิ 48 องศาเซลเซี ย ส ระยะเวลา 1 นาที Extention อุ ณ หภู มิ 72 องศาเซลเซี ย ส ระยะเวลา 2 นาที (ขันตอน
Denaturation - Extention จํา น วน 35 รอบ) และ Final extention อุ ณ หภู มิ 72 องศาเซลเซี ย สระยะเวลา 10 นาที
(Jindapunnapat, 2012) นําผลผลิต ทางปฏิกิ ริยา (PCR product) ที ได้ม าตรวจสอบโดยวิธี Gel electrophoresis โดยนํา
PCR product จํานวน 4 ไมโครลิ ต ร ผสมสี ย ้อ ม 2 ไมโครลิ ต ร (Utrapower, German) บน 1.5% agarose gel ภายใต้
กระแสไฟฟ้า 100 โวลต์ เป็ นเวลา 30 นาที จากนันตรวจดูขนาด PCR product ภายใต้แสงยูวี
ผลการวิจัย
1. การเก็บตัวอย่ างเพือตรวจสอบและแยกไส้ เดือนฝอยออกจากรากพริก
แปลงปลู ก พริ กพื นที อําเภอม่ ว งสามสิ บ อําเภอเหล่ าเสื อ โคก อํา เภอเดชอุ ด ม และอําเภอเมื อ ง จัง หวัด
อุบลราชธานี ทงหมด
ั
1 แปลงจากการสุ่ มเก็บตัวอย่างมีลกั ษณะดิน เป็ นดินทราย (ภาพที1) และต้น พริ ก ในแปลงปลูก
ได้รับความเสี ยหายจากการเข้าทําลายของไส้เดือนฝอยรากปม ซึงมีการแสดงอาการในส่วนเหนื อดินคือ ใบเหลือง ต้น
แคระแกรน และ เหียว (ภาพที2) เมือตรวจสอบบริ เวณรากพบรากมีอาการปุ่ มปม (ภาพที3) จากการตรวจสอบสายพันธุ์
พริ กทีใช้เพาะปลูกแต่ละแปลงพบว่า อําเภอม่วงสามสิ บ ใช้พริ กชือทางการค้าคืออัมพวาและเพชรดํา อําเภอเหล่าเสื อ
โคกใช้อมั พวาและเพชรมงกุฎ อําเภอเดชอุดมใช้อมั พวา และอําเภอเมืองใช้ซุปเปอร์ฮอต จากรู ปภาพที 3 ภาพAพันธุ์ทาง
การค้าซุปเปอร์ฮอตรากมีลกั ษณะเน่าสันกุดเนื องจากระบบรากฝอยถูกเข้าทําลาย พบอาการรากปมขนาดใหญ่ซึงอาการ
รากปมมีความรุ นแรงมากกว่าพันธุพ์ ริ กการค้าชนิดอืนๆ
2. การจําแนกชนิดของไส้ เดือนฝอยรากปมทางด้านสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิครอยย่นทีก้น (perineal pattern)
จากการจัดจําแนกจากการตรวจสอบลักษณะ Perineal pattern โดยศึกษาลักษณะ Perineal pattern 3 pattern
ต่อ 1แปลงพริ ก พบว่าในพืนที อําเภอเหล่าเสื อโคก (ภาพที A-C) มีลกั ษณะกลม (ภาพที A) และ dorsal arch สู งปาน
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กลาง อําเภอม่วงสามสิ บ(ภาพที D-F) มีลกั ษณะ dorsal arch สู งปานกลาง และ มี lateral line (ภาพที D) อําเภอเดช
อุดม (ภาพที G-I) มีลกั ษณะรู ปไข่ (ภาพที I) dorsal arch สู ง และอําเภอเมือง (ภาพที J-L) โดยมีลกั ษณะหลักทัวไป
คือ dorsal arch สู งปานกลาง มีลกั ษณะรู ปไข่ Perineal pattern พบว่า ลักษณะ pattern บางส่ วน (ภาพที4) มีรูปร่ างกลม
ทรงไข่ และมีบริ เวณ dorsal arch สู งปานกลาง มีลกั ษณะทีใกล้เคียงอย่างมากหรื อเล็กน้อยกับไส้เดือนฝอย M. incognita,
M. arenaria ซึงลักษณะ pattern ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับ M. enterolobii เช่นเดียว

ภาพที 1 แสดงลักษณะแปลงพริ กทีมีการเข้าทําลายของไส้เดือนฝอยรากปมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยดินเป็ น
ลักษณะดินทราย

