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บทคัดย่อ
การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลก้านก่อ 30 ชนิด ด้วยลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีน rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA พบว่าลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 จาแนก
กล้ว ยไม้สกุ ลก้า นก่อ ได้ 12 ชนิ ด ส่ว นลาดับ นิ วคลีโอไทด์ ของชิ้น ดีเอ็น เอที่อ ยู่ร ะหว่างยีน trnH กับ psbA
จาแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อได้ 15 ชนิด อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์ของทัง้ สองบริเวณร่วมกัน
สามารถจาแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อได้ดขี น้ึ โดยผลการวิจยั ครัง้ นี้สนับสนุ นแนวคิดการใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์
ของยีนหลายตาแหน่งร่วมกันสาหรับการจาแนกพืช
คาสาคัญ : สกุลก้านก่อ; กล้วยไม้; ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม; การจาแนก; ยีน rpoC1; ชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่
ระหว่างยีน trnH กับ psbA
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Abstract
The nucleotide sequences of rpoC1 gene and trnH-psbA intergenic spacer region were used to
assess the genetic relationship among 30 orchid species in the genus Eria. This research found that
the nucleotide sequences of rpoC1 gene could be applied to distinguish 12 species, while trnH-psbA
intergenic spacer region could be used to differentiate 15 species. In addition, when combining both
of the nucleotide sequences together, it showed higher potential to distinguish up to 30 orchid species
in the genus Eria. These research results support the idea of exploiting mutilocus barcodes for plant
identification.
Keywords: Eria; orchid; genetic relationship; identification; rpoC1 gene; trnH- psbA intergenic spacer
region

1. คานา

ระดั บ โมเลกุ ล เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ท าง
พั น ธุ ก รรมและจั ด จ าแนกพั น ธุ์ เพื่ อ น าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงพันธุแ์ ละอนุ รกั ษ์
พันธุต์ ่อไป
Hebert และคณะ (2003) ได้เ สนอแนวคิด
เกี่ยวกับการจาแนกชนิดของสิง่ มีชวี ติ โดยใช้ลาดับ
นิ ว คลีโ อไทด์ (nucleotide) หรือ ที่เ รีย กว่ า ดีเอ็นเอ
บาร์โคด (DNA barcode) ซึง่ ใช้เรียกดีเอ็นเอบริเวณ
หนึ่งในจีโนมที่มลี าดับ นิวคลีโอไทด์เป็ นเอกลักษณ์
ของสิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิด สามารถใช้จาแนกสิง่ มีชวี ติ
ต่างชนิดออกจากกัน โดยนักวิจยั กลุ่มนี้ใช้ดเี อ็นเอ
ของไมโทคอนเดรี ย (mitochondria) บริ เ วณยี น
Cytochrome c oxidase subunit 1 (Cox1 หรือ COI)
ในการจาแนกชนิดสัตว์ พบว่าสามารถจาแนกชนิด
สั ต ว์ ห ลายกลุ่ ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต่ อ มามี
โครงการจัดทาฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โคดของสิง่ มี
ชีวิต หรือ The Barcode of Life Project ซึ่ง เริ่ม ต้ น
ในปี ค.ศ. 2003 (Hebert et al., 2003) และได้ร ับ
การสนับสนุ นอย่างต่อเนื่องจากหน่ วยงานทีเ่ กิดขึน้
จากความร่วมมือของนานาชาติ ได้แก่ Consortium
for the Barcode of Life (CBOL) ปั จจุบนั ประกอบ
ด้ว ยสมาชิก 43 ประเทศ (http://www.barcoding.
si.Edu/CBOL Members_details.htm) และพบว่ า

