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บทคัดยอ 
ไสเดือนดินมีบทบาทชวยใหโครงสรางของดินดีขึ้น ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ และเปนดัชนีที่มีชีวิต (bio-

index) ที่ชี้วัดถึงการปนเปอนของสารพิษและสภาพแวดลอมในดิน ผลการวิเคราะหความแตกตางทางพันธุกรรม

ของไสเดือน Perionyx excavates ในประเทศไทย โดยไดทําการรวบรวมไสเดือนทั้งส้ิน 2 แหลง ในบริเวณกรุงเทพฯ 

และจังหวัดนครปฐม จากลายพิมพดีเอ็นเอดวยเทคนิคเอเอฟแอลพี พบไพรเมอร 15 คู ที่สามารถทําแถบดีเอ็นเอที่

แตกตางกันในตัวอยางที่ศึกษา พบวาไสเดือนทั้ง 2 แหลงมีระยะหางทางพันธุกรรม 0.351 

คําสําคัญ : เพอริโอนีกซ  เอ็กซคาวาตัส  ลายพิมพดีเอ็นเอ  เอเอฟแอลพี 

 

ABSTRACT 
Earthworms play important roles in soil structure formation improvement and organic matter 

decomposition. It also can be a bio-index to measure toxic contamination in soil and in ecosystem. The 

earthworm two sources in Thailand were studied of genetic differences, which were Bangkok and 

Nakhon Pathom. From DNA fingerprinting of the earthworms by Amplified Fragment Length 

Polymorphisms (AFLP) technique using 15 primers can found DNA bands for sample studied. They 

have singificant different sources of genetic distance by 0.351. 
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คํานํา 
ไสเดือนดิน (Earthworm) 

ไสเดือนดินเปนสัตวที่เปนมิตรกับเกษตรกร เนื่องจากไสเดือนชวยทําใหโครงสรางดินรวนซุย การเพิ่ม

ออกซิเจนใหกับดิน ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ จึงสงผลทางนิเวศวิทยาใหพืชเจริญงอกงาม และเปนดัชนีที่มีชีวิต 

(bio-index) ในการชี้วัดถึงการปนเปอนของสารพิษและสภาพแวดลอมในดิน (Karnatak, 2009; อานัฐ, 2549) ซึ่ง

ไสเดือนดินเพอริโอนีกซ เอกซคาวาตัส (Perionyx excavates) ปรับตัวไดดีในเขตรอน อาศัยอยูไดที่อุณหภูมิ 45-

90°F ที่อุณหภูมิ 70-80°F การเจริญเติบโตจะที่สุด ในขณะที่ไสเดือนอัฟริกา (Eudrilus eugeniae) เปนไสเดือนดิน

ในเขตรอน ชอบอุณหภูมิที่คอนขางอบอุน สวนไสเดือนไทเกอร (Eisenia foetida) ชอบสภาพอากาศเย็นไปถึงหนาว 

(อานัฐ, 2549) ซึ่งอุณหภูมิเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการกลายพันธุ หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร

พันธุกรรม และการเปลี่ยนไปและลักษณะที่เปล่ียนไปนั้นสามารถถายทอดไปยังลูกหลานได (สมศักดิ์, 2543) การ

กลายพันธุเปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดความแปรผันทางพันธุกรรม และกระบวนการวิวัฒนาการ นอกจากนี้เปน

ปจจัยสําคัญในการศึกษาพันธุศาสตร และการผสมพันธุเพื่อคัดเลือกพันธุสัตวและพันธุพืช (อรุณี, 2550) เนื่อง

ไสเดือนที่ไดนํามาศึกษาในครั้งนี้เปนไสเดือนเพอริโอนีกซ เอกซคาวาตัส (Perionyx excavates) ที่ไดจาก 2 แหลง

ในประเทศไทย ลายพิมพดีเอ็นเอจึงเปนขอมูลดิบที่มีประสิทธิภาพสูงในการศึกษาความหลากหลายและความ

ใกลชิดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

การศึกษาครั้งนี้ใชเทคนิคเอเอฟแอลพี (Amplified Fragment Length Polymorphisms) (สุรินทร, 2545; 

Vos et al., 1995) ในการการสรางลายพิมพดีเอ็นเอ เพื่อวิเคราะหระยะหางทางพันธุกรรมของไสเดือนจาก 2 แหลง 

เพื่อเปนความรูในดานการปรับปรุงพันธตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
สุมเลือกไสเดือน 4 ตัวอยาง ไดแก ไสเดือนเพอริโอนีกซ เอกซคาวาตัส (Perionyx excavates) จากรอง

ศาสตราจารยสมชัย จันทรสวาง และรองศาสตราจารยสุพัตร ฟารุงสาง ไสเดือนอัฟริกา (Eudrilus eugeniae) จาก

รองศาสตราจารยสมชัย จันทรสวาง และไสเดือนไทเกอร (Eisenia foetida) จากรองศาสตราจารยสมชัย จันทร

สวาง อยางละ 5 ตัว ตอ 1 ตัวอยาง ลางดวยน้ําสะอาดกอนจะนําไปบดในไนโตรเจนเหลวในและสกัดดีเอ็นเอดวยวิธี 

cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) (Juen and Traugott, 2005) ขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอเพิ่ม Polyvinyl 

Pyrolidone 10% นําดีเอ็นเอที่ไดวัดคุณภาพและปริมาณดวยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟริซีส (agarose gel 

electrophoresis) ยอมโมเลกุลดีเอ็นเอเกลียวคูดวยเอธิเดียม โบรไมด (ethidium bromide) นําไปตรวจสอบภายใต

แสงอัลตรา ไวโอเลต นําดีเอ็นเอท่ีไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260/280 ปรับความเขมขน

สารละลายดีเอ็นเอที่สกัดไดใหมีความเขมขน100 ng/µl เก็บสารละลายไวที่ -20 องศาเซลเซียสกอนที่จะนําไป

วิเคราะหในขั้นตอนตอไป (สุรินทร, 2545) นําดีเอ็นเอที่ไดมาตรวจสอบลายพิมพโดยเทคนิคเอเอฟแอลพี เร่ิมตนดวย

การเตรียมดีเอ็นเอตนแบบ (DNA template) โดยนําดีเอ็นเอตนแบบมาตัด (Digestion) ดวยเอ็นไซมตัดจําเพาะ 2 

ชนิด คือ HinP1I และ MseI เมื่อตัดดีเอ็นเอตนแบบเปนชิ้นขนาดเล็ก ๆ ไดอยางสมบูรณแลว ทําการเชื่อมตอ 

(Ligation) ดีเอ็นเอกับ adapter เพื่อใชเปนดีเอ็นเอตนแบบสําหรับการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาพีซีอาร 
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(polymerase chain reaction, PCR) ดวย primer จํานวน 64 คู และ adapter ที่ใช คือ HinP1I adapter และ 

MseI adapter โดย adapter จะเกาะกับ primer ในการขั้นตอนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยเทคนิคพีซีอาร จากนั้น

ทําการแยกขนาดดีเอ็นเอดวยวิธีอิเลคโทรโฟรีซิสใน denaturing polyacrylamide gel นําแถบดีเอ็นเอไปวิเคราะห

หาความแตกตางทางพันธุกรรม ดวยโปรแกรม NTSYSpc2.1m จากแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏบนเจลและสรางตาราง 

โดยใหปรากฏแถบดีเอ็นเอใหมีคาเปน 1 และไมปรากฏแถบดีเอ็นเอใหมีคาเปน 0 ที่ตําแหนงนั้นๆ 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
การทดลองสกัดดีเอ็นเอไสเดือนประยุกตจาก cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) (Juen and 

