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บทคัดย่ อ
ซิ ลิ เอตเป็ นสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ค วบคุ ม แบคที เรี ยในธรรมชาติ จึ ง มี ศั ก ยภาพในการควบคุ ม เชื้ อ Burkholderia
pseudomallei ซึ่งเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคเมลิออยโดสิ สที่พบมากทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย เดิม
การคัดแยกและจาแนกซิ ลิเอตใช้วิธีซีดีเอ็มไอทาให้ทราบจานวนชนิ ดของซิ ลิเอตเพียงไม่กี่ชนิ ดทั้งยังใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานในการตรวจติดตาม ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความหลากชนิ ดของซิ ลิเอตที่พบใน
ดินโดยการใช้เทคนิ ค ดี จีจีอีกบั วิธีซีดีเอ็มไอ โดยเก็บตัวอย่างดิ นที่ พบการปนเปื้ อนของเชื้ อ ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.
2558 ทั้งหมด 6 ตัวอย่าง ในอาเภอน้ าพองและอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาโดยวิธีซีดีเอ็มไอพบซิ ลิเอต
ทั้งหมด 4 ชนิ ดได้แก่ Colpoda steinii, Colpoda inflate, Tetrahymena sp., Leptopharynx costatus และจากศึกษาโดยใช้
เทคนิ คดี จีจีอี นอกจากพบทั้ง 4 ชนิ ดเดิ มแล้วยังพบซิ ลิเอตเพิ่มขึ้น 2 ชนิ ดได้แก่ Colpoda lucida และ Oxitrichidae Sp.
ดังนั้นกล่าวได้วา่ เทคนิ คดีจีจีอีสามารถใช้ในการหาความหลากชนิ ดของซิ ลิเอตในดินได้ดีกว่าวิธีซีดีเอ็มไอซึ่งใช้อยูเ่ ดิม
ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาที่ พบ เช่น การไม่สามารถเพาะเลี้ ยงและคัดแยก จึ งเหมาะที่ จะใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
สิ่ งแวดล้อมหรื อใช้ซิลิเอตเป็ นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพต่อไป
ABSTRACT
Ciliate is a natural biological control agent of bacteria including Burkholderia pseudomallei, which is the
causative agent of Melioidosis. The objective of this research was to compare the number of species of ciliates in soil
using the Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) with the Culture dependent and morphological
identification method (CDMI). Six samples were collected from a known B.pseudomallei contamination in
NamPhong and Muang Districts, Khon Kaen, Thailand in June 2015. Four species of ciliates were found by the
culture dependent and morphological identification including Colpoda steinii, Colpoda inflate, Tetrahymena Sp.,
Leptopharynx costatus. Whereas two more ciliate species Colpoda lucida and Oxitrichidae Sp. were determined by
DGGE. DGGE is therefore a useful technique for studying the diversity of ciliates in soil and can be applied for
monitoring in the environment or monitoring ciliate as a biological indicator.
คาสาคัญ: ซิลิเอต ดีจีจีอี เบอร์โคลเดอเรี ย ซูโดมัลลิอาย
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BMP21-2
กล้องจุ ลทรรศน์ แบบใช้แ สงพบ โพรโทซัว 61 ชนิ ด
แต่เมื่อศึกษาใช้เทคนิค DGGE พบโพรโทซัวเพิ่มอีก 49
ชนิ ดแสดงให้เห็ นว่าเทคนิ ค DGGE สามารถหาความ
หลากหลายได้มากกว่าและรวดเร็ วกว่าวิธีการคัดแยก
แ ล ะ จ าแ น ก โ พ ร โ ท ซั ว ด้ วยก ล้ อ งจุ ล ท ร ร ศ น์
(Vaerewijck, 2008)
ดั ง นั้ น ก าร ศึ ก ษ านี้ ใ น ภ าพ ร ว ม จึ ง มี
วัตถุประสงค์ตอ้ งการควบคุมเชื้อ B. pseudomallei โดย
เพิ่ มจ าน วน โพ รโท ซั ว กลุ่ ม ซิ ลิ เ อต แต่ ก่ อ น อื่ น
จาเป็ นต้องหาชนิ ดของโพรโทซัวในดิ นที่ จะสามารถ
นามาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุ มเชื้ อ B. pseudomallei แต่
เนื่ องจากโพรโทซั ว จ าน วน ไม่ น้ อ ยไม่ ส ามารถ
เพาะเลี้ ยง (Viable but non culturable) หรื อ เพาะเลี้ ย ง
ได้ยาก และใช้ระยะเวลานาน (Vaerewijck, 2008) ซึ่ ง
วิธีการคัดแยกและจาแนกโพรโทซัวทั่วไปทาได้โดย
วิธีการคัดแยกและจาแนกด้วยสัณฐานวิทยา ดังนั้นใน
การศึ กษาครั้งนี้ จึงใช้เทคนิ ค Denaturing Gradient Gel
Electrophoresis (DGGE) เปรี ยบเที ย บกั บ วิ ธี ก ารคั ด
แยกและจาแนกด้วยสัณฐานวิทยา (Culture dependent
and morphological identification; CDMI)