กล้วยไม้สกุลก้านก่อ (Eria) มีลกั ษณะทีเ่ ป็ น
เอกลักษณ์และต่างจากกล้วยไม้ชนิดอื่น ๆ คือ มีขน
อ่อนนุ่ มที่บริเวณกลีบเลี้ยง ซึ่งพบเฉพาะกล้วยไม้
สกุลนี้ (สลิล, 2549) ลักษณะโดยทัวไปของกล้
่
วยไม้
สกุลก้านก่อเป็ นกล้วยไม้องิ อาศัย เจริญทางด้านข้าง
ลาลูกกล้วยมีขนาดเล็กจนถึงมีขนาดใหญ่ มีหลาย
ข้อปล้องและมีหลายรูปทรง บางชนิดกลม บางชนิด
แบน และบางชนิ ด ลดรู ป ลงจนปรากฏรูป ทรงไม่
เด่ น ชัด (วิช า, 2543) ใบมีห ลายรูปทรง ออกที่ข้อ
หรือใกล้ยอด ช่อดอกเป็ นช่อกระจะ มีตงั ้ แต่ช่อเดียว
จนถึงหลายช่อ กลีบเลีย้ งและกลีบดอกแยกออกเป็ น
อิสระ กลีบปากอยู่ทางด้านล่าง ไม่มเี ดือย เส้าเกสร
สัน้ หรือยาว มีคางยื่นยาว มีฝาครอบ กลุ่มเรณู มี 8
กลุ่ม ไม่มกี า้ นและแป้ นก้านกลุ่มเรณู (อาภรณ์ และ
คณะ, 2552) กล้ว ยไม้สกุ ลก้า นก่ อ พบมากในเขต
อบอุ่ น และเขตร้อ นของภู มิภ าคเอเชีย ตะวัน ออก
เฉียงใต้ โดยประเทศไทยพบแล้ว 63 ชนิด (สลิล ,
2549) ปั จ จุ บ ัน นี้ ก ล้ว ยไม้สกุ ลก้า นก่ อ ก าลัง เป็ น ที่
ต้อ งการของตลาดเพิ่มมากขึ้น เนื่ อ งจากลักษณะ
ดอกมีค วามเป็ น เอกลัก ษณ์ แ ละต่ า งจากกล้ว ยไม้
สกุลอื่น ๆ อีกทัง้ มีจานวนค่อนข้างน้อยในธรรมชาติ
และยังจัดเป็ นกล้วยไม้ป่าหายาก ทาให้ตอ้ งศึกษาใน
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ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ใช้จาแนกชนิดสัตว์
ได้ดี แต่ยนี COI ในพืชมีอตั ราการเกิดวิวฒ
ั นาการ
ต่ า ทาให้มคี วามแปรผันของลาดับนิวคลีโอไทด์ไม่
เพียงพอทีจ่ ะใช้ในการจาแนกชนิดพืชได้ นักวิจยั จึง
หัน มาสนใจลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ใ นพลาสติด จีโ นม
(plastid genome) โดยบริเ วณที่เ หมาะสมสาหรับ
การใช้จาแนกพืชควรมีลาดับ นิวคลีโอไทด์ทม่ี คี วาม
ผัน แปรต่ า งชนิ ด (interspecific variation) สูง กว่ า
ความผัน แปรภายในชนิ ด เดีย วกัน (intraspecific
variation) ซึ่งได้เสนอลาดับนิวคลีโอไทด์ 7 บริเวณ
ที่เหมาะสมสาหรับ การจาแนกชนิด พืช ได้แก่ ยีน
matK, rbcL, rpoB, rpoC1, psbK- psbl spacer,
atpF- atpH spacer แ ล ะ trnH- psbA spacer ซึ่ ง
เกณฑ์ทใ่ี ช้พจิ ารณาความเหมาะสม คือ วิธกี ารได้มา
ซึ่ง ล าดับ ดีเ อ็น เอ คุ ณ ภาพของข้อ มู ล และความ
สามารถในการจาแนกชนิด (CBOL Plant Working
Group, 2009)
งานวิจยั นี้สนใจศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
ต าแหน่ ง จ าเพาะ 2 บริเ วณ เพื่อ ประเมิน ความ
สัม พัน ธ์ท างพัน ธุ ก รรมของกล้ว ยไม้ส กุ ล ก้า นก่ อ
ได้แก่ ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 ซึง่ เป็ นยีน
กาหนดการสร้างพอลิเพปไทด์ (polypeptide) ทีเ่ ป็ น
องค์ป ระกอบของเอนไซม์อ าร์เ อ็น เอพอลิเ มอเรส
(RNA polymerase) ในคลอโรพลาสต์ และอินทรอน
ทีอ่ ยู่ภายในยีน rpoC1 เป็ นลาดับนิวคลีโอไทด์ทพ่ี บ
ได้ในพืชดอกที่มบี รรพบุรุษร่วมกัน มีประสิทธิภาพ
ในการจาแนกพืชบางชนิด และสามารถใช้วเิ คราะห์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืช (Liston, 1992;
Downie et al., 1996) และอีกบริเวณ คือ ลาดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ
psbA ขนาดประมาณ 450-900 คู่เบส (base pairs)
โดยยีน trnH เป็ นยีนกาหนดการสร้าง tRNAHis ส่วน
ยีน psbA เป็ น ยีน ก าหนดการสร้า งโปรตีน ที่เ ป็ น
องค์ประกอบของ photosystem II ในกระบวนการ
สัง เคราะห์ด้ว ยแสง (Kress et al., 2005) โดยชิ้น

ดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA มีความผัน
แปรของลาดับ นิ ว คลีโอไทด์ค่อ นข้า งสูง และเพียง
พอทีจ่ ะใช้จาแนกพืชได้ (Kress et al., 2005; Kress
and Erickson, 2007) นอกจากนี้ ช้ิน ดีเ อ็น เอที่ อ ยู่
ระหว่างยีน trnH กับ psbA ยังมีสว่ นปลายทัง้ 2 ด้าน
ที่ มี ล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ แ บบอนุ ร ั ก ษ์ สู ง (highly
conserved sequence) จึงสามารถพัฒนาไพรเมอร์
สากล (universal primer) เพื่อใช้ศกึ ษาในพืชหลาย
กลุ่ม (Taberlet et al., 1991; Shaw et al., 2005)

