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ลายพิมพดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรมรา Phytophthora
parasitica 1
อมรรัตน ภูไพบูลย
ปยรัตน ธรรมกิจวัฒน
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยอ
ไดศึกษารา Phytophthora spp. ที่ไดจากการสํารวจ รวบรวมตัวอยางโรคใบไหม โรคราก
เนา โคนเนา ผลเนา จากพืชชนิดตางๆ ในแหลงปลูกทีส่ ําคัญทั่วประเทศ ในป พ.ศ. 2550-2551
และเชื้อที่มีอยูใ น culture collection รวม 14 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม ปราจีนบุรี
ระยอง จันทบุรี เพชรบูรณ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ กระบี่ ภูเก็ต กําแพงเพชร ลําปาง และเชียงใหม
แยกเชื้อบริสุทธิ์ ได รา Phytophthora. spp. 33 ไอโซเลท ทีเ่ ปนสาเหตุโรคพืช 12 ชนิด คือ หมากผู
หมากเมีย เดหลี ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มะเขือ (มะเขือมวงผลเล็ก และมะเขือมวงผลใหญ
มะเขือยาว) สะระแหน สับปะรด สม กลวยไม หนาวัว และแพงพวยฝรั่ง (แพงพวยบก) ตรวจสอบ
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะการเจริญของเสนใย
ความบริสุทธิ์ของสายพันธุเชือ้
(ลักษณะโคโลนี) ลักษณะรูปรางและขนาดสปอรและศึกษาแบบคูผสมของรา Phytophthora. spp.
จําแนกชนิดตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบ รา P. parasitica จํานวน 29 ไอโซเลท เปนสาเหตุ
โรคเนาของพืชที่ศึกษา และพบ รา P. heveae เปน สาเหตุโรคกลาเนาของกลวยไมรองเทานารีอิน
ทนนท รา P. palmivora เปน สาเหตุโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน สาเหตุโรคหนายางพาราเนา
จากปราจีนบุรี คือ รา P. parasitica แตสาเหตุโรคหนายางพาราเนา จากจันทบุรี คือ รา P.
botryosa และรา Pythium sp. แยกไดจากตนหนาวัว
ศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรมของรา Phytophthora spp.
ดวยเครื่องหมายโมเลกุล 2 ชนิด คือ SSR-PCR และ AFLP ดวยเทคนิค SSR-PCR โดย
microsattlelite ไพรเมอร จํานวน 9 คู ไดแถบดีเอ็นเอทีม่ ีความแตกตาง 220 แถบ จากพืชอาศัย 6
ชนิด ไดแก ยางพารา (โรคหนายางพาราเนา จากปราจีนบุรี) สับปะรด สะระแหน กลวยไม สม
และ Pythium sp. จากหนาวัว วิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรม ดวยโปรแกรม NTSys 2.22e
(Dice coefficient) Phylogenetic tree แบงกลุมรา Phytophthora spp. ออกจากรา Pythium sp.
ที่ 30% similarity รา Phytophthora spp. จําแนกเปน 4 กลุม คือ A เปนรา P. parasitica จาก
ยางพารา กลุม B ประกอบดวยรา P. parasitica จากสับปะรด สะระแหน กลวยไม และสม ดวยคา
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similarity 45-80 % กลุม C เปนรา P. haveae สาเหตุโรคกลวยไมรองเทานารี กลุม D เปนรา P.
palmivora สาเหตุโรคกลวยไม ไมพบรูปแบบความสัมพันธทางพันธุกรรมที่ชัดเจนกับพืชอาศัยหรือ
แหลงปลูกพืช ลายพิมพดีเอ็นเอดวยเทคนิค AFLP ไพรเมอร E+A/M+AAC ไดแถบดีเอ็นเอที่มี
ความแตกตางกัน 65 แถบ แบงราออกเปน 7 กลุม พบความสัมพันธของลักษณะพันธุกรรมกับพืช
อาศัยและแหลงปลูกพืชในบางกลุม ไดแก กลุม A เปนไอโซเลท ของรา สาเหตุโรคกลวยไม จาก
จังหวัดเชียงใหม (similarity 45-75 %) (จําแนกทางสัณฐานวิทยาไดเปนรา P. parasitica และ P.
haveae) กลุม B เปนไอโซเลทของหนาวัว จากจังหวัดภูเก็ต ลําปาง และ ปราจีนบุรี ยกเวนไอโซเล
ทจากกรุงเทพมหานคร ที่มคี วามแตกตางจากไอโซเลทอืน่ จัดอยูในกลุม F เปนสายพันธุท ี่กอใหเกิด
โรครุนแรง กลุม C เปนไอโซเลทจากมะเขือ สะระแหน และเดหลี กลุม D เปนไอโซเลทจาก
ยางพารา และสม และกลุม E, F เปนไอโซเลทจากหมากผูหมากเมียและลองกอง การศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมดวยเครื่องหมายโมเลกุลแสดงใหเห็นวารา Phytophthora parasitica
จากพืชอาศัยชนิดตางกัน มีความหลากหลายทางพันธุกรรมคอนขางสูง
คํานํา
Phytophthora spp. เปนราศัตรูพืชที่สําคัญ ทําลายพืชผลที่สาํ คัญทางเศรษฐกิจทัว่ โลก
(ทวี, 2545) ราสกุล Phytophthora บาง species สามารถเลีย้ งใหเจริญเติบโตไดบนอาหาร
สังเคราะห เชน P. parasitica สาเหตุโรครากเนาสม และ P. palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนา
ทุเรียน แตบาง species ก็ไมสามารถเลี้ยงได เชน P. infestans ราสาเหตุโรคใบไหมมะเขือเทศและ
มันฝรั่ง หรือมีความยากในการเลี้ยงเชื้อ เชน
P. milabiris สาเหตุโรคราน้าํ ฝนลําไย เปนตน
สําหรับราที่เลีย้ งใหเจริญเติบโตบนอาหารสังเคราะหนนั้ แมจะเปน species เดียวกัน เปนสาเหตุ
โรคพืชเดียวกัน แยกไดจากสถานที่แตกตางกัน ยังพบความแตกตางในการเจริญเติบโตบนอาหาร
สังเคราะห เชน รา P. palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาทุเรียนจากแยกจากทุเรียนจังหวัด
จันทบุรี เจริญเติบโตดีและเร็วกวารา P. palmivora สาเหตุโรครากเนาโคนเนาทุเรียนบางไอโซเลท
จากจังหวัดสุราษฎรธานี (อมรรัตน และคณะ, 2546) และพบความแตกตางของความรุนแรงและ
ความออนแอของราใน species เดียวกัน
การวินิจฉัยราสาเหตุของโรค โดยทัว่ ไปดูจากลักษณะสัณฐานวิทยา แตหากเปรียบเทียบ
ลายพิมพดีเอนเอ
จะใหผลการสนับสนุนการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาไดอีกทางหนึ่ง
ตัวอยางเชน การรายงานการระบาดของโรคใบไหมและผลเนาของลําไย โดยขจรศักดิ์และคณะ
(2542, 2543) รายงานวามีสาเหตุจาก Phytophthora capsici แต อมรรัตนและคณะ (2549) ได
ศึกษารายละเอียดของโรคลําไยดังกลาว ในป พ.ศ. 2547 ยืนยันวา Phytophthora sp. สาเหตุของ
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โรคกิ่งไหมและใบไหมของลําไย เปน P. mirabilis ซึ่งมีรายงานวาเปนสาเหตุของโรคใบไหมของไม
ดอกชนิดหนึ่ง (Mirabilis jalapa)
นอกจากนีท้ ี่กลุมวิจัยโรคพืช ไดรวบรวมตัวอยางรา Phytophthora สาเหตุโรคพืชที่สําคัญ
ทางเศรษฐกิจเปนจํานวนมาก ไดศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา แบบคูผสม เปนขอมูลพืน้ ฐาน
ทางวิชาการของเชื้อไวแลว จึงควรทําการศึกษาลายพิมพ DNA ของราดังกลาว ซึง่ เปนขอมูลทาง
พันธุกรรม เพือ่ ใหไดขอมูลพันธุกรรม ลายพิมพดีเอ็นเอ ของ รา Phytophthora parasitica Dastur
สาเหตุโรคพืชที่มีพชื อาศัยจํานวนมาก และเพื่อใหทราบความสัมพันธของขอมูลกับปจจัยสําคัญ
เชน แหลงปลูก พืชอาศัยของรา P. parasitica แลวจัดกลุมของเชื้อตามลักษณะขอมูลพันธุกรรม
อุปกรณและวิธีการทดลอง
1.
การสํารวจ รวบรวมตัวอยางโรคพืช จากแหลงปลูกที่สาํ คัญทั่วประเทศและการ
แยกเชื้อสาเหตุ
ไดสํารวจและรวบรวมตัวอยางโรคพืชที่สาํ คัญทางเศรษฐกิจ จากแหลงปลูกทั่วประเทศ
แลวนําตัวอยางโรคพืชเหลานั้นมาแยกเชื้อบริสุทธิ์ในวันเดียวกัน โดยวิธี tissue transplanting ตัด
บริเวณรอยตอเนื้อเยื่อที่เปนโรคกับเนื้อเยื่อปกติ เปนชิน้ สวนขนาด 2x2 มม. ตัวอยางละ 15-20 ชิ้น
เลี้ยงบนอาหาร PDA + BRNAP เพาะเชือ้ ในอุณหภูมิหอ ง (25  20ซ.) เปนเวลา 24-36 ชั่วโมง ตัด
ขอบโคโลนีของเสนใยเชื้อทีเ่ จริญออกจากชิ้นตัวอยาง เลี้ยงบนอาหาร PDA + BRNAP อีกครั้ง
เพาะเชื้อในอุณหภูมิหอง เปนเวลา 24-36 ชั่วโมง ตัดขอบโคโลนีของเสนใยเชื้อทีเ่ จริญออกจากชิ้น
เชื้อ เลี้ยงบนอาหาร CA (Carrot agar) แลวแยกเก็บเชื้อบริสุทธิ์แตละตัวอยางในหลอดทดลองที่
หองปฏิบัติการโรคพืช กลุม งานวิทยาไมโค กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
กรุงเทพฯ
2. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาของ รา Phytophthora spp.
2.1 การศึกษาลักษณะการเจริญของเสนใย (ลักษณะโคโลนี) ของเชื้อ
ไดเลี้ยงรา Phytophthora ในจานเลี้ยงเชือ้ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 90 มม. ที่มีอาหารเลี้ยง
เชื้อ PDA และ CA จํานวน 15 มล. เพื่อศึกษาลักษณะการเจริญของเสนใย ใช cork borer ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5 มม. ทีล่ นไฟฆาเชื้อแลว ตัดเสนใยบริเวณขอบโคโลนีของเชื้อซึง่ เลี้ยงบนอาหาร
CA นาน 5 วัน วางใหดานทีม่ ีเสนใยของเชือ้ คว่ําลงบนอาหารบริเวณกลางจานเลีย้ งเชื้อ นําไปบมใน
ตูบมมืดอุณหภูมิหอง จนเชือ้ เจริญเติบโตเต็มจานเลีย้ งเชื้อ ศึกษาบันทึกลักษณะการเจริญที่ผิวหนา
อาหารและความหนาแนนของเสนใย
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2.2 การศึกษาลักษณะรูปรางและขนาดสปอรของรา
ไดนํารา Phytophthora ในจานเลีย้ งเชื้อ ที่มีอาหารเลีย้ งเชื้อ CA จํานวน 15 มล. ตัดชิ้นเชื้อ
ที่เลี้ยงบนอาหารแข็ง CA แชในน้าํ ทีน่ ึ่งฆาเชื้อแลว ทิ้งไว 24-36 ชั่วโมง นําไปไวใตแสงนีออน (white
cool) 40 วัตต 2 หลอดระยะ 30 ซม.ที่ใหแสง 200 ftc ที่อุณหภูมหิ อง ปลอยไวใตแสงนาน 48 ชม.
sporangia
ศึกษาและบันทึกลักษณะการแตกแขนงของกานสปอร
เพื่อใหเชื้อสราง
(sporangiophores) วัดความกวาง (length) และความยาว (breadth) ของ sporangia เพื่อหา L :
B ratio วัดความยาวของกานสปอร (pedicel หรือ stalk) ความยาวของ papilla และวัดขนาด
เสนผาศูนยกลางของ chlamydospore ศึกษาสปอรทงั้ 2 ชนิด จํานวนตัวอยางละ 50 สปอร
2.3 การศึกษา mating type (แบบคูผสม) ของรา
ไดเลี้ยงรา Phytophthora แตละไอโซเลท บนอาหาร CA วิธีการเดียวกับ ขอ 2.1 จากนัน้ ใช
cork borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มม. ที่ลนไฟฆาเชือ้ แลว ตัดเสนใยบริเวณขอบโคโลนีของ เชือ้
ดังกลาว (unknown) เลี้ยงบนอาหาร CA ในจานเลี้ยงเชื้อดานตรงขามกับรา P. palmivora
มาตรฐานทีท่ ราบ mating type แลว คือ mating type A1 (P. palmivora สาเหตุโรคผลเนาลําไย)
แลวทําวิธีการเดียวกันกับรา P. palmivora มาตรฐาน mating type A2 (P. palmivora สาเหตุโรค
เนาแกวหนามา) เพื่อหา mating type ของราทุกไอโซเลท นําเชื้อไปบมที่อุณหภูมหิ อ ง ในที่มืดนาน
7-10 วัน ศึกษาและบันทึกการสราง sexual structure ของเชื้อ unknown กับ A1 หรือ A2
มาตรฐาน วัดขนาด (ความกวางและความยาว) ของ oogonia, oospores และ antheridia จํานวน
ไอโซเลทละ 50 สปอร ศึกษาตําแหนงของ antheridia บนผิวของ oogonium และลักษณะของ
oospore ที่อยูภ ายในแตละ oogonium
3.

