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บทคัดย่อ
ประเทศไทยพบรองเท้านารีเพียงสกุลเดียว คือ Paphiopedilum จากทัง้ หมด 6 สกุล ทีพ่ บทัวโลก
่
ซึง่
ได้รบั ความนิยมในการปลูก เป็ นอย่างมาก เนื่องด้วยลักษณะที่สวยงามจึงมีการปลูก เพื่อการค้า โดยรองเท้า
นารีแต่ละชนิดมีลกั ษณะคล้ายกัน ดังนัน้ การจัดจาแนกชนิดโดยใช้ลกั ษณะสัณฐานเพียงอย่างเดียวจึงค่อนข้าง
ยาก งานวิจยั นี้ได้จาแนกกล้วยไม้รองเท้านารี 20 ชนิด ด้วยลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิน้ ดีเอ็นเอ
ที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA เมื่อวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของทัง้ 2 บริเวณ ร่วมกัน และจัดกลุ่มแบบ
maximum likelihood โดยใช้โ ปรแกรม MEGA7 พบว่ า ประสิท ธิภ าพในการจัด จ าแนกสูง กว่ า การใช้เพียง
บริเวณเดียว อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี้ยงั จาแนกได้ไม่ครบทุกชนิด ดังนัน้ จึงควรใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ
อื่นร่วมด้วย ทัง้ นี้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจาแนกให้สงู ขึน้
คาสาคัญ : สกุลรองเท้านารี; ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม; การจาแนก; ยีน rpoC1; ชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่าง
ยีน trnH กับ psbA
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Abstract
In Thailand, there is only one genus of Paphiopedilum from six genera worldwide which are
very popular in planting due to their attractiveness and commercial point of view. Most of
Paphiopedilum are similar in morphological characters hence it is very difficult to classify them using
morphology. This research aims to identify and assess the genetic relationship of 20 Paphiopedilum
species using nucleotide sequences of rpoC1 gene and trnH-psbA intergenic spacer region. According
to analyzing data of two regions combining, and grouping by maximum likelihood method using
MEGA7, it revealed an improve efficiency of Paphiopedilum classification, compared to that of one
region. However, this study cannot be applied to identify 20 species, other promising nucleotide
sequences should be introduced to increase efficiency of classification.
Keywords: Paphiopedilum; genetic relationship; identification; rpoC1 gene; trnH-psbA intergenic
spacer region

1. คานา

1 กลีบ ที่มลี กั ษณะคล้ายกับกระเป๋ า บางพันธุก์ ลีบ
ดอกข้างบิดเป็ นเกลียวยาวสวยงาม (เศรษฐมันตร์,
2551)
การใช้ลกั ษณะสัณฐานในการจาแนกพืชนัน้
มีความยากลาบาก เนื่องจากขึน้ กับสภาพแวดล้อม
และต้องอาศัยผูช้ านาญ ดังนัน้ จึงมีการพัฒนาโดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA marker) เข้ามาช่วยระบุ
หรือจาแนกพืช และใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมในพืชหลายชนิด ได้แก่ เครื่องหมาย
อาร์เอพีดี (RAPD, random amplified polymorphic
DNA) และการตรวจลาดับนิวคลีโอไทด์ (nucleotide
sequence) ต าแหน่ ง จ าเพาะ เป็ น ต้ น (Wolff and
Rijn, 1993; Deng et al., 1995; Garcia et al., 1995;
Debener and Mattiesch, 1998)
CBOL Plant Working Group (2009) ศึกษา
ลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ ข องดีเ อ็น เอในคลอโรพลาสต์
(chloroplast genome) จ านวน 7 บริ เ วณ ได้ แ ก่
rbcL, rpoB, rpoC1, matK, trnH-psbA, atpF-atpH
และ psbK-psbI เพื่อนามาใช้เป็ นดีเอ็นเอมาตรฐาน
(standard DNA) ในการสร้างดีเอ็นเอบาร์โคด (DNA
barcode) ซึง่ มีศกั ยภาพในการจาแนกสิง่ มีชวี ติ โดย