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 ตัวอย่างกล้วยไม้สกุลก้านก่อ
กล้ว ยไม้ส กุ ล ก้า นก่ อ 30 ชนิ ด ที่ใ ช้ใ น
การวิจยั นี้ แสดงดังตารางที่ 1
2.2 การสกัดดีเอ็นเอ
สกัดดีเอ็นเอจากใบกล้วยไม้สกุลก้านก่อ
30 ชนิ ด ด้ว ยวิธีป ระยุ ก ต์ จ ากวิธีข อง Doyle และ
Doyle (1987) ตามวิธขี อง นฤมล และคณะ (2555)
จากนัน้ ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอทีไ่ ด้ดว้ ยวิธวี ดั ค่า
การดู ด กลืน แสงที่ค วามยาวคลื่น 260 และ 280
นาโนเมตร (nm) และตรวจสอบคุ ณภาพดีเ อ็น เอ
ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซสิ (electrophoresis) ใน
เจลอะกาโรส (agarose gel) ความเข้ ม ข้ น 0.8
เปอร์ เ ซ็น ต์ และค านวณอัต ราส่ ว นระหว่ า งการ
ดูด กลืน แสงที่ค วามยาวคลื่น 260 และ 280 นาโน
เมตร (Sambrook et al., 1989)
2.3 การเพิ่ ม ชิ้ น ดี เ อ็น เอของยี น rpoC1
และชิ้ นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA
นาดีเอ็นเอกล้วยไม้สกุลก้านก่อ 30 ชนิด
ทีส่ กัดได้มาเจือจางให้มคี วามเข้มข้น 100 นาโนกรัม
ต่อไมโครลิตร เพื่อใช้เป็ นเป็ นดีเอ็นเอแม่แบบ (DNA
template) จากนัน้ เพิม่ ปริมาณชิ้นดีเอ็นเอตาแหน่ ง
จาเพาะ คือ ชิน้ ดีเอ็นเอของยีน rpoC1 และชิน้ ดีเอ็นเอ
ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งยี น trnH กั บ psbA แล้ ว น าไปท า
ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรสโดยใช้ดเี อ็นเอ 100 นาโน
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ตารางที่ 1 กล้วยไม้สกุลก้านก่อทีใ่ ช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ จานวน 30 ชนิด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อสามัญ
เอือ้ งดาวเรียง
เอือ้ งนิ่มดอกเหลือง
เอือ้ งคาหิน
เอือ้ งเต่าทอง
เอือ้ งช่องวงช้าง
เอือ้ งหนวดปลาหมึก
เอือ้ งนิ่มดอกน้อย
เอือ้ งอินจัน
เอือ้ งนิ่มภูหลวง
เอือ้ งนิมมานรดี
เอือ้ งทาทานใต้
เอือ้ งนิ่มดอยสุเทพ
เอือ้ งนิ่มปากแดง
เอือ้ งศรีประภา
เอือ้ งนิ่มมาเลย์
โรบัสตา
เอือ้ งช่อเงินยวง
เอือ้ งดอกไม้เงิน
เอือ้ งประคาร้อย
เอือ้ งกระเพาะปลา
เอือ้ งแจกันเงิน
เอือ้ งแปรงสีฟันพระอินทร์
เอือ้ งสายฝน
เอือ้ งตาลหิน
เอือ้ งนิ่มภู
เอือ้ งนิ่มปากตัด
ยูนิฟอเลีย
โกลปิ เฟรา
เอือ้ งนิ้วนาง
เนกลีคตา

ชื่อวิทยาศาสตร์
Eria javanica (SW.) Blume
Eria bractescens Lindl.
Eria lasiopetala (Willd.) Ormerod
Eria ornata (Blume) Lindl.
Eria densa Ridl.
Eria sarcophylla Schltr.
Eria eriopsidobulbon C.S.P. Parish & Rchb.f.
Eria biflora (Griff.) Lindl.
Eria coronaria (Lindl.) Rchb.f
Eria amica Rchb.f.
Eria iridifolia Hook.f.
Eria sutepensis Rolfe ex Downie
Eria atrovinosa Carr
Eria cristata Rolfe
Eria xanthocheila Ridl.
Eria robusta (Blume) Lindl.
Eria globulifera Seidenf.
Eria paniculata Lindl.
Eria pellipes Rchb.f. ex Hook.f.
Eria acervata Lindl.
Eria obesa Lindl.
Eria siamensis Schltr.
Eria mucronata Lindl.
Eria discolor Lindl.
Eria marginata Rolfe
Eria truncata Lindl.
Eria unifolia J.J.Sm.
Eria globifera Rolfe
Eria pannea Lindl.
Eria neglecta Ridl.
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กรัม ในบัฟเฟอร์ 1 เท่า (50 mM KCl, 10 mM TrisHCl (pH 9.1), 0.1 % Triton™ X-100 และ 2.5 mM
MgCl2) ซึ่ง มีนิ ว คลีโ อไทด์ ท ัง้ 4 ชนิ ด คือ dATP,
dCTP, dGTP และ dTTP ชนิดละ 200 ไมโครโมลาร์
(µM) ไพรเมอร์จาเพาะ 250 นาโนโมลาร์ (nM) โดย
ใช้ไพรเมอร์จาเพาะต่อยีน rpoC1 และชิน้ ดีเอ็นเอที่

อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA (ตารางที่ 2) ปริมาณ
500 นาโนโมลาร์ เอนไซม์ Taq DNA polymerase
(Vivantis technologies Sdn Bhd., Malaysia) 1
ยูนิต (Unit) และน้า รวมปริมาตรสุทธิ 40 ไมโครลิตร
(นฤมล และคณะ, 2555)

ตารางที่ 2 ไพรเมอร์ทใ่ี ช้เพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอบริเวณตาแหน่ งจาเพาะของยีน rpoC1 และชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่
ระหว่างยีน trnH กับ psbA
ตาแหน่งจาเพาะ
rpoC1
trnH-psbA

ชื่อไพรเมอร์
rpoC1_f
rpoC1_r
psbA3_F
trnHf_05

ลาดับนิวคลีโอไทด์ (53)
GTGGATACACTTCTTGATAATGG
TGAGAAAACATAAGTAAACGGGC
GTTATGCATGAACGTAATGCTC
CGCGCATGGTGGATTCACAATCC

อ้างอิง
CBOL, 2009
CBOL, 2009
Shaw et al., 2005
Shaw et al., 2005

ตาแหน่ งจาเพาะ
น าล าดับ นิ ว คลี โ อไทด์ ข องยีน rpoC1
และชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA ของ
กล้ ว ยไม้ ส กุ ล ก้ า นก่ อ ที่ ไ ด้ บ ริ ษั ท Bioneer ไป
ตรวจสอบความถูกต้องของลาดับนิวคลีโอไทด์ด้วย
โปรแกรม BLAST ในเว็บไซต์ของ NCBI (National
Center for Biotechnology Information: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov) แล้ววิเคราะห์ความคล้ายกันของ
ลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ด้ว ยการเรีย งต าแหน่ ง เปรีย บ
เทียบกันแบบหลายตัวอย่าง (multiple alignment)
ด้ว ยโปรแกรม ClustalW (http://www.genome.jp/
tools/clustalw) (Tamura et al., 2013) ซึ่ง เป็ น การ
ตรวจสอบความแตกต่ า งทางพัน ธุก รรม (genetic
distance) ของกล้ ว ยไม้ ส กุ ล ก้ า นก่ อ แต่ ล ะชนิ ด
จากนัน้ สร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
(phylogenetic tree) โดยใช้ โ ปรแกรม Molecular
Evolutionary Genetics Analysis version 7. 0
(MEGA7) (Kumar et al., 2016) และสร้างแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและเลือกวิธกี ารจัดกลุ่ม

ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรสมี 3 ขัน้ ตอน
คือ (1) บ่ ม ที่อุ ณหภู มิ 94 องศาเซลเซีย ส นาน 1
นาที จ านวน 1 รอบ (2) บ่ ม ที่อุ ณหภู มิ 94 องศา
เซลเซี ย ส นาน 30 วิ น าที อุ ณ หภู มิ 53 องศา
เซลเซีย ส นาน 40 วิน าที และอุ ณหภู มิ 72 องศา
เซลเซียส นาน 1 นาที จานวน 35 รอบ และ (3) บ่ม
ทีอ่ ุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จานวน
1 รอบ ก่อนนาไปตรวจสอบขนาดชิน้ ดีเอ็นเอที่เพิม่
ปริมาณได้ด้วยวิธอี เิ ล็กโทรโฟรีซสิ ในเจลอะกาโรส
ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ และย้อมด้วยเอธิเดียม
โบรไมด์ (ethidium bromide) แล้ ว ตรวจดู ภ ายใต้
แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet, UV) โดยเปรียบ
เทียบขนาดของแถบดีเอ็นเอทีไ่ ด้จากปฏิกริ ยิ าลูกโซ่
พอลิเ มอเรสกับ แถบดีเ อ็น เอที่ท ราบขนาดต่ า ง ๆ
(DNA ladder) จากนัน้ นาผลผลิตของปฏิกริ ยิ าลูกโซ่
พอลิเมอเรสนัน้ ส่งไปตรวจสอบลาดับนิวคลีโอไทด์
โดยบริษทั Bioneer (ประเทศเกาหลีใต้) (นฤมล และ
คณะ, 2555)
2.4 การวิ เคราะห์ลาดับนิ วคลีโอไทด์ของ
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4 แ บ บ ไ ด้ แ ก่ maximum likelihood, maximum
parsimony, neighbor joining และ unweighted pair
group method with arithmetic mean, UPGMA)
แล้ ว เลื อ กวิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม ที่ ใ ห้ ผ ลการจ าแนก ที่
สอดคล้ อ งกับ ลัก ษณะสัณ ฐานของกล้ ว ยไม้ ส กุ ล
ก้านก่อมากทีส่ ดุ

โปรแกรม ClustalW พบความผันแปรทางพันธุกรรม
(genetic variation) ที่เ กิด จากความแตกต่ า งทาง
พันธุกรรมในกล้วยไม้สกุลก้านก่อแต่ละชนิด ซึง่ เกิด
จากการกลายในระดับยีน (gene mutation) ทัง้ หมด
4 รู ป แบบ คือ อิน เดล (indel, insersion/deletion)
พิวรีนทรานสิชนั (purine transition) ไพริมดิ นี ทราน
สิช ัน (pyrimidine transition) และทรานสเวอร์ช ัน
(transversion) ซึง่ การกลายของลาดับนิคลีโอไทด์น้ี
อาจส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด วิ ว ั ฒ นาการ ( evolution
process) (ธีระชัย, 2553)
3.2 การวิ เคราะห์ลาดับนิ วคลีโอไทด์ของ
ยีน rpoC1 และชิ้ นดีเอ็นเอที่ อยู่ระหว่างยีน trnH
กับ psbA
3.2.1 การวิเ คราะห์ลาดับ นิว คลีโอไทด์
ของยีน rpoC1
เมื่อวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีน rpoC1 ในกล้วยไม้สกุลก้านก่อทัง้ 30 ชนิด ด้วย
โปรแกรม ClustalW พบว่าลาดับนิวคลีโอไทด์ขนาด
663 เบส (base) มีความแตกต่ างกัน 61 ตาแหน่ ง
คิดเป็ น 9.20 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) เมื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วย MEGA7 พบว่ามี
ค่าสัมประสิทธิความเหมื
อน 0.000-0.081 และเมื่อ
์
สร้างแผนภูมคิ วาม สัมพันธ์ทางพันธุกรรมและเลือก
การจัดกลุ่ม 4 แบบ พบว่าวิธกี ารจัดกลุ่มทีส่ อดคล้อง
กับลักษณะสัณฐานของกล้วยไม้สกุลก้านก่อนมาก
ทีส่ ดุ คือ maximum likelihood
เมื่อพิจารณาแผนภูมิความสัม พัน ธ์
ทางพันธุกรรม พบว่ากล้วยไม้สกุลก้านก่อที่ใช้ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ทงั ้ 30 ชนิด มีจานวน 12 ชนิด หรือ
คิดเป็ น 40 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถจาแนกออกจาก
ชนิดอื่น ได้แก่ เอื้องนิ่มมาเลย์ เอื้องเต่าทอง เอื้อง
แจกันเงิน เอื้องช่อเงินยวง เอื้องนิ่มภูหลวง เอื้อง
ค าหิน เอื้อ งสายฝน เนกลีค ตา โกลปิ เ ฟรา เอื้อ ง
แปรงสีฟันพระอินทร์ เอื้องนิ่มดอกน้ อย และเอื้อง
ดอกไม้เงิน และมีจานวน 18 ชนิด หรือคิดเป็ น 60