บทนา
โรคเมลิ อ อยโดสิ สเป็ นโรคติ ด เชื้ อ ที่ ส าคัญ
ช นิ ด ห นึ่ ง ซึ่ ง เกิ ด จ าก แ บ ค ที เรี ย Burkholderia
pseudomallei ชนิดแกรมลบที่อาศัยในดิน (Soil-borned
bacteria) ซึ่ งพบมากในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
ป ร ะ เท ศ ไ ท ย เนื่ อ ง จ า ก ดิ น บ ริ เว ณ ภ า ค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทยมี ปั จ จัย ทาง
กายภาพ-เคมี ที่ แ ตกต่ า งจากดิ น ในภู มิ ภ าคอื่ น เช่ น
ลักษณะเนื้ อดิน มีเนื้ อดินเป็ นดินทราย ทาให้มีช่องว่าง
สู ง การระบายน้ าและอากาศดี และบางส่ วนประมาณ
33% ข อ งพื้ น ที่ ภ าค มี ค วาม เค็ ม สู งกว่ า ภ าค อื่ น
(Palasatien et al., 2008) และยังมีโอกาสพบเชื้อได้มาก
ในสภาวะที่มีค่าความเป็ นกรด-เบสของดินเฉลี่ย 6.0 ค่า
ความสามารถในการอุม้ น้ าต่า ความเข้มข้นต่าของธาตุ
เหล็ก และความเข้มข้นสู งของแมงกานี สซึ่ งแสดงให้
เห็ นว่าเชื้ อ B. pseudomallei สามารถอยู่รอดได้ภายใต้
ความหลากหลายของสภาพแวดล้อม (Suebrasri et al.,
2013) นอกจากนี้ ยงั มีรายงานว่า ปั จจัยทางชีวภาพของ
ดินอาจจะเอื้อต่อการเจริ ญเติบโตของเชื้อนี้ โดยพบว่า
โพรโทซัวกลุ่มอะมีบาในดินอาจจะเป็ นเจ้าบ้านให้กบั
เชื้ อ B. pseudomallei โดยตัวอย่างของ Acanthamoeba
astronyxis กลืนแบคทีเรี ยเข้าไปและแบคทีเรี ยสามารถ
อาศัยอยูใ่ นแวคคิวโอลของอะมีบาเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่ไม่เหมาะสมในการดารงชีพ (Inglis et al., 2000) เป็ น
ส าเห ตุ ใ ห้ เชื้ อ B. pseudomallei ส าม าร ถ อ ยู่ ใ น
สิ่ งแวดล้อมในช่ วงที่ มีความแห้งแล้งและขาดอาหาร
ในช่วงฤดูแล้งได้
ในทางตรงกันข้ามโพรโทซัวเป็ นตัวควบคุม
ทางชี ว ภาพโดยเฉพาะโพรโทซั ว ในกลุ่ ม ซิ ลิ เอต
(Ciliates) กิ น แบคที เรี ย เป็ นอาหารโดยไม่ เลื อ กชนิ ด
ด้วยวิ ธีก ารใช้ Ciliaโบกพัด อาหารเข้าสู่ ป าก (บพิ ธ ,
2546) ความสัมพันธ์ระหว่างโพรโทซัวและแบคทีเรี ย
ส่วนใหญ่เป็ นความสัมพันธ์แบบผูล้ ่า-เหยือ่ (predator prey) จึ งท าให้ เชื้ อ B. pseudomallei ลดจ าน วน ลง
(Purves, 2005) จึ ง เป็ นการควบคุ ม แบคที เรี ย ได้ท าง
หนึ่ ง จากการศึ ก ษาโพรโทซัวในโรงฆ่ าสัต ว์โดยใช้

