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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

นิติพฤกษศาสตร์ (Forensic botany) เป็นการประยกุตค์วามรู้วชิาการวทิยาศาสตร์ในดา้นพนัธุ-
ศาสตร์ระดบัโมเลกุลและสัณฐานวิทยาภายนอก รวมถึงการจดัจ าแนกสายพนัธุแ์ละระบุสายพนัธุ์ของ
พชืเพือ่ใชใ้นงานดา้นนิติวทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่พชืที่ปรากฏในสถานที่เกิดเหตุอาทิ ตน้ไม ้ใบไม ้ก่ิงไม ้
ละอองเกสร หรือแมก้ระทัง่วชัพืชมกัไม่ถูกน ามาใชเ้ป็นชีววตัถุพยานในคดี อาจเน่ืองจากพืชเหล่านั้น
สามารถพบไดท้ัว่ไป ไม่มีความจ าเพาะเจาะจง และในหลายๆคดีพืชถือเป็นวตัถุพยานที่มีความส าคญั
น้อย และไม่สามารถช่วยคล่ีคลายคดีได้ เม่ือเทียบกับชีววตัถุพยานชนิดอ่ืน เช่น เลือด เน้ือเยือ่ และ
ลายน้ิวมือ เป็นตน้ แต่หากชีววตัถุพยานจากพืชชนิดนั้นเป็นพืชสปีชีส์ (species) ที่หายาก (rare plant 
type) หรือมีความเป็นเอกลกัษณ์สูงและพบในบริเวณใดบริเวณหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงอาจปนเป้ือนอยูบ่นผม 
เส้ือผา้ หรือผิวหนังของผูต้อ้งสงสยั ซ่ึงอาจใชเ้ป็นชีววตัถุพยานที่ส าคญัในการเช่ือมโยงไปยงัสถานที่
เกิดเหตุ หรือการเคล่ือนยา้ยศพภายหลงัจากการก่อเหตุได ้ นิติพฤกษศาสตร์ไดถู้กน ามาคร้ังแรกในปี 
ค.ศ. 1992ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี (random amplified polymorphism DNA, 
RAPD) เพือ่หาเคร่ืองหมายดีเอ็นเอของฝักจากตน้ปาโลเวอร์ (Palo Verde) ที่พบในหลงัรถบรรทุกของ
ผูต้อ้งสงสยัได ้(Yoo, 1993) 

พืชที่เป็นชีววตัถุพยานยงัสามารถบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงที่เกิดขึ้นในสถานที่เกิดเหตุได ้
แลว้ยงัมีประโยชน์ อาทิ ประการแรกพืชสามารถเช่ือมโยงระหว่างผูต้อ้งสงสัยกบัศพ หรือที่เกิดเหตุ 
หรือวตัถุพยานอ่ืนๆได ้รวมถึงการเคล่ือนยา้ยศพ การท าลายหลกัฐานที่ใชก่้อคดีเป็นตน้ ประการที่สอง
พชืช่วยในการประมาณเวลา หรือสถานการณ์ขณะที่ก  าลงัเกิดเหตุไดโ้ดยขึ้นอยูก่บัการเส่ือมสภาพของ
พืชชนิดนั้นๆ (Coyleet al., 2005) ประการที่สามสามารถใช้ตรวจสอบได้ว่าพืชที่มีไวใ้นครอบครอง
หรือเพื่อการซ้ือขายนั้น ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ เช่นการลกัลอบตดัไมใ้นเขตพื้นที่ป่าสงวน การ
ซ้ือขายไมท้ี่ใกลสู้ญพนัธุ ์หรือการลกัลอบปลูกกญัชาเพื่อผลิตยาเสพติดมากกว่าที่จะใชป้ระโยชน์จาก
เส้นใยของกญัชาในการทอผา้ต่างๆ และประการสุดทา้ยใชต้รวจสอบพืชที่ผิดกฎหมายเช่นพืชที่เป็น
สารตั้งตน้ในการผลิตยาเสพติด อาทิ ฝ่ิน เพือ่ระบุถึงแหล่งที่มาและสายพนัธุข์องพชืผดิกฎหมายเหล่าน้ี 
ดังนั้ นในปัจจุบันจึงมีการใช้พืชเป็นชีววตัถุพยานเพิ่มมากขึ้ นนอกเหนือไปจากการเปรียบเทียบ
ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาภายนอก (morphology) เพือ่เปรียบเทียบสกุลและสปีชีส์ของพชืแลว้ยงัมีการ
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ใช้ประโยชน์จากจีโนมพืชในออร์แกเนลล์ดังกล่าวที่มีอยู่ในคลอโรพลาสต์ และไมโทคอนเดรีย
เน่ืองจากมีสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอของพืชอยูภ่ายในเซลล์เช่นเดียวกบัส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน ดงันั้นจึง
สามารถสกดัดีเอ็นเอออกมาไดจ้ากทุกส่วนของพชืเช่นเดียวกนักบัในมนุษย ์และสตัว ์

