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บทคัดย่อ
พืช ครามสกุ ล Indigofera จัด อยู่ ใ นวงศ์ Leguminosae เป็ น พืช ที่ส าคัญ ในการผลิต สีย้อ มผ้า และมี
สรรพคุณทางยา งานวิจยั นี้มจี ุดประสงค์เพื่อระบุพนั ธุ์พชื ครามสกุล Indigofera จานวน 15 ตัวอย่าง โดยใช้
ลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณจาเพาะของยีน rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูล NCBI พบว่าสามารถระบุตัวอย่างพันธุ์ครามและพืชนอกกลุ่ม เมื่อ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ClustalW และสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA โดยใช้
โปรแกรม MEGA version X พบว่าลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณจาเพาะทัง้ สองสามารถแบ่งกลุ่มพืชครามสกุล
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Indigofera เป็ น 2 กลุ่ม และสามารถระบุชนิดของตัวอย่างที่ 4 ครามสกลฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) เป็ น
Indigofera tinctoria และพืช นอกกลุ่ ม (ตัว อย่ า งที่ 13) ครามฝั ก ตรง (อ้ ว นกลมแฮปปี้ ฟ าร์ม ) เป็ น Vigna
angularis งานวิจยั นี้สามารถนาไปเป็ นข้อมูลในการอนุรกั ษ์และปรับปรุงพันธุค์ รามต่อไป
คาสาคัญ : พืชครามสกุล Indigofera; ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม; ลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณจาเพาะ

Abstract
Indigofera, a plant in the Leguminosae, is an essential plant in fabric dyes production and has
some pharmacological properties. This research aims to identify 15 Indigofera species using nucleotide
sequences of rpoC1 genes and DNA fragments between trnH and psbA genes. Comparing nucleotide
sequences data in NCBI database can identify Indigofera species and outgroup plants. When analyzed
with the ClustalW program and a phylogenetic tree was constructed using UPGMA method by MEGA
X program. All of the samples were classified into two groups. Sample No. 4 could be identified as
Indigofera tinctoria and sample No. 13 (outgroup) could be identified as Vigna angularis. This research
can be used as information for the conservation and improvement of Indigofera breeding.
Keywords: Indigofera; genetic relationship; nucleotide sequence of specific region

1. คานา

ที่กาหนดการสร้าง tRNAhis (GUG) ซึ่งจับกับกรด
อะมิโ นฮีสทิดีน (histidine, H) และส่ ว นต้นของยีน
psbA ที่ก าหนดการสร้า งพอลิเ พปไทด์ท่ีเ ป็ น องค์
ประกอบของ photosystem II โดยชิ้ น ดี เ อ็ น เอ
ระหว่างยีน trnH กับ psbA เป็ นบริเวณทีน่ ิยมนามา
พิสจู น์เอกลักษณ์ของสิง่ มีชวี ติ เนื่องจากเป็ นบริเวณ
ที่มคี วามแปรผันของลาดับนิวคลีโอไทด์สูง (นฤมล
และคณะ, 2557; นฤมล และคณะ, 2561)
ปั จจุ บ ั น ในประเทศไทยมี พื ช ครามสกุ ล
Indigofera 30 พันธุ์ มีลกั ษณะสัณฐานใกล้เคียงกัน
มาก ไม่ ส ามารถจ าแนกได้ด้ว ยลัก ษณะสัณ ฐาน
วิทยา (Mattapha, 2012) เพื่อเพิม่ ความถูกต้องและ
ประสิท ธิภ าพในการจาแนกครามสกุ ล Indigofera
งานวิจ ัยนี้ จึง ใช้ลาดับ นิ วคลีโอไทด์ของยีน rpoC1
และชิ้นดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA ในการ
ประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชคราม
สกุล Indigofera อีกทัง้ ยังสามารถใช้จาแนกพันธุ์ใน
ระดับโมเลกุล