กล้วยไม้จดั เป็ นพืชใบเลีย้ งเดีย่ วทีม่ ลี กั ษณะ
สีส ัน สวยงามและรู้จ ัก กัน อย่ า งแพร่ ห ลาย มีก าร
น ามาปลู ก เป็ นไม้ป ระดับ และปรับ ปรุ ง พัน ธุ์ใ ห้มี
ความหลากหลาย ให้มลี กั ษณะที่แปลกตา บานทน
และมีสสี นั สวยงามยิง่ ขึน้ ความต้องการกล้วยไม้จงึ มี
มากขึ้น ทาให้ในปั จจุบนั ประชากรของกล้วยไม้ ใน
ธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากมีการเก็บ
กล้วยไม้มาขายและถิน่ อาศัยของกล้วยไม้ถูกทาลาย
ซึง่ ทาให้กล้วยไม้บางชนิดสูญพันธุไ์ ปแล้ว บางชนิด
ก็ใกล้จะสูญพันธุ์ (อบฉันท์, 2543)
รองเท้า นารีเ ป็ น กล้ว ยไม้ช นิ ด หนึ่ ง ที่ไ ด้รบั
ความนิ ย มในการปลูก เป็ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะ
พันธุพ์ น้ื เมือง ซึง่ ในประเทศไทยค้นพบแล้ว 18 ชนิด
จากทัว่ โลกที่พ บแล้ว ประมาณ 136 ชนิ ด โดยใน
ประเทศไทยพบเพียงสกุลเดียว คือ Paphiopedilum
เป็ นรองเท้านารีท่อี ยู่ในเขตร้อนและมีถิ่นกาเนิดใน
ประเทศไทย รองเท้า นารีเ ป็ นกล้วยไม้ดิน หรืออิง
อาศัยก็ได้ ไม่มลี าลูกกล้วยเหมือนกล้วยไม้ประเภท
อื่น ลาต้นขนาดเล็ก ใบอาจมีลายหรือไม่มลี ายก็ได้
ลักษณะเด่นของรองเท้านารี คือ มีกลีบดอกด้านล่าง
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การเปรีย บเทีย บลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ข องดีเ อ็น เอ
มาตรฐานในพืชแต่ละชนิด
ยีน rpoC1 ก าหนดการสร้า งพอลิเพปไทด์
(polypeptide) ที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบของเอนไซม์
อาร์เอ็นเอพอลิเมอเรส (RNA polymerase) ซึ่งอยู่
ในคลอโรพลาสต์ (วุฒพิ งศ์, 2554)
ชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH-psbA เป็ น
intergenic spacer โดยยีน psbA กาหนดการสร้าง
พอลิเพปไทด์ทเ่ี ป็ นองค์ประกอบของ photosystem
II ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และยีน trnH
กาหนดการสร้างอาร์เอ็นเอถ่ายโอน (transfer RNA,
tRNA) ชนิ ด tRNAhis (GUG) ซึ่ง จะน ากรดอะมิโ น
ฮีสทิดนี (histidine, H) ไปต่อเป็ นสายพอลิเปปไทด์
งานวิ จ ัย นี้ ไ ด้ ป ระเมิ น ความสัม พัน ธ์ ท าง
พันธุกรรมและจาแนกกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีกลุ่ม
ใบสีเขียวด้วยลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และ
ชิ้ น ดี เ อ็ น เ อ ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ยี น trnH กั บ psbA
นอกจากนี้ ย ัง เก็ บ ล าดับ นิ ว คลี โ อไทด์ ท่ีไ ด้ ไ ว้ ใ น
ฐานข้อมูล GenBank ของ NCBI เพื่อใช้ในการศึกษา
ในอนาคตต่อไป