การจําแนกชนิดรา Phytophthora spp.
ไดเปรียบเทียบผลการศึกษา ลักษณะการเจริญเสนใย ลักษณะรูปรางและขนาดของสปอร
ชนิดตางๆ คือ sporangia, chlamydospores, oogonia, antheridia และ oospores ของราที่
นํามาศึกษา กับ คูมือการจําแนกชนิด Phytophthora ของ Waterhouse (1970), Stamps et al
(1990) และเอกสาร ของ Erwin and Ribeiro (1996)
การจําแนกชนิดรา Pythium spp.
ไดเปรียบเทียบผลการศึกษาลักษณะการเจริญเสนใย ลักษณะรูปรางและขนาดของสปอร
ชนิดตางๆ (sporangium, chlamydospores, oogonia, antheridia และ oospores) ของราที่
นํามาศึกษา กับคูมือการจําแนกชนิด Pythium ของ PLAATS-NITERINK (1981) และ เอกสาร
วิชาการของ Robertson (1980)
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4.
การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรมของรา
Phytophthora
4.1 การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรมของรา
Phytophthora parasitica ดวยเทคนิค SSR- PCR ไพรเมอร microsatellite
การเตรียมเสนใย และสกัดดีเอ็นเอ
เตรียมเสนใยเชื้อรา โดยเลี้ยงราแตละไอโซเลทบนอาหาร carrot agar (CA) จากนั้นเขี่ย
เสนใยบนอาหารใสในขวดอาหารเหลว นําอาหารเลี้ยงเชื้อราที่ไดจาการเขยาจนขุน ใสในหลอด
microcentrifuge ขนาด 1.5 มล. ตกตะกอนเสนใยโดยการหมุนเหวี่ยงที่ 14000 rpm นาน 5 นาที
เทสวนน้ําใสทิ้ง ทําซ้ําอีกครั้งเพื่อใหไดเสนใยมากขึ้น บดเสนใยดวย เม็ดสเตนเลส ขนาด 3.9 มม
เติม lysis buffer 700 มิลลิลิตร เขยาหลอดดวยเครื่องเขยาข ที่ 25 Hz นาน 1 นาที แชหลอดใน
water bath ที่ 65C นาน 10 นาที เติม precipatation buffer 224 μl (32μ/ 100 μl lysis buffer)
และเติม CH2Cl2 100 μl กลับหลอด 10 ครั้ง นําเขาเครื่องหมุนเหวี่ยง 5 นาที 14,000 rpm ดูดน้ําใส
700 μl ใสหลอด microcentrifuge ใหม เติม isopropanol 700 μl กลับหลอด 10 ครั้ง ตกตะกอน
โดยหมุนเหวี่ยวที่ 14,000 rpm 5 นาที เทสวนใสทิ้ง ลางตะกอนดวย 70% ethanol Pulse spin 10
นาที ดูด ethanol ที่เหลือทิ้ง ละลายตะกอนดีเอ็นเอดวยน้ําที่เติม RNase (10 μg/ml) ประมาณ 10
μl
สังเคราะหแถบดีเอ็นเอจากตัวอยางรา 14 ไอโซเลท ดวยไพรเมอร 9 คู ดังนี้
No. Name
5’-------------------------------------->3’
1
MB2F
TGCTGTGTATGGATGGATGG
2
3
4
5

length
20

MB2R

CATGGTCGATAGCTTGTCTCAG

22

MB5F

ACTTGGAGGAAATGGGCTTC

20

MB5R

GGATGGCGTTTAATAAATCTGG

22

MB9F

TGGCTGGGATACTGTGTAATTG

22

MB9R

TTAGCTTCAGAGCCCTTTGG

20

MB10F

TATCGAGTCCGGCTTCCAGAAC

22

MB10R

TTGCAATTACCTCCGATACCAC

22

MB11F

GTGGACGAACACCTGCATC

19

MB11R

AGATCCTCCACCTCCACCTC

20
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6
7
8
9

MB13F

GGAGGATGAGCTCGATGAAG

20

MB13R

CTAAGCCTGCTACACCCTCG

20

MB14F

CGTCTCTGAACCACCTTCATC

21

MB14R

TTCCTCCGTCCATCCTGAC

19

MB17F

ACTGATTCACCGATCCTTGG

20

MB17R

GCTGGCCTGACTTGTTATCG

20

MB18F

GGTAGGAAATGACGAAGCTGAC

22

MB18R

TGAGCACTCTAGCACTCCAAAC

22

การทําปฏิกิริยาพีซีอารเพื่อสังเคราะหแถบดีเอ็นเอ ประกอบดวย ddH2O 7.5 μl, 10X PCR
(add 20 mM MgCl2) 2.5 μl, dNTPs (2.5 mM) 10 μl, Forward primer (10μM) 1 μl, Reverse
primer (10 μM) 1 μl , DNA template 100 ng 2 μl รวม 25 μl นําหลอดทดลอง เขาเครื่อง PCR
ตามโปรแกมตอไปนี้

