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บทที่ 2 

ทบทวนเอกสารและงานค้นคว้าวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 พะยูง 

พะยงูเป็นไมย้นืตน้รู้จกักนัทัว่ไปและมีช่ือพื้นเมืองที่แตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ินต่างๆ อาทิกระ
ยง กระยุง (เขมร-สุรินทร์) ขะยงุ (อุบลราชธานี) ประดู่ลาย (ชลบุรี) พะยูงไหม (สระบุรี) ประดู่เสน 
(ตราด) ประดู่ตม (จันทรบุรี) หีวสีเมาะ (จีน) (เต็ม สมิตินันท์, 2523) โดยมีช่ือในต่างประเทศว่า     
แบล็ควู ้ด  (Black wood) โรสวู ้ด  (Rosewood) และสยามโรสวู ้ด  (Siamese rosewood) พะยูงมี ช่ือ
วิทยาศาสตร์คือ Dalbergia cochinchinensis Pierre. (Jøker, 2000) อยู่ในอนุวงศ์ Papilionoideae วงศ ์
Leguminosae นอกจากน้ีพะยงูเป็นพนัธุ์ไมพ้ระราชทานให้เป็นตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัหนองบวัล าภู อีก
ดว้ย 

  
 

รูปที่ 2.1 ทรงพุม่ และเปลือกของตน้พะยงู 
(ที่มา: http://rosewood25556.wordpress.com (ก ) และ http://www.neutron.rmutphysics.com (ข), 14 
กนัยายน2557) 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
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2.1.1  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

พะยงูเป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงใหญ่ มีล าตน้สูง 15-30 เมตร เรือนยอดลกัษณะเป็นทรง
พุม่รูปไขค่่อนขา้งโปร่งล าตน้มีเปลือกเปลือกนอกสีเทาลกัษณะแตกไม่เป็นระเบียบ ส่วนเปลือก
ในมีสีน ้ าตาลแกมเหลือง เน้ือไม้ละเอียดมีสีแดงอมม่วงถึงแดงเลือดหมูแก่ เส้ียนสนเป็นร้ิว
แคบๆ มีความแข็งแรงทนทาน ใบของพะยงูแผ่นใบดา้นบนสีเขียวเขม้ ส่วนแผ่นใบด้านล่าง     
สีเขียวนวล ลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลบั เป็นรูปไข่หรือรูปใบหอก 
ขนาดกวา้ง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ปลายใบแหลมเป็นต่ิงหู โคนใบมนกวา้ง ขอบ
ใบเรียบเป็นคล่ืนเล็กน้อย แผ่นใบบางแต่ค่อนขา้งเหนียว คล้ายแผ่นหนัง พะยูงออกดอกราว
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และติดผลราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน ออกดอก
เป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายยอดหรือซอกใบใกลป้ลายยอด กลีบดอกเป็นรูปดอกถัว่มี
สีขาวนวล และมีกล่ินหอมอ่อนๆ กลีบดอกยาว 0.8-1 เซนติเมตร ดอกบานเต็มที่กวา้ง 5-8 
มิลลิเมตร ผลของพะยงูออกเป็นฝักแหง้ ฝักรูปขอบขนานมีลกัษณะ แบนบาง เกล้ียง กวา้ง 1-1.5 
เซนติเมตร ยาว 4-5 เซนติเมตร ตรงกลางมีกระเปาะหุม้เมล็ด เมล็ดเป็นรูปไตมีสีน ้ าตาลเขม้ 1-4 
เมล็ด ต่อฝัก ผิวเมล็ดค่อนขา้งมนั กวา้งประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาว 7 มิลลิเมตรตน้พะยงูพบตาม
ป่าเบญจพรรณช้ืน ป่าดิบแลง้ ที่ความสูง 100-200 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล (สุดารัตน์ หอมหวล, 
2553) 

 

 

รูปที่ 2.2 ดอก ใบฝัก และเมล็ดของตน้พะยงู 
(ที่มา: http://www.thongthailand.com และ http://phangngaplantseedling.go.th, 14 กนัยายน2557) 
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2.1.1  ลักษณะทางกายวิภาค 

ลักษณะทางกายวิภาคของเน้ือไม้พะยูงที่มองเห็นได้จากด้วยก าลังขนาด 10-15 เท่า 
(handlens) พบว่าพอร์ส่วนมากเป็นพอร์เด่ียว (solitary pore) แบบของการเรียงตัวไม่เด่นชัด     
มีลายร้ิว (ripplemark)พาเรงคิมาแบบปีก (aliformparenchyma) และพาเรงคิมาแบบปีกต่อ 
(confluent parenchyma) ความแข็งแรงของเน้ือไมมี้แรงดดัสถิต โมดูลสัแตกร้าว (Ru, Modulus 
of Rupture) เท่ากับ 171 MPa โมดูลัสยืดหยุ่น (E, Modulus of Elasticity) เท่ากับ 16,377 MPa  
มีแรงอัดขนานเส้ียน 117 MPa แรงเฉือน 26.0 MPa มีความแข็ง 13,523 N ในการท าฟืน และ
ถ่านไมจ้ะใหค้วามร้อน 5,112 แคลอรี/กรัม (ชยัสิทธ์ิ เล้ียงศิริ, 2538)  

2.1.2  การกระจายพันธ์ุ 

พะยูงมีการกระจายพนัธุ์ทั่วไปในประเทศไทย พม่า ลาว และเวียดนาม ส าหรับใน
ประเทศไทยจะพบพะยงูมีการกระจายพนัธุ์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวนัออก ในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังที่ระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 300-400 
เมตร เช่นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณบา้นมวกเหล็กใน อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดั
สระบุรี และเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าภูสีฐาน อ าเภอชะอี จงัหวดัมุกดาหาร เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
พบกระจายพนัธุท์ ัว่ไปในเขตพื้นที่ราบของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทุกจงัหวดัที่ระดบัความสูง
จากน ้ าทะเลประมาณ 150-200 เมตร ปัจจุบนัน้ีจะพบวา่พะยงูในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มีจ านวนลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากถูกตดัไปใชท้  าเฟอร์นิเจอร์ไมต่้างๆ ท าให้สายพนัธุ์ตน้พะยงูที่มี
ลกัษณะล าตน้เปลาตรงนั้นหายากยิง่ขึ้น จะคงเหลือไวแ้ต่ล าตน้ที่มีลกัษณะคดงอ จากการส ารวจ
แหล่งพนัธุ์ไม้พะยูงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั้ งในพื้นที่ราบ และป่าธรรมชาติ ผลการ
ส ารวจพบว่าพะยงูที่พบมีเพียงล าตน้ขนาดกลาง และล าตน้ขนาดเล็กที่มีความสูงไม่เกิน 20 
เมตร และมีล าตน้ที่บิด งอ สั้น หรือมีล าตน้หลายตน้ (Leademet al., 1995) 