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 การเพิ่ มปริ มาณชิ้ นดี เอ็นเอของยี น
rpoC1 และชิ้ นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ
psbA
การเพิ่ ม ปริ ม าณชิ้ น ดี เ อ็ น เอของยี น
rpoC1 และชิ้น ดีเ อ็น เอที่อ ยู่ ร ะหว่ า งยีน trnH กับ
psbA ในกล้ว ยไม้สกุ ลก้า นก่อ ทัง้ 30 ชนิ ด โดยใช้
ไพรเมอร์จาเพาะพบว่าสามารถเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
ได้ทงั ้ 30 ชนิด ได้แถบดีเอ็นเอทีม่ คี วามชัดเจนและ
มีความถูกต้องตามที่ต้องการ โดยชิ้นดีเอ็นเอของ
ยีน rpoC1 มีข นาดประมาณ 663 คู่ เ บส และชิ้น
ดีเ อ็น เอที่อ ยู่ ร ะหว่ า งยีน trnH กับ psbA มีข นาด
ประมาณ 591-913 คู่เบส เมื่อนาลาดับนิวคลีโอไทด์
ของตาแหน่ งทัง้ สองในกล้วยไม้สกุลก้านก่อ แต่ ละ
ชนิดไปเปรียบเทียบกับลาดับนิวคลีโอไทด์ในฐาน
ข้อมูล GenBank ของ NCBI พบว่าเหมือนกับลาดับ
นิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 ในพืช โดยมีค่า identity
ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ และลาดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้น
ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA ในพืช โดยมี
ค่า identity ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ เป็ นการยืนยันว่า
ชิ้นดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณได้นัน้ ถูกต้อง โดยลาดับ
นิวคลีโอไทด์ทงั ้ สองบริเวณในกล้วยไม้สกุลก้านก่อ
ทัง้ 30 ชนิด ได้ฝากเก็บไว้ในฐานข้อมูล GenBank
ของ NCBI และมี ห มายเลขจ าเพาะ (accession
number) ดังตารางที่ 3
เมื่อวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของของ
ยีน rpoC1 และชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH กับ
psbA ในกล้ว ยไม้สกุ ลก้า นก่อ ทัง้ 30 ชนิ ด โดยใช้
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เปอร์เ ซ็น ต์ ที่ไ ม่ สามารถจาแนกออกจากชนิดอื่น
ได้แก่ เอื้องนิ่มภู เอื้องดาวเรียง เอื้องนิ่มปากแดง
เอือ้ งนิมมานรดี เอือ้ งศรีประภา เอือ้ งนิ่มดอกเหลือง
เอื้องนิ่มดอยสุเทพ เอื้องกระเพาะปลา ยูนิฟอเลีย

โรบัสตา เอื้องอินจัน เอื้องนิ่มปากตัด เอื้องหนวด
ปลาหมึก เอือ้ งช่องวงช้าง เอือ้ งนิ้วนาง เอือ้ งตาลหิน
เอือ้ งทาทานใต้ และเอือ้ งประคาร้อย (รูปที่ 1)

ตารางที่ 3 หมายเลขจาเพาะของลาดับนิวคลีโอไทด์และขนาดของยีน rpoC1 และชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่าง
ยีน trnH กับ psbA ในกล้วยไม้สกุลก้านก่อทีฝ่ ากเก็บไว้ในฐานข้อมูล GenBank
หมายเลขจาเพาะของลาดับ
นิวคลีโอไทด์และขนาด (คูเ่ บส)
rpoC1
trnH-psbA
1 เอือ้ งดาวเรียง (Eria javanica (SW.) Blume)
KX7210134 (663) KX840365 (879)
2 เอือ้ งนิ่มดอกเหลือง (Eria bractescens Lindl.)
KX7210135 (663) KX840366 (890)
3 เอือ้ งคาหิน (Eria lasiopetala (Willd.) Ormerod)
KX7210136 (663) KX840367 (591)
4 เอือ้ งเต่าทอง (Eria ornata (Blume) Lindl.)
KX7210137 (663) KX840368 (889)
5 เอือ้ งช่องวงช้าง (Eria densa Ridl.)
KX7210138 (663) KX840369 (875)
6 เอือ้ งหนวดปลาหมึก (Eria sarcophylla Schltr.)
KX7210139 (663) KX840370 (891)
7 เอือ้ งนิ่มดอกน้อย (Eria eriopsidobulbon C.S.P. Parish & Rchb.f.) KX7210140 (663) KX840371 (876)
8 เอือ้ งอินจัน (Eria biflora (Griff.) Lindl.)
KX7210141 (663) KX840372 (901)
9 เอือ้ งนิ่มภูหลวง (Eria coronaria (Lindl.) Rchb.f)
KX7210142 (663) KX840373 (875)
10 เอือ้ งนิมมานรดี (Eria amica Rchb.f.)
KX7210143 (663) KX840374 (881)
11 เอือ้ งทาทานใต้ (Eria iridifolia Hook.f.)
KX7210144 (663) KX840375 (876)
12 เอือ้ งนิ่มดอยสุเทพ (Eria sutepensis Rolfe ex Downie)
KX7210145 (663) KX840376 (896)
13 เอือ้ งนิ่มปากแดง (Eria atrovinosa Carr)
KX7210146 (663) KX840377 (879)
14 เอือ้ งศรีประภา (Eria cristata Rolfe)
KX7210147 (663) KX840378 (913)
15 เอือ้ งนิ่มมาเลย์ (Eria xanthocheila Ridl.)
KX7210148 (663) KY069284 (886)
16 โรบัสตา (Eria robusta (Blume) Lindl.)
KX7210149 (663) KX840379 (874)
17 เอือ้ งช่อเงินยวง (Eria globulifera Seidenf.)
KX7210150 (663) KY069285 (893)
18 เอือ้ งดอกไม้เงิน (Eria paniculata Lindl.)
KX7210151 (663) KY069286 (817)
19 เอือ้ งประคาร้อย (Eria pellipes Rchb.f. ex Hook.f.)
KX7210152 (663) KX840380 (719)
20 เอือ้ งกระเพาะปลา (Eria acervata Lindl.)
KX7210153 (663) KX840381 (888)
21 เอือ้ งแจกันเงิน (Eria obesa Lindl.)
KX7210154 (663) KX840382 (879)
22 เอือ้ งแปรงสีฟันพระอินทร์ (Eria siamensis Schltr.)
KX7210155 (663) KX840383 (874)
23 เอือ้ งสายฝน (Eria mucronata Lindl.)
KX7210156 (663) KX840384 (899)
24 เอือ้ งตาลหิน (Eria discolor Lindl.)
KX7210157 (663) KX840385 (890)
25 เอือ้ งนิ่มภู (Eria marginata Rolfe)
KX7210158 (663) KY069287 (853)
26 เอือ้ งนิ่มปากตัด (Eria truncata Lindl.)
KX7210159 (663) KX840386 (898)
27 ยูนิฟอเลีย (Eria unifolia J.J.Sm.)
KX7210160 (663) KX840387 (877)
28 โกลปิ เฟรา (Eria globifera Rolfe)
KX7210161 (663) KY069288 (859)
29 เอือ้ งนิ้วนาง (Eria pannea Lindl.)
KX7210162 (663) KY069289 (836)
30 เนกลีคตา (Eria neglecta Ridl.)
KX7210163 (663) KX840388 (882)