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อเปรี ยบเที ยบจานวนชนิ ดของซิ ลิเอตใน
ดิ น โ ด ยก าร ใช้ เท ค นิ ค Denaturing Gradient Gel
Electrophoresis (DGGE) กับวิธีการคัดแยกและจาแนก
ด้ ว ย สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ( Culture dependent and
morphological identification; CDMI)
วิธีการวิจยั
ตัวอย่างดินที่ศึกษาเก็บจากอาเภอน้ าพองและ
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บริ เวณที่พบการปนเปื้ อน
ของเชื้ อ B. pseudomallei จานวน 6 จุด (ภาพที่ 1) ตาม
พิกดั ด้วยเครื่ อง GPS ในเดื อนมิ ถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่ ง
เป็ นช่วงฤดูฝนและเป็ นเดือนที่มีรายงานการพบเชื้อ B.
pseudomallei สู ง (Palasatien et al., 2008) เนื่ อ งจาก
ความชื้นของดินมีผลต่อการอยูร่ อดของเชื้อโดยพบการ
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BMP21-3
ระบาดเชื้ อมากที่ สุดในช่ วงฤดู ฝน (Chaowagul et al.,
1989)
เก็บตัวอย่างดิ น แต่ละตัวอย่างที่ ระดับ ความ
ลึกในแนวดิ่ง 30 เซนติเมตร ทั้งหมด 4 หลุม โดยแต่ละ
หลุมห่ างกันประมาณ 1 เมตร จากนั้นนาตัวอย่างดินทั้ง
4 หลุ ม หลุ ม ละ 1 กิ โ ลกรั ม มาลดปริ มาตรโดยวิ ธี
quartering method ให้ ได้ต ัวอย่างดิ น 1 กิ โลกรั ม เก็ บ
ตัวอย่างใส่ ถุงพลาสติก ปิ ดปากถุงให้มิดชิ ด เก็บรักษา
ตัว อย่างดิ น ในถังพลาสติ ก บรรจุ ice packเพื่ อ ให้ เย็น
และป้ องกันแสงแดดและนาไปวิเคราะห์ในวันเดียวกัน
(Suebrasri et al., 2013)

อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ งให้ อ นุ ภาคดิ น ตกตะกอน แล้ ว ดู ด
สารละลายปริ มาตร 10, 100 และ 500 ไมโครลิ ต ร
spread ลงบน Ashdown’s agar plates (Peacock et al.,
2005; Wuthiekanun et al., 1 9 9 0 ) จ า ก นั้ น บ่ ม ที่
อุณ หภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง นับ
จานวนเชื้ อ B. pseudomallei โดยวิธี Direct plate count
technique (Trung et al., 2011)
วิธีการคัดแยก เพาะเลีย้ งและจาแนกซิ ลิเอตโดยวิธีทาง
สั ณฐานวิทยา (Culture dependent and morphological
identification; CDMI)
ทาการคัดแยก เพาะเลี้ ยงและจาแนกซิ ลิเอต
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ป รั บ ป รุ ง จ าก Ronn et al. (1 9 9 5) มี
รายละเอี ยดโดยสรุ ป ดังนี้ เจาะช่ องสี่ เหลี่ ยมบน1.7%
agar ขนาด 1x1 เซนติ เมตร บริ เวณกึ่ งกลางจานเพาะ
เชื้ อและโดยรอบทั้ง 8 ทิ ศ และเจาะเนื้ อ agar เป็ นทาง
เชื่อมจากช่องกลางไปยังช่องโดยรอบทั้ง 8 ทิศ จากนั้น
เติมตัวอย่างดินปริ มาณ 1 กรัม ลงในช่องกลาง และเติม
อ าห าร เลี้ ย ง เชื้ อ 0.03% Tryptic Soy Broth (TSB)
ปริ มาตรประมาณ 3-5 มิ ล ลิ ลิ ต ร หรื อจนเต็ ม ช่ อ ง
ทั้งหมด นาไปบ่มอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
24 ชั่วโมง เพื่ อให้ซิลิเอตออกจากสภาวะซิ สต์ (Cyst)
จากนั้นคัดแยกซิลิเอตในแต่ละหลุมแต่ละชนิดโดยใช้ปิ
เปตปลยแหลมดู ด ออกมาใส่ สไลด์ ภ ายใต้ ก ล้ อ ง
จุ ล ทรรศน์ (Olympus รุ่ น CH20B1MF200 ประเทศ
ญี่ปุ่น) ที่กาลังขยาย 40 – 400 เท่า โดยทาการติดตามทุก
วัน เป็ นเวลา 30 วัน ตรวจสอบลักษณะทางสั ณ ฐาน
วิท ยาและชนิ ด ของซิ ลิ เอตตามการอ้างอิ ง จาก บพิ ธ
(2546), นัน ทพร (2545) จัด เก็ บ เป็ นฐานข้อ มู ล ของซิ
ลิเอตของดินแต่ละตัวอย่าง
การวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิค Denaturing Gradient Gel
Electrophoresis (DGGE)
ประกอบด้ ว ย 2 ตอนคื อ ตอนที่ 1 การท า
ฐานข้อมูลของซิลิเอตและ ตอนที่ 2 การเปรี ยบเทียบกับ
ฐานข้อมูลของซิลิเอต