2.1.3  การใช้ประโยชน์จากพะยูง 

พะยงูเป็นตน้ไมท้ี่มีเน้ือไมเ้ป็นจุดเด่นเน่ืองจากเน้ือไม ้และลายไมข้องพะยงูมีสีสันและ
ลวดลายสวยงามจนถือไดว้่าเป็นไมท้ี่มีราคาแพงที่สุดชนิดหน่ึง เน่ืองจากเน้ือไม้พะยงูมีความ
ละเอียดเหนียว แข็งทนทานและชักเงาได้ดี จึงสามารถใช้ประโยชน์จากไม้พะยูงได้อย่าง
หลากหลาย เช่นใชท้  าเคร่ืองเรือน เคร่ืองกลึง เคร่ืองแกะสลกั หวี ไมบุ้ผนัง ท  ากระสวย คนัธนู 
หน้าไม ้ดา้มหอก และไมค้าน นอกจากน้ีไมพ้ะยงูยงันิยมน ามาท าเป็นเคร่ืองดนตรีไทย เช่นท า
ซอดว้ง ซออู ้ขลุ่ย กลอง โทนร ามะนาด ลูกระนาด โดยไมพ้ะยงูไดรั้บความนิยมมากในประเทศ
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จีน (สวนพฤกษศาสตร์ ตามพระราชเสาวนียฯ์, 2546) นอกจากน้ีเปลือกตน้หรือแก่นผสมกับ
แก่นสนสามใบ แก่นแสมสาร และแก่นขี้ เหล็กน าตม้น ้ าด่ืมช่วยแกม้ะเร็งได้ เปลือกตน้พะยูง
หรือแก่นผสมล าตน้หวายน ามาตม้น ้ าด่ืมสามารถแกเ้บาหวานไดเ้ปลือกตน้พะยงูน ามาตม้เอาน ้ า
มาอมช่วยแกป้ากเป่ือย และปากแตกระแหงส่วนรากใชรั้บประทานแกพ้ิษไขเ้ซ่ืองซึมไดย้างสด
จากตน้พะยงูใชท้าแกเ้ทา้เป่ือยได ้นอกจากน้ีพะยงูยงัมีช่ือที่เป็นมงคลที่คนไทยเช่ือวา่ปลูกไวจ้ะ
ช่วยพยงุใหโ้ชคดีมีชยั พะยงูยงัเป็นไมท้ี่มีลกัษณะทรงพุ่มสวยงามให้ร่มเงา และเป็นประโยชน์
ในแง่ของการอนุรักษดิ์นและน ้ า (จตุพร มงัคลารัตน์ และคณะ, 1998) 

2.1.4  สถานการณ์ไม้พะยูงในปัจจุบัน 

ไมพ้ะยงูจดัเป็นไมเ้ศรษฐกิจที่มีราคาสูงในปัจจุบนัโดยไมพ้ะยงูเป็นไมห้วงห้ามประเภท 
ก ไม้หวงห้ามธรรมดาล าดบัที่ 53 ตามบญัชีทา้ยประราชก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 และ
เน่ืองจากความสวยงามของลายไม ้ประกอบกบัไมพ้ะยงูเป็นไมท้ี่ความแขง็แรงทนทาน และถือ
เป็นไม้มงคลจึงเป็นที่ต้องการนิยมน าไม้พะยูงมาท าเป็นเคร่ืองเรือน และวตัถุมงคลต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน และเวียดนาม จากการส ารวจพบว่าไม้พะยูงยงัพบอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นแหล่งสุดทา้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางภาคตะวนัออก 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่นเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าพนมดงรัก จงัหวดั
สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอง จงัหวดัอุบลราชธานี และเขาพระวหิารที่ยงัเป็นแหล่งไม้
พะยูงที่สมบูรณ์ (ส านักข่าวไทย TNA news, 2557) จึงท าให้เกิดการลกัลอบตดัไม้พะยงูและ
ส่งออกนอกไปนอกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย ส่งผลใหไ้มพ้ะยงูมีความเป็นไปไดท้ี่จะสูญพนัธุ์
ในอนาคตถา้ยงัคงมีการตดัไม้อย่างผิดกฎหมายอยู ่แต่ในปัจจุบนัได้มีการรณรงค์ปลูกพะยูง
ทดแทน โดยสามารถรับกล้าไม้พะยูงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จากศูนยเ์พาะพนัธุ์กล้าไม้ทั่ว
ประเทศ แต่เน่ืองจากไม้พะยงูเป็นไม้เน้ือแข็งที่เจริญเติบโตชา้อาจใช้เวลามากถึง 40 ปี จึงจะ
สามารถน าไม้มาใชป้ระโยชน์ได ้ดงันั้นไมพ้ะยูงจึงยงัอยู่ในภาวะที่เส่ียงต่อการสูญพนัธุ์เป็น
อยา่งมาก 



 

9 
 

2.1.5 เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับไม้พะยูง 

ปี ค.ศ. 2012 Yooyuen และคณะ (proceeding) ไดศึ้กษาความแตกต่างในคลอโรพลาสต ์
ดีเอ็นเอของพะยงู Dalbergia cochinchinensis Pierre ในประเทศไทยและลาว เน่ืองจากพะยูง
เป็นไมท้ี่มีลายสวยงาม และมีความทนทานจึงเป็นที่ตอ้งการอยา่งมากไม่เพียงแต่ในประเทศ
ไทยแต่รวมถึงภูมิภาคเอเชียดว้ย จึงส่งผลให้พะยงูสายพนัธุ์น้ีใกลสู้ญพนัธุ์ จึงไดท้  าการศึกษา
ด้านสายวิว ัฒ น าก าร เชิ งภู มิ ศาสต ร์  โดยใช้ตัวอ ย่างจากป ระ เทศไท ยบ ริ เวณ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางจ านวน9 กลุ่มตวัอยา่งและ 1 กลุ่มตวัอยา่งจากประเทศลาว 
ท าการเพิ่มจ านวนคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอที่บริเวณ trnS-trnG  trnV-trnM  trnC-petN1R พบว่า
จาก 108 ตวัอยา่งแบ่งได ้11 haplotypes มีบริเวณที่มีความหลากหลายของนิวคลีโอไทด์จ  านวน
10 ต าแหน่ง โดยแบ่งเป็น single nucleotide polymorphisms (SNPs) จ  านวน 8 ต าแหน่ง และมี
จ านวน 2 ต าแหน่งที่มีเพิ่มหรือลบล าดบันิวคลีโอไทดอ์อกจากสายดีเอ็นเอดงัแสดงในตารางที่ 
2.1 นอกจากน้ียงัพบวา่ที่จงัหวดัมหาสารคามมีความหลากหลายของกลุ่ม haplotype และล าดบั 
นิวคลีโอไทด์มากที่สุด ส่วนในจงัหวดัสระบุรีพบ haplotype ที่มีความเป็นเอกลกัษณ์ (unique) 
มากที่สุด ดงัแสดงในรูปที่ 2.3 ดงันั้นขอ้มูล haplotype ที่ไม่ซ ้ ากนัของกลุ่มประชากรสามารถ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการระบุแหล่งที่มาของไม้ที่ผิดกฎหมายได้ในอนาคต (Yooyuen, 
2012) 
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ตารางที่ 2.1ความแตกต่าง และการจดักลุ่มประชากร (haplotype) จากล าดับนิวคลีโอไทด์ใน
คลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอที่บริเวณ trnS-trnG  trnV-trnM และ trnC-petN1R ในสายพนัธุ์พะยูง
(Dalbergia cochinchinensis) (Yooyuen, 2012) 