(11) เ มื อ ง ก า ญ จ น์ [P. parishii (Rchb.f) Stein]
(12) ด อ ย ตุ ง [P. charlesworthii (Rolfe) Pfitzer]
(13) เ ชี ย ง ด า ว ( P. dianthum Tang & Wang)
(14) เฮนรียานุม (P. henryanum Braem) (15) เฮเลเน
( P. helenae f. aureum O.Gruss & Roeth)
(16) ทรานเลีย นอนุ ม (P. tranlienianum O.Gruss
& H.Perner) (17) แพรสแทนส์[P. praestans (Rchb.f)
Pfitz] (18) ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ อ น ซิ ส [P. philippinense
(Rchb.f) Stein] (19) ซุปาร์ดไิ อ (P. supardii Braem
& Lob) และ (20) กลัวโคไฟลลุม (P. glaucophyllum
J.J.Smith)
2.2 การสกัดดีเอ็นเอ
สกัดดีเอ็นเอจากใบกล้วยไม้สกุลรองเท้า
นารีกลุ่มใบสีเขียวด้วยวิธที ป่ี ระยุกต์จาก Doyle และ
Doyle (1987) ตามวิธีของนฤมล และคณะ (2555)
แล้วตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอด้วยวิธกี ารวัดค่าการ
ดู ด กลืน แสงอัล ตราไวโอเลต (ultraviolet, UV) ที่
ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร (nm) ตรวจสอบ
คุ ณ ภ า พ ดี เ อ็ น เ อ ด้ ว ย วิ ธี อิ เ ล็ ก โ ท ร โ ฟ รี ซิ ส
(electrophoresis) ในเจลอะกาโรส (agarose) ความ
เข้ ม ข้ น 0.8 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และค านวณอัต ราส่ ว น
ระหว่ า งค่ า การดู ด กลืน แสงที่ค วามยาวคลื่น 260
และ 280 นาโนเมตร (Sambrook et al., 1989)
2.3 การเพิ่ ม ปริ มาณชิ้ นดี เอ็น เอของยี น
rpoC1 และชิ้ นดีเอ็นเอที่ อยู่ระหว่างยีน trnH กับ
psbA
เพิ่ม ปริม าณชิ้น ดีเ อ็น เอของยีน rpoC1
และชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA ใน
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี กลุ่มใบสีเขียว 20 ชนิด
โดยนาดีเอ็นเอแต่ ละชนิด ที่สกัดได้มาเจือจางให้มี
ความเข้มข้น 100 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร (ng/µl)
เพื่อใช้เป็ นดีเอ็นเอแม่แบบ (DNA template) สาหรับ
ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ พ อลิ เ มอเรส (PCR, polymerase
chain reaction) ซึง่ ประกอบด้วยดีเอ็นเอ 100 นาโน
กรัม (ng) ในบัฟเฟอร์ 1 เท่า (50 mM KCl, 10 mM