ภาพที 2 อาการพริ กทีถูกไส้เดือนฝอยรากปมเข้าทําลายโดยมีอาการใบเหลือง ต้นแคระแกรน และเหียว
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ตารางที 1 ตําแหน่ งละติจูดและลองติจูดของแปลงทีสุ่ มเก็บตัวอย่างรากพริ ก และข้อมูลสายพันธุพ์ ริ กทีเพาะปลูกใน
พืนทีเขตอําเภอม่วงสามสิบ อําเภอเหล่าเสื อโคก อําเภอเดชอุดม และอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Name of district
Position(Longitude and Latitude)
Trade name
Muang Samsip
15°23'55"N 104°49'56"E
Amphawa
15°23'57"N 104°50'6"E
Amphawa
15°23'54"N 104°50'12"E
Petdam
Lag Sus Kog
15°24'7"N 104°53'4"E
Petmonggut
15°24'15"N 104°53'9"E
Amphawa
15°24'14"N 104°53'13"E
Amphawa
Dech Udom
14°56'11"N 104°56'3"E
Amphawa
14°56'8"N 104°56'7"E
Amphawa
14°56'1"N 104°56'3"E
Amphawa
Aumphur Muang
15°23'22"N 104°49'48"E
Superhot
15°23'25"N 104°50'4"E
Superhot
15°22'47"N 104°50'3"E
Superhot

B

D

C

ภาพที 3 อาการรากปมของพริ กจากการเข้าทําลายของไส้เดือนฝอย M. enterolobii: อําเภอเมือง (A), อําเภอม่วง
สามสิ บ(B), อําเภอเดชอุดม (C) และ อําเภอเหล่าเสือโคก( D).

717

BMP18-7

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

ภาพที 4 ลักษณะ Perineal pattern (100X) ทีพบของไส้เดือนฝอย M. enterolobii จากตัวอย่างไส้เดือนฝอยเพศเมียเต็ม
วัยในเขตพืนทีจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเหล่าเสื อโคก (A,B,C ), อําเภอม่วงสามสิบ (D,E,F), อําเภอเดชอุดม
(G,H,I) และอําเภอเมือง (J,K,L)
3. การจําแนกชนิดของไส้ เดือนฝอย M. enterolobii ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR)
การสกัดดี เอ็น เอจากตัวอย่างไส้เดือนฝอยตัวเต็มวัยเพศเมีย จากแปลงพริ ก จํานวน 12 แปลง จากเขตพื นที
อําเภอเหล่าเสื อโคก อําเภอม่วงสามสิ บ อําเภอเดชอุดม และอําเภอเมือง จัง หวัดอุบลราชธานี พบว่าขนาดดีเอ็น เอจาก
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ตัวอย่างทัง 4 อําเภอ หลังจากเพิมปริ มาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ชุดไพรเมอร์ทีเฉพาะเจาะจง (1108 และ C2F3)
และตรวจสอบขนาดดี เอ็น เอแต่ ล ะตัว อย่างด้ว ยวิ ธี gel electrophoresis บน 1.5% agarose gel พบว่ าขนาดผลผลิ ต
ปฏิกิ ริยาประมาณ 700 bp เมือเปรี ยบเทีย บกับ DNA ladder ที ขนาด kb โดยผลการศึกษาตัวอย่างในแต่ ละแปลงที
แตกต่างกันทังในอําเภอเดียวกัน และต่างอําเภอ ก็ปรากฏขนาดของผลผลิตปฏิกิริยาทีเท่ากัน (ภาพที ) จากผลการใช้คู่
ไพร์เมอร์ทีมีค วามเฉพาะเจาะจงกับชนิดของไส้เดือนฝอยรากปมทีให้ผลขนาดของผลผลิตปฏิกิริยาทีแตกต่างกัน จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่าชนิ ดของไส้เดือนฝอยรากปมทีพบในอําเภอเหล่าเสื อโคก อําเภอม่วงสามสิ บ อําเภอเดชอุดม และ
อําเภอเมือง ในจังหวัดอุบลราชธานี คือไส้เดือนฝอยรากปม M. Enterolobii