ภาพที่ 1 แผนที่ อาเภอน้ าพองและอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่ น (มาตราส่ ว นแผนที่ 1: 50,000)
แสดงจุ ดเก็บ ตัวอย่างดิ น 6 จุ ด ในอาเภอน้ า
พอง 3 จุดและอาเภอเมือง 3 จุด
การแยกชนิดและนับจานวนเชื้อ B. pseudomallei
ศึ ก ษ า ช นิ ด แ ล ะ จ า น ว น ข อ ง เชื้ อ B.
pseudomallei โดยปรั บปรุ งวิธีจาก Trung (2011) และ
Wuthiekanun (1990) ดัง นี้ น าตัว อย่ า งดิ น มาปริ มาณ
100 กรั ม เติ ม สารละลาย PEG – DOG (polyethylene
glycol sodium Deoxycholat ) ( Trung et al., 2 0 1 1 )
ปริ มาตร 100 มิ ลลิลิตร จากนั้นนาไปเขย่า ที่ ความเร็ ว
200 รอบ/นาที เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นวางทิ้ งไว้ที่
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BMP21-4
72 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 น าที และ 4 องศา
เซลเซียส, จานวน 35 รอบ (Shimano et al., 2012)

ตอนที่ 1 การทาฐานข้ อมูลของซิลเิ อต
น าซิ ลิ เ อตที่ คั ด แยกได้ จ ากวิ ธี CDMI มา
เพาะเลี้ยงให้ได้ปริ มาณ 10 5 cell/mL แล้วนาไปทาตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. การสกัด DNA โดยใช้ชุด QIAamp DNA
Mini Kit QIAamp®
ส กั ด DNA ข อ งซิ ลิ เอ ต โ ด ยใช้ ชุ ด
QIAamp DNA Mini Kit QIAamp® DNA Mini and
Blood Mini Handbook จากนั้นนาตัวอย่าง DNA ของซิ
ลิ เอตที่ ส กัด ได้ม าวัด ปริ ม าณของ DNA โดยวิ ธี gel
electrophoresis 0.8% (wt/vol) บ น agarose gel ที่ ค่ า
ค ว า ม ต่ า ง ศั ก ย์ ไ ฟ ฟ้ า 100 V ด้ ว ย เค รื่ อ ง Gel
Electrophoresis System (ยี่ ห้ อ Advance รุ่ น 1ADV –
EXU – 1 ประเทศญี่ปุ่น) และนาไปย้อมสี ใน ethidium
bromide เป็ นเวลา 3 นาที ปริ มาณของ DNA อยู่ใ น
agarose gel จากนั้นเก็บตัวอย่าง DNA ของซิ ลิเอตที่ไว้
ในตูแ้ ช่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
2. การเพิ่มจานวน DNA ด้วยวิธี Polymerase
Chain Reaction (PCR)
เพิ่ มจานวน DNA ของซิ ลิเอตจาก DNA
ที่ ส กัด เก็ บ เอาไว้ ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction
(PCR) โดยใช้ primer CS322F และ EU581RGC ตาม
ตารางที่ 1 โดยในสารผสมปริ ม าตร 25 ไมโครลิ ต ร
ประกอบด้วย DNA Template ของซิ ลิ เอตปริ ม าตร 3
ไ ม โ ค ร ลิ ต ร 1×Reaction Buffer ป ริ ม า ต ร 2.5
ไมโครลิ ต ร 10mMdNTP ปริ มาตร 0.5 ไมโครลิ ต ร
DMSO (dimethyl sulfoxide) ปริ มาตร 2.5 ไมโครลิต ร
1.25 UTaq Polymerase ป ริ มาตร 0.25 ไมโครลิ ต ร
จากนั้ นน าไปเพิ่ ม ปริ มาณ DNA ด้ ว ยเครื่ อง PCR
Machines Cycler (รุ่ น Veriti 96-Well Thermal Cycler
ยี่ห้อ Applied Biosystems ประเทศสหรัฐอเมริ กา) ตั้ง
ค่ า เริ่ ม ต้น ที่ 95 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 5 นาที , 95
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 วินาที , 50 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 30 วินาที, 72 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 นาที,