Traugott, 2005) สามารถสกัดดีเอ็นเอไดไมสะอาดเทาที่ควร เนื่องจากดีเอ็นเอมีการปนเปอนของโปรตีนอยูเปน

จํานวนมาก ตรวจสอบโดยการนําดีเอ็นเอมาตรวจสอบคุณภาพและเช็คปริมาณโดยวิธี agarose gel 

electrophoresis ปญหาดีเอ็นเอปนเปอนโปรตีน เนื่องจากเมื่อนําดีเอ็นไปตรวจคุณภาพดวยการวัดคาการดูดกลืน

แสงที่ความยาวคลื่น 260/280 พบวามีคาต่ํากวา 1.8 nm เพียงเล็กนอย แสดงวาดีเอ็นเอที่ไดอาจมีการปนเปอนของ

สารกลุมโปรตีนและฟนอลบางสวน ซึ่งในการวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอโดยเทคนิคเอเอฟแอลพี ตองการดีเอ็นเอที่มี

คุณภาพดี และไมมีการปนเปอน เพื่อปองกันการตัดและตอดีเอ็นเอที่ไมสมบูรณ ซึ่งทําใหผลการวิเคราะหอาจ

ผิดพลาดได (จักรพันธ, 2549) จึงแกไขโดยเติม Polyvinyl Pyrolidone 10% ลงในไสเดือนที่บดดวยไนโตรเจนเหลว

แลว นําไปตรวจสอบวัดคุณภาพและปริมาณดวยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟริซีส พบวาแถบดีเอ็นเอท่ีที่เติม 

Polyvinyl Pyrolidone 10% มีความสะอาดกวาแถบดีเอ็นเอที่ไมที่เติม Polyvinyl Pyrolidone 10% Figure 1 และ

วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260/280 พบวาดีเอ็นที่เติม Polyvinyl Pyrolidone 10% จะมีคาความยาว

คลื่นอยูในชวง 1.8-1.9 nm ซึ่งแสดงวาดีเอ็นเอที่ไดมีความบริสุทธิ์ 

 

1       2       M       3       4 

 
Figure 1 DNA sample by agarose gel electrophoresis of Marker (M) Perionyx excavates source 1 add of 

Polyvinyl Pyrolidone 10% (1) Perionyx excavates source 2 add of Polyvinyl Pyrolidone 10% (2) Perionyx 

excavates source 1 (3) Perionyx excavates source 2 (4) 
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การตรวจสอบลายพิมพดีเอ็นเอดวยเทคนิคเอเอฟแอลพี จากไพรเมอร 64 คู มีไพรเมอร 15 คู จาก Table 1 

พบความแตกตางของแถบดีเอ็นเอที่ตําแหนงเดียวกันของแตละตัวอยางในสัดสวนที่สูง เมื่อนําตัวอยางดีเอ็นเอของ

ไสเดือนทั้ง 4 ตัวอยาง มาวิเคราะหโดยแยกขนาดดีเอ็นเอดวยวิธีอิเลคโทรโฟรีซิสใน denaturing polyacrylamide 

gel เพื่อวิเคราะหหาระยะหางทางพันธุกรรมของไสเดือนจากแถบดีเอ็นเอ พบวาการวิเคราะหแยกขนาดดีเอ็นเอดวย

วิธีอิเลคโทรโฟรีซิสใน denaturing polyacrylamide gel สามารถคัดเลือกตําแหนงของแถบดีเอ็นเอที่มีความ

แตกตางกันไดทั้งหมด 416 แถบ จาก Figure 2 แสดงตัวอยางของ PCR product ของ DNA ของไสเดือนทั้ง 2 

แหลง ที่ไดจากการแยกขนาดดีเอ็นเอดวยวิธีอิเลคโทรโฟรีซิสใน denaturing polyacrylamide gel 

 