 
 

ฃ 

รูปที่ 2.3 การกระจายทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มประชากรพะยงูที่แบ่งตามล าดบันิวคลีโอไทด์ใน
คลอโรพลาสตดี์เอ็นเอ (Yooyuen, 2012) 
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2.2 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพซีีอาร์ 

เทคนิคพีซีอาร์เป็นเทคนิคส าหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยอาศยัหลกัการการจ าลองตนเองของ  
ดีเอ็นเอ (DNA Replication) ซ่ึงเป็นการสังเคราะห์สายดีเอ็นเอสายใหม่ จากดีเอ็นเอแม่แบบในหลอด
ทดลองภายในระยะเวลาอนัสั้นใหไ้ดเดีเอ็นเอสายใหม่เกิดขึ้นเป็นแบบทวีคูณเทคนิคน้ีพฒันาขึ้นโดย
Karry Mullis เม่ือปี ค.ศ. 1985 จุดเด่นของเทคนิคพีซีอาร์คือ สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้อย่าง
เฉพาะเจาะจงโดยมีขั้นตอนการท างานและใช้เวลาน้อย จนถึงปัจจุบันน้ีเทคนิคพีซีอาร์ได้รับการ
ปรับปรุงและพฒันาในหลาย ๆ ดา้นจนกระทัง่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยทีี่ส าคญัมากต่องาน
ดา้นอณูชีวโมเลกุล สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งกบังานวิจยัทางชีวโมเลกุลและพนัธุวิศวกรรม 
เช่น การเพิ่มปริมาณยีน (gene cloning) การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน (gene sequencing) 
การสร้างดีเอ็นเอติดตาม (DNA probe) และการวิจยัประยุกต์ เช่น การศึกษาการแสดงออกของยีน
จากเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) การสร้างยีนกลายพนัธุ์ (in vitro mutagenesis) การบ่งช้ีต  าแหน่งกลาย
พนัธุบ์นยนี (point mutations and deletions) เป็นตน้ (Stewart, 2008) 

หลักการของเทคนิคพีซีอาร์ในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่จากสายดีเอ็นเอที่เป็นแม่แบบ
หน่ึงสายด้วยเอนไซม์ดีเอ็นเอพอลิเมอเรส (DNA polymerase) ใช้ส าหรับการติดฉลากดีเอ็นเอ และ
การศึกษาวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ แต่พีซีอาร์สามารถสังเคราะห์ดีเอ็นเอไดค้ราวละ 2 สายพร้อม
กนั โดยใชไ้พรเมอร์ (primer) 1 คู่ ปฏิกิริยาพซีีอาร์มี 3 ขั้นตอน และหมุนเวยีนต่อเน่ืองกนัไปประมาณ 
20-30 รอบภายใตส้ภาวะที่เหมาะสมของแต่ละขั้นตอน ดงัแสดงในรูปที่ 2.4 โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ขั้นตอนการแยกสายดีเอ็นเอเกลียวคู่ออกจากกนั (Denaturation) ใชอุ้ณหภูมิ ประมาณ    
90-95องศาเซลเซียส เม่ือเร่ิมตน้ดีเอ็นเอแม่แบบ จะอยูใ่นลักษณะที่เป็นเกลียวคู่ เม่ือเพิ่มอุณหภูมิที่
เหมาะสมจะท าให้พนัธะไฮโดรเจนระหว่างคู่นิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอถูกท าลาย และสายดีเอ็นเอจะ
ถูกแยกออกจากกนัเป็นดีเอ็นเอสายเด่ียว 

2.  ขั้นตอนการจบัของไพรเมอร์กับดีเอ็นเอแม่แบบ (Annealing) ใชอุ้ณหภูมิประมาณ 
40-62 องศาเซลเซียส ภายหลังจากแยกสายดีเอ็นเอออกจากกันแล้วจะลดอุณหภูมิลงเหลือ 40-62   
องศาเซลเซียส เพื่อให้ดีเอ็นเอสังเคราะห์ขนาดสั้นประมาณ 15-25 นิวคลีโอไทด์ ที่เรียกวา่ ไพรเมอร์
(Primer) เขา้มาจบับริเวณที่มีล าดบันิวคลีโอไทดคู์่สมกนั ในการสงัเคราะห์ดีเอ็นเอ สายใหม่จะเกิดจาก
เอนไซมดี์เอ็นเอพอลิเมอเรสเติมนิวคลีโอไทดใ์หม่ลงไปที่ปลายปลาย-OH ทางดา้น 3' 

3.  ขั้นตอนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจากไพรเมอร์ (Extension) จะใชอุ้ณหภูมิ
ประมาณ 68-72 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นขั้นตอนการสร้างสายดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจากไพรเมอร์ โดย
อุณหภูมิที่ใชจ้ะเหมาะสมกบั การท างานของ Taq DNA polymerase 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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สารเคมีที่เก่ียวขอ้งในปฏิกิริยา พซีีอาร์ไดแ้ก่ 
1. ดีออกซีนิวคลีโอไทด์ไตรฟอสเฟต (Deoxynucleotides triphosphate, dNTPs) เป็น     

นิวคลีโอไทดท์ี่ใชส้ าหรับน าไปสงัเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ 
2. ดีเอ็นเอพอลิเมอเรส (DNA polymerase) เป็นเอนไซม์ส าหรับสังเคราะห์ดีเอ็นเอให้