ลาดับ

ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์
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ตารางที่ 4 ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 ทีม่ คี วามหลากรูป (polymorphism)
รูปแบบการกลาย
พิวรีนทรานสิชนั
(purine transition)
ไพริมดิ นี ทรานสิชนั
(pyrimidine transition)
ทรานสเวอร์ชนั
(transversion)

ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์
31, 45, 69, 99, 120, 144, 160, 174, 244, 254, 262, 318, 336, 344, 360, 372,
399, 420, 426, 471, 516, 528, 531
30, 93, 111, 135, 153, 173, 222, 243, 275, 291, 375, 378, 405, 411, 429,
462, 468, 480, 495, 501
39, 44, 72, 78, 132, 147, 162, 187, 204, 219, 222, 252, 259, 312, 315, 327,
339, 357, 462, 513

รูปที่ 1 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ของกล้วยไม้สกุลก้านก่อทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
rpoC1 ซึ่ง เลือ กวิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบ
maximum likelihood
นอกจากนัน้ ลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีน rpoC1 สามารถจาแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อได้
ตรงตามหมู่ (section) จ านวน 2 หมู่ คือ (1) หมู่
Aeridostachya ได้แก่ ยูนิฟอเลีย และโรบัสตา และ
(2) หมู่ Urostachya ได้แ ก่ เอื้อ งหนวดปลาหมึก
และเอือ้ งช่องวงช้าง เมื่อพิจารณาลาดับนิวคลีโอไทด์
พบต าแหน่ ง ที่ แ ตกต่ า งกัน ที่ส ามารถใช้ จ าแนก

กล้ ว ยไม้ ส กุ ล ก้ า นก่ อ ทั ง้ 30 ชนิ ด ออกจากกัน
อย่ า งไรก็ต าม ลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ข องยีน rpoC1
จาแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อแต่ละชนิดออกจากกัน
ได้น้อย จึงควรวิเคราะห์ร่วมกับลาดับนิวคลีโอไทด์
ของยีนอื่น ๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจาแนก
กล้ ว ยไม้ ส กุ ล ก้ า นก่ อ เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จ ั ย ที่
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ข องยี น rpoC1
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ร่วมกับยีนอื่น ๆ ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวายกลุ่มเอือ้ ง
สาย (นฤมล และคณะ, 2558) กล้วยไม้สกุลแวนด้า
หมู่เข็ม (นฤมล และคณะ, 2559) กล้วยไม้สกุลเอือ้ ง
เทียน (นฤมล และคณะ, 2560) กล้วยไม้สกุลหวาย
(นฤมล และคณะ, 2560) และข้าวมีสี (นฤมล และ
คณะ, 2557) เป็ นต้น
3.2.2 การวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์ของชิน้
ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA
เมื่อวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
ชิ้ น ดี เ อ็ น เอที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งยี น trnH กั บ psbA ใน

กล้ว ยไม้ส กุ ล ก้า นก่ อ ทัง้ 30 ชนิ ด ด้ว ยโปรแกรม
ClustalW พบว่าลาดับนิวคลีโอไทด์ขนาด 591-913
เบส มีค วามแตกต่ า งกัน 651 ต าแหน่ ง คิด เป็ น
71.30 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5) เมื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่ า งทางพัน ธุ ก รรมด้ว ย MEGA7 พบว่ า มีค่ า
สัม ประสิท ธิค์ วามเหมือ น 0.000-0.132 และเมื่อ
สร้างแผนภูมคิ วาม สัมพันธ์ทางพันธุกรรมและเลือก
การจัดกลุ่ม 4 แบบ พบว่าวิธกี ารจัดกลุ่มทีส่ อดคล้อง
กับลักษณะสัณฐานของกล้วยไม้สกุลก้านก่อนมาก
ทีส่ ดุ คือ maximum likelihood