ตารางที่ 1 Primer ส า ห รั บ เพิ่ ม จ า น ว น DNA
ของซิลิเอตในการศึกษานี้
Primer
Sequence (5’-3’)
Position
CS322F

GATGGTAGTGTATTGGAC 313–
330
EU581RGC GCclamp557–
ATTACCGCGGCTGCTGGC 574
3. การแยก DNA ด้ ว ยเทคนิ ค Denaturing
Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)
น าPCR product ที่ ไ ด้จ ากขั้น ตอน PCR
amplification ตัวอย่างละ 150 นาโนกรัม มาโหลดใน
เจล 8% polyacrylamide gel (acrylamide:bisacrylamide ratio 37.5:1)
ที่ ความเข้มข้น 30% - 60% (100% denaturant defined
as 7 M urea and 40% deionised formamide) ที่ มี ความ
หนา 0.75 mm. (Green et al., 2010) ในสารละลาย
1×TAE buffer ตั้งค่าระบบเครื่ อง DGGE (Denaturing
Gradient Gel Electrophoresis) ( ยี่ ห้ อ Cleaver รุ่ น
VS20 ประเทศอังกฤษ) ซึ่งเป็ นแบบ D-code ระยะเวลา
16 ชั่วโมง ที่ อุณ หภูมิ 58 องศาเซลเซี ยส ค่าความต่าง
ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า 80V ห ลั ง จากนั้ น การย้อ มสี เจลด้ ว ย
ethidium bromide เป็ นเวลา 30 นาที และวิเคราะห์ ผล
ด้วยเครื่ องวิเคราะห์เจล Gel Documentation (ยีห่ อ้ BIO
– RAD ประเทศ สวิตเซอร์ แลนด์ ) และจัดเก็บรู ปภาพ
การเคลื่อนที่ของแถบ DNA เป็ นฐานข้อมูลของซิลิเอต
4. การตรวจสอบแถบ DNA จากขั้น ตอน
DGGE ด้วยการ Sequencing
ตัด แถบ DNA ที่ บ น polyacrylamide gel
ที่ได้จากขั้นตอน DGGE แต่ละชิ้นใส่ลงในหลอด PCR
tube เติมน้ ากลัน่ ปริ มาตร 10 ไมโครลิตรให้ท่วมชิ้นเจ
ลทิ้งไว้เป็ นเวลา 16-18 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิห้อง หลังจาก
นั้ นน าส่ วนใสมาปริ มาตร 2 ไมโครลิ ต รมาเข้ า สู่
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ขั้น ตอนการเพิ่ ม จ านวน DNA ด้ ว ยวิ ธี Polymerase
Chain Reaction (PCR) น า PCR product ที่ ไ ด้ม าสกัด
DNA โ ด ย ใ ช้ ชุ ด HiYield ™ Gel/PCR DNA
Fragments Extraction Kit 9 หลังจากนั้นนา DNA ที่ได้
ไปส่งไป Sequencing เมื่อได้ขอ้ มูลมาให้นามา BLAST
เปรี ยบเที ย บกั บ ฐานข้อ มู ล ใน GenBank (Jousset et
al.,2010) แล้วจัดเก็บรู ปภาพและผลวิเคราะห์ จากการ
Sequencing เป็ นฐานข้อลูมของซิลิเอตแต่ละชนิด
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบกับฐานข้ อมูลของซิลเิ อต
นาตัวอย่างดินทั้งหมด 6 จุด มาเข้าสู่ ข้ นั ตอน
การสกั ด DNA โดยใช้ ชุ ด QIAamp DNA Mini Kit
QIAamp® แล้วเพิ่ มจานวน DNA ด้วยวิธี Polymerase
Chain Reaction (PCR) แ ล้ ว น าไป แ ยก DNA ด้ ว ย
เท ค นิ ค Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
(DGGE) และตวจสอบแถบ DNA จากขั้นตอน DGGE
ด้วยการวิเคราะห์ Sequencing แล้วนาข้อมูลมาจาแนก
ชนิ ดของซิ ลิเอตโดยเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลที่จดั ทา
ไว้จาก ตอนที่ 1 การทาฐานข้อมูลของซิ ลิเอต รวมถึ ง
การเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูล GenBank