สถานการณ์ในปัจจุบนัการลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าเป็นปัญหาที่ส าคญั โดยเฉพาะไมพ้ะยงู ถือวา่
เป็นไมท้ี่มีการลักลอบตดัมากที่สุด เน่ืองจากความตอ้งการของไมพ้ะยงูมีสูงมากในแถบประเทศจีน
และเวียดนามเพราะมีความนิยมน าไม้พะยงูไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ ส่ิงของแกะสลัก 
เคร่ืองดนตรี และวตัถุมงคลต่างๆท าให้ราคาไมพ้ะยงูสูงขึ้นอยา่งรวดเร็วจึงส่งผลให้มีการลกัลอบตดั
ไม้ในเขตอุทยาน และพื้นที่ ป่าสงวนต่างๆ และส่งออกเพื่อการแปรรูปจนเป็นการค้าอย่างผิด
กฎหมาย จากการศึกษาพบว่าพะยงูมีการกระจายพนัธุ์ทัว่ไปในประเทศพม่า ไทย ลาว และเวียดนาม 
ส าหรับในประเทศไทยมีการกระจายพนัธุ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวนัออก อาทิ ในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง (ชยัสิทธ์ิ เล้ียงศิริ, 2538) ซ่ึงการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูมี
ความรุนแรงอยูใ่นขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาค
ตะวนัออก ซ่ึงเป็นแหล่งไม้พะยงูแหล่งสุดทา้ยของโลก อาทิ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยาน
แห่งชาติภูพาน เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าภูสีฐาน อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา    
จากสถิติคดีลกัลอบตดัไมพ้ะยงูปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งหมด 3,252 คดี สามารถจบักุมผูต้อ้งหาได ้
1,930 คน และตรวจยดึไม้พะยงูได้ 92,957 ท่อนมีพื้นที่ถูกบุกรุก 30,845 ไร่ รวมมูลค่าความเสียหาย 
1,436 ล้านบาท  (วีรเดชคชเสนีย,์ 2557) ดังนั้ นหากมีการประยุกต์น าเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ (DNA 
markers) มาใช้ในการจ าแนกสายพนัธุ์ และบ่งบอกความหลากหลายของสายพันธุ์ไม้พะยูงจะมี
ประโยชน์ในการเป็นขอ้มูลในการติดตามการลกัลอบตดัไมใ้นดา้นชีวภูมิศาสตร์ต่อไป 

เคร  ื  ื องหมายดีเอ็นเอหรือ เคร่ืองหมายโมเลกุล (molecular marker) คือล าดบันิวคลีโอไทด์
บริเวณที่ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายบ่งช้ีความเป็นเอกลกัษณ์ของส่ิงมีชีวิต โดยใชต้  าแหน่งเคร่ืองหมายบน
โครโมโซมอลดีเอ็นเอในนิวเคลียส (chromosomal DNA หรือ nuclear DNA) หรือในออร์แกเนลล์อ่ืน
อาทิ ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ (mitochondria DNA) หรือคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอ (chloroplast DNA) 
ซ่ึงเป็นสารพนัธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นลูกได ้พืชแต่ละสายพนัธุมี์การจดัเรียงตวัของล าดบั 
นิวคลีโอไทด์ในโมเลกุลของดีเอ็นเอที่เป็นเอกลกัษณ์และความแตกต่าง (polymorphisms) ของล าดบั 
นิวคลีโอไทด์ในโมเลกุลของดีเอ็นเอท าให้ส่ิงมีชีวิตมีความแตกต่างกนัจึงสามารถน ามาประยกุต์ใช้
เป็นเคร่ืองหมายโมเลกุลได ้ (สุรีพร เกตุงาม, 2546) จากรายงานการศึกษาล าดบันิวคลีโอไทดบ์ริเวณที่
มีความหลากหลายสูงสามารถใช้แยกความแตกต่างของพืชแต่ละสปีชีส์ได้โดยเปรียบเทียบล าดับ       
นิวคลีโอไทด์ของคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอที่บริเวณยนีที่ใชส้ าหรับสังเคราะห์โปรตีน (coding region)
ได้แก่ matKrbcLrpoBrpoC1และบริเวณที่ว่างระหว่างยีนที่ไม่น ามาสังเคราะห์โปรตีน (noncoding 
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spacers)ได้แ ก่  trnL-trnF  atpF–atpH  trnH–psbA  psbK–psbI (Chase,2007; Janzen, 2009) ส่วน ใน 
ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอไดแ้ก่ที่บริเวณ cox3- cox3 (Asfiet al., 2005) เป็นตน้ 

การประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุลดงักล่าวเพื่อเป็นเทคนิคมาตรฐานในการ
ตรวจสอบชีววตัถุพยานในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ยงัมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้ นการใช้เคร่ืองหมาย          
ดีเอ็นเอในการบ่งบอกความแตกต่างของสายพนัธุ ์และความหลากหลายของพชืสามารถท าไดโ้ดยการ
เปรียบเทียบล าดบันิวคลีโอไทดใ์นพชืชนิดนั้นๆ โดยใชเ้ทคนิคลายพิมพดี์เอ็นเอ (DNA fingerprinting) 
ซ่ึงความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบแผนดีเอ็นเอที่จ  าเพาะต่อพืชนั้นๆ ท าให้
สามารถตรวจสอบความแตกต่างของสายพนัธุพ์ืชได ้ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงมีจุดประสงคเ์พือ่ศึกษาความ
หลากหลายของสายพนัธุ์ตน้พะยงู โดยใช้ universal primers ที่มีความจ าเพาะกับนิวคลีโอไทด์ใน
บริเวณ intergenic spacer บนคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอมาระบุสายพนัธุ์ และ จดัหมวดหมู่ไมพ้ะยงูตาม 
ชีวภูมิศาสตร์ของประเทศไทย จากการประยกุตใ์ชคุ้ณสมบตัิของเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่จ  าเพาะดงักล่าว
แต่ละชนิดในระดบัจีนัสหรือระดบัสปีชีส์ช่วยให้ชีววตัถุประเภทพืชมีความส าคญัในการใชเ้ป็นวตัถุ
พยานเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ในการสรุปคดี และสามารถพฒันาเป็นวิธีมาตรฐานในการ
ยนืยนัการตรวจพสูิจน์เอกลกัษณ์ของพชืและวตัถุพยานได ้

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรค้นคว้ำ 

 เพื่ อ ศึ กษาความหลากหล ายของส ายพัน ธุ์ต้นพะยูง ใน เขตภาคตะวัน ออก  และ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยเคร่ืองหมายดีเอ็นเอบริเวณ trnL-trnL และ trnL-trnF      
บนคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอ 

 

1.3 ขอบเขตกำรค้นคว้ำ 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาความหลากหลายของสายพนัธุต์น้พะยงูเป็นตน้กลา้พะยงูในพื้นที่ 
7 จังหวดัได้แก่ จังหวดัอุบลราชธานี อุดรธานี  ขอนแก่น ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา สกลนคร และ
พษิณุโลก จ านวนทั้งส้ิน 39 ตวัอยา่งโดยใชเ้คร่ืองหมายดีเอ็นเอ2 บริเวณไดแ้ก่บริเวณ trnL-trnL และ 
trnL-trnF ในคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอ 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว ำจะได้รับจำกกำรค้นคว้ำ 

1.4.1 องคค์วามรู้ใหม่ดา้นความหลากหลายของสายพนัธุ์ตน้พะยงูในเขตภาคตะวนัออก และ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยเคร่ืองหมายดีเอ็นเอซ่ึงสามารถน าไปเป็น
ฐานขอ้มูลเบื้องตน้ของสายพนัธุต์น้พะยงูได ้

1.4.2 ข้อ มูลล าดับ นิ วค ลีโอไทด์ในก ลุ่มตัวอย่างต้นพะยูงในภาคตะวันออก  และ
ตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในงานนิติวิทยาศาตร์ ในกรณีการ
ระบุแหล่งที่มาของไมพ้ะยงูที่ผิดกฎหมายไดเ้น่ืองจากล าดบันิวคลีโอไทด์บริเวณ trnL-
trnL และ trnL-trnF มีความจ าเพาะกบักลุ่มประชากรตามชีวภูมิศาสตร์ 