ตารางที่ 5 ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์ของชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA ทีม่ คี วามหลากรูป
รูปแบบการกลาย

ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์
26-52, 56-60, 62-63, 72, 75, 82, 93, 96-103, 130-136, 147, 153, 386-395,
อินเดล (indel)
409, 423- 424, 429- 434, 444- 445, 454, 479- 568, 572- 612, 617- 622, 624,
627-650, 655-663, 672-681, 686-746, 748-786, 788-1006
24-25, 32, 51, 72, 76-78, 138, 236, 239-401, 416, 428, 437, 441, 450, 462,
พิวรีนทรานสิชนั
485, 487- 488, 490- 492, 523, 525, 546, 550, 612- 614, 633- 634, 659, 661,
(purine transition) 664, 671, 679, 722, 724, 731, 760-761, 766, 785, 793, 795, 801-802, 831,
896, 898, 905, 907, 917, 943, 947, 949, 950, 973, 979
30, 35, 50, 54-56, 58, 61, 91, 140, 143, 419, 420, 426, 451, 457, 460, 468,
ไพริมดิ นี ทรานสิชนั
472, 484, 495, 527-528, 600, 615-616, 625, 637, 642, 643, 665, 667, 668,
(pyrimidine transition) 672-674, 689, 727, 728, 729, 748, 758, 759, 764, 783, 788, 789, 792, 803,
811, 815, 855, 900, 935, 945, 968
25, 27-29, 33-34, 50-51, 53, 57, 66, 79, 104, 110, 156, 165, 345, 397, 405,
411- 413, 417, 459, 461, 464- 466, 475- 476, 479- 480, 482- 483, 486, 494,
496, 504, 519, 529, 537, 543, 554, 571, 601, 605, 607-608, 610-611, 636,
ทรานสเวอร์ชนั
645, 651-653, 655-656, 663, 669, 670, 673, 676, 684-685, 687, 690, 704,
(transversion)
710, 712-719, 725, 730, 732, 733, 737, 746, 747, 756-767, 784-794, 809810, 817-818, 821, 823, 825, 828, 833, 835, 852, 880, 895, 898, 900, 905,
906, 908, 910, 922, 930, 938, 942, 944, 950, 961
เมื่ อ พิ จ ารณาจากแผนภู มิ ค วาม
สัมพันธ์ทางพันธุกรรม พบว่ากล้วยไม้สกุลก้านก่อที่
ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ทงั ้ 30 ชนิด มีจานวน 15 ชนิด

หรือคิดเป็ น 50 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถจาแนกออก
จากชนิ ด อื่น ได้แ ก่ โรบัส ตา เอื้อ งนิ่ ม ดอยสุ เ ทพ
เอื้ อ งสายฝน เอื้ อ งท าทานใต้ เอื้ อ งนิ่ ม ปากตั ด
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เนกลีคตา โกลปิ เฟรา เอือ้ งนิ่มภู เอือ้ งนิ้วนาง เอือ้ ง
ดอกไม้ เ งิ น เอื้ อ งนิ่ ม มาเลย์ เอื้ อ งช่ อ งวงช้ า ง
เอื้องนิ่มภูหลวง เอื้องประคาร้อย และเอื้องคาหิน
และมีจานวน 15 ชนิด หรือคิดเป็ น 50 เปอร์เซ็นต์ ที่
ไม่สามารถจาแนกออกจากชนิดอื่น ได้แก่ เอื้องนิ่ม
ดอกเหลื อ ง เอื้ อ งดาวเรี ย ง เอื้ อ งอิ น จั น เอื้ อ ง

นิมมานรดี เอื้องนิ่มปากแดง เอื้องศรีประภา เอื้อง
ช่องเงินยวง เอือ้ งกระเพาะปลา เอือ้ งตาลหิน เอื้อง
แจกันเงิน ยูนิฟอเลีย เอือ้ งเต่าทอง เอือ้ งแปรงสีฟัน
พระอินทร์ เอื้องหนวดปลาหมึก และเอื้องนิ่มดอก
น้อย (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ของกล้ว ยไม้ส กุ ลก้า นก่ อ ที่ไ ด้จ าก
การวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
ชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH กับ
psbA ซึ่ง เลือ กวิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบ
maximum likelihood
นอกจากนัน้ ลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
ชิ้ น ดี เ อ็ น เอที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งยี น trnH กั บ psbA ยั ง
สามารถจาแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อได้ตรงตามหมู่
จานวน 1 หมู่ คือ หมู่ Urostachya ได้แก่ เอือ้ งหนวด
ปลาหมึก และเอื้องช่องวงช้าง ซึ่งให้ผลสอดคล้อง
กับ การใช้ลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ข องยีน rpoC1 เมื่อ
พิจารณาลาดับนิวคลีโอไทด์ พบตาแหน่งทีแ่ ตกต่าง
กันที่สามารถใช้จาแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อทัง้ 30
ช นิ ด ออกจ า กกั น อย่ า ง ไ รก็ ต า ม เ พื่ อเพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการจัดจาแนกจึงควรวิเคราะห์ลาดับ
นิวคลีโอไทด์ของชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH
กับ psbA ร่วมกับลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีนอื่น ๆ
เช่ น เดีย วกับ งานวิจ ัย ที่ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ล าดับ นิ ว คลี โอไทด์ตาแหน่ งจาเพาะของชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่าง
ยีน trnH กับ psbA ร่วมกับยีนอื่น ๆ ได้แก่ กล้วยไม้
สกุลแวนด้าหมู่เข็ม (จินต์ และคณะ, 2558) กล้วยไม้
สกุลเอื้องเทียน (นฤมล และคณะ, 2560) กล้วยไม้
สกุลหวาย (นฤมล และคณะ, 2560) และมะม่วง
333