pseudomallei พบว่า St-28 และ St-39 ตรวจพบเชื้ อ B.
pseudomallei ม ากที่ สุ ด 2 อั น ดั บ แ รก ต าม ล าดั บ
ในขณะที่ บ ริ เวณอื่ น ๆพบซิ ลิ เอต 2 ชนิ ด ตามราย
ละเอี น ดในตารางที่ 2 ซิ ลิ เอตชนิ ด ที่ พ บบ่ อยที่ สุ ดคื อ
Colpoda steinii ซึ่ งสอดคล้องกับ Keller (2014) มี การ
รายงานว่ า ซิ ลิ เ อตชนิ ดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสาย
วิวฒั นาการของเชื้อ B. pseudomallei นอกจากนี้ซิลิเอต
ยัง ส่ ง ผลต่ อ เซลแบคที เรี ย ยังเซลล์โ ดยซิ ลิ เอตจะไป
ยับยั้งกิ จกรรมที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย
ในระบบนิ เวศท าให้ พ บ Colpoda steinii ในจุ ด ที่ พ บ
เชื้อ B. Pseudomallei ทุกจุด
ตารางที่ 2 ชนิดซิลิเอตที่พบตามสถานีเก็บตัวอย่างดิน

Colpoda steinii
Colpoda inflate

+
+

+

+

+

+

+

+

Tetrahymena sp.

ผลการวิจยั
1. ชนิ ดของซิ ลิเอตในดินโดยวิธีการคัดแยก
และจาแนกจากสัณฐานวิทยา (Culture dependent and
morphological identification; CDMI)
จากการศึกษาความหลากชนิดของซิลิเอต
ที่ พบในดิ นที่ มีเชื้ อ B. pseudomallei จากตัวอย่างดิ น 6
ตัว อย่างด้วยวิธี CDMI พบซิ ลิ เอตทั้ง หมด 3 Class 4
ชนิ ด ได้แ ก่ 1) Class Colpodea ได้แ ก่ Colpoda steinii,
Colpoda inflate 2) Class Oligohymenophorea ไ ด้ แ ก่
Tetrahymena Sp. แ ล ะ 3) Class Ciliophora ไ ด้ แ ก่
Leptopharynx costatus
โดยพบว่า St-28 และ St-39 พบจ านวน
ชนิ ดของซิ ลิ เ อตมากที่ สุ ด 3 ชนิ ด ดั ง นี้ St-28 พบ
Colpoda steinii, Colpoda inflate แ ล ะ Leptopharynx
costatus St-39 พ บ Colpoda steinii, Colpoda inflate
และ Tetrahymena Sp. ซึ่ งสอดคล้องกับจานวนเชื้ อ B.

+

St-47

Ciliates

St-09
St-28
St-36
St-39
St-46

สถานีเก็บตัวอย่าง

+

+

+

+

Leptopharynx
+
costatus
+ คือ พบซิลิเอต (ว่าง ) = ไม่พบ
จากการศึ กษ าพ บ Leptopharynx costatus
เพี ย งจุ ด เดี ย วจากพื้ นที่ ที่ ศึ ก ษาทั้ งหมดคื อ St-28
เนื่ องจากเป็ นบริ เวณนาข้าว ติ ดคลองชลประทานซึ่ ง
แตกต่างจากจุดเก็บตัวอย่างอื่นๆ (ตารางที่ 3) จึงทาพบ
ซิ ลิ เอตชนิ ด จุ ด เดี ย ว ซึ่ งสอดคล้อ งกับ รายงานของ
Omar (2012) ที่ มี ก ารรายงานว่ า พบ Leptopharynx
costatus ในบริ เวณที่ เป็ นผิ ว น้ า เขตกลางน้ า หรื อ
บริ เวณที่เป็ นน้ าไหล รวมถึงบริ เวณบนบกใกล้แหล่งน้ า
และบริ เวณที่มีการปลูกข้าวสาลี
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ตารางที่ 3 ลักษณะทางกายภาพและเคมีตามสถานีเก็บ
ตัวอย่างดิน
สถานีเก็บ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
pH WHC
ตัวอย่าง
(%)
St-09 พื้นที่วา่ งเปล่าติดถนน มี 5.72 22.03
ต้นไม้ปกคลุม
St-28

นาข้าว ติดคลอง
ชลประทาน

5.03 53.18

St-36
St-39

สวนยางพารา
สวนมะม่วง

6.05 17.75
5.48 22.49

St-46

พื้นที่วา่ งเปล่า

7.36 29.56

St-47

พื้นที่วา่ งเปล่า

5.58 27.44

ภาพที่ 2 ชนิดของซิลิเอตที่พบในดินที่มีเชื้อ B.
pseudomallei a=Colpoda steinii b= Colpoda
inflate c=Tetrahymena sp., d=Leptopharynx
costatus

