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บทคัดย่ อ
จากการสํารวจตัวอย่างดินทัง 3 ตัวอย่างจาก อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรีตรวจพบว่ามีไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp. จากนันนําไปศึกษาลักษณะรอยหยัก
ส่ วนก้น ของไส้เดือนฝอย (perineal pattern) คือ เป็ นรู ปกลมรี ไม่พบ lateral lines ผิวหนังเรี ยบ และเมือวัดขนาดตัวอ่อน
ไส้เดือนฝอยระยะที 2 พบว่า ทัง 3 ตัวอย่างเป็ นไปตามลักษะทางสัณฐานวิทยาของ Meloidogyne graminicola ซึ งมีความ
ยาวลําตัวและ ความยาวของหลอดดู ด อาหารอยู่ในช่ วง 442.08±16.25 - 484.99±36.60 และ 13.73±0.53 - 13.95±0.49
ตามลําดับ เมื อทําการทดสอบความสามารถการเข้าทําลายในมะเขื อเทศสายพัน ธุ ์ เชอรี สวีท เกิ ร์ล พบว่า ตัวอย่างจาก
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายนันมีความรุ นแรงในการเข้าทําลายมากทีสุ ด
ABSTRACT
All three soil samples collected from Thoeng District, Chiang Rai Province, Mae On District, Chiang Mai Province,
and Bang Pla Ma District, Suphan Buri Province contained Meloidogyne spp. Identification of the nematodes based on
morphological analyses using nematode perineal patterns showed that they were generally oval shaped, had no lateral lines,
and smoothly cuticular. These were characteristics of Meloidogyne graminicola. Measurements of second–stage juveniles
demonstrated nematode body and stylet length of approximately 442. 08±16. 25 to 484. 99±36. 60 and 13. 73±0. 53 to
13.95±0.49, respectively. The pathogeneicity test on the host Cherry Tomato CV. Sweet Girl indicated highest virulence was
found in the sample collected from Thoeng District Chiang Rai Province.
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ข้าว (Oryza spp.) เป็ นพืชชนิ ดหนึ งที ปลูกกันมาเป็ นเวลานานและครึ งหนึ งของประชากรโลกบริ โภคข้าวเป็ น
อาหาร(Jain et al., 2012) สําหรับในประเทศไทยข้าวนันมีการปลูกในสภาพแวดล้อมทีหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิ
ประเทศ ทังแบบนาสวน นานําฝน นานําลึก และการปลูกข้าวไร่ แม้ว่าประเทศไทยจะเป็ นประเทศทีมีการผลิตข้าวรายใหญ่ที
สําคัญของโลก แต่เกษตรกรทีปลูกข้าวต้องเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ทังทางด้านกายภาพ และชีวภาพ เช่น เชือโรค แมลง วัชพืช
คุณภาพของดิน ตลอดจนศัตรู อนๆ
ื ซึงล้วนแต่เป็ นข้อจํากัดในการผลิตข้าว (Bridge et al., 2005)
เป็ นทีทราบกันดี ว่าปั ญหาทางด้านศัตรู ขา้ วเป็ นสาเหตุสําคัญทีทําให้ ผลผลิตและคุ ณภาพข้าวลดลง แต่ ความรู ้
ทางด้านไส้เดือนฝอยทีทําลายในข้าวนันยังมีไม่มากนัก และทีสําคัญคือเป็ นศัตรู ทีมีขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้
กล้องจุลทรรศน์เท่านัน ซึ งกว่าจะทราบความเสี ยหายก็ต่อเมือถึงเวลาเก็บเกี ยว ซึ งผูท้ ีไม่คุน้ เคยจะไม่ทราบสาเหตุ หรื อเกิ ด
การสับสนอาการของพืชทีเกิดจากการเข้าทําลายจากศัตรู ชนิ ดอืน หรื อเกิดจากการขาดธาตุอาหาร (ลือชัย, 2544) ไส้เดือนฝอย
รากปมนันเป็ นปั ญหาสําคัญกับทางระบบรากของข้าว (Jain et al., 2012) โดยไส้เดือนฝอยทีพบในแปลงข้าวทีสําคัญนันมี 5
ชนิ ด (Khush, 1984) ซึ งมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิ เวศ เมือไส้เดือนฝอยทัง 5 สายพันธุ์นีเกิดการเข้าทําลายในข้าวพร้อม
กัน (Bridge et al., 2005) ไส้ เดื อนฝอยศัตรู ข้าวที สํ าคัญดังกล่ าวได้แก่ Ditylenchus angustus, Aphelenchoides besseyi (เข้า