94C 2 นาที 1 รอบ แลวสังเคราะหแถบดีเอ็นเอ จํานวน 25 รอบ

อุณหภูมิ 94C 1 นาที
55-60 C 1 นาที 72C 1 นาที และfinal extension 72C 5 นาที
ตรวจวิเคราะหขนาดของสายดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณได โดยนําดีเอ็นเอที่ไดจากปฏิกิริยาพีซี
อาร 20 ไมโครลิตร ผสมกับ loading dye (Promega, Madison, WI) ปริมาตร 2 ไมโครลิตร แยก
ขนาดของสายดีเอ็นเอ ดวย 5% polyacrylamide gel โดยใช sequencing apparatus ในบัฟเฟอร
1X Tris-borate EDTA (TBE) แลวตรวจดูแถบและรูปแบบลายพิมพดีเอ็นเอโดย silver staining
การบันทึกขอมูลรูปแบบลายพิมพดีเอ็นเอ โดยตรวจสอบแถบลายพิมพดีเอ็นเอของเชื้อแต
ละสายพันธุ ใหคะแนนแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏ เปน 1 และไมปรากฏแถบดีเอ็นเอ เปน 0 นําผลมา
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป NTSYS 2.22e (Rohlf, 1994) คา coefficient ใช Dice วิเคราะห
dendrogram จัดกลุมเชื้อ และวิเคราะหคา bootstrap โดยโปรแกรม Winboot (Yap and Nelson,
1996) เปรียบเทียบความสัมพันธและความหลากหลายทางพันธุกรรม ระหวาง ไอโซเลท พืชอาศัย
และ แหลงที่มาของเชื้อ
4.2 การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
รา
Phytophthora parasiticaโดยเทคนิค Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)
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การเตรียมเสนใยและสกัดดีเอ็นเอ
เตรียมเสนใยเชื้อรา โดยเลีย้ งราแตละไอโซเลทบนอาหาร carrot agar (CA) จากนั้นเขีย่
เสนใยบนอาหารใสในขวดอาหารเหลว CA วางไวที่อุณหภูมิหอง จนเสนใยเจริญเต็มผิวหนาอาหาร
เขี่ยเสนใยขึน้ มา ลางดวยน้ํากรองนึง่ ฆาเชื้อซับน้ําใหแหง (สามารถเก็บเสนใยไวที่ -20 องศา
เซลเซียสไดนานกอนสกัด)
การสกัดดีเอ็นเอ นําเสนใยที่แหงมาบดใหละเอียดดวยไนโตรเจนเหลว แลวใสในหลอด
ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ในปริมาตร 0.05 กรัม เติม extraction buffer ( 50 mM Tris HCL, 850 mM
NaCl, 100 mM EDTA, 1% SPS) ในปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวย Vortex บมไวที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที เติม phenol และ chloroforml ในปริมาตร 500
ไมโครลิตร ผสมใหเขากันดวย vortex ทําการหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,000 รอบตอนาที ที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที เพื่อสกัดเอาเศษเซลลและโปรตีนอื่นๆออก ดูด supernatant (สวน
ใสดานบน) ใสหลอดใหมแลวเติมchloroform/isoamylalcohol (24:1) ปริมาตร 1 เทา ผสมใหเขา
กัน หมุนเหวีย่ งที่ความเร็ว 13,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมหิ องเปนเวลา 10 นาที ดูด
supernatant( สวนใส) ใสหลอดใหม เติม Ethanol ในปริมาตร 2 เทา ของสารละลาย พลิกหลอด
กลับไปกลับมาเบาๆ incubate ที่ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชัว่ โมง หมุนเหวียงที่ความเร็ว
13,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที เพื่อตกตะกอน DNA เท supernatant (สวน
ใส) ดานบนทิง้ แลวเติม 70% ethanol 200 มิลลิลิตร แลวหมุนเหวียงที่ความเร็ว 13,000 รอบตอ
นาที ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 นาที ซ้าํ 2 ครั้ง (เพื่อลาง DNA) เท supernatant (สวนใส) ทิ้ง ตาก
ตะกอน DNA ใหแหงที่อุณหภูมิหอง ประมาณ 30 นาที จากนั้นละลายตะกอน DNA ดวย TE ( 10
mM Tris- HCL, pH 8.0, 1 mM EDTA) 50 μl แลวเก็บไวที่ - 20°C จากนัน้ ตรวจสอบคุณภาพและ
วัดปริมาณดีเอ็นเอดวยวิธี electrophoresis และเก็บสารละลายดีเอ็นเอที่ไดไวที่อุณหภูมิ -20
องศาเซลเซียส
จัดทําลายพิมพดีเอ็นเอของเชื้อดวยเทคนิค AFLP (Vos et al., 1995) โดยปรับ reaction
และ condition บางสวน ดังนี้ นําดีเอ็นเอของเชื้อแตละสายพันธุ ปรับใหมีความเขมขน 500 นาโน
กรัม ในน้ํา 5.5 ไมโครลิตร เติม restriction buffer ประกอบดวย เอ็นไซม EcoRI (NEB) 5 units,
MseI (NEB)1 units , 10X Ligase buffer with ATP 1.1 ไมโครลิตร, 0.5 M NaCl 1.1 ไมโครลิตร,
1 mg/ml BSA 0.55 ไมโคลิตร และน้ํา ปริมาตรรวม 9 ไมโครลิตร นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง และหยุดปฏิกิริยาที่ 70 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที จากนั้นทําการตอ
adaptor โดยเติม ligation buffer ประกอบดวย 10X Ligase buffer 0.1 ไมโครลิตร, 0.5 M NaCl
0.1 ไมโครลิตร, 1 mg/ml BSA 0.05 ไมโครลิตร เอ็นไซม T4DNA ligase (regular conc.) 0.165
ไมโครลิตร 5 μM EcoRI adapter pair 1 ไมโครลิตร 50 μM MseI adapter pair 1 ไมโครลิตร และ
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ปรับปริมาตรรวมสุดทายเทากับ 12 ไมโครลิตร นําไปบมที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 2
ชั่วโมง
ลําดับเบสของ Adapter
EcoRI adapter 5’ –CTCGTAGACTGCGTACC
CATCTGACGCATGGTTAA-5’
MseI adapter 5’ –GACGATGAGTCCTGAG
TACTCAGGACTCAT -5’
จากนั้นใชตัวอยางดีเอ็นเอที่ไดเปนตนแบบ เพื่อสังเคราะหสายดีเอ็นเอโดยสุมในปฏิกิริยา
พีซีอาร ประกอบดวย 10X PcR buffer with 15 mM MgCl2 2 ไมโครลิตร, 1.25 mM dNTPs 1.6
ไมโครลิตร 5 u/ul Taq DNA polymerase 0.125 ไมโครลิตร ไพรเมอร Eco (+selective base) (5
uM) 1 ไมโครลิตร, ไพรเมอร Ms (+selective base) (5 uM) 1 ไมโครลิตร และน้ํา ใหมีปริมาตร
สุดทาย ผสมสารประกอบในปฏิกิริยาดังกลาวขางตนใหเขากัน แลวบมหลอดปฏิกิริยาในเครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิ PE 9700 thermal cycler (Applied Biosystems, Foster City, CA) โดยใช
อุณหภูมิ และเวลาในการสังเคราะหสายดีเอ็นเอดังนี้
ปฏิกิรยิ า
อุณหภูมิ (oC)
1.แยกสายดีเอ็นเอแมแบบเริ่มตน (initial denaturation)
95
2.แยกสายดีเอ็นเอแมแบบ (denaturation)
94
3.เริ่มตนจับคูไพเมอรกับดีเอ็นเอตนแบบ (annealing)
66(-1)

เวลา
2 นาที
20 วินาที
30 วินาที

4.สังเคราะหสายดีเอ็นเอตอจากดีเอ็นเอแมแบบ(extension)
5.แยกสายดีเอ็นเอแมแบบ (denaturation)
6.เริ่มตนจับคูไพเมอรกับดีเอ็นเอตนแบบ (annealing)

