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ลายพิมพดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรม
รา Fusarium spp.ในประเทศไทย
DNA Fingerprint and Genetic Variation of Fusarium spp. In Thailand
ธารทิพย ภาสบุตร อภิรัชต สมฤทธิ์ สุณีรัตน สีมะเดื่อ นภสร ปุญญพิทักษ
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยอ
จากการศึกษาลักษณะพันธุกรรมของรา Fusarium oxysporum โดยวิเคราะหลายพิมพดี
เอ็นเอ (DNA fingerprinting) ดวยเทคนิค AFLP พบวาสามารถแบงการกระจายตัวทางพันธุกรรมของ
เชื้อไดเปน 5 กลุมคือ กลุมที่ 1 ไดแก รา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวหรือตายพรายของ
กลวยน้ําวา จากแหลงปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย 13 สายพันธุ รา F. oxysporum ที่เปน
สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ จากแหลงปลูกทางภาคเหนือ 1 สายพันธุ และรา F. oxysporum ที่
เปนสาเหตุโรคเหี่ยวของปอเทือง จากแหลงปลูกทางภาคเหนือ 1 สายพันธุ กลุมที่ 2 ไดแกรา F.
oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวและใบไหมของกลวยไมและวานิลาจากแหลงปลูกภาคกลาง
2 สายพันธุ กลุมที่ 3 ไดแกรา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวของพริกและมะเขือเปราะ จาก
แหลงปลูกภาคเหนือ 2 สายพันธุ กลุมที่ 4 ไดแกรา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวหรือตาย
พรายของกลวยน้ําวา จากแหลงปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สายพันธุ กลุมที่ 5 ไดแกรา F.
oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวหรือตายพรายของกลวยน้ําวา จากแหลงปลูกทางภาคเหนือ 6
สายพันธุ และจากแหลงปลูกทางภาคกลาง 1 สายพันธุ สวนการศึกษาลักษณะพันธุกรรมของรา F.
proliferatum โดยวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ ดวยเทคนิค RAPD ไมสามารถสรุปผลความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมของรา F. proliferatum แตละไอโซเลทที่นํามาทดลองได เนื่องจากพบวา แถบดีเอ็น
เอที่เกิดจากการใชไพรเมอร PFE08 และ PFE12 ไมแสดงใหเห็นความเหมือนและความตางทาง
พันธุกรรมของรา F. proliferatum ที่นํามาทดลอง
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คํานํา
รา Fusarium spp. จัดอยูใน subdivision Deuteromycotina form – class
Hyphomycetes form – order Tuberculariales form - family Tuberculariaceae (Ainsworth,
1973) Fusarium spp. เปนราสาเหตุโรคพืชที่มีความสําคัญ เปนสาเหตุโรคของพืชมากมายหลาย
ชนิด อาศัยในดิน พบไดทั่วไปทุกแหง Fusarium เปนราที่อาศัยในดิน พบไดทั่วไปทุกแหง หลาย
ชนิด (species) เปนสาเหตุโรคพืชที่สําคัญ ซึ่งระบาดทําความเสียหายแก พืชไร พืชหัว พืชผัก ไม
ดอกไมประดับ และไมผลทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว ทําใหเกิดโรคอยางรุนแรงกับพืชที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน โรคถอดฝกดาบของขาว โรคตายพรายของกลวย โรคเหี่ยวของ
พืชผัก ไมดอกไมประดับ โรครากเนาของพืชตระกูลถั่ว โรคโคนเนาและลําตนเนาของธัญพืช เปน
ตน(พัฒนาและคณะ, 2537) ราในสกุลนี้สวนใหญเปนราในดินสามารถมีชีวิตอยูรอดในดินไดนาน
ในรูปของสปอรผนังหนาหรือ chlamydospore (Lester และคณะ, 1988; Windels, 1993)
ปจจุบันการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจําแนกชนิด (species) รา
สาเหตุโรคพืชมีความสําคัญและมีการพัฒนาไปอยางมาก มีการนําวิทยาการทางอณูชีววิทยามาใช
ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและจัดจําแนกชนิด ตรวจสอบความเหมือนกันหรือ