ทําลายทางใบ), Hirschmanniella spp., Heterodera oryzicola และ Meloidogyne graminicola (เข้าทําลายทางราก) อย่างไรก็ตาม
ไส้เดือนฝอยรากปมในข้าว (M. graminicola) เป็ นศัตรู ทีสําคัญทีสุ ดและเป็ นทีแพร่ หลายในประเทศผูผ้ ลิตข้าวรายใหญ่ของ
โลกรวมถึงประเทศไทย ไส้เดือนฝอยรากปมเป็ น sedentary endoparasites หรื อศัตรู พืชภายในทีไม่เคลือนทีและดูดสารอาหาร
ภายในรากข้าว (Perry,Moens, 2006) ไส้เดื อนฝอยรากปม (M. graminicola) นันได้มีการสํารวจว่าเป็ นเชือโรคที ระบาดมาก
ที สุ ดและอาจทําให้ ผลผลิตลดลงประมาณ 25-50% ในพืนที เพาะปลู กข้าว (Taylor, Sasser, 1978) ในประเทศไทย ลื อชัย
(2544) พบว่า M. graminicola มีการเพิมจํานวนมากขึนในแปลงปลูกข้าวไร่ ถึง 12 -33% ในหนึ งฤดู กาลปลูก ส่ วนทีประเทศ
อินโดนี เซีย พบว่า การเพิมอยู่ระหว่าง 18 – 87% (Netscher, Erlan, 1993) สําหรับการประเมิ นความเสี ยหายของข้าวทีเกิดจาก
ไส้ เดื อนฝอยรากปมนั นในปี 1984 Sasser , Freedman (1987)ได้ประเมิ น มูลค่ าความเสี ยหายประมาณไว้ 16,072,597,800
เหรี ยญสหรั ฐ ในประเทศเวี ยดนามนันมี การศึ กษาและสํารวจ M. graminicola โดย Bellafiore et al. (2015) ซึ งมุ่ งเน้ นการ
พัฒนาการวิเคราะห์ สายพันธุ ์ของไส้เดือนฝอยรากปมให้มีความถูกต้องแม่ นยําและรวดเร็ ว ตลอดจนรวมไปถึงการศึ กษา
ความหลากหลาย ความสามารถในการเข้าทําลายของ M. graminicola ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพือเป็ นแนวทางทางด้าน
การจัดการและการแก้ปัญหาทางด้านความเสี ยหายทีเกิดขันจาก M. graminicola
เนื องจากมี ข ้อมูลการรายงานเกี ยวกับไส้ เดื อนฝอยรากปม (M. graminicola) ที เข้าทําลายข้าวในประเทศไทย
ค่อนข้างน้อยมาก ดังนันการศึกษาครังนี จึงมุ่งเน้นในการจําแนกชนิ ด (species) ของไส้เดือนฝอยรากปมโดยการตรวจสอบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไส้เดือนฝอยรวมทังศึกษาความสามารถในการเข้าทําลายมะเขือเทศ สายพันธุ ์ เชอรี สวีทเกิร์ล
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือจําแนกชนิ ด (species) ของไส้เดือนฝอยรากปมทีพบในข้าวในประเทศไทย และศึกษาความสามารถในการ
เข้าทําลายของไส้เดือนฝอยในมะเขือเทศ สายพันธุ ์ เชอรี สวีทเกิร์ล
วิธีการวิจัย
1. การเก็บตัวอย่างดินในแปลงข้ าว : ทําการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงข้าวในแต่ละพืนที ทีแสดงอาการต้นแคระแกรนและ
เหลือง (yellowing) เป็ นหย่อมๆ มาทําการแยกชนิ ดของไส้เดือนฝอยรากปม โดยการเก็บดินนัน โดยการเปิ ดหน้าดินประมาณ
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5 เซนติเมตร แล้วจึงเก็บตัวอย่างดินใส่ ถุงพลาสติก ในแต่ละพืนทีเก็บดินปริ มาณ 500 กรัม หลังจากนันแล้วจึงนําตัวอย่างดิน
กลับมาไว้ในห้องปฏิบตั ิการเพือทําการทดลองในขันต่อไป
2. การทําเชื อไส้ เดือนฝอยให้ บริสุทธิ (pure culture) และเพิมปริมาณไส้ เดื อนฝอย :โดยการนําต้นกล้าข้าวสายพันธุ ์ ดอก
มะลิ มาปลูกในตัวอย่างดินเป็ นระยะเวลา 2 เดือน หลังจากนันทําการสังเกตอาการจากรากข้าว ว่าแสดงอาการหรื อไม่
ลักษณะอาการการเข้าทําลายของ M. graminicola ในรากข้าวนันประกอบด้วยลักษณะปลายรากของข้าวโค้งงอ คล้ายตะขอ
(hooked) เมือพบลักษณะอาการเบืองต้นแล้วนัน นํามาทํา pure culture โดยการนํารากข้าวมาล้างนําให้สะอาด แล้ว ทําการ
แยกกลุ่มไข่ ทีอยูภ่ ายในราก หลังจากนันนํากลุ่มไข่แต่ละกลุ่ม (single egg mass) ไปฟั ก เมือตัวอ่อนระยะที 2 ฟั กออกจากไข่
แล้ว จึ งนําไปเพิมจํานวนในต้นกล้าข้าวสายพันธุ ์ ดอกมะลิ อี กครั ง โดยใช้ดิ นที ผ่านการอบฆ่ าเชื อแล้ว จํานวนหนึ ง
กระถางต่อหนึงกลุ่มไข่ ทิงไว้เป็ นระยะเวลา 2 เดือนเพือให้มีการเพิมของจํานวนประชากรของไส้เดือนฝอยมากยิงขึน