2 นาที
20 วินาที
30 วินาที

10รอบ
72
94
56

20รอบ
7.สังเคราะหสายดีเอ็นเอตอจากดีเอ็นเอแมแบบ(extension) 72
2 นาที
8.สังเคราะหดเี อ็นเอรอบสุดทาย (final extension)
72
15 นาที
ทําปฏิกิริยาซ้ําในขั้นตอนที่ 2-4 เปนวงจรลูกโซ โดยปรับลดอุณหภูมิ annealing 1 องศา
เซลเซียส ในทุก ๆ รอบ จนอุณหภูมิลดลงเหลือ 56 องศาเซลเซียส แลวสังเคราะหตออีก 20 รอบ
สังเคราะหดีเอ็นเอรอบสุดทาย นาน 15 นาที และหยุดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ตรวจ
วิ เ คราะห ข นาดของสายดี เ อ็ น เอที่ เ พิ่ ม ปริม าณได โดยนํา ดี เ อ็ น เอที่ ไ ดจ ากปฏิ กิริ ย าพี ซี อาร 20
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ไมโครลิตร ผสมกับ loading dye (Promega, Madison, WI) ปริมาตร 2 ไมโครลิตร แยกขนาดของ
สายดีเอ็นเอ ดวย 5% polyacrylamide gel โดยใช sequencing apparatus ในบัฟเฟอร 1X Trisborate EDTA (TBE)ใชกระแสไฟฟาที่คาความตางศักดิ์ 65 วัตต นาน 2.5 ชั่วโมง แลวตรวจดูแถบ
และรูปแบบลายพิมพดีเอ็นเอโดย silver staining
จากนั้นจัดทําลายพิมพดีเอ็นเอของเชื้อ Phytophthora parasitica จํานวน 19 ไอโซเลท
จากพืชอาศัย 9 ชนิด คือ กลวยไม หนาวัว เดหลี สะระแหน มะเขือ สม ยางพารา หมากผูหมากเมีย
และลองกอง โดยไพรเมอร 3 คู ไดแก Eco-AC/ Ms-AG, Eco-AG/MsAC และ Eco-A/ Ms-AAC
การบันทึกขอมูลรูปแบบลายพิมพดีเอ็นเอ โดยตรวจสอบแถบลายพิมพดีเอ็นเอของเชื้อแต
ละสายพันธุ ใหคะแนนแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏ เปน 1 และไมปรากฏแถบดีเอ็นเอ เปน 0 นําผลมา
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป NTSYS 2.22e (Rohlf, 1994) coefficient ใช Dice วิเคราะห
dendrogram จัดกลุมเชื้อ และวิเคราะหคา bootstrap โดยโปรแกรม Winboot (Yap and Nelson,
1996) เปรียบเทียบความสัมพันธและความหลากหลายทางพันธุกรรม ระหวาง ไอโซเลท พืชอาศัย
และ แหลงที่มาของเชื้อ
ผลการทดลองและวิจารณ
1. สํารวจ รวบรวมตัวอยางโรคพืช จากแหลงปลูกที่สาํ คัญทั่วประเทศและการแยกเชื้อ
สาเหตุ
ผลการสํารวจและรวบรวมตัวอยางโรคใบไหม โรครากเนา ตนเนาของพืชที่สาํ คัญทาง
เศรษฐกิจแลวแยกเชื้อสาเหตุ จากแหลงปลูกทั่วประเทศ แยกเชื้อบริสทุ ธิ์ ได รา Phytophthora.
spp. 33 ไอโซเลท จาก 14 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี
เพชรบูรณ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ กระบี่ ภูเก็ต กําแพงเพชร ลําปาง และเชียงใหม บนพืช 12 ชนิด
คือ หมากผูหมากเมีย เดหลี ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มะเขือ (มะเขือมวงผลเล็ก และมะเขือมวง
ผลใหญ มะเขือยาว) สะระแหน สับปะรด สม กลวยไม หนาวัว และแพงพวยฝรั่ง (แพงพวยบก)
(ตารางที่ 1)
ผลการสํารวจ รวบรวมตัวอยางโรคใบไหม โรครากเนา โคนเนา ผลเนา ที่มีสาเหตุจาก รา
Phytophthora spp. จากแหลงปลูกพืช ในป พ.ศ.2550-2552 พบ โรคใบไหมของเดหลี (51 Pl Pb
R 1 L) โรคตนเนาของกลวยไม (51 Or Pb R 1 S Mokara และ 51 Or PB 1 L Vanda) โรคใบไหม
ตนเนาของหนาวัว (51 An PB 1 L) ซึ่งตรงกับการรายงานของนิยมรัฐ (2544) รายงานการเกิดโรค
เนาดํา หรือโรคใบแหงหนาวัว เกิดจาก P. parasitica (นิยมรัฐ, 2544) และโรคโคนเนาของแพงพวย
(51 MP BK 1 S) นอกจากนีไ้ ดศึกษา รา Phytophthora spp. ที่มีอยูใน culture collection บนพืช
9 (10) ชนิด คือ หมากผูห มากเมีย ยางพารา ลองกอง ทุเรียน มะเขือ (มะเขือยาว มะเขือมวงผลเล็ก
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และมะเขือมวงผลใหญ) สะระแหน สับปะรด สม กลวยไม และหนาวัว ซึ่งเปนพืชใบเลี้ยงคู ยังไม
พบการเขาทําลายของรานี้ในพืชใบเลีย้ งเดี่ยว ตรงกับการรายงานของ Brasier และ Hansen (1992)
ที่รายงานวารา Phytophthora สวนมากทําใหเกิดโรคกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงกับพืชใบ
เลี้ยงคู (Brasier and Hansen, 1992) การแยกรา Phytophthora จากสวนตางๆ ของพืชที่เปนโรค
โดยวิธี tissue transplanting นั้น ความยุง ยากคือตองแยกเชื้อบริสุทธิใ์ นวันเดียวกัน มิฉะนัน้ จะเกิด
การปนเปอนไดงาย (อมรรัตนและคณะ, 2544) และตองนํามาแยก รา Phytophthora บนอาหาร
สังเคราะหพิเศษ PDA + BRNAP 2 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อแยกเชื้อสาเหตุโรคจากชิ้นสวนพืช ครั้งที่สอง
เพื่อทําใหเชื้อบริสุทธิ์ แลวจึงเลี้ยงบนอาหารแข็ง CA (Carrot agar) การแยกเชื้อบริสุทธิ์จากโรคโคน
เนา ใบเนาของกลวยไมและหนาวัว ไมสามารถแยกไดโดยงาย เนื่องจากเกษตรกรมีการใชสารเคมี
ในการปองกันกําจัดโรคอยางมาก
ในรายงานดรรชนีรายชื่อโรคพืชในประเทศไทยของพัฒนาและคณะ (2537) มีการพบและ
รายงานโรคพืชในประเทศไทยที่เกิดจาก รา P. parasitica กวา 30 ชนิด ไดแก พืชไร เชน โรคสมอ
ดํา (Phytophthora boll rot ) ของฝาย, โรคเนาคอดิน (Damping-off) ของปอคิวบา, โรคขอตอเนา
(Collar rot) ตนเนา (Stem rot) และเนาคอดิน (Damping-off) ของปอแกว, โรคแขงดํา (Black
shank) ของยาสูบ, โรคใบไหมและลําตนเนา (Phytophthora blight) ของงา, โรครากเนา (Root
rot) ของหมอนและโรครากเนา (Root rot) ของละหุง พืชสวน เชน โรคยอดเนา (Heart rot) รากเนา
(root rot) ของสับปะรด, โรครากเนา (root rot) ใบไหม (Leaf blight) ของสมจุก สมจีน, โรครากเนา
ของสมโชกุน สมโอขาวน้ําผึง้ สม Rough lemon, โรคใบรวง Leaf fall (Leaf blight) ของยางพารา,
โรครากเนา (ระยะกลา) Root rot (Seedling) ของมะมวงหิมพานต, โรคโคนเนา (Foot rot) ของ
มะนาว มะนาวไทย, โรคใบไหม ผลเนา ดอกเนา (Brown rot, Leaf blight) ของมะนาวตาฮิต,ิ โรค
รากเนาโคนเนาของสมเกลีย้ ง สมตรา สมเขียวหวาน, โรคลําตนเนา (Stem rot) ของสตรอเบอรี่, โรค
รากเนาโคนเนา (Stem rot, Collar rot) ของแพสชั่นฟรุต, โรคผลเนาและใบไหม (Fruit rot, Leaf
blight) ของพุทรา, พืชสวนสมุนไพร โรคโคนและรากเนา (Foot and root rot) ของพริกไทยและพลู
พืชผัก เชนโรคใบไหม (Leaf blight) ของสะระแหน, โรคโคนตนเนา (Foot rot) ของกระเจีย๊ บแดง,
โรคราน้ําคาง (Downy mildew) ของผักกาดหัว, โรคผลเนา (Fruit rot) ของมะเขือยาว, โรคโคนเนา
และรากเนาของกลา (Seedling root rot) ของมะกรูด ไมดอกและไมประดับ เชน โรคลําตนเนา
(stem rot) ของวานหางจระเข, โรคเนาดํา (Black rot) ของกลวยไม เปนตน ซึง่ ในปจจุบันไมมีการ
ปลูกพืชไรหลายชนิด หรือมีการปลูกนอย ไมพบการเขาทําลายของ รา P. parasitica บนพืช
เหลานั้น เชน ฝาย ปอคิวบา และปอแกว สวนพืชหลายชนิด เชน สับปะรด พืชตระกูลสม พริกไทย
สะระแหน และมะเขือยาว รา P. parasitica ยังคงแพรระบาดทําความเสียหายตลอดมาจนถึง
ปจจุบัน
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อมรรัตน (2546) รายงานพบการเปนโรครากเนาโคนเนาของสมโชกุน อายุ 13 ป ที่สวนสม
ตําบลหนาเขา อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แสดงอาการใบเหลือง เหีย่ วแหงและรวง มีลักษณะ
โคนเนาแหง เมื่อเปดเปลือกบริเวณโคนตนและราก พบวาเนื้อเยื่อเปลี่ยนเปนสีนา้ํ ตาลตัดกับสวน
ปกติที่มีสีขาว บางตนมีเสนใยสีขาวของราบางชนิดขึ้นคลุม บางตนพบเห็ดขึน้ แลวยืนตนตาย และ
ยังไดรายงานการพบการเกิดโรคโคนเนารากเนาของลองกองตนใหญในสวนเกษตรกร ที่ตําบลเขา
ใหญ อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ แสดงอาการใบเหลือง เหี่ยวแหงและรวง กําลังยืนตนตาย เมือ่
เปดเปลือกบริเวณโคนตนและราก
พบวาเนื้อเยื่อเปลี่ยนเปนสีนา้ํ ตาลตัดกับสวนปกติที่มีสีขาว
เชนเดียวกัน รากแขนงและรากฝอยทีเ่ ปนโรคมีสีน้ําตาล รายงานวาเชื้อสาเหตุของโรครากเนาโคน
เนาสองกองและสมโชกุน คือ รา P.parasitica และอมรรัตน (2548) รายงานการเกิดโรคผลเนาใน
มะเขือมวง พบวามีอาการฉ่ําน้าํ หรือเนาเล็กนอยบริเวณขั้วผล อาการเนานี้ขยายออกไปอยาง
รวดเร็ว จนทําใหเนาเกือบทัง้ ผล มีสาเหตุจากรา P.parasitica
2. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาของ รา Phytophthora spp.
2.1 การศึกษาลักษณะการเจริญของเสนใย (ลักษณะโคโลนี) ของเชื้อ