การใช้ป ระโยชน์ จ ากพืช คราม Indigofera
นอกจากจะเป็ นวัตถุดบิ ในการทาสียอ้ มผ้าแล้ว ยังใช้
เป็ นยารักษาอาการทางประสาท บรรเทาอาการปวด
แผลทีเ่ กิดในบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน ลาต้นใช้เป็ นยาแก้
กษัย แก้ไข้ตวั ร้อน ไข้ชกั แก้อกั เสบ แก้ปวด ดับพิษ
รากใช้ข บั ปั สสาวะ ขับ นิ่ ว ลดบวม เปลือ กใช้เป็ น
ต้านพิษงู แก้พษิ ฝี เมล็ดแก้หดิ เป็ นต้น นอกจากนี้
ยังมีการใช้น้ าคัน้ จากใบสดของครามช่วยบารุงเส้น
ผม และป้ องกันผมหงอกได้อกี ด้วย ผ้าทีย่ อ้ มครามมี
สมบัติประการหนึ่ง คือ ใส่แล้วจะรู้สกึ เย็นสบายไม่
ร้อน ผ้าย้อมครามทีเ่ ป็ นผ้าฝ้ ายจะช่วยในการระบาย
ความร้อนได้ดี สวมใส่แล้วรูส้ กึ สบาย (Kim, 2012)
ยีน rpoC1 เป็ นยีนกาหนดการสร้างพอลิเพป
ไทด์ (polypeptide) ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของเอนไซม์
อาร์เอ็นเอพอลิเมอเรส (RNA polymerase) (Serino
and Maliga, 1998) สาหรับชิ้นดีเอ็นเอทีอ่ ยู่ระหว่าง
ยีน trnH กับ psbA นัน้ เป็ นส่วนปลายของยีน trnH
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2. อุปกรณ์และวิ ธีการ

(dATP, dCTP, dGTP แ ละ dTTP) ช นิ ด ละ 200
ไมโครโมลาร์ และไพรเมอร์จาเพาะต่ อยีน rpoC1
(GTGGATACACTTCTTGATAATGG กับ TGAGA
AAACATAAGTAAACGGGC) (นฤมล และคณะ,
2561) หรือไพรเมอร์จาเพาะต่อ ชิ้นดีเอ็นเอระหว่าง
ยีน trnH กับ psbA (CGCGCATGGTGGATTCAC
AATCC กั บ GTTATGCATGAACGTAATGCTC)
(พรประภา และคณะ, 2561) ชนิ ด ละ 250 นาโน
โมลาร์ ในบัฟ เฟอร์ 1 เท่ า (50 mM KCl, 10 mM
Tris-HCl pH 9.1, 0.1 % TritonTM X-100 และ 2.5
mM MgCl2) และเอนไซม์ Taq DNA polymerase
(Vivantis, Vivantis Technologies Sdn. Bhd.,
Malaysia) 1 ยูนิต (นฤมล และคณะ, 2555)
2.3.2 การทาปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 94
องศาเซลเซีย ส เป็ น เวลา 5 นาที จ านวน 1 รอบ
(2) บ่มที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30
วินาที บ่มที่อุณหภูมิ 53 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
30 วิน าที บ่ ม ที่อุ ณหภู มิ 72 องศาเซลเซีย ส เป็ น
เวลา 1.30 นาที จ านวน 35 รอบ และ (3) บ่ ม ที่
อุ ณ หภู มิ 72 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 5 นาที
จานวน 1 รอบ
2.3.3 ตรวจสอบลายพิม พ์ดีเ อ็น เอด้ ว ย
วิธอี เิ ล็กโทรโฟรีซสิ ในเจลอะกาโรสความเข้มข้น 1.5
% ย้อ มด้ว ยเอธิเ ดีย มโบรไมด์แ ละตรวจสอบการ
เรืองแสงอัลตราไวโอเลต แล้วบันทึกภาพ
2.4 การวิ เคราะห์ผล
ส่งผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยาลูกโซ่ พ อลิ
เมอเรสนาไปตรวจสอบลาดับนิวคลีโอไทด์ ณ บริษทั
Bioneer (ประเทศเกาหลีใต้) แล้วตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งของล าดับ นิ ว คลีโ อไทด์ ท่ีไ ด้ ม าด้ ว ยการ
เปรีย บเทีย บกับ ข้อ มูลลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ท่ีอ ยู่ใน
ฐานข้อมูล GenBank ของ NCBI (National Center
for Biotechnology Information) ด้ ว ย โ ป ร แ กรม
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)