700 bp

ภาพที 5 ผลการวิเคราะห์ดีเอ็นเอทีได้จากการเพิมปริ มาณดีเอ็นเอจากตัวอย่างตัวเต็มวัยไส้เดือนฝอยรากปมตัวเมียทีมา
จากพืนทีแปลงพริ กในเขต อําเภอเหล่าเสื อโคก อําเภอม่ว งสามสิ บ อําเภอเดชอุดม และอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี หลังจากเพิมปริ มารดีเอ็นเอ โดยใช้ชุดไพรเมอร์ เฉพาะเจาะจง (1108 และ C2F3) และตรวจสอบ
ขนาดดีเอ็นเอแต่ละตัวอย่างด้วยวิธี gel electrophoresis ใน1.5% (w/v) agarose gel M คือ DNA ladder 1kb
ช่องที 1-3 : อําเภอเหล่าเสื อโคก : Meloidogyne enterolobii
ช่องที 4-6 : อําเภอม่วงสามสิ บ : Meloidogyne enterolobii
ช่องที 7-9 : อําเภอเดชอุดม : Meloidogyne enterolobii
ช่องที 10-12 : อําเภอเมือง : Meloidogyne enterolobii
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึก ษาการจัดจําแนกไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกพริ ก โดยทําการสุ่ มเลือกเก็บ ตัวอย่างรากพริ ก ที
แสดงอาการ ส่ ว นเหนื อดิน คือใบเหลือง ต้น แคระแกรน เหี ยว และ อาการส่ วนใต้ดิน คือ รากปม จากแปลงปลูกของ
เกษตรกร ในเขตพื นที อําเภอเหล่าเสื อโคก อําเภอม่ วงสามสิ บ อําเภอเดชอุดม และอําเภอเมื อง จัง หวัด อุบลราชธานี
อําเภอละ แปลง รวมทังหมด แปลง ทําการศึก ษาการจัด จําแนกในสองด้านคื อ ด้านสัณ ฐานวิ ท ยา และ ด้าน
ชีวโมเลกุล ผลจากการศึกษาทางด้านสัณ ฐานวิทยาโดยใช้การตรวจสอบ Perineal pattern พบว่าลักษณะรู ป แบบจาก
ตัวอย่างไส้เดือนฝอยตัวเมียทัง 4 อําเภอ มีความแปรปรวนเช่น บริ เวณ dorsal arch มีความสู งในระดับปานกลางถึงมาก
รู ป ร่ างกลมหรื อเป็ นรู ป ไข่ และมี การปรากฏ lateral line ในตัวอย่างบางพืนที โดย Perineal pattern ทีมีบ ริ เวณ dorsal
arch ทีสู งและ lateral line เป็ นลักษณะเด่ น ของ M. incognita และ M. arenaria ตามลําดับ (Hunt, Handoo, 2009) และ
ผลของ Perineal pattern ในแต่ ล ะแปลงงมาจากเทคนิ ค single eggmass ซึ งไส้ เดื อนฝอยรากปมแม่ เดี ย วเท่ านัน โดย
ไส้เดือนฝอยรากปมมีการสื บพันธุ์แบบ parthenogenesis ซึงวิธีการดังกล่าวจะทําให้ได้ประชากรไส้เดือนฝอยรากปมรุ่ น
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ต่อไปมีลกั ษณะและดีเอ็นเอทีเหมือนกัน (Moens et al., 2009) แต่เทคนิ ค Perineal pattern นี สามารถให้ค วามแตกต่าง
และแปรปรวนของชนิ ดไส้เดือนฝอยรากปมทีมาจากเทคนิ ค single eggmass ในตัวอย่างและแปลงในพืนทีเดียวกันได้
อย่างชัด เจน (ภาพที ) ซึ งผลการทดลองสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย การจัด จําแนกชนิ ด ของไส้ เดื อ นฝอยรากปม M.
enterolobii ของ Jindapunnapat (2012) ระบุ ว่า การจัดจําแนกชนิ ด ไส้เดื อนฝอย M. enterolobii จากลัก ษณะ Perineal
pattern เพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับเป็ นเรื องยากต่อการจัดจําแนกออกจาก M. incognita และ M. arenaria อย่างชัดเจน
ของ Perineal pattern ของไส้ เ ดื อ นฝอยดัง กล่ าวมี ค วามคล้ายคลึ ง กั น เป็ นอย่า งมากต้อ งอาศัย คนชํา นาญและมี
ประสบการณ์ ในการจัดจําแนก Perineal pattern แต่อย่างไรก็ตามลักษณะ Perineal pattern ส่ วนใหญ่ทีพบคือ มี dorsal