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 ตัวอย่างกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี กลุ่มใบสีเขียว
20 ชนิด ได้แก่ (1) อินทนนท์ [P. villosum (Lindl.)
Stein] (2) อิน ทนนท์ ค อแดง (P. barbigerum var.
Coccineum) (3) อิ น ทนนท์ ใ บกว้ า ง [P. insigne
(Wallich ex Lindley) Pfitzer] (4) อินทนนท์ลาว [P.
gratrixianum (Mast.) Guillaumin] (5) เหลื อ งเลย
(P. hirsutissimum var. Esquirolei) (6) เหลืองกระบี่
[P. exul (Ridl) Rolfe] (7) โ ร ธ ส คิ ล เ ดี ย นุ ม [P.
rothschildianum (Rchb.f.) Stein] (8) ไพรมุเรียนุ ม
(P. primulinum M.W.Wood & P.Taylor) (9) ดอยตุง
ก า ญ จ น์ ( P. vejvarutianum O.Gruss & Roellke)
(10) สไปเชเรียนุม [P. spicerianum (Rchb.f) Pfitz.]
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Tris-HCl pH 9.1, 0.1 % Triton™ X-100 และ 2.5
mM MgCl2) และมี นิ ว คลี โ อไทด์ ท ั ง้ 4 ชนิ ด คื อ
dATP, dCTP, dGTP และ dTTP ชนิดละ 200 ไมโคร
โมลาร์ (µM) ไพรเมอร์ (primer) ปริมาณ 500 นาโน
โมลาร์ (nM) ซึง่ มีความจาเพาะต่อยีน rpoC1 (5-GT
GGATACACTTCTTGATAATGG-3 กับ 5-TGAG
AAAACATAAGTAAACGGGC-3) และชิ้นดีเอ็นเอ
ทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA (5-CGCGCATGG
TGGATTCACAATCC-3 กับ 5-GTTATGCATGA
ACGTAATGCTC-3) แ ล ะ เ อ น ไ ซ ม์ Taq DNA
polymerase (Vivantis technologies Sdn. Bhd.,
Malaysia) 1 ยู นิ ต (Unit) โดยมี ป ริ ม าตรรวม 40
ไมโครลิตร (เกียรติชยั และคณะ, 2557)
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสมี 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 (เกียรติชยั และคณะ, 2557)
หลังจากนัน้ ตรวจสอบชิ้นดีเอ็นเอที่เพิ่ม
ปริมาณได้ด้วยวิธอี ิเล็กโทรโฟรีซสิ ในอะกาโรส 1.5
เปอร์เซ็นต์
2.4 การวิ เคราะห์ผล
ผลผลิตจากปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรสที่
ได้นัน้ ส่งไปหาลาดับนิวคลีโอไทด์ทบ่ี ริษทั Bioneer
(ประเทศเกาหลีใต้) แล้วนาลาดับนิวคลีโอไทด์ทไ่ี ด้
จากกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี กลุ่มใบสีเขียว ทัง้ 20
ชนิด มาเปรียบเทียบกันเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง
ทางพันธุกรรม (genetic distance) ด้วยโปรแกรม
ClustalW (http://www.genome.jp/tools/clustalw)
และสร้ า งแผนภู มิ ค วามสัม พัน ธ์ ท างพัน ธุ ก รรม
(phylogenetic tree) โ ดย ใ ช้ โ ป รแ กรม MEGA7
(Molecular Evolutionary Genetics Analysis

version 7) (http://www.megasoftware.net) โ ด ย
เลือกวิธกี ารจัดกลุ่มแบบ maximum likelihood และ
กาหนดค่า bootstrap 1,000 ครัง้

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 การเพิ่ มปริ ม าณชิ้ นดี เ อ็ น เอด้ ว ย
ปฏิ กิริยาลูกโซ่พอลิ เมอเรส
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 ในกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี กลุ่มใบสีเขียว ทัง้
20 ชนิด พบว่าสามารถเพิม่ ปริมาณชิน้ ดีเอ็นเอครบ
ทุ ก ชนิ ด โดยชิ้น ดีเ อ็น เอของยีน rpoC1 มีข นาด
ประมาณ 500 คู่เบส (base pairs) และชิน้ ดีเอ็นเอที่
อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA มีขนาดประมาณ 900
คู่เบส
3.2 การวิ เคราะห์ลาดับนิ วคลีโอไทด์ของ
ยีน rpoC1
เมื่อวิคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
rpoC1 ในรองเท้านารี กลุ่มใบสีเขียว ทัง้ 20 ชนิด
พบว่ามีขนาด 554 คู่เบส และฝากเก็บลาดับนิวคลีโอไทด์ท่ีไ ด้ไ ว้ใ นฐานข้อ มูล GenBank ของ NCBI
(National Center for Biotechnology Information)
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov) โดยมี ห มายเลข
จาเพาะ (accession number) ดังตารางที่ 1
เมื่อวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
rpoC1 ด้ ว ย MEGA7 พบค่ า ความแตกต่ า งทาง
พันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล รองเท้านารี กลุ่มใบสี
เขีย ว ทัง้ 20 ชนิ ด เท่ า กับ 0.000-0.004 และเมื่อ
สร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยเลือก
วิ ธี จ ั ด กลุ่ ม แ บบ maximum likelihood (รู ป ที่ 1)
พบว่าไม่สามารถจาแนกกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
แต่ ล ะชนิ ด ออกจากกั น ครบทั ง้ หมด ทั ง้ นี้ อ าจ
เนื่องจากลาดับนิวคลีโอไทด์ทไ่ี ด้มีการเปลีย่ นแปลง
น้อยมาก โดยมีตาแหน่ งทีเ่ กิดการกลาย (mutation)
เพีย ง 4 ต าแหน่ ง ท าให้ ผ ลการวิเ คราะห์มีค วาม
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ชิ้ นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA
เมื่อวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของชิน้
ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA ในกล้วยไม้
สกุลรองเท้านารี กลุ่มใบสีเขียว ทัง้ 20 ชนิด พบว่า
มีขนาด 242-1102 คู่เบส และฝากเก็บลาดับนิวคลีโอไทด์ท่ีไ ด้ไ ว้ใ นฐานข้อ มูล GenBank ของ NCBI
ซึง่ มีหมายเลขจาเพาะดังตารางที่ 1