3. การศึกษาลักษณะทางสั ณฐานวิทยา
3.1 ลักษณะรอยหยักส่ วนก้ นของไส้ เดื อนฝอย (Perineal pettern) : นําไส้เดือนฝอยตัวเมียของแต่ละตัวอย่างวาง
ไว้บน แผ่นไสด์แก้ว หลังจากนันทําการ ตัดตรงส่ วนก้นของไส้ เดื อนฝอย โดยใช้มี ดผ่าตัด ในการตัดตรงส่ วนหัว และ
กึงกลางลําตัว หลังจากนันตัดตรงส่ วนก้นให้เป็ นสี เหลียม แล้วหยด lactic acid เพือล้างให้สะอาด โดยทําการปฏิบตั ิภายใต้
กล้องสเตอริ โอไมโครสโคป (stereomicroscope) จากนันย้ายส่ วนก้นของไส้เดื อนฝอยมาไว้บน แผ่นไสด์แก้วที หยดด้วย
glycerin ทําการปิ ดทับด้วย cover slip แล้วจึงนําไปส่ องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยายสู ง (compound microscope)
3.2 วัดขนาดตัวอ่ อนไส้ เดือนฝอยระยะที 2 : นําตัวอ่อนระยะที 2 ของไส้เดือนฝอย จํานวน 20 ตัวในแต่ละตัวอย่าง
ของกลุ่มไข่ทีนําไปฟั ก มาทําการฆ่าโดยนําร้อน (50 องศาเซลเซี ยส) เป็ นเวลา 5 นาที หลังจากนันเขียไส้เดือนฝอยแต่ละตัวลง
ในหยดนําบนแผ่นไสด์แก้วทีมีวงเทียนรองรับ ปิ ดทับ cover slip นําไปส่ องดู ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยายสู ง โดยใช้
โปรแกรม AxioVision Rel. 4.8 เพือวัดส่ วนต่างๆ ของไส้เดือนฝอย ตามระบบของ de Man Formula
L = ความยาวทังหมดของลําตัว
a = ความยาวลําตัว / ส่ วนทีกว้างทีสุ ดของลําตัว
b = ความยาวลําตัว / ความยาว esophagus gland
c = ความยาวของลําตัว / ความยาวหาง
c′= ความยาวลําตัว / ความกว้างของลําตัวตรงตําแหน่ ง anus
s = ความยาวของ stylet
4. การทดสอบความสามารถในการเข้ าทําลายในมะเขือเทศ
นํารากข้าวของแต่ละตัวอย่างจากหัวข้อที 2 (การทําเชือไส้เดือนฝอยในบริ สุทธิ (pure culture) และเพิมปริ มาณ
ไส้ เดื อนฝอย) ข้างต้น มาล้างทําความสะอาดเศษดิ น ออกให้ห มด หลัง จากนันทําการตัดส่ วนของรากข้าวให้มีขนาด
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร นําส่ วนของรากทีตัดแล้วมาใส่ ใน ตะแกรงกรองไส้เดือนฝอยทีมีขนาด 250 mesh จากนันนําไป
วางในกะละมังทีมี ระดับนําพอท่วมชินส่ วนของรากข้าว ไข่ของไส้เดือนฝอยทีอยูภ่ ายในเนื อเยือพืชจะฟั กและตัวอ่อน
ไส้ เดือนฝอยจะเคลือนทีออกมาอยู่ภายในนํา โดยใช้เวลา 2-3 วัน หลังจากนันทําการตรวจนับจํานวนและนําตัวอ่อน
ระยะที 2 ของไส้เดือนฝอยทีได้ จํานวน 200 ตัวมาปลูก (inoculation) ลงบนรากของต้นกล้าอ่อนมะเขือเทศ สายพัน ธุ์
เชอรี สวี ท เกิ ร์ล 1 ต้น ที อายุ 40วัน ปลู กในกระถางขนาด 10 x 10 เซนติ เมตรที บรรจุ ดิ น ที อบฆ่ าเชื อ (autoclave) แล้ว
หลังจากนันทําการงดการให้น าเป็
ํ นเวลา 3 วัน จึงให้นาตามปกติ
ํ
ได้ การทดลองทําทังหมด 20 กระถางต่ อ 1 พืนที และ
เมื อครบกําหนด 30 วัน หลังการปลูกเชื อแล้ว นํารากของมะเขื อเทศมาตรวจสอบลักษณะอาการปมที เกิ ดจากการเข้า
ทําลายของไส้เดือนฝอย โดยการให้ระดับความสามารถในการเข้าทําลายของ Bellafiore et al. (2015) ดังนี - คือไม่พบ
ปม, + คือ 1-2 ปม (low infection), ++ คือ 2 – 10ปม(mild infection), +++ คือมากกว่า 10 ปมขึนไป (heavy infection)
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BMP19-4
ผลการวิจยั
1. การเก็บตัวอย่ างดินในแปลงข้าว
ในการสํารวจและเก็บตัวอย่างดิ นในแต่ละพื นที โดยเก็บใน 3 พืนที คื อ อําเภอเทิง จังหวัดเชี ยงราย (CR) อําเภอ
แม่ออน จังหวัดเชี ยงใหม่ (CM) อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุ รี(SB) หลังจากนําตัวอย่างมาแยกปลูกในข้าว เป็ นเวลา
2 เดื อนแล้วตรวจดู อาการพบว่ าทัง 3 พืนทีพบลักษณะอาการของ M. graminicola (ภาพที 1) หลังจากนันนําไปจึ งนําไป
re-inoculate เพือเพิมจํานวนอีกครัง