แตกตางกันของชนิด รวมทั้งการวินิจฉัยสาเหตุของโรคพืชซึ่งโดยทั่วไปดูจากลักษณะสัณฐานวิทยา
แตหากไดมีการเปรียบเทียบลายพิมพดีเอนเอแลวจะใหผลในทางสนับสนุนลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาไดอีกทางหนึ่ง ใหความถูกตองแมนยําและรวดเร็วมากขึ้น รา Fusarium spp. เปนนราที่มีพืช
อาศัยจํานวนมากและสามารถดํารงชีพอยูในดินไดนานหลายปและเกิดความผันแปร (variation)
ไดงาย การเก็บรวบรวมตัวอยางและจําแนกชื่อชนิดของรา Fusarium spp. ทําใหทราบการเกิดและ
การระบาดของโรค แหลงแพรกระจาย และไดสายพันธุพรอมขอมูลเก็บรักษาไวใน หนวยเก็บรักษา
สายพันธุจุลินทรียทางการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งการศึกษาที่ผานมา ขอมูลการศึกษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใชลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) ของรา Fusarium
spp. ยังมีไมครบถวน ดังนั้นจึงทําการศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอของรา Fusarium spp. สาเหตุโรคพืช
ที่เก็บรวบรวมไวแลวและที่เก็บรวบรวมใหม เพื่อใหไดขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของรา
Fusarium spp. ซึ่งผลที่ไดจะเปนองคความรูดานโรคพืชนําไปใชเผยแพรไดและเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการนําไปวิจัยตอยอดดานอื่นๆ ตอไป
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. ตัวอยางพืชที่เปนโรคที่คาดวามีสาเหตุจากรา Fusarium spp. จากแหลงปลูกพืชตางๆ
ในประเทศไทยและรา Fusarium spp. ที่เก็บอยูในหนวยเก็บรักษาจุลนิ ทรียโ รคพืช
2. อาหารเลี้ยงเชือ้ ไดแก Water Agar (WA), Potato Dextrose Agar (PDA), Potato
Dextrose Agar (PDB), Corn Leaf Ager (CLA) และ KCl
3. กลองถายภาพ กลองจุลทรรศนพรอมอุปกรณถายภาพ
4. อุปกรณตางๆ ในหองปฏิบัติการ
5. เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วต่ํา และสูง
6. Gel Electrophoresis เครื่องมือตรวจดูแถบดีเอ็นเอ ดวยแสงยูวี (UV transiluminator)
7. สารเคมี ที่ใชในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมีและเอนไซมสําหรับการทําปฏิกิริยา
พีซีอาร
วิธีการ
1. การศึกษาเชื้อสาเหตุและการจําแนกชนิด
แยกเชื้อจากเนื้อเยื่อพืชเปนโรค (Tissue transplant) โดยตัดตัวอยางพืชบริเวณที่เปน
รอยตอของสวนที่เปนโรคและสวนปกติใหมีขนาดประมาณ 2 x 2 มิลลิเมตร ฆาเชื้อที่ผิวพืชโดยแช
ชิ้นสวนพืชในสารละลายโซเดียมไฮเปอรคลอไรด 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 3 นาที ซับใหแหงดวย
กระดาษกรองที่ผานการนึ่งฆาเชื้อแลวจนแหงสนิท นําชิ้นสวนพืชมาวางบนอาหาร water agar บม
เชื้อไวในหองปฏิบัติการ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน ตรวจดูเสนใยราภายใตกลอง
จุลทรรศนแบบสเตอริโอ ตัด hyphal tip ของราที่เจริญออกมาจากชิ้นพืช วางลงบนอาหาร potato
dextrose agar (PDA) เก็บไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จนเชื้อเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
ทําเชื้อบริสทุ ธิโ์ ดยการใช single spore technique
เขี่ยกลุมสปอรลงใน vial ที่มีน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ ทําสปอรแขวนลอยใหมีปริมาณสปอร
ประมาณ 10 สปอร ตอ 1 loop ภายใต objective กําลังขยายต่ํา ใชหวงลวด (loop) ที่ปลอดเชื้อจุม
ลงในสปอรแขวนลอย แลวลาก (streak) ลงบนผิวหนาของอาหาร WA บมเชื้อที่อุณหภูมิหอง 24
ชั่วโมง ตักสปอรเดี่ยวที่งอก มาเลี้ยงบนอาหารที่เหมาะสม ทําการจําแนกชนิด ศึกษาลักษณะของ
สัณฐานวิทยา ลักษณะโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และจําแนกตามวิธีการของ Nelson และคณะ
(1983) ดังนี้