2.1 พืชครามสกุล Indigofera
พื ช ครามสกุ ล Indigofera 15 ตั ว อย่ า ง
ได้แก่ (1) ครามฝั กงอ (ราชมงคลอีสาน) (2) คราม
ฝั ก งอ (ดอนกอย) (3) ครามน้ า ฝั ก งอ (อ้ว นกลม
แฮปปี้ ฟาร์ม) (4) ครามสกล ฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้
ฟาร์ ม ) (5) ครามฝั ก งอ (อ้ ว นกลมแฮปปี้ ฟาร์ ม )
(6) ครามลาว ฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) (7) คราม
แดง ฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) (8) ครามบังกลา
เทศก้านม่วง ฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) (9) คราม
บังกลาเทศก้านดา ฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
(10) ครามใบแหลม ฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
(11) ครามขนป่ า ฝั ก ตรง (อ้ว นกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
(12) ครามอิน เดีย ฝั ก งอ (อ้ว นกลมแฮปปี้ ฟ าร์ม )
(13) ครามฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) (14) คราม
ขน ฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) และ (15) คราม
ฝั กงอ (ณรงค์เดชฟาร์ม)
2.2 การสกัดดีเอ็นเอ
สกัดดีเอ็นเอใบพืชครามสกุล Indigofera
15 ตัวอย่าง ด้วยวิธปี ระยุกต์จาก Doyle และ Doyle
(1987) ตามวิธีข อง นฤมล และคณะ (2555) แล้ว
ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอด้วยการวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ค วามยาวคลื่น 260 นาโนเมตร (A260) และ
คานวนความเข้มข้นจากสูตร ความเข้มข้นของสาร
ละลายดีเอ็นเอ (μg/mL) = A260 x dilution factor x
50 จากนัน้ ตรวจสอบคุณภาพของดีเ อ็น เอด้ว ยวิธี
อิเล็กโทรโฟรีซสิ (electrophoresis) ในเจลอะกาโรส
(agarose gel) ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น 0.8 % ย้ อ ม ด้ ว ย
เอธิเดียมโบรไมด์ (ethidium bromide) และตรวจสอบ
การเรือ งแสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) บัน ทึก
ภาพด้วยเครื่องถ่ายภาพเจล (gel documentation)
2.3 การเพิ่ มปริมาณชิ้ นดีเอ็นเอ
2.3.1 เตรียมปฏิกิรยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส
ปริมาตรรวม 40 ไมโครลิตร ประกอบด้วยดีเอ็นเอ
แม่ แ บบ 100 นาโนกรั ม นิ ว คลี โ อไทด์ 4 ชนิ ด
846
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(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) จ า ก นั ้ น
นาลาดับนิวคลีโอไทด์ของพืชครามสกุล Indigofera
15 ตั ว อย่ า ง มาเปรี ย บเที ย บกั น ทั ้ง หมดด้ ว ย
โปรแกรม ClustalW (https://www.genome.jp/tools
-bin/clustalw) และวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งทาง
พัน ธุ ก รรม (genetic distance) แล้ ว สร้า งแผนภู มิ
ความสัม พัน ธ์ท างพัน ธุ ก รรม (phylogenetic tree)
ด้วยโปรแกรม MEGA รุ่น X (Molecular Evolutionary
Genetics Analysis version X) เลื อ กการจั ด กลุ่ ม
แ บ บ UPGMA (unweighted pair group method
with arithmetic mean) ก าหนดค่ า bootstrap เป็ น
1,000 รอบ แล้วฝากเก็บข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ไว้
ในฐานข้อมูล GenBank