ผลการศึกษาลักษณะการเจริญของเสนใย (ลักษณะโคโลนี) ของเชื้อ ในระยะการสืบพันธุ
แบบไมใชเพศ การเจริญของเสนใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และ CA ในตูบมมืดอุณหภูมิ 250ซ.
พบวาการสรางเสนใยบนอาหารแข็ง มีลักษณะการเจริญเปนเสนตรง มีกิ่งกานแยกออกไปไม
สม่ําเสมอ เสนใยลักษณะใสไมมีสี ไมมีผนังกั้นเสนใย ผิวผนังเสนใยเรียบ (smooth) ไอโซเลทที่แยก
ไดจาก โรครากเนาโคนเนาทุเรียนมีลักษณะการเจริญของโคโลนีบนอาหาร PDA คลายดอกรักเร ไอ
โซเลทอืน่ มีลักษณะการเจริญของโคโลนีบนอาหาร PDA คลายเสนใยแมงมุม (arachnoid) ไอ
โซเลท 49-PR CB 1 S ที่แยกไดจาก หนายางพาราเนา มีเสนใยฟูมากกวาไอโซเลทอืน่ ๆ เชื้อเจริญ
เต็มจานเลี้ยงเชื้อ บนอาหาร CA เมื่ออายุ 5 วัน แตบนอาหาร PDA เชื้อเจริญเติบโตไดชากวา เจริญ
เต็มจานเลี้ยงเชื้อเมื่ออายุ 7 วัน เชื้อสรางเสนใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อ CA หนาแนนกวาบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PDA แตไอโซเลท 48-An- PhK 1 L สรางเสนใยบางที่สุด และเจริญเต็มจานเลีย้ งเชื้อ บน
อาหาร CA เมือ่ อายุ 2 วัน (ตารางที่ 2)
2.2. การศึกษาลักษณะรูปรางและขนาดสปอรของเชื้อ
ผลการศึกษาลักษณะ รูปรางและขนาดของ sporangium ของ รา Phytophthora spp.
พบวา ไอโซเลท 49-PR CB 1 S ที่แยกไดจาก หนายางพาราเนา เชื้อสราง sporangia จํานวนมาก
บนผิวอาหารแข็ง CA เปนรูปไข มีปุมนูน (papilla) ชัดเจนบนสปอร L : B ratio = 1.5 : 1 สปอรหลุด
จากกานชูสปอร (sporangiophore) ไดงายเมื่ออายุมาก ดานลางมี กานสปอร (pedicel หรือ stalk)
ความยาว 5-20 m ติดอยู เชนเดียวกับ ไอโซเลท แยกไดจาก โรครากเนาโคนเนาทุเรียน ที่สปอรมี
ปุมนูนที่ปลาย เมื่อสปอรแกจะหลุดจากกานชูสปอร พรอมมีกาน สัน้ ๆ ความยาว 2.5 m ติดอยู
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สปอรมีรูปราง รีๆ L : B ratio = 1.8 : 1 แตไอโซเลทอื่น เชื้อสราง sporangia นอย หรือไมสราง
sporangia บนผิวอาหารแข็ง CA ตองตัดชิ้นเชื้อที่เลี้ยงบนอาหารแข็ง CA แลวแชในน้าํ ทีน่ ึ่งฆาเชือ้
แลว ทิง้ ไว 24-36 ชั่วโมง เชื้อสราง sporangia จํานวนมากในน้ํา มี รูปคอนขางกลม รูปแพรหรือ
กลม มีปุมนูนชัดเจนบนสปอร L : B ratio = 1.1-1.2 : 1 สปอรติดแนนกับเสนใย สปอรผนังหนา
ยกเวน ไอโซเลท 48-An- PhK 1 L สรางสปอรรูปรางแตกตางจากทุกไอโซเลท (ตารางที่ 2)
2.3 การศึกษา mating type (แบบคูผสม) ของรา Phytophthora spp.
ผลการศึกษา mating type (แบบคูผสม) ของรา Phytophthora spp. โดยการวางเชื้อ
unknown และ รา Phytophthora spp. มาตรฐานทีท่ ราบ mating type แลว คือ mating type A1
(P. palmivora สาเหตุโรคผลเนาลําไย) และ mating type A2 (P. palmivora สาเหตุโรคเนาแกว
หนามา) โดยวางชิ้นเชื้อคนละดานในจานเลี้ยงเชื้อ เพื่อหา mating type ของราทุกไอโซเลท ในครัง้
ไอโซเลท คือ 45 LK Kr B 1 R, 48-Eg-BK-1นี้ พบ รา Phytophthora spp. จํานวน 8 (9)
F, 47 Pi-Pr K 1 L, 49 Ct Kp 1 R, 48-An- PhK 2 L, 49 An Lpa 1 L, 51 An PB 1 L, 51 MP BK
1 S และไอโซเลทจากทุเรียน เปน matting type A1 รา Phytophthora spp. จํานวน 9 (11) ไอ
โซเลท คือ 47-Dr-Ph B 1 L, 51 Pl Pb R 1 L, 49-Eg-CM 2 S, 48-Km-BaK 1 S, 49 Km Pb R 1
S, 49 Pi Pb R 1 L, 49-Or Na p 1 L, 47-Or-Pa T 2 L, 46-An-Ba K 1 L, 46-An- NaP 1 L และ
49 An Lpa 2 L เปน matting type A2 สปอรผนังหนาเกิดจากการผสมทางเพศ (oospore) เปนรา
ที่จะตองผสมตางเพศตางเสนใย (heterothallic fungus) เพศเมีย (oogonium) เพศผู
(antheridium) เพศผูจะอยูใตเพศเมีย (amphigynous antheridium) สวนไอโซเลท 49-Or CM 2 L
จากกลวยไมรองเทานารีอินทนนท และ48-An- PhK 1 L, เปน homothallic fungus คือ เกิด
oospore โดยไมตองผสม สวนไอโซเลทที่ไมพบ mating typeจํานวน 11 ไอโซเลท คือ 49-PR CB 1
S, 49 –PR PB 1 S, 49-Eg-CM 1 F, 49-Eg-CM 3 F, 48-Pi-RY 2 S, 48-Or-Ra Y 1 L, 49-Or CM
3 L, 49-Or CM 4 L, 51 Or Pb R 1 S, 51 Or PB 1 L และ 48-An-Ch B 1 L (ตารางที่ 2)
mating type A1 (P. palmivora สาเหตุโรคผลเนาลําไย) และรา P. palmivora มาตรฐาน
mating type A2 (P. palmivora สาเหตุโรคเนาแกวหนามา) จึงใชรา P. palmivora มาตรฐาน 2 ไอ
โซเลทดังกลาวในการศึกษา mating type ของ รา Phytophthora ในครั้งนี้
ในการศึกษา mating type ผลที่ไดคือ เซลลสืบพันธุ oogonia, antheridia, oospores ซึ่ง
บางครั้งอาจใชประโยชนจากลักษณะและรูปรางของเซลลสืบพันธุ เปนลักษณะอีกลักษณะหนึง่ ที่ใช
จําแนกชนิดของ Phytophthora ได (Waterhouse, 1970) ตําแหนงของ antheridia อยูตรงสวนไหน
ของ oogonia ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ผิวของ oogonia เรียบ antheridia อยูดานใต หรือ ฐาน
ของ oogonia เปนแบบ amphigynous antheridium ซึ่งเปนลักษณะประจําของ รา P. parasitica
(ทวี, 2545) ในการทดสอบครั้งนี้ยงั พบ Phytophthora ไอโซเลทที่ไมผสมกับทัง้ A1 และ A2 อาจ
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เนื่องจากเปน Phytophthora ตางชนิดกันทําใหไมสามารถเขากันได แตเนื่องจากการทดสอบครั้งนี้
พบ รา P. parasitica ทั้ง mating type A1 และ mating type A2 จึงสมควรนําราทัง้ สอง mating
type มาทดสอบอีกครั้ง เพือ่ ใชเปน mating type มาตรฐานของรา P. parasitica ได
การจําแนกชนิดรา Phytophthora spp.
ผลการจําแนกชนิดราทีน่ ํามาศึกษา โดยเปรียบเทียบ ลักษณะการเจริญของเสนใย
ลักษณะรูปรางและขนาดของสปอรชนิดตาง ๆ (sporangium, chlamydospores, oogonia,
antheridia และ oospores) ของรา Phytophthora กับคูมือการจําแนกชนิด Phytophthora ของ
Stamps et al (1990) และ เอกสารของ Erwin and Ribeiro (1996) และ จําแนกชนิดรา Pythium
spp. กับคูมือการจําแนกชนิด Pythium ของ PLAATS-NITERINK (1981) และ เอกสารวิชาการ
ของ Robertson (1980) พบวา ไอโซเลท 49-PR CB 1 S ที่แยกจากหนายางพารา (จากจังหวัด
จันทบุรี) คือรา P.botryosa ไอโซเลท 49-Or CM 2 L ที่แยกไดจาก กลวยไมรองเทานารีอินทนนท
คือ รา P. heveae ไอโซเลทที่แยกไดจากรากเนาโคนเนาทุเรียน คือ P. palmivora และ ไอโซเลท
48-An- PhK 1 L ที่แยกไดจากหนาวัว คือ รา Pythium sp. สวนราไอโซเลทอื่น ๆ คือรา P.
parasitica
รา P. botryosa เปนสาเหตุโรคใบรวง (leaf fall) และฝกเนา (pod rot) ของยางพารา ใน
ประเทศมาเลเซีย และไทย ซึ่งเชื้อนีเ้ ปนสาเหตุของโรคฝกเนาของโกโกดวย (Erwin and Ribeiro,
1996) สําหรับในประเทศไทยพบการเขาทําลายบนตนยางพารา ทําใหเกิดโรคใบรวง และโรคฝก
เนา และโรคเสนดํา หรือ เสีย้ นดํา (Black stripe) ที่ทาํ ลายหนายางเสมอ ๆ ในแปลงปลูก (อมรรัตน
, 2551)
รา P. heveae มีการรายงานครั้งแรก เมื่อป ค.ศ. 1929 เปนสาเหตุโรคเสนดํา (black
stripe) ของยางพารา (Heveae rubber) ในประเทศมาเลเซีย ตอมาพบรายงานการระบาดของรานี้
กับพืชหลายชนิดในหลายประเทศ เชน ประเทศบราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและสหรัฐอเมริกา
นอกจากนีม้ ีรายงานการเกิดโรคยอดเนายอดดวนของมะพราวในประเทศไอเวอรี่โคสท (Erwin and
Ribeiro, 1996) อมรรัตนและคณะ (2550) รายงานครั้งแรกที่พบ รา P. heveae บนกลวยไม
รองเทานารีอินทนนทในประเทศไทย
รา P. palmivora เปนสาเหตุของโรครากเนา (root rot) โคนเนา (stem rot) แคงเกอร
(canker) ใบไหม (leaf blight) ยอดเนา (shoot rot) เหีย่ ว (wilt) ผลเนา (fruit rot) กลาเนา
(seedling rot) ใบจุด (leaf spot) มีพืชมากกวา 138 ชนิด ที่เปนพืชอาศัยของราตัวนี้ พืชที่สําคัญๆ
เชน โกโก มะพราว ยางพารา พริกไทย สาเก สับปะรด ปาลมน้ํามัน มะละกอ ทุเรียน มะมวงหิม
พานต กลวยไม (อมรรัตน, 2552)
3.
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รา P. parasitica เปนสาเหตุโรคพืชในแหลงปลูกประเทศตาง ๆ ในเขตรอนและกึ่งรอน
สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญีป่ ุน ไตหวัน อารเจนตินา เวนิซเู อลา อิหราน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนส เม็กซิโก เมียนมา ทาสมาเนีย เยอรมันนี บราซิล เปอรโตริโก เปอรตุเกส จาไมกา และ