1166
ศึกษาลักษณะการเจริญของโคโลนีรา Fusarium spp. ศึกษาการสราง pigment
sclerotium และ sporodochium บันทึกลักษณะและวัดขนาดของ conidia conidiophore บันทึก
การสรางและลักษณะของ chlamydospore ทํา slide culture เพื่อศึกษาลักษณะของ
sporogenous cell phialide microconidia macroconidia
2. การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของรา Fusarium spp.
การเตรียมเสนใยราและการสกัดดีเอ็นเอ นํารา Fusarium spp. ที่จําแนกชนิดแลวมาเลี้ยง
ในอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose broth (PDB) บมเชื้อไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 4
วัน กรองเสนใย ลางเสนใยดวยน้ํากลั่นฆาเชื้อ นําเสนใยไปเก็บไวที่ –20 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่วโมง นํามาสกัด DNA โดยนําเสนใย 0.2 กรัม ใสในหลอด microcentrifuge ขนาด 1.5
มิลลิลิตรเติม extraction buffer 600 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน นําไปไวใน water bath อุณหภูมิ
55 องศาเซลเซียส ทิ้งไวขามคืน เติมสารละลาย 5M Nacl 190 ไมโครลิตร พลิกหลอดกลับไปมา
นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 14000 รอบตอนาที (rpm) เปนเวลา 10 นาที ดูดสารละลายสวนบนไป
ใสในหลอด microcentrifuge หลอดใหม เติม 100 เปอรเซ็นต เอทานอลที่เย็นจัด 800 ไมโครลิตร
พลิกหลอดกลับไปมาเบาๆ นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 14000 รอบตอนาที (rpm) เปนเวลา 6 นาที
เทสวนใสที่เปนสารละลายทิ้ง ลางตะกอนดีเอ็นเอดวยเอธานอล 70 เปอรเซ็นต นําไปปนเหวี่ยงที่
ความเร็ว 14000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที เทเอธานอลทิ้ง เหลือตะกอนดีเอ็นเอที่กนหลอด
คว่ําหลอดทิ้งตะกอนไวใหแหง ละลายตะกอนดวยน้ํา เก็บสารละลายดีเอ็นเอไวที่อุณหภูมิ -20
องศาเซลเซียส จนกวาจะนํามาใชศึกษารูปแบบลายพิมพดีเอ็นเอ
ตรวจผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยนําดีเอ็นเอที่ไดมาแยกขนาดบน agarose gel
electrophoresis เปนเวลา 30 นาที นําเจลที่ไดไปยอมดวยเอธิเดียมโบรไมด นาน 10 นาที แลว
ล า งเอธิ เ ดี ย มโบรไมด อ อกโดยแช เ จลในน้ํ า สะอาด นํ า เจลไปตรวจสอบดี เ อ็ น เอภายใต แ สง
อัลตราไวโอเลต ทําการวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา

เริ่มตน ตุลาคม 2550
สิ้นสุด กันยายน 2552
สถานทีท่ ําการทดลอง กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. การศึกษาเชื้อสาเหตุและการจําแนกชนิด
ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะโคโลนีตามวิธีการและระบบของ
Nelson et al. (1983) พบวารา F. oxysporum และ F. proliferatum ที่แยกไดจากสวนของพืชที่
เปนโรคและราที่เก็บอยูในหนวยเก็บรักษาจุลินทรีย จํานวน 30 ไอโซเลท (ตารางที่ 1) มีลักษณะ
ดังนี้
F. oxysporum Schlecht ex Fries, emend. Snyder & Hansen
ชื่อพอง : F. oxysporum Schlecht. Emend. Snyd. & Hans. pro parte
F. redolens Wollenw.
F. oxysporum Schlecht. Emend. Snyd. & Hans. var. redolens (Wollenw.) Gordon
F. oxysporum Schlecht.
F. oxysporum Schlecht. var. redolens (Wollenw.) Gordon
ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA : เชื้อราสรางเสนใยฟู ละเอียด สีขาว สีขาวแซมมวง สีชมพูมวง สี
มวงออน จนถึงสีมวงเขม เจริญอยางรวดเร็ว สราง sporodochium สีสมจํานวนมาก โคโลนีดานใต
ผิวอาหารมีสีมวงออน มวงเขม หรือน้ําเงินเขม และสรางเม็ด sclerotium สีน้ําเงิน
ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA : เชื้อราสราง microconidium จํานวนมากเกาะเปนกลุม
แบบ false head บน monophialide ซึ่งเกิดจากดานขางของเสนใย phialide รูปรางคลายขวด
หรือพินโบวลิ่ง ไมมีสี มีขนาดสั้นกวา phialide ของ F. moniliforme และ F. solani microconidia
รูปไข ยาวรี สั้นปอม จนถึงรูปทรงกระบอก ไมมีสี มี 1-2 เซลล สวนใหญมี 1 เซลล macroconidia
รูปรางโคงแบบ fusoid-subculate เซลลที่ฐานมีลักษณะคลายเทา (foot-shaped) เซลลที่ปลาย
เรียวแหลม หรือทูมน ผนังบาง ไมมีสี มี septum 3-5 ขนาด 24-26 x 3-4.5 ไมครอน เกิดบน
conidiophore ที่แตกกิ่งกานมากหรือเกิดบน sporodochium ที่มีลักษณะเปนกอน (tubercularialike) เชื้อราชนิดนี้สราง chlamydospore รูปไข หรือทรงกลม ผนังเรียบหรือผนังขรุขระ เกิดที่บริเวณ
สวนปลายเสนใย (terminal) และสวนกลางเสนใย (intercalary) มักเกิดเดี่ยว แตบางครั้งเกิดเปนคู
หรือเปนลูกโซ
รา Fusarium oxysporum ทําใหเกิดโรคเหี่ยว (vascular wilt) กับพืชหลายชนิด เปนราทีม่ ี
พืชอาศัยกวางมาก ทําความเสียหายกับพืชมากที่สุด และมีความสามารถทําใหเกิดโรคเฉพาะกับ
พืช โดยลักษณะของสัณฐานวิทยาคลายคลึงกัน ดังนั้น นักอนุกรมวิธานราที่ไดศึกษา และจัดระบบ
การจําแนก จึงไดใหชื่อเปน form-species เฉพาะพืชอาศัยแตละชนิด เชน โรคเหี่ยวของแตงเกิด
จาก F. oxysporum f. sp. melonis, โรคเหี่ยวของฝายเกิดจาก F. oxysporum f. sp. vasinfectum
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และ โรคตนเหี่ยวของถั่วเหลืองเกิดจาก F. oxysporum f. sp. glycines ซึ่งขนาดและรูปรางของ
macroconidia มีความผันแปรบางในระหวาง form-species (Booth, 1971) ในประเทศไทยพบรา
ชนิดนี้กระจัดกระจายอยูทั้งในดินและพืช มากกวาราชนิดอื่นโดยเปนสาเหตุของโรคในพืชที่สําคัญ
หลายชนิด ไดแก ธัญพืชเมืองหนาว ฝาย ถั่วลิสง หัวหอม กะหล่ําปลี แตงโม มะเขือเทศ พริก
ถั่วฝกยาว และมันฝรั่ง (ปยะวดี, 2533)
F. proliferatum (Matsushima) Nirenberg
ชื่อพอง : F. moniliforme Sheldon pro parte
F. moniliforme Sheldon emend. Snyd. & Hans. pro parte
ลักษณะโคโลนีบนอาหาร PDA : เสนใยฟู หนาแนน ขณะยังออนมีสีขาว เมื่อมีอายุมากขึ้น มีสีชมพู
สม สีสมชมพู จนถึงสีชมพูมวง โคโลนีเจริญอยางรวดเร็ว ขนาดความยาวของโคโลนีในหลอด
อาหาร มากกวา 7 เซนติเมตร เมื่ออายุ 12 วัน sporodochium มีสีสม ถึงสีสมเขม โคโลนีดานใต
อาหารวุนมีสีสมออน สีมวงแดง จนถึงสีมวงคราม บาง isolate สรางเม็ด sclerotium สีน้ําเงิน
ลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA: ลักษณะโดยทั่วไปคลาย F. moniliforme และ F.
subglutinans ซึ่ง microconidium เกิดบน microconidiophore ทั้งแบบเปนกลุม (false head)
และ ตอเนื่องเปนลูกโซ (chain) แตจํานวน conidium ในแตละลูกโซนอยกวา F. moniliforme พบ
สราง phialide ทั้งแบบ mono- และ polyphialide เชนเดียวกับ F. subglutinans และไมสราง
chlamydospore
Nelson, et al. (1983) จัด Fusarium ใน section Liseola จํานวน 4 ชนิด คือ F.
moniliforme F. proliferatum F. subglutinans และ F. anthophilum มีลักษณะโดยทั่วไป
ใกลเคียงกันมาก จะแตกตางกันในบางลักษณะอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ดังนั้นการศึกษาเพื่อ
จําแนกชนิด หากใชระบบการจัดจําแนกของ Nelson ตองดําเนินการตามขั้นตอนของ Nelson และ
มีความละเอียดถี่ถวน รา F. proliferatum มีรายงานของตางประเทศวา พบรานี้บนพืชตระกูล
กลวยไมสกุลDendrobium (http://www.extento.hawaii.edu/kbase/crop/type/f-prolif.htm.) ใน
ประเทศไทยมีรายงานการพบรา F. proliferatum บนเอื้องพราวที่ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
2. การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของรา F. oxysporum และ F. proliferatum
2.1 ผลการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของรา F. oxysporum ดวยเทคนิค AFLP
ใช microsatellite primers (Steenkamp et al., 2005) 9 คู
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primer
MB2F
MB5F
MB9F
MB10F
MB11F
MB13F
MB14F
MB17F
MB18F