ช่วยเร่งปฏิกิริยาเช่ือมต่อนิวคลีโอไทดใ์หม่เขา้กบัไพรเมอร์ 
3. ไพรเมอร์ (Primer) เป็นโอลิโกนิวคลีโอไทดส์ายสั้นๆ ที่มีล  าดบันิวคลีโอไทดเ์ป็นคู่สม

กบัดีเอ็นเอที่เป็นแม่แบบของการสงัเคราะห์ ในการท าพีซีอาร์จึงตอ้งทราบล าดบันิวคลีโอไทด์
ของดีเอ็นเอที่ตอ้งการจะเพิม่จ  านวน เพือ่ใชใ้นการสร้างไพเมอร์จ าเพาะ 

4. บฟัเฟอร์ เป็นสารละลายที่ควบคุมสภาวะของการท าปฏิกิริยาพซีีอาร์ใหเ้หมาะสม เช่น 
pH และเกลือต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งมีอนุมูลแมกนีเซียม (Mg2+) อยูด่ว้ย 

5. ดีเอ็นเอแม่แบบ (Template) คือดีเอ็นเอที่ตอ้งการเพิม่ปริมาณ หรือเป็นตวัอยา่งดีเอ็นเอ 
ที่ตอ้งการน ามาตรวจสอบ 

สารเคมีที่เป็นส่วนผสมของปฏิกิริยาพีซีอาร์จะผสมกันไวใ้นหลอดทดลองขนาดเล็ก
ปริมาตรเพยีง 20-100 ไมโครลิตร และน าหลอดที่มีส่วนผสมไปใส่ไวใ้นเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ 
(Thermal cycler) ที่ปรับอุณหภูมิไดต้ามโปรแกรมที่ก  าหนดจะเกิดการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสาย
ใหม่ขึ้ นในหลอดทดลองเม่ือเกิดปฏิกิริยาจนครบรอบและตามระยะเวลาที่ก  าหนดจะได้
ผลิตภณัฑพ์ซีีอาร์ตามขนาดที่ตอ้งการเป็นจ านวนมากแบบเท่าทวคูีณ (ศิริพร วงศดิ์นด า, 2552) 
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รูปที่ 2.4การเพิม่ปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคพซีีอาร์ (Stewart, 2008) 
 

2.3 เทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส 

อิเล็กโทรโฟรีซิส (electrophoresis) เป็นการเคล่ือนที่ของโมเลกุลที่มีประจุภายใตส้นามไฟฟ้า
ส าหรับการศึกษายนี และจีโนมส่วนใหญ่ใชเ้ทคนิคอิเล็กโทรฟอรีซีสในการแยกดีเอ็นเอที่มีความยาว 
และรูปร่างที่ต่างกนัออกจากกนัโดยให้เคล่ือนที่ผ่านตวักลางเจล (gel) ภายใตก้ระแสไฟฟ้า โดยเรียก
เทคนิคน้ีวา่ เจลอิเล็กโทรฟอรีซิส (gel electrophoresis) 
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อะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส (agarose gel electrophoresis) เป็นเทคนิคการแยกดีเอ็นเอ และ
อาร์เอ็นเอที่มีขนาดแตกต่าง และรูปร่างที่กันออกจากกันด้วยสนามไฟฟ้าเน่ืองจากคุณสมบัติของ   
กรดนิวคลีอิกมีประจุลบจากหมู่ฟอสเฟตจึงส่งผลให้กรดนิวคลีอิกที่มีขนาดใหญ่ซ่ึงมีมวลมากจะมี
จ านวนประจุลบมากขึ้น ดงันั้นเม่ือพิจารณาสัดส่วนของประจุต่อมวลของกรดนิวคลีอิกแลว้จะเป็น
ค่าคงที่ ส่งผลใหก้รดนิวคลีอิกเคล่ือนที่ไปในอตัราเร็วบนตวักลางที่ไม่เท่ากนั โดยเทคนิคอะกาโรส
เจลอิเล็กโทรฟอรีซิสสามารถแยกกรดนิวคลีอิกออกจากกนัไดโ้ดยอาศยัแรงผ่านการเคล่ือนที่ของกรด
นิวคลีอิกกบัรูพรุนภายในอะกาโรสเจลทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปร่างและขนาดของดีเอ็นเอโดยที่กรดนิวคลีอิก
ที่มีรูปร่างเป็นระเบียบอย่างดีเอ็นเอที่บิดเป็นเกลียวแน่น (supercoiled DNA) จะเคล่ือนที่ได้เร็วกว่า     
ดีเอ็นเอทรงกลม (circular DNA) ดงันั้นดีเอ็นเอที่มีขนาดเล็กจะเคล่ือนที่ไดเ้ร็วกว่าดีเอ็นเอที่มีขนาด
ใหญ่ซ่ึงมีแรงเสียดทานการเคล่ือนที่มากกวา่จึงสามารถแยกดีเอ็นเอที่มีขนาดแตกต่างกนัไดด้ว้ยอะกา-
โรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิสโดยเตรียมเจลอะกาโรสที่มีความเขม้ขน้ที่เหมาะสมกบัดีเอ็นเอที่ตอ้งการแยก
แลว้ใส่สารละลายดีเอ็นเอลงในช่องบนเจลอะกาโรสแลว้เปิดเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ดีเอ็นเอ
เคล่ือนที่จากขั้วลบเขา้หาขั้วบวก 

การตรวจสอบผลการแยกดีเอ็นเอภายในเจลด้วยการยอ้มด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ (Ethidium 
bromide) ซ่ึงเป็นสาร intercalating agent ที่มีคุณสมบตัิในการแทรกตวัอยูร่ะหว่างชั้นไนโตรจีนัสเบส
กบัสายดีเอ็นเอ และมีสมบตัิเร่ืองแสงได้ภายใตแ้สงอัลตราไวโอเลต และสามารถทราบขนาดของ       
ดีเอ็นเอไดโ้ดยการเปรียบเทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน ดงัแสดงหลกัการของวธีิอะกาโรสเจลอิเล็กโทร-
ฟอรีซิสในรูปที่ 2.5 (ธีรพงษ ์บวับูชา, 2552;Smith, 1996) 

 

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Duncan+R.+Smith%22


 

15 
 

 

รูปที่2.5 หลกัการของวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส (1) ปิเปตดีเอ็นเอลงในอะกาโรสเจล 
(2) ต่อเขา้กบัแหล่งจ่ายไฟที่ใหก้  าลงัไฟฟ้าประมาณ 80-120 โวลต ์(3) ดีเอ็นเอเคล่ือนที่และแยก
ภายในอะกาโรสเจล (4) ตรวจสอบแถบดีเอ็นเอที่เคล่ือนที่ไปภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต 
(ที่มา http://classroom.sdmesa.edu/eschmid/Lab12%20-%20Biol210.htm, 20 กนัยายน 2557) 