โดยพบ Colpoda Lucid จากจุดเก็บตัวอย่างดิ น St-28,
St-36, St-39 และ Oxitrichidae Sp. ภาพที่ (3) จากจุ ด
เก็บตัวอย่างดิ น St- 39 เพียงจุดเดี ยว จึ งเป็ นไปได้ว่าซิ
ลิเอตสองชนิดนี้ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ จึงไม่สามารถ
หาชนิ ด ของซิ ลิ เอตทั้ งสองชนิ ด ด้ ว ยวิ ธี CDMI ได้
เนื่ องจากอาจมีสภาวะที่ ไม่เหมาะสมที่จะทาให้ซิลิเอต
ทั้ง 2 ชนิ ดเจริ ญเติบโตได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยงั ได้นา
แถบ DNA ทั้งหมดไปวิเคราะห์ Sequencing จึ งทาให้
ได้ขอ้ มูลชนิ ดของซิ ลิเอตที่ มีความเชื่ อมัน่ มากกว่า 95
% จากการศึ กษาจึ งได้จัดเก็บ ฐานของมู ลของซิ ลิเอต
ทั้งหมด 6 ชนิ ดนี้ ไว้ในรู ปแบบของภาพแสดงแถบของ
DNAของซิ ลิเอตแต่ละชนิ ดที่ มีลกั ษณะการเคลื่อนที่ ที่
แตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้เปรี ยบเทียบ
ชนิดของซิลิเอตในการตรวจติดตามต่อไป (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 แผ่ น เจล polyacrylamide gels แสดงแถบ
DNA ของซิ ลิเอตแต่ละชนิ ดที่ มีเคลื่ อนที่ ใน
ตาแหน่ งที่ แตกต่างกันจากการวิเคราะห์ดว้ ย
เทคนิ ค DGGE บน 8%polyacrylamide gels
ไ ด้ แ ก่ a. Colpoda steinii, b. Colpoda inflate, c.
Colpoda lucida, d. Leptopharynx costatus, e.
Tetrahymena Sp., f. Oxitrichidae Sp.

2. ชนิ ดของซิ ลิเอตในดินโดยการใช้เทคนิ ค
Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)
จากการศึกษาความหลากชนิดของซิลิเอต
ในต าแหน่ ง เดี ย วกัน โดยการใช้เทคนิ ค Denaturing
Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) พบซิ ลิเอตเพิ่ ม
จากเดิ ม 2 ชนิ ด คื อ Colpoda Lucida, Oxitrichidae Sp.

- 560 -

BMP21-7
บริ เวณที่ พ บชนิ ด ซิ ลิ เอตน้ อ ยที่ สุ ด คื อ St-09 ที่ พ บ
Colpoda steinii เพียงชนิ ดเดี ยวโดยจากการตรวจสอบ
เชื้ อ B. pseudomallei พบว่าตรวจพบเชื้ อน้อยที่ สุดจาก
6 จุดจากการศึกษาของ Purves (2005) เมื่อแบคที เรี ยมี
จานวนมากโพรโทซัวจะค่อยๆเพิ่ มจานวนขึ้ นเรื่ อยๆ
และมีจานวนเพิ่มมากขึ้น มีการกิ นที่ มากขึ้น ส่ งผลให้
แบคที เรี ยมี จานวนลดลง เมื่ อมี อาหารน้อยลงโพรโท
ซัว จะเริ่ ม ตายและลดจ านวนลง ส่ งผลให้ แ บคที เรี ย
สามารถที่ จะเพิ่มจานวนขึ้น และเมื่อมีอาหารเพิ่มมาก
ขึ้นโพรโทซัวก็จะเพิ่มจานวนขึ้นตามไปด้วย (Purves,
2005) จึ งมีความเป็ นไปได้ที่บริ เวณนี้ จะพบชนิ ดของ
ซิลิเอตน้อยเนื่ องจากแบคทีเรี ยมีจานวนไม่มากพอที่จะ
เป็ นอาหารของซิลิเอต
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บชนิ ด ของซิ
ลิเอตในดินที่มีเชื้อ B. pseudomallei โดยการใช้เทคนิ ค
Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) กับ
วิธีการคัดแยกและจาแนกด้วยสัณฐานวิทยา (Culture
dependent and morphological identification; CDMI)
จากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 6 จุด พบว่า วิธี CDMI พบซิ ลิเอต
ทั้งหมด 4 ชนิดได้แก่ Colpoda steinii, Colpoda inflate,
Tetrahymena Sp., Leptopharynx costatus ใน ข ณ ะ ที่
เทคนิ ค DGGE นอกจากพบทั้ง 4 ชนิ ดเดิ มแล้วยัง พบ
ซิ ลิ เ อตเพิ่ ม ขึ้ น 2 ชนิ ดได้ แ ก่ Colpoda lucida และ
Oxitrichidae Sp. ซึ่ งสรุ ปได้วา่ เทคนิ ค DGGE สามารถ
ทราบชนิ ดของซิ ลิเอตได้มากกว่า วิธี CDMI ซึ่ งใช้อยู่
เดิ ม และรวดเร็ ว กว่าโดย DGGE สามารถทราบชนิ ด
ของซิ ลิเอตภายใน 2 วัน ขณะที่ CDMI ใช้เวลา 1 เดือน
นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่ าใช้จ่ายในการดาเนิ น การ
ทดลองได้ (Anupama et al., 2015) รวมถึ งยังสามารถ
แก้ปัญ หาที่ พบ เช่ น การไม่สามารถเพาะเลี้ ยงและคัด
แยก จึ ง เหมาะที่ จ ะใช้ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงใน
สิ่ ง แวดล้อ มหรื อใช้ เป็ นตัว บ่ ง ชี้ ทางชี ว ภาพต่ อ ไป
(Altenburger et al., 2010)