ภาพที 1 แสดงลักษณะปมทีเกิดจาก M. graminicola ทีในข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105.
2. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะรอยหยักส่ วนก้น ของไส้เดื อนฝอย (Perineal pettern)จากการศึกษาลักษณะรอยหยักก้น ของไส้เดือน
ฝอย 3 พืนที พบว่ามี ลกั ษณะไม่ แตกต่ างกัน คือมีลกั ษณะกลมรี (oval shape ) เส้ นขอบมี ลกั ษณะเรี ยบ ไม่พบ lateral
lines (ภาพที 2.) ซึ งสอดคล้องกับรายงานของ Yiw, Birchfield (1977) และ Salalia et al. (2017) ทีรายงานว่ าลักษณะ
ดังกล่าวทีพบเป็ นลักษณะของไส้เดือนฝอย M. graminicola

ภาพที 2 ลักษณะของรอยหยักส่ วนก้นไส้เดือนฝอย (perineal pettern)
A: ตัวอย่างจาก Perineal pettern จากจังหวัดเชียงราย
B: ตัวอย่างจาก Perineal pettern จากจังหวัดเชียงใหม่
C: ตัวอย่างจาก Perineal pettern จากจังหวัดสุ พรรณบุรี
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BMP19-5
ส่ วนลัก ษณะตัวอ่ อนระยะที สอง (J2) ดัง ภาพที 3 มี ลกั ษณะเรี ย วยาวขนาดเล็ก ประมาณ 442.08±16.25 484.99±36.60ไมโครเมตร ส่ วนหัวเป็ นแบบ offset หรื อแบบต่อเนื องกับลําตัว หลอดดูดอาหาร(stylet) มีลกั ษณะรู ปร่ าง
คล้ายหอก หรื อ ลูก ศรค่ อนข้างบางไม่ ช ัดเจน หางรู ปกรวย ( coniod) ปลายหางเป็ นติงใสซึ งสอดคล้องกับ สื บ ศัก ดิ
(2552) หลอดดู ด อาหาร(stylet) มี ค วามยาวอยู่ ใ นช่ ว ง 13.73±0.53 - 13.95±0.49ไมโครเมตร ความยาวหางอยู่ ที
60.64±7.79 - 66.65±8.97ไมโครเมตร (ตารางที1) ซึงคล้ายกับรายงานของ Hunt, Handoo (2009)