2.4 การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ด้วยวธีิ Dye terminator 

การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด  (nucleotide sequence) นิยมใช้วิธี Dye terminator ซ่ึงใช้
ปฏิ กิ ริยาที่ ถูกค้นพบโดย  Frederick Sanger และคณะ (Sanger et al.,1997) หรือเรียกว่า Sanger 
method หรือ dideoxy หรือ chain-terminating method และใชเ้คร่ืองหาล าดบันิวคลีโอไทดข์องดีเอ็นเอ
แบบอัตโนมัติ (automated DNA sequencer) เป็นเคร่ืองอ่านรหัสพนัธุกรรมซ่ึงสามารถท าได ใน
เวลาอันรวดเร็ว โดยอาศัยหลักการการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองด้วยเทคนิคพีซีอาร์ 
(polymerase chian reaction, PCR) แต มีการหยดุการสังเคราะห สายดีเอ็นเอสายใหม่ที่ต  าแหน่ง
ของนิวคลีโอไทด์(อะดีนีน (A) ไซโทซีน (C) กวานีน(G) หรือ ไทมีน(T)) ต่างๆอยา่งจ าเพาะเจาะจงใน
ปฏิกิริยาดงักล่าว โดยการเตรียมปฏิกิริยาคลา้ยกบัการท าพีซีอาร์ตามปกติ ไดแ้ก่ ดีเอ็นเอพอลิเมอเรส 
และดีออกซีไรโบ-นิวคลีโอไทด์ไทรฟอสเฟส (deoxyribonucleotide triphosphate, dNTP) จ านวน 4 
ชนิดไดแ้ก่ dATP dCTP dGTP และ dTTP นอกจากน้ียงัเติมสารเคมีไดดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทดไ์ตร
ฟอสเฟต (dideoxynucleotides triphosphate, ddNTPs: ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP) เพื่อ เข้าไป
เพื่อหยดุการสร้างสายลูกให้ยาวขึ้นเน่ืองจาก ddNTPs จะมีปลาย 3-H ซ่ึงต่างจาก dNTP ที่มีปลายเป็น
3-OH ท าให ้ ดีเอ็นเอพอลิเมอเรสไม่สามารถสังเคราะห์สายดีเอ็นเอต่อไปได ้ดงันั้นจึงได สายดีเอ็น
เอสายใหม่ที่มีขนาดสั้นยาวแตกต่างกนั เม่ือน าสายดีเอ็นเอเหล่าน้ีไปแยกขนาดในสนามกระแสไฟฟ้า
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โดยใชต้วักลางเป็นพอลิอะคริราไมด์ โดยใชเ้คร่ืองหาล าดบันิวคลีโอไทดข์องดีเอ็นเอแบบอตัโนมตัิจะ
ไดรู้ปแบบของสายดีเอ็นเอที่มีการเรียงล าดบัตามขนาดความยาวของดีเอ็นเอโดยจะมีความสมัพนัธก์บั
รหัสพนัธุกรรมบนสายดีเอ็นเอดงัแสดงในรูปที่2.6ขอ้มูลที่ได คือสายรหัสพนัธุกรรมของนิวคลีโอ
ไทด  (nucleotide) อะดีนีน (A) ไซโทซีน (C) กวานีน (G) หรือ ไทมีน(T) ที่แสดงผลในของโครมา
โทแกรมที่มีการติดสลากที่แตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 2.7 โดยทัว่ไปขอ้มูลรหัสพนัธุกรรมที่ถูก
คน้พบโดยนักวิทยาศาสตร์จะถูกน าไปเก็บไว ที่ฐานขอ้มูลทางพนัธุกรรมของ National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) ที่เรียกวา่ GenBank (http://www.ncbi.nlm. nih.gov)  

 

รูปที2่.6 วธีิการหาล าดบันิวคลีโอไทดข์องดีเอ็นเอดว้ยวธีิ Dye terminator หรือ Sanger method 
(ที่มา: http://www.bio.utexas.edu/faculty/sjasper/bio212/biotech2.html, 20 กนัยายน 2557) 
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รูปที่ 2.7 โครมาโทแกรมของล าดบันิวคลีโอไทด์ที่ไดจ้ากการวิเคราะห์หาล าดบันิวคลีโอไทด์
ดว้ยเคร่ืองหาล าดบันิวคลีโอไทดข์องดีเอ็นเอแบบอตัโนมตัิ (automated DNA sequencer) 
(ที่มา: http://www.nimagen.com/products/dna-sequencing, 20 กนัยายน 2557) 

2.5 การศึกษาความหลากหลายของพืชด้วยเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ (DNA marker) 

เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ (DNA marker) หมายถึงช้ินส่วนของดีเอ็นเอที่ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายติดตาม
หน่วยพนัธุกรรมหรือยนีของส่ิงมีชีวติที่สามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นลูกหลานได ้ในพชืต่างชนิดและต่าง
สายพนัธุ์กันจะมีการจดัเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์ในโมเลกุลดีเอ็นเอที่เป็นเอกลักษณ์และมีความ
แตกต่าง (polymorphisms) ของล าดับนิวคลีโอไทด์ในโมเลกุลของดีเอ็นเอจึงท าให้ส่ิงมีชีวิตมีความ
แตกต่างกนัและสามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอได ้ 

เคร่ืองหมายดีเอ็นเอมีหลายประเภท อาทิ Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLP) 
Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Sequence Tagged Sites (STS) Amplified Fragment 
Length Polymorphisms (AFLP) Simple Sequence Repeats (SSR) ห รือ  microsatellites และ  Single 
Nucleotide Polymorphisms (SNP) เป็นตน้ การเลือกใชเ้คร่ืองหมายดีเอ็นเอขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละ
คุณสมบติัของเคร่ืองหมายดีเอ็นเอแต่ละประเภทดงัแสดงในตารางที่ 2.2 การน าเคร่ืองหมายดีเอ็นเอไป
ใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ อาทิการประเมินความหลากหลายทางพนัธุกรรมและลกัษณะของสายพนัธุ ์
การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการระบุสายพันธุ์ การประเมินระยะห่างทางพันธุกรรมของ
ประชากรที่ เป็นสายพันธุ์แท้และลูกผสม การบ่งช้ีต  าแหน่งของยีนควบคุมลักษณะปริมาณ 
(Quantitative trait loci, QTL) และเพื่อช่วยในการคดัเลือกสายพนัธุ์ เป็นตน้(จุฑาพร แสงประจกัษ์, 
2555) 
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ตารางที่ 2.2การเปรียบเทียบเทคนิคส่วนใหญ่ที่ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ (Korzen, 2002) 

