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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั การจาแนกชนิดของกล้วยไม้ด้วยลักษณะสัณฐานทาได้ยาก สามารถเกิดความผิดพลาดง่าย
และจาเป็ นต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญในการจาแนก งานวิจยั นี้จงึ ได้ประยุกต์ใช้เครื่องหมายสก๊อตในการสร้างลายพิมพ์
ดีเอ็นเอเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตา 14 ชนิด โดยคัดเลือก
ไพรเมอร์สก๊อต 80 ชนิด และได้ 12 ชนิด ทีใ่ ห้แถบดีเอ็นเอทีช่ ดั เจน แล้วจึงสร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอของกล้วยไม้
สกุลหวายหมู่แคลิสตาทัง้ หมด จากนัน้ จึงวิเคราะห์ควาหลากหลายทางพันธุกรรม พบว่าสามารถแยกความ
แตกต่ างระหว่างพันธุ์ด้วยแถบดีเอ็นเอที่มีความจาเพาะกับตัวอย่ าง และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ท าง
พัน ธุ ก รรมพบว่ า สามารถจัด กลุ่ ม กล้ว ยไม้ส กุ ลหวายหมู่แ คลิสตาทัง้ 14 ตัว อย่ า ง เป็ น 8 กลุ่ ม โดยมีค่ า
สัมประสิทธิความเหมื
อน 0.14-0.63
์
คาสาคัญ : กล้วยไม้สกุลหวาย; หมู่แคลิสตา; ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม; สก๊อต

Abstract
The identification of orchid species based on morphology is difficult and may have a high error
rate as the specialist is needed. Therefore, this research used start codon targeted (SCoT) markers
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to analyze the genetic relationship of 14 species in the genus Dendrobium section Callista. The total
of 80 primers was used for screening. Then 12 primers were selected and used to identify all samples.
A dendrogram based on polymorphic bands was constructed and used to analyze the relationship
among these orchids. The results showed 8 groups of similarity coefficients ranging from 0.14 to 0.63.
Keywords: Dendrobium; Callista; genetic relationship; start codon targeted (SCoT)

1. คานา

โมเลกุ ลแบบหนึ่ ง ซึ่ง พัฒ นาขึ้น โดย Collard และ
Mackill (2009) โ ดย ใ ช้ ไ พรเมอร์ ส ก๊ อ ต (SCoT
primer) ขนาด 18 นิวคลีโอไทด์ ที่มลี าดับ นิวคลีโอ
ไทด์ ATG (รหัสพันธุกรรมเริ่มต้นในการสร้างสาย
นิวคลีโอไทด์) อยู่ดว้ ย และเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอด้วย
ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ พ อลิ เ มอเรส (polymerase chain
reaction, PCR) โดยใช้อุณหภูมสิ าหรับ การจับของ
ไพรเมอร์กบั ดีเอ็นเอแม่แบบ (annealing temperature) 50 องศาเซลเซียส แล้วตรวจสอบผลผลิตด้วย
การท าอิเ ล็ก โทรโฟรีซิส (electrophoresis) ในเจล
อะกาโรส (agarose gel)
ไพรเมอร์สก๊อตจะเข้าจับกับดีเอ็นเอแม่แบบ
บริเวณที่มลี าดับเบสคู่สมกัน สามารถตรวจสอบได้
หลายตาแหน่ งพร้อมกัน หากการเข้าคู่นนั ้ เกิดขึน้ ใน
ทิศทางทีเ่ หมาะสม จะมีการเพิม่ ปริมาณชิน้ ดีเอ็นเอ
ทีอ่ ยู่ระหว่างไพรเมอร์ทงั ้ สอง โดยในทางปฏิบตั จิ ริง
ต้องทดลองใช้ไพรเมอร์หลาย ๆ ชนิด เพื่อ คัดเลือก
ไพรเมอร์ทส่ี ามารถเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอทุกตัวอย่าง
แล้วนามาสร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอ (DNA fingerprint)
และตรวจสอบความแตกต่างกัน โดยอาศัยหลักการ
ว่ า ดี เ อ็ น เอของสิ่ ง มี ชี วิ ต แต่ ล ะชนิ ด จะมี ค วาม
แตกต่ า งกัน ในการเรีย งล าดับ ของนิ ว คลีโ อไทด์
ดังนัน้ หากสิง่ มีชวี ติ มีลาดับนิวคลีโอไทด์ต่างกันย่อม
มีลายพิมพ์ดเี อ็นเอต่างกัน และหากสิง่ มีชวี ติ มีความ
ใกล้ชิด กัน มากย่ อ มมีล ายพิม พ์ดีเ อ็น เอคล้า ยกัน
(สุรนิ ทร์, 2552)
ข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั นี้ สามารถระบุชนิ ด
ของกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา และแสดงถึง
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (genetic relationship)