ประเทศไทย (ทวี, 2549)
4.
การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรมของรา
Phytophthora
4.1 การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรมของรา
Phytophthora parasitica ดวยเทคนิค SSR- PCR ไพรเมอร microsatellite
ผลการศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรมของรา Phytophthora
spp. จากพืชอาศัย 6 ชนิด ไดแก ยางพารา (จากจังหวัดปราจีนบุรี) สับปะรด สะระแหน กลวยไม
และ สม และ Pythium sp. จากหนาวัว ดวยเทคนิค SSR-PCR โดย microsattlelite ไพรเมอร
จํานวน 9 คู ซึ่งเปนไพรเมอรที่ใชสําหรับการจําแนกรา Fusarium oxysporum complex
Steenkamp et al., (2005) ไดแถบดีเอ็นเอที่มีความแตกตาง 220 แถบ วิเคราะหความสัมพันธทาง
พันธุกรรม ดวยโปรแกรม NTSys 2.22e และวิเคราะหคา bootstrap จํานวนสุม 1000 ครั้ง ดวย
โปรแกรม winboot คา bootstrap มีความสัมพันธกบั ความเชื่อมั่นจากการวิเคราะหสายสัมพันธ
ทางวิวัฒนาการ คา bootstrap 85-100% แสดงถึงความเชื่อมัน่ สูง คา bootstrap 71-84% แสดง
ถึงความเชื่อมัน่ ปานกลาง และคา bootstrap 50-70% แสดงถึงความเชื่อมั่นระดับต่ําของสาย
สัมพันธทางวิวัฒนาการ (Richardson et al. 2000) Phylogenetic tree แบงกลุมรา Phytophthora
spp. ออกจากรา Pythium sp. ที่ 30% similarity รา Phytophthora spp. จําแนกเปน 4 กลุม คือ A
เปนรา P. parasitica จากยางพารา กลุม B ประกอบดวยรา P. parasitica จากสับปะรด
สะระแหน กลวยไม และสม ดวยคา similarity 45-80 % กลุม C เปนรา P. haveae สาเหตุโรค
กลวยไมรองเทานารี มีคา bootstrap เปน 100% สําหรับรา P. haveae เปนไอโซเลททีเ่ ปนสาเหตุ
โรคในพืชยางพารา แตสามารถเขาทําลายกลวยไมได และมีลักษณะของสปอรคลายกับรา P.
parasitica ซึ่งจะตองมีการศึกษาจําแนกโดยใชคุณสมบัติตาง ๆ มากขึ้น กลุม D เปนรา P.
palmivora สาเหตุโรคกลวยไม และรา P. parasitica ไอโซเลทจากกลวยไม จ.ปทุมธานี ซึง่ มีคา
bootstrap สูง 96-97% ดังนั้นมีความเปนไปไดในการจําแนกดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยาวา ไอ
โซเลท Or-PaT1L อาจเปนรา P. palmivora ได (ภาพที่ 1) ทั้งนี้ไมพบรูปแบบความสัมพันธทาง
พันธุกรรมที่ชดั เจนกับพืชอาศัยหรือแหลงปลูกพืช
4.2 การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
รา
Phytophthora parasiticaโดยเทคนิค Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)
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ลายพิมพดีเอ็นเอรา Phytophthora จากพืชอาศัย 9 ชนิด ไดแก ยางพารา (ยางพารา
ฉะเชิงเทรา คือจากจังหวัดปราจีนบุรี) กลวยไม หนาวัว เดหลี หมากผูหมากเมีย สะระแหน สม
มะเขือ และลองกอง พบวาไพรเมอร EAC+MAG และ EAG+MAC ใหรูปแบบดีเอ็นเอที่ไมชัดเจน
ไดแถบดีเอ็นเอขนาดใหญ และแถบดีเอ็นเอที่จาง แตคูไพรเมอร EA+MAAC สามารถใหลายพิมพดี
เอ็นเอทีช่ ัดเจน สามารถจําแนกแถบดีเอ็นเอทีม่ ีความแตกตางกัน (polymorphic band) รวม 65
แถบ (ภาพที่ 2) วิเคราะหขอ มูลโดยโปรแกรม NTsys 2.22e แบงออกไดเปน 7 กลุม (ภาพที่ 3) ดังนี้
กลุม A มีราไอโซเลทสาเหตุโรคเนาดําหรือเนาเขาไสกลวยไม 4 ไอโซเลท กลุม B ประกอบดวยรา
สาเหตุโรคเนาดําหนาวัว 5 ไอโซเลท ยกเวนไอโซเลทจากกรุงเทพฯ ซึง่ ไมมีความสัมพันธกับไอโซเล
ทอื่น โดยมีขอมูลเพิ่มเติมวาเปนไอโซเลททีส่ ามารถกอใหเกิดโรคไดรุนแรง กลุม C เปนไอโซเลทจาก
มะเขือ สะระแหน และเดหลี กลุม D เปนไอโซเลทจากยางพาราและสม กลุม E, F และ G เปนไอ
โซเลทจากหมากผูหมากเมีย ลองกอง และหนาวัว ตามลําดับ ลายพิมพดีเอ็นเอดวยเทคนิค AFLP
ใหความหลากหลายทางพันธุกรรมคอนขางสูง มีคา similarity ตั้งแต 12-95% แตสามารถจําแนก
ราที่เขาทําลายพืชอาศัยชนิดเดียวกันอยูดว ยกันได ตัวอยางคือ กลุม A และ B ที่จัดกลุมเชื้อที่มี
ความสัมพันธทางพันธุกรรมของพืชอาศัยของกลวยไมและหนาวัว ตามลําดับ แตไอโซเลทของ
กลวยไมจัดกลุมอยูดวยกันที่คา similarity ต่ํากวา 50 เปอรเซ็นต แมวาจะแยกเก็บจากแหลงปลูก
ในจังหวัดเชียงใหมเชนเดียวกัน มีการจัดกลุมรา P. parasitica ในกลุม เดียวกับ P. havaea ที่คา
similarity สูงถึง 75% และมีคา bootstrap สูงถึง 98% โดยมีขอมูลการจําแนกทางสัณฐานวิทยาวา
เปนรา P. haveae (เปนไอโซเลทที่เปนสาเหตุโรคในยางพารา) ทัง้ นี้ควรจะตองมีการจําแนกโดย
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในการจําแนก species ไอโซเลทของหนาวัวจากลําปางมี
ความคลายกันสูงกวา 80 เปอรเซ็นต similarity แตไอโซเลทจากภูเก็ตแตกตางกัน และไอโซเลทจาก
กรุงเทพฯ มีความแตกตางจากไอโซเลทจากแหลงอืน่ ๆ ทีค่ า similarity 12 เปอรเซ็นต
จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหจัดกลุมเชื้อตามลายพิมพดีเอ็นเอโดยเทคนิค SSRPCR ไพรเมอร microsatellite ใหความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง ไมมีความสัมพันธที่ชัดเจน
ในขณะที่ ล ายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอโดยเทคนิ ค AFLP สามารถแสดงความสั ม พั น ธ ข องลั ก ษณะทาง
พั น ธุ ก รรมกั บ พื ช อาศั ย คื อ พื ช อาศั ย ชนิ ด เดี ย วกั น จะมี ล ายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอคล า ยกั น ซึ่ ง ให ผ ล
เช น เดี ย วกั บ รายงานของ ศรี สุ ข และคณะ (2544)
ที่ ใ ช เ ทคนิ ค RAPD ในการจั ด กลุ ม รา
Phytophthora โดยสามารถจําแนกราจากทุเรียน 3 ไอโซเลท ที่ความเหมือนกัน 70 เปอรเซ็นต แต
ไอโซเลทจากกลวยไมจัดรวมในกลุมเดียวกับสมและพริกไทย ที่ความเหมือนกั นเพีย ง
25
เปอรเซ็นต ทั้งนี้เทคนิค AFLP นับวาเปนเทคนิคที่มีประโยชน สามารถใชในการศึกษาลักษณะทาง
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พันธุกรรม ใหขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม ทั้งในการศึกษาเพื่อการจําแนกชนิดเชื้อรา
แบคทีเรีย และพืช
สรุปผลการทดลอง
ผลการสํารวจ รวบรวมตัวอยางโรคใบไหม โรครากเนา โคนเนา ผลเนา จาก 14 จังหวัด
ทั่วประเทศ แยกเชื้อบริสุทธิ์ ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุเชือ้ ศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา แลวจําแนกชนิดตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบ รา P. parasitica จํานวน 29 ไอโซเลท
เปนสาเหตุโรคเนาของพืชที่ศกึ ษา และพบ รา P. heveae เปน สาเหตุโรคกลาเนาของกลวยไม
รองเทานารีอินทนนท รา P. palmivora เปน สาเหตุโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน รา P. botryosa
เปน สาเหตุโรคหนายางพาราเนา และรา Pythium sp. แยกไดจากตนหนาวัว
ลายพิมพดีเอ็นเอของราที่แยกไดจากตางพืชอาศัยและแหลงปลูกพืช วิเคราะหจัดกลุมเชื้อ
ตามลายพิมพดีเอ็นเอโดยเทคนิค SSR-PCR ไพรเมอร microsatellite ใหความหลากหลายทาง
พันธุกรรมสูง ไมมีความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางพืชอาศัยหรือแหลงปลูก แตลายพิมพดีเอ็นเอโดย
เทคนิค AFLP บางกลุมสามารถแสดงความสัมพันธของลักษณะทางพันธุกรรมกับพืชอาศัย และ
แหลงปลูกพืช ไมพบความสัมพันธทางพันธุกรรมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ
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อมรรัตน ภูไพบูลย. 2546. เตือนภัย...ไฟทอปเธอรา ลองกอง. กสิกร 76 (4) : 87-93.
อมรรัตน ภูไพบูลย. 2548. โรคผลเนาในมะเขือมวง. ขาวอารักขาพืช 1 (6) : 3.
อมรรัตน ภูไพบูลย. 2551. โรคพืชและการจัดการโรคพืช. หนา 19-33 ใน เอกสารประกอบการฝก
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วิจัยโรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ. 72 หนา.
อมรรัตน ภูไพบูลย พจนา ตระกูลสุขรัตน และอมรรัชฏ คิดใจเดียว. 2544. โรครากเนา-โคนเนาใน
สวนทุเรียนภาคตะวันออก. ขาวสารโรคพืชและจุลชีววิทยา. ปที่ 11 เลมที่ 3. หนา 39-45.
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ตารางที่ 1

