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เคยสงสัยกันหรื อไม่ว่ำ หำกลักษณะภำยนอกที่เรำเห็ น หรื อ
สัณฐำนวิทยำ (Morphology) ของสิ่ งมีชีวิต ไม่สำมำรถบอกเรำได้วำ่ สิ่ งมีชีวิต
ที่ เ ห็ น นั้น คื อ อะไร ชนิ ด ไหน แล้ว เรำจะท ำอย่ ำ งไรเพื่ อ ทรำบชนิ ด ของ
สิ่ งมีชีวติ นั้น
ในกำรระบุชนิ ดของสิ่ งมีชีวิตนั้น โดยทัว่ ไปต้องอำศัยควำมรู ้
และควำมเชี่ยวชำญด้ำนสัณฐำนวิทยำ โดยกำรสังเกตและแยกควำมแตกต่ำง
จำกลักษณะภำยนอกที่เห็นประกอบกัน ในส่ วนของพืชนั้นได้แก่ รู ปทรงของ
ต้น ลักษณะของใบ ดอก ผล และเมล็ด เป็ นต้น ซึ่ งบำงครั้ งจะมี ขอ้ จำกัดใน
กำรระบุชนิ ด เช่ น ไม่พบดอกของพืช หรื อต้นพืชมี ควำมเสี ยหำย ทำให้ไม่
เพียงพอในกำรระบุชนิด ในปั จจุบนั จึงมีกำรประยุกต์งำนด้ำนอณู พนั ธุศำสตร์
(Molecular Genetics) มำใช้ในชื่อว่ำ DNA Barcode หรื อก็คือชุดของลำดับ
นิวคลีโอไทด์ ซึ่ งประกอบไปด้วยเบส 4 เบส ได้แก่ Adenine (A), Thymine
(T), Cytosine (C) และ Guanine (G) เรี ยงตัวกัน ซึ่ งพืชแต่ละชนิ ดจะมีกำร
เรี ยงตัวของเบสที่ต่ำงกัน โดยเรำจะใช้ควำมแตกต่ำงนี้ มำใช้ในกำรระบุชนิ ด
ของพืชได้ โดย DNA Barcode นี้ มีแนวคิดมำจำก barcode ของสิ นค้ำที่
วำงขำยตำมร้ ำนทัว่ ๆ ไป ซึ่ งสิ นค้ำทุกชิ้ นจะมี barcode ติ ดอยู่ดำ้ นหลัง
ผลิตภัณฑ์ และเมื่อเรำไปซื้ อสิ นค้ำ จะมีเครื่ องอ่ำน barcode ทำให้ทรำบว่ำ
สิ นค้ำชนิดนั้นคืออะไร รำคำเท่ำไหร่

วัตถุประสงค์หลักของ DNA barcode ก็คล้ำย ๆ กัน คือ
ต้องกำรใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรระบุชนิดของพืช โดยนำเอำลำดับนิวคลีโอ
ไทด์ของพืชที่เรำไม่ทรำบชนิดมำเทียบกับลำดับนิวคลีโอไทด์ที่เรำมีอยูใ่ น
ฐำนข้อมูลพืช (Standard Barcodes) ซึ่ งกำรจะทำเช่นนั้นได้ ต้องเริ่ มจำกกำร
เก็บรวบรวมนิวคลีโอไทด์ของพืชที่ทรำบชนิดที่แน่นอนไว้ในฐำนข้อมูลพืช
ในปริ มำณที่มำกพอเสี ยก่อน
หลักการและวิธีหลัก ๆ ในการจัดทา DNA Barcode ได้ แก่
1. กำรเก็บตัวอย่ำงและกำรระบุชนิดพืช เรำต้องทรำบชื่อชนิด
ที่ถูกต้องของพืชนั้นก่อน โดยขั้นตอนนี้ตอ้ งอำศัยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำน
อนุกรมวิธำน (Taxonomy) ในกำรระบุชนิดพืชที่ถูกต้อง โดยพืชแต่ละชนิด
ควรมีตวั อย่ำงจำกหลำยแหล่งประชำกร เพื่อเป็ นตัวแทนของพืชชนิดนั้นๆ
2. กระบวนกำรในห้องปฏิ บตั ิ ก ำรเกี่ ย วกับ DNAได้แก่ กำร
สกัดดีเอ็นเอ (DNA extraction) กำรเพิ่มปริ มำณปริ มำณดีเอ็นเอ (PCR) ซึ่ งใน
ขั้นตอนนี้ จะมีกำรพิจำรณำเลือกบริ เวณดีเอ็นเอมำตรฐำน (Standard DNA
marker) ที่เหมำะสม และใช้ไพรเมอร์ (primers) ที่จำเพำะกับบริ เวณดีเอ็นเอ
มำตรฐำนในกำรเพิ่มปริ มำณดีเอ็นเอ ในกำรศึกษำ DNA Barcode ในพืชนั้น
ยังไม่มีดีเอ็นเอมำตรฐำนที่เหมำะสมสำหรับพืชทุกชนิ ด บำงงำนวิจยั เสนอให้
ใช้ยนี ที่ชื่อ matK และ rbcL ในคลอโรพลำสต์เป็ นดีเอ็นเอมำตรฐำน แต่ใน
กล้วยไม้กลับพบว่ำยีน rbcL มี ควำมแปรผันไม่มำกพอที่จะใช้ระบุชนิ ด
กล้วยไม้ได้ และเสนอให้มีกำรใช้บริ เวณ trnH-psbA แทน ดังนั้น จึงต้องมีกำร
ทดสอบเพื่อหำบริ เวณดี เอ็นเอที่เหมำะสมกับพืชแต่ละชนิ ด แล้วตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ PCR ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟเรซิ ส (Electrophoresis) หลังจำกนั้น
ทำดีเอ็นเอให้บริ สุทธิ์ (DNA purification) และขั้นตอนสุ ดท้ำยคือกำรวิเครำะห์
หำลำดับนิ วคลีโอไทด์ (Nucleotide sequencing) โดยเครื่ องอ่ำนลำดับดีเอ็นเอ
(DNA sequencer)
3. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล เพื่อวิเครำะห์ควำมผันแปรของลำดับ
นิวคลีโอไทด์และสร้ำง Phylogenetic tree โดยใช้โปรแกรม เช่น Clustal X,
Clustal W, Bioedit, MEGA, PULP, MrBayes เป็ นต้น เสร็ จแล้วบันทึกไว้ใน
ฐำนข้อมูล (Database)
ในกำรนำไปประยุกต์ใช้น้ นั ต้องมี Standard Barcodes มำกพอ
กล่ำวคือ ต้องมี DNA barcode ของกล้วยไม้ชนิ ดที่ทรำบชื่ อที่แน่ นอนแล้ว
โดยกำรน ำล ำดับ เบสในต ำแหน่ ง ที่ ก ำหนด มำเปรี ยบเที ย บกับ Standard
Barcodes ในฐำนข้อมูล (Database) ก็จะสำมำรถระบุชนิดกล้วยไม้น้ นั ได้
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สิ งโตนักกล้ำม (Bulbophyllum lasiochilum)