กล้วยไม้เป็ นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จัดอยู่ในวงศ์
Orchidaceae เป็ นพื ช ที่ มี อ ายุ ยื น นานหลายปี มี
จานวนชนิดมากที่สุดในบรรดาไม้ดอก และยังเป็ น
พืชที่มวี วิ ฒ
ั นาการและการปรับตัวอย่างสูงในหลาย
รูปแบบ ดังนัน้ จึงกระจายพันธุอ์ ยู่ทวทุ
ั ่ กภูมภิ าคของ
โลก ดอกกล้ ว ยไม้ มี ค วามหลากหลายทัง้ สีส ัน
ลวดลาย ขนาด รูปทรง และกลิ่น ทาให้เป็ นไม้ตดั
ดอกที่ไ ด้ร ับ ความนิ ย มทัวโลก
่
กล้ว ยไม้เ ป็ น พืชที่
ส าคัญ ชนิ ด หนึ่ ง ของประเทศไทย สามารถสร้ า ง
รายได้เข้าประเทศเป็ นจานวนมาก โดยมีการผลิต
กล้วยไม้สกุลหวายมากกว่าสกุลอื่น (สมศักดิ,์ 2540)
กล้ว ยไม้สกุ ลหวายเป็ น กล้ว ยไม้สกุ ล ใหญ่
ที่สุด เป็ น ที่รู้จ ัก และนิ ย มปลูก กัน เป็ นจ านวนมาก
พบกล้วยไม้สกุลนี้ตามธรรมชาติมากกว่า 150 ชนิด
มีรูป ร่ า งลัก ษณะแตกต่ า งกัน ไป (อบฉัน ท์, 2543)
นักพฤกษศาสตร์จดั จาแนกกล้วยไม้สกุลหวายเป็ น
4 หมู่ ได้แก่ หมู่ฟาแลนแนนเธ (Phalaenanthe) หมู่
เ ซอรา โ ท เบี ย ม ( Ceratobium) ห มู่ แ ค ลลิ ส ต า
(Callista) และหมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ (Nigrohirsutae)
(Baker and Baker, 1996) ซึ่ ง แต่ ละหมู่ มี รู ป ร่ า ง
ลักษณะทัง้ ดอก ใบ และลาลูกกล้วยต่างกันไป บาง
ชนิ ด มีสีแ ละใบคล้า ยกัน แต่ มีด อกต่ า งกัน จึง มัก
สับสนได้ง่าย (มาลินี, 2538)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงต้องการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุ
พันธุก์ ล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา 14 ชนิด ด้วย
เครื่อ งหมายสก๊ อ ต (SCoT, start codon targeted
marker) โดยเครื่องหมายสก๊อตนัน้ เป็ นเครื่องหมาย
545
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ของกล้ว ยไม้ท งั ้ 14 ชนิ ด เพื่อ ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการ
วางแผนอนุรกั ษ์และปรับปรุงพันธุต์ ่อไป