ลําดับเบส (5’------>3’)
TGCTGTGTATGGATGGATGG
ACTTGGAGGAAATGGGCTTC
TGGCTGGGATACTGTGTAATTG
TATCGAGTCCGGCTTCCAGAAC
GTGGACGAACACCTGCATC
GGAGGATGAGCTCGATGAAG
CGTCTCTGAACCACCTTCATC
ACTGATTCACCGATCCTTGG
GGTAGGAAATGACGAAGCTGAC

primer
MB2R
MB5R
MB9R
MB10R
MB11R
MB13R
MB14R
MB17R
MB18R

ลําดับเบส (5’------>3’)
CATGGTCGATAGCTTGTCTCAG
GGATGGCGTTTAATAAATCTGG
TTAGCTTCAGAGCCCTTTGG
TTGCAATTACCTCCGATACCAC
AGATCCTCCACCTCCACCTC
CTAAGCCTGCTACACCCTCG
TTCCTCCGTCCATCCTGAC
GCTGGCCTGACTTGTTATCG
TGAGCACTCTAGCACTCCAAAC

จากการเพิ่มปริมาณชิ้นสวนดีเอ็นเอของรา F. oxysporum พบวา คูไพรเมอร MB11F
และ MB11R แสดงใหเห็นความแตกตางมากที่สุด จากความแตกตางของราแตละไอโซเลท แบงที่
ความเหมือน 60 เปอรเซ็นต สามารถจัดแบงกลุมได 5 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ไดแก รา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวหรือตายพรายของกลวยน้ําวา
จากแหลงปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย 13 สายพันธุ รา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยว
ของมะเขือเทศ จากแหลงปลูกทางภาคเหนือ 1 สายพันธุ และรา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรค
เหี่ยวของปอเทือง จากแหลงปลูกทางภาคเหนือ 1 สายพันธุ
กลุมที่ 2 ไดแกรา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวและใบไหมของกลวยไมและตน วา
นิลา จากแหลงปลูกภาคกลาง 2 สายพันธุ
กลุมที่ 3 ไดแกรา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวของพริกและมะเขือเปราะ จาก
แหลงปลูกภาคเหนือ 2 สายพันธุ
กลุมที่ 4 ไดแกรา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวหรือตายพรายของกลวยน้ําวา
จากแหลงปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สายพันธุ
กลุมที่ 5 ไดแกรา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวหรือตายพรายของกลวยน้ําวา
จากแหลงปลูกทางภาคเหนือ 6 สายพันธุ และจากแหลงปลูกทางภาคกลาง 1 สายพันธุ
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M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3000