ภาพที่ 2 แผ่ น เจลแสดงแถบ DNA ของซิ ลิ เ อตที่
ตาแหน่ งต่างกัน ตามชนิ ดของซิ ลิ เอตในจุ ด
เก็บตัวอย่างดิ นทั้ง 6 จุด เมื่อเที ยบฐานข้อมูล
แถบ DNA ของซิ ลิเอตแต่ละชนิ ด ดังนี้ St-09
พบ 1 ชนิ ดคื อ Colpoda steinii St-28 พบ 3
ช นิ ด คื อ Colpoda steinii, Colpoda lucida
และ Leptopharynx costatus St-36 พบ 4 ชนิ ด
คื อ Colpoda steinii, Colpoda inflate, Colpoda
Lucida แ ล ะ Leptopharynx costatus St-39
พบทุกชนิ ดทั้งหมด 6 ชนิ ด St-46 พบ 2 ชนิ ด
คื อ Colpoda inflate แ ล ะ Oxitrichidae Sp.
และ St-47 พบ 2 ชนิ ดคื อ Colpoda steinii
และ Leptopharynx costatus X=marker
นอกจากนี้ จากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 6 จุด พบว่า
St-39 เป็ นจุ ดที่ พ บชนิ ด ของซิ ลิ เอตเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม 3
ชนิ ด รวมทั้งหมดเป็ น 6 ชนิ ด ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ พบมาก
ที่สุดเมื่อเที ยบกับบริ เวณอื่น จากการตรวจสอบเชื้อ B.
pseudomallei บริ เวณนี้ เป็ นจุ ดที่ พบเชื้ อ มากที่ สุดจึ งมี
ผลท าให้ พ บชนิ ด ของซิ ลิ เอตมากกว่ า บริ เวณอื่ น ๆ
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ซิ ลิ เอตที่ พ บในดิ น ที่ มี เชื้ อ B. pseudomallei
ส่ ว นใหญ่ คื อ Class Colpodea แสดงว่ า ลัก ษณะทาง
กายภาพเคมี ข องดิ น ที่ มี pH อยู่ใ นช่ ว งประมาณ 5-7,
WHC ประมาณ 20%-55% รวมถึ งพื้ นที่ ส่ วนใหญ่ ป็ น
พื้นที่เกษตรกรรมเพาะปลูกและนาข้าวจึงเหมาะแก่การ
ที่เชื้อ B. pseudomallei และซิลิเอต Class Colpodea จะ
เจริ ญเติ บ โตได้ ด้ ว ยกั น นอกจากนี้ การพบซิ ลิ เอต
Colpoda lucida ร่ วมกับ เชื้ อ B. pseudomallei แทบทุ ก
จุดเก็บตัวอย่างทาให้มีศกั ยภาพในการนามาใช้เพื่อเป็ น
ตัวควบคุ ม ทางชี วภาพของเชื้ อ B. pseudomallei และ
สามารถนาตรวจติดตามชนิดของซิ ลิเอต ในแหล่งที่อยู่
อาศัยอื่นได้ (Jousset et al., 2010)
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