เหมื อ นกั น มาก ซึ่ ง พบรู ป แบบการกลายเพี ย ง
รู ป แบบเดีย ว คือ ทรานสเวอร์ช ัน (transversion)
(ตารางที่ 2) จึงทาให้ลาดับนิวคลีโอไทด์ทว่ี เิ คราะห์
นั น้ มีค วามเหมือ นกัน มาก และเมื่อ สร้า งแผนภู มิ
ความสัม พัน ธ์ท างพัน ธุ ก รรมจึง ไม่ ส ามารถแยก
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี 20 ชนิด ออกจากกัน
3.3 การวิ เคราะห์ลาดับนิ วคลีโอไทด์ของ

ตารางที่ 1 หมายเลขจาเพาะของลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH
กับ psbA ในกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีกลุ่มใบสีเขียวทีฝ่ ากเก็บไว้ในฐานข้อมูล GenBank
หมายเลขจาเพาะของลาดับนิวคลีโอไทด์

ลาดับ

ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อินทนนท์ [P. villosum (Lindl.) Stein]
อินทนนท์คอแดง (P. barbigerum var. Coccineum)
อินทนนท์ใบกว้าง [P. insigne (Wallich ex Lindley) Pfitzer]
อินทนนท์ลาว [P. gratrixianum (Mast.) Guillaumin]
เหลืองเลย (P. hirsutissimum var. Esquirolei)
เหลืองกระบี่ [P. exul (Ridl) Rolfe]
โรธสคิลเดียนุม [P. rothschildianum (Rchb.f.) Stein]
ไพรมุเรียนุม (P. primulinum M.W.Wood & P.Taylor)
ดอยตุงกาญจน์ (P. vejvarutianum O.Gruss & Roellke)
สไปเชเรียนุม [P. spicerianum (Rchb.f) Pfitz.]
เมืองกาญจน์ [P. parishii (Rchb.f) Stein]
ดอยตุง [P. charlesworthii (Rolfe) Pfitzer]
เชียงดาว (P. dianthum Tang & Wang)
เฮนรียานุม (P. henryanum Braem)
เฮเลเน (P. helenae f. aureum O.Gruss & Roeth)
ทรานเลียนอนุม (P. tranlienianum O.Gruss & H.Perner)
แพรสแทนส์ [P. praestans (Rchb.f) Pfitz]
ฟิ ลปิ ปิ นส์เอนซิส [P. philippinense (Rchb.f) Stein]
ซุปาร์ดไิ อ (P. supardii Braem & Lob)
กลัวโคไฟลลุม (P. glaucophyllum J.J.Smith)

เมื่อวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์ของชิน้
ดี เ อ็ น เอที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งยี น trnH กั บ psbA ด้ ว ย
MEGA7 พบค่ า ความแตกต่ า งทางพัน ธุก รรมของ

rpoC1
KX755509
KX755510
KX755511
KX755512
KX755513
KX755514
KX755515
KX755516
KX755517
KX755518
KX755519
KX755520
KX755521
KX755522
KX755523
KX755524
KX755525
KX755526
KX755527
KX755528

trnH-psbA
KX977091
KX977092
KX977093
KX977094
KX977095
KX977096
KX977097
KX977098
KX977099
KX977100
KX977101
KX977102
KX977103
KX977104
KX977105
KX977106
KX977107
KX977108
KX977109
KX977110

กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี กลุ่มใบสีเขียว ทัง้ 20 ชนิด
จานวน 20 ชนิด เท่ากับ 0.000-0.059 และเมื่อสร้าง
แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยเลือกวิธจี ดั
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กลุ่ ม แบบ maximum likelihood (รู ป ที่ 2) พบว่ า
สามารถจาแนกกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี บางชนิด
ออกจากกัน แต่ยงั มีบางชนิดทีไ่ ม่สามารถแยกออก
จากกันอย่างชัดเจน ได้แก่ เมืองกาญจน์ เชียงดาว
เฮนรียานุ ม ทรานเลียนอนุ ม อินทนนท์ อินทนนท์
ลาว ดอยตุ ง กาญจน์ สไปเชเรีย นุ ม และเฮเลเน
อย่ า งไรก็ต ามพบล าดับ นิ ว คลีโ อไทด์ ท่ีไ ด้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง 970 ตาแหน่ ง มีการกลาย 4 รูปแบบ
คือ อินเดล (indel, insersion/deletion) พิวรีนทราน-

สิ ช ั น (purine transition) ไ พ ริ มิ ดี น ท ร า น สิ ช ั น
(pyrimidine transition) และทรานสเวอร์ชนั (ตาราง
ที่ 3)
ตารางที่ 2 ต า แ ห น่ งนิ ว ค ลี โ อไทด์ ข องยี น
rpoC1 ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการกลาย
ทรานสเวอร์ชนั

ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์
147, 235, 381 และ 447

รู ป ที่ 1 แ ผ นภู มิ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท า ง
พั น ธุ ก รรมของกล้ ว ยไม้ ส กุ ล
รองเท้านารีกลุ่มใบสีเขียวที่ได้
จากการวิเคราะห์ลาดับนิว คลี โอไทด์ของยีน rpoC1
ตารางที่ 3 ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์ของชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการกลาย
อินเดล

ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์
20-46, 87-994, 1047-1052, 1072-1074, 1089-1091 และ 1092
51, 888, 895, 956, 962, 966, 992, 1015, 1019, 2001, 2005, 2012, 2019, 2029
พิวรีนทรานสิชนั
และ 2033
ไพริมดิ นี ทรานสิชนั 10, 890, 891, 952, 953, 965, 967, 987, 1016, 1047 และ 1059
63, 81, 82, 889, 892, 950, 951, 953, 955, 957, 960, 963, 968, 971, 979-980,
ทรานสเวอร์ชนั
983, 1021, 1045, 1065, 1066, 1076, 1088, 2013 และ 2014
นอกจากนี้ ย ั ง พบว่ า ชิ้ น ดี เ อ็ น เอที่ อ ยู่
ระหว่ า งยีน trnH กับ psbA ในรองเท้า นารีเ หลือ ง

เลยมีขนาดเพียง 242 คู่เบส ซึง่ มีขนาดสัน้ กว่าปกติ
โดยมีการขาดหายไปของลาดับ นิ วคลีโอไทด์เป็ น
343

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 6 • ฉบับที ่ 4 • ฉบับเสริ ม 2560

จานวนมาก เมื่อตรวจสอบในฐานข้อมูล GenBank
ของ NCBI พบว่าชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH
กับ psbA ในกล้วยไม้ Paphiopedilum argus (Rchb.
f.) Stein ก็ มี ข นาดเพี ย ง 481 คู่ เ บส (หมายเลข

จาเพาะ JQ660920) ซึ่งมีลาดับ นิวคลีโอไทด์น้ อ ย
กว่ า 900 คู่เ บส เช่ น กัน เนื่ อ งจากมีค วามผันแปร
ของลาดับนิวคลีโอไทด์ภายในชนิดสูง (นฤมล และ
คณะ, 2560)