Feature RFLP RAPD AFLP SSR SNP 

DNA required (mg) 10 0.02 0.5-1.0 0.05 0.05 
DNA quality high high moderate Moderate high 
PCR-based No Yes Yes Yes Yes 
Number of polymorphic loci 
analyzedpolymorphism 

1.0-3.0 1.5-50 20-100 1.0-3.0 1.0 

Ease of use not easy easy easy Easy Easy 
Amenable to automation low moderate moderate High High 
Reproducibility high unreliable high High High 
Development cost low low moderate High High 
Cost per analysis high low moderate Low Low 
(Korzen, 2002) 

การใชดี้เอ็นเอเป็นเคร่ืองหมายในการบ่งบอกความแตกต่างของส่ิงมีชีวิตสามารถท าไดโ้ดยการ
เปรียบเทียบล าดบันิวคลีโอไทด ์หรือลกัษณะแบบแผนของดีเอ็นเอของส่ิงมีชีวตินั้นๆเรียกวา่ลายพมิพ์
ดีเอ็นเอ (DNA fingerprinting) ซ่ึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นเป็นแบบแผนดีเอ็นเอที่จ  าเพาะของส่ิงมีชีวิต
หน่ึงๆสามารถน ามาตรวจสอบความแตกต่าง (polymorphisms) ของส่ิงมีชีวิตหรือสายพันธุ์พืชที่
ตอ้งการตรวจสอบได ้

ปัจจุบันองค์กร The Consortium for the Barcode of Life (CBOL), Canadian Centre for DNA 
Barcoding, Global Biodiversity Information Facility (GBIF) ได้จดัท ามาตรฐานและคู่มือในการท า   
ดีเอ็นเอบาร์โคด้มาตรฐานที่จดัท  าขึ้นใชส่้วนของยนี cytochrome C oxidase I (COI) ของไมโทคอน- 
เดรียเป็นบาร์โค้ดส าหรับสัตว์แต่ส าหรับกลุ่มพืชนั้นยงัอยู่ในขั้นตอนของการทดลองหาบริเวณที่
เหมาะสมส าหรับการใช้เป็นดีเอ็นเอบาร์โคด้ในพลาสติดเน่ืองจากมีรายงานการวิจยัที่สันนิฐานว่า
น่าจะมีอตัราการเกิดวิวฒันาการเพียงพอเพื่อพบความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์และสามารถ
จ าแนกพืชต่างชนิดออกจากกันได้คือบริเวณ matK  rpoB  rpoC1  rpoC2 accD  ndhA  ndhJ  ndhK  
YCF5  YCF9 และ rbcL ต่อมามีการศึกษาเปรียบเทียบล าดบันิวคลีโอไทดบ์างส่วนของยนีและบริเวณ
ที่ว่างระหว่างยีนของพืชจ านวน 3 บริเวณต่อพืช 1 ชนิดโดยมีการเลือกใช้อยู ่2 แนวทางคือ rpoC1 
matK และ trnH-psbA intergenic spacers หรือ matK  rpoB และrpoC1 และในปี พ.ศ. 2547 มีการใช้
บริเวณมาตรฐาน  2 บริเวณคือ rbcL และ matK เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นบริเวณเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่มี
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ความส าคญั (พรรษามนต์แข็ง และคณะ, 2547) จากการศึกษาในต าแหน่งที่มีความหลากหลายของ
ล าดบันิวคลีโอไทด์สูงจะสามารถใชแ้ยกความแตกต่างของพืชแต่ละสปีชีส์ไดโ้ดยเปรียบเทียบล าดบั  
นิวคลีโอไทด์ของพืชในคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอบริเวณต าแหน่งยนีส าหรับสังเคราะห์โปรตีน (coding 
region)ไดแ้ก่ matK  rbcL  rpoB  rpoC1 และต าแหน่งที่ว่างระหว่างยนีที่ไม่น ามาสังเคราะห์โปรตีน 
(noncoding spacers) ได้แก่ trnL-trnF  atpF–atpH  trnH–psbA และ psbK–psbI (Chase,2007; Janzen, 
2009) ส่วนในไมโทคอน-เดรียลดีเอ็นเอที่ต  าแหน่ง cox3- cox3 (Asfiet al., 2005) 

ในงานวิจยัน้ีได้เลือก intergenic spacer จ านวน 2 บริเวณได้แก่ บริเวณ trnL intron และtrnL-
trnF intergenic spacers ซ่ึงเป็นบริเวณต าแหน่งที่ว่างระหว่างยีนที่ไม่น ามาใช้สังเคราะห์โปรตีนใน
คลอโรพลาสต์ดี เอ็น เอ มาศึกษาความหลากหลายของพะยูงในเขตภาคตะวันออกและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย เน่ืองจาก trnL intron และ trnL-trnF intergenic spacer นั้นเป็นบริเวณที่
สามารถใชไ้พรเมอร์สากล (universal primer) ในการเพิ่มจ านวนของดีเอ็นเอในบริเวณที่ตอ้งการได้ 
ดงัแสดงในรูปที่ 2.8 (Taberletet al., 1991) 

 
รูปที่ 2.8 ส่วนประกอบของยนีบริเวณ trnL intron และ trnL-trnF intergenic spacer ในคลอโรพลาสต ์
ดีเอ็นเอและไพรเมอร์สากลที่ใชเ้พือ่เพิม่ปริมาณในแต่ละบริเวณ (Taberletet al., 1991) 
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2.6  งานวิจัยเกีย่วกับการใช้เคร่ืองหมายดีเอน็เอในทางนิติวิทยาศาสตร์ 