เมื่อเพิ่มปริมาณลาดับนิวคลิโอไทด์ของยีน
rpoC1 และชิ้น ดีเ อ็น เอระหว่างยีน trnH กับ psbA
ด้วยปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส พบว่าสามารถเพิม่
ปริมาณชิ้นดีเอ็นเอของพืชครามสกุล Indigofera 15
ตัว อย่ า ง เมื่อ ตรวจสอบล าดับ นิ ว คลีโ อไทด์ แ ละ
เปรีย บเทีย บกับ ล าดับ นิ ว คลีโ อไทด์ ใ นฐานข้อ มูล
GenBank พบว่ า ลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ข องพืชคราม
สกุล Indigofera ทัง้ 15 ตัวอย่าง มีความคล้ายคลึง
กับลาดับนิวคลีโอไทด์ของพืชครามสกุล Indigofera
ในฐานข้อ มู ล NCBI ประมาณ 91-99 เปอร์ เ ซ็น ต์
สามารถระบุสปี ชสี ด์ งั ตารางที่ 1
เมื่อ วิเ คราะห์ข้อ มูลลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์พืช
ครามสกุ ล Indigofera 15 ตัว อย่ า ง ด้ว ยโปรแกรม
ClustalW (รูปที่ 3 และรูปที่ 4) พบว่ายีน rpoC1 มี
ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์ทเ่ี กิดการกลาย 430 ตาแหน่ง

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 กับข้อมูลใน GenBank
พืชครามสกุล Indigofera
ครามฝั กงอ (ราชมงคลอีสาน)
ครามฝั กงอ (ดอนกอย)
ครามน้าฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามสกลฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามลาวฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามแดงฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามบังกลาเทศก้านม่วงฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามบังกลาเทศก้านดาฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามใบแหลมฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามขนป่ าฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามอินเดียฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามขนฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามฝั กงอ (ณรงค์เดชฟาร์ม)

การระบุชนิด ความเหมือน
Indigofera tinctoria 99.21 %
Indigofera tinctoria 95.61 %
Indigofera tinctoria 98.48 %
Indigofera tinctoria 98.84 %
Indigofera tinctoria 97.71 %
Indigofera tinctoria 98.86 %
Indigofera tinctoria 96.17 %
Indigofera tinctoria 99.18 %
Indigofera tinctoria 99.03 %
Indigofera tinctoria 98.66 %
Indigofera tinctoria 95.88 %
Indigofera tinctoria 96.73 %
96.73 %
Vigna angularis
Indigofera tinctoria 91.32 %
Indigofera tinctoria 98.67 %
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Accession No.
NC_026680.1
NC_026680.1
NC_026680.1
NC_026680.1
NC_026680.1
NC_026680.1
NC_026680.1
NC_026680.1
NC_026680.1
NC_026680.1
NC_026680.1
NC_026680.1
AP015380.1
NC_026680.1
NC_026680.1

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 9 • ฉบับที ่ 6 • พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลาดับนิวคลีโอไทด์ของชิน้ ดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA กับข้อมูลใน GenBank
พืชครามสกุล Indigofera
ครามฝั กงอ (ราชมงคลอีสาน)
ครามฝั กงอ (ดอนกอย)
ครามน้าฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามสกลฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามลาวฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามแดงฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามบังกลาเทศก้านม่วงฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามบังกลาเทศก้านดาฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามใบแหลมฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามขนป่ าฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามอินเดียฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามขนฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ครามฝั กงอ (ณรงค์เดชฟาร์ม)