ภาพที 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไส้เดือนฝอย M. graminicola ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
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BMP19-6
ตรารางที 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne graminicola
Isolates
CR
CM
SB

Measurement of second – stage juveniles
n
20

L

a

b

484.99±36.60 31.69±2.55 6.65±0.39
(421.67-580.45) (26.56-36.05) (5.60–7.57)
20 442.08±16.25 29.01±1.42 6.26±0.30
(408.94-470.99) (27.13-32.44) (5.54-6.66)
450±29.62
30.71±2.63 6.24±0.55
20
(409.36-504.09) (26.50-34.71) (5.16-7.49)

C

c′

s

Body width

7.42±1.28
48.10±7.28
13.89±1.08
15.33±0.82
(5.53–11.54) (34.75–67.04) (10.97-15.21) (13.67-16.72)
7.40±0.97
44.00±6.75
13.95±0.49
15.26±0.76
(6.23-9.38) (35.77-60.38) (12.95-14.83) (13.74-16.67)
7.33±1.63
47.28±10.09 13.73±0.53
15.00±1.23
(5.35-11.75) (29.55-76.08) (12.62-14.77) (12.48-17.01)

หมายเหตุ n = จํานวนตัวอย่างไส้เดือนฝอย
L = ความยาวทังหมดของลําตัว
a = ความยาวลําตัว / ส่ วนทีกว้างทีสุ ดของลําตัว
b = ความยาวลําตัว / ความยาว esophagus gland
c = ความยาวของลําตัว / ความยาวหาง
c′= ความยาวลําตัว / ความกว้างของลําตัวส่ วนหางตรงตําแหน่ง anus
s = ความยาวของ stylet
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esophagus gland
73.06±5.76
(60.98-84.02)
70.77±4.39
(61.88-83.15)
72.54±5.94
(62.73-84.33)