Table 1 Primers of 13 pairs. Selected from all 64 pairs of primers combination 

 H-AGT H-ATG H-ATC H-AGG H-AGA H-ACT H-AGC H-ACA 

M-CAG     X  X X 

M-CTA X    X   X 

M-CTT     X    

M-CAC X        

M-CTG  X  X  X   

M-CAA         

M-CTC X  X      

M-CAT  X  X     

X = primer selected 

 

M        1        2        3      4 

 
Figure 2 Sample DNA of PCR product by denaturing polyacrylamide gel of Marker (M) Perionyx 

excavates source 1 (1) Perionyx excavates source 2 (2) Eudrilus eugeniae (3) Eisenia foetida (4) with 

H-AGA/M-CAG 
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การศึกษาระยะหางทางพันธุกรรมของไสเดือน จากการวิเคราะหหาคา genetic distance ระหวางกลุม

ตัวอยางของไสเดือน พบวาไสเดือน Perionyx excavates จากแหลงที่ 1 กับแหลงที่ 2 มีระยะหางทางพันธุกรรม 

0.351 ในขณะที่ไสเดือน Perionyx excavates จากแหลงที่ 1 กับไสเดือน Eudrilus eugeniae มีระยะหางทาง

พันธุกรรม 0.593 และไสเดือน Perionyx excavates จากแหลงที่ 1 กับไสเดือน Eisenia foetida มีระยะหางทาง

พันธุกรรม 0.589 สวนไสเดือน Perionyx excavates จากแหลงที่ 2 กับไสเดือน Eudrilus eugeniae มีระยะหาง

ทางพันธุกรรม 0.587 และ ไสเดือน Perionyx excavates จากแหลงที่ 2 กับไสเดือน Eisenia foetida มีระยะหาง

ทางพันธุกรรม 0.550 สวนไสเดือน Eudrilus eugeniae และ ไสเดือน Eisenia foetida มีระยะหางทางพันธุกรรม 

0.488 ดัง Table 2 เมื่อนําไปหาแผนภาพตนไมทางพันธุกรรม พบวาสามารถแยกความแตกตางของไสเดือนทั้ง 4 

ตัวอยางไดชัดเจน ดัง Figure 1 

 

Table 2 The value genetic distance of sample earthworm Perionyx excavates source 1 Perionyx 

excavates source 2 Eudrilus eugeniae Eisenia foetida 

 
Perionyx 

excavates 
sources 1 

Perionyx 
excavates 
sources 2 

Eudrilus 
eugeniae 
sources 1 

Eisenia 
foetida 

sources 1 

Perionyx excavates sources 1 0    

Perionyx excavates sources 2 0.351 0   

Eudrilus eugeniae 0.593 0.587 0  

Eisenia foetida 0.589 0.550 0.488 0 

 

 
Figure 3  phylogenetic tree of sample earthworm Perionyx excavates source 1 (1BN) Perionyx 

excavates source 2 (2BM) Eudrilus eugeniae (3AN) Eisenia foetida (4TW) 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
การทดลองเลี้ยงไสเดือน Perionyx excavates จาก 2 แหลงที่ตางกัน พบวาผลการวิเคราะหลายพิมพดี

เอ็นเอของไสเดือนทั้ง 4 ตัวอยาง ดวยเทคนิค AFLP จากไพรเมอร 15 คู สามารถผลิตลายพิมพดีเอ็นเอไดจํานวน
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มาก และสนับสนุนสมมุติฐานวาไสเดือน 2 แหลงมีความแตกตางทางพันธุกรรม เนื่องจากไสเดือนทั้ง 2 แหลง มี

ระยะหางระหวางทางพันธุกรรม 0.351 สวนในขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอควรเติม Polyvinyl Pyrolidone 10% เพื่อ

กําจัดโปรตีนที่เกิดจากเมือกของไสเดือน และทําใหดีเอ็นเอที่ไดมีความสะอาดขึ้น 
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