การระบุชนิด
ความเหมือน
Indigofera suffruticosa 99.59 %
Indigofera suffruticosa 99.24 %
Indigofera suffruticosa 99.63 %
Indigofera tinctoria
98.49 %
Indigofera suffruticosa 99.63 %
Indigofera suffruticosa 99.63 %
Indigofera suffruticosa 99.63 %
Indigofera suffruticosa 98.50 %
Indigofera suffruticosa 99.63 %
Indigofera suffruticosa 99.63 %
Indigofera suffruticosa 99.63 %
Indigofera suffruticosa 99.63 %
Vigna angularis
98.96 %
Indigofera suffruticosa 99.63 %
Indigofera suffruticosa 99.06 %

Accession No.
MH621947.1
MH621947.1
MH621947.1
NC_026680.1
MH621947.1
MH621947.1
MH621947.1
MH621947.1
MH621947.1
MH621947.1
MH621947.1
MH621947.1
AP015380.1
MH621947.1
MH621947.1

ตารางที่ 3 ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 ทีพ่ บความหลากรูป
รูปแบบการกลาย

ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 ทีเ่ กิดการแทนทีน่ วิ คลีโอไทด์
128-139, 141-157, 159-172, 174-176, 178-181, 183-193, 195-202, 204อินเดล
205, 207-227, 240, 266, 289, 296, 300, 329, 346, 380, 437, 445, 483
พิวรีนทรานซิซนั
230, 233, 251, 267, 281, 297, 330, 332-333, 369
ไพริมดิ นี ทรานซิซนั 352, 364, 366
ทรานสเวอร์ซนั
229, 257, 287, 291, 294, 304, 310, 327, 356, 367-368, 440,
140, 158, 173, 177, 182, 194, 203, 206, 239, 365, 370-379, 381-436,
หลากรูปแบบ
438-439, 441-444, 446-482, 484-540

ร้อยละ
19.1
1.9
0.6
2.2
32.6

ตารางที่ 4 ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์ของชิน้ ดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA พบความหลากรูป
รูปแบบการกลาย

ตาแหน่งนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 ทีเ่ กิดการแทนทีน่ วิ คลีโอไทด์
1-22, 40, 48, 65-66, 128-132, 163-175, 192, 229-232, 247-254, 331, 334,
อินเดล
343, 345-346
พิวรีนทรานซิซนั
51, 83, 87, 90, 92, 99, 103-104, 106, 111, 123, 148, 181, 279, 285, 303
ไพริมดิ นี ทรานซิซนั 50, 55, 60, 100, 108, 120, 126, 155, 221, 259, 266, 270, 278, 288, 293,
58, 63-64, 68-75, 77-78, 81, 85-86, 102, 110, 115, 122, 127, 143-144,
ทรานสเวอร์ซนั
157, 176-177, 180, 196, 200, 202, 206, 242, 257, 260, 276, 282, 291,
324, 342
หลากรูปแบบ
23-39, 41-47, 49, 57, 89, 98, 201,
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ร้อยละ
5.1
4.6
4.3
11.3
8.4
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คิดเป็ น 79.63 เปอร์เซ็นต์ และชิ้นดีเอ็นเอระหว่ าง
ยีน trnH กับ psbA มีต าแหน่ ง นิ ว คลีโ อไทด์ ท่ีเ กิด
การกลาย 237 ตาแหน่ ง คิดเป็ น 68.50 เปอร์เซ็นต์
โดยรูป แบบการกลายที่พ บ ได้แ ก่ อิน เดล (indel,
insertion/deletion) การกลายหลากรูปแบบ ทรานส
เวอร์ช ัน (transversion) พิว รีน ทรานสิช ัน (purine
transition) และไพริ มิ ดี น ทรานสิ ช ั น (pyrimidine
transition) ดังตารางที่ 2
เมื่ อ สร้ า งแผนภู มิ ค วามสั ม พั น ธ์ ท าง
พันธุกรรมด้วยโปรแกรม MEGA.X และเลือกวิธกี าร
จัดกลุ่มแบบ UPGMA พบว่าแผนภูมคิ วามสัมพันธ์
ทางพัน ธุ ก รรมของยีน rpoC1 (รู ป ที่ 1) สามารถ
จาแนกพันธุ์พืชครามสกุล Indigofera 15 ตัวอย่าง
เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 มี 3 กลุ่มย่อย ได้แก่
1.1 ตัวอย่างที่ 4 ครามสกลฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้
ฟาร์ม) ตัวอย่างที่ 11 ครามอินเดียฝั กงอ (อ้วนกลม