รู ป ที่ 2 แ ผ น ภู มิ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท า ง
พั น ธุ ก รรมของ กล้ ว ยไม้ ส กุ ล
รองเท้า นารีก ลุ่ ม ใบสีเ ขีย วที่ไ ด้
จากการวิเ คราะห์ล าดับ นิ ว คลี โอไทด์ ข อง ชิ้ น ดี เ อ็ น เอที่ อ ยู่
ระหว่างยีน trnH กับ psbA
3.4 การวิ เคราะห์ลาดับนิ วคลีโอไทด์ของ
ยีน rpoC1 และชิ้ นดีเอ็นเอที่ อยู่ระหว่างยีน trnH
กับ psbAร่วมกัน
เมื่ อ สร้ า งแผนภู มิ ค วามสัม พั น ธ์ ท าง
พันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี กลุ่มใบสี
เขียว ทัง้ 20 ชนิด จากวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์
ของยีน rpoC1 และชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่างยีน trnH
กับ psbA ร่ ว มกัน โดยเลือ กวิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบ
maximum likelihood (รู ป ที่ 3) พ บ ว่ า ส า ม า รถ
จาแนกกล้วยไม้สกุล รองเท้านารีคล้ายกับ แผนภูมิ
ความสัมพันธ์ท างพัน ธุกรรมที่สร้างจากวิเคราะห์
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน
trnH กับ psbA เพีย งบริเ วณเดีย ว อย่ า งไรก็ต าม
สามารถแยกรองเท้านารีดอยตุ งกาญจน์ ออกจาก
รองเท้านารีชนิดอื่น ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์
ล าดับ นิ ว คลี โ อไทด์ ข องต าแหน่ ง จ าเพาะหลาย
บริเวณร่วมกันนัน้ บางครัง้ อาจไม่สามารถจาแนก

กล้ว ยไม้ส กุ ล รองเท้า นารีเ พิ่ม ขึ้น ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจาก
ลาดับนิวคลีโอไทด์ทไ่ี ด้จากยีน rpoC1 มีความหลาก
รูป (polymorphism) ต่ า อย่างไรก็ตาม นอกจากจะ
ใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่าง
ยีน trnH และ psbA แล้ว ควรวิเคราะห์ร่วมกับลาดับ
นิวคลีโอไทด์ของตาแหน่ งจาเพาะอื่น เช่น ยีน rbcL
และ matK (วุฒพิ งศ์, 2554) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจาแนก
นอกจากนี้ ย ัง มีร ายงานการวิจ ัย อื่ น ที่
แสดงประสิทธิภาพของการใช้ลาดับ นิวคลีโ อไทด์
ตาแหน่ งจาเพาะในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและการจาแนกพืช ได้แก่ กล้วยไม้สงิ โต
กลอกตา (เกียรติชยั , 2557) กล้วยไม้สกุลกุหลาบ
(นฤมล และคณะ, 2557) กล้วยไม้สกุลหวายกลุ่ ม
เอื้อ งสาย (นฤมล และคณะ, 2558) กล้ว ยไม้สกุล
แว้นด้าหมู่เข็ม (จินต์ และคณะ, 2558) กล้วยไม้สกุล
เอือ้ งเทียน (นฤมล และคณะ, 2560) ข้าวมีสี (นฤมล
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รูปที่ 3 แผนภู มิค วามสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล
รองเท้านารีกลุ่มใบสีเขียวที่
ได้จากการวิเคราะห์ลาดับ
นิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1
และชิน้ ดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่าง
ยีน trnH กับ psbA ร่วมกัน
และคณะ, 2557) และมะม่ ว ง (ปิ ย ะดา และคณะ,
2558) เป็ นต้น

ตาแหน่ งจาเพาะบริเวณอื่นร่วมด้วย ทัง้ นี้ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการจาแนกให้สงู ยิง่ ขึน้

4. สรุป

5. รายการอ้างอิ ง

การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี กลุ่มใบสีเขียว จานวน 20
ชนิด ด้วยลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิน้
ดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA พบว่ายีน
rpoC1 ยังไม่สามารถจาแนกรองเท้านารีออกจากกัน
ครบทัง้ 20 ชนิ ด ส่ว นชิ้น ดีเ อ็น เอที่อยู่ระหว่างยีน
trnH กับ psbA จาแนกรองเท้านารีได้มากกว่า การ
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พบว่ า แผนภู มิความสัมพัน ธ์ทางพัน ธุก รรมที่ได้มี
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