al., 2013) แล้ ว คัด เลือ กไพรเมอร์ ท่ีใ ห้ ล ายพิ ม พ์
ดีเ อ็น เออย่ า งชัด เจน และ (2) การสร้า งลายพิมพ์
ดีเอ็นเอของกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา แต่ละ
ชนิดด้วยไพรเมอร์ทค่ี ดั เลือกได้
การท าปฏิกิริย าลูก โซ่ พ อลิเมอเรสเพื่อ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประกอบด้วยดีเอ็นเอ 100 นา
โนกรัม (ng) บัฟเฟอร์ 1 เท่า (50 mM KCl, 20 mM
Tris-HCl pH 8.4 และ 2.5 mM MgCl2) ซึ่ง มีนิ ว คลี
โอไทด์ 4 ชนิ ด (dATP, dCTP, dGTP และ dTTP)
ชนิ ด ละ 200 ไมโครโมลาร์ (µM) ไพรเมอร์สก๊ อ ต
250 นาโนโมลาร์ (nM) และเอนไซม์ Taq DNA
polymerase (Vivantis technologies Sdn Bhd.,
Malaysia) 1 ยูนิ ต (Unit) โดยปฏิกิริย าลูก โซ่ พ อลิ
เมอเรสมี 3 ขัน้ ตอน คือ (1) บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 94 องศา
เซลเซีย ส นาน 3 นาที จ านวน 1 รอบ (2) บ่ ม ที่
อุ ณ หภู มิ 94 องศาเซลเซี ย ส นาน 30 วิ น าที ,
อุ ณหภู มิ 50 องศาเซลเซีย ส นาน 30 วิน าที และ
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที จานวน 40
รอบ และ (3) บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน
5 นาที จานวน 1 รอบ (นฤมล และคณะ, 2555) แล้ว
ตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอในเจลอะกาโรสความ
เข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซสิ
2.4 การวิ เคราะห์ผล
เปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอทีเ่ กิดขึน้ จากการ
สร้า งลายพิม พ์ดีเ อ็น เอด้ว ยเครื่อ งหมายสก๊ อ ตใน
กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา ทัง้ 14 ชนิด โดย
บันทึกรูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่ได้จากไพรเมอร์
แต่ ละชนิ ด และผลรวมที่ไ ด้จากไพรเมอร์ทงั ้ หมด
เพื่อ ใช้แ ยกชนิ ด กล้ว ยไม้สกุ ลหวาย หมู่แ คลิสตา
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่าง
กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา แต่ละชนิด โดยการ
เปรีย บเทีย บความเหมือ นและความแตกต่ างของ
แถบดีเ อ็น เอที่เ กิด ขึ้น พัน ธุ์ ท่ีพ บแถบดีเ อ็น เอที่
ตาแหน่ งหนึ่งจะให้สญ
ั ลักษณ์เป็ น 1 ส่วนพันธุ์ท่ไี ม่
พบแถบ ดีเอ็นเอทีต่ าแหน่งเดียวกันจะให้สญ
ั ลักษณ์

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 ตัวอย่างกล้วยไม้
กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา จานวน
14 ชนิด ทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ ได้แก่ (1) เอือ้ งมัจฉา (D.
palpebrae Lindl.) (2) เอื้ อ งมั จ ฉานุ (D. farmer
Paxton) (3) เอื้อ งมัจ ฉาเหลือ ง (D. griffithianum
Lindl.) (4) เอื้อ งม่ อ นไข่ (D. thyrsiflorum Rchb.f.)
(5) เอื้ อ งม่ อ นไข่ เ หลี่ ย ม (D. densiflorum Lindl.)
(6) เอือ้ งคา (D. chrysotoxum Lindl.) (7) เอือ้ งคาตา
ดา (D. chrysotoxum var. suavissimum) (8) เอือ้ งผึง้
(D. lindleyi Steud.) (9) เอื้อ งค าฝอยอิน เดีย (D.
brymerianum Rchb.f.) (10) เอื้ อ งจ าปาน่ า น (D.
sulcatum Lindl.) (11) เอือ้ งผาเวียง (D. albosanguineum Lindl.) (12) เอื้องคาปากไก่ (D. trigonopus
Rchb.f. ) ( 13) เ อื้ อ ง ค า ป๊ อ ก ( D. harveyanum
Rchb.f.) และ (14) เอือ้ งคาผักปราบ (D. ochreatum
Lindl.)
2.2 การสกัดดีเอ็นเอ
สกั ด ดี เ อ็ น เอจากใบกล้ ว ยไม้ ด้ ว ยวิ ธี
ประยุกต์จาก Doyle และ Doyle (1987) ตามวิธขี อง
นฤมล และคณะ (2555) จากนัน้ ตรวจสอบคุณภาพ
ของดีเอ็นเอด้วยวิธอี เิ ล็กโทรโฟรีซสิ ในเจลอะกาโรส
0.8 เปอร์เซ็นต์ และตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอด้วย
วิธวี ดั ค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 260 และ
280 นาโนเมตร (nm) (Sambrook et al., 1989)
2.3 การตรวจสอบลายพิ มพ์ดีเอ็นเอ
เทคนิ ค สก๊ อ ตมี 2 ขัน้ ตอน คือ (1) การ
ตรวจหาไพรเมอร์ สก๊ อ ตที่ต อบสนองต่ อ ปฏิกิริย า
ลูก โซ่ พ อลิเ มอเรส โดยรวมดีเ อ็น เอกล้ว ยไม้สกุ ล
หวาย หมู่แคลิสตา ทัง้ 14 ชนิด ในปริมาณเท่ากัน
เข้าด้วยกัน จากนัน้ ทาปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอร์เรส
โดยใช้ไพรเมอร์ 80 ชนิด (Luo et al., 2010; Wu et
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เป็ น 0 แล้ ว เปรี ย บเที ย บแถบดี เ อ็ น เอที่ เ กิด ขึ้น
ทัง้ หมดจากทุ ก พัน ธุ์โ ดยใช้โ ปรแกรม NTSYS-pc
2.01e (Rohlf, 2002) จากนัน้ คานวณค่าสัมประสิทธิ ์
ความเหมือ นและสร้า งแผนภู มิค วามสัมพัน ธ์ทาง
พั น ธุ ก ร ร ม ด้ ว ย วิ ธี UPGMA ( unweighted pair
group method with arithmetic mean)