ไอโซเลทของรา Phytophthora spp. สาเหตุโรคพืช จากพืน้ ที่เพาะปลูกของ
ประเทศไทย (ป พ.ศ. 2545-2551)

ที่ พืช
1 หมากผูหมากเมีย
(Dr=Dracaena
Palm)
2 เดหลี
(Pl = Peace lily)
3 ยางพารา
(PR = Para
Rubber)
4 ยางพารา
5 ลองกอง ลูกู
LK=Long Kong
6 ทุเรียน
Du = Durian
7 มะเขือ
Eg = Egg-plant
8 มะเขือ

9

มะเขือ

10 มะเขือ

ไอโซเลท
อาการ
471-Dr2-Ph B3 14 L5 ใบไหม

สถานที่
เพชรบูรณ

51 Pl Pb R 1 L

ใบไหม

อ.เมือง เพชรบุรี

49-PR CB 1 S

หนายางเนา

จันทบุรี (P.botryosa)

49 –PR PB 1 S
45 LK Kr B 1 R

หนายางเนา
รากเนา

46-Du-CB 4 S

รากเนาโคนเนา

48-Eg-Ba K-1-F
มะเขือมวงผลเล็ก
49-Eg-CM 1 F
มะเขือมวงผลใหญ

ผลเนา

49-Eg-CM 2 S
มะเขือมวงผลเล็ก

รากเนา
โคนเนา

49-Eg-CM 3 F
มะเขือยาว

ผล

ศูนยวิจยั ยาง ปราจีนบุรี
บานนายยวนไทย
ต.เขาใหญ อ.อาวลึก กระบี่
79 ม.2 ต.อางคีรี อ.มะขาม
จ.จันทบุรี
ดานพืชสงออก ดอนเมือง
กรุงเทพ ฯ
นางอํานวย ใจคํา 43 หมู 3 ต.
ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว
เชียงใหม
บริษัท ยูเนีย่ นเพลส ต.ทุง ขาว
พวง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
บานปางดะ อ.สะเมิง จ.
เชียงใหม

ผลเนา
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ตารางที่ 1
(ตอ)
ที่ พืช
ไอโซเลท
11 สะระแหน
48-Km-BaK 1 S
Km = Kitchen Mint
12 สะระแหน
49 Km Pb R 1 S

49 Ct Kp 1 R

แกนกาน
โคนตนเนา
รากเนา

สถานที่
รานแหนมเนือง
ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
แปลงผัก รานอาหารแซบอีหลี
อ.ชะอํา เพชรบุรี
กม.5 ปากน้ําปราณ
อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
บานหวยทรายใต
อ.ชะอํา เพชรบุรี
แปลงผูใหญบา น ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
กําแพงเพชร

48-Or-R Y 1 L

โคนใบเนา

อ.เมือง จ. ระยอง

49-Or Na p 1 L

ตนเนา
ใบเนา

49-Or CM 2 L

ตนกลา
ใบ โคนใบเนา

สุวิทย ลิ้มโปเจริญสุข 77/6 ม.1
ต.บางแกวฟา อ.นครชัยศรี
นครปฐม
ศูนยวิจยั เกษตรหลวงเชียงใหม
ต.หนองควาย อ.หางดง
จ.เชียงใหม (P. heveae)

49-Or CM 3 L

ศูนยวิจยั เกษตรหลวงเชียงใหม

47-Or-Pa T 2 L

ตนโต
ใบ โคนใบเนา
ตนเนา
ใบเนา
ใบจุด

51 Or Pb R 1 S

ตนเนา

รังกลวยไมวทิ ยาลัยเกษตรกรรม
เพชรบุรี อ.เมือง เพชรบุรี (A1)