arch เป็ นแบบสู งปานกลางและรู ปทรงไข่ (oval shape) ซึ งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Brito (2004) ที
รายงานว่า Perineal pattern ของ M. enterolobii มี รูป ร่ างกลมทรงไข่ และ สอดคล้องกับ รายงานของ Jindapunnapat
(2012) มี dorsal arch แบบสู งปานกลาง (moderate arch) ซึ งเป็ นลักษณะ Perineal pattern ดังกล่าวมี ผลรายงานว่าเป็ น
ไส้เดือนฝอยรากปม M. enterolobii เช่นเดียวกัน
ในส่ ว นการจัด จําแนกทางชี วโมเลกุลโดยใช้วิธีการPCR และใช้ชุดไพรเมอร์ เฉพาะเจาะจง 1108 (5’-TA C
CTTTG ACCAATCACGCT-3’) และ C2F3 (5’-GGTCAATGTTCAGAAATTTGTGG-3’) จับ ตําแหน่ ง ยี น ในไมโต
รคอนเดรี ย บริ เวณระหว่าง Cytochrome Oxidase II (COII) และ small subunit ribosomal RNA (16s rRNA) ซึ งเป็ น
ตําแหน่ งทีใช้จดั จําแนกชนิ ดของไส้เดือนฝอยรากปม โดยคู่ไพรเมอร์ ดงั กล่าวสามารถจัดจําแนกชนิ ดไส้เดือนฝอยราก
ปมที สําคัญ ได้แ ก่ M. arenaria มี ข นาดดี เอ็น เอ 1.1 kb M. javanica ,M. incognita มี ข นาดดี เอ็น เอ 1.7 kb และ M.
enterolobii (Power Harris, 1993) พบว่ามีข นาดดีเอ็น เอ 700 bp ซึ งเป็ นชนิ ด เดียวเท่ านันที ได้ข นาดเท่านี (Long et al.,
2014) จากการทดลองพบว่าดีเอ็นเอจากตัวอย่างไส้เดือนฝอยรากปมในพริ กทีเก็บตัวอย่างรากทังหมด 12 แปลง จากเขอ
อําเภอเหล่าเสื อโคก อําเภอม่วงสามสิ บ อําเภอเดชอุดม และอําเภอเมื อง จังหวัดอุบ ลราชธานี พบว่าขนาดดีเอ็นเอจาก
ตัวอย่างทังหมดมีข นาด 700 bp ซึ งเป็ นขนาดดีเอ็น เอของไส้เดือนฝอย M. enterolobii สอดคล้องกับ jindapunnapat
(2012) ได้รายงานการพบไส้ เดือนฝอยรากปม M. enterolobii ในต้นฝรังในพืนทีภาคกลางของประเทศไทยโดยมีขนาด
ดี เอ็น เอที พบคื อ 700 bp ในประเทศเวี ยดนามขนาดดี เอ็น เอของไส้ เดื อ นฝอย M. enterolobii ที พบมี ข นาด 705 bp
(Iwahori et al., 2009) เช่ น เดี ย วกับ Brito et al (2004) ได้ร ายงานการพบไส้ เดื อ นฝอย M. enterolobii ในรั ฐ ฟอริ ด้า
ประเทศสหรัฐอเมริ กามีขนาดดีเอ็นเอ 705 bp จากผลการจัดจําแนกดังกล่าวจึงสรุ ปได้ว่าไส้เดือยฝอยรากปมทีเข้าทําลาย
พริ กในเขตพื นที อําเภอเหล่าเสื อโคก อําเภอม่ วงสามสิ บ อําเภอเดชอุดม และอําเภอเมื อง จังหวัดอุบ ลราชธานี เป็ น
ไส้เดือนฝอยรากปม M. Enterolobii
อย่างไรก็ตามการสํารวจและจัดจําแนกไส้เดือนฝอย M. enterolobii พบว่าเป็ นครังแรกทีรายงานการเข้าทําลาย
พริ กในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อประเทศไทย ซึ งเป็ นข้อมู ลทีสําคัญต่อหน่ วยงานทีเกี ยวข้องทางด้านกักกัน พื ชใน
ประเทศ เนื องจาก M. enterolobii เป็ นไส้เดือนฝอยศัตรู พืชชนิ ดใหม่ทียังไม่ค่อยมีการรายงานข้อมูลการพบในประเทศ
ไทย ตลอดจนข้อมูลดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปศึกษาความหลายหลายของไส้เดือนฝอย M. enterolobii ใน
ระดับชีวโมเลกุล (Molecular diversity) และต่อยอดการจัดจําแนกไส้เดือยฝอยรากปมชนิดอืนๆยังไม่เคยพบในประเทศ
ไทยต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ห้อ งปฏิ บ ัติก ารไส้ เดื อนฝอย ภาควิชาโรคพื ช คณะเกษตร มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ที
เอือเฟื ออุปกรณ์การทดลอง สถานทีและโรงเรื อนเพือใช้ในการทดลอง
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