แฮปปี้ ฟ าร์ม) ตัว อย่ า งที่ 7 ครามแดงฝั กงอ (อ้ว น
กลมแฮปปี้ ฟาร์ม) ตัวอย่างที่ 5 ครามฝั กงอ (อ้วน
กลมแฮปปี้ ฟ าร์ม ) ตัว อย่ า งที่ 8 ครามบัง กลาเทศ
ก้านม่วงฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) ตัวอย่างที่ 2
ครามฝั กงอ (ดอนกอย) ตัวอย่างที่ 14 ครามขนฝั ก
ตรง (อ้ ว นกลมแฮปปี้ ฟาร์ ม ) และตัว อย่ า งที่ 15
ครามฝั ก งอ (ณรงค์ เ ดชฟาร์ ม ) 1.2 ตัว อย่ า งที่ 3
ครามน้ าฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) ตัวอย่างที่ 6
ครามลาวฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) และตัวอย่าง
ที่ 10 ครามใบแหลมฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
1.3 ตัว อย่ า งที่ 9 ครามบัง กลาเทศก้ า นด าฝั ก งอ
(อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1
ครามฝั ก งอ (ราชมงคลอีสาน) และตัว อย่ า งที่ 12
ครามขนป่ าฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) และมี
พืช นอกกลุ่ ม ได้แ ก่ ตัว อย่ า งที่ 13 ครามฝั ก ตรง
(อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)

รูปที่ 1 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ทีไ่ ด้จากลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
rpoC1 ซึง่ วิเคราะห์ดว้ ยโมเดล Tamura 3-parameter และจัดกลุ่มด้วยวิธี UPGMA
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รูปที่ 2 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ทีไ่ ด้จากลาดับนิวคลีโอไทด์ของชิน้
ดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbAซึ่งวิเคราะห์ดว้ ยโมเดล Tamura 3-parameter และจัดกลุ่มด้วยวิธี
UPGMA
แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของชิน้
ดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA (รูปที่ 2) สามารถ
แบ่งกลุ่มพืชครามสกุล Indigofera 15 ตัวอย่าง เป็ น
2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 มี 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1.1
ตัวอย่างที่ 1 ครามฝั กงอ (ราชมงคลอีสาน) ตัวอย่าง
ที่ 2 ครามฝั กงอ (ดอนกอย) ตัวอย่างที่ 3 ครามน้ า
ฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) ตัวอย่างที่ 5 ครามฝั ก
งอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) ตัวอย่างที่ 6 ครามลาว
ฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) ตัวอย่างที่ 7 คราม
แดงฝั ก งอ (อ้ ว นกลมแฮปปี้ ฟาร์ ม ) ตัว อย่ า งที่ 8
ครามบัง กลาเทศก้า นม่ว งฝั กงอ (อ้ว นกลมแฮปปี้
ฟาร์ม) ตัวอย่างที่ 9 ครามบังกลาเทศก้านดาฝั กงอ
(อ้ ว นกลมแฮปปี้ ฟาร์ ม ) ตั ว อย่ า งที่ 10 ครามใบ
แหลมฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) ตัวอย่างที่ 11
ครามอินเดียฝั กงอ (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม) ตัวอย่าง