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 6 • ฉบับที ่ 4 • ฉบับเสริ ม 2560

(นฤมล และคณะ, 2559) เป็ นต้น
3.2.3 การวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์ตาแหน่ง
จาเพาะของยีน rpoC1 และชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่าง
ยีน trnH กับ psbA ร่วมกัน
เมื่อวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีน rpoC1 และชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH กับ
psbA ร่ ว มกัน ด้ว ยโปรแกรม ClustalW และสร้า ง
แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วย MEGA7
โดยเลือกวิธกี ารจัดกลุ่มแบบ maximum likelihood
พบว่ากล้วยไม้สกุลก้านก่อที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ทงั ้
30 ชนิ ด มี จ านวน 19 ชนิ ด หรื อ คิ ด เป็ น 63.33
เปอร์เซ็นต์ ทีส่ ามารถจาแนกออกจากชนิดอื่น ได้แก่

เอือ้ งนิ่มมาเลย์ เอือ้ งเต่าทอง เอือ้ งนิ่มภู เอือ้ งแจกัน
เงิน เอือ้ งช่อเงินยวง เอือ้ งนิ่มดอยสุเทพ ยูนิฟอเลีย
เอื้องสายฝน เนกลีคตา เอื้องอินจัน โรบัสตา เอื้อง
แปรงสีฟั นพระอิน ทร์ เอื้อ งท าทานใต้ โกลปิ เฟรา
เอือ้ งนิ่มภูหลวง เอือ้ งนิ่มดอกน้อย เอือ้ งประคาร้อย
เอื้องดอกไม้เงิน และเอื้องคาหิน และมีจานวน 11
ชนิด หรือคิดเป็ น 36.67 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่สามารถ
จ าแนกออกจากชนิ ด อื่น ได้แ ก่ เอื้อ งนิ่ ม ปากแดง
เอือ้ งนิมมานรดี เอือ้ งศรีประภา เอือ้ งนิ่มดอกเหลือง
เอื้องดาวเรียง เอื้องกระเพาะปลา เอื้องนิ่มปากตัด
เอื้องตาลหิน เอื้องหนวดปลาหมึก เอื้องช่องวงช้าง
และเอือ้ งนิ้วนาง (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
กล้ ว ยไม้ ส กุ ล ก้ า นก่ อ ที่ ไ ด้ จ า กกา ร
วิ เ คราะห์ ล าดับ นิ ว คลี โ อไทด์ ข องยีน
rpoC1 และชิ้น ดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน
trnH กับ psbA ร่วมกัน ซึ่งเลือกวิธีการ
จัดกลุ่มแบบ maximum likelihoodd
นอกจากนั ้น เมื่ อ วิ เ คราะห์ ล าดับ
นิ ว คลีโ อไทด์ข องยีน rpoC1 และชิ้น ดีเ อ็น เอที่อ ยู่
ระหว่างยีน trnH กับ psbA ร่วมกัน สามารถจาแนก

กล้ว ยไม้ส กุ ล ก้า นก่ อ ได้ต รงตามหมู่ Urostachya
ได้แก่ เอือ้ งหนวดปลาหมึก และเอือ้ งช่องวงช้าง ซึง่
แสดงให้เห็นว่าเมื่อวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
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ยีน rpoC1 และชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH กับ
psbA ร่วมกัน สามารถจาแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อ
ได้ดกี ว่า ซึง่ นักวิจยั ส่วนใหญ่นิยมเลือกลาดับนิวคลีโอไทด์ ข องชิ้น ดีเ อ็น เอที่อ ยู่ ร ะหว่ า งยีน trnH กับ
psbA ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับลาดับนิวคลีโอไทด์ตาแหน่งจาเพาะอื่น ทัง้ นี้เนื่องจากมีความผัน
แปรของลาดับนิวคลีโอไทด์ค่อนข้างสูง (Kress et
al., 2005; Kress and Erickson, 2008)
เมื่อ น าล าดับ นิ ว คลีโ อไทด์ ข องยีน
rpoC1 และชิ้น ดีเ อ็น เอที่อ ยู่ ร ะหว่ า งยีน trnH กับ
psbA มาวิเ คราะห์ร่ ว มกับ พบว่ า สามารถจ าแนก
กล้ว ยไม้ส กุ ล ก้า นก่ อ ได้ม ากกว่ า การใช้ยีน เพีย ง
บริ เ วณเดี ย ว ซึ่ ง ให้ ผ ลสอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ที่
วิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิน้
ดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA ร่วมกันใน
พืชอื่น ได้แก่ กล้วยไม้สกุลเอื้องเทียน (นฤมล และ
คณะ, 2560) และกล้วยไม้สกุลหวาย (นฤมล และ
คณะ, 2560) เป็ นต้ น ดัง นั น้ การใช้ ล าดับ นิ ว คลีโอไทด์ของตาแหน่ งจาเพาะหลายบริเวณร่วมกันจึง
มีความเหมาะสมต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมมากกว่า เนื่องจากให้ขอ้ มูลเพียงพอและ
สามารถเลือ กให้เ หมาะกับ ระดับ ความสัม พัน ธ์ท่ี
ศึกษา

ประสิท ธิภ าพในการจ าแนกกล้ว ยไม้สกุ ลก้า นก่ อ
แต่ละชนิดมากกว่า เพราะจาแนกได้ 15 ชนิด และ
สามารถจาแนกตรงตามหมู่ Urostachya ในขณะที่
ยีน rpoC1 มีประสิทธิภาพต่ ากว่า กล่าวคือ จาแนก
กล้วยไม้สกุลก้านก่อ ได้น้อยกว่า เพราะจาแนกได้
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