Tail length

Tail width

66.65±8.97
10.25±1.43
(40.81-81.51) (7.69-14.15)
60.64±7.79
10.24±1.14
(46.64-71.40) (7.21-12.70)
63.81±11.88
9.88±1.90
(41.36-82.83) (6.39-14.04)
(หน่วย: ไมโครเมตร)

BMP19-7
4. การศึกษาการเข้ าทําลายในมะเขือเทศ
จากการศึ ก ษาการเข้าทําลายในมะเขื อ เทศ สายพัน ธุ ์ เชอรี สวี ท เกิ ร์ ลนั นพบว่ าไส้ เดื อ นฝอยรากปม M.
graminicola ทัง 3 พื นทีนั นสามารถเข้าทําลายได้โ ดย เชี ยงราย มี ค วามสามารถในการเข้าทําลายรุ น แรงทีสุ ด ส่ ว น
เชียงใหม่ และ สุ พรรณบุรี มีความสามารถในการเข้าทําลายในระดับปานกลาง (ตารางที2) ซึ งสอดคล้องกับรายงานของ
Bridge et al. (2005) ที ได้ระบุ ว่ ามะเขื อเทศ ( Lycopersicon esculentum Mill) เป็ นพื ช อาศัย ของ M. graminicola ระดับ
ความสามารถในการเข้าทําลายอาจขึนอยู่กบั สภาพแวดล้อม นํา ชนิ ดของดินทีใช้ในการทดลอง จึงทําให้ตวั อย่างทัง3
พื นที นั นมี ความแตกต่ างกัน หรื อ ลัก ษณะทาง pathotype ของ M. graminicola ของแต่ ล ะพื นที มี ค วามแตกต่ างกัน
(Bellafiore et al., 2015)
ตารางที 2 ระดับการเข้าทําลายของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne graminicolaในรากมะเขือเทศสายพันธุ์ เชอรี
สวีเกิร์ล
Isolate

Number of
Tomato

CR

20

CM

20

SB

20

Root gall
20.5±10.89
(9-55)
6.25±4.52
(1-17)
5.5±3.89
(1-14)

Level of infection
+++
++
++

หมายเหตุ
+ คือ 1-2 ปม (low infection)
++ คือ 2-10ปม (mild infection)
+++ คือมากกว่า10 ปมขึนไป (heavy infection)
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการทดลองพบว่าตัวอย่างที นํามาศึกษาทัง 3 พืนทีคื อ อําเภอเทิง จังหวัดเชี ยงราย อําเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี ทีได้ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยานัน พบว่ามีลกั ษณะตรงกับไส้เดือน
ฝอยรากปม M. graminicola แต่ทงนี
ั เพือเพิมความถูกต้องแม่นยําในการจัดจําแนก จึงจําเป็ นต้องใช้เทคนิ คทางด้านอณู
ชี วโมเลกุล เช่น DNA Polymerase Chain Reaction ในการศึกษาครังต่อไป เนื องจากไส้เดื อนฝอยแต่ ละสายพัน ธุ ์นันมี
ลักษณะทีค่อนข้างใกล้เคียงกัน และมีความแปรปรวนเป็ นอย่างมาก นอกจากนี M. graminicola จากจังหวัดเชี ยงรายนัน
สามารถเข้าทําลายในมะเขือเทศสายพันธุ์ เชอรี สวีทเกิร์ลได้ในระดับทีรุ นแรง M. graminicola ซึ งมีความแปรปรวนทาง
พัน ธุ กรรมทีมี ผลต่อความรุ นแรงและสภาพแวดล้อมในแต่ละพืนทีแตกต่างกันจึงมีผลต่ อการเข้าทําลาย (Bellafiore et
al., 2015)
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