1000

3000

1000

500

500

200

200

ภาพที่ 1 ลายพิมพดีเอ็นเอรา F. oxysporum ที่เกิดจากเทคนิค AFLP โดยใชคูไพรเมอร MB11F
และ MB11R เครื่องหมาย M คือ ดีเอ็นเอมาตรฐานใช 100 bp plus fermentas
กลุมตัวเลข คือ ดีเอ็นเอ F. oxysporum
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มะเขือเทศ ตาก
กลวยน้ําวานครราชสีมา
กลวยน้ําวา อยุธยา
กลวยน้ําวา เพชรบุรี
กลวยน้ําวา อยุธยา
สระบุรี
กลวยน้ําวา หนองคาย
กลวยน้ําวา อุดรธานี
กลวยน้ําวา จันทบุรี
กลวยน้ําวา ชัยภูมิ
กลวยน้ําวา ปตตานี
ปอเทือง แมฮองสอน
กลวยน้ําวา แพร
กลวยไม ปราจีนบุรี
วานิลา ปราจีนบุรี
พริก แมฮองสอน
พริก เชียงใหม
มะเขือเปราะ
กลวย เลย
กลวย เลย
กลวย อยุธยา
กลวย สกลนคร
กลวย กาญจนบุรี
กลวยเชียงใหม
กลวยแพร
กลวยเชียงใหม
กลวยแพร
กลวยเชียงใหม
กลวยเชียงใหม

ภาพที่ 2 โครงสราง dendrogram ที่ไดจากการวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอของรา F. oxysporum
สังเคราะหจากไพรเมอร MB11F และ MB11R แสดงสหสัมพันธระหวางสายพันธุที่แยกจาก
พืชชนิดตางๆ คา similarity คํานวณดวยคา Dice's coefficient จัดกลุมดวยโปรแกรม
UPGMA
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ผลการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของรา F. proliferatum ดวยเทคนิค RAPD ใช
primers
primer ลําดับเบส (5’------>3’)
PFE08 CTCTCCGCCA

primer ลําดับเบส (5’------>3’)
PFE12 GGAGGGTGTT

จากการเพิ่มปริมาณชิ้นสวนดีเอ็นเอของรา F. proliferatum 20 ไอโซเลท พบวา การเกิด
แถบดีเอ็นเอจากการใชไพรเมอร PFE08 และ PFE12 (ภาพที่ 3 และภาพที่ 4) ยังไมสามารถ
เปรียบเทียบความเหมือนและความตางได การสรุปผลความสัมพันธทางพันธุกรรมของรา F.
proliferatum ไอโซเลทตางๆ จึงยังไมสามารถทําได ถึงแมวาแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากการใช
ไพรเมอร PFE12 แถบดีเอ็นเอเลน 3 และเลน 4 แถบดีเอ็นเอเลน 5 และเลน 6 จะใหผลใกลเคียงกัน
ซึ่งเปนแถบดีเอ็นเอของรา F. proliferatum ที่เปนสาเหตุโรคของกลวยไมและของขาว ตามลําดับ
ดังนั้นการทดลองนี้จึงเปนการทดลองเริ่มตนในการศึกษาหาไพรเมอร ชนิดตางๆมาใชเพื่อใหสามารถ
แสดงความแตกตางระหวางราทุกไอโซเลทได
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

M

ภาพที่ 3 ลายพิมพดีเอ็นเอรา F. proliferatum ที่เกิดจากเทคนิค RAPD โดยใชไพรเมอร PFE08 M
คือ ดีเอ็นเอมาตรฐาน ใช 100 bp plus fermentas
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

H2O 19 20 21

M

ภาพที่ 4 ลายพิมพดีเอ็นเอรา F. proliferatum ที่เกิดจากเทคนิค RAPD โดยใชไพรเมอร PFE12
M คือ ดีเอ็นเอมาตรฐาน
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของรา Fusarium oxysporum โดยวิเคราะหลายพิมพ
ดีเอ็นเอ ดวยเทคนิค AFLP สามารถแบงการกระจายตัวทางพันธุกรรมของรา Fusarium oxysporum
ไดเปน 5 กลุมคือ กลุมที่ 1 ไดแก รา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวหรือตายพรายของกลวย
น้ําวา จากแหลงปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย 13 สายพันธุ รา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรค
เหี่ยวของมะเขือเทศ จากแหลงปลูกทางภาคเหนือ 1 สายพันธุ และรา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุ
โรคเหี่ยวของปอเทือง จากแหลงปลูกทางภาคเหนือ 1 สายพันธุ กลุมที่ 2 ไดแกรา F. oxysporum
ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวและใบไหมของกลวยไมและวานิลา จากแหลงปลูกภาคกลาง 2 สายพันธุ
กลุมที่ 3 ไดแกรา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวของพริกและมะเขือเปราะ จากแหลงปลูก
ภาคเหนือ 2 สายพันธุ กลุมที่ 4 ไดแกรา F. oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวหรือตายพรายของ
กลวยน้ําวา จากแหลงปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สายพันธุ กลุมที่ 5 ไดแกรา F.
oxysporum ที่เปนสาเหตุโรคเหี่ยวหรือตายพรายของกลวยน้ําวา จากแหลงปลูกทางภาคเหนือ 6
สายพันธุ และจากแหลงปลูกทางภาคกลาง 1 สายพันธุ
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สวนการศึกษาลักษณะพันธุกรรมของรา F. proliferatum โดยวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ
ดวยเทคนิค RAPD ไมสามารถสรุปผลความสัมพันธทางพันธุกรรมของราแตละไอโซเลทที่นํามา
ทดลองได เนื่องจากแถบดีเอ็นเอที่เกิดจากการใชไพรเมอร PFE08 และ PFE12 ไมแสดงใหเห็น
ความเหมือนและความตางทางพันธุกรรมของรา F. proliferatum ที่นํามาทดลอง ดังนั้นในการ
ทดลองครั้งตอไปตองทําการศึกษาไพรเมอรจํานวนหลายชุด ใหสามารถแสดงความเหมือนหรือ
ความแตกตางของราแตละไอโซเลท เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหได
เอกสารอางอิง
ปยะวดี เจริญวัฒนะ. 2533. ชนิดของเชื้อรา Fusarium จากพืชและดินในประเทศไทย.
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ตารางที่ 1 รา F. oxysporum จํานวน 30 ไอโซเลทและแหลงที่มา
ลําดับ
ที่
1