ปี ค.ศ. 2008 Wesselink และคณะ ไดท้  าการวจิยัการระบุสปีชีส์ของวตัถุพยานทางพฤกษศาสตร์
โดยใชเ้คร่ืองหมายดีเอ็นเอร่วมกบัการก าหนดลกัษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก และใชล้  าดบันิวคลี-
โอไทดบ์ริเวณ internal transcribed spacer region (ITS) และ intergenic spacersโดยท าการเปรียบเทียบ
ระหวา่งต าแหน่ง trnL กบั trnF (trnLF) และต าแหน่ง trnH กบั psbA (psbAS) โดยใชไ้พรเมอร์ TS4-R  
ITS5-F  A50272  B49873  trnH และ psbAF ตวัอย่างที่ศึกษาเป็นใบหญ้าจ านวน50 ชนิดที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติในประเทศเนเธอร์แลนด ์พบวา่เม่ือเปรียบเทียบผลที่วเิคราะห์ไดก้บัฐานขอ้มูลใน GenBank 
ส าหรับการระบุสายพนัธุพ์ืชในระดบัสปีชีส์และการตรวจสอบมีความคลา้ยคลึงกนัสูงสุดร้อยละ 97-
100 เม่ือเปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลภายในสกุลเดียวกนัสามารถจดักลุ่มพชืไดท้ั้งหมดเม่ือเปรียบเทียบ
เฉพาะล าดบันิวคลีโอไทด์ในสกุลเดียวกนัเทียบกบัฐานขอ้มูลมีความเหมือนกนัร้อยละ 80-100 แต่ถา้
เทียบล าดบันิวคลีโอไทด์ภายในวงศเ์ดียวกนัของสายพนัธุ์กับฐานขอ้มูลจะพบว่าความคลา้ยคลึงกัน
ของขอ้มูลลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 70-90 

ปี ค.ศ. 2009 Ferri และคณะไดท้  าการศึกษาการระบุสปีชีส์ในวตัถุพยานทางพฤกษศาสตร์ดว้ย
บริเวณ intergenic spacer (IGS)  ในคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอของพืชในบริเวณ non-coding regions ที่
ต  าแหน่ง psbA-trnH และ trnL-trnF มีจุดประสงคเ์พือ่พฒันาระบบการใชเ้คร่ืองหมายดีเอ็นเอเพือ่ระบุ
ชนิดพืชที่ไม่ทราบสายพนัธุ์ร่วมกบัวิธีการดั้งเดิมทางสัณฐานวิทยาภายนอก โดยใช้ตวัอยา่งจากพืช
จ านวน 63 ตวัอยา่ง จาก 33 วงศ ์53 สกุล พบว่าไดค้่าความหลากหลายของสปีชีส์ในพืชวงศเ์ดียวกนัมี
ค่าอยูใ่นช่วงระหว่างร้อยละ 7.7 (ในวงศพ์ืช Poaceae) และร้อยละ 65 (ในวงศพ์ืช Asteraceae) เม่ือใช้
ล าดบันิวคลีโอไทด์บริเวณ psbA-trnH ในการจ าแนกและได้ค่าความหลากหลายของสปีชีส์ระหว่าง
ร้อยละ 3.5 (ในวงศ์พืช Magnoliaceae)สูงสุดเป็นร้อยละ 67 (ในวงศ์พืช Brassicaceae)เม่ือใช้ล าดับ     
นิวคลีโอไทด์บริเวณ trnL-trnF ในการจดัจ าแนกและพบว่ามีค่าระยะห่างทางพนัธุกรรม (gennetic 
distance) ภายในพชืสกุลเดียวกนัคิดเป็นร้อยละ2.8 (ในสกุลพชื Magnolia) และร้อยละ33 (ในสกุลพืช 
Prunus) เม่ือใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ psbA-trnH ในการจัดจ าแนก และได้ค่าระยะห่างทาง
พันธุกรรมคิดเป็นร้อยละ 1.7 (ในสกุลพืช Populus และ Magnolia) และร้อยละ67 (ในสกุลพืช 
Solanum) เม่ือใชล้  าดบันิวคลีโอไทด์บริเวณ trnL-trnF ในการแยก เม่ือตรวจสอบขอ้มูลของสายพนัธุ์
พชืกบัฐานขอ้มูล GenBank ค่าที่ไดมี้ความสอดคลอ้งกนั 17 สปีชีส์ (คิดเป็นร้อยละ85) และ 28 สปีชีส์
(คิดเป็นร้อยละ61) ที่บริเวณ psbA-trnH และ trnL-trnF ตามล าดบั  

ปี ค.ศ. 2010 Eurlings และคณะไดศึ้กษาการเรียงล าดบันิวคลีโอไทด์ที่ซ ้ ากันและแตกต่างกัน
ดว้ย microsatellites เพือ่ระบุเอกลกัษณ์ทางนิติวทิยาศาสตร์ของไมก้ฤษณา เน่ืองจากไม้กฤษณาอยูใ่น
ภาวะเส่ียงต่อการสูญพนัธุ์อนัเน่ืองมาจากการลักลอบตดัไม้อยา่งผิดกฎหมายเพื่อน ามาใช้ท  าเคร่ือง
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หอมต่างๆ ที่มีมูลค่าทัว่ทวปีเอเชีย งานวจิยัน้ีจึงมีจุดประสงคเ์พือ่ตรวจสอบแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์
ของ Aquilaria crassna โดยใชต้วัอยา่งใบไม ้และเคร่ืองหอมจาก Aquilaria สองสายพนัธุ์ ที่ท  าจากไม้
กฤษณาทั้งหมด 29 ตวัอยา่งจากประเทศไทยและเวียดนามใชพ้ลาสติดดีเอ็เอ (plastid DNA) ท  าการ
เพิม่ปริมาณดีเอ็นเอที่บริเวณ trnL-trnF พบวา่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ต  าแหน่ง microsatellite ได้
จากตวัอยา่งไมแ้ละเคร่ืองหอม โดยมีความแตกต่างทางพนัธุกรรมถึง 4 ต าแหน่งและมีจ านวนของอลั-
ลีล อยูใ่นระหวา่งช่วง 3-15 โดยต าแหน่งเหล่าน้ีสามารถใชใ้นการระบุเอกลกัษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ส าหรับการซ้ือขายวสัดุที่ไดจ้ากไมก้ฤษณา ดงัแสดงในตารางที่ 2.3 และ 2.4 

ตารางที่  2.3 ความแตกต่างของไพรเมอร์ที่ ใช้ในบ ริ เวณ  microsatellite จ  านวน  4 ต าแหน่ ง       
(Eurlings, 2010) 

 
ตารางที่ 2.4 บริเวณความแตกของอลัลีลที่พบของตวัอยา่งไม้กฤษณาในบริเวณ microsatellite (V = 
พบความแตกต่างในตวัอยา่งจากประเทศเวยีดนาม และ T = พบความแตกต่างในตวัอยา่งจากประเทศ
ไทย) (Eurlings, 2010) 

 
 