13 สับปะรด
Pi = Pineapple
14 สับปะรด
พันธุป ตตาเวีย
15 สับปะรด
พันธุป ตตาเวีย
16 สม Ct = citrus
พันธุเ ขียวหวาน
17 กลวยไมหวาย
Or = Orchid
18 กลวยไม Mokara

47 Pi-Pr K 1 L
พันธุป ตตาเวีย
49 Pi Pb R 1 L

19 กลวยไม
รองเทานารีอินทนนท
(กลาเพาะจาก
เนื้อเยื่อ)
20 กลวยไมรองเทานารี
เหลืองกาญจน
21 กลวยไมเอื้องกุหลาบ
กระเปาเปด
22 กลวยไม
23 กลวยไมMokara

48-Pi-RY 2 S

49-Or CM 4 L

อาการ
กาน เนาดํา
ใบไหม
กาน เนาดํา
ใบไหม
โคนใบ (เนาแหง)
โคนใบ (เนาเละ)

ศูนยวิจยั เกษตรหลวงเชียงใหม
อ.เมือง ปทุมธานี
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ตารางที่ 1
(ตอ)
ที่ พืช
24 กลวยไมVanda

ไอโซเลท
51 Or PB 1 L

อาการ
ตนเนา

25 หนาวัว
An = Anthurium
26 หนาวัว
27 หนาวัว
28 หนาวัว
29 หนาวัว

46-An-Ba K 1 L

ใบไหม

46-An- NaP 1 L
48-An- PhK 1 L
48-An- PhK 2 L
49 An Lpa 1 L

ใบไหม
กานหนาวัว
กานหนาวัว
ใบไหม

30 หนาวัว

49 An Lpa 2 L

ใบไหม

31 หนาวัว

51 An PB 1 L

ใบไหม เนา

32 หนาวัว
48-An-Ch B 1 L
33 แพงพวยฝรัง่
51 MP BK 1 S
Mp = Madagascar
periwinkle

ใบ
โคนเนา

สถานที่
รังกลวยไมบริษัท PSP อ.เมือง
ปราจีนบุรี (นิยมรัฐ) (A2)
อ.มีนบุรี กรุงเทพฯ
อ.พุทธมณฑล นครปฐม
ภูเก็ต 1
ภูเก็ต 2
ตนทดสอบพันธุ สถานีทดลอง
พืชสวนหางฉัตร จ.ลําปาง
ตนทดสอบพันธุ สถานีทดลอง
พืชสวนหางฉัตร จ. ลําปาง
รังกลวยไมบริษัท PSP อ.เมือง
ปราจีนบุรี
อ.เมือง ชลบุรี
แปลงทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ 1- ป พ.ศ. ที่เก็บตัวอยาง
2

- ชนิดพืชที่เปนโรค
หมากผูหมากเมีย
Dr=Dracaena Palm
เดหลี
Pl = Peace lily
ยางพารา
PR = Para Rubber
ลองกอง ลูกู
LK=Long Kong
ทุเรียน
Du = Durian
มะเขือ
Eg = Egg-plant
สะระแหน
Km = Kitchen Mint
สับปะรด
Pi = Pineapple
สม
Ct = citrus
กลวยไม
Or = Orchid
หนาวัว 3An = Anthurium
แพงพวยฝรั่ง (แพงพวยบก)
Mp = Madagascar periwinkle
- จังหวัดที่เก็บตัวอยางโรค
กรุงเทพฯ
BK = Bangkok
ปทุมธานี
Pa T = Pathumthani
นครปฐม
NaP = Nakhonpathom
ปราจีนบุรี
PB = Prachinburi
ระยอง
Ra Y = Rayong
จันทบุรี
CB = Chanthaburi
เพชรบูรณ
Ph B = Petchbun
เพชรบุรี
Pb R = Petchburi
ประจวบคีรีขันธ
Pr K = Prachuapkhirikhan
กระบี่
Kr B = Krabi
ภูเก็ต
PhK = Phuket
กําแพงเพชร
Kp = Kamphaengphet
ลําปาง
Lpa = Lampang
เชียงใหม
CM = Chiangmai
4
– ลําดับไอโซเลทที่แยกไดในจังหวัดนั้น
5
– สวนของพืชที่เปนโรค
ใบ
L = Leaf
ราก
R = Root
ลําตน
S = Stem
ผล
F = Fruit
เชน
471-Dr2-Ph B3 14 L5 คือ ไอโซเลท รา Phytophthora spp. สาเหตุโรคใบไหมหมากผูหมากเมีย เก็บจากจังหวัดเพชรบูรณ
ไอโซเลทที่ 1 แยกไดจากใบ เปนตน
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ตารางที่ 2
ชนิด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไอโซเลทรา Phytophthora spp. ที่แยกจากพืชตาง

ไอโซเลท
47-Dr-Ph B 1 L
51 Pl Pb R 1 L
49-PR CB 1 S
49 –PR PB 1 S
45 LK Kr B 1 R
46-Du-CB 4 S
48-Eg-Ba K-1-F
49-Eg-CM 1 F
49-Eg-CM 2 S
49-Eg-CM 3 F
48-Km-BaK 1 S
49 Km Pb R 1 S
47 Pi-Pr K 1 L
49 Pi Pb R 1 L
48-Pi-RY 2 S
49 Ct Kp 1 R
48-Or-Ra Y 1 L
49-Or Na p 1 L

ลักษณะโคโลนี
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม ฟูมากที่สุด
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายดอกรักเร
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม

L:B ratio ของสปอร
1.2 : 1
1.1 : 1
1.5 : 1 (P.botryosa)
1.2 : 1
1.2 : 1
1.8 : 1 P. palmivora
1.1 : 1
1.1 : 1
1.2 : 1
1.11 : 1
1.2 : 1
1.15 : 1
1.2 : 1
1.17 : 1
1.1 : 1
1.2 : 1
1.2 : 1
1.2 : 1

mating type
A2
A2
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A1
A2
A1
A2
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ตารางที่ 2
ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

(ตอ)

ไอโซเลท
49-Or CM 2 L
49-Or CM 3 L
49-Or CM 4 L
47-Or-Pa T 2 L
51 Or Pb R 1 S
51 Or PB 1 L
46-An-Ba K 1 L
46-An- NaP 1 L
48-An- PhK 1 L
48-An- PhK 2 L
49 An Lpa 1 L
49 An Lpa 2 L
51 An PB 1 L
48-An-Ch B 1 L
51 MP BK 1 S

ลักษณะโคโลนี
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม
คลายเสนใยแมงมุม

L:B ratio ของสปอร
1.29 : 1 (P. heveae)
1.12 : 1
1.2 : 1
1.2 : 1
1.13 : 1
1.2 : 1
1.2 : 1
1.2 : 1
Pythium sp.
1.1 : 1
1.16 : 1
1.17 : 1
1.2 : 1
1.14 : 1
1.1 : 1

mating type
homogynous
A2
A2
A2
homogynous
A1
A1
A2
A1
A1
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ภาพที่ 1 Dendrogram แสดงความสัมพันธทางพันธุกรรมรา Phytophthora และ
Pythium จากพืชอาศัย 6 ชนิด ใชขอมูลลายพิมพดีเอ็นเอ สังเคราะหดวย ไพรเมอร microsatellite
primers (คาวิเคราะหที่ต่ํากวา 50 ไมไดนํามาแสดง) วิเคราะหดวย NTSYS-pc. version 2.22e
ตัวเลขบนแกนของ tree เปนคา bootstrap จํานวน 1000 ครั้ง (คาวิเคราะหที่ต่ํากวา 50 ไมไดนํามา
แสดง)
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1234

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ภาพที่ 2 รูปแบบลายพิมพดีเอ็นเอ รา Phytophthora spp. โดยเทคนิค AFLP ดวยไพรเมอร
E+A/M+AAC ตรวจแถบดีเอ็นเอบน 6% Acrylamide gel ยอมดวย Silver nitrate
1. 49 Or-Cm 2 L 2. 49 Or-Cm 3 L 3. 49 Or-Cm 4 L 4. 47 Or PaT 2 L 5. 48 An-PhK 2L
6. 48 An-PhK 2L 7.49 An-Lpa 1 L 8. 49 An-Lpa 2 L 9. 51 An-PB 1 L 10. 51 An-PB 1 L
11. 46 An-BaK 1 L 12. 47Dr-Ph B 1 L 13. 45 LK-Kr B 1 R 14. 48 Eg-BaK 1 F
15. 48 Km-PbR 1 S 16. 51 Deli 17. CHARub 18. 49 Citrus 1 R 19. 49 Citrus 1 R
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ภาพที่ 3 Dendrogram แสดงความสัมพันธทางพันธุกรรมรา Phytophthora จากพืช
อาศัย 9 ชนิด ใชขอมูลลายพิมพดีเอ็นเอ AFLP โดยไพรเมอร E+A/M+AAC วิเคราะหดวย
NTSYS-pc. version 2.22e ตัวเลขบนแกนของ tree เปนคา bootstrap จํานวน 1000 ครั้ง (คา
วิเคราะหที่ตา่ํ กวา 50 ไมไดนํามาแสดง)