DNA barcode กับ กล้ วยไม้ ไทย
กล้วยไม้
เป็ นพืชในวงศ์
Orchidaceae ซึ่งเป็ นวงศ์ที่มีสมำชิก
มำกที่สุดวงศ์หนึ่ง เชื่อว่ำหลำย ๆ ท่ำน
คงรู ้จกั กล้วยไม้กนั เป็ นอย่ำงดี กล้วยไม้
มีจำนวนชนิดประมำณ 25,000 ชนิด
ทัว่ โลก
ในประเทศไทยมีกล้วยไม้
มำกกว่ำ 1,200 ชนิด และในสวน
พฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ
ได้รวบรวมกล้วยไม้ไว้กว่ำ 400 ชนิด

ในปั จจุบนั พบว่ำกล้วยไม้หลำยชนิดอยูใ่ นภำวะถูกคุกคำมจำกกำรเก็บ
กล้วยไม้ป่ำมำขำยหรื อมำเป็ นต้นพันธุ์ในกำรผลิตเพื่อจำหน่ำย ตลอดจนกำร
ลดลงหรื อกำรถูกเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยูอ่ ำศัยตำมธรรมชำติของกล้วยไม้ซ่ ึง
หลำยชนิด เป็ นไม้ที่หำยำก เช่น เอื้องกุหลำบน่ำน (Aerides rosea), เอื้องเข็ม
ม่วง (Asscocentrum ampullaceam) และเอื้องผำเวียง (Dendrobium
albosanguineum) เป็ นต้นดังนั้นจึงควรมีกำรอนุรักษ์และจัดทำ DNA Barcode
ของกล้วยไม้ไว้ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือยืนยันชนิดของกล้วยไม้และช่วยในกำร
ระบุชนิดกล้วยไม้ให้สะดวกแม่นยำขึ้นและยังสำมำรถนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษำ
ถึงควำมสัมพันธ์ทำงวงศ์วำนวิวฒั นำกำร (Phylogeny) ของกลุ่มพืชต่อได้

สวนพฤกษศำสตร์ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ ได้เล็งเห็น
ควำมสำคัญและได้เริ่ มทำกำรวิจยั เพื่อจัดทำทะเบียนเครื่ องหมำยพันธุกรรม
กล้วยไม้ไทย ในปี 2557 โดยเริ่ มจำกกำรศึกษำเพื่อจัดทำ DNA Barcode ของ
กล้วยไม้ที่รวบรวมไว้ในสวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ ซึ่ง
ขณะนี้ดำเนินกำรได้ประมำณ 200 ชนิด คิดเป็ นร้อยละ 50 จำก จำนวน
กล้วยไม้ที่มีรวบรวมไว้ประมำณ 400 ชนิด
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