SCoT67, SCoT68, SCoT71 และ SCoT77 น ามา
สร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอของกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่
แคลิสตา ปรากฏแถบดีเอ็นเอรวมทัง้ สิน้ 284 แถบ
ขนาดประมาณ 210-3,000 คู่เบส และมีความหลาก
รูป ของแถบดีเ อ็น เอ 99.6 เปอร์เ ซ็น (ตารางที่ 1)
โดยไพรเมอร์ทงั ้ 12 ชนิด ทีเ่ ลือกมาสร้างลายพิมพ์
ดีเ อ็น เอนัน้ สามารถแยกกล้ว ยไม้สกุ ลหวาย หมู่
แคลิส ตา ออกจากกัน ทัง้ 14 ชนิ ด รู ป ที่ 1 เป็ น
ตัวอย่างแถบดีเอ็นเอทีไ่ ด้จากไพรเมอร์ SCoT51 ซึง่
ให้แถบดีเอ็นเอที่มคี วามหลากรูปมากที่สุด คือ 28
แถบ
เมื่อ วิเ คราะห์แ ถบดีเ อ็น เอด้ ว ยโปรแกรม
NTSYS-pc 2.0e1 ค านวณค่ า สัม ประสิท ธิ ค์ วาม
เหมือนได้ 0.14-0.63 (รูปที่ 2) เมื่อพิจารณาแผนภูม ิ
ความสัม พัน ธ์ท่คี ่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเหมือ น 0.37
สามารถแบ่งกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตาทัง้ 14
ชนิด เป็ น 8 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ได้แก่ เอือ้ งมัจฉา เอือ้ ง

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
การตรวจสอบเบื้องต้นโดยการใช้ไพรเมอร์
สก๊อต 80 ชนิด เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอกล้วยไม้สกุ ล
หวาย หมู่แคลิสตา 14 ชนิด พบว่า มีไพรเมอร์ 50
ชนิด สามารถเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอหรือคิดเป็ น 62.5
เปอร์เซ็นต์
เมื่อคัดเลือกไพรเมอร์ท่เี พิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
ได้ปริมาณสูงอย่างชัดเจนและให้แถบดีเอ็นเอหลาย
แถบ 12 ชนิด ได้แก่ SCoT12, SCoT20, SCoT21,
SCoT22, SCoT40, SCoT50, SCoT51, SCoT60,

ตารางที่ 1 ไพรเมอร์สก๊อต 12 ชนิด ทีใ่ ช้สร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอของกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา 14 ชนิด
ชื่อ
ไพรเมอร์

ลาดับนิวคลีโอไทด์ (5→3)

SCoT12
SCoT20
SCoT21
SCoT22
SCoT40
SCoT50
SCoT51
SCoT60
SCoT67
SCoT68
SCoT71
SCoT77

ACGACATGGCGACCAACG
ACCATGGCTACCACCGCG
ACGACATGGCGACCCACA
AACCATGGCTACCACCAC
ACGACATGGCGACCACGT
ACAATGGCTACCACTGGG
ACAATGGCTACCACTGTC
ACAATGGCTACCACCACA
ACCATGGCTACCAGCGGC
ACCATGGCTACCAGCGTC
CCATGGCTACCACCGCCG
CCATGGCTACCACTACCC