ที่ 12 ครามอิน เดีย ฝั ก งอ (อ้ว นกลมแฮปปี้ ฟ าร์ม)
ตัว อย่ า งที่ 14 ครามขนฝั ก ตรง (อ้ ว นกลมแฮปปี้
ฟาร์ม ) และตัวอย่างที่ 15 ครามฝั กงอ (ณรงค์เดช
ฟาร์ ม ) กลุ่ ม ที่ 2 ตัว อย่ า งที่ 4 ครามสกลฝั ก ตรง
(อ้ ว นกลมแฮปปี้ ฟาร์ ม ) และพืช นอกกลุ่ ม ได้แ ก่
ตัวอย่างที่ 13 ครามฝั กตรง (อ้วนกลมแฮปปี้ ฟาร์ม)
ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลแวนด้าหมู่เข็มโดยใช้
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน matK และยีน rpoC1 ที่
พบว่าสามารถจาแนกกลุ่มกล้วยไม้สกุลแวนด้าหมู่
เข็มได้ครบทุกชนิดเมื่อใช้ลาดับนิวคลี โอไทด์ของ
ยีน 2 บริเวณ ร่วมกัน และพบว่ามีค่า CI (centromeric index) และ RL (relative length) 0.62 และ
0.72 ตามลาดับ โดยลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีนทัง้
สองสามารถแสดงการจัด กลุ่ ม ความสัม พัน ธ์ข อง
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กล้ ว ยไม้ส กุ ล แวนด้า หมู่เ ข็ม ให้น่ า เชื่อ ถือ มากขึ้น
โดยให้ผลสอดคล้องกับการจาแนกด้วยลักษณะทาง
สัณฐาน (นฤมล และคณะ, 2559) และสอดคล้องกับ
งานวิจ ัย เรื่อ ง การวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ท าง
พัน ธุ ก รรมของกล้ ว ยไม้ สิง โตกลอกตา หมู่ สิง โต
สยามโดยใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน matK, rbcL,
rpoB, rpoC1 และชิ้น ดีเ อ็น เอระหว่ า งยีน trnH กับ

psbA ที่พ บว่ า ไม่มีลาดับนิ วคลีโอไทด์บริเวณใดที่
สามารถแยกกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาหมู่สิง โต
สยามทัง้ 12 ชนิ ด ออกจากกัน แต่ เ มื่อ ใช้ล าดับ
นิ ว คลีโ อไทด์ข องยีน matK และ rbcL ร่ ว มกัน จึง
สามารถแยกกล้วยไม้สิงโตสกุลกลอกตาหมู่สิง โต
สยามออกจากกัน (นฤมล และคณะ, 2557)

รูปที่ 3 การเปรียบเทียบลาดับนิวคลีโอไทด์ยนี rpoC1 ด้วยโปรแกรม ClustalW โดยวิธี multiple alignment

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบนิวคลีโอไทด์ของชิน้ ดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA ด้วยโปรแกรม ClustalW โดย
วิธี multiple alignment
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4. สรุป

พัน ธุ ก รรมของกล้ ว ยไม้สิง โตกลอกตา หมู่
สิงโตสยาม โดยใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
จาเพาะ, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22(4):
523-530.
นฤมล ธนานันต์, จาตุรงค์ สัมฤทธิ ์ และธีระชัย ธนา
นันต์, 2557, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
พัน ธุ ก รรมของข้า วมีสีโ ดยใช้ลาดับ นิ ว คลีโอ
ไทด์ของยีน rbcL และ rpoC1, ว.วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 22(5): 674-682.
นฤมล ธนานันต์, จินต์ ทองสม, ชนิตโชต ปิ ยพิทยา
นั น ต์ และธี ร ะชั ย ธนานั น ต์ , 2559, การ
ประเมิ น ความสัม พัน ธ์ ท างพัน ธุ ก รรมและ
จาแนกชนิดของกล้วยไม้สกุลแวนด้าหมู่เข็ม
โดยใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน matK และ
rpoC1, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22(4):
599-612.
นฤมล ธนานันต์, ฐิตาพร มณีเนตร, ภัทรพร คุม้ ภัย
และธี ร ะชัย ธนานั น ต์ , 2561, การประเมิน
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