ปี ค.ศ. 2012 Choe และคณะได้ท  าการศึกษาวิเคราะห์หาเคร่ืองหมายทางพนัธุกรรมและ
องค์ประกอบทางเคมีของฝ่ิน  (Papave rsetigerum) ในประเทศเกาหลีในไรโบโซมอลดีเอ็นเอ
(ribosomal DNA) ที่บริเวณInternal transcribed spacer ITS  18S rRNA (ribosomal RNA)และในคลอ-
โรพลาสต์ดี เอ็น เอในบริเวณ  trnL-trnF IGS (intergenic spacer) trnL intron และ psbA-trnH ใน
งานวิจยัน้ีใช้ตวัอย่างฝ่ินจ านวน 9 สปีชีส์ ได้แก่ P. rhoeas  P. nudicaule  P. orientale  P. radicatum  
P. bracteatum  Eschscholzia californica  E. Mexicana  P. somniferum แ ล ะ  P. setigerum จ า ก
การศึกษาพบวา่ล าดบันิวคลีโอไทดข์อง P. somniferum และ P. Setigerum มีความเหมือนกนัในบริเวณ
rbcLtrnL intron และ trnL-trnF IGS แต่มีความแตกต่างกันของล าดับนิวคลีโอไทด์ในบริเวณ psbA-
trnH ส าหรับการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการระหว่างฝ่ินในวงศแ์ละพืชสกุลอ่ืน นอกจากน้ี
การศึกษาความแตกต่างที่ต  าแหน่ง ITS, 18S rRNA และ psbA-trnH ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ P. 
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somniferum และ P. setigerum มีความแตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่าสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ
ทีมี่ประโยชน์ในการจ าแนกระหวา่งทั้งสองสปีชีส์ไดด้งัแสดงในรูปที่ 2.9 

 

 
รูปที่ 2.9 แผนผงัวิวฒันาการแบบ Neighbor-Joining ในบริเวณ rbcL  trnL-trnF intergenic spacer trnL 
intron และ psbA-trnH ของ P. setigerum (Choe, 2012) 

ปี ค.ศ. 2013 Murphy และคณะไดศ้ึกษาการล าดบันิวคลีโอไทดใ์นการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของ 
Salvia divinorum ซ่ึงเป็นพืชที่มีฤทธ์ิหลอนประสาท การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อแยกความแตกต่าง
ระห ว่ าง เน้ื อ เยื่อ ข อ ง  S. divinorum จ ากพื ชที่ ใช้ เป็ น ย า เส พ ติ ดส าห รับ สู บ ได้ แ ก่  ย า สู บ
(Nicotianatabacum) และกัญชา (Cannabis sativa) หรือ Salvia สปีชีส์อ่ืนๆ โดยใช้ตวัอย่างใบทั้งสด
และใบแห้งของ S. divinorum มาสกดัดีเอ็นเอและตรวจสอบล าดบันิวคลีโอไทดบ์ริวเวณ rDNA และ 
พลาสติดดีเอ็นเอบริเวณยีน ribulosebisphosphate carboxylase large subunit (rbcL) และยีน leucine 
transfer RNA (trnL) ตามล าดบั เพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยและใชเ้ทคนิคพีซีอาร์ในการเพิ่มปริมาณ 
ดีเอ็นเอดงักล่าวจากผลการวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์บนยนี rbcL พบว่าสามารถแยกความแตกต่าง
ของสปีชีส์ S. divinorum ออกจาก C. sativa และ N. tabacumได ้และสามารถแยกความแตกต่างออก
จากSalviaสปี ชี ส์ อ่ืนดังน้ี  Salvia greggii  S.jamensis  S.chionophylla  S.microphylla  S.dolomitica 
S.clevelandii และ S.cedrosensis และการวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทดบ์ริเวณ trnL สามารถใชต้วัอยา่ง
ในพืชแห้ง หรือพืชมีการเส่ือมสลายในการตรวจสอบโดยผลการศึกษาพบว่าสามารถแยกความ
แตกต่างของ S. divinorum ได้ 132 สปีชีส์ จากทั้งหมด 154 สปีชีส์ดังแสดงในตารางที่ 2.5  2.6 และ 
2.7 
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ตารางที่ 2.5 ความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ที่พบในบริเวณ rbcL ระหว่างสปีชีส์ Salvia ทั้ง 8 
สปีชีส ์(Murphy, 2013) 

 

ตารางที่ 2.6 ความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ที่พบในบริเวณ trnL ระหว่างสปีชีส์ Salvia ทั้ง 13
สปีชีส ์(Murphy, 2013) 

 

ตารางที่ 2.7 ความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ที่พบในบริเวณ trnL ระหว่างสปีชีส์ Salvia ทั้ง 13
สปีชีส ์(Murphy, 2013) 

 
 

ปี ค.ศ. 2013 Nakayashiki และคณะได้ศึกษาการตรวจสอบพืช aconite (subgenus Aconitum)
ในญี่ปุ่ นด้วยเทคนิคมัลติเพลกซ์พีซีอาร์ (multiplexPCR) เน่ืองจากพืช aconite เป็นไมท้ี่มีพิษรุนแรง
มากถึงชีวิตถึงแม้จะได้รับในปริมาณน้อย ดังนั้ นการวิจัยเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืช aconite
เคร่ืองหมายพนัธุกรรมซ่ึงจะยงัประโยชน์ในการพิสูจน์และระบุที่มาของพืช aconite ในกรณีที่พบพืช
ชนิดน้ีในที่เกิดเหตุ หรือในกระเพาะอาหารของผูเ้สียชีวิต ในการวิจยัน้ีใชต้วัอยา่งพืช aconite จ านวน 
67 ตวัอยา่งใบ ราก และตวัอยา่งรากที่สงสัยว่าเป็นรากของ aconite ในการศึกษาน้ีใช้คลอโรพลาสต ์   
ดีเอ็นเอบริเวณ matK  trnL-F  psbA-trnH และดีเอ็นเอจากนิวเคลียสบริเวณ ITS ในการศึกษาจากการ
ท า tetraplex PCR ให้ผลการพิสูจน์เอกลักษณ์พืช aconite ดีที่สุด ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์พีซีอาร์อยู่ในช่วง
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ระหวา่ง 128-251 bp ซ่ึงเป็นขนาดที่ถูกตรวจพบไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัมีรายงานสามารถพสูิจน์
ในกรณีศึกษา (case report) จาก 3 คดีของผูต้อ้งสงสัยที่คาดว่ามีสารพิษจาก aconite ปนอยู่ในยาตม้
สมุนไพร และยงัสามารถตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งที่เก็บไวใ้นพิพิธภณัฑน์านกว่า 40 ปีได ้ซ่ึงวิธีการน้ี
สามารถใชก้บัชีววตัถุพยาน หรือกลุ่มตวัอยา่งทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีการเส่ือมโทรม หรือเป็นใบไม้
แหง้ หรือองคป์ระกอบที่ถูกยอ่ยอยูใ่นกระเพาะอาหารได ้

 

 