จานวนแถบ จานวนแถบ จานวนแถบ
เปอร์เซ็นต์
ดีเอ็นเอ
ดีเอ็นเอทีม่ ี ดีเอ็นเอทีไ่ ม่มี
ความหลากรูป
ทัง้ หมด ความหลากรูป ความหลากรูป
21
21
0
100.0
20
20
0
100.0
23
23
0
100.0
20
19
1
95.0
26
26
0
100.0
21
21
0
100.0
28
28
0
100.0
22
22
0
100.0
23
23
0
100.0
28
28
0
100.0
24
24
0
100.0
28
28
0
100.0
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รูปที่ 1 ลายพิมพ์ดเี อ็นเอทีไ่ ด้จากการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา โดยใช้ไพรเมอร์
SCoT51 [M คือ ดีเ อ็น เอมาตรฐาน 100 bp plus DNA Ladder (GeneRulerTM 100 bp Plus DNA
Ladder, Thermo Scientific™), 1-14 คือ กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา 14 ชนิด]

รูปที่ 2 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ของกล้วยไม้สกุลหวาย หมูแ่ คลิสตา 14 ชนิด
มัจฉานุ เอื้องมัจฉาเหลือง เอื้องม่อนไข่ และเอื้อง
ม่อนไข่เหลี่ยม กลุ่ม 2 ได้แก่ เอื้องคา และเอื้องคา
ตาดา กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เอื้องผาเวียง กลุ่ม 4 ได้แก่
เอือ้ งจาปาน่าน และเอือ้ งคาป๊ อก กลุ่ม 5 ได้แก่ เอือ้ ง
คาปากไก่ กลุ่ม 6 ได้แก่ เอือ้ งคาผึง้ กลุ่มที่ 7 ได้แก่

เอือ้ งคาฝอยอินเดีย และกลุ่มที่ 8 ได้แก่ เอือ้ งคาผัก
ปราบ
เมื่อ พิจ ารณาค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเหมือ น
ของกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา 14 ชนิด ที่ได้
จากเครื่องหมายสก๊อต พบว่าเอื้องมัจฉาและเอื้อง
548
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มัจฉานุมคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กันมากทีส่ ุด คือ 0.63
ในขณะทีเ่ อือ้ งม่อนไข่เหลีย่ มและเอือ้ งคาผักปราบมี
ความแกต่างกันมากทีส่ ุด คือ 0.14 (รูปที่ 3) ซึง่ ผล
ที่ไ ด้เ ป็ น ไปในทางเดีย วกับ งานวิจ ัย ก่ อ นหน้ า นี้ ท่ี

วิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ท างพัน ธุ ก รรมและการ
จ าแนกกล้ ว ยไม้ ส กุ ล หวายหมู่ แ คลิ ส ตาโดยใช้
เครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี (ฐิตาพร, 2560)

รูปที่ 3 ค่าสัมประสิทธิความเหมื
อนของกล้วยไม้สกุลหวาย หมูแ่ คลิสตา 14 ชนิด
์
งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายสก๊อต
มีป ระสิท ธิภาพในการวิเ คราะห์ความผัน แปรทาง
พัน ธุ ก รรม (genetic variation) ของกล้ว ยไม้ส กุ ล
หวาย หมู่แคลิสตา ได้เช่นเดียวกับกล้วยไม้สกุลก้าน
ก่อ (นฤมล และคณะ, 2560) กล้วยไม้รองเท้านารี
สกุล Paphiopedilum สกุลย่อย Brachypetalum หมู่
Brachypetalum (ธี ร ะชัย และคณะ, 2560a) และ
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีกลุ่มใบเขียว (ธีระชัย และ
คณะ, 2560c) หรือ พืช อื่น เช่ น รัก แกนมอ (กรอง
ทอง และคณะ, 2557) ลิลลี่ (Gao et al., 2014) อินท
ผาลัม (Al-Qurainy et al., 2015) ข้าว (ทัศนีย์ และ

คณะ, 2560) พริก (ทีปกา และคณะ, 2560) กล้วย
(พรประภา และคณะ, 2560) กระท้อน (ธีระชัย และ
คณะ, 2560b) ทุ เ รี ย น (ทัศ นี ย์ และคณะ, 2561)
นอกจากนัน้ เครื่องหมายสก๊อตยังมีประสิทธิภาพใน
การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วย
ไม้ได้ไม่ต่างจากเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดอื่น เช่น
การใช้เครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดแี ละเครื่องหมาย
ไอเอสเอสอาร์เพื่อจาแนกกล้วยไม้สกุลหวาย กลุ่ม
เอื้อ งสาย (ฐิติพ ร และคณะ, 2557) กล้ว ยไม้สกุล
สิง โตกลอกตาหมู่ สิง โตสยาม (เกีย รติช ัย , 2557)
กล้วยไม้สกุลกุหลาบ (วริสรา, 2557)
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