รหัส

ชื่อเชื้อ

พืชอาศัย

โรค/อาการโรค

DOAC 0874

F. oxysporum f.

มะเขือเทศ

ตนเหีย่ ว

2
3

DOAC 1699
DOAC 1701

F. oxysporum
F. oxysporum

กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา

ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย

4
5

DOAC 1703
DOAC 1704

F. oxysporum
F. oxysporum

กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา

ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DOAC 1705
DOAC 1706
DOAC 1707
DOAC 1708
DOAC 1709
DOAC 1710
DOAC 1712
DOAC 1716
DOAC 1717
DOAC 1718
DOAC 1719
DOAC 1723
DOAC 1725
DOAC 1728
DOAC 1736
DOAC 1738
DOAC 1739

F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum
F. oxysporum

กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา

ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย
ตนเหีย่ ว ตายพราย

สถานที่เก็บโรค
ต.ชองแคบ อ.พบพระ
จ.ตาก
จ.ปตตานี
ต.ไทยสามัคคี
อ.วังน้าํ เขียว
จ.นครราชสีมา
จ.เลย
ศูนยศึกษาการพัฒนา
ภู-พาน อ.เมือง
จ.สกลนคร
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.อุดรธานี
จ.หนองคาย
จ.หนองคาย
จ.หนองคาย
จ.สระบุรี
จ.เพชรบุรี
จ.กาญจนบุรี
จ.จันทบุรี
จ.เชียงใหม
จ.เชียงใหม
จ.เชียงใหม
จ.เชียงใหม
จ.เชียงใหม
จ.เชียงใหม

1176
ตารางที่ 1 (ตอ)
ลําดับ
ที่
23
24

รหัส

ชื่อเชื้อ

DOAC 1748
DOAC 1808

F. oxysporum
F. oxysporum

25

DOAC 1810

F. oxysporum

26

DOAC 1811

F. oxysporum

27

DOAC 1812

F. oxysporum

28

DOAC 1814

F. oxysporum

29

DOAC 1818

F. oxysporum

30

DOAC 1822

F. oxysporum

พืชอาศัย
กลวยน้ําวา
กลวยน้ําวา

โรค/อาการโรค

สถานที่เก็บโรค

ตนเหีย่ ว ตายพราย จ.ชัยภูมิ
ตนเหีย่ ว ตายพราย ต.ขีเ้ หล็ก อ.แมริม
จ.เชียงใหม
กลวยไม
ตนเหีย่ ว ใบไหม ต.เนินหอม อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี
วนิลา
เถาเหี่ยว
ต.เนินหอม อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี
ปอเทือง
ตนเหีย่ ว
ต.สบปอง อ.ปางมะผา
จ.แมฮองสอน
พริก
ตนเหีย่ ว
ต.สบปอง อ.ปางมะผา
จ.แมฮองสอน
พริก
ตนเหีย่ ว
ต.บอหลวง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม
มะเขือเปราะ
ตนเหีย่ ว
ต.สบปอง อ.ปางมะผา
จ.แมฮองสอน

